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લોબલ વોિમગની અસરો 
સાગર એમ. દેસાઇ 

અથર્શા  યાખ્યતા 

આટ્ર્સ કોલેજ િભલડી. 

1. તાવના  

વતર્માન  સમયમા ં િવ   આ   વ તીવિૃ ,  ગરીબી  અન ે પ્રદૂષણ એમ  ત્રણ  ગભંીર  આિથર્ક 

સમ યાઓનો સામનો કરી ર ુ ંછે. 

હવા,પાણી અન ેસયુર્પ્રકાશ એ જીવસિૃ ટન ે કુદરત તરફથી મળેલ અણમોલ  ભેટ  છે. આપણી પિૃ વ 

પર  જીવસિૃ ટ િવકાસ અન ે િવ તાર પામી છે. તથા તાકી રહી છે.તેરમા ંપયાર્વરણના આ 

ઘટકો નો જીવસિૃ ટ માટે યારે જ ઉપયોગી થઇ શકે કે જયારે પયાર્વરણીય સમતલુા જળવાઈ 

રહ.ેજો કે કુદરતે ખદુ આવી સમતલુા જળવાય રહ ેતેવી યવ થા કરેલી જ છે.પરંત ુ િવકાસના 

નામ હઠેળ ભૌિતક સખુ પ્રા ત કરી લેવા માનવ સમ  મકેુલી આંધળી દોસના કરન ેપયાર્વરણ 

ની સમતલુામા ં િવકે્ષપ સ વા પા યો છે. માનવી આ  પણ લોભ અન ેલાભ વ ચેનો તફાવત 

સમજી શક્યો નથી. 

2. લોબલ વોિમગનો અથ  

ગ્લોબલ વોિમર્ંગ એટલે પિૃ વના તાપમાનમા ંથતો વધારો માનવીએ સજ ેર્લા હવા પ્રદૂષણની આ 

િવિશ ટ પરીિ થિત છે. પિૃ વની સપાટીથી ઉપર નવા ભાગમા ંઆવેલી હવા અન ેતનેા ઘટકો 

સયુર્પ્રકાશ, તાપમાન અને ભેજનો સમાવશે વાતાવરણમા ંથાય છે. આ વાતાવરણ ારા જ 

પિૃ વ પરની જીવસિૃ ટ ને જીવતં રાખવાનુ ંશક્ય બને છે. 

• માનવસિ ત કાબર્નડાયોક્સાઈડની આિ વય અસરન ેલીધે પિૃ વની સપાટીના તાપમાનમા ં

ક્રિમક વધારો થવાની પિરિ થિતન ેહિરત ગહૃ (Green House Effect) અસર કહ ેછે.  

• વીડનના વાટં આરેનીયસ અને અમેરીકાના ટી.સી ચે બર લઈને સશંોધનને આધારે 

જણાવેલુ ં કે કાબર્નડાયોક્સાઈડ પારદશર્ક હોવાથી સયૂર્ના પ્રકાશથી પિૃ વ ગરમ થાય છે. 

આમ કાબર્નડાયોક્સાઈડ હવામાનની ગરમીમા ંવધારો કરે છે. 
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3. ભારતીય અથ કારણ અને  લોબલ વોિમગ  

િવ મા ં કુલ જનસખં્યા ૬ અબજ ઉપરાતં છે. માથંી ભારતમા ં૨૦૦૧ વ તી ગણતરી પ્રમાણે 

૧૦૨ કરોડ ટલી જનસખં્યા છે. દેશમા ંપ્રવતીર્ રહલેા માયાર્િદત સશંોધનો પર વ તીનુ ંભારે 

દબાણ છે સમાજના ટકાઉ િવકાસ માટે િવકાસો મખુ દેશો વ તી પર િનયતં્રણ રાખે તે જ રી છે. 

ભારત િવકાસશીલ રા ટ્ર છે.  

4. લોબલ વોિમગની ભારતીય અથ યવ થા પર ની અસરો  

ગ્લોબલ વોિમર્ંગની ભારતીય અથર્તતં્ર પર પડતી અસરો તથા ભિવ યમા ંઅથર્તતં્રના િવિવધ 

િવભાગ પર થનાર અસરની ચચાર્ નીચે પ્રમાણે કરી શકાય . 

4.1  આિથક િવકાસમા ંવધતો પયાવરણીય ખચ  

ભારતમા ંઆિથર્ક િવકાસન ેપિરણામે મહ વ વાિષર્ક પયાર્વરણીય ખચર્ કાચી રા ટ્રીય પેદાશના 

૬.૪% ટલો થાય છે  િવ ના અ ય દેશો કરતા વધ ુછે ટેબલ ન.ં(૧)મા ંરજૂ કરેલ િવગતથી 

આ હકીકત પ ટ થાય છે. િવ ના અ ય દેશો કરતા વધ ુછે. 

