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چکیده
پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا ،خاک یا زمین است ،به میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیایی یا بیولوژیک

آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده ،گیاهان ،آثار یا ابنیه مضر باشد ،تغییر دهد .هدف پژوهش
حاضر بررسی آلودگیهای زیستمحیطی در کشورهای جهان اسالم است .در این پژوهش ،با رویکرد توصیفی-

تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی ،اطالعات الزم از منابع مرتبط ،به صورت هدفمند گردآوری،
مقولهبندی ،تحلیل و در نهایت مقایسه گردید .نتایج به دست آمده نشان داد که کشورهای جهان اسالم با چالشها
و آلودگیهای زیستمحیطی مختلفی روبهرو هستند .همچنین ،نرخ بسیار سریع رشد شهری در منطقه و تمرکز
زبالههای جامد و خطرناک ،تولید گازهای کارخانهای توسط وسایل نقلیه و سوخته شدن سوخت به منظور تولید

برق در نیروگاهها ،از منابع اصلی آلودگی هستند و با رشد تکنولوژی ،مصرفگرایی ،شهرنشینی و زندگی ماشینی،
بیش از پیش به آلودگیها و مشکالت زیستمحیطی شهرهای جهان و همچنین جهان اسالم میافزاید و در نتیجۀ
آن ،نگرانیهای انسان معاصر در مواجهه با اين چالشهای بحراني مضاعف میگردد.

واژههای کلیدی :آلودگیهای زیست محیطی ،انواع آلودگیها ،کشورهای جهان اسالم.
1.Apoura@ut.ac.ir
2. Hroghaye@ymail.com
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جمعیت در مناطق شهری منجر به افزایش آلودگی هوا میشود .عالوه بر آن ،فرایندهای صنعتی ،دفع نامناسب

بررسی آلودگیهای زیست محیطی در کشورهای ...

آلودگیهای زیستمحیطی از چالشهای اصلی و مهم جهان ،به ویژه جهان اسالم است .آلودگی محیط زیست،

مقدمه

طبيعت و محيط زيست موهبتي خداوندي است كه از مجموعه موجودات ،منابع و عوامل و

شرايط هماهنگي كه در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حيات به آن وابسته است

به وجود میآید .محيط زيست ،محل زندگي و تأمينكننده اصليترين نيازهاي انسان است

و پديدهاي ميباشد كه هر روز بر اهميت آن افزوده ميشود( .ادهمی و اکبرزاده)38 :1390 ،
ماهیت جهانی محیط زیست از حضور عناصر مختلف تشکیلدهندۀ یک سیستم به صورت

یکپارچه در تشکیل سیستم ناشی میشود .به این معنی که هر کسی حق دارد از جو ،آب و

هوا و تنوع زیستی بهرهمند گردد (حسینی .)32 :1392 ،اما متأسفانه انسان در دوران سلطهاش

بر اين كره خاكي به استفاده بيرويه و بدون برنامهريزي از منابع طبيعي ،ايجاد آلودگیهای
خطرناك در خاك ،آبوهوا و از بين بردن توان زيست آن ،پرداخته است (ادهمی و اکبرزاده،
 .)38 :1390به طوركلي چنين به نظر ميرسد كه طبيعت زيبا و اعجابانگيز ما در حال نابودي
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تدريجي است و سرانجام ،محيط زيست كرۀ ما از جهات مختلف تحت فشار شديد قرار گرفته

است (ادهمی و اکبرزاده .)41 :1390 ،پس ،تهدیدات زیستی حاصلشده از تخریب محیط
زیست ،امنیت و رفاه بشری را در معرض خطر جدی قرار دادهاند (بعیدینژاد.)22: 1384 ،

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

مالحظات زیستمحیطی تا سالهای زیادی در توسعه کشورها نادیده انگاشته میشد.

در دهۀ آخر قرن  20و آغاز قرن  21فاکتورهای زیستمحیطی نقش مهمی را در جهت

سرعت توسعه ملتها بازی کردهاند و در مقابل توسعه انسانی نیز توازن زیستمحیطی کره

زمین را به عنوان یک مکان قابل سکونت مختل کرده است (حلبیان و همکاران.)35 :1388 ،

چنانچه ،در سال ٢٠٠٧م ،طبق چهارمين گزارش ارزيابي پانل بين دولتي در ارتباط با تغيير
آب و هوا ،کام ً
ال مشخص شد که آب و هوا در حال گرم شدن است و بخش اعظم افزايش
افزايش مشاهدهشده در گازهاي گلخانهاي ناشی از تماس بشر با طبيعت است» (سازمان ملل

متحد .)2008 ،امروزه ،با توجه به افزایش سریع جمعیت و شدت فشارهاي وارده بر منابع
طبیعی ،مشکالت زیستمحیطی در بخش وسیعی از جهان و از جمله کشورهاي اسالمی
پدیدار گردیده است .اگرچه برخی از این مشکالت ،منشأ طبیعی دارند لیکن بسیاري از آنها،

ناشی از آگاهی نداشتن از رابطۀ انسان و محیط و روشهای نادرست بهرهبرداري از منابع
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مشاهده شده در ميانگين دماي هواي کره زمين از اواسط قرن بيستم به احتمال قوي به دليل

محیطی است (حم بزی .)2 :1389 ،از اینرو ،نیاز برای ایجاد ظرفیت در مقابله با خطرات
طبیعی برای جوامعی که با چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی زیستی مواجه هستند
بسیار حائز اهمیت است .در این میان ایجاد ظرفیت اجتماعی برای خطرات طبیعی موضوعی

است که نه تنها برای کشورهای توسعهیافته بلکه برای دول اروپایی که با چالشهای بسیار

روبهرو هستند ،به مسئلهای مهم مبدل گشته است .آنها با چشماندازی منسجم در زمینۀ مسائل
متعدد علوم اجتماعی ،اطالعاتی در زمینه مدیریت بحران و کاهش اثرات خطر ارائه میدهند

( .)Kuhlicke, et al, 2011طبق اصل  50قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،حفاظت

محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدي داشته
باشند ،وظیفه عمومی تلقی میشود .از اینرو ،فعالیتهای اقتصادي و غیره که منجر به آلودگی
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود ،ممنوع است (قانون اساسی .)43 :1368 ،از

پژوهشهای صورت گرفته میتوان به پژوهشی که حم بزی ( )1389با عنوان «تأملی بر محیط
زیست و پایداري آن در جهان اسالم» انجام دادند اشاره کرد .ایشان در این مقاله ،با هدف

ارائه تصویري از سیماي محیط زیست در کشورهاي اسالمی به بررسی چالشهای موجود

در این زمینه پرداخته و سعی کرده تا با یادآوري جایگاه محیط زیست در دین مبین اسالم به
و ایدهآل جهت زندگی انسان « -خلیفه الرحمن» -باشیم .سيرينيواس و ناكاگاوا )2008( 1نیز
در پژوهشی مطرح کردند که يك بحران طبيعي نه تنها میتواند بر ساكنان منطقۀ وقوع تأثير

بگذارد ،بلكه تأثيرات محيط زيستي نيز خواهد داشت كه میتواند منجر به بحرانهای ديگري

در آينده شود .هم اكنون تأكيد روي مركزيت نگرانیهای محيط زيستي در مديريت بحران
يك اولويت حساس بوده و براي پيشگيري از بحران و كاهش تأثيرات آن به مديريت صحيح
بنابراین ،با توجه به موارد ذکرشده و اهمیت توجه به حفاظت از محیط زیست و

آلودگیهای زیست محیطی ،مقاله حاضر ،با هدف بررسی آلودگیهای زیستمحیطی در
کشورهای جهان اسالم انجام گرفته است .در این راستا ،پرسش زیر مورد توجه بودهاست:

 .1مهمترین چالشها و آلودگیهای زیست محیطی در کشورهای جهان اسالم کداماند؟
1. Srinivas & Nakagawa
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منابع طبيعي نيازمند است (سيرينيواس و ناكاگاوا.)7 :2008 ،
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ارائۀ راهکارهایي جهت رفع چالشهای موجود بپردازد تا از این راه شاهد محیطی مطلوب
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و با چه راهکارهایی میتوان از آلودگیهای زیست محیطی کاست؟
آلودگیهای محیط زیست

