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પર્યાવરણ અન ેઅર્ાશયસ્ત ર 
 

પ્રો. મધુબેન એસ. પટેલ 

આર્ટસા એન્ડ કોમસા કોલેજ, વ્ર્યરય 

૧. પર્યાવરણ અન ેઅર્ાશયસ્ત ર 

ભયરત એક એવુું રયષ્ટ ર કે જર્યું વે ો, ધમો અને સુંસ્ત કથત્તિમામયું પણ પર્યાવરણન ેમ્વ વ અપયરુ્ું છે. અત્તિમ્ર્ય  ત્તિમિણ ગજુરયતનય ડયુંગની આદ વયસી 

પ્રજાની વયત ક્ુું તો એ લોકો ડુુંગર ેવની પજૂા કરે છે ! એમનય જે  ેવી  વેતયઓ છે એ વયઘ, મોર છે. તો  આ રીતે એવો ધમા કે જે પ્રયણી 

જગતનુું રિણ ર્યર્ છે. આજે પ્ર ષૂણ એટલુું બધુું વધી ગર્ુું છે ક ેપિીઓની જાતોમયું કટેલીક જાતો નષ્ટ ટ ર્  ગ  છે. વથિો વયવો અન ેપર્યાવરણ 

જાળવણીનય અનેક સરૂો, રેલીઓ દ્વયરય લોકોન ેસું ેશો આપવયનો પ્રર્વ ન ર્ળ ર્ો છે !  પરુંત ુભયરતમયું પીપડો, વડ અન ેલીમડય જેવય 

વથિોની પજૂા કરવયમયું આવે છે. આ પણ એક વથિને બચયવવય મયટનેી જ ત્તિમનત્તિમત છે. જે ્જારો વષા પ્ેલયું ઋત્તિમષ મુત્તિમનઓ દ્વયરય ઘડવયમયું આવી 

્તી. વથિો કયબાનડયર્ોકસય ડ શોષી લે છે. જેમ જેમ વથિો ધટતય ગર્ય તેમ તેમ આ કયબાનડયર્ોકસય ડનુું પ્રમયણ વધવય મયડરુ્ું જેનયર્ી સૂર્ાની 

આગળ જે પયરજાુંબલી દકરણોનુું જે  જાળુું છે જેન ેઓઝોન પડ ક્ેવયર્ છે તેમયું ગયબડુું પડરુ્ું છે. જેને લીધે સૂર્ાનય સીધય દકરણો પથથ્વી પર 

આવે છે અને પથથ્ વીનય તયપમયનમયું ર્  ર્ેલો વધયરો મયનવજીવન તેમ જ પ્રયણીજગત મયટ ેપણ એક રતરયપ પ સયત્તિમબત ર્ર્ો છે. પથથ્ વીની 

અું ર ર્ેલય જીવયણુઓ મરી જવયને કયરણે જમીનની ઉવ પય કતયમયું ધટયડો ર્યર્ છે. અનયજનુું ઉવ પય ન ધટવયને લીધે આપણે આપણી 

આર્યતો વધયરવી પડે અગર તો અન્ ર્ રયષ્ટ રો પર આધયર રયરવો પડે છે. જે આપણી ત્તિમવ ેશી ્ૂુંદડર્યમણમયું ધટયડો લયવ ેછે !  
 

૨. ક ુરતમર્ જીવર્ી ર્તય લયભો   

પર્યાવરણની આજની વયસ્ત તત્તિમવકતય ભર્ુંકર છે. વરસય  અુંગનેી વષોની પરુંપરયગત અગય્ીઓ ભૂલ ભરેલી બની ર્ી છે. ્વયમયન ત્તિમવભયગ 

પણ કર્યરેક આધુત્તિમનક ઉપકરણર્ી કશુ પણ નક્કર જણયવી શકવય અસમર્ા છે. પરુંતુ પ્રયચીન સમર્મયું સ્ત વયસ્ત થ્ર્ને જાળવવય મયટે કુ રતમર્ જીવન 

જીવવયનો ત્તિમનર્મ એ ક ુરતનો ત્તિમનર્મ છે. ૧૮૯૧ મયું જમીનનય એડોલ્ફ જુસ્ત ટનય જાત પ્રમયણ ેકુ રત પયસે જ એ તો ્તુું કુ રત પયસે આપણી 

તું ુરસ્ત તી મેળવવયનો ્લ સ્ેલયર્ર્ી મેળવી શકયર્. જેમય તયજા ફળો જ રયવય જો એ. મયણસ જેટલો કુ રતી ઉપચયરનો લભય લે તટેલે અુંશે 

પોતયની શયદરરીક, મયનત્તિમસક અને આધ ર્યત્તિમવમક ત્તિમસ્ત ર્ત્તિમત મેળવી શકે ક ુરતી ઉપચયરોમયું સૂર્ાસ્ત નયન. શ્ેરોનય પ્ર ષૂણમય ર્વેયને બ લે કુ રતની 

