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�જુરાતના પયા�વરણમા ંજગંલો�ુ ંમહ�વ

ભારતમાં પયા�વરણને આદ�કાળથી માનવ �વનના તાણાવાણા સાથે વણી લવેામાં આવેલ છે. પયા�વરણના ત�વોને અિતપિવ�
ગણીને ભારતમા ં��ૂ કરવામા ંઆવે છે. �યૂ�, ચ�ં, ન�ા�ો, ��ૃવી, પવ�તો, હવા, પાણી, અ��ન વગેર�ને દ�વ ગણીને ��ૂ થાય છે.

��ૃો, નદ�ઓ, સ��ુોની પણ ભારતીય પરંપર �જુબ ��ૂ કરવામા ંઆવે છે. સવાર� ઉઠ�ને ધરતી પર પગ �કુતા પહ�લા તેને વદંન
કર�  છે. �યૂ�ને આ�ય આપી �યૂ�વદંના થાય છે. ભારતની �ીઓ પોતાના અખડં સૌભા�ય માટ� વડલાની ��ૂ કર�  છે. પીપળામાં
ભગવાનનો  વાસ  છે  અને  િપ�ઓૃ�ું તે  મા�યમ  છે  તેમ  માનીને  તેની  ��ૂ  કર�  પાણી  અપ�ણ  કરવામાં આવે  છે.  �લુસી�ને
ભગવાનની પ�ની માનીને દર�ક �ગણામા ંશોભા આપે તે માટ� સૌ �યાસો કર� છે. આમ, ભારતીય સ�ં�ૃિતમા ંપયા�વરણને ભોગવાદ�
ભૌિતક ���ટકોણથી નહ� પણ આ�યા��મક અ�ભગમથી િનહાળવામા ંઆવે છે.

''ત�ુંર�ત શર�રમા ંજ ત�ુંર�ત મન િનવાસ કર� છે.'' અને ત�ુંર�ત શર�ર માટ� ��ુધ હવા, ��ુધ ખોરાક અને ��ુધ પાણીની જ�ર
પડ� છે અને તે સમ� પયા�વરણ ��ુધ હોય તો જ �ા�ત થઈ શક� છે. આમ, માનવીના શાર��રક અને બૌ��ધક િવકાસનો આધાર
��ુધ  પયા�વરણ પર રહ�લો  છે. આ ��ુધ  પયા�વરણએ માનવીને  �ુદરતે  આપેલી મહાન  ભટે છે. �તુકાળમાં ��ુધ  પયા�વરણની
મદદથી માનવીએ આિથ�ક િવકાસ  સાધવામાં સફળતા �ા�ત  કર� છે  અને  સ�ં�ૃિતના સોપાનો સર કયા�  છે. આ ર�તે  પયા�વરણ,

આિથ�ક િવકાસ  અને  સ�ં�ૃિતએ  એકબી�થી �ુદા ન  પાડ� શકાય  તેવી ર�તે  પર�પર એકબી�  સાથે  એક સીકકાની બ�ે  બા�ુએ
જોડાયેલા ગણાવી શકાય છે.

પયા�વરણ એટલ ે��ૃવીની આ�ુબા�ુ�ુ ંવાતાવરણ. આ વાતાવરણમા ંહવા, ��ૃો, પવ�તો, જમીનો, ખીણો, આકાશ, હવામાન, �યૂ�નો
�કાશ, પાણી વગેર� બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એથી આગળ જઈએ તો પયા�વરણ એટલે સ�વ �ટૃના અ��ત�વને અસર કરતી
���યાઓનો સરવાળો. િવશાળ અથ�મા ંજઈએ તો પયા�વરણ એટલે હવા, પાણી, જમીન, વનિવ�તાર તથા દર�યાઈ જગંલી તેમજ
પાલ� ુ�ાણીઓ, પ�,ુ પ�ીઓ અને માનવ �વન વ�ચનેો ઉ�ચત સમ�વય.