آلودگی محیط زیست که بیتوجهی به آن میتواند حیات بشر و بقای او را مورد تهدید و

خطر جدی قرار دهد ،موضوعی است که توجه مجامع و سازمانهای جهانی ،بینالمللی،

منطقهای و داخلی را به آن معطوف داشته است .در برخی اسناد بینالمللی و داخلی آلودگی

محیط زیست تعریف شده است .در بند « »dماده  1کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی

آلودگی محیط زیست عبارت است از« :هر صدمۀ مادی اساسی به سالمتی انسان ،حیوان یا

منابع دریایی در آبهای ساحلی یا آبهای درون سرزمینی یا مناطق مجاور آنها که در نتیجۀ

آلودگی ،لوثشدگی ،آتشسوزی ،انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد میشود ».ماده  9قانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست در حقوق ایران پس از بیان ممنوع بودن هرگونه آلودگی
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محیط زیست آن را چنین تعریف کرده است« :پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ،هوا،

خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیانآور به
حال انسان یا سایر موجودات زنده ،گیاهان یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد( ».میرزاده و سپهری

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

فر .)52 :1392،به طور کلی آلودگی شامل آلودگی هوا ،آب ،آلودگی صوتی و آلودگی ناشی
از زباله است (فطرس و دیگران.)60 :1389 ،
قلمرو جغرافیایی جهان اسالم

دین مبین اسالم با بیش از  50کشور جهان از سواحل شمال غربی قاره آفریقا تا مجمعالجزایر
اندونزي در جنوب شرقی آسیا در  170درجه طول غربی -شرقی و  70درجه عرض شمالی -
سياسى اسالم به چهاربخش قابل تفكيك و بررسى است .شکل شماره (.)1

 .1مركز جهان اسالم :كه در حقيقت گهوارۀ جهان اسالم و منطبق با بخش جنوب غربى

آسيا يا خاورميانه است.

 .2شمال جهان اسالم :شامل آسياى مركزى و قفقاز كه اين بخش بعد از فروپاشى شوروى

به جهان اسالم پيوسته است.
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جنوبی گسترده شده (حم بزی )2 :1389 ،و با در نظر گرفتن وضعيت فعلى ،قلمرو جغرافيايى

 .3غرب جهان اسالم :شامل كشورهاى شمال و شمال شرق و بخشهای ديگر افريقا كه

به عنوان حاشيه مرزى جهان اسالم با اروپاى مسيحى محسوب میشود و داراى يك فرهنگ
آميخته با كشورهاى همجوار اروپايى است.

 .4شرق جهان اسالم :كه از مرزهاى شرقى ايران آغاز میشود و تا کرانههای غربى

اقيانوس آرام و امتداد ديوار چين گسترش مییابد و با حوزه فرهنگى تمدن كنفوسيوس و

بودايى هممرز است (بینا.)60 :1389 ،
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در این نقشه کشورهایی با اکثریت مسلمان به رنگ سبز و کشورهایی با دست کم ۵۰

درصد مسلمان به رنگ زرد نشان داده شدهاند (.)http://fa.wikipedia.org/wiki
اسالم و محیط زیست

است .هدف اساسی این نظام تغییر در نگرش انسان ،نسبت به آنچه در اختیار دارد ،است

تا به این فهم و ادراك عمیق برسد که او امانتدار است و امکانات و منابع طبیعی و زیست
محیطی را که براساس مصالحی در اختیارش قرار داده شده ،فقط در جایی میتواند استفاده

کند که مالک حقیقی آن اجازه دهد و همۀ ابعاد فردي ،اجتماعی ،انسانی و غیرانسانی استفاده
از منابع زیست محیطی را باید در نظر بگیرد .پس ،حق ندارد با طبیعت رفتارهایی داشته باشد
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نظام اخالقی اسالم از ظرفیت باالیی براي کاهش بحران و تخریب محیط زیست برخوردار
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شکل شماره  :1نقشه کشورهای جهان اسالم.)http://fa.wikipedia.org/wiki( ،

که منجر به تخریب آن میشود (فراهانی فرد و فراهانی فرد .)164 :1393 ،کارولین مرچنت،1

استاد فلسفه و تاریخ محیط زیست دانشگاه برکلی آمریکا در مورد عقاید مسلمانان نسبت

به محیط زیست چنین میگوید :اسالم ،نمونه درخشانی از آگاهیهاي اکولوژیک به دست

میدهد .در دیدگاه اسالمی ،انسان جانشین خداوند در روي زمین است .قرآن مجید تعلیم
میدهد که کیهان ،طبیعت و محیط ،همگی آیاتی از آفریدگار جهان هستند .در روي زمین

هیچ دینی بر ضد تخریب محیط زیست و حیات جانداران ،همچنین در برابر نابودي منابع و
ثروت طبیعی اعطایی خداوند ،چنین ندایی روشن در نداده است (.).Merchant 1992: 124

بر اين اساس ،انسان در مقابل همه چيز ،از جمله حيوانات و طبيعت اطراف خود مسئوليت
دارد .مهمترین وظيفه انسان در قبال طبيعت اصالح زمين و اجتناب از فساد در آن است .يكي

از وجوه اصالح زمين ،عمران و آبادي است .منظور از عمران در زمين تأمين اصول زيست

محيطي براي حيات همه موجودات زنده است .احكام اسالم دربارة محيط زيست فراوان و
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متنوع است (اکبری راد .)79 :1392 ،در سوره هود میخوانیم« :او خدايي است كه شما را

از زمين بيافريد و عمران و آبادانيش را به شما واگذاشت 2».قرآن نمیگوید خداوند زمين
را به شما تفويض كرده (اشاره به اينكه وسايل از هر نظر آماده است) ،اما شما بايد با كار و

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

كوشش خويش زمين را آباد سازيد ( ادهمی و اکبرزاده .)40 :1390 ،بنابراین ،با تبیین و ترسیم

الگوهای مبتنی بر آموزههای دینی میتوان محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی برای بشر
فراهم کرد .مبانی و آموزههای دینی به ویژه قرآنی با پیوند عمیقی که میان پدیدهها و عناصر
طبیعت با ماورای طبیعت برقرار میکند ظرفیت گستردهای برای حفظ ،نگهداری و پایداری

منابع طبیعی و زیست محیطی بشر فراهم میکند (فراهانی و محمدی.)35 :1390 ،

متأسفانه امروزه مشکالت محیط زیست که از پیشرفت اقتصاد صنعتی ناشی شده ،رفتهرفته

کشورهاي اسالمی را با دشوارهایی روبهرو کرده است .از زمان خاتمه جنگ جهانی دوم
تاکنون ،رشد سریع مراکز شهري ،شهرهاي جدیدي را ایجاد کرده است که اغلب مراکز

ملی آن مناطق به شمار میروند .رشد این شهرها عامل رکود شهرهاي دیگر شده است.
1. Carolyn Merchant

 .2هود)61( ،
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سیمای محیط زیست در جهان اسالم

همراه با رشد این روند و کاربرد روشهای نوین تولید صنعتی و حمل و نقل ،سطح زندگی
شهري باال رفته است .پیامدهاي جدي این رشد سریع بر محیط زیست ،همیشه به سود مردم

منطقه نبوده است .نواحی وسیعی از زمینهاي کشتشده یا بالقوه قابل کشت در اثر توسعه
بسیاري از شهرها نابود شده است .رشد مراکز جمعیتی ،ذخیره منابع موجود محلی ،به ویژه

منابع آشامیدنی را به شدت کاهش داده است .آلودگی زبالههای مراکز شهري مشکل دیگري
است که در سراسر بالد اسالمی وجود دارد .روشهای انتقال زباله ،معموالً روشهایی عقب

ماندهاند .شیوه متداول این است که زبالههای خانگی یا صنعتی در نزدیکترین آبراهههای

اطراف شهر یا روستا ،صرفنظر از اینکه این آبراههها خشک باشد یا در آن جریان آب وجود

داشته باشد ،تخلیه میشود یا اینکه یکسره به بیرون شهر انتقال مییابد .از اینرو ،خطر شیوع
بیماري ،بسیار تهدیدکننده است .متأسفانه ،آلودگی ج ّوي هم اکنون ویژگی محیط زیست

شهري در بسیاري از کشورهاي اسالمی است .دود ناشی از سوخت اتومبیل شاید بزرگترین

و تنها عامل ایجاد آلودگی باشد .اما مصرف خانگی و صنعتی هیدروکربنها نیز عامل مهم
دیگري به شمار میرود .مشکل دیگري که با اتومبیل و آلودگی هوا ارتباط نزدیکی دارد،
افزایش سر و صدا در محیطهاي شهري و تأثیرات مخرب آن بر ساکنان شهر است .از این