વચ્ચ ેતેજ અન ેવયરુ્ર્ી છલકયતી પણાકુદટમયું વયસ કરવો જો એ.   ીન ેશુધ ધ ્વય, પ્રકયશ ત્તિમવનય રયરવયમયું આવ ેઅને જે  વયઓ છે તપેણ 

ઝેરી છે તો એનયર્ી તો   ીની ત્તિમસ્ત ર્ત્તિમત સધુયરી શકયર્ ન્ી. કુ રતી રુલ્ લય ્વય પ્રકયશમયું કે આકયશ નીચે રયરવયર્ી તેની કો  અજાર્બ 

અજ્ઞયતશત્તિમક્ત શરીરન ેબળવયન અન ેશત્તિમક્તમયન કર ેછે.     ીન ેકો  ઘય ર્યર્ તો તનેય પર ભીની મયટીનય લેપર્ી ત ેસયરુ ર્  શક.ે રલુ્ લી 

જમીન પર રુલ્ લય પગ ેચયલવયર્ી જુે લયભ મળે એ ઘરમયું રુલ્ લય પગ ેચયલવયર્ી મળતો નર્ી. કુ રતનય ત્તિમનર્મો એ  શ્વરનય ત્તિમનર્મો છે. 

કુ રતમર્ જીવન ગયળવુું એટલે ધમા પયળવો.  
 

પર્યાવરણ પ્રવ રે્ જાગથત્તિમા લયવવય મયટે ત્તિમશિણમયું પર્ાવરણનો ત્તિમવષર્  યરલ કરીને ત્તિમવધયર્ીન ેત્તિમશિણ આપી શકયર્. આ ત્તિમશિણત્તિમવધયર્ીકેન્રી ્ોવુું 

જો એ એ પર્યાવરણનો જે અભ ર્યસરમ મ એ ત્તિમવશષેજ્ઞો અને સુંશોધકો દ્વયરય બનયવવયમયું આવે એ અભ ર્સયસરમ મનો ્ેતુ તો ત્તિમવધયર્ી અન ે

સમયજ બુંનમેયું જાગથત્તિમા લયવવયનો છે. પરુંત ુએ પયઠર્રમ મનુું આર્ોજન રયષ્ટ રીર્ સ્ત તરનુું ્ોવુું જો એ ન્  ક ેસ્તર્યત્તિમનક સ્ત તરનુું. પર્યાવરણનુું જ્ઞયન 

જીવનપરં્ત ચયલનયરી શૈિત્તિમણક પ્રદરમ ર્યમયું સુંત્તિમમત્તિમલત કરવુું જો એ. ૧૯૮૦-૮૧ મયું ધો. ૧ અને ર મયું વર્યર પછી રમ મશઃ પર્યાવરણનો ત્તિમવષર્ 

 યરલ કરવયમયું આવ્ર્ો.  
 

ભયરત જેમ જેમ ત્તિમવકયસની દ શયમયું આગળ વધતો ગર્ો તેમ તેમ નવી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ વધતો ગર્ો. શ્ેરીકરણ જેમયું પોલીટન 

અન ેમરેોપોલીટન જેવય શ્ેરો બન્ ર્ય. જર્યું શ્ેરોની સમસ્ત ર્યઓ પણ વધી મયનવ જીવન મયટ ેએક રતરયપ પ વયતયવરણ સજાારુ્ું. પ્ર ૂષણન ે

કયરણે નવય નવય રોગોનુું સયમ્રયજર્ સ્ત ર્પયરુ્ું. અને એનય ત્તિમનવયરણ મયટનેી મેદડત્તિમસન પણ શોધયર્, છતયું ્યલનય તબક્કયમયું ્વે આપણી ફરી 

પયછય વળ્ર્ય છે. કુ રતી રીતે ઉગયડેલય અનયજ તરફ વળ્ર્યું જુંગલની જડીબુુ્ર્ટટીવયળી  વયનો ઉપર્ોગ ર્ર્ો. સવયરમયું સ્તવયસ્ત ર્ર્ મયટે ચયલવુું, 

ત્તિમવત્તિમવધ પ્રકયરનયું ર્ોગ ર્વય લયગ્ ર્ય. એનો પણ એક વ્ ર્વસર્ય શપ  ર્ર્ો. પરુંત ુએટલુું તો જપ ર ક્ી શકયર્ ત્તિમવશ્વની અું ર ગમ ેએટલી શોધો ર્શે 

આપણે ્ય ટોચ પર પ્ોંચીશુું ફરી ફરી પયછય આપણે નીચે ઉતરશુું અને આજે આવી જ ત્તિમસ્ત ર્ત્તિમત ત્તિમવશ્વની છે. ્યલ દ લ્ ્ ીમયું એટલુું બધુું 

વયતયવરણમયું પ્ર ૂષણ ફેલયરુ્ું કે જેને લીધે મયનવીને ્વ ેઘરમયું જ બેસી ર્વેયની નોબત આવી છે. અમ યવય  પણ એક આવુું પ્ર ુત્તિમષત શ્ર ે

