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Continuous Issue-25 | January – March 2017 
 

ગ્લોબલ વોર્મિંગથી પ્રભાર્વત ગજુરાતનુું ઋતચુક્ર                                
પ્રસ્તાવના  
 

 મગતિક િાપમાન વધાવાથી ગભંીર તવઘાિક પરશ્નો સર્જાયા છે. િેથી ઋતચુક્રમા ં પરરવિાનો થવા 
લાગ્યા છે. વાિાવરણ, જમીન, જગંલ, અને સમદુ્રની કાર્ાન ડાયોક્સાઈડ શોષવાની ક્ષમિા ઘટવા લાગી છે. 
ભારિ આજે તવશ્વના પ્રથમ પ્રદુષણ ફેલાવિા 10 દેશોમા ંચોથુ ંસ્થાન ધરાવે છે. કાર્ાન ડાયોક્સાઈડનુ ંવાતષિક 
ઉત્સર્જન 601.8 કરોડ ટન, અમેરરકા 590.3 કરોડ ટન, રતસયા 170.4 કરોડ ટન અને ભારિ 1293 કરોડ ટન 
કરે છે. જે ચચિંિાજનક પ્રશ્ન છે.  
 તવશ્વમા ં ર્ાઈતસકલોનુ ં શહરે ગણાત ુ ં ડને્માકાન ુ ં પાટનગર કોપગટંુગનમા ં 7 રડસેમ્ર્ર 2009 ના રોજ 
એકઠા થયેલા 192 દેશોના પ્રતિતનતધઓ 12 રદવસની મરૂ્ ુાક્િ રાષ્ટ્રસગંની જળવાળં પરરવિાન મતં્રણાઓને 
ર્જગતિક િાપમાનનો ઉકેલ શોધવા અને પથૃ્વીના પયાાવરણને ર્ચાવવાના ઉદ્દાિ હતે ુસાથે ભાગ એકતત્રક 
થયા હિા. ર્જગતિક િાપમાન એટલે ઉદ્યોગો, વાહનો, ઊર્જાસ્ત્રોિો ર્નેં અન્ય સ્ત્રોિો હાલ કાર્ાન વાર્ઓુ 
ચોડવાથી તવશ્વમા ંગરમીના પ્રમાણમા ંજે ફેરફારો થયા છે. ભારિ આજે તવશ્વના પ્રથમ પ્રદૂષણ ફેલાવિા 10 
દેશોમા ંચોથ ુસ્થાન ધરાવે છે. કાર્ાન ડાયોક્સાઈડનુ ંવાતષિક ઉત્સર્જન ચીન 601.8 કરોડ ટન, અમેરરકા 590.3 
કરોડ ટન, રતસયા 170.4 કરોડ ટન અને ભારિ 1293 કરોડ ટન કરે છે. જે ચચિંિાજનક પ્રશ્ન છે. 
 વિામાનમા ં કેટલાક વષોથી આપણા ં તવષવુતૃ્તીય પ્રદેશોમા ંખાસ કરીને અરર્ી સમદુ્રના તવસ્િારો જેમા ં
ભારિના પતિમ રકનારાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યા ં ઋતચુક્રમા ં ફેરફારો થિા જણાયા છે. અને નૈઋત્યના 
ચોમાસાની અતનયતમિિા દેખાવા લાગી છે. સ્વચણિમ ગજુરાિમા ં ગ્લોર્લ વોતમિંગથી પ્રભાતવિ ઋતચુક્ર અને 
નૈઋત્ય ચોમાસાનુ ંતવશ્લેષણ જોઈએ.  
 

 વતતમાન ગજુરાતનુું ઋતચુક્ર ׃  
(1) તશયાળા દરમ્યાન ઠંડી ખરૂ્ જ ઓછી પડી અને મોટેભાગે વાિાવરણ ગરમ જ રહવેા પામ્ર્.ુ સામાન્ય 

રીિે ઠંડીના રદવોસમા ંપડવી જોઈિી ઠંડી કરિા િેનુ ંપ્રમાણ અંગે રદવસો ઓછા નોંધાયા છે.  
 

(2) ઉનાળામા ંઅસાધ્ય િાપ અને ગરમીનો અનભુવ થવા અને કેટલાક તવસ્િારોમા ંિાપમાન 45 સે.નો 
ખાડં ઓગળી 47 સે. સધુી પહગોંચી જવાનુ ંનોંધાર્ુ ંછે.  