و خالی از لذت است که زندگی در لندن و نیویورک (حم بزی .)5 :1389 ،

روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف مورد نظر ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع

کتابخانهای و اسنادی انجام گردیده است .روش اسنادی روشی کیفی است که پژوهشگر سعی

مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام کند (صادقی فسایی و عرفانمنش.)69 :1394 ،
مراحل اجرای روش اسنادی عبارتاند از .1 :انتخاب موضوع ،تعیین اهداف و سؤاالت؛

 .2بررسیهای اکتشافی و پیشینه پژوهش؛  .3انتخاب رویکرد نظری؛  .4جمعآوری منابع،

نمونهگیری و تکنیکهای بررسی منابع (تعیین واژگان کلیدی ،استفاده از فهرست مطالب و

فهرست اعالم ،فیشبرداری الکترونیکی ،مرور نظاممند ،طبقهبندی و جداول مفهومی ،فنون
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میکند تا با استفادۀ نظاممند و منظم از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابی
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دیدگاه ،بازدید از شهرهایی چون قاهره و تهران و کار کردن در آنها به همان اندازه ناخوشایند

فصلنامه علمی -پژوهشی

تقلیل دادهها ،تفسیر نظری آمارها؛  .5پردازش (ارزیابی مجدد و رعایت ادبیات پارادایمی)،

نگارش و گزارش (جمعبندی و ارائه نقطهنظر) (صادقی فسایی و عرفانمنش.)88 :1394 ،
بنابراین ،در این پژوهش اطالعات الزم برای پاسخگویی به سؤاالت از طریق اسناد و مدارک

و گزارشهای تحقیقی موجود گردآوری شده است .بدیهی است که جامعه آماری این

پژوهش عبارت بود از کلیه کتابها و اسنادی که درباره موضوع بحثهای نظری و اطالعات
کاربردی داشتهاند .پس ،اطالعات از طریق مشاهده ،اسناد و مبانی نظری از منابع معتبر و

مستند گردآوری و سپس تحلیل و تفسیر شدهاند و بعد از طبقهبندی مطالب در مرحلۀ نهایی
و مقایسه موضوع مورد بررسی ،نتایج مطالعه استخراج گردیده است.

چالشها و آلودگیهای زیست محیطی جهان اسالم

امروزه مشکالت محیط زیست که از پیشرفت اقتصاد صنعتی ناشی شده ،رفتهرفته کشورهاي

فصلنامه علمی -پژوهشی
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اسالمی را با دشوارهایی روبهرو کرده است در ذیل مواردی از چالشها و آلودگیهای زیست
محیطی جهان اسالم مورد بررسی قرار میگیرد:

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

 .1آسياي جنوب شرقي

یکی از مناطق تازه صنعتی شدۀ جهان سوم که توانست به توسعه باالیی دست پیدا کند،

منطقه جنوب شرق آسیا است (رفیع و دیگران .)97 :1391 ،از اینرو ،منطقه مذکور یکی

از مناطقی است که بـه شـدت تحت تأثیر تهدید تغییر زیست محیطی قرار دارد .براساس

پژوهش انجامشده توسط عـارف انشونی یوسف و هرمینیا فرانسیسکو( 1جدول  ،)1در «برنامه

محـیط زیسـت و اقتصـاد بـراي جنوب شرق آسیا» نشان داده شده است که مناطق آسیبپذیر

 341ناحیـه در اندونزي 15 ،استان در کامبوج 17 ،استان در الئوس 14 ،ایالت در مالزي15 ،

استان در فیلیپین 72 ،استان در تایلند و  53استان در ویتنام میشود (Francisco ,9 :2009

 .) and Yusuf Anshoryدر کشورهای قارهاي و همچنين کشورهای جزيرهاي آسياي جنوب
شرقي ،جنگلزدايي همچنان به عنوان مهمترین مشكل به ويژه در اندونزي ،تايلند و فيليپين

باقي مانده است .گاز  CO2كه در اثر اين تخريب وارد جو میشود ،اندونزي را به بزرگترین
1. Francisco and Yusuf Anshory
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نسبت به تغییر اقلـیم در جنوب شرق آسیا بالغ بر  530منطقه و ناحیـه اسـت کـه شـامل

ساتع كننده اين گاز در جهان تبديل كرده و موجب آلودگي هوا شده و خطرات بسياري را

براي مردم اين منطقه ايجاد میکند .پروژههای عظيم استخراج معدن در اندونزي و فيليپين به

مجموعهای از مشكالت زيست محيطي تبديل شده است .از جمله جنگلزدايي ،آلودگي هوا
و آلودگي تأسيسات عمده آبرساني ،به كارگيري معمول معدنكاوي برهنه در اندونزي ،منجر

به توليد زبالههای معدني ،صخرههای زباله ،فرسايش اسيدي كه آبهای روزميني و زيرزميني

را مسموم و بومشناسي محلي را مختل ساخته است (مایکل و دیگران :2010 ،به نقل از پانديا،

 .)2010در آوریل سال 2007م ،شوراي امنیت سازمان ملل متحد نخسـتین بحـث و مـذاکرۀ

خود را بر سر موضوع تغییر محیط زیست و پیامدهاي ناشی از این پدیـده برگـزار کـرد.
در ایـن نشست واکنشهاي متفاوتی از سوي دولتهاي عضو درخصوص این موضوع ارائه

شد که آیا باید تغییر اقلیم را یک موضوع امنیتی تلقی کرد یا یک موضوع مرتبط با توسـعه
و حتی یک موضوع سیاسی؟ به عنوان نمونه پاسخ دولت سنگاپور به این موضوع این بـود

که تغییر اقلیم را باید به عنـوان یـک چـالش زیسـت محیطـی جهـانی بـه حسـاب آورد

( .)Security Council News and Media Division,2007تی و پانگمالیت 1استدالل میکنند

توجهی از جمعیت متکی بر منابع طبیعی است ( .)B.Yanga,2011 :8به عنوان نمونه منطقه
جنوب شرق آسیا چنین وضـعیتی دارد؛ زیـرا اغلـب از کشـورهاي در حـال توسعه تشکیل
شده است و به لحاظ طبیعی و جغرافیایی بیشـتر از سـایر منـاطق دنیـا نسبت به موضوع

تغییر اقلیم آسیبپذیر است و منابع اندکی دارد تا بتواند خود را از لحاظ فنی ،تکنولوژیک و

اجتماعی با موضوع تغییر اقلیم سازگار کند .در گزارش بانک توسعه آسیایی 2در سال 2009م

منطقه جنوب شرق آسیا به شدت از پیامدهاي تغییر اقلیم تأثیر پـذیرد؛ زیرا که اقتصاد بیشتر

کشورهاي منطقه متکی بر منابع طبیعی و کشاورزي اسـت .منطقـه جنوب شرق آسیا هر ساله

دچار بالیاي طبیعی و اقلیمـی ازجملـه سـیل ،خشکسـالی ،طوفانهاي حارهاي می-شود.
همچنین ،بخش قابـل تـوجهی از منطقـه بـه شـدت در معرض طغیان آب بوده و تحت تأثیر
1. Tay and Paungmalit
2. Asian Development
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و چهارمین گزارش هیئت بـین حکـومتی تغییـر اقلـیم اظهـار شـده کـه پیشبینی میشود
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که موضوع تغییر اقلیم به صورت مستقیم بر رفاه و شرایط اقتصادي -اجتمـاعی افـراد و
جوامـع آسیبپذیر اثر میگذارد .در چنین جوامعی معموالً زنـدگی و معیشـت بخـش قابـل

فصلنامه علمی -پژوهشی

بارانهـاي موسـمی اسـت .ایـن تغییـرات اقلیمـی به شدت زندگی مردمان فقیري را که در

منـاطق حـاشیـهاي سکـونت گزیـدهانـد و توانـایی انطباقی محدودي دارند ،تهدید میکند

(.)Gerstl , 6 :2010

بنابراین ،مناطق ساحلي جنوب شرقي آسيا با رویدادهای جوي نامطلوب مواجه بودهاند.