બન્રુ્ું છે.  
 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Madhuben S. Patel] [Subject: Economics/Commerce]        

Vol. 5, Issue: 12, December: 2017 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  12   Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal                 www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

આપણય સુંતોને કુ રતમર્ જીવનમયું ર્ેતી અપયર શત્તિમક્તઓનો જાત અનભુવ ્તો અને આવય સુંત મ્યવ મયનય સુંગર્ી પણ રોગ મટર્યનય 

 યરલયઓ છે. આપણય ધમાસ્ત ર્યનો પણ મૂળ જુંગલમયું ્ોર્ છે. જેર્ી વ ર્યું ર્યરયએ જનયરએ સ્ેજે કુ રતી જીવન ગયળવયનુું બની જતુું. અન ે

એનય  શાનર્ી રોગ મટર્ય ્શ.ે મનુષ્ટ ર્ જીવન પશુ, પિી જુંગલ પર્યાવરણર્ી કર્યરેર્ જુ ય ્તય ન્  અને જુ ય ર્ી શકે ન્ી. કયરણમકે 

આપણ ેબધય તેનય જ અુંશો છીએ. ભયરતમયું પ્રકથત્તિમાની જાળવણી ધમા દ્વયરય ર્  છે હ્ું ધુમાનય જે  વેી  ેવતયઓનય વય્ન પશુઓ ્તય, 

એટલે પશુઓની જાળવણી ર્તી ્તી. અને જુંગલોની પણ જાળવણી ર્ . પરુંત ુ અ્ ર્ય મયર ે આ બયબત નોંધવી જો એ કે જુંગલોનય 

ત્તિમનકું નન ેલીધે પશુઓનય ર્ેઠયણ બ લયર્ય છે. વયઘ, ત્તિમચાય અને મયનવ વસવયટ તરફ  ોરયર્ય છે. એમની સુંપત્તિમાન ેનકુસયન પ્ોંચયડવયનો 

મનુષ્ટ ર્ને કો  ્ક્ક નર્ી.  
 

પર્યાવરણ અન ેઅર્ાશયસ્ત ર  

પ્રવતામયન સમર્મયું ત્તિમવકયસની પદરભયષય બ લય  ર્ી છે. ઔધોત્તિમગકકરણ અને શ્ેરીકરણનય પદરણયમ ે્વય,પયણી જમીન, જુંગલ જેવય પર 

એની ત્તિમવપદરત અસર પડીછે. પર્યાવરણીર્ અર્ાશયસ્ત ર અુંતગાત વ્ ર્યપયદરક પેનીની એવી દરમ ર્યઓનો અભર્યસ કરવયમયું આવ ેછે ક ેજે દરમ ર્યઓ 

અન્ ર્ લોકો પર નકુશયનકયરક પ્રભયવ પયડતી ્ોર્ છે. ત્તિમવકયસની આુંઘણી  ોડમયું વયરુ્ પ્ર ૂષણે શ્રેોમયું જીવનન ેગૂુંગળયવી  ીધુું છે. વય્નોનય 

બળતણ, ઔધોત્તિમગક એકમોમયું વપરયતય અનેક પ્રકયરનય ગેસ તેમજ વનકચરયનય ર્ોગ્ ર્ ત્તિમનકયલનય અભયવ ેતેનયર્ી ઉવ પન્ ન ર્તી ત્તિમબમયરીઓ ઘર 

કરી ગ  છે. પર્યાવરણ પ્રવ રે્ આપણે જાગથા ન બનીએ અન ેતેનુું જતન ન્  કરીએ તો જીવમયરનુું જીવન  ો્ર્લુ બની જશ ેએટલે અર્ાતુંરમયું 

તો શુું પણ ત્તિમવશ્વમયું આજે પર્યાવરણનો પ્રશ્ન ચચયાર્ ર્ો છે. જમાનીનય બોન શ્ેર રયતે ૬ ર્ી ૧૭ નવેમ્ બર સુધી ર્ોજારે્લી કલયર્મેટ ચને્ જ 

કોન્ ફરન્ સ COP '23'  પણૂા ર્  છે. બે વષા પ્ેલય ઘડવયમયું આવલેી પેદરસ સુંત્તિમધ કવેી રીતે લયગ ુકરવયમયું આવે તે આ સુંમેલનનો મુખ્ ર્ ્ેતુ 

્તો. ત્તિમવશ્વનય ૧૯૫  ેશન ૨૫ ્જાર જેટલય પ્રત્તિમતત્તિમનત્તિમધઓએ આ સુંમેલનમયું ભયગ લીધો. પેદરસ સમજતી અુંતગાત ત્તિમવકત્તિમસત  શેોએ 

પર્યારવરમયું ર્ર્ેલય ફેરફયરનો મયર ઝીલી ર્ેલય ત્તિમવકયસશીલ રયષ્ટ રોને પ્રત્તિમત વષા ૧૦૦ અબજ, ડોલરની સ્યર્ કરવયની છે. પરુંત ુ્જુ આ બયબતે 

