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چون هر کس از منابع طبيعي . به هر شكلي که ما از منابع طبيعي استفاده ميكنيم روی صحت ما و جوامع ما تاثير ميگذارد
 .و تقسيم این منابع نقش داریماستفاده مينماید، همه ما در حفظ و نگهداشت 

افراد فقير کمترین در حاليكه افراد ثروتمند بيشترین . تقسيم نگردیده است افرادبدبختانه منابع طبيعي بصورت مساویانه بين 
افراد  واحد، ۀحتي در یک جامع. شرکت ها، دولت ها و نظاميان قدرتمند سهم بزرگي از منابع طبيعي را ميگيرند. استفاده را ميبرند

اغلباً افراد فقير مجبور ساخته ميشوند تا بخاطر آنچه که باقي . بيشتری از منابع طبيعي ميبرند ۀثروتمند نسبت به افراد فقير استفاد
 .مشكالت جدی برای افراد فقير ميگردد هاین تقسيم نابرابر منابع منجر ب. مانده با هم جنگ نمایند

صحبت کنيم، اما تا زمانيكه این نابرابری ادامه پيدا کند، صحت محيطي یک  هاعي روزميتوانيم در مورد نگهداری منابع طبي
حق تنها برای تعداد اندکي از افراد که ثروت و قدرت دارند است، اما نه تعداد کثيری که ضرورت به این منابع برای حيات روزمره 

اما  وجود دارد منابع کافي  ۀافوی نيازمندی هر فرد به اندازبرای تك" :طوریكه رهبر مردم هند مهاتما گاندی ميگوید. شان دارند
 ".افرادحرص و طمع  ۀنه به انداز
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 اسباب مشكالت صحت محيطي 

فكر کنيم عبارت است  یگانه راهي که در مورد واقعه های مشكالت صحت محيطي
 :از

 مانند  .که ما برای یک زندگي صحتمند ضرورت داریم كمبود مواد اوليه

محفوظ و راحت و  ۀای پاک، خاک و جنگالت صحي، سرپناآب و هو
  .شرایط کاری سالم

 و مواد  کثافاتمانند  .که ما بدان ضرورت نداریم ازدياد چيز هاي مضر

مغذي  كيفيتمواد غذايي با و  آلودگي، مواد کيمياوی سمي، زائده

 .پايين

 

بود نيازمندی های اوليه مانند آب پاک، بيت الخالء ها و درخت ، مشكالت صحي از سبب کم(مراجعه به فصل اول)در داستان اکوادور 
 . کيمياوی بوجود آمد ریهزمشكالت صحي از سبب افزایش مواد ( مراجعه به فصل چهار)در یک داستان از بوپال هند . ها بوجود آمد

سبب کمبود منابع اوليه برای حيات و در هر داستان، بهبود در وضعيت صحت محيطي مربوط به مردم ميباشد که چگونه از اوضاعي که 
با نگهداری از جوامع و منابع طبيعي خویش، آینده را برای اطفال خویش و فرزندان شان محفوظ . جلوگيری نمایند شده افزایش آلودگي

 .نگهميداریم
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 جمعيت زياد، منابع كم؟

ی زمين محدود ميباشد، درحاليكه تعداد جمعيتي که از این منابع استفاده مقدار آب، درختان، منرال ها و دیگر منابع طبيعي در رو
. با آن هم تعداد جمعيت مشكل اصلي نيست، مشكل نحوه تقسيم و استفاده از منابع طبيعي است. مينمایند بسرعت رو به افزایش است

این عدم توازن، ميتواند . سبب افزایش آلودگي ميشوند گاهي یک فرد یا گروهي از مردم بيشتر از سهم شان از منابع استفاده ميكنند، یا
 .سبب ایجاد مشكالت صحت محيطي برای دیگران گردد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
این گونه طرز فكر ما . بعضي به این عقيده اند که بهترین راه برای پيشگيری از آسيب به محيط زیست مان کاهش تعداد نفوس ميباشد

ها در ایجاد بهبودی در وضعيت زندگي انسانها در همه جا ناکام گردیده است،  برنامهاین . معيت سوق ميدهدهای کنترول ج برنامهرا بطرف 
زمانيكه خانواده ها منابع در دسترس شان قرار دارد، . نميكند رسيدگيزیرا به اسباب ریشه ای خرابي محيط زیست، فقر و صحت ضعيف 

