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مروری درخصوص اثرگذاری انسان باالی محیط زیست
1-1بایوسفر(:)The Biosphere
محیط زیستی که حمایه کننده  ،تقویه کننده ونگهدارنده فعالیت های مختلف انسانی است،وسیعا" تحت نام بایوسفرشناخته
میشود .بایوسفر درمقایسه به اندازه مجموعی زمین،ازیک الیه کم عمقی به ضخامت()02کیلومتراعتبار ازکف بحرتا
بلندترین نقطه اتمسفیر که حیات بدون استفاده از وسایل وآالت محافظوی مصنوعی ساخته شده توسط انسان درآن ممکن
باشد،تشکیل گردیده است.
توسط علوم ساینسی برآورد گردیده است که بایوسفرچیزی در حدود) (5731میلیون نوع وگروه موجودات را در خود
دارد(جدول  .)5-5تعداد مجموعی این گروه هاوانواع موجود خیلی بیشتر ازاین است،و یک محدوده ای بیشتراز( )02تا
()522ملیون را احتوا میکند .ضروریات الزم واساسی زندگی برای همه این انواع که دربردارنده روشنی،گرما،آب،غذا
ومسکن میباشد به وسیله بایوسفر تامین گردیده است.
ازآن جایی که بایوسفیر یک مجموعه ویاکامپلکس پیچیده ووسیع است،معموال" به واحد ها ویا ایکوسیتیم های خوردتر
تقسیم میشوند .تمام ایکوسیستیم ها به دو قسمت زنده( )bioticوغیر زنده( )abioticتقسیم شده میتوانند.
اشیای غیرزنده عبارت از اجزاوعناصراساسی چون فاسفورس ونایتروجن اند که مرکبات آنها درمحیط زیست پیدا
میشوند.کتیگوری زنده میتواند به سه زیرگروپ اساسی ذیل تقسیم شوند:
.1مولدین ( –)Producersارگانیزمهای اوتوتروفیک(خودمغذی)،تاحد زیادی گیاهان سبزوالجی ها.
 .2مصرف کننده ها ویا مشتری ها ( – )Consumersاورگانیزمهای هیتروتروفیک (تغذیه کننده دیگران) عمده تا"
زندگی تمام حیوانات،بشمول پستانداران،ماهی ها،حشرات وپرنده ها رادربرمیگیرد،اینها درنهایت تعلق میگیرد به مصرف
مولدین جهت پایداری زندگی .
.3اورگانیزم های هیتروتروفیک تجزیه کننده ها یا تخریب کننده ها(:)Decomposers-heterotrophic organisms
بطورعمده بکتریاها وفنجی های که مرکبات مغلق مواد کثیف را به شمول تولید کننده های مرده ومشتری ها ،تخریب
وتجزیه میکنند ،تا یک بار دیگرمرکبات کیمیاوی رابرای تولید کننده گان مهیا سازند.
دریاچه یا خندق میتواند یک مثال عملی یک ایکوسیسیم باشد.موجودات غیرزنده عبارت اند ازآب،مواد غذایی،آکسیجن،
کاربن دای اوکساید وغیره .
مولدین در ایکو سیستیم گیاهای ریشه بزرگ وگیاهان خورد وریزه شناور درروی آب اند که معموال" شامل الجیهای که
بنام فیتوپالنکتون ( )phytoplanktonیادمیشوند ،میباشند(.)Fig.1-1اینها انرجی را ذخیره نموده وآکسیجن را
آزادمیسازند.مشتری های اولی اینها عبارت از بینتوزها( )benthosیا باتام فارمها( )bottom formsو
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زوپالنگتون( )zooplanktonهای قادربه کمی شنا ویا غیر شناورمیباشند .فی توپالنگتون( )phytoplanktonها توسط
زوپالنکتون های که به ترتیب توسط آبزی های بزرگ مانند ماهی ها خورده شده اند به مصرف میرسند.
سایر مشتری ها شامل حشرات ،بقه هاوانسان ها میباشند،ونیز کاتیگوری ای که باالی کثافت های عضوی زندگی
میکنند( .)detritivoresتمام این اشکال  ،کثافت های عضوی واورگانیزم های مرده را تولید میکنند .
تجزیه کننده ها (،))Decomposersبکتریاها وفانجی ها،ازکاربن عضوی استفاده کرده وکاربن دای اوکساید( )CO2را که
بعد ها توسط الجی ها استفاده میشوند ،تولید میکنند.کاربن دای اوکساید اضافی( )Additional CO2از اتمسفیر وازطریق
تنفس ماهی ها تهیه میشود.
در یک سیستیم صحیح،موجودیت مواد غذایی(،)nutrientsکاربن،فاسفورس ونایتروجن به حد قابل مالحظه ای خورد
است که تولید الجی ها رامحدودساخته و تعادل دینامیکی از طریق ایکوسیستیم تامین میگیرد.
عناصرواجزای کیمیاوی بین اورگانیزمها ومحیط زیست ازطریق گذرگاه های تضمین کننده سیکل طبیعی ،دوران میکند که
مهمترین آنها احتماال" ( )5سیکل هایدرولوژیکی و( )0سیکل بیوجیوشیمیکی { }iکاربن }ii{،نایتروجن}iii{،فاسفورس و{}iv
سلفراند.دریک محیط زیست طبیعی غیرملوس،این سیکل ها دریک حالت بیالنس شده همراه با کمی ناپایداری عمل می
کنند،ازین رو درپایدری تمام بایوسفیر ممد واقع می شود.
جدول:575انواع شناخته شده خانوده های زنده()Variety of known living species