આબોહવા, �ભૂૌિતક તેમજ �િવક પ�રબળો ઉપરાતં સામા�ક, સા�ં�ૃિતક પ�ર��થતીઓને � �િવક ��ૃટ પર અસર કરતા પ�રબળો
છે તેને પયા�વરણ કહ�વામા ંઆવે છે.

��ૃવી પર ��ુય�વે �ણ આવરણો આવેલા છે.

�િવક આવરણ (Biosphere)

જલાવરણ (Hydrosphre)

વાતાવરણ (Atmosphere)

આ �ણ �કારના �ુદરતી આવરણ વ�ચે અનેક ર�તે  �ુદરતે  જ  સ�ંલુન  ઉ�ુ ંકર�લ છે. ��ુ�ૃઠ ઉપર �િવક સપંિતમાં વન�પિત,

�ાણીઓ તેમજ ��ુમ �જવા�ઓુનો સમાવેશ થાય છે અને આ બધા એકબી� ઉપર આધાર�ત છે. પરં�  ુમ��ુય ��ુ�ધશાળ� �ાણી
હોવાથી પોતાના �ખુસગવડ ખાતર ��ૃવી ઉપરના અ�ય �ાણીઓ તેમજ વન�પિત ઉપર પોતાના �વાથ� માટ� આ�મણ શ� ક�ુ�.
�ના કારણે જ �ુદરતી સ�ંલુન જોખમા�ુ ંછે અને અનેક ��ો ઉભા થયા છે. �ને આપણે ��ુષણના ��ો તર�ક� ઓળખીયે છ�એ.

આમ, પયા�વરણના ��ો માનવ સ��તત છે. ��ુ�ધશાળ� મ��ુય ��ો ઉભા જ ન થાય તેની દરકાર કરવાને બદલ ે��ો ઉભા કર�ને
પછ� તેના ઉક�લ માટ� �ધળ� દોટ �કૂ� છે.

�ના કારણે જગંલો અને વનરા�ઓનો નાશ થવાને લીધે ક�ટ�ુ ં�કુસાન થ�ુ ંછે તેને ખરો �યાલ તો જ મળે જો ��ૃો તેમજ અ�ય
વનરા�ના (જગંલોના) ફાયદા �ુ ંછે તે �ણવાથી થશે. ��ૃો આપણને નીચનેી બાબતોની જ�ર�યાત �રુ� પાડ� છે.

બળતણની જ�ર�યાત �રુ� પાડ� છે.

માનવ તેમજ પ�પુખંીઓ માટ� �ુદા �ુદા �વ�પે ખોરાક �રુો પાડ� છે.

ઈમારતી લાક�ુ ં��ુ પાડ� છે.
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જમીન�ુ ંધોવાણ અટકાવે છે.

�યૂ�ની ગરમી, હવા, ભજે િવગેર�� ુ ંિનય�ંણ કર� આબોહવા �ધુાર� છે.

વરસાદ માટ� ઉપયોગી છે.

ગરમ પવનો તેમજ તેની સાથે બાર�ક બાર�ક ર�તી તેમજ �ારતાના રજકણોથી પ�-ુપખંી તેમજ પાકો�ુ ંર�ાણ કર� છે.

�રૂ તેમજ �ુ�કાળની પ�ર��થતીમાથંી બચાવે છે.

મોટા ડ�મ તેમજ જળ�ાવ િવ�તારો� ુ ંર�ાણ કર� છે.

પ� ુપખંીઓને આશરો �રુો પાડ� છે.

માનવો માટ� રો� �રુ� પાડ� છે.

ઉ�ોગો માટ� કાચો માલ �રુો પાડ� છે.

વ�ય સપંિતમા ંવધારો કર�ને તેમાથંી થતી પેદાશોને લીધે લોકોની સ��ૃ�ધ વધાર� છે.

�ુદરતી સ�દય�મા ંવધારો કર� છે.

અવાજ�ુ ં��ુષણ રોકવામા ંમદદ�પ છે.