મડયુંગયઠ સજાારે્લી છે. અમેદરકય પદેરસ સુંત્તિમધમયુંર્ી અલગ ર્  ચૂકરુ્ું છે. અમેદરકય જેવી મ્યસાય વીજળીનય જગ્ ર્યએ પવન અને સૌર ઉજાા 

અપનયવવયની નય પયડ ેછે. કુલ કયબાન ઉવ સજાનમયું અમેરીકયનો 36%  નો ફયળો છે. છતય અમેદરકય બદેફકર છે. પથથ્વીનય તયપમયનમયું ર્  ર્ેલય 

વધયરયને લીધે દફઝી ભત્તિમવષ્ટ ર્મયું સમુરમયું ગરકયવ ર્  જશે. પેદરસ સુંત્તિમધ ૨૦૨૦ સુધીમયું લયગુ કરવયમયું આવનયર છે. પરુંત ુ જે  ેશો સમુર 

દકનયર ેઆવેલય છે તે  ેશો ્તયશ છે. આવય  ેશોન ેપર્યાવરણનય ફેરફયરનો સયમનો કરવય મયટ ેતયવકયત્તિમલક આર્ર્ાક સ્યર્ની જપ ર છે. કયરણક ે

તેમનય મયટે આ જીવન મરણનો પ્રશ્ર છે.  
 

૩. પર્યાવરણનય અર્ાશયસ્ત રનો અર્ા  

સયમયન્ર્ અર્ાશયસ્ત રમયું લોકોની અમર્યાદ ત જપ દરર્યતો સુંતોષવય મયટનેય અછત ધરયવતય અને વૈકત્તિમલ્ પક ઉપર્ોગ ર્  શકે તવેય સયધનોનય શે્રષ્ટ ઠ 

ઉપર્ોગ મયટનેય ત્તિમનણાર્ીકરણન ેકને્ રમયું રયરે છે. તવેી જ રીતે પર્યાવરણનુું અર્ાશયસ્ત ર પણ કુ રતી સયધનોનય શે્રષ્ટ ઠ અન ેકરકસરરુ્ક્ત ઉપર્ોગ 

મયટનેય ત્તિમનણાર્ોની સમજ આપ ેછે. કેટલયક અર્ાશયસ્ત રીઓએ પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત રનો અર્ા આપવયનો પ્રર્યસ કર્ો છે.  

 પર્યાવરણનુું અર્ાશયસ્ત ર એ ક ુરતનુું અર્ાશયસ્ત ર છે -  નીલ ત્તિમસ્ત મર્  

 પર્યાવરણનુું અર્ાશયસ્ત ર એટલે પર્ાવયરણીર્ી સુંસયધનોનો ઉપર્ોગ અન ે વ્ ર્વસ્ત ર્યપન શી રીતે ર્યર્ છે. તનેય અભ ર્યસ મયટ ેઅર્ાશયસ્ત રીર્ 

ત્તિમસધ ધયુંતોનો ત્તિમવત્તિમનર્ોગ - બેરી દફલ્ ડ  

 ત્તિમવત્તિમવધ ઉપર્ોગો વચ્ ચે પર્યાવરણીર્ સયધનોની વ્ચણચણી અને તેનય વ્ ર્વસ્ત ર્ય મયટનેુું મયગા શાન મળી ર્ે તે મયટે આર્ર્ાક ત્તિમસધ ધયુંતો શી રીતે 

પ્રર્ોજર્ય તનેી સમજણ મેળવી આપતુું શયસ્ત ર એટલે પર્ાવયરણનુું અર્ાશયસ્ત ર - પયર્ા યસ ગપુ્ તય અન ેમેલર.  

 આર્ર્ાક પ્રવથત્તિમા સુંબુંધી લેવયમયું આવતય પયર્યનય ત્તિમનણાર્ો જર્યરે પર્યાવરણીર્ પ્રશ્નોને લયગ ુ કરવયમયું આવ ે છે વ ર્યરે તેમયુંર્ી પર્યાવરણનુું 

અર્ાશયસ્ત ર સજાાર્ છે. સ્ત કોટ કેલયન અન ેજેનેટ ર્ોમસ.  
 

જે બયબતો ક ેપદરબળો વ્ ર્વસયર્ સયર્ે સુંબુંધ ધરયવતય ્ોર્ તે પદરબળોને વ્ ર્વસયર્નય પર્યાવરણ તરીકે ઓળરવયમયું આવે છે. પરુંતુ કો પણ 

પેનીનય સફળતય નો આધયર બે બયબતો પર ર્ેલો છે. (૧) આુંતદરક પર્યાવરણ (ર) બય્ પર્યાવરણ જે પેનીની આુંતદરક ત્તિમસ્ત ર્ત્તિમત સયર્ ેસુંબુંત્તિમધત 

્ોર્ તે  બયબતો આુંતદરક પર્યાવરણ તરીક ેઓળરયર્. આુંતદરક બયબતોને ત્તિમનર્ુંરણમયું લ  શકયર્. જે-તે પેની કે કુંપની મયટ ેઆ બયબતોન ે

