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 !آخرالزمان نزديك است

كننـد؟ از كجـا    ها واقعاً حيات بر روي زمـين را تهديـد مـي        آيا انسان 
  بفهميم؟

  
  .كنند است كه مانند چراغ راهنما عمل مي» هاشاخص « وضعيت، توجه به تشخيصهاي مناسب  يكي از راه

  
  .سبز يعني آزاد، عبور كنيد   
  .ط، مراقب باشيدزرد يعني احتيا   
  !قرمز يعني ايست   
    
  .بياييد به چند شاخص توجه كنيم. استها قرمز  شاخصچراغ بعضي از اين  

  
  
  
  
  
  

هاي زياد ديگري نيـز      اي جنوبي هستند اما جنگل    كريمهاي آمازون در ا    هاي جهان، جنگل   نگلجترين   معروف :ها جنگل
و بخش زيادي هم در روسيه و كانادا قرار دارنـد           ) هاي باراني استوايي   جنگل ( بعضي از آنها در استوا قراردارند      .وجود دارند 

هاي باراني استوايي محل زنـدگي انـواع          جنگل .)هاي شمالي  جنگل(
  .مختلف حيوانات و گياهان هستند

  
 تا از چوب    سوزانند مي و   برند ميها را     درختان اين جنگل   ها انساناما  

 و  هـا  ن آنجـا بـراي سـاختن دامـداري        آنها استفاده كنند و يا از زمـي       
درختـان  . منـد اسـتفاده كننـد     افراد ثروت براي  ديگر  پرورش حيوانات   

  .شوند هاي شمالي هم به سرعت براي توليد كاغذ براي روزنامه، مجله و نوشت افزار بريده و مصرف مي جنگل

قرمز يعني 
 ايست



  
هـاي اروپـا      و سه چهارم جنگل    هاي جهان  تقريباً نصف جنگل  
امـا بريـده يـا سـوزانده        . اند سان از بين رفته   تاكنون به دست ان   

  .شدن بخشي از جنگل ها واقعا وحشت آور است
  
  
 

 
 بلكه  ،ها نه تنها درختان    بين رفتن جنگل  با  به خاطر داشته باشيد كه از       

كـه در جنگـل زنـدگي         هـا   طـوطي  و هاببر،   ها ونمميحيواناتي مانند   
  .روند كنند نيز از بين مي مي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 در ايـن منـاطق زنـدگي        هـا   و مـاهي   هـا   حيوانات زيادي مانند پرندگان، قورباغه     :ها ها و مرداب   ها، رودخانه  هدرياچ
   .كاهش يافته است% 50 سال گذشته تعداد اين حيوانات 30كنند اما در  مي
  

هـا و سـاير دوزيـستان از         وضعيت قورباغه 
  .تر است همه وخيم

  
 هيچ كس علت مرگ و ميـر شـديد ايـن           

ــد امــا ايــن احتمــال  نــات را نمــيحيوا دان
و گـرم شـدن     )  بعضي آفت كش هـا      مخصوصاً(وجوددارد كه آلودگي شيميايي     

  . زمين حداقل تا حدي در اين مسئله موثر باشند
  
  

 چرا درختها را ،نمي فهمم
براي تهيه كاغذ قطع ميكنيم 

  را پاره مي كنيم؟عد كاغذو ب
  منم 

 همينطور

 تخليه ممنوع

 معرض خطرقورباغه ها در 



  
، نهنگ و دلفين و      ها و پستانداراني مانند فك     دانيد حيوانات زيادي مانند ماهي      همان طور كه مي    :ها درياها و اقيانوس  

تعداد آنها در   . از آنها در خطر هستند    تعداد زيادي   كنند و    انواع مختلفي از پرندگان دريايي مانند پنگوئن در دريا زندگي مي          
  . سال گذشته يك سوم كاهش يافته است30

ـ     د از سهم خود از دريا ماهي مي گير        انسان خيلي بيشتر  يكي از داليل اين است كه         ن و تمـام اي
آينـد كـه     شوند بلكه به صورت كود يا غذا براي حيوانات ديگري در مـي             ها نيز خورده نمي    اهيم

 .خوراك مردم هستند
 
  

تعداد زيادي ماهي و    مناطق ماهيگيري جهان كه زماني      
حيوانات مختلف را درخود جـاي داده بودنـد در حـال از             

 بزرگ با تورهاي بزرگ     زيرا كشتيهاي  ،بين رفتن هستند  
. كننـد  ها تن ماهي و حتي بچه ماهي را صيد مي          ، ميليون هاي بزرگ ماهي   هاي مخصوص براي پيدا كردن دسته      و وسيله 
  . ه استز ميان رفت ارويه  اما به علت ماهيگيري بيند زماني بزرگترين صنايع ماهيگيري را داشتهاكشوربعضي از

  
شـوند و    يا دربـاره حيوانـات نمـ      ه ها كه انگار هيچ وقت متوجه نگراني       انسان

 براي ماهيگيري به اقيـانوس قطـب        ، اكنون فقط به دنبال سود بيشتر هستند     
هاي كوچـك كـه خـوراك پرنـدگان          ريلكاند و حتي     هجوم آورده نيز  جنوب  

بعضي كشورها هنـوز بـه      . كنند ها هستند را صيد مي     ها و فك   دريايي، نهنگ 
  . دنده ها ادامه مي صيد و كشتن نهنگ

  
  

ها بسيار زيبا هستند و مانند جنگلهـاي بـاراني در             ايد؟ اين صخره     مرجاني ديده   ا به حال صخره    ت :هاي مرجاني  صخره
هاي زيبا اكنون در خطر جدي قرار دارند و خيلي            اما اين صخره  . كنند  خشكي، هزاران نوع گياه و جانور در آنها زندگي مي         

  .رفتن هستنددر حال مرگ و از بين   سفيدشدگي از آنها به علت مشكلي به نام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر روز تعدادمان كمتر مي شود

 دن كمتر مي شوماهيها هر روز

 مي روند بينزجزاير زيباي مرجاني دارند ا


