
گرمایش جهانی
حیات را بر روی زمین مورد تهدید قرار می دهد

اگر این سیاره را دوست دارید

اگر فرزندانتان و نوه هایتان را دوست می دارید

اکنون اقدام کنید!



فهرست مطالب
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گرمایش جهانی و بحران آب و هوایی، دو مسالۀ مهم هستند که در چند سال اخیر توجه جهانی 

را به خود جلب کرده است. متاسفانه، با وجود فوریت این بحران، رسانه ها بقدر کافی به این بحران 

نپرداخته اند. این یکی از دالیل نوشنت این کتابچه است: تا خوانندگان را از گرمایش جهانی، خطراتش 

و کاری هایی که ما می توانیم انجام دهیم تا از پیامدهای وخیم آن اجتناب کنیم، آگاه گردانیم.  

درست است- متوقف کردن گرمایش جهانی، امری ممکن است، اگر هریک از ما بخواهیم تا سهم 

خود را در قبال آن انجام بدهیم. یک تغییر در شیوۀ تفکر و زندگیامن می تواند گرمایش جهانی را تا 

سطح بسیار پایین کاهش دهد.

این کتابچه با استفاده از اینرتنت بعنوان منبع اصلی اطالعامتان گردآوری شده است. اینرتنت واقعا متام 

اطالعاتی که ما نیاز داریم را دارد. متاسفانه، تنها افراد محدودی از ایران به اینرتنت دسرتسی دارند، 

اگر شام به اینرتنت دسرتسی دارید، با مراجعه به منابع دیگر اطالعات در انتهای این کتابچه می توانید 

جزئیات کامل تر و بیشرتی را دربارۀ هر مقاله در این کتابچه پیدا کنید و از آنجایی که دسرتسی به 

اینرتنت رایگان است، این کتاب نیز بصورت رایگان در دسرتس همگان قرار داده شده است.

ما امیدواریم که این کتاب برای شام مفید واقع شود. بیایید اقدام کنیم! تغییرات واقعی ایجاد کنیم! 

ما در تالشیم تا پیش از اینکه به نقطۀ غیر قابل بازگشت برسیم، گرمایش جهانی را متوقف کنیم. این 

کار را برای زمین، برای کودکانتان و نوه هایتان و بیشرت از همه برای خودتان انجام دهید.

ما دوست داریم تا از این فرصت استفاده کنیم و از متام گروه هایی که در نوشنت این کتابچه، ما را 

حامیت کرده اند و کمک کرده اند تا آنرا بصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهیم، قدردانی کنیم.

کانون انسان پاک، زمین پاک

ویرایش سوم: دی 1389

 www.phce.org :وب سایت
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                                                         پیشگفتار

گرمایش جهانی چیست و چگونه به وجود می آید؟

چطور گرمایش جهانی می تواند حیات را بر روی زمین مورد تهدید قرار دهد؟

حقیقت 1: آب شدن یخ ها در قطب شامل و جنوب	 

حقیقت 2: افزایش سطح آب ها	 

حقیقت 3: تغییرات آب و هوایی شدید 	 

حقیقت 4: ذوب یخچال ها، منبع آب شیرین دنیا 	 

حقیقت 5: ایجاد نواحی مردۀ اقیانوسی 	 

حقیقت 6: ناپدید شدن حیات وحش	 

 آزاد شدن هیدارت متان = پایان دنیا؟؟؟

آیا راه حلی وجود دارد؟

استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر. 1

کاشت درختان بیشرت. 2

بازیافت و استفادۀ مجدد. 3

بکار بردن وسایل حمل و نقل جایگزین برای کاهش انتشار کربن . 4

کشاورزی ارگانیک و آبکشت. 5

رسیع ترین و موثرترین و کم هزینه ترین راه حل کدام است؟ 

حقایقی در مورد تولید گوشت و لبنیات:

نتیجه گیری 

منابع مهم

http://www.phce.org
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چیست و چگونه به وجود می �

میانگین دمای  نشان می دهند که  داده ها 

است.  بوده  افزایش  حال  در  سال  به  سال  زمین 

عالوه بر اینکه هوا داغ تر می شود، حتام شام نیز 

از وقوع بیشرت بالیای طبیعی و دیگر پدیده های 

طبیعی غیر قابل کنرتل از قبیل سیل ها، گردبادها 

و طوفان ها، انفجارات گازها، بارن های غیر قابل 

پیش بینی، رانش زمین، خشکسالی ها، یخبندان 

ها، آتشسوزی جنگل ها و غیره آگاه شده اید.

می  ما  به  که  است  طبیعت  زبان  همه  اینها 

پیش  و  دیدن  آسیب  حال  در  مان  سیاره  گوید، 

این  با  مستقیام  آنها  است.  نابودی  بسوی  رفنت 

مساله مرتبط هستند که دنیایامن گرفتار گرمایش 

جهانی شده است.

گرمایش جهانی چیست؟ بطور مخترص، گرمایش 

زمین  سطح  میانگین  درجه حرارت  افزایش  زمین 

است.

پرسش این است: چرا دما درحال باال رفنت است؟

علت گرمایش زمین؟

نشان  تحقیقات  گذشته  دهۀ  چند  مدت  در 

داده است که افزایش دمای زمین بطور مستقیم 

با تولید گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های 

کشفیات  اولین  از  یکی  است.  مرتبط  انسانی 

مستقیم  بطور  ای  گلخانه  گازهای  که  است  این 

مسئول درجه حرارت های باالتر هستند و انسان 

هستند.  گازها  این  تولید  در  عامل  بزرگرتین  ها 

بیشرت گازهای گلخانه ای از سوخنت سوخت های 

و  ها  کارخانه  موتوری،  نقلیۀ  وسایل  در  فسیلی 

دامداری ها تولید می شوند.  

مهم ترین گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، 

متان و اکسید نیرتوژن هستند:

سوخت  سوخنت  از  کربن  اکسید  دی   	

قطع  و  ها  جنگل  آتشسوزی  از  و  فسیلی  های 

درختان تولید می گردد زیرا درختان دی اکسید 

کربن را جذب می کنند اما وقتی از بین بروند و 

قطع گردند، ذخیرۀ دی اکسید کربن خود را در 

امتسفر آزاد می کنند.

اکسید نیرتوژن از کودهای شیمیایی  و   	

مدفوع دام ها تولید می شود.

گاز متان در حین عمل هضم دام ها و   	

از مدفوع هایی که این دام ها دفع می کنند بر 

می خیزد.

حد باالی ایمن برای مقدار دی اکسید کربن 

در جو، 350 پی پی ام است. امروز، این مقدار، 

سال  هر  تنها  نه  و  است  ام  پی  پی   388 حدود 

شتاب  بلکه  رود  می  باال  ام،  پی  پی   2 حدود 

بیشرتی می گیرد.

این  فیزیک،  و  شیمی  استاد  کراون«،  »گریگ 

موضوع را بطور گسرتده مورد بررسی قرار داده 

و مولف کتابی است با عنوان »بدترین چیزی که 

بنابر  ایشان  چیست؟«،  دهد،  روی  است  ممکن 

نتیجه  چنین  هانسن«،  »جیمز  علمی  معلومات 

از  میزانی  به  خواهیم  می  ما  اگر  که  گیرند  می 

ایمن باشد،  دی اکسید کربن بازگردیم که نسبتاً 

باید در طی دو سال آینده، تغییراتی اساسی را به 

اجرا در آوریم.

گازهای گلخانه ای کدامند؟

جو زمین از انواع گوناگون گازها تشکیل شده، 

گروهی از گازها که به حفظ گرمای سطح زمین 

معروف  ای  گلخانه  گازهای  به  کنند،  می  کمک 

هستند. زیرا نحوۀ کارشان در امتسفر زمین مانند 

پرتوهای  که  است  گلخانه  یک  عملکرد  نحوۀ 

برای  تا گرمای الزم  اندازد  گیر می  را  خورشیدی 

به  گرداند.  فراهم  را  گلخانه  داخل  گیاهان  رشد 

گازهای  عملکرد  نحوۀ  تا  کنید  1مراجعه  تصویر 

گلخانه ای را ببینید.

رضوری  سیاره  این  در  ما  بقای  برای  گازها  این 

الیۀ  هیچ  ای  گلخانه  گازهای  بدون  هستند. 

خورشیدی  تشعشع  انداخنت  گیر  برای  امتسفری 

می  رسد  بقدری  زمین  و  داشت  نخواهد  وجود 

شد که غیر قابل سکونت بود. مثال سیارۀ مریخ 

الیۀ نازکی از امتسفر دارد و هیچ اثر گلخانه ای 

منفی 32 درجۀ سانتی  آن  ندارد، دمای متوسط 

گراد است.
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منابع:

هر گاز گلخانه ای اثر گرمایشی منحصربفردی دارد، برخی گازها اثراتشان بدتر 
از دی اکسید کربن است.

بنابراین 1 میلیارد تن متان سریع تر از  1 میلیارد تن دی اکسید کربن از هم 
پاشیده خواهد شد.

گاز 
گلخانه ای 

co21

دی  72 برابر 
اکسید کربن!

دی  25 برابر 
اکسید کربن!

دی  7 برابر 
اکسید کربن!