 

(3) નૈઋત્ય ચોમાસા દરમ્યાન સામાન્ય રીિે દરરયા રકનારાના ં તવસ્િારમા ંવરસાદનુ ંપ્રમાણ ઓછુ જ્યારે 
અંદરના તવસ્િારો જેવા કે મધ્ય ગજુરાિ, દચક્ષણ ગજુરાિ ભાગોમા ંવરસાદ પડે છે.  
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(4) સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક રકનારાના તવસ્િારોમા ંદરરયાનુ ંપાણી ચાર પાચં રકલોમીટર અંદર સધુી આવર્ુ ંઅન ે
જમીનનુ ં ધોવાણ કરી ગર્ુ.ં ખાસ કરીને માગંરોળ પાસે સેરીયાજ ર્ારા રકનારે અને ર્જફરાર્ાદના 
કેટલાક તવસ્િારમા ંઆ ઘટના જોવા મળે છે.  

 

(5) તવશેષમા ંગોવા રત્નાચગરરના રકનારા સધુી જ મળિી દચક્ષણની માછલીની ર્જિો જેમ કે, મેકરણ, તણૃા 
વગેરે ગજુરાિના રકનારે જોવા મળે છે. ઘણા વખિથી કચ્છના અખાિમા ંમાછલીનુ ં ઉત્પાદન સાવ 
નરહવિ હત ુ.ં ગ્લોર્લ વોતમિંગને કારણ થિા હવામાનના ફેરફારોને આતધન હોવાનુ ંપ્રતિપારદિ થયેલ 
છે.  

 

 નૈઋત્ય ચોમાસું અને ઋતચુક્રમાું ફેરફારો અંગે વૈજ્ઞાર્નક અભ્યાસ ׃  
 તવષયવવતૃ્તીય પ્રદેશોમા ંહવામાના ફેરફારોની અસર હઠેળ નૈઋત્ય ચોમાસુ ંરહન્દ માહાસાગરમા ંમાચા - 
એતપ્રલથી કાયાાન્ન્વિ ર્ને છે. વાિાવરણમા ં હવાના દર્ાણ, િાપમાન અને પ્રવાહોની અસર હઠેળ અરર્ી 
સમદુ્રમા ંપાણીની સપાટીનુ ંઉષ્ટ્ણાિામાન વધવા સાથે િેનુ ંર્ાષ્ટ્પીભવન થઈ વરાળ ઊંચે ચઢી વાદળો ર્ધંાય 
છે. રદવસે રદવસે આ પ્રરક્રયા ઝડપી ર્નિી ર્જય છે. પરંત ુછેલ્લા કેટલાય સમયથી વૈતશ્વક િાપમાન વધવાને 
કારણે નૈઋત્ય ચોમાસાની પ્રરક્રયામા ંફેરફારો નોંધાયા છે. કે ગ્લોર્લ વોતમિંગની પ્રરક્રયાથી તવષવતૃ્તીય નૈઋત્યના 
ચોમાસા ઉપર ગભંીર અસર પડી રહ ેછે. ગ્લોર્લ વોતમિંગને કારણે દરરયાના પાણીની સપાટીનુ ંસિેજ ર્ને છે. 
પરંત ુ ગ્લોર્લ વોતમિંગને કારણે દરરયાના પાણીની સપાટીનુ ં ઉષ્ટ્ણાિામાન અને જમીન પરના ઉષ્ટ્ણિામાન 
વચ્ચેનો રદવસે રદવસે ઘટિા ંર્જય છે. દરરયા - જમીનના ઉષ્ટ્ણિામાનનો િફાવિ શનૂ્ય થવા િરફ ગતિ કરી 
રહલે છે. જે નૈઋત્ય ચોમાસાને લગભગ નષ્ટ્ટ કરી નાખેં િેવી દહશેિ વૈજ્ઞાતનકોએ દશાાવી છે.  
 

 પથૃ્વીના પયાતવરણને બચાવવાના સચૂનો ׃  
 

(1) પેટ્રોલ અને ડિઝલનો વપરાશ ઘટાિો ׃  
 મગતિક ઉષ્ટ્ણિામાન વધારવા માટે ખનીજિેલનો વધ ુપડિો વપાશ જવાર્દાર છે. આજે પરરવહન 
માધ્યમોમા ંપેરોલ અને રડઝલનો સૌથી વધ ુવપરાશ થાય છે. સરકારની નીતિ પણ ઓટોમોર્ાઈલ ઉદ્યોગોને 
પ્રોત્સાહન આપવાની છે. હકીકિમા ં પથૃ્વીનુ ં િાપમાન વધતુ ં અટકાવવા પેરોલ અને રડઝલના વાહનોના ં
વપરાશ પર પ્રતિર્ધં મકૂવાની જરૂર છે. જે માટે િેના તવકલ્પો શોધી કાઢવા જોઈએ. જેમ કે સાયકલ, રરક્ષા, 
ઘોડાગાડી, ર્ળદગાડા, ઊટગાડી, સૌર ઊર્જાથી ચાલિા વાહનો તવગેરે સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
 