تنها زمانيكه جوامع، دولت ها و . ياری انتخاب ميكنند که تعداد اطفال کمتری داشته باشندبس. ضرورت به زندگي صحتمند و با وقار دارند
مشكل "، مسئله که بنام نمایندپروگرام های انكشافي برای بقای اطفال و بهبود وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادی زنها برنامه ریزی 

 .یاد ميشود حل خواهد گردید "نفوس
بهترین روش برای کاهش آسيبي که انسان ها بر . کردنخواهد  رسيدگيمشكل استفاده نا برابر از منابع  بهاما کاهش نفوس جهان 

محيط زیست ميرسانند، اینست که افراد ثروتمند از منابع کمتر استفاده نموده و از منابع طوری استفاده کنند که برای آینده حفظ شود و 
که  نمایيماطمينان شروع به ایجاد این در روش آنهایي که بيشتر از منابع استفاده ميكنند، ميتوانيم با تغيير . آلودگي زیادی را بوجود نياورد

 .منابع کافي برای یک زندگي سالم برای هر فرد وجود خواهد داشت
 
 
 
 

 

شخص ثروتمند از فقر و خرابي  تعبير

جمعيت زیاد، اما زمين و منابع  :محيط زيست

 .بسيار کم

افراد فقير از فقر و خرابي محيط  تعبير

 مقدار .غير عادالنه زمين و منابع توزیع: زيست

 .بسيار زیاد در دست تعداد بسيار کم
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 براي صحت ما مضر ميباشد حاكميت شركت هاي بزرگ

 
 قطعيك شركت كگ بگ مردم محل پول ميپرداخت تا جنگل را  توسط( مراجعگ بگ فصل اول)بحران هاي صحي در سواحل اكوادور 

ي كگ زمين را سالم و آنها را از طوفان ها محافظت ميكرد از دست دادند، بلكگ آنها منابع مهمي ئتنها مردم درخت هاگ ن. ايجاد شدنمايند، 
. ر مواد اوليگ مورد ضرورت را نيز از دست دادندكگ براي حيات روزمره شان ضروري بود مانند غذا، چوب سوخت، ادويگ جات، الياف و ديگ

و  بگ آن متكي بودندكگ  يجوامعاز طبيعت،  آن جنگل اززمانيكگ يك منبع مانند يك جنگل وسيع دوباره احيا شده نميتواند، مانند آنست كگ 
 .از نسل آينده دزديده شده باشد

، چگ چوب، نفت، آب، تخم ها يا نيروي كاري خود مردم باشد، شندداشتگ باكنترول  حاكميت ومنابع روي  ي بزرگزمانيكگ شركت ها
اي حيات خود قكگ جهت ببپردازند و يا بهبود زندگي مردماني اين منابع براي حفاظت  ي ندارند كگبدست آورده و داليل خويش راآنها منافع 

عالقگ شان صدور منابع  از آنجائيكگ، اما د ايجاد نمايندبگ مردم كار و عاي كوتاه مدتدر شركت ها ممكن . بگ حفظ اين منابع ضرورت دارند
 .باقي خواهند ماندباشد، هنگاميكگ اين منابع ختم شود آنها نيز منطقگ را ترک ميكنند و مردم در فقر عميق تر نسبت بگ قبل ميمحلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین دریا را زمانیکه ما آخرین درخت را قطع، 
آلوده و آخرین ماهی را پختیم، بعداً خواهیم 

 !دانست که نمیتوانیم پول را بخوریم
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 ايجاد نهاد هاي اجتماعي

 

 توزيعاستفاده و  ۀبدين معني است كگ تمام مردم در گرفتن تصميم در مورد نحومنابع طبيعي  ۀكنترول عادالنگ و مساويان
، اما تمام شان بگ اساس تعليم و تربيگ و باشداشكال مختلف بگ كنترول عادالنگ و مساويانگ ميتواند . منابع طبيعي يك صدا دارند

 .كار نمايند تغييرسازماندهي مردم است كگ براي ايجاد 
كگ در آن  رامردم بايد با هم بصورت يك جامعگ كار نمايند تا منابعي . يك مسئلگ اجتماعي بوده استصحت محيطي هميشگ 