حشرات ومیریاپیدزها(صد پا ها،هزارپاها)

تعداد
()520
520

انواع های شناخته شده

نباتات

032

فنجی وگلسنگها.

522

پروتوزوا ها(حیواناتی یک حجره وی؟) و الجی ها(نباتاتی که درآب پیدامیشوند ،علف بحری).

42

شیلیسیراتی ها(عنکبوت،کژدم)

31

جانوران نرم تن(حلزون)

32

رده ای سخت پوستان،خانواده ای خرچنگ

02

کرم گوشت ،کرمک های کوشتی(کرم های چنگکی،کرم های فیالریل یا پارازیتی)
ماهی ها

01
00

کرم های نرم تن(پهن ودارای دوانتهای تیز،کرم کدو یا کدودانه).
کرم های استوانه وی یا کرم های انیلید(کرم خاکی یا زمینی،زالو یاکرم حجامت).
خزنده ها و ذوحیاتین(آنهای که هم درخشکه وهم درآب زندگی میکنند).
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02
50
5271

پرنده ها

52

سنیدارینها(کاوکان یا ستاره دریائی که بیشتر درسواحل نیو انگلندزندگی میکنند،سکلت رنگه ها،رنگ قرمزی ها).

52

اسفنج ها.

52

پستان داران (بشمول انسانها)

071

باکتریا(میکروبهای تک یاخته)

072

سایراورگانیزم ها (موجودات زنده)

52

ازوقتیکه انسان درروی زمین عرض وجود کرد،به طریقه های مختلف محیط زیست را به نفع خود تغیرداده واستثمارکرده است.تا
این اواخر،اگرچه این تغیرات محض نگرانی های کوچکی را دریک سیستیم بزرگ بیان میکند،ولی تهدید جدی را که باالی
میکانیزم هوموستاتیک ( ،)Homeostaticبنام اثربرگشتی دورانی که متمایل است سیستیسم دریک حالت پایدار قرارداشه باشد
نامیده میشود،نداشته است .حاال متاسفانه انسان قادراست ومیتواند نگرانی های قابل مالحظه ای درخصوص آشفتگی دائمی  ،برای
حالت پایدار وبیالنس شده سیکل طبیعی ایکوسیستیم ها( )ecosystemsایجاد کند.