આમ, વન�પિત ��ૃ�ટ માનવ�તને માટ� એટલી બધી ર�તે ઉપકારક છે ક� તેને �કુસાન કરવાથી માનવ�તને �ુ ં�કુસાન થઈ
શક� તેમજ િવકાસમા ંક�વો ઘટાડો થાય છે તેનો આપોઆપ �યાલ આવશે. જગંલોના નાશથી થતા �કુશાન �ગેના ��ટાતંોથી
િવકાસમા ંક�વા અવરોધો આવી શકશે � �યાલ આવી જશે.

વૈ�ાિનક ગણતર� �જુબ જોઈએ તો પ૦ વષ�� ુ ંએક મો�ંુ ��ૃ તેના �વનકાળ દર�યાન આશર�  ૧પ.૭૦ લાખ �િપયા �ટલો
ફાયદો આપે છે.

કો�ટક-૧

�મ િવગત �દા�ત રકમ �ા.(�ા.લાખમા)ં

૧ �ાણવા�ુ ર.પ૦

ર હવાના ��ુષણ�ુ ંિનય�ંણ ૫.૦૦

૩ પાણી�ુ ં�નુરાવત�ન ભજે�ુ ંિનય�ંણ ૩.૦૦

૪ જમીન�ુ ંધોવાણ અટકાવીને ર.પ૦

પ પ� ુપ�ીઓને આ�ય તેમજ ખોરાક �રુો પાડ�ને ર.પ૦

૬ ફળ, �લ, બળતણ વગેર� વધારા�ું ૦.ર૦

�ુલ ૧પ.૭૦

ઘાસંના બીડોનો આયોજન વગરનો ઉપયોગ કરવાથી જમીન� ુ ંધોવાણ થાય છે. �ને લીધે ��ુલી પડ�લી જમીનમાથંી દર વષ
હ�કટર દ�ઠ રર,૪૪ર ક�.�ા. ફળ�પુ માટ� ધોવાઈ �ય છે. જયાર� ઘાસંના આવરણવાળ� જમીનમા ંઆ ધોવાણ�ુ ં�માણ ફકત
૩૦૬ ક�.�ા. છે.

વન�પિતના બફેામ  નાશને  લીધે  હવામાં રહ�લા �ગારવા�  ુ(કાબ�ન  ડાયોકસાઈડ) નો  વપરાશ  ઘટવાથી વાતાવરણમાં તે� ું
�માણ વધ�ુ ં�ય છે અને સાથે સાથે ઔ�ોગીક ��ુ�્◌ાણને લીધે પણ વાતાવરણમાં �મૂાડા�ુ ં�માણ વધે છે. �ને લીધે
આપણે એમ કહ� શક�યે છ�એ ક�, વાતાવરણમાં કાબ�ન ડાયોકસાઈડ�ુ ંઅભેદ આવરણ છવાઈ જવાને લીધે �યૂ�ના �કરણો�ું
��ૃવી ઉપર અસહય ઠં�ુ વાતાવરણ ફ�લાશે અને િવ� �હમ�ગુમા ંસપડાઈ જશે.

�જુરાતમા ંજગંલોની ��થતીતી :-

ભારતની �ુલ જમીનનો  ૬% ભાગ �જુરાત  રાજય  ધરાવે  છે. �  લગભગ ભૌગો�લક િવ�તાર ૧,૯૬,૦રર �ક.મી.�વો  થવા
પામેલ છે. �માથંી જગંલોમા ંરોકાયેલ જ�યા ૧૪,૯૪૬ ક�.મી.�વી છે. �જુરાત રાજયમા ં��ુય�વે �ણ �કારના જગંલો(વન)
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જોવા મળે છે.