289

1

298

1

500 سال 100 سال 20 سال

153

500 تا 1000 
سال)خیلی زیاد(

ماندگاری در جو

)کم( 12 سال 

)زیاد( 114 سال 
اکسید 
نیتروژن

متان

اثر گرمایشی در مدت یک دورۀ

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
http://www.msnbc.msn.com/id/6662932
http://science.nationalgeographic.com/science/environment/global-warming/gw-causes.
html?nav=FEATURES

منبع: هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، گروه کار 1 ، جدول 6.7

دی اکسید کربن در جو باقی می ماند

ز بین رفتن
ن در حال ا

متا
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کربن  اکسید  دی  به  باید  ما  مسلام 

اگر  ولی  کنیم  نگاه  مدت  طوالنی  در 

بخواهیم در چند سال آینده اثری بر آب 

گازهای  رساغ   به  باید  بگذاریم،  هوا  و 

گلخانه ای کم عمرتر برویم که مهمرتین 

آنها متان است.  

کربن،  اکسید  دی  بیشرت  آن،  بر  عالوه 

است،  اقتصادی  توسعۀ  فرعی  محصول 

برای  کربن  اکسید  دی  کاهش  بنابراین 

و  برده  زیادی  زمان  بحران،  این  حل 

ممکن است پرهزینه باشد.
~ کتاب محیط زیست شناس شکاک، اثر بجورن المبورگ صفحۀ 

322

اما خرب خوب اینست که متان طول عمر 

بنابراین  تنها 12 سال،  دارد،  بسیار کمی 

این  کنیم،  متوقف  را  آن  تولید  ما  اگر 

خواهد  محو  امتسفر  از  برسعت  گاز 

می  که  کربن،  اکسید  دی  برخالف  شد، 

باقی  جو  در  سال  هزاران  برای   تواند 

مباند. بنابراین حتی اگر آالینده های دی 

اکسید کربن را امروز متوقف کنیم، زمین 

گرم  به  دهه  چندین  مدت  به  همچنان 

شدن ادامه می دهد و این امر بی نهایت 

مهم است، به دالیلی که در بخش بعدی 

که  خواهیم  می  ما  اگر  گفت،  خواهم 

جلوی رسیدن به نقطۀ غیر قابل بازگشت 

برایامن  سال  سه  تا  دو  فقط  بگیریم،  را 

باقی مانده که افزایش گازهای گلخانه ای 

موجود در هوا را متوقف کنیم.

~ مرجع: گزارشات طبیعت، 20 نوامبر 2008

های  نشانه  و  حقایق  یک رسی  با  اینجا  در 

هشدار دهندۀ زیست محیطی روبرو می شویم 

که نباید آنها را نادیده بگیریم:

ها  یخ  شدن  حقیقت 1: آب 
در قطب شمال  و جنوب

یکی از مستقیم ترین پیامدهای گرمایش جهانی، 

آب شدن یخ ها در قطب شامل و جنوب است.

آب  گرینلند  در   2008 سال  تا  که  یخی  مقدار 

شده، حدود 19 میلیون تن است .

پیش بینی های اولیه دانشمندان حاکی از آن بود که یخ ها در هر دو قطب بین سال های 2040 تا 

2100 ناپدید خواهند شد. اما یخ ها هر ساله با رسعت بسیار بیشرتی درحال آب شدن هستند. بر 

طبق نظر دکرت »اچ. جی. زوالی«، دانشمند اقلیمی از سازمان هوانوردی و فضایی ملی )ناسا( و آخرین 

گزارشات ناسا: کالهک یخی قطب شامل در حال حارض، 50 درصد پایین تر از سطحی است که در 

سال 1950 بوده است و با رسعتی 3 برابر رسیعرت از آنچه که پیش بینی شده بود، ناپدید می شود.
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یک نشاندۀ هشدار دیگر:
در 6 مارچ 2008، یک ورقۀ یخی به 

مساحت 414 کیلومرت مربع  در دایرۀ 

قطب جنوب متالشی شد.

با  جنوب  قطب  در  جنوبگان  قارۀ 

های  دریاچه  و  کوهستانی  نواحی 

قاره  این  است.  شده  پوشیده  یخی 

تر  قدیمی  خیلی  شامل  قطب  از 

بندرت  خیلی  آن  های  یخ  و  است 

یخی  الیۀ  یک  حتی  شوند؛  می  آب 

وجود دارد که از آغاز دنیا، هرگز آب 

نشده است. برای همین دانشمندان 

آنرا   بطور  جدی  مورد   توجه قرار 

داده اند که چطور یک جزیرۀ یخی 

در قاره ای که خانۀ 90 درصد از متام 

یخ ها در دنیا است، امکان دارد آب 

شود.

منابع:
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=332850
http://www.solcomhouse.co 
http://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave

متام  اگر  که  کنند  می  بینی  پیش  کارشناسان 

گریلند ذوب شود، سطح آب دریاها تا 7 مرت باال 

خواهد آمد! این مقدار کافی است تا هر ساحل، 

بندرگاه و زمین های کم ارتفاع را در دنیا به زیر 

آب بربد.

اقیانوسها  آب  سطح  پیش،  سال   150 از  بیش  تا 

فقط به اندازۀ 10 تا 20 سانتیمرت، باال آمده بود، 

افزایش  مقدار   ،2000 و   1988 سالهای  بین  اما 

سطح دریاها دو برابر شد و به حدود 3 میلیمرت 

در سال رسید. بنا بر کتاب »تعیین کنندگان آب و 

هوا« اثر »تیم فلرنی«، در سال 2002، یک گروه 

از دانشمندان که توسط محققین ناسا رهربی می 

شدند، کشف منودند که دشت یخی »آموندسن«،  

ناحیۀ وسیعی از یخ دریا که در کنار ساحل غربی 

قطب جنوب قرار دارد، به رسعت در حال نازک 

شدن بوده است. اگر همۀ الیۀ یخی غربی قطب 

جنوب، ذوب شود، سطح متوسط آب دریاها در 

رسارس دنیا، 3/3 تا 5.3 مرت باال می رود که بیش 

از 3/2 میلیارد نفر که در 320 کیلومرتی سواحل 

حال  کند.  می  مشکل  دچار  را  کنند  می  زندگی 

و  یخ  ملی  اطالعات  مرکز  از  آمریکا  دانشمندان 

برف، می گویند که اگر همۀ قطب جنوب ذوب 

شود، سطح آب دریاها ممکن است خیلی بیشرت 

یابد، برخی  افزایش  انتظار می رود،  از آنچه که 

از دانشمندان می گویند حتی ممکن است سطح 

دریاها تا 70 مرت باال بیاید.

The Weather Makers p.145-150  :منبع

پیامد دیگر گرمایش زمین، افزایش سطح آب ها و به واسطۀ آن وقوع سیل هاست.

حقیقت 2: افزایش سطح آب ها

همچنین دکرت »زوالی« پیش بینی کرده است که 

تا پایان تابستان 2012 تقریباً متام یخ های قطبی 

در اقیانوس قطب شامل محو خواهند شد.
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بیش از ۱۸ جزیره در رسارس دنیا که به زیر آب رفته اند:
اوهاچارا، هند - جمعیت 1۰ هزار نفر	 

بدفورد، کاباسگادی و جزایر سوپاریبانگا نزدیک هند - جمعیت 6 هزار خانواده	 

خلیج چساپیک در مریلند آمریکا - 13 جزیره  	 

کریباتی – 3 جزیره مرجانی  	 

نیمی از جزیره بوال در بنگالدش، بطور دائم زیر آب رفته است، جمعیت 5۰۰ هزار نفر 	 

۷ جزیره در مانوس، یک استان در پاپوآ گینه نو	 

جزایری در منطقۀ دلتای نیجریه که زمانی مسکونی بوده اند  	 

تعدادی از جزیره های درحال غرق شدن یا آنهایی که  تحت خطر باال آمدن آب هستند )بیش 

از ۴۰ کشور(:
جزایر کارترت در پاپوا گینه نو - جمعیت 25۰۰ نفر که زمین آن دیگر قابل  کشاورزی نیست.  	 

تووالو - با جمعیت 12 هزار نفر  دیگر آب آشامیدنی ندارند و مزارع سبزیجاتشان زیر آب رفته 	 

است.  

گورومارا در نزدیکی هند – دو سوم آن تا سال 2۰۰6  زیر آب رفته، ۷ هزار نفر از ساکنان آن نقل 	 

مکان کرده اند.  

جزیره ای در نزیکی هند، بنان ساگار، با 25۰ هزار نفر سکنه، در خطر است.	 

5۰ جزیره دیگر در منطقه هند – بنگالدش، سانداربان، با جمعیت 2 میلیون نفر در خطر است.	 

2۰۰ هزار نفر از کوتوبدیا در جنوب رشقی بنگالدش مهاجرت کرده اند و 15۰ هزار نفر باقی مانده 	 

نیز احتامال بزودی باید بروند.

جزایر مالدیو با 36۹ هزار نفر جمعیت. 	 

جزایر مارشال -  جمعیت 6۰ هزار نفر   	 

کریباتی- 1۰۷۸۰۰ نفر جمعیت، حدود 3۰ جزیره زیر آب می روند 	 

تونگا – جمعیت 116۹۰۰ نفر  	 

وانواتو- جمعیت 212 هزار نفر که بخشی از آنها از آنجا رفته اند و روستاهای ساحلی تخلیه شده 	 

است.  