شکل  -1.1یک ایکوسیستم آبزی()An aquatic ecosystem
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 -2.1دوران هایدرولوژیکی (:)The Hydrologic cycle
دوران هایدرولوژیکی یا سیکل آبی(،)Water cycleشاید مهمترین دوران از دوران های طبیعی در بایوسفیرباشد.بیشتر از ()53
فیصد آب بایوسفیر( )biosphereدرابحار،ومقدار ( )0فیصد باقیمانده آب درقاره ها(هفت قاره یا کانتینینت)ودر
اتمسفییر( )atmosphereیافت میشود.الکن بیشتراز ( )32فیصد از قسمت یارقم اخیر(یعنی از سه فیصد) در یخ چالها ویخ پهنه
ها( )glaciers and icecapsقفل ویا محصور است.
آبیکه انسان ها شدیدا"به آن وابسته اند شامل،دریاچه ها(جهیل ها)،نهرها(جوی ها)وآبهای زیر زمینی بوده که کمتراز 5فیصد را
احتوامیکند(آب تازه ویاآب شیرین) واین همین آبی است که اخیرا" دربسیاری از قسمت های دنیا استفاده ویااستفاده مجدد میگردد.
دوران هایدرولوجیکی بایوسفیر( )Biosphereبه تقابل مقدارتبخیر ( )evaporationوبارندگی ( )precipitationمربوط
میشود.آب مایع روی زمین به شکل تبخیر وتعرق نباتات  ،به اتمسفیرمیرود .بخارات به شکل باران ویابرف واپس به زمین
بازمیگردد.شکل() 075سیکل مکمل هایرولوژیکی راتوضیح میدهد.
بیشترتبخیرها باالی ابحاربه وقوع می پیوندد الکن بعضی ازابحار آب بیشتری در نتیجه تبخیر ،نظربه سایرابحار درمقایسه به
مقدارآبی که از باران بدست میآورند از دست میدهند .این تفاوت توسط ریزش ونفوذ آبی که توسط قاره ای که درباالی آن بارندگی
بیشتر درمقایسه به تبخیر صورت می گیرد دیده میشود.
بیشترین تبخیر ها در سطح ابحار به وقوع می پیوندند،قاره ها بیشترازپنجاه فیصد آبهای بارانی خود را درپروسه تبخیر از دست
میدهند،قسمت باقیمانده بطورموقت دردریاچه ها ،دریاها ویا به شکل آبهای زیر زمینی ذخیره میشوند که بعدها به بحر میریزند.
سیکل جهانی میتواند به طوری اختصار قسمی که در جدول ( )075نشان داده شده،ارائه شود.

جدول  2-1بالنس آبی زمین()Water balance of the earth
قاره ها (کیلومترمکعب درسال)
ابحار
⁄
(()Continents
() )Oceans
000222
باراندگی ها()Precipitation
025222
تبخیروتعرق()Evaporation
افزایش وجریان بداخل(+37000 )Gain by inflow

55222
20222
-37000

تمام زمین
()Whole earth
000222
000222
2

هرسال یک برآورد ()000222کیلومترمکعب از آب ازسطح زمین تبخیرشده ()evaporatedوعین همین مقدار به تمام
سطح زمین باریده است (.)precipitatedمقدارآبیکه به بطور موقتی ذخیره شده وبعد به ابحار تخلیه گردیده است
( )03222کیلومترمکعب را احتوا نموده واین مقدارآبی است که به صورت ذخیروی برای ضرورتهای انسان در دسترس
است تغیروتبدیل های کوچکی دردوران هایدرولوژیکی درمنحرف کردن ویا تنظیم کردن جریان وفیزذخیره آب برای
امورخانگی و یا برای نیروی برق،ویا کنترول سیالب ها،آبیاری ومسائل تفریحی گاهی به عمل آمده است.
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شکل 2.1سیکل یا دوران هایدرولوجیکی()The hydrologic cycle

3.1دورانهای غذایی(:)The Nutrient cycles
 1.3.1دوران کاربن(:)The carbon Cycle
بایوسفیریک مخلوط مغلقی از مرکبات کاربن را دریک تعادل دینامیکی ای تشکل،تغیرشکل وتجزیه دارااست .دوران
دینامیکی کاربن درشکل()0.5ارائه گردیده است.

