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 « زیستمحیطمشکالت اصلی حال حاضر » 

، اساس پوشی کرد. براینتوان از آن چشمحال تغییر است و این موضوعی است که نمیما دریما دا زیستمحیط

شناسی مشکالت اطراف آن نیز باید افزایش پیدا کند. با کند، نیاز به آگاهیما تغییر می زیستمحیططور که همان

های آب و هوایی و بسیاری از موارد دیگر ، انواع الگوهای گرمایی و سرماییتوجه هجوم شدید بالیای طبیعی، دوره

 .و است آگاه شوندنیاز است تا مردم از انواع مشکالت زیست محیطی که سیاره ما با آن روبه ر

بحران شدید زیست محیطی قرار دارد. مشکالت جاری زیست محیطی، ما را در برابر مصیبت  سیاره ما در آستانه

ت ت در حال رشد زیسمشکال به توجه با کند. پذیر میدهد، آسیباکنون و در آینده رخ میو بالیای طبیعی که هم

وضعیت اضطراری سیاره خود هستیم. در صورتی که این مشکالت را با محیطی در اطراف خود، بنابراین ما در 

گاه به قطع دچار فاجعه و محکوم به نابودی خواهیم شد. مشکالت کنونی گیری نکنیم، آندقت و جدیت پی

 .نیاز به توجه سریع و اورژانسی دارد زیستمحیط

 ترین مشکالتعمده 

ها سال زمان نیاز است. گازهای خارج شده از های هوا، آب و خاک به میلیونبرای جبران آلودگی :آلودگی .1

هستند  ها سمیها و پالستیکصنعت و وسایل نقلیه رتبه اول در ایجاد آلودگی را دارد. فلزات سنگین، نیترات

 های شهری است؛ جوب شود. آلودگی آب ناشی از نشت نفت، باران اسیدی و کانال وو باعث آلودگی می

 ب رکیـانجات و از تـارخـوسط صنایع و کـها و سموم مختلفی است که تآلودگی هوا ناشی از گاز کهالیـدر ح
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ناشی از ضایعات صنعتی بوده که خاک  آلودگی خاک نیز عمدتا چنینهمشود؛ های فسیلی منتشر میسوخت

 .سازدرا از مواد مغذی و ضروری محروم می

های انسانی است که باعث انتشار تغییرات اقلیمی مانند گرمایش جهانی ناشی از فعالیت :گرمایش جهانی .2

ها و سطح زمین شده و به شود. گرمایش جهانی منجر به افزایش دمای اقیانوسایی میخانههای گلگاز

طبیعی الگوهای غیر چنینهمیابد و شوند و سطح دریاها افزایش میهای قطبی ذوب میدنبال آن یخ

 .شودی مییزاهای سنگین یا بیابانآسا، بارش برفغولهای باعث ایجاد سیل زیستمحیط

جمعیت کره زمین درحال رسیدن به حالت ناپایدار است که باعث شده با کمبود منابع  :ازدحام جمعیت .3

 جهان سومطبیعی مانند آب و سوخت و غذا مواجه شود. در حال حاضر کمبود منابع طبیعی درکشورهای 

های شیمیایی، و کشورهای درحال توسعه، تنش ایجاد کرده است. در کشاورزی متمرکز؛ استفاده از کود

شود. در حال می زیستمحیطتر، باعث آسیب به ها برای تولید مواد غذایی بیشکشها و حشرهکشآفت

 .ازدحام بیش از حد جمعیت است زیستمحیطحاضر یکی از مشکالت حیاتی 

 است. زیستمحیطکاهش منابع طبیعی یکی دیگر از مشکالت حیاتی حال حاضر  :کاهش منابع طبیعی .4

ایی در نتیجه باعث گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی خانهمصرف سوخت فسیلی منجر به انتشار گازهای گل

نند انرژی خورشیدی، هایی مااند که منابع تجدید پذیر را به انرژیشود. مردم در سراسر جهان در تالشمی

 های اخیر کاهشها و زمین گرمایی تغییر دهند. هزینه زیرساخت و نگهداری این منابع در سالبادی، بیوگاز