 . براي اينكگ بطور طوالني مدت كار كنند، مردم بعضي گروه ها يا نهاد هاي اجتماعي را تشكيل ميدهند. سهم دارند حفظ كنند
، شورا هاي صحت عامگ را تشكيل نمود "صحت براي مردم"، پروژه زمانيكگ اپيديمي كولرا شروی بگ توسعگ در اكوادور نمود

براي پاسخ بهتر بگ اپيديمي كولرا، شورا هاي صحت عامگ . نمايدتا سطح آگاهي مردم را بلند برده و مردم را ترغيب بگ عمل 
. بگ مردم ارائگ نمودهرا ( ساختن بيت الخالء هاي جديد و سيستم آب)و خدمات ( نحوه ساختن نوشيدني ريهايدريشن)دانش 

همچنان آنها كمك نمودند تا جوامع شان توسط حفظ و نگهداري كلينيك صحي و با عرضگ تعليمات صحي و آموزش در 
آنها مردمان ديگر را ترغيب نمودند تا گروه ها و نهاد ها را تشكيل دهند؛ . مكاتب، پارک ها و در خانگ مردم احيا و تقويگ گردد

ن صحت محيطي و پروگرام دوباره بدوران مانند ارتقا دهندگا
 .اندازي

با موسسات که خارج از  "پروژه صحت برای مردم" همچنان
ری، ادویه يبود، نيز کار نمود تا پول، مهارت های انجين شان جامعه
آنها مردم را متيقن ساختند که . و دیگر منابع را تهيه نماید جات

همچنان جوامع . ه ميشودافراد قریه ها استفاده و ادار منابع توسط
و تصميم گيری در مورد توسعه پروگرام دخيل  در برنامه ریزی
 .ساخته شده بود

زمانيكه حكومت ها نيازمندی های اوليه مردم شان را برآورده 
را برای مردم آینده سالمي  "پروژه صحت برای مردم"را برای شان تشكيل نمایند، چنانكه  ئيد، مردم خود باید نهاد هاننكن

 .پاسخ ميگوید اغلباً زمانيكه مردم تنظيم ميشوند، حكومت بعداً با انجام دادن مسئوليتش به مردم. اطمينان داد
را در  منازعاتيميتواند به منابع ، پيشه وران و غيره ان، چوپانان، جنگلبانان، دهقانان، کارگرانو زن انمردمتفاوت ت یاضرور

 بوجود آوردن توازن بينمانند آسان نيست، مشكالت رسيدگي به یكتعداد بعضي اوقات  .ایجاد نمایدجامعه شما و موسسه شما 
ساختن نهاد های قوی اجتماعي اغلباً وقت زیادی را . نيازمندی های کوتاه مدت به درآمد و نيازمندی های طویل المدت صحي

در نظر گرفتن صحت منحيث یک هدف . مشكل استها در بر ميگيرد، زیرا تشخيص چنين تفاوت ها و تصفيه این کشمكش 
، ميتواند کمک نماید تا دبادیگران کار نمایجامعه برای رسيدن به این هدف د افرا ر یک ازه تاي ئدراز مدت و یافتن راه ها

  .حقوقي را در جامعه برای محافظت از منافع عام ایجاد نمایدقوی  اصولکشمكش و مشكالت برطرف شود و 
 

 

 

 

 

 

 

زمانيكلله هللر قریلله شللورای  
را همكللاران صللحي جامعلله  

تشكيل داد، آنها قادر گردیدند 
تا تصميم بگيرنلد کله کلدام    
مشللكالت صللحي از هملله   

 .مهمتر است تا حل شود
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 مع خودساختن جوا پايا

هر چند ما در مورد نهاد اجتماعي . دوام نماید طوالنيکه برای مدت  یک دارائي استبه معني توانایي در محافظت  پایائي

 مانند کلينيک صحي یا برنامه بدوران اندازی مجدد و یا یک منبع طبيعي مانند یک جنگل، مزرعه یا چشمه صحبت ميكنيم، اگر
 .، استفاده نشود، ميتواند منتج به مشكالت صحت محيطي جدی گرددپایایک روش  انكشاف داده نشود و یا به آنها

آن  ایبا نسل های آینده و برنامه ریزی بر همچنان به معني توانایي مطابقت دادن نيازمندی های روزمره کنوني مردم پایائي
ی مطابقت دادن تمام نيازمندی های ما بدون یكي از بزرگترین چالش های که مردم بدان مواجه اند عبارت از تالش برا. ميباشد