અુંકુશમયું રયરવયની બયબત મશુ્કેલ ્ોર્ છે અન ેબય્ પર્યાવરણીર્ બયબત જે આર્ર્ાક બયબતો, સયમયત્તિમજક - સયુંસ્ત કથત્તિમાક બયબતો સરકયરી અન ે

કયર્ યકીર્ બયબતો- વસ્ત તીશયસ્ત રો લગતી બયબતો, જે ત્તિમનર્ુંરણમયું લ  શકયર્ એવી બયબતો છે. ઉધોગનય ઉવપય ન  રમ્ ર્યન જે વ્ ર્ર્ કરવયમયું 

આવે છે કે  શયાવવયમયું આવે છે તે ઉપરયુંતનય રચાઓને બય્ રચા ક્ેવયમયું આવે છે.  

પર્યાવરણનય અર્ાશયસ્ત રમયું પર્યાવરણન ેઆર્ર્ાક ત્તિમસધ ધયુંતો પ્રશ્નો, પત્તિમધ ધતઓ સયર્ ેસમન્ વર્ કરવયમયું આવ ેછે. પર્યાવરણનય આર્ર્ાક અત્તિમભગમ 

પ્રમયણે અભ ર્યસ કરવયમયું આવ ેછે. અર્ાશયસ્ત રની વ્ ર્યખ્ ર્ય મજુબ સયધનોની અછત અન ેતેનય વકૈત્તિમલ્ પક ઉપર્ોગન ેકરયણ ેપસું ગીનો પ્રશ્ન 

ઉ èભવ ેછે. ઉવ પય નનય અછતરુ્ક્ત અન ેવૈકત્તિમલ્ પક ઉપર્ોગવયળય સયધનોની ફયળવણી જુ ય જુ ય આર્ર્ાક િેરમયું કરવયનયું આવ ેછે. આર્ી 

સયધનોનય પ્રમયણમયું ઘટયડો ર્યર્ છે. જેટલય સયધનોમયું વપરયશ ર્યર્ છે તટેલય નવય સયધનોનુું સજાન ર્તુું નર્ી. સયધનોની ફયળવણીર્ી અન ે

વપરયશમયુંર્ી જ પર્યાવરણનય પ્રશ્નો ઉ ભવ ેછે. જેનયું પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત રમયું અભ ર્યસ ર્યર્ છે. ઔધોત્તિમગક અન ેરેતીનય ઉવ પય નમયું વધયરો 

ર્તય સયધનોની મયુંગ વધતય પ્ર ૂષણ સુંભયવનય પણ વધે છે. પેનીનો ્ેતુ જો મ્ામ ઉવપય નનો ્ોર્ તો પર્ાવરણનો ખ્ર્યલ કરવયમયું આવતો 
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નર્ી. આર્ર્ાક, રયજકીર્  ત્તિમનણાર્ો લેવયમયું આવે છે તનેી પર્યાવરણ ઉપર સીધી અસર ર્યર્ છે. આ ત્તિમનણાર્ો રચાનય ્ોર્ ક ેજા્ેર િરેનય મડુીગત 

વસ્ત તુનય ્ોર્ ક ે વપરયશી વસ્ત તનુય રયનગી રચાનય ક ેજા્ેર રચાનય  રેકની પર્યાવરણ ઉપર સીધી અસર ર્યર્ છે!  રેતી અન ેઉધોગોમયું 

ઉવપય નની જુ ી-જુ ી પધ ધત્તિમતઓ છે. આ  રેક ઉવ પય નની પધ ધત્તિમત પણ પર્યાવરણ સયર્ ેસુંકળયરે્લ છે. મોટયપયર્ય પરની ર્યુંત્તિમરક, મડૂીગત 

પધ ધત્તિમતની પર્યાવરણ પર વધયરે અસર ર્યર્ છે.  
 

૪. પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત ર સ્ત વપ પ  

(૧) પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત ર ત્તિમવજ્ઞયન છે.  

(ર) પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત ર સયમયત્તિમજક ત્તિમવજ્ઞયન છે.  

(૩) પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત ર આ શાલિી વયસ્ત તત્તિમવક ત્તિમવજ્ઞયન છે.  

(૪) પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત ર બ્ુલિી ત્તિમવજ્ઞયન છે.  

(૫) પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત રની વૈત્તિમશ્વક વ્ ર્યપકતય.  
  

