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به مناسبت روز جهاني محيط زيست؛

بررسي شرايط زيست محيطي جهان و راهكارهاي پيشنهادي

مقدمه
هرساله پنجم ژوئن در سراسر جهان روز 
جهاني محیط زیس��ت اس��ت. در ایران نیز 
16 تا 22 خ��رداد ماه به عن��وان هفته محیط 
تاریخچه ي  اس��ت.  نام گذاري شده  زیست 
روز جهاني محیط زیس��ت به 1972 میالدي 
برمي گردد. در آن س��ال براي نخس��تین بار 
س��ازمان ملل متحد کنفرانس��ي ب��ا موضوع 
انس��ان و محیط زیس��ت در ش��هر استکهلم 
س��وئد برگزار کرد. هم زمان ب��ا برپایي این 
کنفرانس، قطعنامه اي توسط مجمع عمومي 
س��ازمان ملل تصویب گردید ک��ه منجر به 
تش��کیل UNEP )برنام��ه  ي محیط زیس��ت 

سازمان ملل( شد.
 UNEP ،در روز جهان��ي محیط زیس��ت
همه  ي اف��راد را ترغیب مي کن��د که نه تنها 
مسئولیت خود را در قبال حفظ زمین درک 
کنن��د بلکه قدرت هر ف��رد را به عنوان یک 
آژانس یا یک کمپین جهت تغییر یادآوري 

مي نماید.

روز جهان��ي محی��ط زیس��ت جش��ن و 
مراسمي بسیار بزرگ است که میلیون ها نفر 
از هفتاد کشور سراسر جهان در آن شرکت 
مي کنند. در این مراس��م ش��رکت کنندگان 
اعم از پیر و جوان، کمپین هاي پاک س��ازي 
و نمایش��گاه هاي هن��ري برگ��زار مي کنند، 
درخت��کاري و فعالیت ه��اي بازیابي و ... را 
س��ازمان مي دهند و مس��ابقاتي ب��ا موضوع 
نگه��داري و محافظ��ت از محیط زیس��ت 

ترتیب مي دهند.
ش��عار و محور روز جهاني محیط زیسِت 
امس��ال، جمل��ه ي "ب��ه نش��انه ي مقابل��ه با 
گرمای��ش جهاني صداهایتان را باال ببرید نه 
سطح دریاها را" مي باشد و تمرکز اصلي آن 
بر توس��عه ي جزایر کوچک و تغییرات آب 

و هواست.
تغییرات آب و هوا از بالیاي قرن بیس��ت 
و یکم به شمار مي رود. به نظر مي رسد جزایر 
کوچ��ک تقریباً ب��دون اس��تثناء در معرض 
خطرات بزرگ ناش��ي از تبع��ات تغییرات 

آب و ه��وا هس��تند. جزای��ر کوچ��ک در 
حقیق��ت کانون هاي بحران��ي تغییرات آب 
و هوا هس��تند. طب��ق مطالعات انجام ش��ده 
در برخ��ي نقاط، جزایر کوچک نس��بت به 
اثرات تغییرات آب و هوایي )مانند افزایش 
دما، باالآمدن آب س��طح دریاها، تغییرات 
بارش و تکرار طوفان ها( به شدت حساس و 

تأثیرپذیرند.

1- باالآمدن سطح آب درياها
به گزارش برنامه ي محیط زیسِت سازمان 
ملل متح��د باالآمدن س��طح آب دریاها را 
مي توان افزایش حجم آب دریا دانست که 
با گرمایش جهاني ایجاد شده است. در این 
خص��وص دو فرآیند اصل��ي؛ یعني افزایش 
حجم آب دریاها در اثر گرما و ذوب ش��دن 
س��ریع یخ هاي ک��ره ي زمی��ن مؤثرند. طبق 
بررس��ي هیأت بین الدول تغییرات آب وهوا 
)IPCC)، محیط زیس��ت طبیعي کشورهاي 

حاره اي آس��یا به شدت متنوع ش��ده و تأثیر 

منصور ناصرين  مديريت ايمنی و بهداشتی محيط زيست شركت مّلی نفت
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مهم این تن��وع بر ارزیابي اث��رات تغییرات 
آب و هوا در آینده ممکن است از ناحیه اي 
به ناحیه ي دیگر به شدت متفاوت باشد. این 
موضوع در اصل به برنامه ي تغییرات آب و 