از اينرو ،از ميان رفتن بخش گسترده اي از جنگلهای هميشه سبز (كه به مثابه يك مانع
طبيعي عمل میکردند) ،اين منطقه را بيش از پيش در برابر صدمات ناشي از طوفان آسيبپذير
ساختهاند .تغييرات اقليمي موارد ديگري را نيز به خطرات زيست محيطي كه مناطق ساحلي

با آن مواجهند افزوده است ،از جمله نمكزايي در سفرههای آب شيرين ،سفيد شدن تپههای

مرجاني و شيوع بیماریهای ناشي از آب ناسالم و افزايش فراواني آب و هواي نامطلوب.
پيشبيني شده است كه سطح آبهای حوالي اين منطقه تا سال 2100م تا  40سانتيمتر افزايش

يابد .براساس برآوردها در صورت تحقق اين رويداد 2000 ،مورد از جزاير اندونزي به زير
فصلنامه علمی -پژوهشی
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آب خواهند رفت (مایکل و دیگران ،11 :2010 ،به نقل از پانديا.)2010 ،
جدول  .1مخاطرات مربوط به تغییر زیست محیطی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

شمال غرب ویتنام

خشکسالی

مناطق ساحلی شرق ویتنام

طوفان هاي موسمی و خشکسالی

منطقه مکونگ در ویتنام

باال آمدن سطح دریا

بانکوك و مناطق مجاور آن در تایلند

باال آمدن سطح دریا و سیل

مناطق جنوبی تایلند

خشکسالی و سیل

فیلیپین

طوفان هاي موسمی ،خشکسالی ،ریزش کوه و سیل

ایالت صباح در مالزي

خشکسالی

مناطق غربی و شرقی جاوه در اندونزي

خشکسالی ،ریزش کوه ،سیل و افزایش سطح آب دریا

)Source: (Anshory Yusuf and Francisco, 2009: 11

 .2آسياي جنوبي و مركزي

رشد مداوم جمعيت و صنعتيسازي سريع در آسياي جنوبي و مركزي ،بار سنگيني را بر
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مهم ترین مناطق در معرض خطر تغییر اقلیم

مهم ترین مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم

دوش منابع كليدي آب شيرين در منطقه نهاده است .در سيستمهاي سند و هيرمند ،ميزان آب

آلودهاي كه وارد رودخانهها میشود نسبت به منابع تجديد آب آنها در سال 19 ،و  16درصد
است .ايجاد بيش از پيش و منحرف كردن آب آنها به منظور ( )Berahmaputraسد روي

رودخانههای سند ،گنگ و براهماپوترا آبياري و توليد برق ،ريزش ساالنه اين رودخانهها را

مختل ساخته و از سطح آب آنها كاسته است .در بنگالدش ،هند و پاكستان ،افزايش بهرهبرداري

از آبهای زير زميني براي كشاورزي ،به سرعت در حال تخليه سفرههای زيرزميني آب اين
منطقه است كه به فروسایي كلي منابع منجر میشود .سرانه ساالنه آب در دسترس در حوزه

رودخانه سند اكنون تنها  1330متر مكعب براي هر نفر است (كه آستانه اين سرانه 1700
متر مكعب است) .خطرات ناشي از گرمايش جهاني ،بر اين فشارها میافزاید .به دليل تراكم

جمعيتي باال ،مستعد بودن براي طوفانهای ساحلي و نفوذ آب شور ناشي از باال آمدن

سطح آب درياها و قرار گرفتن در معرض امواج طوفاني ،پنل بين حكومتي تغييرات جو،1
چندين دلتاي ساحلي در جنوب آسيا را ،از جمله گنگ براهماپوترا و سند ،به عنوان «نقاط
بحراني» اعالم كرد كه در برابر تغييرات جوي بسيار آسيبپذيرند .افزايش دماي سطح زمین

در منطقه باعث ذوب شدن برف و يخچال طبيعي در هيماليا شده است .تغيير در زهكشي
سومين توليدكنندۀ برق توسط آب در جهان هستند ،در معرض فرسايش قرار میدهد .تغييرات

دمايي ،رسوبگذاري و فراهم بودن آب ،میتواند فراوري تغذيه را نيز در اين منطقه در
معرض خطر قرار دهد .بانك جهاني پيشبيني كرده كه تا سال 2080م تغييرات جوي میتواند

خروجي محصوالت كشاورزي را در كشورهاي زير به ميزان ذكرشده پايين آورد % 21.7 :در

بنگالدش %38.1 ،در هند % 30.4 ،در پاكستان و  % 2.8در ازبكستان (با اين حال خروجي

 .3جنوب غربي آسيا /خليجفارس

حوزه خلیجفارس متشکل از هشت کشور است (عسگرخانی و بابایی )163 :1391 ،و

آلودگي شديد هوا و آب ،سراسر جنوب غربي آسيا و خليجفارس را با چالش زيستمحيطي
1. Intergovernmental Panel on Climate Change
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در قزاقستان تا  % 7.7رشد خواهد كرد) (مایکل و دیگران  ،2010 ،به نقل از پانديا.)2010 ،
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آب رودخانهها میتواند به شدت توان توليد برق و اقتصاد كشورهايي مانند تاجيكستان را كه

فصلنامه علمی -پژوهشی

جدي مواجه ساخته است .عمده منابع اين آلودگیها عبارتاند از مدفعهاي روباز زبالههای

شهري ،سوزاندن غيركنترل شده زبالههای شهري ،ناوگان حمل و نقل فرسوده و نگهداري
نکردن مناسب از آن ،استفاده ناكارآمد از سوختهاي فسيلي به منظور توليد نيرو و در صنعت

و دفع سولفور اكسيد حاصل از فعالیتهای صنعتي به طبيعت (مایکل و دیگران 15 :2010 ،
و  ،16به نقل از پانديا .)2010 ،در سال ،بیش از  10هزار شناور در خلیجفارس تردد میکنند

که  75درصد آنها براي حمل نفت خام به این دریا میآیند (الهی .)12 :1378 ،در حال حاضر

ساالنه بیش از  5میلیون تن نفت خام وارد آب-هاي خلیجفارس میشود که یک فاجعۀ

زیستمحیطی است .این میزان نفت حاصل نشت نفت از لولهها ،تأسیسات نفتی و تخلیه

آب باالنس کشتیهاست .حدود  38درصد آب باالنس نفتکشها داراي نفت خام هستند.
با افزایش تولید نفت آلودگی حاصل از این فعالیت نیز بیشتر خواهد شد .هم اکنون روزانه

میلیونها بشکه نفت از طریق خلیجفارس جابهجا میشود که به وجود آمدن آثار زیانباري را
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در پی داشته است (.)Elnaggar,2008

رشد اقتصادي سريع همچنين وضعيت بحراني آب منطقه را نيز بدتر میکند .استخراج

بيش از حد منابع آب زيرزميني با اهداف كشاورزي -به ويژه براي غالت و حبوباتي كه به

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

شدت «نيازمند آب» هستند  -به سرعت منابع آب شيرين محدود فعلي را رو به اتمام میبرند.

در حال حاضر ،پیشرفتهترین کشورهای حاشيه خليج بیشترین مصرف سرانه آب در جهان
را به خود اختصاص دادهاند كه سبب شده براي تأمين آب آشاميدني خود رو به تصفيه آب

دريا بياورند .با اين حال ،تأسيسات نمكزدايي گرانقيمت و هزينه نگهداري آنها باال بوده و

اكوسيستمهاي باقيمانده را در معرض آسيب قرار میدهند .براي مثال تأسيسات نمكزدايي

و توليد نيرو  % 48زبالههای صنعتي را كه وارد درياي سرخ میشوند ،را توليد میکنند.
سرازير میشود در معرض تهديد قرار میدهد ،در حالي كه تاالبها و مردابهای عراق كه

مهمترین فیلترهایی قرارگرفته سر راه آب سرازير به سمت خليج هستند ،در حال خشك شدن
بوده و شيالت و منابع آب شيرين منطقه را مختل ساختهاند .در سال 2003م به جز عراق،

كه سرانه ساالنه آب آشاميدني خود را زير مرز خطرناك نگاه داشته است ،تمام کشورهای

خاورميانه از اين مرز گذشته و با كمبود آب مواجه هستند (مایکل و دیگران 15 :2010 ،و

] [ Downloaded from priw.ir on 2022-05-22

پيشبيني میشود كه سد آتاتورك در تركيه كيفيت و كميت آبي را كه در رودخانه فرات

 ،16به نقل از پانديا .)2010 ،از سوی دیگر ،هم اکنون سه کشور عراق ،سوریه و ترکیه بر سر
منابع آب دجله و فرات و سهم هر کشور از آن اختالف نظر شدیدي دارند و در مواردي تا
آستانه جنگ تمامعیار پیش رفت ه اند(عسگری.)5: 1389 ،

در سال 2025م عراق در باالی خط تنش آبی میباشد .لبنان ،سوریه و مصر باالی خط

تنش آب شدید هستند و بقیه کشورها زیر خط کمبود آب شدید قرار دارند،M.E Osman.