 . آسيب رساندن به محيطي که به ما غذاُ، خانه و لباس، آب، انرژی و دوا ميدهد و یگانه منبع حيات ميباشد

، آب و صحيغذای در  روز افزونکمبود . پایائي نداردکه  را دیده ميتوانيماز پيشرفت زیادی در اطراف خود نشانه های ما 

هنگاميكه جوامع به . ، از بين رفتن جنگالت و امراض رو به افزایش استهوا آلودگي .را دیده ميتوانيممعيشت سالم  و هوای پاک
 .ند، مشكالت بزرگي را برای خود شان و نسل های آینده ایجاد ميكنندن، رشد ميكپایائي نداردشكلي که 

. را معرفي مينمائيم پایائي اصولمثال های از بعضي در این کتاب، بخصوص در داستان های که ما جمع آوری نمودیم، 

 .توضيح داده شده است بعدیبعضي از مهمترین اصول در صفحات 
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 رعايت بافت زندگي

ع مختلف انسانها، نباتات، حيوانات و اانوتعدد برای  علمي ۀکلم. ساخته شده است موجودات زندهگوناگون بسيار جهان طبيعت از انواع 
را برای انواع  نام مدت ها قبل از اینكه دانشمندان این. است "تنوع زیستي"یا  Biodiversityروی زمين زندگي مينمایند حشرات که 

فقط مانند بافت عنكبوت که توسط وصل شدن . زنده بدهند، بسياری از مردم در باره بافت زندگي به فرزندان شان آموختانده بودند اجسام
 .و تمام اسباب زندگي را بهم وصل ميكند این بافت بودهتنوع زیستي وابسته به  تار ها به هم قوی ميگردد،

این ميوه . ي را جهت خوردن جمع آوری ميكنند که دارای مواد مغذی بوده و آنها را صحتمند نگهميداردئبطور مثال انسان ها ميوه ها
پرنده ها حشرات . بدون گرده افشاني، ميوه رشد نخواهد کرد. ه اندها در درخت ها و بته ها رشد ميكنند که توسط حشرات گرده افشاني شد

تعادل در بافت حيات به معني این است که گلها، حشرات، پرندگان، و روباه های . را شكار ميكنند و پرنده ها توسط روباه ها شكار ميشوند
وباه ها را بخاطریكه شاید مرغ های تان را کشته است، از اگر شما تعداد زیادی از ر. اشته باشدکافي برای همه جهت زندگي کردن وجود د

به این ترتيب از بين بردن تعداد زیاد روباه به . بين ببرید، بعداً شاید تعداد پرندگان افزایش بيابد و آنها تعداد زیادی از حشرات را خواهند خورد
 .معني این خواهد بود که شما ميوه زیادی نخواهيد داشت

 
خودش  تنوع زیستي. انات و نباتات اندتعداد زیادی از حيو ۀن مواجه به از دست دادن تنوع زیستي با نابود شدن همه سالمتأسفانه، جها
 .تر مي شود ارزشبا  ،صحت انسان را محافظت ميكندبه طریقه های زیاد این بافت حياتي از آنجایيكه ارزشمند است اما 

  

 

 

 

.انسان در حال و آينده، عبارت از محافظت از بافت حيات استمحافظت صحت از  يك بخش مهمي  
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 راض جديد مي رددآسيب به بافت زندگي سبب رفتن بطرف ام

از دست دادن تنوع زیستي بدین معني است که انواع کمتر از نباتات و حيوانات وجود دارد و تعادل طبيعي بين نباتات، حيوانات و انسانها 
به دو مثال از اینكه از دست دادن تنوع زیستي از سبب از بين رفتن جنگالت منجر . این عمل سبب امراض جدید ميگردد. مختل ميگردد

 :امراض جدید شده است، بازگو ميشود

 شيوع آور ي که مردم درختان استوایي را بخاطر فارم ها و شهرک ها در افریقا قطع نمودند، لشمانيا، تب زرد و مرض خواب ئجا
د و حيواناتي که زمانيكه آب ها بجای اینكه جذب زمين گردند، آب های ایستاده را ساختن. این امراض توسط حشرات انتشار مييابند. یافت

 .حشرات را ميخوردند خانه های شان را در جنگل از دست دادند، این حشرات افزایش یافتند

  زمانيكه تعداد بي شماری از درختان در امریكای شمالي قطع گردیدند، تعداد موش های پا سفيد افزایش یافت، زیرا غذا برای این
 Lymeاین موش ها یک مریضي بنام . موش ها را شكار مينمودند کاهش یافتموش ها افزایش یافت و تعداد حيواناتي که این 

Disease را انتقال ميدادند که بعداً بين انسانها پخش گردید. 