جزایر سلیامن - جمعیت 566۸۰۰ نفر	 

شیشامرف در آالسکا، جمعیت 6۰۰ نفر  	 

کیوالینی در آالسکا، جعمیت 4۰۰ نفر  	 

بیش از 2 هزار جزیره دیگر در اندونزی   	 

دوبی - 1.2 میلیون نفر در امارات متحد عربی در معرض خطر هستند  	 

جزایر کوک - جعمیت 1۹5۰۰ نفر  	 

توکالو، یک منطقه با چندین جزیره متعلق به زالندنو - جمعیت 14۰۰ نفر  	 

ایاالت فدرال میکرونزی -  جمعیت 1۰۸ هزار نفر 	 

مانوس، یک گروه از جزایر متعلق به پاپوآ گینه نو - جمعیت 5۰ هزار نفر 	 

تاکوو، منطقه ای مستقل از پاپوآ گینه نو - جمعیت 6۰۰ نفر 	 

احتامال جزایر دیگری نیز وجود دارد که یا غیرمسکونی اند یا گزارش نشده اند که بخاطر تغییرات 

اقلیمی در خطر زیر آب رفنت قرار دارند. اگر جوامع دنیا، کشورهای مختلف، عادات کربنی خود را 

تغییر ندهند بعدا نوبت کشورهای دیگر میشود. 

تنها رویداد  دریا  افزایش سطح آب  میتوانند رخ دهد.  بیشرتی  دانشمندان، حوادث  گفته  اساس  بر 

نگران کننده نیست.
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/008200812070932.htm
/http://www.oceana.org/climate/impacts/rising-seas
http://www.nwf.org/sealevelrise/chesapeake.cfm
http://www.world-mysteries.com/newgw/sci_globalw2.htm
http://www.iht.com/articles/2007/05/03/asia/pacific.php
http://www.monstersandcritics.com/science/nature/news/article_1251942.php/_South_
Pacific_island-nations_endangered_by_rising_sea_levels
http://portal.campaigncc.org/node/2261
http://current.com/items/89477012/mass_relocation_planned_for_indonesian
islands_due_to_sea_level_rise.htm
http://www.smh.com.au/articles/2003/12/13/1071125715575.html
http://www.txnp.org/articles/articles.asp?ArticleID=4733
 http://www.cbsnews.com/stories/2006/08/22/eveningnews/main1926055.shtml
http://www.arabianbusiness.com/504296-dubai-will-be-underwater-in-50-years-alerts-
branson
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بر طبق گزارشات ناسا، گرمایش جهانی سبب تغییرات شدیدتر در الگوی آب و هوایی زمین می شود.

در چند سال اخیر خشکسالی ها، سیل ها، رانش زمین، گردبادها و طوفان ها، آتش سوزی جنگل ها، 

آتشفشان ها و یخبندان ها شدت بیشرتی یافته اند و با فراوانی بیشرتی درحال وقوع هستند، بطور منونه 

شدت و مدت گردبادها و طوفانهای گرمسیری تا 100 درصد در طول 30 سال گذشته، افزایش داشته اند 

که دانشمندان در موسسۀ فن آوری ماساچوست )ام آی تی( آمریکا، می گویند بدلیل افزایشهای مرتبط 

با آب و هوا در دمای اقیانوسها است.

در  دنیا  اول  تراز  متخصص  هانسن،  جیمز  دکرت 

زمینۀ آب وهوا در موسسۀ گودارد ناسا:

های  چرخه  شدت  جهانی  »گرمایش 

نیز  را  آبی  ی  چرخه  هامن  یا  هیدرولوژیکی 

افزایش میدهد. در مکانها و فصلهایی که خشک 

بدان  ای  گلخانه  گازهای  تر  قوی  اثرات  است، 

معناست که شام خشکسالی بیشرت و  دمای گرم 

تری خواهید داشت، خشکسالی های شدیدتری 

روی میدهد و در نتیجه آتش سوزیهای گسرتده 

افتد. از سوی دیگر هر  اتفاق می  در جنگل ها 

چه امتسفر گرم تر شود، بخار آب بیشرتی درخود 

گرمای  با  آب  بخار  این  میزان  و  میدارد.  نگه 

می  باران  وقتی  ایرنو،  از  و  میابد  افزایش  بیشرت 

می  تری  سنگین  بارانهای  زیاد  احتامل  به  آید، 

نیز به معنای سیل های  بارانهای شدید تر  بارد. 

به  این رویدادها  تعداد و شدت  است.  شدیدتر 

یقین از گرمایش جهانی تأثیر می پذیرد.«

حقیقت 3: تغییرات آب و هوایی شدید

تغییرات اقلیمی سبب شده تا هرساله ده ها میلیون نفر آواره شوند!

http://www.newscientist.com/article/dn7769-global-warming-may-pump-up-hurricane-power.html
http://africa.reuters.com/wire/news/usnB362707.html

از  2/8 میلیارد  از  بیش  در 3۰ سال گذشته، 

مردم در رسارس جهان در معرض سیل قرار گرفته 

زندگی  آسیا  در  آن ها  از   ۹5 % از  بیش  که  اند، 

به  مربوط  فجایع  گذشته،  سال  اند.  کرده  می 

که  بود،  بالیای طبیعی  از  نوع  ترین  فراوان  آب 

بیش از % 53 از حوادث جهانی را در بر گرفته. 

آبی، در رسارس جهان، 14۹  بالیای  از 1۸۰ مورد 

تای آن سیل گزارش شده و 31 عدد آن جابجایی 

از  بیش  با  مانند رانش زمین،  بارانی  های شدید 

57/3 میلیون قربانی. در مقایسه با سال 2۰۰۸، 

شامر افراد آسیب دیده،  % 27/4 افزایش یافته. 

بیشرتین حادثه ی سیل در سال 2۰۰۹ در قاره ی 

آسیا بوده است.

توسط  آمده  بدست  اطالعاتی  برمنابع  بنا 

سازمان جهانی هواشناسی )دبلیو ام او(، 11 سال 

از گرمرتین سالهای ثبت شدۀ زمین، همه در 13 

سال اخیر بوده اند. 

سابقه،  بی  گرمای  موج  یک   ،2003 سال  در 

به اروپا رضبه زد و جان 35 هزار نفر را گرفت. 

ایجاد  باعث  اسرتالیا،  در  گرما  امواج  همچنین 

بدترین آتش سوزی در تاریخ این کشور شدند.   

خسارات  گرمایی  امواج   ،2007 سال  در 

را  دام  و  شیرین  آب  ماهی  صدها  زد،  بسیاری 

کشت، محصوالت کشاورزی را نابود کرد و جنگل 

های انبوه را به آتش کشید.

ایجاد  سبب  جهانی  گرمایش 
امواج گرمایی با شدت و فراوانی 

بیشتر می گردد:
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 در سال 2010 آتش سوزی در رسارس روسیه از 

ماه ژوئیه تا سپتامرب، عمدتاً در اثر امواج گرمایی 

این  در  اخیر  سال   13۰ در  سابقه  بی  و  مداوم 

کشور بوده است که عالوه بر تخریب بسیاری از 

محصوالت موسمی، سبب به آتش کشیده شدن 

بیش از ۹۰۰ جنگل در رسارس کشور شد. و جان 

را گرفت، و کل روستا ها و 12  نفر  حداقل 5۰ 

میلیون هکتار از زمینها را نابود کرد. سازمان ملل 

این واقعه را یک فاجعۀ زیست محیطی نامید.

هامنطور که آتش سوزی مهیب در جنگل های 

ایران  گریبان جنگل های  بال  این  روسیه رخداد، 

رشایط        کند.  منی  رها  و  گرفته   89 سال  در  را 

تعداد دفعات  بوده و  ایران بحرانی  جنگل های 

رشد  درصد   100 گذشته  سال  به  نسبت  حریق 

داشته است.

چند منونه از آتش سوزی ها در سال 89: 
اتش سوزی در جنگل های بلوط خوزستان 	 

این جنگل ها خسارت  از  به    45 هکتار 

وارد کرد.

ده ها هکتار از جنگل های منطقۀ مریوان 	 

در آتش سوخته اند که تعداد آن ها به بیش 

از     100 فقره آتش سوزی رسیده است.

بلوط 	  های  جنگل  از  هکتار   40 به  نزدیک 

زاگرس در آتش سوزی از بین رفتند.

های 	  جنگل  از  هکتار   20 سوزی  آتش 

شهرستان داالهو را از بین برد.

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071213101419.htm
 http://africa.reuters.com/wire/news/usnB362707.html
http://www.mountainx.com/news/2008/091708a_postcard_from_the_climate_frontier
 http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2008/s2552131.htm
http://fcms.its.utas.edu.au/scieng/plantsci/pagedetails.asp?lpersonId=4256
http://www.phce.org/environment/375-1389-06-09-19-26-33.html
http://www.phce.org/the-news/327-1389-05-12-05-49-08.html
http://www.khabaronline.ir/news-83386.aspx
http://www.sasan11.blogfa.com/post-713.aspx

آتش سوزی بیش از 20 هکتار از جنگل های 	 

یاسوج را تخریب کرد.

