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بيئتي
العربية  االمارات  دولة  رئي�ض  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  برعاية 

املتحدة - حفظه اهلل -  تنطلق فعاليات يوم البيئة الوطني الثالث ع�شر  يف الرابع من فرباير 

حتت �شعار »االمارات خالية من االأكيا�ض البال�شتيكية«، وت�شتمر االحتفاالت يف كافة اأنحاء 

الدولة ملدة �شهر كامل لتعزيز املفاهيم البيئية للتخل�ض من االأكيا�ض البال�شتيكية التي باتت 

ت�شكل عبئا بيئيا نتيجة االأ�شرار التي حتدثها بالبيئة الطبيعية وتاأثريها على الكائنات احلية 

حيث توؤدي اإىل نفوق احليوانات الرعوية وال�شالحف البحرية وتدمري لل�شعاب املرجانية، ومن 

وخمتلف  املجتمعية  ال�شرائح  كافة  بني  البال�شتيكية  لالكيا�ض  املفرط  اال�شتهالك  املالحظ 

لتج�شيد  الوطني  البيئة  ليوم  الدولة  رئي�ض  رعاية  وجاءت  والعمرية؛  التعليمية  امل�شتويات 

االهتمام املتنامي الذي توليه القيادة ال�شيا�شية يف الدولة على حماية البيئة وتنميتها تنمية 

م�شتدامة فقد اأكد �شاحب ال�شمو يف اأقواله ان :»ق�شية البيئة ق�شية مركزية  يف اهتمامنا، 

وحمورا اأ�شا�شيا من حماور عملنا واأولوية ق�شوى من اأولوياتنا«، وت�شعى وزارة البيئة واملياه 

البيئة  اأن  واقع  من  البال�شتيكية  االأكيا�ض  من  خالية  االإمارات  لتكون  املجتمع  م�شاهمة  اإىل 

م�شوؤلية وطنية ولي�ض من واقع فر�ض الغرامات واالإجراءات والقوانني، لذا فاإن اال�شتخدام 

الر�شيد للموارد الطبيعية ل�شمان حقوق االأجيال امل�شتقبلية ينبع من الدوافع الذاتية والقناعة 

ب�شرورة املحافظة على املوارد والعنا�شر االولية الطبيعية  ليحيا االن�شان يف بيئة �شليمة بها 

احلدود الدنيا من امللوثات املوؤثرة على �شحة ورفاهية االن�شان.

 

البال�شتيكية  االأكيا�ض  ا�شتخدام  من  التقليل  اىل  اجلميع  اأدعو  »بيئتي«  منرب  خالل  من 

وا�شتخدام اأكيا�ض �شديقة للبيئة ، واإعادة ا�شتخدام االأكيا�ض مرات عديدة للتخل�ض من عادة 

البيئة والكائنات احلية  اآثارا �شلبية على  الر�شيد  واملفرط بحيث النرتك  الغري  اال�شتهالك 

التي تعي�ض فيها وعليها.
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�لأكيا�ض  }خماطر  عن  مفتوحا  يوما  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة   âنظم

حملة  �شمن  �لفجرية  – دبا  �لبحرية  �لبيئة  مركز  يف   zلبال�شتيكية�

�لبال�شتيكية  �لأكيا�ض  ��شتخد�م   من  �حل��د  ح��ول  �لتثقيفية  �ل���وز�رة 

حتâ �شعار }�لإمار�ت خالية من �لأكيا�ض �لبال�شتيكيةz و�لتي ت�شتهدف 

فئات �ملجتمع �ملختلفة وطلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات. ومن منطلق حر�ض 

�لوز�رة على �لتعاون مع خمتلف �لقطاعات يف �لدولة من �أجل حتقيق 

بيئة �شحية م�شتد�مة. 