(2) ર્વજળીનો વપરાશ ઘટાિો ׃  
 તવજળીનુ ં ઉત્પાદન કરવા માટે કોલસા ર્ાળવા પડે છે અને િે વાિાવરણમા ં ઉષ્ટ્ણિા પેદા કરે છે. 
તવજળીથી ચાલિા ઉપકરણોને ર્દલે િેના તવકલ્પોની શરૂઆિ કરવી જોઈએ. જેમ કે ફ્રીજનુ ંપાણી પીવાને 
ર્દલે માટલાનુ ં પાણી પીવુ,ં કપડા ધોવા માટે વોતશિંગ મશીનને ર્દલે હાથે ધોવા, સયૂા ફાનસનો ઉપયોગ 
કરવો. એર-કન્ન્ડશનરને ર્દલે ખસની ટટ્ટી પાણી છાટંીને લટકાવવી અને છાણનુ ં ચલિંપણ ઘરની રદવાલો પર 
કરવુ ંખેિીમા ંપેરોલ કે રડઝલથી ચાલિા પપંને કયાને ર્ળદથી ચાલિા કો કે એટગો ઉપયોગ કરવો.  
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(3) સૌર ઊર્જત અને પવન ઊર્જતનો ઉપયોગ વધારવો ׃  
 વીજળીની ઉપયોગ અતનવાયા જ હોય ત્યા ં થમા પાવર કે હાઈડ્રોયાવર વપરાશને ર્દલે સોલર 
એનજીના કે તવન્ડ એનજીનો ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરવા. ઘરનુ ંકકૂર અને રહટર સૌર ઉર્જાથી ચલાવી શકાય 
છે. સૌર ઊર્જાથી ટયરુ્લાઈટ અને પખંા પણ ચલાવી શકાય છે. તવન્ડ ઊર્જાથી કોમ્્ર્ટુર પણ ચલાવી શકાય 
છે. ભારિમા ંવષા દરમ્યાન 300 રદવસ સયૂાનો પ્રકાશ મળી રહ ેછે. જેનો પણૂા ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
 

(4) વકૃ્ષોનો સુંહાર બુંધ કરવો ׃  
 મગતિક િાપમાન અને પ્રદૂષણ સામે લડવાની વધમુા ંવધ ુશન્ક્િ વકૃ્ષોમા ંછે. વકૃ્ષો પોિાની શરીરમા ં
કાર્ાન ડાયોક્સાઈડનુ ં શોષણ કરે છે અને ઓન્ક્સજન પેદા કરે છે. વરસાદ ખેંચી લાવે છે અને જમીનમા ં
વરસાદના પાણીનો સગં્રહ કરવામા ં મદદ કરે છે. રાષ્ટ્રના વચલકાસ પાછળ વકૃ્ષોનો સહંાર થાય છે િે 
અટકાવવો જોઈએ. 
 

(5) પયાાવરણ આધારર રહિ ખેિી કે સેન્ન્દ્રય ખેિીનો તવકા કરીને રાસાયચણક ખાિરો અને જતંનુાશક 
દવાઓના વપરાશ ક્રમશઃ ઘટાડીને ર્ધં કરવો જોઈએ પયાાવરણ રક્ષીિ ઈકોફે્રન્ડલી તવકાસના ઘટક િત્વો 
િરીકે જળ સચંય અને સેન્ન્દ્રય ખેિીના તવકાસનો પ્રચાર કરવો જોઈએ.  
 

(6) માુંસાહારનો ત્યાર ׃  
 આ પથૃ્વીના પયાાવરણને ર્ચાવવા માટે માસાહરનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.  
 

(7) કારખાનાઓ ર્ધં કરીને ગહૃ ઉદ્યોગો સ્થાપીને રોજગારીમા ંસર્જન અને પ્રદૂષણમા ંઘટાડો કરી શકાય છે.  
 
ઉપસુંહાર ׃ 
 

 ગ્લોર્લ વોતમિંગ એટલે પથૃ્વીમા ં વાિાવરણને ગરમ કરનારંુ ઉષ્ટ્ણિાનુ ં મખુ્ય ગ્રીનહાઉસ ઈફેક્ટ છે. 

ગ્લોર્લ વોતમિંગને ર્ચાવવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરવામા ંઆવયા છે. જેના કારણે પ્રદૂષણમા ંઘટાડો થાય.  
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