هوا وابسته نیست.
مطالعات انجام شده روي باالآمدن سطح 
آب دریاهاي جنوب آس��یا، به  طور متوسط 
س��الیانه 67 میلیمتر افزایش را نشان مي  دهد. 
ع��الوه بر این طي نیم قرن گذش��ته نس��بت 
تغییرات س��طح آب دریا در منطقه از زمان 
ج��زر تا زمان مد تا 27/2 تا 33/1 میلیمتر در 

سال بوده است.
پیش  بیني ش��ده دماي زمین تا سال 2100 
با افزای��ش یک تا 5/3 درجه  ي س��انتیگراد 
روبرو خواهد ش��د. تغیی��رات آب و هوا تا 
س��ال 2100 موج��ب باالآمدن س��طح آب 
دریاه��ا به  میزان میانگین 5 میلیمتر در س��ال 
مي  ش��ود که ممکن اس��ت موجب افزایش 
دامن��ه  ي نفوذ آب دریا در س��فره  هاي آب 

زیرزمیني گردد.
ذخای��ر آب ش��یرین به  وی��ژه در جزای��ر 
کوچک در معرض کاهش تدریجي در اثر 
نفوذ آب دریاست. در مناطق پست ساحلي 
و جزایر کوچک، پدیده  ي باالآمدن سطح 
آب دری��ا به  طرز خاص��ي موجب تقویت و 
امکان پیشرفت آب شور در سفره  هاي آب 
ش��یرین ش��ده و به باالآمدن س��طح شوري 
آب  ه��اي زیرزمیني در س��فره    هاي بزرگ 

مي  انجامد.
در  هرزب��رگ،  گیب��ن  قاع��ده  ي  طب��ق 
صورتي که س��طح آب س��فره  ي زیرزمیني 
یک متر باالتر از س��طح دریا باشد، تداخل 
آب ش��یرین و آب ش��ور چهل متر پایین  تر 
از س��طح آب دریا خواهد بود. اگر س��طح 
آب دریا یک متر باال بیاید سفره  ي آب هم 
به  هم��ان میزان باالتر آمده و موجب تداخل 
آب دریا با آب ش��یرین خواهد ش��د. آب 
ش��یرین موجود در زیر زمین تنها منبع تأمین 

آب براي س��اکنان جزایر کوچک اس��ت. 
س��اکنان این جزایر جهت تأمی��ن نیازهاي 
خود به  وی��ژه آب آش��امیدني و نیز اهداف 
گردشگري به  شدت وابسته به منابع آب  هاي 
زیرزمیني هستند. منابع آب شیرین در جزایر 
کوچک حاره  اي ممکن است به  آساني بیش 
از ظرفیت مورد بهره  ب��رداري قرار گیرند یا 
به  دلیل اث��رات ناش��ي از توس��عه  ي فراوان 
صنعت گردش��گري، مدیریت نامناس��ب و 
آس��یب  پذیري در برابر تغییرات آب و هوا 
آلوده ش��وند. از آنجاکه ارتفاع بس��یاري از 
ای��ن جزایر به  ندرت بیش از 3 تا 4 متر باالتر 
از س��طح آب دریاس��ت ای��ن معضل خطر 
بزرگي براي محیط زیست و ساکنان جزایر 

به  حساب مي  آید.
صنع��ت گردش��گري در جزایر کوچک 
یک��ي از نخس��تین صنایع��ي اس��ت که از 
باالآم��دن آب س��طح دریا متأثر مي  ش��ود. 
گردش��گري به  عنوان مهم  ترین منبع کسب 
درآمد کش��ور، نقش��ي حیات��ي در زندگي 
جزایر کوچک ایفا مي  کند. به  نظر مي  رس��د 
در نتیجه  ي اثرات زیان  بار باالآمدن س��طح 
آب دریا، این بخش ب��ا اختالل و بي  نظمي 

شدیدي مواجه گردد.
بنابر گ��زارش گروه بین  دولت��ي تغییرات 
آب و هوا و باالآمدن س��طح آب دریاها در 
سال 2080 موجب تغییر شکل 33 درصد از 
تاالب  هاي ساحلي جهان به  صورت آب  هاي 
آزاد خواهد ش��د. همچنین باالآمدن سطح 
آب بر دیگر جنبه  هاي سیس��تم  هاي ساحلي 
جزایر کوچ��ک نیز اثر خواهد گذاش��ت. 
این مس��ئله شرایط اکوسیستم دریایي جزایر 
کوچک را بدتر ک��رده و به  تدریج صنعت 
ماهیگی��ري و ش��یالت ای��ن جزای��ر و نی��ز 
صخره  هاي مرجان��ي آنها را تحت  تأثیر قرار 