સયધનોની ફયળવણી અર્વય ઉપર્ોગો તર્ય અન્ ર્ આર્ર્ાક ત્તિમનણાર્ો સયર્ે પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત ર સુંકળયરે્લ છે. સયધનોનો કર્ય ્ેત ુમયટે ઉપર્ોગ 

કરવો અર્વય વતામયનમયું ઉપર્ોગ કરવો ક ેભત્તિમવષ્ટ ર્ની પેની મયટે ત ેસયધનો જાળવી રયરવય ત ેઅુંગેની અસર પર્યાવરણ પર ર્યર્ છે. વધયર ે

ઉવ પય ન કરવયની  ચ્ છય અને ઓછય પ્ર ુષણનુું સજાન ઘણી જ વરત ત્તિમવરોધયભયસી બને છે. નયનય પયર્ય પરનુું ઉવ પય ન પર્યાવરણ મયટ ે

રતરો નર્ી પરુંતુ મોટય પયર્ય પરનય એકમો પ્ર ૂષણ ઉભુું કરે છે. ઉવપય ક ક  વ્ ર્વસ્ત ર્ય અને તે મયટે કર્ય કયચય મયલનો ઉપર્ોગ કરે ત ેત્તિમનણાર્ો 

પર્યાવરણ સયર્ે સુંકળયરે્લ છે. સરકયર દ્વયરય લેવયરે્લ ત્તિમનણાર્ અને રયનગીિેર દ્વયરય લેવયરે્લ ત્તિમનણાર્ જુ ય ્ોર્ સરકયર ભત્તિમવષ્ટ ર્ની પનેીનો 

ત્તિમવચયર કર ેછે. જર્યર ેરયનગીિરે આવો કો  ત્તિમવચયર કરતી નર્ી.  
 

કેટલીકવયર કટેલયક ઉપર્ોગો વધયર ેપ્ર ષૂણ ફેલયવતય ્ોર્ વ ર્યરે રયજરે્  રમ્ ર્યનગીરી કરવી જો એ. ઉવ પય ક ્ુંમેશય ઉવપય ન રચા નીચો આવે 

તે મયટનેય પ્રર્વ નો કર ે છે. જેર્ી એનય નફયનય પ્રમયણમયું વધયરો ર્યર્. એટલે ઉવ પય કનો ્ેતુ જો મ્ામ નફયનો ્ોર્ તો સયમયત્તિમજક 

કલ્ ર્યણનનો ્ેતુ ત્તિમસધ ધ ર્તો નર્ી. ઉવ પય ન વ્ ર્વસ્ત ર્ય સયમયત્તિમજક કલ્ ર્યણનય ્ેતુ પર આધયદરત ્ોવી જો એ. આ ્ેત ુત્તિમસધ ધ ર્યર્ તો પ્ર ષૂણ 

આપોઆપ ઓછુું ર્શે. બજારતુંર આધયદરત આર્ર્ાક ત્તિમનણાર્ોન ેકયરણ ેપ્ર ૂષણનય પ્રશ્નો વધ ર્ય છે.  
  

નફયનય ્ેતુર્ી જર્યરે ઉવ પય ન ર્યર્ વ ર્યરે તે સ્ત ર્ળનય લોકોન ેઘણુું બધુું સ્ન કરવયનુું  આવ ેછે. ્વય, પયણી, જમીન દ્વયરય ફેલયતય પ્ર ૂષણનો 

ભોગ બન ેછે. આર્ી એમન ેવળતર મળવુું જો એ. પરુંત ુબજારતુંર આ ત્તિમસ્ત ર્ત્તિમતનો ખ્ર્યલ કરતુું નર્ી. જે શ્રત્તિમમકો આ કયરરયનયમયું કયમ કર ેતેઓ 

પણ રોગનય ભોગ બન ે છે. જેવય ક ે ચનુયની ભઠ્ઠી, ત્તિમસમને્ ટ, રયસયર્ત્તિમણક રયતર, જુંતુનયશક  વય એવય કયરરયનયમયું કયમ કરતય શ્રત્તિમમકોન ે

શ્વયસનય, ફેફસયનય, ચયમડીનય રોગ ર્વયની શકર્તય ર્ ેછે. જર્યર ેવતેનમયું આ બયબતનો ખ્ ર્યલ રયરવયમયું આવતો નર્ી.  
 

૫.  આર્ર્ાક ત્તિમવકયસની પર્યાવરણ પરની અસરો  

અર્ાતુંરમયું આર્ર્ાક ત્તિમનણાર્ો લેતી વરત ેકેટલીક બયબતો ધ ર્યનમયું રયરવયની જપ ર છે. બજારતુંર ્ુંમેશય નફયપ્રેદરત ્ોર્ છે. પરુંતુ આ બયબતે 

રયજર્  રત્તિમમર્યનગીરી કરે એ અત્તિમનવયર્ા છે. આમ જો જો એ તો લયભ મેળવનયરયઓએ લયભ ન મેળવનયરન ેભરપય  કરવુું જો એ. આર્ર્ાક 

ત્તિમવકયસ ર્ર્ો એની સયર્ ેરયષ્ટ રમયું ઉવ પય ન, આવક અન ેરોજગયરીમયું વધયરો ર્ર્ો છે. પરુંત ુએન ેલીધ ેપર્યાવરણન ેપણ નકુશયન ર્રુ્ું છે. છેલ્ લય 

પચયસ વષામયું પર્યાવરણીર્ ત્તિમવનયશ ર્ર્ો તે પયસયની રજૂઆત કરવયમયું આવી છે.  ત્તિમવશ્વબચણકનય બે ત્તિમનષ્ટ ણયુંતો કયટાર ્યન્ ડે અને દકરસ્ત તેન ્ોમનન ે

૧૯૯૨ ભયરતમયું આર્ર્ાક ત્તિમવકયસન ે પદરણયમ ે ર્તય નુકશયનનય અું યજો રજૂ કર્યા ્તયું. કુલ રયષ્ટ રીર્ પે યશનય ૪.૫%  જેટલુું પર્યાવરણને 

નુકશયન ર્ર્ેલ છે.  
 