 

  اند گياهان دارويي مربوط به تنوع زيستي
. بيشترین ادویه جات از گياهان ساخته ميشود

قطع ميشوند و دریا ها و تاالب ها  زمانيكه جنگالت
ميشوند، ما تعداد زیادی از این گياهان را از دست خشک 
  .ميدهيم

همچنان ما دانش باستاني خود را در مورد نحوه 
 .ميدهيم از دست شفأ بخش،استفاده از این گياهان 

و  محافظت تنوع زیستي و بافت حيات، فرهنگ
شفا بخشي را محافظت مداوائي و  ها یا عنعنات سنت
 .ميكند

ط به تنوع زيستي رژيم غذايي صحي مربو

 است
صحت خوب مربوط به خوردن غذا های متنوع مانند 
ميوه جات، سبزیجات، حبوبات و غذا های وحشي مثل 

 .توت، ماهي و گوشت شكار ميباشد
 زمانيكه ما تنوع زیستي را از دست بدهيم، تعداد

 ،زیادی از غذا ها را که ما روی آنها برای یک رژیم صحي حساب ميكنيم
به مشكالت صحي که از سبب فقر  ، در نتيجه تمام جامعهيدهيماز دست م

 .غذایي بوجود ميآید مواجه ميگردند
بافت حيات را درک  "پروژه صحت برای مردم"گلوریا کارمند صحي 

چون زنبور های عسل برای توليد عسل به گل ها ضرورت دارند و . نمود
غرس  .ندنتوليد ک د تا ميوهننياز به زنبور ها دار ی شگوفه داردرخت ها

درخت ها و پرورش زنبور ها به جامعه کمک نمود تا غذا توليد نمایند و 
 .نمایند ءبافت حيات را همزمان احيا

 

 

 

 
افراديكه از گياهان دارويي استفاده ميكنند، اغلباً آنها را كشت و ن هداري 

.مينمايند كه سبب محافظت تنوع زيستي و سنن مي ردد  

ع محصوالت سبب بهبود تنوع زيستي و اكشت انو 

.رژيم غذايي صحي ميگردد  
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 تنوع زيستي حاصالت را بهبود ميبخشد

رشد این . دکشت ميشوآنها بدست آمده و هنوز وحشي  انواعاز قبل تمام محصوالت غذایي، شامل برنج، جواری و گندم هزاران سال 
 .محصوالت مربوط به حشرات و دیگر حيوانات ميباشد

مزارع صنعتي، با استفاده از ماشين های بزرگ و مواد شيميایي سمي حاصالت بيشتری را نوید ميدهد اما این مواد کيمياوی نباتات و 
نها در مورد یک نوع حاصل و برای یک مدت کوتاه اگر حاصالت افزایش مييابد، ت. حشرات مفيده را از بين ميبرد و زمين را آسيب ميرساند

 . ، وجود خواهد داشتندي که برای صحت خوب ضروری ائبعد از چندین سال، غذای کمتر و انواع کمتری از غذا ها. است

 

 
ن روش ها حشرات ای. کمتر توليد نمایندآفتي دوام آور، مزارع ميتوانند حاصالت زیادی را با مشكالت  پایا وبا استفاده از روش های 

صحي و زندگي حيوانات را بهبود بخشيده و زمين را با کود های طبيعي غني ساخته، زمين و درخت ها و نباتات را حفظ و نگهداری ميكند 
 .و صحت بهتری برای همه تامين ميكند را بهبود بخشيده تغذی متنوع  های کشتالت حاص(. 25مراجعه به فصل )

 

 ا محافظت ميكندتنوع زيستي منابع آبي ر
صنعتي هر دو ما را بطرف از دست دادن زمين های مرطوب و خشک شدن جوی ها در فصل خشک  زراعتاز بين بردن جنگالت و 

 .مزارع را صدمه زده و دریا ها و جهيل را آلوده ميسازد ،زراعتي آفات دواهای ضدکود های کيمياوی و . سال ميبرد
 