مي دهد.
در عی��ن حال این موضوع ممکن اس��ت 
منجر به تش��دید ته  نشیني رس��وبات و مواد 

ناش��ي از فرس��ایش، فرسایش س��واحل، از 
دست رفتن س��رزمین  هاي ساحلي، در آب 
فرورفتن زمین  ها، جاري  ش��دن سیل و شور 
ش��دن س��فره  هاي آب زیرزمیني ساحلي و 
خاک  ه��اي واق��ع در ناحیه  ي س��احل دریا 
گردد. همچنین انتظار م��ي  رود با باالآمدن 
اکوسیس��تم جنگل  هاي  س��طح آب دری��ا 
حراي واقع در اط��راف جزایر کوچک نیز 
مورد تهدید واقع ش��ود. این اکوسیستم  هاي 
آس��یب  پذیر نمي  توانن��د خود را ب��ا فرآیند 
فرسایش ساحل و رس��وب  گذاري ساحلي 
که موجب در س��احل قرار گرفتن درختان 

حرا مي  شود تطبیق دهند.
مطالعات��ي ک��ه در س��ال  هاي اخی��ر در 
خصوص آس��یب  پذیري انجام شده، بستري 
را ب��راي درک و فهم اثرات بالقوه تغییرات 
آب و ه��وا و باالآمدن س��طح آب دریاها 
فراهم کرده اس��ت. این مطالعات، اطالعات 
و داده  ه��اي الزم ب��راي درک ویژگي  هاي 
آس��یب  پذیري جزای��ر کوچ��ک را فراهم 

مي  نماید.
در مطالع��ات اخی��ر ش��یوه  هاي متنوع و 
گوناگون��ي براي کس��ب ارزیاب��ي جامع و 
کامل این پدیده  ها کشف شده است. با این 
حال نبوِد یک سیستم نظارت مؤثر بر داده  ها 
هن��وز هم یک��ي از موانع عم��ده  ي ارزیابي 
کامل میزان آسیب  پذیري این مناطق است.

2- آثار و تبعات پديده  ي گرمايش جهاني
از دی��دگاه اکول��وژي، گرمایش جهاني 
مي  تواند س��بب تغییراتي در محیط زیست، 
تنوع زیس��تي و زندگي انسان شود. امروزه 
دانش��مندان و کارشناس��ان اقلیم  شناس��ي و 
عل��وم محیط��ي اعتق��اد دارند ک��ه یکي از 
عوام��ل دگرگون��ي آب و ه��واي ک��ره  ي 
زمین در س��ال  هاي اخی��ر افزایش گازهاي 

گلخانه  اي بوده است.
میزان دي اکس��یدکربن موج��ود در هوا 
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معیاري براي س��نجش گازه��اي گلخانه  اي 
محس��وب مي  ش��ود. به  عنوان مث��ال قبل از 
موجود  دنیا، دي اکس��یدکربن  صنعتي  شدن 
در ه��وا 260 ت��ا 280ppm ب��وده اما پس از 
  391ppm صنعتي  ش��دن این میزان به حدود
افزایش یافته اس��ت. طبق مطالعات سازمان 
IPCC ب��ر اس��اس س��ناریوهاي مختل��ف، 

مقدار ای��ن گاز در س��ال  هاي آتي متفاوت 
خواهد بود. اما نظریه  ي غالب این است که 
س��الیانه به  طور متوسط ppm 1/2 حجمي به 
غلظت دي  اکس��یدکربن اضافه مي  ش��ود و 
چنانچه انتش��ار این گاز در سایه  ي اقدامات 
پیشگیرانه کش��ورهاي جهان در حد مقدار 
سال1990 باقي بماند سرعت افزایش غلظت 
اتمسفري دي اکس��یدکربن حداقل براي دو 
قرن نس��بتاً ثاب��ت مانده و در پای��ان قرن 21 
ب��ه حدود 500ppm )یعن��ي دو برابر غلظت 
دي اکسیدکربن قبل از عصر صنعتي( برسد.