૫.૧ વય્નવ્ ર્વ્યરની પર્યાવરણ પર અસર  

વય્ન વ્ ર્વ્યરનય ત્તિમવકયસને આર્ર્ાક ત્તિમવકયસ સયર્ે સીધો સુંબુંધ છે. પરુંતુ વય્નોનય પદરવ્નને કયરણે કયબાન મોનોકસય ડ, સલ્ ફરડયર્ોકસય ડ, 

સીસુ ઉમેરયર્ છે. વય્નોમયું વપરયતય બળતણની જગ્ ર્યએ સસ્ત તય બળતણનો ઉપર્ોગ કરવયર્ી પ્ર ૂષણ વધ ેછે.  
  

પેરોલમયું ર્ેલય ત્તિમસસનુય કયરણે બયળકોનય મયનત્તિમસક ત્તિમવકયસ અવરોધયર્ છે. જેન ેલીધે બયળકોન ેમયનત્તિમસક રોગો ર્યર્ છે. બયળકોન ે કયર્મી 

મગજનય રોગી બનયવ ેછે. એમનય શ્વચ્ છોશ્વયસમયું સીસયનય કયરણ ેબુત્તિમધ ધઆુંક કયર્મ મયટે નીચે જતો ર્ે છે.  
 

૫.૨ જુંતનુયશકોની પર્યાવરણ પર અસરો  

જપ ર પડતયું વધયરે ઉપર્ોગ પર્યાવરણને  ૂત્તિમષત કરે છે. પયક ઉપર પડલે  વયનો જથ્ ર્ો જમીન પર પડતય એ જમીનમયું શોષયર્ જાર્ જમીનની 

ફળદ્રુપતય ઘટ ેછે. જમીનમયું પડેલી ્વયની અસર  ૂર ર્તય  ર વષા જેટલો સમર્ લયગે છે. એ  વયનો જથ્ ર્ો જળયશર્મયું જાર્ વ ર્યું જળચર 

પ્રયણી નયશ પયમ ેઅન ેએ જળયશર્ોમયું છોડયતય પયણી પ્ર ુત્તિમષત બનતય પયણીનો ઉપર્ોગ પશુઓ કરતય ત ેત્તિમવત્તિમવધ રોગનય ભોગ બન ેછે. કટેલીક 

ભચણસોને લકવયનો ભોગ બની. મગર-મચ્ છોનય જાતીર્ અવર્વોમયું ત્તિમવકથત્તિમા જણય .  
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WHO નય એક અ્વેયલ પ્રમયણે  ર વષે ૧૦,૦૦૦ વ્ ર્દકતઓ મથવરુ્ પયમ ેછે. સુધયરેલય ત્તિમબર્યરણોની અસર જમીનમયું ત્તિમવત્તિમવધ પ્રકયરનય પયકોનુું 

વયવેતર કરવયર્ી જમીનમયુંર્ી નય રોજન, ફોસ્ત ફરસ, અન ે પોટેત્તિમશર્મ જેવય તવ વોનો નયશ ર્યર્ છે. ્ેકટર  ીઠ ૧૩૪ દકલોગ્રયમ જેટલય 

પોષકતવવો ઓછય ર્યર્ છે.  
 

૫.૩ રયસયર્ત્તિમણક રયતરોની પર્યાવરણ પર અસર  

રેતીિેરે નય રોજન રયતરનો વપરયશ ર્તય નય રસ ઓકસય ડ વયરુ્ ઉવ પન્ ન ર્યર્ છે. જે પર્યાવરણમયું ભળે છે. આ વયરુ્ ઓઝોન વયરુ્નય 

પડન ેનુકશયન કર ેછે. જેને લીધ ેગરમીનય પ્રમયણમયું વધયરો ર્યર્ છે. પશુઓ આ ચયરો ચર ેજેમયું કેત્તિમલ્ શર્મ નયુંરેલુું ન ્ોર્ તો એનુું  ુધ પીવયર્ી 

બયળકોનય ્યડકયને નુકસયન ર્યર્ છે. જમીનમયું સોદડર્મનુું પ્રમયણ વધયર ે્ોર્ તો ્ય બ્ લડ પ્રેશર અને બેભયન ર્વયની શકર્તય વધી જાર્. 

જમીનની ઉવ પય નિમતયમયું ધટયડો ર્યર્.  
 