ટબલ ન.ં(1) આિથક િવકાસનો પયાવરણીય  ખચ 

મ  દશ  કાચી રા ટ ય પેદાશના (%) 

1 ભારત 6.4 %  

2 ચીન  2.6 %  

3 મેિક્સમો 3.3 % 

4 પવૂર્ના દેશો 5 %  

5 િવકિસત દેશો  2% થી ઓછો  

સોસર્ : (W.D.R. 1992) 

ભારતમા ં િવિવધ પ્રદૂષણના કારણે ૧૯૯૨ મા ં૫૬૭૯ થી ૧૩૭૫૮ િમિલયન અમેિરકન ડોલર 

ટલુ ંઅંદાજીત પયાર્વરણીય ખચર્ થવા પા યુ ં હત ુ ં મા ં ૧૪% તો માત્ર શહરેી િવ તારના 

હવાના પ્રદૂષણના પિરણામે આરોગ્ય પાછળના ખચર્ વ પે જોવા મળે છે. ગ્લોબલ વોમીર્ ગના 

કરન ેઆવા ખચર્મા ં િદન-પ્રિતિદન વધારો તતો જોવા મળે છે.  ભારત વા અ પ િવકિસત 

દેશન ેપાલવે તેમ નથી. 
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4.2 ૂધાળા પ ઓુ ઉપર લોબલ વોિમગની અસર  

ગ્રીન હાઉસ અસર થી વાતાવરણ નુ ંતાપમાન વધવાન ેકરન ેસમદુ્રની સપાટીમા ંવધારો થશે 

અન ેબરફથી આ છાિદત પ્રદેશોનો બરફ ઓગળશે.તેથી માનવી ઉપરાતં પાલત ુ ંપ્રાણીઓ અન ે

અ ય સજીવોના જીવન જોખમાશે.વૈિ ક તાપમાન અધવાના કરને પ્રાણીઓના િલંગી અંત: ાવો 

મદં પડે છે.પશઓુમા ં વાતાવરણ અન ે ઋત ુ ચક્રમા ં ફેરફાર આવવાના કરન ે ખોડખાપણ 

સ વાનો ભય રહ ેછે. દૂધાળા પશઓુની દૂધ ઉ પાદનશિક્ત મદં પડે છે. થી દૂધ ઉ પાદન ઘટે 

છે. આમ, ગ્લોબલ વોિમર્ંગથી ભારતના દૂધ ઉ પાદન ઉ ોગ પર ઘણી િવપરીત અસરો થવાની 

સભંાવના છે. 

4.3 ખેત-ઉ પાદન પર લોબલ વોિમગની અસર  

વૈિ ક તાપમાન વધવાથી ઋતચુક્રમા ં ફેરફારો થાય છે.ક્યાકં વધ ુ વરસાદ તો ક્યાકં ઓછો 

વરસાદ પડે છે.ક્યાકં વધ ુ ઠંડી તો ક્યાકં વધ ુગરમીનો અનભુવ થાય છે.વાતાવરમા ંથતા 

ફેરફારની પ્રિતકુળ અસર ખેત-ઉ પાદન પર જોવા મળે છે. એગે્રવોચ અન ેએસોિસએટેડ ચે બસર્ 

ઓફ કોમસર્ એ ડ ઇ ડ ટ્રીઝ ઓફ ઇિ ડયાએ સયંકુ્ત રીત ે હાથ ધરેલ અ યાસના તારનો 

અનસુાર ગ્રીનહાઉસ ગેસ એમીસસં વધવાથી િશયાળાના ઉ તામાનંમા ં૦.૫ ડીગ્રી સેિ સયસ 

ટલો વધારો થવાના કરન ેઆગમુ ં૧૦ વષર્મા ંઘઉંના ઉ પાદનમા ં૦.૪૫ ટન ટલો ઘટાડો 

થવાની સભંાવના છે. હાલમા ંઘઉંનુ ંઉ પાદન હકે્ટર દીઠ ૨.૬થી ૨.૭ ટન છે.તો બીજી બાજુ 

ભારતમા ંથઇ રહલેા સતત વ તી  વધારાના કરન ેઘઉંની માગં ૨૦૨૦મા ંવધી ન ે૧૦૦૦ લાખ 

ટનની સપાટીએ પહોચશે.આ અંદાજ પ્રમાણે ઉ પાદન વધારવુ ંહોય તો હકે્ટર દીઠ ૩.૮ ટન 

કરવાની જ ર રહશે ેજો આમ ન થાય તો અનાજની અછત વતાર્શ.ે 

ગ્લોબલ વોિમર્ંગના કરને ભારતના ૩૭ િજ લાઓમા ં ખેતી-િવષયક કટોકટી ઉભી થઇ છે. મા ં

િવદા ન  િવ તાર સૌથી વધ ુછે. 