گروهي از کارشناس��ان فرانس��وي بر این 
باورن��د که مبارزه ب��ا افزایش دم��ا نباید به 
کاهش دي اکسیدکربن محدود شود؛ چراکه 
متان به  عنوان گاز دیگري که اثر گلخانه  اي 
آن در کوتاه  مدت بس��یار مهم است نادیده 
گرفته مي  ش��ود. این کارشناسان خاطر نشان 
کردند که کاهش دي اکسیدکربن به  تنهایي 
نمي  تواند تا سال 2050 میالدي دو درجه از 

دماي زمین بکاهد.
دانشمندان ناسا، ترکیب بزرگ آلودگي 
هواي جهاني که ش��امل مه غلیظ ناش��ي از 
دود و بخارهاي ش��یمیایي تابس��تاني اس��ت 
را یافته  ان��د. ای��ن ترکیب نق��ش بزرگي در 

گرمایش زمین ایفا مي  کند.
آن��ان در ارزیاب��ي جهاني، تأثی��ر ازن بر 
گرمای��ش زمی��ن؛ اینک��ه چگون��ه ازن در 
پایین  تری��ن بخش اتمس��فر دم��ا را در 100 
سال گذش��ته تغییر داده محاسبه کرده  اند. با 
اس��تفاده از بهترین تخمین  هاي قابل  دسترس 
از انتش��ارات جهاني گازهایي که ازن تولید 

مي  کنن��د، تحقی��ق در نمون��ه  ي کامپیوتري 
GISS آش��کار مي  کند که چه  مقدار از این 

آالینده  ي هوا و گاز گلخانه  اي در گرمایش 
نواحي مشخصي از دنیا ش��رکت داشته  اند. 
نتایج جدید، تأثیر غیرمنتظره  ي اثرات کنترل 
آلودگي هواي جهاني را مش��خص مي  کند. 
به گفت��ه  ي محققان، کاه��ش آلودگي ازن 
نه  تنها نمي  تواند موجب س��المت هوا ش��ود 
بلکه س��بب تس��هیل گرمای��ش آب و هوا 

به  ویژه در قطب شمال نیز خواهد شد.
مش��کل دیگر آن است که تبخیر سطحي 
ناش��ي از پدیده  ي گرم  ش��دن کره  ي زمین، 
سبب خش��ک ش��دن رودخانه  ها و کاهش 
کیفی��ت آب مي  ش��ود. این مس��ئله به  ویژه 
درمناط��ق کم  آب  ت��ر مثل مناط��ق بیاباني و 
نیمه  بیاباني مش��هودتر اس��ت. عالوه بر این 
افزایش امالح آب  هاي شیرین در اثر تبخیر، 

سبب افت کیفیت آنها خواهد شد.
افزای��ش دم��اي زمی��ن همچنی��ن باعث 
آب  ش��دن س��ریع یخ  هاي قطبي و کوه  هاي 
ش��ناور یخ��ي و در نتیجه باالآمدن س��طح 
آب دریاه��اي آزاد مي  ش��ود؛ به  طوري که 
بر اساس پیش  بیني س��ازمان  هاي جهاني در 
100 س��ال آینده س��طح آب دریاهاي آزاد 
30 س��انتي  متر ت��ا 1/5متر افزای��ش خواهد 
یافت. این امر در نواحي ساحلي اتفاق افتاده 
و زندگي م��ردم در بنادر را تحت  تأثیر قرار 
خواه��د داد. دیگر پیام��د مخرب گرمایش 
جهان��ي، افزایش تعداد و قدرت طوفان  ها و 
گردبادهاي دریایي است که در حال حاضر 

هم با آن روبرو هستیم.
ذوب  ش��دن یخ  ه��اي قطبي س��بب ایجاد 
از آب خال��ص س��رد مي  ش��ود  جریان��ي 
که به  علت س��رد ب��ودن، به زی��ر آب گرم 
اقیانوس  ه��ا مي  لغ��زد و در مقی��اس بزرگ، 
جریان  هاي اقیانوس��ي گس��ترده  اي به  وجود 
مي  آورد که س��بب ایجاد طوفان  هاي بیشتر 
و گردباده��اي دریای��ي با ق��درت تخریبي 

افزون  تري مي  گردد.
افزای��ش گرمای��ش جهان��ي، احتمال  با 
انفج��ار آتشفش��ان  ها نی��ز افزای��ش خواهد 
یاف��ت. دیگر پیام��د مخرب افزای��ش دما، 
گس��ترش بیماري  ه��اي مناطق گرمس��یري 
و بعض��ي تب  ه��ا و بیماري  هاي ویروس��ي 
است. همچنین گرم  ش��دن تدریجي کره  ي 
زمین س��بب افزای��ش زاد و ولد جوندگاني 
مثل م��وش و به  تبع آن ش��یوع بیماري  هاي 
قابل  انتق��ال توس��ط آنها خواهد ش��د. تغییر 
شرایط کشت در کشاورزي، تهدید نواحي 
نیمه  خشک، تخریب، باالآمدن خاک  ریزها، 
زوال ش��رایط زندگي، کمبود غذا، مرگ و 
میر و اغتش��اش در چرخه  هاي کنترل طبیعي 
از دیگر آثار مخرب  تغییرات آب و هوایي 

و باالآمدن سطح آب دریاهاست.