در سال 2004م دادههای تنش آب در بعضی از کشورهای عربی را گردآوری کرد و وقوع
کمبود آب را در سالهای  2015 ،2003و 2025میالدی همانگونه که در شکل  2مشاهده

میشود ،ترسیم کرد.
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سازمان ملل متحد تخمین میزند که  1/1میلیون آدم به آب تمیز و  2.4میلیون نفر به امکانات

بهداشتی مناسب دسترسی نخواهد داشت (اگر اقدامات اصالحی انجام نگردد ،این ارقام در سال

جمعیت ،بهخصوص در کشورهای جهان سوم میشود .همچنین ،بهطور همزمان باعث توسعه

بخش کشاورزی و صنعت شده که منجر به افزایش آلودگی میشود (استفاده بیشتر از آب و هدر
رفتن آب) .وجود تغییرات آبوهوا و ترکیب این عوامل سبب کاهش شدید منابع آبی جهانی

میشوند .گرچه شواهد و مدارک زیادی درباره این بحران وجود دارد ،اما عزم و تعهد ملی،

منطقهای و بینالمللی ناکافی برای معکوس شدن و متوقف کردن این روند وجود دارد.
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 2025میتوانند تا دو سوم افزایش پیدا کنند) .تشدید این مشکالت باعث شتاب گرفتن رشد

بررسی آلودگیهای زیست محیطی در کشورهای ...

شکل  .2تنش آب ،کمبود آب ،و کمبود آب شدید در کشورهای عربی در سالهای  2015 ،2003و  2025میالدی

وضعیت کشورهای عربی بدین شکل است %3 :از جمعیت کل جهان را دارا میباشند

و  %10از مساحت کل جهان را تشکیل میدهند اما تنها دارای  %1.2ذخایر تجدیدپذیر

آب جهان هستند .بسیاری از کشورهای این منطقه ،کشورهای در حال توسعه و شکنندهای

میباشند که دارای دوگانگی جمعیت هستند .همچنین ،دارای کششهای اقتصادی افزایش
جمعیت بوده و دارای تقاضاهای زیاد برای سیاستهای توسعه اقتصادی (از طریق توسعه

کشاورزی و صنعتی) میباشند که همه این عوامل در کنار هم ،منجر به فشار هرچه بیشتر به

منابع آبیشان است (تولبا و ساب.)49 :2008 ، 1
 .4آفريقاي شمالي و ساحل

منابع آبي به يكي از مهمترین مشكالت زيستمحيطي در شمال افريقا تبديل شدهاند.

سراسر منطقه با كمبود آب دائمي مواجه هستند ،كه برداشت بيش از حد از منابع رو زميني
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و استخراج فراوان منابع زير زميني به اين مشكل دامن میزنند .بيش از سه چهارم افريقا

طبيعت صحرايي دارد و بيابانزايي فعلي  16.5درصد از سرزمینهای باقيمانده را در معرض

تهديد قرار داده است .تهي شدن هرچه بيشتر منابع آبي منجر به پيشروي هرچه بيشتر بيابانها

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

میشود .افزايش تراكم جمعيت ،به همراه شهريسازي و صنعتيسازي بر گسترش آلودگي در

سراسر منطقه میانجامند .براي مثال ،با رشد جمعيت ،ميزان توليد فاضالب خانگي و صنعتي
افزايش مییابد .تغييرات جوي ،تأثيرات جدي بر افريقاي شمالي میگذارد .مث ً
ال دسترسي به

آب را كاهش میدهد و بر ميزان تخريب طوفانهای شن و گرد و خاك در مناطقي چون

مصر و سودان میافزاید .با در نظر گرفتن رشد سريع جمعيت ،فرو نشستن زمين ،ميزان

باالي فرسايش ،نفوذ آب شور ،شورهزایي و نبود سيستم مديريت ساختاري مناسب ،مصر را
آب  4500متر مكعب سرزمینهای كشاورزي دلتاي نيل را زير آب برده و  6.1ميليون نفر را
دچار سيلزدگي میکند و سه چهارم از مردم شهر اسكندريه را از خانه و كاشانه خود آواره

میسازد .قسمتهای ساحلي شمال و غرب افريقا هم اكنون ضعیفترین اكوسيستمهاي دنيا
را در خود جاي داده است .خشكسالي این قسمتها تا پنج سال اين منطقه را فرا میگیرد و
1. TOLBA & SAABBA
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در برابر تغييرات جوي بسيار آسيبپذيرتر ساخته است .براي مثال ،تنها باال رفتن يك متري

امنيت غذايي و توليد كشاورزي را به شدت در معرض تهديد قرار میدهد .براساس یافتههای

برنامه محيط زيست سازمان ملل ،1خاك اين منطقه فينفسه ضعيف بوده و كربن و مواد مغذي
خاك آن اندك است .فرسایشهای آبي و بادي اغلب اوقات خاك رويين غني را از ميان

میبرد و كشاورزي پايدار را دشوار میسازد .جنگلزدایي ،برداشت دائم و چراندن بيش از
حد مراتع توسط مردم چوپان در منطقه ساحل ،اكوسيستم آن را بيش از پيش در معرض خطر

قرار داده است .طوفانهای شديد كه بيش از پيش غيرقابل پيش-بيني هستند ،به نظر میرسد
بدتر شوند و همچنين تغييرات جوي و كويرزایي امنيت غذايي و انساني را هرچه بيشتر تهديد

میکند (مایکل و دیگران16 :2010 ،و ،17به نقل از پانديا .)2010 ،چنان که از دهه 1980م

حدود پنج تا شش ميليون نفر به واردات غذا وابسته بودهاند و در كنار اين مشكل ،تشديد فقر

و سوء تغذيه به گسترش بيماريهاي عفوني بهخصوص ايدز منجر شده و اتيوپي را سومين

كشور داراي جمعيت باالي مبتال به ايدز تبديل كرده است .درمجموع ،تغييرات آب وهوايي

آثار بزرگي در تاريخ بشريت بر جاي گذاشتهاند (التيامينيا.)84 :1394 ،
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 .5ساحل غربي افريقا

مدت  40سال است كه رو به كاهش میرود .اين امر موجب كاهش بخش سطحي تاالبهای
طبيعي شده است .به خصوص با در نظر گرفتن سرعت جريان آب در آبراههها ،تغيير دماي
آب و بدتر شدن كيفيت آب مشكالت مضاعف ديگري است و منابع مهم محلي آب نيز در

معرض تكثير علفهای هرز قرار گرفتهاند .اين علفهاي هرز در روند ماهيگيري ،درياداري،

عملكرد طرحهاي آبياري و توسعه توليد انرژي از آب ،مانع ايجاد كردهاند .تجديد سفرههای

سيل در بسياري از حوزههاي رودخانههاي منطقه بيشتر شده است .تغيير جهت منابع آبي

ممكن است سالمت و بهداشت عمومي را تحت تأثير قرار داده و شيوع بیماریهای ناشي
از آب خوراكي را افزايش دهد .انتظار میرود تغييرات جوي كويرزايي را در شمال گسترش

داده و منجر به باال رفتن سطح آب در مناطق ساحلي شود و در نتيجه منابع آبي را شور ساخته
1. Nation Environment Program (UNEP) United
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آب زير زميني در غرب افريقا به طور قابل توجهي كاهش يافته و اين در حالي است كه وقوع

بررسی آلودگیهای زیست محیطی در کشورهای ...

براساس یافتههای اتحاديه جهاني حفاظت از منابع طبيعي  ،ريزش باران در غرب افريقا به

و وقوع طوفانها را افزايش میدهد (مایکل و دیگران  17 : 2010 ،و  ،18به نقل از پانديا،

 .)2010این در شرایطی است که خاورميانه و شمال آفريقا  5درصد جمعيت جهان را دارا
بوده و فقط صاحب يك درصد آب شيرين جهان هستند (.)Brook,2007: 54
 .6شرق آفريقا

در آفريقا يك سيالب ساده ميتواند به راحتي ميليونها نفر را بيخانمان كند و خشكسالي

نیز ميتواند عواقب بسيار تلختري براي اين مردم به همراه داشته باشد (دانش.)12: 1393 ،
در افريقاي شرقي نیز ،زمینهای مناسب همواره در معرض خشكسالي ،چراي بيش از حد و

كشاورزي آسيبزا قرار دارند كه اين موارد بازدهي كشاورزي ،امنيت غذايي و سالمت را در

شرایط خطر قرار دادهاند .اين فشار بر سرزمینها ،باعث تسریع كويرزایي در اين منطقه میشود.