કો�ટક-ર

�મ િવગત
િવ�તાર

(ક�.મી.)
ટકાવાર�

૧ �બૂ  જ  ગીચતાવાળા
જગંલો ૧૧૪ ૦.૭૬

ર મ�યમ  ગીચતાવાળા
જગંલો ૬,ર૩૧ ૪૧.૬૯

૩ ��ુલા જગંલો ૮,૬૦૧ પ૭.પપ

�ુલ ૧૪,૯૪૬ ૧૦૦.૦૦

ઉપરોકત કો�ટક ન.ંર પરથી કહ� શકાય છે ક�, �જુરાત રાજયમાં �ુલ જગંલ િવ�તારના પ૭.પપ% ��ુલા �કારના જગંલો,
૪૧.૬૯% મ�યમ ગીચતાવાળા જગંલો તથા ૦.૭૬% �બૂ જ ગીચતાવાળા જગંલો આવેલા છે.

કો�ટક-૩

�જ�લાઓ
ભૌગોલીક
િવ�તાર

જગંલોનો િવ�તાર

�ુલ જગંલોનો
િવ�તાર

ભૌગો�લક
િવ�તારમાં
જગંલોની
ટકાવાર�

�બૂજ
ગીચતા
વાળા
જગંલો

મ�યમ
ગીચતા
વાળા
જગંલો

ઓછ�
ગીચતા
વાળા
જગંલો

અમદાવાદ ૮,૭૦૭   ૦ ર૮ ૧૪૯ ૧૭૭ ર.૦૩

અમર�લી ૬,૭૬૦   ૦ ૬પ ૧પ૩ ર૧૮ ૩.રર

આણદં ૩,ર૧૪   ૦ ર૬ ૩૪ ૬૦ ૧.૮૭

બનાસ કાઠંા ૯,૮પ૮ ૦ ૪ર૯ ૪૩ર ૮૬૧ ૮.૭૩

ભ�ચ ૬,૪પ૮ ૦ ૯૧ ર૪૯ ૩૪૦ પ.ર૬

ભાવનગર ૧૧,૧પપ ૦ ૮ર ર૩૮ ૩ર૦ ર.૮૭

દાહોદ ૪,૪૦પ ૦ ૧૮ર પર૪ ૭૦૬ ૧૬.૦૩

ગાધંીનગર ૬૪૯ ૦ ૯ ૩પ ૪૪ ૬.૭૮

�મનગર ૧૪,૧રપ ૦ પ૯ ૩૧૦ ૩૬૯ ર.૬૧

�ૂનાગઢ ૮,ર૮૧ ૦ ૯ર૬ ૬૭૩ ૧,૬૦૮ ૧૯.૪ર

ક�છ ૪પ,૬પર ૦ ૪૦૮ ૧,૮૭પ ર,ર૮૩ પ.૦૦
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ખેડા ૩,૯૮૦ ૦ ર૮ ૭૪ ૧૦ર ર.પ૬