رشق 	  های  جنگل  از  هکتار   20 از  بیش 

سوزی  آتش  علت  به  پاسارگاد  شهرستان 

تخریب شد. 

بیش از 100 هکتار جنگل های هم مرز با 	 

ترکمنستان به علت آتش سوزی به خاکسرت 

تبدیل شد.

ماه 	  آبان   25 از  خربی  گزارشات  اساس  بر 

فقره         80 آذرماه حدود  پایان  تا   1389 سال 

آتش سوزی در جنگل های گلستان ثبت شد 

حریق  دچار  جنگلی  منطقۀ   70 از  بیش  و 

شد.

با  جهان  جنگلی  مناطق  فائو  گزارش  اساس  بر 

و  هستند  نابودی  درحال  کننده  نگران  رسعتی 

آتش سوزی یکی از مهمرتین علل نابودی جنگل 

ها در سطح جهان محسوب می شود. 

در ایران هرساله 6500 هکتار از مناطق جنگلی 

ایران در میان  نابود می شود و  در آتش سوزی 

کشورعای خاورمیانه و شامل آفریقا از نظر میزان 

نابودی مناطق جنگلی در اثر آتش سوزی در رتبۀ 

چهارم قرار دارد.

این آتش سوزی ها سبب شده تا سال 89 به عنوان 

سال بال برای جنگل های ایرانی نامیده شود.

به تشدید  و  افزایش است  به  رو  از گرمایش جهانی  ناشی  آتش سوزیهای جنگلی 
تغییرات آب و هوایی کمک میکند زیرا مقدار بسیار زیادی دی اکسید کربن به امتسفر 
را  این مطلب  باید  را تغییر میدهند، ما  بازتاب کره زمین  منتشر میکنند و سطح 
درک کنیم که افزایش آتش سوزیهای جنگلی نتیجه مستقیم تغییرات آب و هوایی 

غیرقابل کنترل است.

حقیقت 4: ذوب یخچال ها، منبع آب شیرین دنیا

آب شدن یخچال های دنیا ما را با کمبود آب 

شیرین مواجه می کند و در دراز مدت به افزایش 

سطح دریا کمک می کند.

ای  دهنده  هشدار  رسعت  با  دنیا  های  یخچال 

درحال آب شدن هستند!

به گفتۀ ناسا، بین سال های 1960 و 2005، بیش 

از 8 هزار مرت مربع از یخچال ها در دنیا از بین 

رفت!

 و قطعا انسان ها مسئول این وقایع هستند.

ناپدید  حال  در  هیامالیا  عظیم  های  یخچال 
تا  شده  موجب  جهانی  گرمایش  هستند،  شدن 

یخچال ها برای اولین بار در طول عمر 2۰ هزار 

از  با رسعتی رسیعرت  آنهم  شوند،  آب  شان  ساله 

هرکجا در دنیا.

یخچال وایت چانک در سال 1973، )در واشینگنت(

یخچال وایتچانک در سال 2006- در آن سال تا 1/9 کیلومرت از این 

یخچال آب شد.
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میلیاردها نفر در چین و هند، آب سامل و حیاتی خود را از وسیع ترین ۷ رودخانه  جهان میگیرند،  که 

آب خود را از هیاملیا تامین میکند و آنها از مرتاکم ترین منطقه های  دنیا، عبور میکنند.  متام این 

یخچالها رود گنگ را تغذیه میکنند. اگر یخچالها ناپدید شوند، این رودها نیز از بین می روند.

کلیامنجارو بلند ترین کوه آفریقا، طبق عکس ناسا، دیگر از یخچال کلیامنجارو چیزی برای جای 
مناده است.

سازمان نظارت بر یخچال های  طبیعی 

جهان گزارش می دهد که یخچالهای طبیعی 

حال  در  تاریخی  سابقه  بی  شدت  با  جهان 

آسیب  حالیکه  در  هستند،  شدن  ذوب 

پذیرترین آنها در رشته کوه هایی مانند آلپ 

و پیرنه در اروپا و قسمتی از کوه های آند و 

راکی در آمریکا می باشند.  

یخچال آلپ:

آرژانتین  طبیعی  یخچالهای  مشاهدات  طبق 

آمریکای  یخچالهای  ترین  وسیع  جمله  از  که 

جنوبی می باشند، طی مدت زمانی 2۰ ساله از 

آنها  از  برخی  اند.  یافته  کاهش   2۰۰4 تا   1۹۸4

طبیعی  یخچال  دومین  "اوپساال"،  یخچال  مانند 

عظیم آمریکای جنوبی با رسعت 2۰۰ مرت در سال 

در حال آب شدن هستند:

http://www.crystalinks.com/glaciers.html
/http://blogs.actionaid.org.au/toto/2009/12/01/no-will-smith-just-a-real-threat-of-extinction
http://www.phce.org/1388-05-26-17-12-09/453-1389-08-22-10-16-51.html
http://www.phce.org/1388-05-26-17-12-09/378-1389-06-16-13-57-48.html
http://www.phce.org/1388-05-26-17-12-09/234-1389-02-04-08-44-38.html
http://www.treehugger.com/tag/glaciers
http://www.global-warming-forecasts.com/2020-climate-change-global-warming-2020.php
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با آب شدن یخچال های طبیعی، سطح آبها 

در رسارس دنیا افزایش می یابد و سپس سیل رخ 

روبرو می  با خشکسالی  آن  از  بعد  و  دهد  می 

)منابع  ما  یخچال های طبیعی  دیگر  زیرا  شویم 

آب شیرین ما( از بین رفته اند و ما با کمبود آب 

روبرو می شویم و بهمراه آن زمین های مزرعی 

از بین می روند و با کمبود غذا در دنیا مواجه 

می شویم

خشکسالی بعد از وقوع سیل در مانیال.

در  کتسانا  طوفان  مدت  در  را  مانیال  های  خیابان  ها،  رودخانه 
فیلیپین به زیر آب برد.

دهها هزار از رودخانه ها و دریاچه های 

از  بیش  برداری  بهره  بخاطر سدها،  بزرگ 

از حد ماهی و آب شدن  بیش  حد، صید 

یخچال ها نابود شده اند یا در حال نابودی 

اند.
روی  خطرناکی  تاثیرات  موجب  جهانی  گرمایش 

آبهای دنیا میشود و رشایط وخیمی برای زیستگاه 

های حیوانات و متدنهای برشی ایجاد میکند. در 

ادامه تعدادی از دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها 

آنها  که  میربیم  نام  را  زیرزمینی  آبهای  ذخائر  و 

دادن  از دست  یا در حال  ایم  داده  از دست  را 

انسان،  به زندگی صدها میلیون  آنها هستیم که 

رضبه  برق،  زندگی،  کشاورزی،  وضعیت  حیوان، 

وارد کرده و همراه با انتشار دی اکسید کربن و 

متان، تغییرات اقلیمی را تشدید میکنند.  

حال . 1 در  که  جهان  بزرگ  های  رودخانه 

خشک شدن هستند - یک سوم آنها از بین 

رفته یا درحال از بین رفنت هستند. 

چاه های آب زیرزمینی برای ۳ میلیارد نفر، . 2

در حال خشک شدن هستند.

های       . 3 سیستم  مهمرتین  از  فقره   ۱۰

رودخانه ای درحال نابودی هستند: 
رودخانه سالوین در چین	 

دانوب در اروپا 	 

الپالتا در آمریکای جنوبی  	 

ریو گرند در آمریکای شاملی	 

گنگ در هند، 	 

ایندوس در پاکستان  	 

نیل و دریاچه ویکتوریا در آفریقا 	 

مری دارلینگ در اسرتالیا 	 

جنوب 	  آسیای  در  میکونگ-النکانگ 

رشقی 

یانگ تسه در چین 	 

دریاچه های اصلی خشک شده یا در حال . 4

که  آنهاهائی  بجز  هستند،  شدن  خشک 

شدن  آزاد  مانند  جانبی  اثرات  تاثیر  تحت 

دی اکسید - کربن، متان و دیگر گازها قرار 

دارند.  

در ادامه لیست بعضی از بزرگرتین و حیاتی ترین 

مخازن آبی را که در حال خشک شدن هستند و 

کامالً از بین رفته اند، ذکر می کنیم:  

آفریقا:
رودخانه های کوه کنیا . 1

بیشرت دریاچه های کنیا . 2

بزرگرتین دریاچه آفریقا، دریاچه ویکتوریا  . 3

چهارمین دریاچه بزرگ آفریقا، دریاچه چاد  . 4

رودخانه نیل، طویلرتین رود جهان . 5

رودخانه نیجر، سومین رود طویل در جهان . 6

رودخانه ها و مسیل ها در کااوما در زامبیا  . 7

آمریکای شاملی:
دریاچه . 1 آمریکا:  و  کانادا  بزرگ  های  دریاچه 

های میشیگان- هوران، سوپریور سنت کلیر 

مخازن اضطراری آب دریاچه های بزرگ که در . 2

معرض خطر هستند. 