با در نظر گرفتن مستعد بودن منطقه براي پديده ال نينو ( )El Ninoو ديگر رویدادهای ناشي

از نزوالت آسماني ،وقوع سيل يكي ديگر از مشكالت دائمي اين منطقه است .جنگلزدايي
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به شدت منابع آبي مهم اين منطقه را تخريب میکند و موجب تشدید كمبود آب میشود.
گرماي جهاني نیز سبب تشديد مشكالت موجود و سختتر کردن پیشبینی فصلهای خشک

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

و مرطوب برای کشاورزان و دولتها شده و وقوع رویدادهای حوادث جوي نامطلوب را نيز

افزايش داده است .منابع متعددي مانند نشت نفت از نفتكش-ها ،روان شدن آبهای ناشي

از صنعت و كشاورزي رو به رشد و آلودگي ناشي از نفوذ فاضالب به آب آشاميدني ،ساحل

اين منطقه را آلوده میسازند .تغييرات جوي يكي از تهديدات برجسته براي اين كشورهاي

كرانهاي است و همانند آنچه كه در كشورهاي ساحلي رخ میدهد ،موجب باال آمدن سطح
آب درياها شده و سيستم جلبكي در طول ساحل نيز در اثر افزايش دماي آب اقيانوس ،سفيد

از تغييرات جوي هستند و با مشكالتي چون باال آمدن سطح آب درياها ،افزايش نفوذ آب

شور در منابع آب شيرين و افزايش وقوع رویدادهای جوي نامطلوب ،دست به گريبان هستند
(مایکل و دیگران ،18 :2010 ،به نقل از پانديا.)2010 ،

محیط زیست ،سرمایهگذاری در مدیریت بهتر منابع

کشورها باید راهبردهای زیستمحیطی را در تمام سیاستهای بخشی خود بگنجانند،
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و تخريب شده است .در نهايت ،دولتهای كوچك جزيرهاي نيز در معرض خطرات ناشي

سرمایهگذاری مستقیم در مدیریت زیستمحیطی را ترویج دهند ،اصالحات نظارتی و بازار را

به منظور کاهش تخریب محیط زیست ترویج دهند و پایش زیستمحیطی را بهبود بخشند.
در تمام این حوزههای عملیاتی ،کشورها باید نیاز روزافزون خود را به منظور سازگاری با

تغییرات اقلیمی مدّ نظر قرار دهند .نمونههای سرمایهگذاری مستقیم در مدیریت زیستمحیطی
عبارتاند از کاشت مجدد جنگلها ،بهسازی فاضالب ،مهار آلودگیهای شیمیایی و حفظ

اکوسیستمهای حیاتی .راهبردهای بخشی که درست طراحی شدهاند ،شامل خدمات کشاورزی

و زیربنایی میتوانند از ارزیابی راهبردی اثرات زیستمحیطی برای به حداقل رساندن توازن

منفی زیستمحیطی استفاده کنند .حذف یارانههایی که آثار مخرب زیستمحیطی دارند
میتواند مدیریت محیط زیست را بیشتر بهبود بخشد (جفری.)52 :2005 ،

راهکارهای مواجهه با آلودگیهای زیست محیطی

راهكار نهايي اين بحران و ايجاد روحية مسئوليتپذيري براي حفاظت از محيط زيست ،توجه

به تعاليم ديني و رهنمودهاي اسالمي است .از منظر قرآن كريم مالك و خالق يگانه ،طبيعت
و مخلوقات خداست .انسان خليفه خدا بر روي زمين است .خليفه و نماينده بودن انسان

(اکبری راد.)79 :1392 ،

 -راهکارهای کاهش آلودگی هوا

کاهش آلودگی هوا نیازمند یک حرکت همگانی است که مشارکت هماهنگ مردم و

دستاندرکاران را به طور مستمر میطلبد .در اینجا به برخی از راهکارهای کاهش آلودگی
آموزش حفظ محیط زیست ،اعتال و ارتقای فرهنگ زیستمحیطی جامعه ،محدودیت

استفاده از تردد اتومبیلهای شخصی در خیابانها و توسعه وسیله نقلیه عمومی ،عدم تمرکز
کارهای اداری در پایتخت ،افزایش سرانه فضای سبز ،انتقال صنایع و کارخانجات و کارگاههای

آالینده هوا به خارج از شهر ،گسترش فرهنگ استفاده از مترو ،تبدیل سوخت بنزین به گاز
طبیعی ،به حداقل رساندن تولید زباله ،ایجاد آبنما و فواره برای جذب گردوغبار ،ارزیابی
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به طور طبيعي اقتضا میکند كه تصرف او در زمين همانند تصرف امانتدار در امانت باشد

فصلنامه علمی -پژوهشی

محیط زیستی تمامی طرحهای عمرانی و توسعه شهری ،استفاده از بنزین بدون سرب ،نصب

فیلترهای مخصوص برای جلوگیری از انتشار دود و گردوغبار در کارخانهها ،ایجاد کمربند
سبز در اطراف شهرها ،معاینه فنی اتومبیلها هر سه ماه یکبار و تعویض اتومبیلهای فرسوده

با اتومبیلهای جدید از عوامل کاهش آلودگی هوا هستند (راد.)1384 ،
بحث و بررسی

در قرن بیست و یکم بشر با بحرانهای مهم و پیچیدهاي روبهرو است .فرسایش خاك،

آلودگی هوا و خاك و آب و در مجموع محیط زیست انسانی ،انفجار جمعیت ،تحلیل و

تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع تجدید نشدنی ،همه براي انسان قرن بیستویکم ،آینده
نگرانکنندهاي ترسیم میکنند .گرمایش هوا به عنوان مادر همه مخاطرات دیگر ،از نیمه دوم

قرن بیستم روز به روز تشدید میشود .به طوري که در قرن بیست و یکم زندگی انسان را

تحتالشعاع خود قرار داده است .امروزه نگرانی و فعالیت سازمانهای ملی و بینالمللی از
فصلنامه علمی -پژوهشی
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آینده گرمایش جهانی شاید بیشتر از خسارات زلزله باشد (ضیاییان فیروزآبادي و ناصرزاده،
 .)1392طبق پیشبینی سازمان ملل ،در سال 2030م 60 ،درصد جمعیت جهان  -4.9میلیارد

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

نفر -در شهرها زندگی خواهند کرد .عالوه بر این بیش از  70درصد از انتشارات کربن ،بیش

از  75درصد مصرف انرژی جهان و حداقل  70درصد از آلودگی دنیا در شهرها رخ میدهد.
بیشترین میزان انتشارات کربن در جهان ناشی از مصرف انرژی و سوختهای فسیلی و

حمل و نقل است (موسوی خورشیدی و گلیج .)2 :1392 ،رشد اقتصادی سری ِع منطقه آسیا،

این منطقه را به مصرفکنندگان مهم انرژی و منطقه خاورمیانه را به صادرکننده بزرگ انرژی

تبدیل کرده است (مسعودنیا و صادقی نقدعلی .)109 :1392 ،بنابراین ،كشورهاي جهان
هستند .اين فشارها نیز ،فشار قابل توجهي را بر رشد پايدار اقتصادي و رفاهي در جوامع

اسالمي وارد میآورند (مایکل و دیگران ،11 :2010 ،به نقل از پانديا.)2010 ،

مطالعات اخیر نشان دادهاند که کشورهای حوزه خلیجفارس حدود  %50از انتشار کل

گاز دی اکسید کربنی را که توسط کل کشورهای عربی تولید میشود (254میلیون تن کربن)،

منتشر میکنند .خالصهای از میزان منطقهای انتشار این گازها در جدول شماره ( )2ارائه شده
است (تولبا و ساب.)48 :2008 ،

] [ Downloaded from priw.ir on 2022-05-22

اسالم ،همانند ديگر کشورهای دنيا ،با فشار بيسابقهاي ناشي از تغييرات محيط زيستي ،مواجه

جدول  .2میزان تولید ساالنه گازهای گلخانهای در کشورهای عربی در بخش حمل و نقل (به ازای 1000تن)
میزان تولید ساالنه گازهای گلخانهای در کشورهای عربی در بخش حمل و نقل