5

شکل 3.1.دوران کاربن()The carbon cycle
مولدین به کمک نورساخت ها یا فوتوسنتیزها( ،)photosynthesisکاربن دای اوکساید اتمسفیررابه کاربن عضوی تقلیل
میدهند.واینها بعدا ازطریق مشتری ها وتجزیه کننده ها به طور معمول به کمک تنفس به اتمسفیر داخل می شوند.بازگشت
اضافی ازمولدین ومصرف کننده ها،ازطریق پروسه های غیربایولوژیکی احتراق ،بوقوع می پیوندد.گرچه مقدار کاربن
دای اوکساید( )CO2دراتمسفیر یک نگرانی عمده است،درحقیقت حوضه تجمع اتمسفیربرای کاربن کوچکترین حوضه بوده
وابحاربیشترین مقدارکاربن را درخود جای داده وبه صفت یک گودال پهناورته نشینی ( )vast “sink” for carbonبرای
کاربن دای اوکساید خدمت میکند.
مخزن های تیپیک برای کاربن(که به بیلیون تن افاده میشود) عبارت اند از:ابحار،02222-فوسیل های سوختی( fusil
،)fuelصخره ها ومینرالها 1222-تا،52222گیاه ها وخاک ،0222-واتمسفیر  .312بنابراین ابحار بیشتر از  12مرتبه به
مقایسه اتمسفیر،درخود ذخیره مینمایند.فعالیتهای انسانی بطورتخمینی ( )372بیلیون تن کاربن را(به شکل کاربن دای
اوکساید)ساالنه به اتمسفیر انتشارمیدهند.درمقایسه به آنچه اتمسفیر درخود نگهمیدارد این یک مقدارناچیزرا تشکین
میدهد،وحتی یک رقم کوچکتردرمقایسه به آنچه ابحاردرخوددارند وانمود میگردد.ازجمله ( ) 372بلیون تن ،تنها (072
)بیلیون تن دراتمسفیرتجمع میکنند،ما بقی توسط ابحار ونباتات زمینی جذب میشوند.
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میکانیزم دقیقی که بوسیله آن آب بحرتوسط هوایی که درباالسر آن قراردارد،برای بیرون کشیدن کاربن دای اوکساید()CO2
جذب میگردد،به طوردقیق معلوم نیست ولی حوضه بحری تمایل دارد تاتمرکزاتمسفیریک کاربن دای اوکساید را تنظیم
کند.
هرچند مقدارخالص ( )072بیلیون تنی که ساالنه دراتمسفیریکجا میشود یک بخش کوچکی را ازمجموع آنچه اتمسفیردرخود
دارد تشکیل میدهد،ولی ازاین سبب بزرگ پنداشته میشود،که فعالیت ها و پروسس طبیعی ومحیط یک تعادل دینامیکی
راحفظ میکنند ،درحالیکه فعالیت های انسانی یک بار اضافی را باالی طبیعت وارد میکند،ازاین روبالنس دقیق وحساس را
ازهم متالشی میسازد.هریک ازرویداد ها  ،وقایع وحوادث جهانی که تبادله کاربن دای اوکساید بین اتمسفیر و بحررا
تغییربدهد ،میتواند بطورچشمگیری درتمرکزکاربن دای اوکساید اتمسفیرتاءثیربگذارد.
جدا ازتولید ومصرف روزانه ئی کاربن(بشکل ،)CO2زمین ذخایرعظیم حوضه های کاربن رابه شکل امانت
های( )depositsغیرعضوی ازقبیل ،چونه ،اما نت های فوسیل های سوختی که به صورت عمده متشکل ذغال ونفت اند
درخود دارد.
بدلیل سوخت تیل های فوسیلی،شرایط اقلیمی وانحالل صخره های کاربوناتی وفعالیت های آتش فشانی،قسمت محدودی
ازکاربن ها به طرف حوضه های جانوران وگیاهان آبزی اتمسفیری به شکل کاربن دای اوکساید وکاربونیک اسید،باز
میگردند.
مطالعات تاحال نشان داده اند که نباتات ورستنی ها،دریک اتمسفیرغنی ازکاربن دای اوکساید()CO2برای رشدونمو،تمایل
بیشتردارند الکن این مزیت بابرهنه کردن جنگالت توسط انسان عوض می شود،بنابرین توانمندی برای دورکردن کاربن
دای اوکساید از اتمسفیررا ازدیاد می بخشد .ازاین رویک ازدیاد قابل مالحظه ای درتمرکز اتمسفیری کاربن دای
اوکساید( )CO2بمشاهده رسیده است.
ریکورد ها وآمارجیولوجیکی نشان میدهد که ازدیاد تراکم کاربن دای اوکساید( )CO2اتمسفیری به حد خوبی درسطح
( )280_+10ppmتاهجوم انقالب صنعتی قرارداشته است (شکل. )0-5ازاواخر(،)5322سوخت تیل های فوسیلی
وسایرفعالیت های انسانی در تراکم اتمسفیری بیشتر از( )02فیصد ازدیاد به عمل آمده است.در 5515سطح کاربن دای
اوکساید دراتمسفیر ( )316ppmبود که یک ازدیاد()50فیصد رادربیشترازدوقرن نشان میدهد.در (،)5554به
سطح( )367ppmرسید که یک رشد ()53فیصد راطی فقط ()05سال نشان میدهد،و نزدیک به سطح ( )042ppmدرسال
( )0220رسید.این ازدیاد بایک ازدیادساالنه ای( )1.4ppmبرابری میکند.فعالیت های انسانی درتعادل دینامیکی بین
اکثریت حوضه های کاربن دای اوکساید بایوسفررابهم زده است وتاثیرات چنین بهم زدنها،دلیل ایجاد نگرانی های جدی
وفوری است.
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شکل  . 4-1غلظت کاربن دای اوکساید ماحول