تاالب شاملی در جزیره السمیر کانادا . 3

رودخانه سان گابریل در کالیفرنیا  . 4

دریاچه کانیون در تگزاس  . 5

بیش از 1۰ هزار دریاچه در آالسکا . 6

رودخانه کلرادو . 7

متحده، . 8 ایاالت  آب  طبیعی  منبع  بزرگرتین 

دریاچه مید 

رودخانه جیمز در ایالت ویرجینیا . 9

ذخایر طبیعی الفانت بیوت و کابالو   . 10

آبگیر »آپر کلورادو« . 11

دریاچه ترموند، کاروالینای جنوبی . 12

در . 13 منومین  و  پاین  پاپل،  برول،  های  رودخانه 

ایالت ویسکانسین 

دریاچه مندوسینو در شامل کالیفرنیا . 14

دریاچه فولسوم در کالیفرنیا . 15

در . 16 »تامپا«  خلیج  نزدیکی  در  آبی  مخازن 

فلوریدا، آمریکا 

مخزن آب زیرزمینی اوگاالال  . 17
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18.   آبگیر لرما- چاپاال-سانتیاگو در مکزیک 

19.   رودخانه ریو گراند

آمریکای مرکزی و جنوبی:
دریاچه یخچالی متپانو در شیلی . 1

دریاچه کاچت در شیلی . 2

آبشارهای ایگوازو، در آرژانتین و برزیل که جزو . 3

میراث یونسکو میباشد 

دریاچۀ پوپو در بولیوی . 4

کاهش آب رودخانه های پاراگوئه، موجب اعالم . 5

موقعیت اضطراری شد 

سفرۀ آب پرو بسیار رسیع خشک شد. 6

وخیم . 7 بطرز  اروگوئه،  در  اصلی  آب  منبع   4

کاهش یافته اند  

اروپا:
رودخانه گرتا، در تیسدال، انگلستان خشک شد. 1

رودخانه های مرسی و سورن کاهش یافتند . 2

های . 3 آب  و  ها  دریاچه  و  رودها  از  بسیاری 

زیرزمینی در انگلستان و ویلز، کاهش یافته اند

رود البه در آملان . 4

رود راین در آملان . 5

بزرگرتین . 6 )که  مجارستان  در  باالتون  دریاچه 

دریاچۀ آب شیرین در اروپا می باشد( 

منبع آب طبیعی کوریس در قربس از بین رفته . 7

و باید آب از یونان به آن وارد شود 

دریاچۀ کورنیا در شامل یونان . 8

بیش از هزار دریاچه در سیربی، روسیه خشک . 9

شدند، که احتامال بدلیل ذوب شدن الیه های 

منجمد دامئی زیرین است 

توز، . 10 ی  دریاچه  ترکیه،  بزرگ  دریاچۀ  دومین 

اکنون یک بیابان شده است 

دریاچه ها و مرداب ها در آبگیر قونیه خشک . 11

شده اند 

بسیاری از دریاچه های بزرگ در ترکیه . 12

دریاچه ی کوزانلی در ترکیه . 13

14.  دریاچه کاووسکو در ترکیه 

15.  دریاچۀ مک در ترکیه 

16.  بزرگرتین رودخانه ترکیه، کیزیلیامک  

اقیانوسیه: 
رود موری- دارلینگ در اسرتالیا . 1

دریاچه کوالک، بزرگرتین دریاچه در ویکتوریای . 2

اسرتالیا، برای اولین بار درعرص جدید خشک شد

دریاچه بولوک اسرتالیا . 3

سد کاریگبورن در تاسامنی خشک شد . 4

کاهش . 5 بخاطر  آب،  بندی  جیره  برای  نیوزلند 

رودخانه، آماده میشود 

دریاچه ناترون در تانزانیا . 6

دریاچه مانیارا در تانزانیا . 7

خاورمیانه:
آبگیر هامون، که افغانستان، ایران، پاکستان را . 1

به یکدیگر متصل میکند اکنون تبدیل به محلی 

شده که  توفان شن در آن روی میدهد 

باغ . 2 میشود  گفته  )که  عراق  معروف  مردابهای 

عدن بوده اند( در حال خشک شدن هستند 

رود اردن در خطر نابودی است  . 3

آسیا: 
رود هلمند افغانستان کاهش یافت . 1

دچار . 2 افغانستان  شامل  چمتال  منطقه 

خشکسالی طوالنی شده 

دریاچۀ آرال که از نظر بزرگی در دنیا در رتبه . 3

قزاقستان  و  ازبکستان  میان  و  است  چهارم 

میباشد، کاهش یافته

و . 4 دریاچه   116۰ و  مغولستان  رودخانۀ   ۸52

منابع آبی خشک شدند

مخزن آب طبیعی کلوخانی در نپال. 5

رود ایندوس در پاکستان، ۹۰% آبش را از دست . 6

داده 

بزرگرتین دریاچه آب شیرین کامبوج در آسیای . 7

جنوب رشقی، دریاچۀ تونله ساپ 

8.    رودخانه مقدس گنگ در هند، بخاطر کاهش 

یخچالهای طبیعی درحال خشک شدن است 

9.    دریاچه های بسیاری در هاریانا، در هند، خشک 

شدند 

10.  منبع آب طبیعی گامبیر در هند 

11.  سطح آبهای زیرزمینی در جارخند، هند کاهش 

یافته 

12.  منبع آب طبیعی ایندراپوری همراه با رود سونه 

در هند. 

13.  »تستا«، بزرگرتین رود در استان سیکیم در هند 

14.  ذخایر طبیعی آب در رسارس استان کراال در هند 

15.  دریاچۀ اپر در بوپال، هند، کاهش یافته 

16.  دومین رودخانۀ بزرگ چین، رودخانۀ زرد 

17.  در غرب چین دریاچۀ جویان، دریاچۀ ایدینکل، 

دریاچه ماناس

18.  بزرگرتین دریاچه در شامل غربی چین، دریاچه 

الپ 

191.  رودخانه بیجیانگ در استان گوانگ دانگ در 

چین

استان  در  دریاچه   4۰۷۷ از  درصد   50 تقریبا    .20

مادوی در تبت و بیش از ۹۰% از 1۰52۰ دریاچه در 

هبی، چین، از بین رفته است

21.  رود یانگتسه، در چین  

22.  رود گانیجانگ در رشق چین

23.  آبگیر یانگتسه در چین، 13 هزار کیلومرت مربع 

از آن از بین رفته، که شامل ۸۰۰ دریاچه که کامال از 

بین رفته اند، می شود 

24.  منبع آب طبیعی لوهان در هنان، چین 

25.  رود مکونگ که از چیانگامی در تایلند میگذرد 

در  مکونگ  رود  دلتای  که  اصلی  رودخانه   2   .26

آوالک )ویتنام( را تغذیه میکنند

ایران:
تاالب های طشک و بختگان . 1

دریاچۀ ارومیه . 2

تاالب گاو خونی . 3

تاالب های بیضا، لپوئی، آهوچر و زرقان . 4

تاالب عظیم کمجان . 5

و بسیاری بیشرت...

http://www.phce.org/1388-05-26-17-12-09/296-1389-04-30-06-15-57.html
http://www.phce.org/1388-05-26-17-12-09/298-1389-04-30-06-29-40.html
http://www.phce.org/environment/324-1389-05-11-09-24-36.html
=http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=sos_video&wr_id=121&goto_url

دریاچۀ بختگان بعد از آبگیری سد سیوند
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حقیقت 5: ایجاد نواحی مردۀ اقیانوسی

»نواحی  اکسیژن،  فاقد  یا  اکسیژن  کم  مناطق 

ساحلی  آبهای  در  که  شوند  می  نامیده  مرده« 

دهه  هر  کنون،  تا   1960 دهۀ  از  دنیا،  رسارس 

تقریباً دو برابر شده است.

اند.  پوشانده  را  زمین  سطح   %۷1 اقیانوسها، 

 5۰ ساالنه  اقیانوس،  در  میکروسکوپی  گیاهان 

با  معادل  که  کنند،  می  مرصف  کربن  تن  گیگا 

مرصف کربن متام گیاهان و درختان در خشکی 

است. اما اقیانوس هایامن )این منبع حیاتی ما( 

درحال اسیدی شدن هستند. 

نیرتوژن و آمونیاک موجود در فاضالب حیوانی، 

افزایش  ماهیگیری،  حیوانی،  و  شیامیی  کودهای 

ما  آب  منابع  همگی  کربن،  اکسید  دی  سطح 

کاهش  را  دریاها  اکسیژن  و  کنند  می  آلوده  را 

میدهند و موجب مرگ دریازیان میشوند.

نواحی مرده چگونه به وجو می آیند؟

های . 1 آب  هرز  و  نیرتوژن  از  ناشی  آلودگی 

کودهای فسفری و همچنین نیرتوژن موجود 

و  شیمیایی  کود  و  حیوانی  فاضالب  در 

حیوانی هر دو توسط باران به درون رودها 

میرود  ها  اقیانوس  به  و سپس  ها  خلیج  و 

از  پس  که  میشود  جلبکها  رشد  موجب  و 

مرگ شان توسط باکرتی ها مرصف میشوند. 

اثرات اکسیژن زدایی این باکرتی ها، معموالً 

به ایجاد مناطق مرده بزرگ در اقیانوس ها 

می انجامد، همچون منطقۀ       

رود                      نزدیکی  در  مربعی  مایل  هزار   ۸  

می سی سی پی و خلیج مکزیک.