HC

CO

TSP

NOx

SO2

3000

16.000

120

1.100

200

()< %80

()<%90

()%10

()%37

حمل و نقل

()%5

گزارشهای اخیر ،برخی از کشورهای عربی را در میان  50کشوری که دارای بیشترین

آالیندگی در بخشهای نیرو (برق یا قدرت) میباشند ،قرار داده است (مرکز توسعه جهانی،

 .)2007این کشورها شامل عربستان سعودی (با انتشار  75.900.000تن و جایگاه بیست و

دوم) ،مصر (با انتشار  45.000.000تن و جایگاه سیام) ،کویت (با انتشار  19.000.000و

جایگاه چهل و هشتم) و الجزایر (با انتشار  17.700.000تن و جایگاه چهل و نهم) هستند
(تولبا و ساب  .)48 :2008 ،در واقع ،منطقه ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک خاورمیانه همواره یکی

از بحرانیترین مناطق جهان بوده است (نیاکوئی ودیگران.)120 :1392 ،

همچنین ،جدول شماره ( ،)3نشاندهنده تغییرات دی اکسید کربن به ازای سرانه تولید

شدهاند ،افزایش قابل توجهی در بین سالهای  1980تا 2003م مشاهده شده است .همچنین،

این شکلها به مقایسۀ خاورمیانه و متوسطهای جهانی میپردازد .این شکلها به وضوح نشان
میدهند که تغییرات گستردهای در شدت مصرف انرژی و الگوهای مصرف کشورهای منطقه
وجود دارد .در واقع GCC ،و سایر کشورهای صادرکننده نفت دارای نرخهای باالتر تولید

گاز گلخانهای ،نسبت به متوسط جهانی میباشند (تولبا و ساب .)48 :2008 ،
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گازهای گلخانهای در سه دهه اخیر میباشد .در بسیاری از کشورهایی که در این لیست آورده

فصلنامه علمی -پژوهشی

جدول  .3سرانه انتشار دي اکسيدکربن ( )CO2در کشورهای عربی از مصرف سوختهای فسیلی
سرانه انتشار دي اکسيدکربن ( )CO2در کشورهای عربی از مصرف سوختهای فسیلی

فصلنامه علمی -پژوهشی
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سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

ناحیه /کشور

1980

1994

2000

2003

الجزایر

0/94

0/90

0/75

0/70

بحرین

6/11

7/68

8/66

9/13

مصر

0/27

0/44

0/46

0/53

عراق

1/04

1/03

0/88

0/78

اردن

0/67

0/85

0/84

0/85

کویت

6/12

3/48

8/15

8/16

لبنان

0/58

0/40

1/24

1/17

لیبی

2/83

2/74

2/21

2/77

موریتانی

0/10

0/13

0/33

0/29

مراکش

0/21

0/24

0/28

0/29

عمان

0/88

1/90

2/33

2/17

قطر

16/37

10/54

12/64

10/78

عربستان سعودی

4/79

3/53

3/39

3/74

سومالی

0/05

0/04

0/03

0/02

سودان

0/05

0/04

0/05

0/07

سوریه

0/52

0/81

0/86

0/80

تونس

0/36

0/43

0/56

0/57

امارات متحده عربی

8/09

10/99

12/61

14/45

یمن

0/21

0/25

0/15

0/14

میانگین شرق میانه

1/43

1/48

1/76

1/89

میانگین جهانی

1/12

1/11

1/07

1/11

شهری در منطقه بسیار سریع میباشد .جمعیت شهری از  %38در سال  1970به  %63در

سال 2005م افزایش یافته است .در همین مدت ،سهم مناطق شهری زیرمنطقههای مشرق
(عراق ،اردن ،لبنان ،مناطق اشغالی فلسطین و سوریه) از  %52به  %65افزایش یافت .پیشبینی

میشود جمعیت شهری در غرب آسیا به  143میلیون در سال 2030م برسد .تمرکز جمعیت

در مناطق شهری به افزایش آلودگی هوا منجر میشود .البته عوامل دیگری نیز در این افزایش
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بر اساس سالنامۀ چشمانداز جهانی محیط زیست  UNEPدر سال 2006م ،نرخ رشد

نقش داشته است .براساس سالنامه ،شهرهایی مانند صنعا ،دمشق ،قاهره ،بغداد و منامه و

شهرهای اصلی منطقه از آلودگی هوا رنج میبرند که میزان این آلودگی در برخی از اوقات

بیشتر از راهنماییهای ( WHO (guidelinesاست .گرچه کشورهای کمی سطوح آلودگی

هوا را به صورت سیستماتیک میبینند ،اما دادههای موجود و نتایج نشان میدهد که منابع
اصلی آلودگی ،شامل موارد زیر میشود .فرایندهای صنعتی ،دفع نامناسب زبالههای جامد و

خطرناک ،تولید گازهای کارخانهای توسط وسایل نقلیه و سوخته شدن سوخت به منظور
تولید برق در نیروگاهها (تولبا و ساب .)49 :2008 ،

بنابراین ،براساس گزارش سازمان ملل در سال ٢٠٠٧م ،مشخص شد که آب و هوا در حال

گرم شدن و انتشار دي اکسيدکربن رو به افزايش و رشد ساالنۀ آن از دهه قبل بيشتر شده
است .در جدول شماره ( ،)4به چالشهای زیستمحیطی که جهان اسالم را تهدید میکند

پرداخته میشود.

جدول  .4چالشها و آلودگیهای زیست محیطی جهان اسالم
چالشهای زیست محیطی

جهان اسالم
افزایش گاز CO2

در اثر تخريب جنگلها و افزایش آلودگي هوا

آسياي جنوب شرقي

مشكالت زيست محيطي ناشی از پروژههای عظيم استخراج معدن
به كارگيري معمول معدنكاوي برهنه در اندونزي منجر به جنگلزدايي ،توليد زبالههای معدني،
صخرههای زباله

وجود رويدادهاي جوي نامطلوب در مناطق ساحلي جنوب شرقي آسيا و آسيب پذيری منطقه
در برابر صدمات ناشي از طوفان

پیشبینی افزايش سطح آبهای حوالي اين منطقه تا سال  2100تا  40سانتيمتر
آسياي جنوبي و مركزي

رشد مداوم جمعيت و صنعتيسازي سريع ،نهادن بار سنگين ،بر دوش منابع كليدي آب
شيرين در منطقه
ورود آب آلوده به رودخانهها

کاسته شدن آب رودخانههای سند ،گنگ و براهماپوترابه علت بسته شدن سد بر روی آنها

تخليه سفرههای زيرزميني آب اين منطقه به علت افزايش بهرهبرداري از آبهای زير زميني
براي كشاورزي
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افزایش خطرات زيست محيطي ناشی از تغييرات اقليمي
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جنگلزدايي ،در کشورهای قارهاي و همچنين کشورهای جزيرهاي آسياي جنوب شرقي

فصلنامه علمی -پژوهشی

کاهش سرانه ساالنه آب در دسترس از  4000متر مكعب به  1869متر مكعب درهند
آسيبپذيری چندين دلتاي ساحلي در جنوب آسيا
افزایش خطرات ناشي از گرمايش جهاني

فارس

جنوب غربي آسيا /خليج

آلودگي شديد هوا و آب
اختصاص بیشترین مصرف سرانه آب در جهان در پیشرفتهترین کشورهای حاشيه خليجفارس
خشك شدن تاالبها و مردابهای عراق
تمام کشورهای خاورميانه با كمبود آب مواجه هستند ،به جز عراق
بر هم زدن تعادل زيست محيطي منطقه ،در اثر گرماي جهاني
كمبود آب دائمي در شمال افريقا
وجود طبيعت صحرايي بیش ازسه چهارم افريقا و پيشروي هر چه بيشتر بیابانها

آفريقاي شمالي و ساحل

فصلنامه علمی -پژوهشی
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گسترش آلودگي در سراسر منطقه به علت افزايش تراكم جمعيت ،شهريسازي و
صنعتيسازي

تأثيرات جدي تغييرات جوي بر افريقاي شمالي از جمله كاهش دسترسي به آب ،و...
ضعيف بودن خاک منطقه و دشواری كشاورزي پايدار
در معرض خطر واقع شدن اكوسيستم منطقه به علت جنگلزدایي ،برداشت دائم و چراندن
بيش از حد مراتع