 2.3.1دوران نایتروجن(:)The Nitrogen Cycle
گاز نایتروجن ( )35فیصد اتمسفیر را تشکیل میدهد .اما بیشترموجودات زنده از آن به صورت مستقیم مستفید شده نمی
توانند.دروحله اول پیش از این که توسط نباتات وحیوانات مورداستفاده قراربگیرد باید تثبیت شوند.درجریان
تثبیت،نایتروجن به صورت عموم به مرکبات کیمیاوی خود چون نایتریت ها( ،)NO3وامونیا( )NH3تبدیل میشود.تثبیت
نایتروجن ازدو طریق وسایل فزیگی -شیمیایی( )physicochemicalوبیالوجیکی( )biologicalصورت میگیردهرچند
آخری به مراتب سهم بزرگتری دارد.
تثبیت بیولوژیکی برای تعداد کمی محدود میشود،الکن اورگانیزمهای فراوانی ازقبیل بکتریا های که آزاد زندگی دارند
،چون مخمر های سرکه( )Azetobacterوباکتریای کلوستریدیوم(،)Clostridiumباکتریای گره مانند( Nodule
 ) bacteriaباالی نباتات خوردنی لیگومینواس()Leguminousمانندرهیزوبی اوم(،)Rhizobiumو بعضی از الجی های
8

سبز -آبی.اینها کلید های برای حرکت نایتروجن ازذخایراتمسفیری بطرف سیکلی که در شکل()5-1نشان داده شده است
میباشد.
نایتریت ها برای ایجاد امینواسیدها(، )amino acidsیوریا(،)ureaوسایرباقی مانده های عضوی در سیکل های تولید کننده
(،)producerمشتری یا مصرف کننده ( )consumerوتجزیه کننده ()decomposerبه تحلیل میروند ویا جذب
میشوند.امینواسید ها از طریق پروسه ای که بنام امونیفبیکشن()ammonificationیاد می شود،به یوریا و بعدها به
امونیا( )NH3تبدیل میشوند.
برای تکمیل کردن سیکل،باکتریای بدون نایترت،امونیا را به نایتریت ها وبعد به نایتراتها وبعد دوباره به گاز نایتروجن
تبدیل میکند.به این ترتیب بعد از یک رویداد نارمل،مقدارمجموعی نایتروجن تثبیت شده مساوی به مقدارمجموعی است که
به شکل گازبه اتمسفیربازگشته است.

شکل.5 -1.دوران نایتروجن ()Fig.1-5The nitrogen cycle
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انسان به این سیکل طبیعی باتثبیت نایتروجن به طریقه های صنعتی مداخله نموده است.این مداخله شامل تولید کود گیمیاوی
نایتروجنی وآکسیدیشن(عمل ترکیب آکسیجن باجسم دیگری) نایتروجن درجریان سوخت تیل های فوسیلی میشود.
بیشترین نایتروجن اضافی موفق میشوند خود را به دریاها وجهیل ها ودرنهایت به ابحاربرسانند.این ازدیاد جریان ریزش
نایتروجن بطورقابل مالحظه ای باعث حاصل خیزی وباروری محیط های مربوط گیاهان وجانوران آبزی()aquatic
گردیده ودر پروسه ای انباشتگی مواد خوراکی در آب ( )eutrophicationسهیم اند.