برای  دانشمندان  که  میان همه غذاهایی  از 

کردند،  لیست  نیرتوژنی«  »ردپای  برآورد 

لیست  صدر  در  لبنی  و  گوشتی  محصوالت 

عنوان  به  نیرتوژنی،  نظر  از  و  گرفتند  قرار 

اکوسیستم  به  نسبت  مواد  ترین  مخرب 

گیاهی  غذاهای  درحالیکه  شدند،  شناخته 

کمرتین اثر را داشتند. 

 74 و  غالت  کشت  درصد   36 که  آنجایی  از 

می  دامها  غذای  رصف  سویا،  کشت  درصد 

شود، صنعت گوشت بطور غیر مستقیم، 

در افزایش نواحی مرده مشارکت دارد.

افزایش سطح دی اکسید کربن سبب اسیدی   .2

مرده  مناطق  و  شده  ها  اقیانوس  شدن 

اقیانوسی را افزایش میدهد. 

بیش از 400 ناحیۀ مردۀ اقیانوسی در رسارس دنیا 

به وجود امده است که مجموعاً مساحتی بالغ بر 

246 هزار کیلومرت مربع دارند.

     زیرا باعث می شود اقیانوسها قادر به جذب 

موثر کربن نباشند و این موضوع نیز موجب 

افزایش گرمایش جهانی میشود.  

به  رسعت  به  ما  که  کردند  اظهار  محققان   

ام  پی  پی   45۰ اکسیدکربن  دی  غلظت 

نزدیک میشویم که ارگانیسم های اقیانوس 

را  بشدت تحت تاثیر قرار میدهد.

پرورش ماهی آزاد موجب نابودی بسرتهای   .3

میشود.   زندگی  از  آنها  شدن  تهی  و  آبی 

مناطقی  که  است  عبارتی  مرده«  »آبهای 

از اقیانوس را رشح می دهد که بی حد از 

مرگ  به  آن  و  است  شده  ماهیگیری  آنها 

توراندازی  شود.  می  منجر  اقیانوسهایامن 

را  دریایی  های  اکوسیستم  دریا  اعامق  در 

تخریب میکند.

http://www.brighthub.com/environment/science-environmental/articles/38552.aspx
http://www.fastcompany.com/1674335/nasa-ocean-dead-zones-satellites
http://www.realtruth.org/articles/070831-001-mdz.html
http://www.phce.org/environment/382-1389-06-16-14-23-40.html منابع:
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حقیقت 6: ناپدید شدن حیات وحش

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14288215
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071025174618.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clathrate
http://www.coastalpost.com/05/01/08.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050223130549.htm

http://www.phce.org/environment/278-1389-04-12-09-46-18.html
http://www.phce.org/environment/250-1389-03-10-15-19-55.html
http://jagadees.wordpress.com/2008/09
http://environment.newscientist.com/article/mg18725124.500.html
http://www.terranature.org/methaneSiberia.htm
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
http://www.coastalpost.com/05/01/08.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050223130549.htm

متخصصین برتر اکولوژی، می گویند که کاهش حیات وحش بدلیل انقراض گونه ها، بسیار رسیع 

در حال وقوع است دانشمندان پیش بینی می کنند که 16 هزار گونۀ در معرض خطر در کرۀ زمین، 

ممکن است 100 برابر رسیعرت از آنچه که در گذشته تصور می شده، منقرض گردند.  

=    پایان دنیا؟؟؟ آزاد شدن هیدارت متان  
خبر بد دیگر: گرمایش جهانی تغییر فاجعه آمیز دیگری را برای سیاره به وجود 
می آورد که آن آزاد شدن هیدارت متان است. در داخل یک ساختار جامد و کریستالی 
از آب در کف اقیانوس های زمین بشکل رسوب ، مقادیر عظیمی از متان وجود دارد. 
مقدار هیدرات متانی که در زمین وجود دارد کامال شکه کننده است: 3 هزار برابر 

متانی است که در امتسفر یافت می شود.

را  منجمد  متان  عظیمی،  مقادیر  در  زمین 

قطب  در  متان  هیدرات  دارد.  ذخیره  خود  در 

دانشمندان  دارد.  وجود  جنوب  و  شامل  های 

اند که حدود 400 میلیارد تن متان  تخمین زده 

یخ زده در قطب جنوب وجود دارد و هنگامیکه            

بخشی هایی از یخ ها در این مناطق رشوع به                               

منطقۀ ای وسیع حاوی زغالسنگ، به اندازۀ 

تخمین  که  دارد  وجود  آملان  و  فرانسه  مساحت 

است  متان  گاز  تن  میلیارد  حاوی70  شده  زده 

شده،  بینی  پیش  آنچه  از  رسیعرت  برابر  پنج  که 

رشوع به آب شدن و آزاد کردن متان منوده است. 

سال  در  سیربی  و  آکسفورد  دانشگاه  محققان 

2005 گزارش دادند که 1 میلیون کیلومرت مربع از 

این الیۀ منجمد رشوع به آب شدن کرده است. 

در بخشهایی از قطب شامل، آزاد شدن متان در 

چندین ناحیه به اندازۀ 60 درصد، افزایش داشته 

است.

لحظه ای که اجازه دهیم این زنجیر وقایع آغاز 

پایان  به  دنیا  تا  شود  سبب  است  ممکن  گردد، 

برسد. 

فاجعه  یک  که  اند  کرده  کشف  شناسان  زمین 

بخاطر آزاد شدن ناگهانی متان حدود 55 میلیون 

سال پیش رخ داد، که در آن هیدرات متان ناگهان 

در سطح آب ها آزاد شد، که سبب شد تا سیاره 

مرگ  سبب  و  شود  گرم  باالیی  بسیار  رسعت  با 

که  شد  زمین  هوای  و  آب  تخریب  و  جانداران 

مبدت 100 هزار سال باقی ماند.

نیز  دیگری  مشابه  فاجعۀ  رویداد،  این  بر  عالوه 

 »Permian« 250 میلیون سال پیش در پایان دورۀ

رخ داد، که در آن انفجار متان واقعا متام حیات را 

از روی زمین از بین برد.

برابر  در  را  مان  سهم  تا  است  آن  زمان  اکنون 

حقیقت  یک  این  دهیم.  انجام  زمین  گرمایش 

بزرگ  علت  تنها  ها  انسان  که  است  شده  ثابت 

اجازه  کنید.  عمل  اکنون  هستند.  زمین  گرمایش 

ندهید تا تاریخ زمین شناسی تاریک سیاره دوباره 

تکرار شود.

امتسفر  در  بتدریج  متان  کنند،  پاشیدن  هم  از 

آزاد می گردد. می توانید این صحنۀ وحشتناک را 

تصور کنید: اگر متام یخ ها در قطب جنوب کامال 

ناپدید شود، 400 میلیارد تن متان در امتسفر آزاد 

خواهد شد! 

بدون کالهک یخی، دریا، بیشرت حرارت خورشید 

را در خود نگه خواهد داشت. دمای باالتر، باعث 

می شود که ذخایر عظیم گاز متان که در حال 

اقیانوس به  حارض در الیۀ منجمد زمین و بسرت 

»دایان  نظر  طبق  گردند.بر  آزاد  اند،  افتاده  دام 

»پایان  عنوان  با  گزارشی  در  دومانوسکی«، 

تابستان بلند«، ذکر شده که این رخداد، پیشاپیش 

در حال حارض در سیربی در حال وقوع است و 

در طی چهل سال گذشته، دمای متوسط آنجا تا 

5/4 درجۀ فارنهایت افزایش داشته است.

منابع:
منابع:
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 Permafrost in Noyabrsk, western Siberia, has
begun to thaw



آیا راه حلی وجود دارد؟
بعد از متام این حقایق فاجعه آمیز که در صفحات قبلی ذکر شد، اکنون به مهم ترین پرسش می رسیم: آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟

خبر خوب برای همۀ ما: برای توقف گرمایش جهانی هنوز زمان داریم. متام چیزی که نیاز داریم عزم راسخ برای تغییر است! 
کاری که ما باید اجنام دهیم به حداقل رساندن متام فعالیت هایی است که گازهای گلخانه ای را تولید می کند. در اینجا چند کار مهمی که شما می توانید برای جنات 

زمین اجنام دهید، گفته می شود:

انرژی  منابع  از  استفاده   ]1[
جتدید پذیر!

سعی کنید منابع انرژی جایگزین را بیابید که 

انرژی  قبیل  از  کند  منی  تولید  کربن  اکسید  دی 

های خورشیدی، بادی و غیره...

گزینۀ  تنها  فسیلی  سوخت  از  استفاده  اگر 

آن  از  کارامد  بطور  و  خردمندانه  است،  شام 

استفاده کنید. که شامل رصفه جویی در برق و 

انرژی می باشد.

ندارید،  نیاز  که  زمانی  در  را  برقی  وسایل 

خاموش کنید، از المپ های کم مرصف استفاده 

منبع  بعنوان یک  از صفحات خورشیدی  و  کنید 

انرژی جایگزین استفاده کنید.

بیشتر درختان  ]2[ کاشت 

امتسفر  از  را  کربن  اکسید  دی  سبز  گیاهان 

جذب می کنند و آنرا در سیستمشان ذخیره می 

کنند. اما وقتی این گیاهان می میرند، دی اکسید 

کربنشان را در هوا آزاد می کنند. از ایرنو باید از 

گیاهان محافظت کرد تا گرمایش جهانی را کاهش 

دهند. در غیر این صورت، کربن ذخیره شده در 

باز  امتسفر  به  کربن  اکسید  دی  بعنوان  گیاهان 

می گردد.