૫.૪ હસુંચય ની અસર 

પયણીનય ભરયવયન ેલીધ ેજમીન િયરવયળી બન ેજેન ેલીધ ેજમીનની ઉવ પય કતય ઘટ ેછે. જમીનમયું પયણીનય જમયવ અન ેિયરની પર્યાવરણ, 

રેતીિેર અને મયનવ સ્ત વયસ્ત થ્ ર્ પર ત્તિમવપદરત અસર પડે છે. મચ્ છર અને જીવજુંતનુય લીધે મયનવ મથવ રુ્નુું પ્રમયણ પણ વધે છે. જમીનનુું રડેયણ 

ઘટે ઉવ પય ક જમીનનય પ્રમયણમયું ઘટયડો ર્યર્ છે.  
 

૫.૫ ્વયપ્ર ષુણની અસરો 

્વય પ્ર ૂષણન ેલીધે શ્વયસઉચ્ છોવયસમયું તકલીફી ઉભી ર્યર્ છે.  મની પીડય વધે, શ્વયસનળીમયું સોજો આવવો અન ેશ્વયસ લેવયમયું તકલીફ 

પડે છે. ્વયમયું ર્ેલ સલ્ ફર ડયર્ોકસય ડન ેકયરણ ેવનસ્ત પત્તિમતનય પણા પર ડયધય પડ ેછે. અન ેકલોરોદફલનો નયશ ર્યર્ છે. ટયમેટયનય ઉવપય નમયું 

ધટયડો ર્યર્. કપયસ અને કઠોળની ગુણવાયમયું ધટયડો ર્યર્. ્વયનુું સ્ત ર્યવર ત્તિમમલકતને અસર પ્ોંચયડે છે. તયજમ્ેલ જેવી ઐત્તિમત્યત્તિમસક 

 મયરતન ેનુકસયન ર્યર્ છે.  
 

૫.૬. ર્ુંરોની અસર 

જમીન ઉપર વધયર ેવજનવયળય રકેટરો અર્વય અન્ ર્ વય્નો ફેરવવયમયું આવ ેતો લયુંબગેયળે જમીનનુું પડ સરત બન ેપયકનય મૂળનો ત્તિમવકયસ 

અટકે. જમીનની ભજે સુંગ્ર્શત્તિમક્ત ઘટે. જેન ેલીધે ઉવ પય ન ઘટે.  
 

આપણને પર્યાવરણ અર્ાશયસ્ત રનો અર્ા સ્ત વપ પ લિણો અન ે ત્તિમનણાર્ીકરણ પ્રદરમ ર્યમયું ક  રીતે ઉપર્ોગી ર્યર્ છે. તેનો અભર્યસ કર્ો. 

મયનવજાતનો સવાજન ત્તિમ્તયર્નય ધ રે્ર્ સયર્ ે કલ્ ર્યણકયરી રયજર્ની સ્ત ર્યપનયમયું કલ્ ર્યણકયરી અર્ાશયસ્ત રનય, એક ભયગ તરીકે પર્યાવરણનય 

અર્ાશયસ્ત રનય અભ ર્યસની રૂબ જ અગવ ર્તય છે. જેમ- જેમ ઔધોત્તિમગક અને આર્ર્ાક ત્તિમવકયસ ર્તો જાર્ છે. તેમ તેમ પર્યાવરણનય ગુંભીરતયરુ્ક્ત 

પ્રશ્નો સજાાતય જાર્ છે.  આજે ્વય પ્ર ુત્તિમષત છે. રોરયક, પયણી, પણ પ્ર ૂત્તિમષત છે. આપણુું શરીર પ્ર ૂષણજન્ ર્ રોગોનુું આશ્રર્સ્ત ર્યન બનતુું જાર્ 

છે. તેર્ી લયરો લોકો મથવરુ્ પયમે છે. ત્તિમબનકુ રતી બેફયમ અર્ોગ્ ર્ નીત્તિમતઓને કયરણે ્વય, પયણી જમીન અવયજ પ્ર ૂષણનય પ્રશ્નો સજાાર્ય છે. 

સરકયરની ત્તિમવકયસનીત્તિમતમયું આમૂલ પદરવતાન લયવવયની જપ ર છે. ્દરતરેતી, જુંગલોનય ત્તિમવકયસ, પર્યાવરણિરેનો ત્તિમવકયસ કરવયની મોટયપયરે્ 

જપ દરર્યત છે.  

 

સું ભાસતૂ્તિમચ 

(૧)  જોષી, મ્ેશ  વી.  પર્યાવરણ અને સયમયત્તિમજક અર્ાશયસ્ત ર. સૌરયષ્ટ ર રુ્ત્તિમન. રયજકોટ  

(૨)  ત્તિમવકયસ અને પર્યાવરણનુું અર્ાશયસ્ત ર.ન્ રુ્. પોપ્ રુ્લર  પ્રકયશન  

(૩)  પટેલ, રયકેશ આર. ભયરતીર્  શાનમયું પર્યાવરણ  
   