 دتنوع زيستي جوامع را محافظت ميكن
در ساحات . زمانيكه این منابع ناپدید ميگردند، فقر گسترش مييابد. به دسترسي به منابع است طبسياری از معيشت های مختلف مربو

 .صنعتي سبب افزایش قرضه برای بعضي ها و از دست دادن زمين برای تعداد کثير دیگر ميگردد زراعت، زراعتي

.و از آن محافظت ميكند بوده به تنوع زيستيوابسته  ياپازراعت   
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...ابر باران توليد ميكند و آب به زمين ميفرستد  

.....آب تبخير ميشود كه ابر ساخته شود  

 

 زمين غله جات را رشد ميدهد

کود ها زمين را 
دهقانانيكه بشكل متداوم  تغذیه ميكنند

زراعت ميكنند، از چرخه مواد 
مغذی برای غني نگهداشتن 
.زمين استفاده ميكنند  

غله جات 
تبدیل به غذا 
 ميشوند

 غذا تبدیل به شوره
ميگردد (دکو) شوره حيواني ميتواند به  

 کود تبدیل شود

 بافت حيات اءاحي

زمانيكه مردم  2در داستان فصل . موجود حيه ميميرد، روی تعداد زیاد دیگر بشمول انسانها تاثير ميگذارد در بافت حيات زمانيكه یک
زمانيكه طوفان ها به وقوع پيوست، مردم خانه های . مانگالراتو جنگالت شانرا از دست دادند، منابع غذایي و درآمد شانرا نيز از دست دادند

درختان را دوباره غرس نمایند، مردم قریه دریافتند که آنها کاری بيشتر از محافظت خاک  تاه شروع نمودند زماني ک. شانرا نيز از دست دادند
زمين به یک حالت صحي، تعداد زیادی از نباتات و حيوانات مهم برای صحت را در جامعه شان  ءکار شان برای احيا. و توليد عسل نموده اند

 .بازگرداند واپس 

 با طبيعت كار             

در طبيعت هيچ چيز بيهوده و باطله نيست، زیرا که هر چيز 
 .استفاده و هدفي دارد

یک راه که طبيعت از منابع بدون ضياع دوباره 
سيكل یا چرخه  استفاده ميكند، عبارت از کار بصورت

 .ميباشد
و  متأسفانه چرخه های طبيعي توسط انسانها

ف مشكالت فابریكه ها مختل گردیده و این عمل بطر
 .جدی صحت محيطي رفته است

یک مثالي از آنچه اتفاق مي افتد زمانيكه چرخه 
درجه حرارت  های طبيعي مختل ميگردد بلند رفتن

 (.33مراجعه به صفحه )زمين است 
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آنچه كه از زمين بيايد، 

.بايد پس به زمين برود  

 

هرچه كه از فابريكه 

بيايد، بايد به فابريكه 

.برگردد  

 

 كنيم تقليدي چرخه هاي طبيعاز ميتوانيم  چ ونه

(How we can copy Natural cycle) 
 :یک مقوله دارندصحت محيطي در فليپين  مروجين

پس به زمين واآنچه از زمين آمده، اینكه هر  با درک اهميت
برميگردد، ميتوانيم از طبيعت تقليد کنيم و منابع طبيعي و صحت خود 

در خانه ها، جوامع و  سيكل ها یا چرخه های که ميتوانيم. را حفظ کنيم
رف فابریكه های خود ایجاد کنيم، قدمه های کوچكي است که ما را بط

 .انكشاف صحت محيطي ميبرد
دوباره و یا دوباره بدوران انداختن  ۀبطور مثال، دسته بندی، استفاد

ي برای تقليد از مثال ئبوتل های شيشه ای و قطي های حلبي راه ها
به عوض ساختن  ،یک سيكل یا چرخه دهای طبيعت با ایجا

 .انباری از زباله و آشغال ميباشد
 

ي ز چرخه هاي طبيعاصنعتي  چ ونه فابريكات

 تقليد كرده ميتوانند

 :دیگری نيز دارند ۀصحت محيطي در فليپين یک مقول همكاران
 

د اما نسبب ایجاد بيشترین آلودگي سمي ميگرد فابریكات
بياموزد تا از انرژی و مواد در یک روند  يند از چرخه های طبيعنميتوا فابریكه هاحتي 

اگر مواد . ميتواند دریافت تمام مواد زائده که ایجاد کرده است، باشد يصنعتفابریكات اولين قدم برای . یددوباره استفاده نما توليد پاكبنام 