મહ�સાણા ૮,પ૪૦ ૦ ર૪ ર૧૩ ર૩૭ ર.૭૮

ન�મદા ર,પ૮૦ ૦ પ૦૭ ૪૯૮ ૧,૦૦પ ૩૮.૯પ

નવસાર� ર,ર૧પ ૦ ૧૯૧ ૧ર૩ ૩૧૪ ૧૪.૧૮

પચંમહાલ ૪,૪૬૧ ૦ ૧૮૩ ૩૯૩ પ૬૭ ૧ર.૯૧

પાટણ ૩,૩૩ર ૦ ૧૦ ૮૯ ૯૯ ર.૯૭

પોરબદંર ર,૩ર૬ ૦ રર ૯ર ૧૧૪ ૪.૯૦

રાજકોટ ૧૧,ર૦૩ ૦ ૯ ૧૩૯ ૧૪૮ ૧.૩ર

સાબરકાઠંા ૭,૩૯૦ ૦ ૩ર૩ ૪૭૬ ૭૯૯ ૧૦.૮૧

�રુત ૭,૬પ૭ ર૭ ૮પ૬ ૪૭૧ ૧,૩પ૪ ૧૭.૬૮

�રુ���નગર ૧૦,૪૮૯ ૦ ૧૩ ૧પ૯ ૧૭ર ૧.૬૪

ડાગં ૧,૭૬ર ૭૮ ૧,૦૧૩ ૩ર૬ ૧,૪૧૭ ૮૦.૪ર

વડોદરા ૭,૭૯૪ ૦ ૧૬૩ ૪૬પ ૬ર૮ ૮.૦૬

વલસાડ ૩,૦ર૯ ૦ પ૮૪ ૪૧૧ ૯૯પ ૩ર.૮પ

�ુલ ૧,૯૬,૦રર ૧૧૪ ૬,ર૩૧ ૮,૬૦૧ ૧૪,૯૪૬ ૭.૬ર

ઉપરોકત કો�ટક ન.ં૩ પરથી આપણે �જુરાતના િવિવધ �જ�લામા ંરહ�લા જગંલોનો િવ�તાર �ણી શકાય છે.�જુરાત રાજયમાં
સૌથી વ� ુભૌગોલીક િવ�તારની ���ટએ સ��ૃધ ક�છ �જ�લો છે. � ૪પ,૬પર ક�.મી.નો િવ�તાર ધરાવે છે. પરં� ુ�યા ંફકત રણ
�દ�શ  હોવાના કારણે અ�ય  જગંલો�ુ ં�માણ ઓ�  રહ�લ છે. જયાર�  બી� અને  �ી� �મ  પર ભૌગોલીક િવ�તારની ���ટએ
�ુનાગઢ �જ�લો અને રાજકોટ �જ�લો આવે છે. � અ��ુમે ૧૪,૧રપ તથા ૧૧,ર૦૩ ક�.મી.નો િવ�તાર ધરાવે છે. જયાર� સૌથી
ઓછો ભૌગોલીક િવ�તાર ગાધંીનગર �જ�લો ૬૪૯ ક�.મી.ધરાવે છે.

�બૂ જ  ગીચતાવાળા (ગાઢ) જગંલો �જુરાત  રાજયમાં �બૂ જ  ઓછા છે. �  ૧૧૪ ક�.મી.ના િવ�તારમાં છે. �  ફકત  બે જ
�જ�લાઓમાં આવેલા છે. �માં ડાગં �જ�લામાં ૭૮ ક�.મી. જયાર�  �રુત  �જ�લામાં રપ  ક�.મી.ના િવ�તારમાં પથરાયેલા છે.

જયાર� બાક� બધા �જ�લામા ંતે� ુ ં�માણ નીલ જ રહ�વા પામેલ છે.

મ�યમ  ગીચતા વાળા જગંલોમાં ડાગં �જ�લો �જુરાત  રાજયમાં ૧,૦૧૩ ક�.મી.નો િવ�તાર ધરાવે  છે. જયાર�  �ૂનાગઢ અને
�રુત �જ�લો અ��ુમે ૯ર૬ તથા ૮પ૬ ક�.મી.નો જગંલ િવ�તાર ધરાવે છે. મ�યમ ગીચતાવાળા જગંલો �જુરાત રાજયના
દર�ક �જ�લામા ંઆવેલા છે. પરં� ુતે�ુ ં�માણ �બૂ જ ઓ� થવા �ય છે.

ઓછ� ગીચતાવાળા જગંલો તો �જુરાતના તમામ �જ�લાઓમાં આવેલા છે. �માં �થમ �મે ક�છ �જ�લો ર,ર૮૩ ક�.મી.નો
િવ�તાર ધરાવે છે. જયાર� બી� અને �ી� �મ પર �ૂનાગઢ અને ડાગં �જ�લો અ��ુમે ૧,૬૦૮ ક�.મી. તથા ૧,૪૧૭ ક�.મી.નો
િવ�તાર ધરાવે છે. જયાર� સૌથી ઓછો ગાધંીનગર �જ�લો ઓછ� ગીચતાવાળા જગંલો ધરાવે છે.