ساحل غربي افريقا

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

تهديد امنيت غذايي و انساني در منطقه به علت تغييرات جوي و كويرزایي
كاهش ريزش باران در غرب افريقا به مدت  40سال ،كاهش بخش سطحي تاالبهای طبيعي
تغيير دماي آب و بدتر شدن كيفيت آب
كاهش تجديد سفرههای آب زير زميني در غرب افريقا
بيشتر شدن وقوع سيل در بسياري از حوزههای رودخانههای منطقه
در معرض خطر قرارگرفتن بازدهی كشاورزي ،امنيت غذايي و سالمت در افريقاي شرقي به
علت خشكسالي ،چراي بيش از حد و كشاورزي آسيبزا

شرق افريقا

جنگلزدايي
تشديد مشكالت ناشی از گرماي جهاني
آلوده شدن ساحل اين منطقه از طریق نشت نفت از نفتكشها و...
باال آمدن سطح آب درياها ،افزايش نفوذ آب شور در منابع آب شيرين
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مستعد بودن منطقه براي پديده ال نينو ( )El Ninoو وقوع سيل

نتیجهگیری

در حال حاضر مسائل محيطزيستی يكي از مهمترين مسائل مطرح در سطح جهاني و ملي
در بسياري از كشورهاي دنياست .داشتن اطالعات كافي از وضعيت محيطزيست كشورها

و بررسي روند تغييرات محيطزيستی يكي از موضوعات مورد توجه مجامع جهاني طي

سالهای اخير بوده است .آلودگیهای زیست محیطی نیز ،از چالشهای اصلی و مهم جهان،

به ویژه جهان اسالم است .این مقاله ،با هدف بررسی آلودگیهای زیست محیطی در جهان
اسالم تألیف شد و با توجه به شواهد موجود و بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید

که کشورهای جهان اسالم با چالشها و آلودگیهای زیست محیطی مختلفی روبهرو هستند.

جنگلزدايي و افزایش گاز  CO2در اثر تخريب جنگلها و افزایش آلودگي هوا ،مشكالت
زيستمحيطي ناشی از پروژههای عظيم استخراج معدن ،وجود رويدادهاي جوي نامطلوب و

آسيبپذيری منطقه در برابر صدمات ناشي از طوفان ،افزایش خطرات زيست محيطي ناشی

از تغييرات اقليمي ،از جمله چالشها و آلودگیهای زیست محیطی در کشورهای آسیای

جنوب شرقی به شمار میآیند .همچنین ،رشد مداوم جمعيت و صنعتيسازي سريع ،ورود

آب آلوده به رودخانهها ،کاسته شدن آب رودخانهها به علت بسته شدن سد بر روی آنها،
چندين دلتاي ساحلي ،افزایش خطرات ناشي از گرمايش جهاني ،از چالشها و آلودگیهای
زیستمحیطی در کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی میباشند .عالوه بر اینها ،از چالشهای

زیستمحیطی جنوب غربي آسيا /خليجفارس ،نیز میتوان به آلودگي شديد هوا و آب،
اختصاص بیشترین مصرف سرانه آب در جهان در پیشرفتهترین کشورهای حاشيه خليج و

رویآوردن آنها براي تأمين آب آشاميدني خود به تصفيه آب دريا ،خشك شدن تاالبها و

جوي در نتیجه تغييرات جوي و آلودگي هر چه بيشتر مناطق دريايي و ساحلی اشاره کرد.

عالوه بر کشورهای آسیایی در کشورهای آفريقاي شمالي و ساحل نیز چالشها و آلودگیهای

زیستمحیطی وجود دارد .از جمله این چالشها ،میتوان به كمبود آب دائمي ،وجود طبيعت
صحرايي بیش از سه چهارم آفريقا و پيشروي هرچه بيشتر بیابانها ،گسترش آلودگي در

سراسر منطقه به علت افزايش تراكم جمعيت ،شهريسازي و صنعتيسازي ،تأثيرات جدي

] [ Downloaded from priw.ir on 2022-05-22

مردابهای عراق ،كمبود آب در تمام کشورهای خاورميانه به جز عراق ،رویدادهای نامطلوب

165
بررسی آلودگیهای زیست محیطی در کشورهای ...

تخليه سفرههای زيرزميني آب منطقه ،کاهش سرانه ساالنه آب در دسترس ،آسيبپذيری
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تغييرات جوي بر آفريقاي شمالي از جمله كاهش دسترسي به آب ،افزایش ميزان تخريب

طوفانهای شن و گرد و خاك در مناطقي چون مصر و سودان ،ضعيف بودن خاک منطقه و

دشواری كشاورزي پايدار ،در معرض خطر واقع شدن اكوسيستم منطقه به علت جنگلزدایي،

برداشت دائم و چراندن بيش از حد مراتع توسط مردم چوپان در منطقه ساحل ،تهديد امنيت

غذايي و انساني در منطقه به علت تغييرات جوي و كويرزایي اشاره کرد .در کشورهای ساحل

غربي آفريقا نیز چالشها چشمگیر است .این چالشها عبارتند از :تهديد امنيت غذايي و

انساني در منطقه به علت تغييرات جوي و كويرزایي ،كاهش ريزش باران در غرب آفريقا به

مدت  40سال ،كاهش بخش سطحي تاالبهای طبيعي ،تغيير دماي آب و بدتر شدن كيفيت

آب ،كاهش تجديد سفرههای آب زير زميني در غرب آفريقا ،بيشتر شدن وقوع سيل در

بسياري از حوزههای رودخانههای منطقه .همچنین ،یافتهها نشان داد که در کشورهای شرق

آفریقا نیز چالشهای زیستمحیطی وجود دارد که میتوان به مواردی از جمله در معرض
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خطر قرارگرفتن بازدهی كشاورزي ،امنيت غذايي و سالمت در آفريقاي شرقي به علت

خشكسالي ،چراي بيش از حد و كشاورزي آسيبزا ،ایجاد كويرزایي در اين منطقه ،مستعد

بودن منطقه براي پديده ال نينو ( )El Ninoو وقوع سيل ،جنگلزدايي ،تشديد مشكالت ناشی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

از گرماي جهاني ،آلوده شدن ساحل اين منطقه از طریق نشت نفت از نفتكشها ،باال آمدن

سطح آب درياها ،افزايش نفوذ آب شور در منابع آب شيرين و افزايش وقوع رویدادهای
جوي نامطلوب در دولتهای كوچك جزيرهای ،اشاره کرد.

پژوهش حاضر با مطالعه حم بزی ( )1389همسو میباشد .ایشان در مطالعهای با عنوان

“تأملی بر محیط زیست و پایداري آن در جهان اسالم” ،با هدف ارائۀ تصویري از سیماي

محیط زیست در کشورهاي اسالمی به بررسی چالشهای موجود در این زمینه پرداخته و
رفع چالشهای موجود بپردازد .همچنین ،براساس سالنامه چشمانداز جهانی محیط زیست

( )UNEPدر سال2006م ،نرخ رشد شهری در منطقه بسیار سریع میباشد .در واقع ،تمرکز
جمعیت در مناطق شهری منجر به افزایش آلودگی هوا میشود .عالوه بر آن ،فرایندهای

صنعتی ،دفع نامناسب زبالههای جامد و خطرناک ،تولید گازهای کارخانهای توسط وسایل
نقلیه و سوخته شدن سوخت به منظور تولید برق در نیروگاهها ،از منابع اصلی آلودگی هستند
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سعی کرده تا با یادآوري جایگاه محیط زیست در دین مبین اسالم به ارائۀ راهکارهایي جهت

و با رشد تکنولوژی ،مصرفگرایی ،شهرنشینی و زندگی ماشینی ،بیش از پیش به آلودگیها و

مشکالت زیست محیطی شهرهای جهان و همچنین جهان اسالم افزوده میشود و در نتیجۀ
آن نگرانیهای انسان معاصر در مواجهه با اين چالشهای بحراني مضاعف میگردد.

بنابراین ،هر یک از چالشهای زیست محیطی جهان اسالم باید به صورت عمیق و به

طور مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و راهبردها و راهکارهایی جهت برون رفت از این
چالشها در نظر گرفته شود .لذا ،براساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود ،کشورهای جهان
اسالم راهکارهایی جهت مهار افزایش انتشار گازهاي گلخانهاي ،مهار آلودگیهای شیمیایی و

هستهای ،کاهش جنگلزدایی اتخاذ کرده و مردم را به حفاظت از مناطق آبي و خاکي تشویق
نموده و در جهت بهرهبرداری بهینه و صحیح از منابع آب بکوشند.
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