»لوئیسیانا«  آوری  فن  دانشگاه  در  محققان 

از درختان سبز  نیم هکتار  از  دریافتند که کمرت 

می توانند به مقدار کافی کربن را ذخیره کنند تا 

آالیندگی های تولید شده توسط یک خودرو را در 

طول سال خنثی گردانند. 

نیز  آمریکا  جنگلی  خدمات  توسط  بررسی  یک 

نشان داد که کاشت 95 هزار درخت در دو شهر 

کرده  تولید  تری  پاک  هوای  شیکاگو  در  کوچک 

است و هزینه های مرتبط با گرمسازی و تهویۀ 

مطبوع را در 30 سال آینده کاهش خواهد داد.

28 29 



استفادۀ مجدد و  و ]3[ بازیافت  ارگانیک  ]5[ کشاورزی 
آبکشت

وسایل حمل  بردن  ]4[ بکار 
و نقل جایگزین برای کاهش 

انتشار کربن

کالیفرنیا  ایالت  در  شده  انجام  محاسبات 

نشان داد که اگر هر کسی در کالیفرنیا از مواد 

بازیافت استفاده کند، مقدار انرژی رصفه جویی 

شده توسط این بازیافت برای تامین انرژی برای 

1.4 میلیون خانه کافی خواهد بود و آلودگی هوا 

را تا 24047 تن کاهش خواهد داد، 14 میلیون 

درخت را نجات خواهد داد و گازهای گلخانه ای 

به اندازۀ مقدار آالیندگی تولید شده توسط 3.8 

میلیون خودرو را کاهش خواهد داد!

نیز  تولید می شوند  مرصف غذاهایی که محلی 

بطور قابل توجهی آالیندگی های گازهای گلخانه 

ای را کاهش می دهد. 

بررسی سال 2003 توسط دانشگاه ایالت »آیووا« 

از به مرصف  دریافت که غذای غیر محلی قبل 

رسیدن، بطور متوسط 1494 مایل را طی می کند، 

درحالیکه غذای محلی تنها باید 56 مایل را طی 

کند – وقتی انتشار کربن معادل این مسافت ها 

ایجاد می  تفاوت عظیمی  آوریم،  را بدست می 

گردد.

تا آنجا که امکان دارد، از دوچرخه استفاده کنید. 

دوچرخه سواری عالوه بر رصفه جویی در مرصف 

انرژی، یک ورزش سامل نیز هست.

قابل  زمینهای  از  هکتار  میلیارد   1/4 در  اگر 

 % 40 ارگانیک شود، تقریباً  کشت سیاره زراعت 

آلودگی های دی اکسید کربن را می توان جذب 

کرد. همچنین یک تحقیق در آملان آشکار کرد که 

آالینده های  مقدار  میتواند  ارگانیک  وگان  رژیم 

گازهای گلخانه ای را تا % ۹۴ کاهش دهد

مانند خوروهای هیربیدی، خودروهای دارای 

که  هواپیامیی  و  خودروها  هیدروژنی،  سوخت 

از  استفاده  و  کنند  می  کار  خورشیدی  انرژی  با 

دوچرخه و بسیاری بیشرت...

تحقیقی توسط دانشگاه شیکاگو نشان می دهد 

بجای  هیربیدی  خودروی  یک  از  استفاده  که 

پریوس،  تویوتا  قبیل  از  معمول،  خودروهای 

میتواند هر ساله 1 تن از آالیندگی ها را کاهش 

دهد.

http://www.phce.org/1389-05-02-03-24-35.html?start=4
http://www.rodaleinstitute.org/files/Rodale_Research_
Paper-07_30_08.pdf
http://afp.google.com/article/ALeqM5gb6B3_It-
BZn0mNPPt8J5nxjgtllw

منابع:
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باتوجه به زمان بسیار کمی که داریم )یعنی 2 تا 3 سال(، سریع ترین 
و موثرترین و کم هزینه ترین راه حل کدام است؟

و  ]6[ توقف مصرف گوشت 
لبنیات!

حقایقی در مورد تولید گوشت 
و لبنیات:

بلند  سایۀ  عنوان  با  گزارشی   ،2006 سال  در 

احشام، توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

متحد )فائو( بطور گسرتده پخش گردید. 

تولید . 1 ای  گلخانه  گاز  تن   4 گاو ساالنه  یک 

می کند. هر ساله بیش از 100 میلیون تن 

متان توسط بخش دامداری تولید می شود! 

مدفوع دام دارای اکسید نیرتوژن است، که . 2

اکسید کربن می  از دی  تر  برابر قوی   300

باشد. یک پرسش در اینجا مطرح می شود: 

ایاالت  در  دارد؟  وجود  دام  مدفوع  چقدر 

متحده به تنهایی، احشام در هر ثانیه بیش 

این  کنند!  می  تولید  مدفوع  تن   39/5 از 

است.  کننده  شکه  جهانی  در سطح  مقدار 

کود  به  توان  منی  را  ها  مدفوع  این  بیشرت 

از  و  کرد  تبدیل  دیگر  مفید  محصوالت  یا 

ایرنو کاری که بسیاری از دامداران انجام می 

یا مکان  در رودخانه ها  آنها  دهند، ریخنت 

های دیگر است که خاک و منابع آب مان را 

آلوده می سازد.

ضایعات دامداری صنعتی: نهرها، رودخانه . 3

منابع  میکند،  آلوده  را  ها  دریاچه  و  ها 

هوا          در  مرض  گازهای  میکند،  آلوده  را  آب 

منترش میکند،  موجب بیامری های تنفسی 

و سایر مشکالت سالمتی می شود.

)گاو،  دامها  پرورش  که  زد  تخمین  گزارش  این 

جهت  ماکیان(  و  خوک  بز،  گوسفند،  بوفالو، 

آالینده  از  درصد   18 ایجاد  عامل  برش،  مرصف 

های گازهای گلخانه های است. این مقدار، بیش 

انواع  از همۀ  حاصل  های  آالیندگی  مجموع  از 

روشهای حمل و نقل است که تنها 13 درصد می 

جهانی،  گرمایش  علیه  نربد  در  بسادگی  و  باشد 

دامپروری را سزاوار نگرشی سخت، گرداند.

   تنها در ایاالت متحده آمریکا ساالنه بیش 

تولید میشود.  از ۹۰۷ میلیون تن، ضایعات 

یک گزارشی از دولت آمریکا، اعالم کرد که 

 1/6 ساالنه  صنعتی،  دامداری  واحد  یک 

که  کند،   می  تولید  ضایعات  تن   میلیون 

ایالت  در  از ضایعات  شهر هوستون  بیش 

تگزاس میباشد.

سازمان ملل تخمین می زند که جنگلزدایی   .4

باعث ایجاد تقریباً 20 درصد از آالیندگیهای 

متام  تقریباً  است.  ای  گلخانه  گازهای 

گوشت  تولید  با  مرتبط  ها  جنگلزدایی 

قطع  جنگلهای  از  درصد  هشتاد  هستند. 

احشام  برای  مرتع  بعنوان  آمازون،  شدۀ 

برای سالخی  را  آنها  تا  داده شده  تخصیص 

آماده کند. و بقیۀ جنگلهای قطع شده، برای 

می  استفاده  سویا  مانند  محصوالتی  کشت 

شود که تا حد زیادی برای غذای حیوانات 

استفاده می شوند.

ای،  گلخانه  گازهای  اصلی  کنندۀ  تولید  بنابراین 

بلکه  نیستند  هواپیامها  و  خودروها  انواع  متام 

منبع اصلی آن خوردن گوشت است. 

شاید تصور آن برای شام سخت باشد که چطور دام می تواند چنین اثر عظیمی 

بر تغییرات آب و هوا داشته باشد!

جواب این معام در پرورش تعداد انبوه این حیوانات نهفته است:

انسانها روزانه بیش از 380 میلیون و ساالنه متجاوز از 140 میلیارد حیوان، 

نیازمند است و  از آب، غذا و زمین  مرصف می کنند که به مقادیر عظیمی 

اقیانوسهایامن را با آفت کشها، کودهای شیمیایی و مدفوعها آلوده می کند.

و  آب  تغییر  و  »دام  عنوان  با  گزارش جدید،  اما 

هوا«، از گزارش فائو استفاده منوده و نشان می 

دهد که تولید گوشت، هر ساله باعث ایجاد بیش 

از آالینده های گازهای گلخانه ای  از 51 درصد 

در رسارس دنیا است. بر طبق نظر نویسندۀ این 

گزارش، در واقع 51 درصد، رقمی محافظه کارانه 

اند که مجموع گازهای  است، زیرا آنها کوشیده 

حداقل  به  را  کردند  می  استفاده  که  ای  گلخانه 

ملل،  سازمان  گزارش  طبق  بر  درحالیکه  رسانند. 