3- اثرات تغييرات آب و هوا بر تنوع زيستي
کاه��ش تن��وع زیس��تي و آثار س��وء بر 
گونه  ه��اي گیاه��ي و جان��وري از دیگ��ر 
تبعات افزای��ش دماي کره  ي زمین اس��ت. 
مهاج��رت جانوران و تغییر پوش��ش گیاهي 
در اثر خشک  س��الي و کم  آبي س��بب تغییر 
در زنجی��ره  ي غذایي و تأثی��رات نامطلوب 
بر اکوسیس��تم منطقه خواهد ش��د. همچنین 
این مش��کل در دریاها به تغییر تنوع زیستي 
اکوسیس��تم آب��ي مي  انجامد. مث��ال بارز و 
ملموس در این زمینه، سفیدش��دن مرجان  ها 
در س��واحل خلیج  ف��ارس اس��ت. به  گفته  ي 
دانش��مندان مرجان  ها بر اثر افزایش متوسط 
دماي آب زودتر مي  میرند و سفید مي  شوند.

پيشنهادها
 ارتقاء وضعیت محیط زیس��ت و رسیدن 
به اس��تانداردهاي مل��ي و بین  المللي محیط 
زیس��ت، توج��ه به اص��ل توس��عه  ي پایدار 
در بهره  ب��رداري از مناب��ع و در برنامه  ه��ا و 
طرح  هاي توسعه  اي، ایجاد سامانه  ي ارتباطي 
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بین تمامي نهادها و س��ازمان  ها در حفاظت 
از طبیع��ت، اولویت دادن به پیش��گیري از 
تخریب محیط زیس��ت و فرهنگ  س��ازي و 
مشارکت جوامع محلي و بومي در مدیریت 
مناط��ق از سیاس��ت  هاي س��ازمان حفاظت 

محیط زیست است.
 تنوع زیس��تي عالوه بر ابع��اد ژن، گونه 
و اکوسیس��تم بُع��د چهارم��ي نی��ز دارد که 
اهمیت آن کمتر از س��ایر ابعاد نیس��ت؛ بُعد 
چهارم تنوع زیس��تي، تنوع فرهنگي اس��ت 
که نمي  توان آن  را از س��ایر ابعاد جدا کرد. 
مس��لماً حفاظت از طبیعت و تنوع زیس��تي 
نیازمند طیف گسترده  اي از رهیافت  ها بوده 
و زمینه  هاي پژوهش��ي، آموزشي و امکانات 
حفاظتي بس��یاري را در داخ��ل و خارج از 

زیست  گاه  هاي اصلي طلب مي  کند. 
 اصالح ش��یوه  هاي رایج مصرف انرژي 
مي  توان��د راه  ح��ل بس��یاري از معض��الت 
تغیی��رات اقلیمي در عصر حاضر باش��د. در 
ای��ن می��ان مهم  تری��ن راهکار ب��راي مقابله 
ب��ا تغیی��رات آب و هوای��ي، کاه��ش ی��ا 
عدم  اس��تفاده از س��وخت  هاي فسیلي است. 
اکنون زمان اس��تفاده از انرژي س��لول  هاي 
خورش��یدي، انرژي ب��اد و زمی��ن گرمایي 
فرا رس��یده است. در این راس��تا استفاده از 
ف��ن  آوري نوی��ن س��وخت پاک ک��ه مواد 
آالین��ده   را وارد اتمس��فر نمي کند راهکار 

مناسب و انرژي  زایي خواهد بود.
انرژي  ه��اي  روي  مي  ش��ود  پیش��نهاد   
طبیع��ي تمرکز کنی��م. عالوه ب��ر آلودگي 
ناشي از س��وخت  هاي فسیلي، افزایش بسیار 
س��ریع قیمت این س��وخت  ها، اقتصاد را نیز 
در مع��رض خطر ق��رار داده اس��ت. در این 
میان مس��ئله  ي مهم، استفاده از سوخت  هاي 