يف  �لبال�شتيكية  �لأك��ي��ا���ض  ��شتخد�م  تقليل  �إىل  �ل����وز�رة  وت�شعى 

 ،zلدولة من خالل حملة }�لإمار�ت خالية من �لأكيا�ض �لبال�شتيكية�

ولتوعية  بيئية  وثقافة  وع��ي  خللق  جمتمعيا  م�شروعا  تعترب  و�ل��ت��ي 

يف  وترغيبهم  �لبال�شتيكية  �لأك��ي��ا���ض  مبخاطر   Üو�ل��ط��ال �جلماهري 

ملا ت�شكله من  ��شتخد�مها  �إىل منع  ��شتخد�مها، ومن ثم  �لتقليل من 

بالوز�رة  و�لتوعية  �لتثقيف  �إد�رة   âنظم حيث  �لبيئة.  على  خماطر 

لطلبة  مفتوحا  يوما  بدبا  �لبحرية  �لبيئة  مركز  �إد�رة  مع  بالتن�شيق 

�شليمان   / �ل�شيد  وبح�شور  �لإ�شالمية   �لعلمية  �لفجرية  �أكادÁية 

– م�شوؤول  �ل�شنحاين  علي  و�ل�شيد/  �لإ�شعاع  �إد�رة  – مدير  �شاهني 

�ل��وز�رة حول خماطر  �لبحرية بدبا وع��دد من موظفي  �لبيئة  مركز 

�لأكيا�ض �لبال�شتيكية وترغيبهم يف �لتقليل من ��شتخد�مها، ومن ثم 

�إىل منع ��شتخد�مها ملا ت�شكله من خماطر على �لبيئة.

بت�شخي�ض  خ��ا���ش��ة  ع��م��ل  ور���ش��ة  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة    âنظم

�لآف����ات �ملحجرية  و�ل��ت��ي ع��ق��دت يف م��رك��ز دب��ي ل��ل��زه��ور ، و �أف���ادت 

�حليو�نية  �ل�شحة  �إد�رة  م��دي��رة  �لرحيم  عبد  �شمية   / �ملهند�شة 

هذ�  يف  تعقد  عمل   ور�شة  �أول  �لور�شة  ه��ذه  �أن  ب��ال��وز�رة  و�لنباتية 

�ل���ع���ام ���ش��م��ن ب���ر�م���ج و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات �ل������وز�رة �ل��ر�م��ي��ة ل��ت��دري��ب 

وت���اأه���ي���ل �ل����ك����و�در �ل��ع��ام��ل��ة ب����ال����وز�رة و�جل����ه����ات ذ�ت �ل���ع���الق���ة .

حم��اور  ع��دة  �شمل  �ل��ور���ش��ة  ب��رن��ام��ج  �أن  �شمية  �ملهند�شة   â��و�أ���ش��اف

ت�شخي�ض  و�أ�ش�ض  �لزر�عي  �حلجر  ومهام  بدور  تعريفات  يف   âثل“

فح�شها  وطرق  �لإ�شابات  مظاهر  على  �عتماد�  و�لأمر��ض  �لآف��ات 

و�لأمر��ض �ملحجرية، كما �شمل �لتدريب على كيفية حتليل خماطر 

�لآفات و�شبل تفادي دخولها للدولة.

»البيئة واملياه« تنظم يومًا 
مفتوحًا عن خماطر األكياس 

البالستيكية بدبا الفجرية

ورشة عمل حول
تشخيص اآلفات احملجرية

حدjقة الNCبارحدjقة الNCبار
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�إحدى  �لعمل يف  �إيقاف  باأنه مت  و�ملياه  �لبيئة  وزي��ر  فهد  بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  �أف��اد معايل 

�إمارة �لفجرية نظر� لعدم �لتز�مها ب�شروط ت�شغيل �لك�شار�ت وعدم �تخاذها  �لك�شار�ت �لعاملة يف 

�لإجر�ء�ت و�لتعديالت �ل�شرورية على خطوط �لإنتاج �لعاملة بالك�شارة للحد من تطاير �لأتربة 

و�لغبار �لناجت عن عمليات �لت�شغيل.

�لأتربة  �نبعاث  يف  و�ملت�شببة  وملحقاتها  �لإنتاج  خطوط  وكافة  �لك�شارة  يف  �لعمل  �إيقاف  ومت 

و�لغبار وتلويث �لبيئة �ملحيطة مبوقع عملها، كما ومت خف�ض �لو�شع �لت�شنيفي للك�شارة من �للون 

�لأخ�شر �إىل �للون �لأ�شفر. علما باأنه غري م�شموح با�شتئناف �أية �أعمال للت�شغيل فيها قبل �إخطار 

هيئة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية بذلك وح�شور مفت�شيها، وحلني �لنتهاء من �إجر�ء�ت �لتعديالت 

�لالزمة على خطوط �لإنتاج.