 .یافته است

شود. مصرف بیش از حد منابع و تولید فراوان پالستیک باعث ایجاد بحران جهانی دفع زباله می : دفع زباله .5

ها در اقیانوس ها و لید بیش از حد زباله و آشغال و رها کردن آنبه توهای در حال توسعه اغلب کشور

ک، راه دارد. پالستیهای هسته ای خطرات بسیاری به هممعروفند. از نظر بهداشتی دفع زبالهفقیر  کشورهای

کی دیگر کند. دفع زباله یها را تهدید میبندی و وسایل الکترونیکی بی ارزش سالمت انسانفست فود، بسته

 .است زیستمحیطاز مشکالت حیاتی حال حاضر در 

است که در دو دهه  زیستمحیطتغییرات آب و هوایی یکی دیگر از مشکالت  :تغییرات آب و هوایی .6

های فسیلی و انتشار گازهای مضر توسط خاطر سوزاندن سوخته گذشته رخ داده است. افزایش دمای جو ب

شود. صنایع و کارخانجات منجر به افزایش گرمایش جهانی و بنابراین ایجاد تغییرات آب و هوایی می

ها, وقوع های قطبی، تغییر فصلتغییرات آب و هوایی اثرات مضر مختلفی دارد اما محدود به ذوب یخ

 .شودهای جدید، وقوع مکرر سیل و تغییر کلی آب و هوا نمیبیماری
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یستمی شود. اکوسها و تنوع زیستی میفعالیت انسانی منجر به انقراض گونه: از دست دادن تنوع زیستی .7

زیستی منقرض شود  هایها سال طول کشید تا کامل شود، زمانی که جمعیت هر یک از گونهکه میلیون

های های طبیعی مانند گرده افشانی، برای اکوسیستم حیاتی بوده و فعالیتافتد. تعادل در فرایندبه خطر می

ها که از زندگی بسیاری های مرجانی در اقیانوسآید. تخریب صخرهانسانی تهدیدی برای آن به حساب می

زدن این تعادل توان به عنوان عامل برهممثال دیگری است که می ،کنداز موجودات دریایی محافظت می

 .نام برد

کربن بوده و اکسیژن تازه نیز تولید اکسیدسازی طبیعی دیهای ما یک منبع پاکجنگل :ییزداجنگل .8

از کره زمین  3۰۳کنند. در حال حاضر ها در تنظیم دما و بارندگی کمک شایانی میآن چنینهمکنند، می

های اخیر، به طور مثال کشور پاناما به دلیل افزایش جمعیت پوشش جنگلی فراگرفته است، اما در سالرا 

ی به معنی از بین بردن یاست. جنگل زداها آسیب رسانده گاه و مواد غذایی و پارچه به جنگلو ایجاد پناه

 .پوشش سبز برای اهداف مسکونی، صنعتی و تجاری است

تاثیر مستقیمی بر اسیدی شدن  CO2 تولید بیش از حد و افسار گریخته :هااسیدی شدن اقیانوس .9

سال گذشته افزایش  25۰شود. اسدیته اقیانوس در ها تولید میتوسط انسان  CO2از 25۳اقیانوس دارد. 

 ،ها بودهها و پالنگتوننیز برسد و تاثیر اصلی آن بر روی صدف 15۰۳به  21۰۰یافته و ممکن است تا سال 

 .که همانند تاثیر آن بر پوکی استخوان انسان است

ی است که کره زمین را احاطه کرده و در برابر یمحافظ و نامر الیه ازون یک الیه :از بین رفتن الیه ازون .1۰

  هاکند. آلودگی ناشی از کلر و برومبد موجود درکلر و فلئورکربناشعه مضر خورشید از ما محافظت می

(CFC’s) ها شود. با رسیدن این گازهای سمی به باالی اتمسفر، آنی مهم ازون میبین رفتن الیهباعث از

ها در باالی قطب جنوب قرار دارد. در ترین این حفرهشوند که بزرگباعث ایجاد حفره در الیه ازون می