اگر . واستفاده شانرا کاهش و در نهایت محو کند اداره باید آنها را بطور محفوظ فابریكهزائده مانند مواد کيمياوی سمي دوباره بدوران نيفتد، 
پيشگيری، احتياط و حق صحت برای همه باشد، نه بر اساس حق آن بر داشته باشد، باید اساس  ۀ پایاي در آیندميخواهد جای يصنعتفابریكۀ 

 .سود بردن از خطر، انبار نمودن زباله و مواد زائده و مرض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از منابع اندك و دوباره بدوران انداختن و 

فابريكه استفاده مجدد از آنچه استفاده نموده اند، 

بي را كه به صحت محيطي سبب ميتواند آسي صنعتي

 .ميشود، كاهش بدهد
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 پیشگیری به یک مثقالیک 
تداوی می ارزد کیلو  

 پيش يري از آسيب آلودگي

زهری و سمي که از فعاليت های انسانها مخصوصاً  عبارت از آسيبي است که به انسانها و محيط زیست از سبب افزایش مواد آلودگي

 . ما انتقال ميكند هوا، آب و خاکبه آلودگي سمي از طریق محيط . مواد زائده صنعتي، حمل و نقل و زراعت بوجود ميآید، ميرسد
 . ميگيریمو در معرض آن قرار نموده که ما در زندگي روزمره خود استفاده بوجود مياید ي ئاکثریت آلودگي از چيز ها

 :معمول ترین راه های که مردم در معرض آلودگي های سمي قرار ميگيرند عبارتند از

 ما دود سمي را تنفس ميكنيم و خاکستر سمي آب آشاميدني و زمين های . ، مخصوصاً زمانيكه پالستيک ميسوزددود آتش

 .حاصلخيز مانرا آلوده ميكند

 ميكند که هوا، آب و خاک را آلوده، دود فابريكه ها. 

 ،و ميگردند  رهاکه در منابع آب  زباله های حاصلهکه در فابریكه ها، معادن و استخراج نفت استفاده ميشوند و  مواد كيمياوي

 . همچنان هوا و زمين را آلوده ميكنند

 به دور دست ها زمانيكه پاشيده ميشوند از طریق هوا . که نزدیک غذا منابع آب و در خانه ها بكار برده ميشود، حشره كش ها

 . آسيب های بزرگي را سبب ميشوند وانتقال نموده 

 از ساختن مواد الكترونيک، افرادی را که با آنها حاصله نگ ها، تغيير دهنده رنگ ها و ردر باطری ها،  موجود، مواد كيمياوي

 .سروکار دارند صدمه ميزند

 را آلوده ميسازد که از اگزوز موتر ها خارج ميشود، هوا، آب و خاک، بخار ماشين. 

آلودگي سمي سبب آسيب های جدی به انسانها، نباتات، و حيوانات، نه در جای که آزاد گردیده است بلكه در ساحات دور تر از منبع نيز 
مراجعه به . )است( دوام آورن) پایائيكه از آلودگي و مواد سمي بوجود ميآید، یک بخش مهم از هائيمحافظت خود از آسيب . ميگردد

 .(23الي  24، و 22، 24، و فصل های 444 ،424، 328، 42صفحات 
 

  رانه و احتياطيپيش ي اصول
که قبالً در طبيعت وجود نداشت، ایجاد نموده  را شان برای توليدات جدید و سود بيشتر هزاران نوع مواد کيمياوی تالششرکت ها در 

از این مواد هر روز در توليدات شان هم  هنوزو . فته تا ثابت شود که محفوظ اندقرار نگر تحقيقاکثریت این مواد کيمياوی هنوز مورد . اند
 .شندواستفاده نموده و به ما ميفرکيمياوی 

حتي زمانيكه مردم فكر کنند که بعضي از این مواد کيمياوی احتماالً مضر باشد، اگر نتوانند ثابت کنند که آن مواد کيمياوی خطرناک 
 . ذکور را از بازار خارج نمود و یا از بدن دور نگهداشت، نميشود که مواد ماند

مينامند بحيث رهنما برای تصميم گيری استفاده  انه و احتياطيپيشگير اصولبعضي از رهبران جامعه و دانشمندان از آنچه که بنام 
 :ميگوید انهپيشگير صولا. ميكنند