جایگزی��ن و کاهش مصرف س��وخت  هاي 
فسیلي است. نخستین راه  حل اساسي، کاهش 
مصرف انرژي است. در ابتدا ضروري است 
از وس��ایل و سیس��تم  هایي با کارآیي انرژي 
زیاد و مصرف انرژي کم استفاده کرد. پس 
از آن نیز باید به فکر اس��تفاده از انرژي  هاي 

نو باشیم.
 مب��ارزه ب��ا گرمایش جهان��ي به  کمک 
اثرات  طبیع��ت، ش��یوه  ي دیگ��ر کاه��ش 
انتشار گازهاي گلخانه  اي است. بخش  هاي 
غیران��رژي مانن��د کش��اورزي، جن��گل و 
ضایع��ات جامد و مایع در مقایس��ه با بخش 
انرژي، س��هم کمتري را در انتشار گازهاي 
داده  ن��د.  اختص��اص  به  خ��ود  گلخان��ه  اي 
اصلي  ترین روش  هاي کاهش در این بخش، 
تقویت کش��ت برنج و مدیریت پسماندهاي 
احی��اي  درخت��کاري،  رواج  کش��اورزي، 
جنگل، خ��روج دام از جن��گل و مدیریت 
دف��ن ضایع��ات جام��د و بازیاف��ت متان از 

زباله  هاست.
 کاهش انتش��ار کرب��ن در محیط، یکي 
از مهم  ترین راهکارهایي است که مي  تواند 
پیامدهاي زیس��ت  محیطي بسیار ارزشمندي 
در پي داشته باش��د که طبیعت نقش مهمي 
در دستیابي به این هدف دارد. درختاني که 
در آب  هاي ش��یرین غوطه  ور مي  ش��وند در 
مقایسه با درختان جنگلي مناطق غیردریایي، 
زمان طوالني  ت��ري کربن را در خود ذخیره 
ک��رده و مي  توانند در خارج  ک��ردن مقادیر 
انبوهي از کربن موجود در هوا مؤثر باشند. 
درختان آبزي، به  طور میانگین تا 200 س��ال 
کربن در خود ذخیره مي  کنند؛ در حالي  که 
در جنگل  ها، توانای��ي درختان در ذخیره  ي 

کربن محیط به 20 سال کاهش مي  یابد.

 طب��ق محاس��بات دانش��مندان ایران��ي، 
اس��تفاده از بام  ها و جاده  هاي سفیدرنگ در 
سرتاس��ر جهان مي  تواند س��بب حذف 44 
از تشعش��عات گازهاي  متری��ک  بیلیون  تن 
گلخانه  اي یا کاهش تولید یک س��ال کربن 
در جهان شده و در کاهش دي  اکسیدکربن 
در آین��ده مؤثر واقع ش��ود. نصب صفحات 
خنک  کننده در سقف ساختمان  ها و استفاده 
از ای��ن م��واد در جاده  ه��ا و گذرگاه  ها که 
سبب کاهش تولید دي  اکسیدکربن خواهد 
شد، راه  حل پیشنهادي دیگري براي کاهش 

مصرف انرژي و گرماي جهاني است.
 افزای��ش و ارتق��اء مش��ارکت مردم��ي 
در حفاظ��ت محیط زیس��ت، افزایش تعداد 
زیس��ت  محیطي،  غیر دولت��ي  تش��کل  هاي 
افزایش سطح عرصه  هاي حفاظتي بر اساس 
ضوابط اتحادیه  ي جهاني حفاظت از طبیعت 
)IUCN) و افزای��ش تعداد و س��طح مناطق 

تحت مدیریت مي  تواند در راس��تاي تحقق 
اهداف حمایت از محیط زیس��ت مؤثر واقع 
شود. مهم  ترین اصل در جلب اعتماد عامه، 
س��هیم  کردن مردم در مناف��ع حاصل از این 
مناطق و مش��ارکت آنها در ام��ور به  نحوي 
اس��ت که عموم مردم موجودی��ت خود را 
وابس��ته به بق��اء و ارتقاء س��طح کیفي منابع 

زیستي اطراف خود بدانند.
 در نهایت باید اذعان داش��ت که مقابله 
ب��ا پدی��ده  ي گرمای��ش جهان��ي به  معن��اي 
مجموع��ه  اي بزرگ از تالش حامیان محیط 
زیس��ت براي نجات زمین خواهد بود. باید 
این حقیقت را باور کنیم که در صورتي  که 
ه��دف نهایي حفظ زمین باش��د باید مبارزه 
با گرمایش جهاني به  عن��وان راهکار اصلي 

مدنظر قرار گیرد.
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