આમ, ઉપરોકત મા�હતી પરથી �યાલ આવે છે ક�, �જુરાત �બૂ જ ઓછા જગંલો ધરાવે છે અને તેનો િવનાશ રોકવા માટ�ના
�ય�નો કરવા જોઈએ.
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જગંલોના િવનાશને રોકવાના ઉપાયો :-

અ�યાર �ધુીમા ંજગંલોનો બ�ુ મોટા �માણમા ંનાશ કરવામા ંઆ�યો છે. પરં�  ુજો આ ���્રયાને રોકવામા ંનહ� આવે તો એક
સમય  એવો  આવીને  ઉભો  રહ�શે  ક�  માનવ  �વ�હત  પાછળ ��ૃવી પર એક ઝાડને  ઉ�ું નહ� રહ�વા દ�  અને  તયાર બાદ �
પયા�વણીય અસમ�લુા પેદા થશે તે માનવ�તને ખતમ કર� નાખશે. તેથી જગંલોના િવનાશને રોકવા નીચેના ઉપાયો �યાને
રાખવા જોઈએ.

જગંલોના મહ�વ�ુ ં�ાન બાળકોથી લઈ અને મોટ�રા �ધુી આપ�ુ ંજોઈએ.

��ૃોના વાવેતર માટ� જન��િૃત પેદા કરવી જોઈએ.

લાકડાના િવક�પમા ંઉપયોગમા ંલઈ શકાય તેવી વ��ઓુ શોધવી જોઈએ.

�નુઃ���્રયા (ર�સાયકલ�ગ) �વારા નવી વ���ુ ુ ંિનમા�ણ કર�ુ ંજોઈએ.

ભારતના લોકોમા ંપયા�વરણના ર�ાણની ��િૃત પેદા કરવા માટ� પયા�વણીય મ�ંાલય �વારા વષ�મા ંઅ�કુ ચોકકસ �દવસોની
પયા�વરણ �દન તર�ક� ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. આ પયા�વણીય �દવસો નીચ ે�જુબ છે.

રા���ય િવ�ાન �દવસ:- ર૮ ફ��આુર�
િવ� વ�ય �દવસ:-ર૧ માચ�
િવ� જલ �દવસ:-રર માચ�
િવ� વા� ુમડંલ �દવસ:- ર૩ માચ�
િવ� �વા��ય �દવસ:-૭ એિ�ર્લ
��ૃવી �દવસ:-રર એિ�ર્લ
��ુપાન અને તમા�ુ ર�હત �દન :-૩૧ મે
િવ� પયા�વરણ �દવસ :- પ �ુન
િવ� ઓઝોન �દવસ :-૧૬ ઓકટોબર
િવ� પય�ટન �દવસ :-ર૭ સ�ટ��બર
િવ� પ� ુક�યાણ �દવસ :-૪ ઓકટોબર
માનવ અિધકાર �દવસ :-૧૦ ડ�સે�બર
�કસાન �દવસ :-ર૩ ડ�સે�બર

ઉપરોકત  મા�હતી  પરથી  િવ�ાન,  િશ�ાણ તાલીમ,  િવ�તરણ િનદશ�ન  વગેર�  સદંભ�માં પણ પયા�વરણનો  િવકાસ  કરવાની
આવ�યકતા છે. આ માટ� જગંલોને કાપવાની ��િૃત બધં કરવાની આવ�યકતા છે. ચીન અને દ��ાણ કોર�યાએ ઘટતા જતા
જગંલોના �માણને િનય�ંીત કરવામા ંસફળતા મેળવી છે. તેમાથંી બોધપાઠ લઈ ભારત-�જુરાતને િશખવાની જ�ર છે. �થી
પયા�વરણ આધાર�ત દ�શનો તેમજ રાજયનો િવકાસ સાધી શકાય છે અને આવનાર સમયમા ંભારતને મહાસતા બનાવી શકાય.

*************************************************** 

ડો�ડયા �દલીપ ઉદ�સંગભાઇ.

સરકર� કોમ�સ કોલેજ,

સૅ�ટર- ૧૫, ગાધંીનગર.
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