 3.3.1دوران فوسفورس(:)The Phosphorus Cycle
فوسفورس یک رول عمده را دررشد انساج زنده،بدلیل درگیربودن درپروسه میتابولیک یا سوخت وساز(پروسه ای
فزیکی -کیمیاوی ای که بوسیله آن غذا دربد ن برای ایجاد انرجی شکسته شده است) انتقال انرجی بازی میکند.این
عنصرازبیشترین عناصرموجود دربایوسفیر فرق دارد،زیرا مرکبات گازی را در شرایط نورمال حرارت وفشار،تشکیل
نداده وازاین رونمیتواند به اتمسفیربرگردد.ذخایرعمده ای فاسفورس در روی زمین ،صخره ها وسپرده های فاسفات طبیعی
()Natural Phosphateهستند.باران وسایرپروسه ها یا عملیه های طبیعی باعث میشوند تا فاسفورس به طرف خاک رها
شوند،بیشتر آن درخاک تثبیت ویا جابجا میشوند وتوسط اجزای خاک جذب میشوند.الکن بعضی ازآنها راه خود رادر بدنه
دریا چه ها،جهیل ها وجوی ها ،دریا ها ودر نهایت به ابحاربازمیکنند،جایکه فاسفورس قسما" درته نشین های کم عمق
وقسما" درزون های عمیق ته نشین ویاذخیره میشوند.
نباتات زمین ،نمکهای فاسفاتی غیرعضوی راازخاک گرفته وآنهارا به ادینوسین ترای فاسفات( adenosine
)triphosphateوادینوسین دای فاسفات ( )adenosine diphosphatمبدل میسازند.اینها بعدها توسط نباتات به عنوان
حاملین انرژی برای عکس العمل میتابولیک آنها مورد استفاده قرارمیگیرند .فاسفات های عضوی ،به مشتری ها
ودیکامپوزرهاانتقال داده شده ومتعاقبا"بشکل فاسفات های غیرعضوی برای ریسایکلنگ از طریق تجزیه ویا دیکامپوزیشن
بکتریایی آماده میشوند.
فاسفات های غیرعضوی که اززمین وبه طرف سیستم آبهای تازه شسته شده،بعدا" به سرعت توسط فوتوپالنکتونها اخذشده
وبعد به فاسفات های عضوی تبدیل میشوند.این فاسفورس توسط زوپالنکتون ( )zooplanktonهای جذب میشوند که بعدا"
توسط سایراورگانیزم ها بمصرف میرسند .بعد از مرگ اورگانیزمها،فاسفاتها درنتیجه ای تجزیه بکتریایی به آب رها
میشوند.
دربحر ،سیکل مشابه به آنچه درسیستم آب تازه به وقوع می پیوندد،میباشد .بعضی ازفاسفورس های که نمیتوانند دررسوبات
ته نشین شوند،به طریق باال رفتن آب از عمق به سطح بحر(پروسه ای که آب بحربه استقامت سطح ازقسمت تحتانی بلند
میشود)مجددا"دوران میکنند،حالتی که فاسفورس راازاعماق تاریک به طرف زون فوتوسنتیز( )photosyntheticبلند
میکند،جایکه ازطریق فوتوپالنکتونها،زوپالنکتونها ومراحل حیوانی طی میکند.زوپالنکتون ها میتوانند آنقدرفاسفورس رادفع
کنند که دربدن خود ذخیره نموده اند،ودراجرای چنین کاری،اینها وسیله سازویامجری جریان سیکل میباشند.ازجمله فاسفورس
دفع شده،بیشترازنیم آن به شکل غیرعضوی وباقی به شکل مرکبات عضوی میباشند.معین نیست که آیا فوتوپالنکتونها میتوانند
بطورمستفیم از فاسفورس عضوی استفاده کنند،وآیا تخریب وتجزیه باکتریایی ضروراست؟
بعضی ازفاسفورسها ازطریق برداشت محصول ماهی وهم ازطریق کودمرغی( )guanoبجای مانده ازپرنده های ماهی
خواراز بحر به طرف خشکه میآیند.گرچه این معلوم است که فاسفورس بیشتر ازدست رفته درعمق بحر،بعدا" میتواند به
خشکه ویاسیستیم آب تازه یکجا شود.این شبکه بیجا شده ای یکطرفه ذخایرفاسفورس ازخشکه به طرف آب نگرانی های را
درقبال دارد زیرا فاسفورس به عنوان ماده مغذی،میتواند به عرضه کم بیا نجامد.
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عدم موجودیت فاسفورس درخاک سبب بی حاصلی خاک شده است،برای باروری واحیای مجدد فاسفورس از دست
رفته ،کودهای کیمیاوی مصنوعی زیادمورد استفاده قرار میگیرند ولی از آنجایی که کود های کیمیاوی وپاک کننده ها یا
دیترجنت های مصنوعی(  )synthetic detergentsزیاد مورد استفاده قرارگرفته اند،ازاین رو سیکل ویا دوران
فاسفورس به حد قابل مالحظه ای آسیب دیده است.
آلودگی فاسفورس درانباشتگی خوراکه آب( )eutrophicationاجسام آبی سهم گرفته وتاثیرمعکوس باالی زنجیره طبیعی
غذا داشته است.
 .4.3.1دوران سلفر (:)The Sulphur Cycle
سلفر،مانند نایتروجن یک جزءمتشکه ای پروتین در نباتات وحیوانات است  .در بایوسفر با ویرایتی ویا انواع وسیع پیدا
می شوند .سلفردای اوکساید( )SO2وهایدروجن سلفاید( )H2Sشکل های مهم گازمانند آن اند،آیون سلفات )SO4(-2شکل
معمول آن است که درآب وخاک یافت میشود.توزیع سلفر درمحیط زیست در شکل 2 -5نشانداده شده است.