گر ما ، حتي اباشداگر دليلي وجود داشته باشد كه چيزي ممكن مضر 

بدان متيقن هم نباشيم، اجتناب از انجام دادن آن بهتر است نسبت به 

 .اينكه ريسك نماييم

در حال . دارنددر حال حاضر که اکثر کشور ها است بر عكس آنچه  صلاین ا
ما . مجبور هستيد ابتدا ضرر آنرا ثابت نمایيدچيزی متوقف شود،  توليد اینكه برای حاضر

 .ميگویيم( Dead Bodies Principle) مرده اجسامبه این اصل 
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 زمين كرۀ گرم شدن

قطع جنگالت، افزايش آلودگي آب و هوا و از بين رفتن حيات وحش همگ . در سرتاسر جهان، بافت حيات در حال از هم پاشيدن است
 . حرارت زمين كگ توسط آلودگي بلند ميرود كمتر قابل ديد است ۀدرج. مثال هاي زنده ميباشند

يك منطقگ در طي يك مدت طوالني  يآب و هوا)ياد ميشود، اقليم ( global warming)ين مشكل كگ بنام گرم شدن زمين ا
آنچگ كگ بگ شكل يك تغيير كوچك در افزايش درجگ حرارت بنظر ميرسد، بطرف . زمين تغيير ميدهد ۀرا در بخش هاي مختلف كر( زمان

تغيير در . و سيل زياد دارد و بعضي مناطق ديگر باران كم داشتگ و خشك سالي بيشتر دارد بعضي مناطق طوفان. تغيير بزرگ پيش ميرود
 .اقليم از سبب گرم شدن زمين همگ سالگ سبب حوادث در سرتاسر جهان ميگردد كگ منجر بگ مشكالت جدي صحي براي انسان ها ميگردد

  بين رفتن خانگ ها، مهاجرت هاي كتلوي، جراحت و سيالب، طوفان هاي شديد و خشك سالي سبب كاهش حاصالت، قحطي، از
 .مرگ ميگردد

  امراض تشديد يا توسعگ مييابند، زيرا با تغيير آب و هوا حشرات و حيواناتي كگ امراض را انتقال ميدهند هجوم آورده و از يك منطقگ
 . بگ منطقگ ديگر نقل مكان ميكنند

  و مرگ و مير ميگردددرجگ حرارت بلند تر بعضي اوقات سبب افزايش امراض. 

 

 زمين كرۀاسباب ريشه اي گرم شدن 

زیست وجود داشته باشد، زمين نميتواند  محيطزیاد در  آلودگياما اگر . محيط زیست یک توانایي طبيعي دارد که آلودگي را جذب ميكند
لي مانند نفت و يی از مواد سوخت فوسسال گذشته، زمانيكه انسان ها شروع به استخراج و سوختاندن مقدار زیاد 244در طي . جذب کند

همچنان . این یكي از اسباب ریشه ای گرم شدن کره زمين است. ذغال سنگ نمودند، مقدار آلودگي در محيط بيش از پيش افزایش یافت
 . ساختن زمين سهم دارد این هم در امر گرم. بعضي از مواد کيميایي برای توليدات اختراع گردید که هوا را آلوده نموده و جذب شده نميتواند

 ۀیكي دیگر از اسباب گرم شدن زمين عبارت از استفاد
. منابع ميباشد پایدار غيرغير عادالنه، نابرابر و بصورت 

کشور های ثروتمند مانند ایاالت متحده امریكا با استفاده از 
منابع زیاد، بدنبال سود و مفاد زیاد سبب آلوده شدن محيط 

 . ردن زمين را آغاز نمودزیست گردیده و گرم ک
 عينزمانيكه کشور های فقيرتر شروع به پيروی از 

نمودند، تحمل آلودگي ترقي  رای رشد وب غير پایاروش 
جهت پيشگيری . گردید توسط زمين غير قابل تحملبيشتر 

كه توسط گرم شدن زمين بوجود مي آید و فوقاً ایاز حوادث 
م کشور های ههای انكشاف یافته و  لست شد، هم کشور

از منابع تغيير روش  پایارو به انكشاف باید جهت استفاده 
به توقف نياز به سوخت  ما مخصوصاً ضرورت. بدهند

لي داریم و باید شروع به استفاده از انرژی پاک نمایيم يفوس
 (.23مراجعه به فصل )

 

 

 

 

 