સમદુ્ર તટ પ્રદેશમા ંપણ ગ્લોબલ વોિમર્ંગ ના કરન ેચોખાનુ ંઉ પાદન પ્રિત હકે્ટર ૦.૭૫ ટન 

ઘટવાની સભંાવના છે.એક અંદાજ મજુબ આ અંત ભાગ સધુીમા ંતાપમાન ૫.૪ અંશ સે ટીગે્રડ 

સધુી વધી ગયુ ં હશ ેએ સજંોગોમા ંમખુ્ય પાકોની ઉઅપાજ ૨૫% ટલી ઘટી શકે છે તેથી 

ભારતની ગરમીન  પ્રદેશની વ તી  ઓછી  કેલરી આપતો ખોરાક પ્રા ત થશ.ે 

4.4 લોબલ વોિમગની અસર ને લીધે પાકમા ંફરફાર  

ભારતમા ં ત્રણ ઋતઓુ જોવા મળે છે. ચોમાસુ,ં િશયાળો અને ઉનાળો, ભારતમા ં જુદા-જુદા 

પ્રદેશોમા ં જુદા-જુદા પ્રકારની આબોહવા જોવા મળે છે.અને આ આબોહવા પ્રમાણે અને 
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આબોહવાને અનુ પ વાવેતર કરવામા ંઆવ ે છે. ગ્લોબલ વોિમર્ગના કારણે ઋતચુક્રમા ં ફેરફાર 

થવાના કારણે પાકની ફેરબદલી કરવી જ રી છે. પરંત ુભારતમા ંખેડતૂો અને જમીન આ ફેરફાર 

સાથે સસુગંત થઇ શકતા નથી. તેથી ઉ પાદકતા નીચી રહવેા પામે છે. ગ્લોબલ વોિમર્ગથી 

પાકને નકુસાન કરતી જીવાતો તથા પાકને લાગ ુપડતા રોગોનુ ંપ્રમાણ ઘટ ુ ંછે. પાકને નકુશાન 

કરતી આવી બાબતોથી પાક્ને બચવવા માટે નવા િબયારણોનો ઉપયોગ કરવો પડશે. 

5. માનવ આરો ય પર લોબલ વોિમગની અસર 

કે્રિડટ સઇુસના અહવેાલ પ્રમાણે એિશયન ડ એ ડ ફીલમા ં જણાવવામા ં આવેલ િવગતો 

અનસુાર ભારતમા ં3.5 %ના દરે ખાધ પેદાશોની માગં વધી રહી છે. યારે ખેત ઉ પાદન વિૃ   

દર 1.5% રહવેા પા યો છે. આ પિરિ થિત િવકટ તો છે જ તમેા ં ગ્લોબલ વોિમર્ગના કારણે 

ખેતઉપાદકતા વધ ુનીચી રહવેા પામશે. તેથી અ  સમ યાનો ભારતે સામનો કરવો પડશે. 

માથાદીઠ અનાજની પ્રા તી 1970મા ં500 ગ્રામ હતી.તે 2020મા ં435 ગ્રામ થવાનો અંદાજ છે. 

થી ભખૂમરા અને કૂપોષણ વધવાની શક્યતા છે. ની પ્ર યક્ષ િવપરીત અસર લોકોના 

આરોગ્ય પડશે. 

6. લોબલ વોિમગની અસરોને મયા દત કરવાના ઉપાયો 

• વધ ુને વધ ુવનીકરણના કાયર્ક્રમો હાથ ધરવા જોઇએ અને  જગંલો છે તેનુ ંરક્ષણ કરવુ ં

જોઇએ. 

• ખેતરોમા ંરાસાયિણક ખાતરોનો ઉપયોગ ઓછો કરીને સેંદ્રીય ખાતરો તરફ ખેડૂત વળે તે 

અંગે આયોજન કરવુ ંજોઇએ. 

• ગ્લોબલ વોિમર્ંગ અંગે લોકોમા ંજાગતૃી લાવવી જોઇએ. 

• પવન ઉજાર્, સૌરઉજાર્નો  ઉપયોગ વધરવો  જોઇએ. 

• વૈિ ક તાપમાનમા ં વધારો કરતા િફ્રજ, એ.સી., મોટરકાર વા સાધનોનો ઉપયોગ 

ઘટાડવો જોઇએ. 

• ભગૂભર્જળનુ ં િરચાિજ ર્ંગ અને વકૃ્ષોનો ઉછેર એ સૌથી અગ યની બાબત હોઇ આ માટેના 

પ્રયાસો વધારવાની જ ર છે. 

 