شکل 6.1.دوران سلفر()The sulphur cycle
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آیون های سلفات وقتی توسط نباتات وبکتریا ها ازخاک جذب شوند تقلیل می یابند،وسرانجام مثل گروپ سولفیدریل()-SH
به پروتین ها می پیوندند.بعضی ازسلفات ها تحت شرایط زنده فعال وبدون هوا()anaerobicمستقیما" به سلفاید
ها(، )sulphidesبشمول( )H2Sویابه عنصر سلفر توسط صنفی از بکتریاها که بنام باکتریای( )Desulfovibrioشناخته
شده وبه مقدارقابل مالحظه در کف بحر یافت میشود،تقلیل می یابند .ها یدروجن سلفایدی که به این طریق تولید میشود،به
شکل گاز به اتمسفیرفرارنموده وسلفری که به وسیله ریزش باران ها ازدست رفته،دوباره تهیه می گردد .باموجودیت
آکسیجن )H2S(،به سرعت به وسیله باکتریای نوع باکتریای موجود درخاک ()Thiobacillusاوکسیدایزشده وبه سلفات
ها( )sulphatesمبدل میشود.حتی درنبودآکسیجن،چندین نوع باکتریا
ازقبیل()Chlorobacteriaceaeو( )H2S(،)Thiorhodaceaeرا آکسیدایزکرده عنصرسلفر تولید میشود.بیشتر سلفرهای
که به شکل()SO2و( )H2Sهستند به سلفرترای اوکسایدی( )SO3تبدیل می شوند که درآب حل شده وبه شکل قطره برای
تشکیل سلفورک اسید .سلفاتها واسید بعد توسط باران رسوب میکنند.
سیکل سلفر به دالیل سوختاندن تیل های فوسیلی به اندازه ای قابل مالحظه ای اضافه بارشده است.درنتیجه )SO2(،به
اتمسفیر انتشارکرده وبه این طریق بخش بزرگی ازسلفرجهانی انتقال میکند واین ازدیاد مقدارسلفر عمدتا" به شکل
سلفوریک اسید( )sulphuric acidتبدیل شده ودرآب باران تاثیرات مضر ایکالوژیکی(بوم سامانه) راسبب میشود.
-4.1پی آمد های رشد وازدیاد آلودگی (:)Consequences of Population growth
یکی ازعواملی که درفالکت وتباهی محیط زیست تاثیر گذاراست عبارت ازرشد وازدیاد نفوس است.حدودده هزارسال قبل
بعد ازکشف اینکه مواد غذایی هم میتوانند باکشت کردن نباتات ورام ومطیع کردن انواع معینی ازحیوانات تولید
گردند،ستایل زندگی انسان طورقابل مالحظه ای تغیرکرد .این کشف دراطمینا نیت عرضه مواد غذایی وبه تعقیب آن رشد
نفوس را همراه داشت،ولی طاعون وقحطی رشد نفوس را زیرکنترول داشت.
هرچند باانکشاف هزاران مرکب کیمیاوی برای بلند بردن درجه حاصلخیزی خاک ()soil fertilityومحافظت انواع محلی
وخانگی،انسان قادربود ظرفیت تولید مقدار مواد غذایی خود را به طورقابل مالحظه ای افزایش دهد،این فعالیت همراه با
تولد طب مدرن زمینه شک وتردید رشد قابل مالحظه نفوس را با پی آمد های اجتناب ناپذیر آن منجر ساخته است.
جدول :1.3رشد نفوس ودوچند شدن زمان(:)Population growth and doubling time
سال )(Year

نفوس به ملیون )(Population in millions

8000 B.C.

5.32

4000 B.C.

86.5

A.D.O.