همۀ انواع روش های حمل و نقل تنها 13 گازهای 

گلخانه ای را تولید می کنند. این گزارش جدید، با 

عنوان »دام و تغییر آب و هوا« که توسط رابرت 

گودلند و جف آنهانگ نوشته شده است.

http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20  
and%20Climate%20Change.pdf
http://www.adaptt.org/killcounter.html
http://www.goveg.com/environment-globalWarming.asp

منابع:
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درختان  زیاد  بسیار  بدلیل قطع  اغلب  کویرزایی 

چرای  مانند  فعالیتهایی  از  ناشی  که  و صدماتی 

احشام است، ایجاد می شود. بنا بر آمار سازمان 

ملل، کویرزایی سالمت بیش از 1/2 میلیارد نفر از 

مردم را که در بیش از 100 کشور دنیا زندگی می 

کنند، در معرض خطر قرار می دهد. چراگاههای 

بسیار برای دامها که تقریباً بیش از یک سوم از 

کرده،  اشغال  را  زمین  رسارس  خشکیهای  سطح 

مسبب اصلی کویرزایی و سایر صدمات است و 

مسئول ایجاد بیش از 50 درصد از فرسایش خاکها 

است. 

برای تولید تنها 28 گرم برگر گوشت، 5 مرت   

مربع از جنگل های بارانی گرمسیری نابود 

می شود.

     درحالیکه بر طبق تحقیقات، یک گیاهخوار 

می تواند هرساله تا نیم هکتار از درختان  

را حفظ کند!

ملل  سازمان  کشاورزی  و  خواربار  سازمان   .5

)فائو( از پرورش احشام برای تولید گوشت 

و لبنیات به عنوان یکی از عوامل اصلی از 

دست رفنت تنوع زیستی نام برده است.

تولید گوشت به آب فراوانی نیاز دارد: برای   .6

یک وعده غذا با گوشت گاو بیش از 4664 

وعده  یک  برای  میشود،  مرصف  آب  لیرت 

مرصف  آب  لیرت   124۹ مرغ  گوشت  غذای 

میشود، برای یک وعده غذای کامال گیاهی 

بدون محصول حیوانی، 3۷1 لیرت آب مرصف 

از  کمرت  درصد   90 از  بیش  که  شود.  می 

مقدار آب مورد نیاز برای یک وعده غذای 

گوشتی است. این درحالیست که خشکسالی 

ها، مردم رسارس دنیا را تحت تأثیر قرار می 

روی  بر  انسان  میلیارد   1 از  بیش  دهند. 

سیاره مان، دسرتسی به آب متیز ندارند. 

انتشارات  از  درصد   21 دامپروری  صنعت   .8

های  فعالیت  به  مربوط  کربن  اکسید  دی 

انسانی را تولید می کند. حمل و نقل  دام 

ها و غذای دام ها به انرژی فسیلی عظیمی 

اکسید  دی  تولید  سبب  که  است  نیازمند 

توسط  تحقیقی  درحالیکه  شود.  می  کربن 

یک  که  است  داده  نشان  دانشگاه شیکاگو 

گیاهخوار می تواند انتشار کربن را تا 1/5 

تن در سال کاهش دهد!

از  زیادی  مقدار  لبنیات  و  گوشت  تولید   .7

منابع غذایی ما را مرصف می کند:             

دام  غذای  صرف  دنیا  در  سویا  تولید  74 درصد از  
از آن صرف غذای انسان و  و تنها 26 درصد  می شود 

سوخت های زیستی و دیگر موارد می گردد.

و  گوشت  تولید  برای  دنیا  غالت  از  درصد   36  
درصد   48 تنها  و  گردد،  می  دام  غذای  صرف  لبنیات 

از آن صرف غذای انسان می شود. 

بیش از 1 میلیارد نفر هر روز گرسنه می خوابند.

درحالیکه حبوبات و غالتی که هم اکنون برای تغذیه 

دام ها مرصف می شوند، برای تغذیۀ  2 میلیارد نفر 

کافی است.

از ؟ دنیا  در  نفر  چند  دانید  می 
گرسنگی رجن می برند

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTCC/0,,contentMDK:21799130~pa
gePK:210058~piPK:210062~theSitePK:407864,00.html
http://environmentalistdiet.blogspot.com/2009/07/tropical-rainforests.html
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/sustdev/desert.htm
http://www.fao.org/askfao/topicsList.do?mainAreaId=20265&topicAreaId=20286
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3747724.stm
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%20
 13%20Livestock.pdf
http://www.usnews.com/money/blogs/fresh-greens/2008/7/10/real-girls-eat-organic-grass-fed-meat.html
 Source: Water Inputs in California Food Production, University of California –Davis, Stockholm International Water
 Institute, University of California-Davis, UN Food & Agriculture Organization
http://www.alertnet.org/db/an_art/20316/2009/02/27-170057-1.htm
http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/meat-wastes-natural-resources.aspx
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یک روز در هفته گیاهخواری کامل در طی یک سال، باعث حذف 1 
میلیارد تن گاز متان می شود
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شش روزپنج روزچهار روز سه روز دو روز هفت روزیک روز

منبع : فائو سازمان ملل، سایۀ بلند احشام، هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل!این منودار شامل کاهش آالینده های دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن منی شود

یک  که  کند  می  بیان  ملل  سازمان  گزارش 

وگان  غذایی  رژیم  سمت  به  جهانی  تغییر 

)فاقد هرگونه محصول حیوانی(، برای نجات 

دنیا از گرسنگی، فقر سوخت و بدترین اثرات 

گرمایش جهانی، امری حیاتی است.

نتیجه گیری:
مرصف  ما  اگر  است؛  روشن  حقیقت  یک 

به  و  کنیم،  متوقف  را  دام  پرورش  و  گوشت 

بیاوریم،  روی  ارگانیک  )گیاهی(  وگان  کشاورزی 

خود  در  را  گرما  بیشرتین  که  گازهایی  از  یکی 

حبس می کند، که متان است، نیز حذف می کنیم 

امتسفر  از  گاز خیلی رسیع  این  که  آنجایی  از  و 

ناپدید می شود، سیاره تقریبا فورا رسد می شود، 

کمک  زیستامن  محیط  و  به سالمت خودمان  و 

می کنیم.

گیاهی  غذای  رژیم  یک  بسادگی  مردم،  اگر 

گلخانه  گازهای  در  اساسی  کاهشی  برگزینند،  را 

ایرنو در حال حارض، یک  از  ایجاد می شود.  ای 

در  را  عمده  تفاوتی  که  دارد  را  قدرت  این  فرد 

بدون  و  رسیعاً  هوا،  و  آب  تغییر  برابر  در  نربد 

کند.  ایجاد  جهانی،  و  رسارسی  اقتصادی  هزینۀ 

در حقیقت، گزینۀ سادۀ وگان یا گیاهخوار شدن، 

باعث رصفه جویی در مقادیر بسیاری از غذا، آب 

و انرژی در رسارس دنیا می شود.

گیاهخواری یک کاهش اساسی در هزینه هاست. 

نه تنها دولتها بلکه افراد نیز منفعت میربند.

گیاهخواری یک کاهش اساسی در هزینه هاست. 

میربند  منفعت  نیز  افراد  بلکه  دولتها  تنها  نه 

خورشیدی  پنلهای  خریدن  از  ارزانرت  بسیار  بلکه 

است.  هایربید  ماشین  خرید  یا  تان  خانه  برای 

گیاهخواری راه بسیار آسانی است.         

اگر ما همچنان به تولید گوشت، به میزان فعلی 

زیست  تالشهای  دیگر  متامی  تأثیر  دهیم،  ادامه 

محیطی، از بین می رود و ما قبل از اینکه فرصت 

یابیم تا هر گونه فن آوری زیست پایدار و موثر 

دست  از  را  مان  سیاره  آوریم،  در  اجرا  به  را 

خواهیم داد.    

شیوه  زندگی گیاهخواری پایدارتر است و  زمین 

را برای کشت آزاد می کند  تعادل را به اقیانوس 

از منابع  باز می گرداند و  ها  و جنگل های ما 

به  این  کند.  می  ما حفاظت  طبیعی  پذیر  پایان 

واقع بهرتین راه  برای بازسازی محیط زیست و 

اطمینان از باالترین درجه  صلح و آرامش است.

تغییر کنید! جایگزین کردن یک تکه گوشت 
با یک تکه پروتئین گیاهی، در مقایسه با بقایتان 

و آیندۀ کودکانتان هیچ است. نجات دنیا واقعا 

ساده است: گوشت را از بشقابتان حذف کنید!

به بعد، هرگاه احساس کردید که آب و  از حاال 

هوا مانند قبل نیست یا هرگاه دیدید که یک بالی 

طبیعی زندگی مردم را ویران کرده است، به این 

فکر کنید که ناهار یا شام چه خورده اید.

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet
http://www.phce.org/environment/308-1389-05-05-22-43-16.html
http://www.phce.org/1388-05-26-17-12-09/337-1389-05-16-09-20-54.html

رژیم غذایی برای یک آمریکای جدید، اثر جان رابینز صفحۀ -350 356
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html
http://www.nytimes.com/2007/08/29/business/media/29adco.html?st=cse&sq=Livestock+global+warming&scp=20
http://www.huffingtonpost.com/kathy-freston/taking-global-warming-per_b_74497.html
http://www.huffingtonpost.com/kathy-freston/vegetarian-is-the-new-pri_b_39014.html
http://www.greenpeace.org/usa/getinvolved/green-guide/green-lifestyle/go-vegetarian
http://www.goveg.com/environment-globalwarming.asp
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