ه ازون مانع جایی که الیها ممنوع شده است. از آنCFC استفاده از ،بسیاری از صنایع و محصوالت مصرفی

ترین دارای ارزش بسیار زیادی است. یکی از مهم ،شودو انتشار آن به سطح زمین می UV عبور اشعه مضر

 .زیست حال حاضر، از بین رفتن الیه ازون استل محیطیمسا

تواند دهد. باران اسیدی میهای خاص در اتمسفر رخ میباران اسیدی به علت وجود آلودگی :یباران اسید .11

سید اکاکسید گوگرد و دیهای فسیلی یا فوران آتشفشان و یا گیاهانی که دیدلیل سوختن سوختبه 

ایی کنند، به وجود آید. باران اسیدی یک مشکل زیست محیطی شناخته شدهنیتروژن به اتمسفر آزاد می

 .داشته باشدهای آبزی و نیز سالمت انسان تواند اثرات جدی بر حیات وحش حیوانات و گونهاست که می
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آب آشامیدنی خالص بسیار کمیاب شده است. آب به یک موضوع مهم اقتصادی و سیاسی  :آلودگی آب .12

پردازد. یکی از دست آوردن این منبع به مبارزه میهتبدیل شده به طوری که جمعیت انسانی برای ب

خانه باعث شده که دریاها و رودسازی است. پیشرفت صنعت استفاده از فرآیند شیرینهای پیشنهادی، گزینه

 .های سمی شوند که خود یک تهدید بزرگ برای سالمت انسان استها و اقیانوس ها پر از آلودگی

پراکندگی شهری به مهاجرت جمعیت از مناطق پر جمعیت شهری به مناطق کم : پراکندگی شهری .13

د. شوهای روستایی میشهرها در زمینتر جمعیت روستایی اشاره دارد که موجب انتشار یافتن هرچه بیش

 ود. شل زیست محیطی و بهداشتی مییپراکندگی جمعیت باعث فرسایش زمین، افزایش ترافیک، مسا

ها و حیوانات در حال حاضر مشکالت زیست محیطی برای سالمت انسان: ل بهداشت عمومییمسا .14

یسک برای سالمت جهان است و برای ترین رمخاطرات بسیار زیادی را ایجاد کرده است. آب کثیف بزرگ

ها حامل مقدار زیادی از آید. رودخانهحساب می هترین تهدید بکیفیت زندگی و سالمت عمومی بزرگ

های تنفسی مانند آسم و مشکالت قلب ها باعث بیماریها هستند. آالیندهسموم، مواد شیمیایی و بیماری

 .شودهای عفونی مانند تب دنگی مییو عروق می شوند. افزایش دما باعث گسترش بیمار

شود. به اصالح ژنتیکی مواد غذایی با استفاده از بیوتکنولوژی مهندسی ژنتیک گفته می : مهندسی ژنتیک .15

توانند به گیاه نهایی انتقال یابند، بنابراین اصالح ژنتیکی مواد ژن میها از یک گیاه آنتیجایی که ژناز آن

تواند مشکالت جدی شود. محصوالت اصالح شده ژنتیکی میها میبیماریغذایی سبب افزایش سموم و 

توان اثبات کرد که ژن مهندسی شده برای حیات وحش سمی است. یکی زیست محیطی ایجاد کند و می

 شده گیاهی حشرات سازی مقاوم موجب تواندمی که است  دیگر از مضرات آن در استفاده روز افزون سموم

 .شودمی هابیوتیک آنتی مقابل در هاارگانیسم شدت مقاوم به منجر موضوع این و

 ها با چنین روش مخربی به سمت گیرند. اگر انسانهای آینده را در نظر نمیمردم تاثیر کارهای خود بر نسل

ای وجود نخواهد داشت که بتوان آن را در نظر گرفت. با افزایش آگاهی جامعه دیگر آینده، روندآینده پیش 

توان قدمی در راستای کمک به ساخت محیطی آگاه و ل، مییمحلی و خویشاوندان درباره این مسا

 .برداشت زندگی برای  دوستانه
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