133

1650

545

1750

728

1800

906

1900

1610

دوچند شدن نظر به زمان به سال
)(Doubling time in years
1000
6400
830
240
160
120

12

87
1950

2515

1960

3019

1970

3698

1980

4450

1990

5292

2000

6200

)2050 (projected

9000-11000

38
)(Between 1950-2000

برای ارزیابی تاثیر نفوس باالی محیط زیست،دروهله اول الزم است چگونگی رشدنفوس جهان مورد رسیدگی قرارداده
شود.جدول()075تغیرنفوس را همراه با دوچند کردن یادوبرابر سازی زمان درمراحل مختلف ازسال( )8000 B.Cرانشان
میدهد.حدود زمان دوچند شده ازسال (،)2022یک پایداری زیاد درتعادل با محیط زیست راتا04سال نشان میدهد،عبارت
از مقداریاقیمتی است که برای یک زمان متناوب ازسال
( )5212تاسال ()0222بدست آمده.نفوس جهان در سال ()5212به ( )101ملیون رسیده بود که برای جهان رسیدن به این
نشانه یا مارک،چیزی حدودنزدیک به ()52222سال را دربرگرفت،این نوع رشد بادوچند کردن ویا دوالکردن وسیع زمان
مشخص شده است،واین به عالوه زمانی را که برای دوچند شدن نفوس ضرورت بود کوتاه کرد.درسال()5412نفوس به
یک بیلیون بالغ گردید ودرسال(  )5502یک باردیگردوچند شد.درسال()5532نفوس دنیا بادوچند کردن زمان()02سال،
ازحد ویا نشانه چهار بیلیون تجاوزکرد.این رشد دراماتیک،همزمان بودبا رشد منابع ارزان
انرژی(ذغال،پطرولیم،گازطبیعی،انرژی برق آبی) وانقالب علمی وصنعتی.
روند رشد کلی نفوس بعد از سال ( )5312در شکل ( )075نشان داده شده است،نقشه نشان میدهد که رشد نفوس دنیا طوری
که قبل ازانقالب صنعتی به طور آهسته وخطی ازدیاد نیافته است .به همین ترتیب نظربه شکل( )075تراکمیت وغلظت
کاربن دای اوکساید()CO2دیگرخطی بوده نمیتواند.این نقشه ها تغیراتی را که درسرعت وشتاب آهنگ رشد ویا حرکت به
وقوع می پیوند د نشان میدهد.
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شکل( )7.1رشد نفوس جهان() World’s population growth

ازتوجه عزیزان ابراز امتنان میدارم
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شعارها وتعریفات:
محیط زیستی که حمایه کننده وتقویه کننده ونگهدارنده فعالیت های مختلف انسانی است،وسیعا" تحت نام
بایوسفرشناخته میشود
بایوسفر درمقایسه به اندازه مجموعی زمین،ازیک الیه کم عمقی به ضخامت()02کیلومتراعتبار ازکف
بحرتا بلندترین نقطه اتمسفیر که حیات بدون استفاده از وسایل وآالت محافظوی مصنوعی ساخته شده
توسط انسان درآن ممکن باشد،تشکیل گردیده است.
ازوقتیکه انسان درروی زمین عرض وجود کرد،به طریقه های مختلف محیط زیست را به نفع خود
تغیرداده واستسمارکرده است.
هریک ازرویداد ها  ،وقایع وحوادث جهانی که تبادله کاربن دای اوکساید بین اتمسفیر و بحررا تغییربدهد
،میتواند بطورچشمگیری درتمرکزکاربن دای اوکساید اتمسفیرتاءثیربگذارد.
مطالعات تاحال نشان داده اند که نباتات،گیاهان ورستنی ها،دریک اتمسفیرغنی ازکاربن دای
اوکساید()CO2برای رشدونموتمایل بیشتردارند الکن این مزیت بابرهنه کردن جنگالت توسط انسان
عوض می شود،ازاین روتوانمندی برای دورکردن کاربن دای اوکساید از اتمسفیررا ازدیاد می بخشد
سیکل هایدرولوژیکی یا سیکل آبی(،)Water cycleشاید مهمترین سیکل از سیکل های طبیعی در
بایوسفیرباشد.بیشتر از ( )53فیصد آب بایوسفیر( )biosphereدرابحار،ومقدار( )0فیصد باقیمانده آب در
قاره ها(هفت قاره یا کانتینینت)ودر اتمسفییر( )atmosphereیافت میشود.الکن بیشتراز(  )32فیصد از
قسمت یارقم اخیر(ازجمله سه فیصد) در یخ چالها ویخ پهنه ها( )glaciers and icecapsقفل ویا
محصور است.
سیکل هایدرولوجیکی بایوسفیر( )Biosphereبه تقابل مقدارتبخیر ( )evaporationوبارندگی
( )precipitationمربوط میشود.آب مایع روی زمین به شکل تبخیر ،وتعرق از نباتات وخاک به
اتمسفیربرمیگردد و بخارات به شکل باران ویابرف واپس به زمین بازمیگردد.
بدلیل سوخت تیل های فوسیلی،شرایط اقلیمی وانحالل صخره های کاربوناتی وفعالیت های آتش
فشانی،قسمت محدودی ازکاربن ها به طرف حوضه های جانوران وگیاهان آبزی اتمسفیری به شکل
کاربن دای اوکساید وکاربونیک اسید،باز میگردند.
نتیجه گیری:نتیجه گیری بحث فوق هرچه باشد این خواهد بود که ما انسانها به صفت موجوداتی که از
این مزایای زیبای طبیعت استفاده میداریم وبه ادامه حیات خود درکوشش وتکاپوی بی حد وحسر
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هستیم،چرا درحفظ ونگهداشت این سیستم ها که به حق بدون موجودیت آنها نمیتوانیم چرخه حیات خود
را بگردانیم بذل مساعی به خرج ندهیم
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