و�أفاد معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه �أن �لق�شم �لفني يف م�شايف �لتابع 

�ملن�شئات  تنظيم عمل  �شاأن  2008 يف  ل�شنة  رقم )20(  �ملوقر  �ل��وزر�ء  لقر�ر جمل�ض  وتنفيذ�  للوز�رة 

�لعاملة يف جمال �ملحاجر و�لك�شار�ت ونقل منتجاتها و�لقر�ر �لوز�ري رقم )492( ل�شنة 2008 يف �شاأن 

�خلطوط �لإر�شادية �ملنظمة و�خلا�شة بتخطيط وت�شغيل وتنفيذ �أعمال �ملن�شاآت �لعاملة يف جمال 

�لك�شار�ت و�ملقالع، يقوم باملتابعة و�ملر�قبة ب�شكل منتظم على �لك�شار�ت و�ملقالع و�ملحاجر يف مو�قع 

عملها لالإطالع على مدى �لتز�مها بتنظيم �أن�شطتها ونقل منتجاتها وحماية �لبيئة وتنميتها.

عرث �أحد �ل�شيادين على حوت نافق يبلغ طوله 

���ش��اط��ئ �جل��زي��رة �ل�شينية  ع��ل��ى  11 م���ر�ً  ح���و�يل 

�لتيار�ت  جرفته  �لقيوين  �أم  خ��ور  ملدخل  �ملحاذي 

�مل��ائ��ي��ة �إىل ���ش��و�ح��ل �لإم����ارة حيث ق��ام ف��ري��ق من 

�لباحثني من مركز �أبحاث �لبيئة �لبحرية بوز�رة 

�لبيئة و�ملياه مبعاينته .

مركز  مدير  �جلمايل  �إبر�هيم  �لدكتور  وق��ال 

حتديد  �ل�شعب  م��ن  �إن��ه  �لبحرية  �لبيئة  �أب��ح��اث 

وف��ق��د�ن  وحتلله  �حل���وت  لنفوق  �لزمنية  �ل��ف��رة 

ملعرفة  �أ�شا�شية  تعترب  و�ل��ت��ي  ج�شمه  م��ن  �أج����ز�ء 

ف�شيلته و�أماكن �نت�شاره يف �لبحر .

و�أو�شى فريق �ملركز بدفن �حلوت �لنافق .

 حوت نافق على
سواحل أم القيوين

»البيئة واملياه« توقف عمل كسارة يف الفجرية  
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الغرف  بوا�شطة  التمور  لتجفيف  جديدة  تقنية  اإدخ��ال  اإىل  واملياه  البيئة  وزارة  ب��ادرت 

نهيان،  اآل  �شقر  بن  زايد  بن  �شقر  ال�شيخ  اأدخلها  التي  الناجحة  التجربة  وهي  الزجاجية، 

باعتبارها اإحدى اأهم التقنيات التي ت�شتخدم يف جتفيف التمور، ما يجعلها نظيفة و�شحية 

اآل  �شقر  ال�شيخ  يبذلها  التي  القيمة  باجلهود  ال��وزارة  وت�شيد  والغبار،  ال�شوائب  من  وخالية 

نهيان وحر�شه امل�شتمر يف التطوير واالبتكار خ�شو�شًا يف هذا املجال احليوي املهم.

اإنتاج  اأحدث االبتكارات يف حت�شني وتطوير  وت�شتخدم  التقنيات  اأف�شل  الوزارة  وتتبنى 

النخيل من خمتلف اجلوانب ابتداء من عملية الزراعة وحتى اجلني والت�شويق. 

الزجاجية،  الغرف  تقنية  واملياه من  البيئة  وزارة  ا�شتفادت  فقد  ومن جانبها 

لذلك فقد وفرت 58 غرفة زجاجية مت توزيعها على املزارعني بن�شف تكلفتها 

واحلفاظ  التمر  نوعية  حت�شني  بهدف  وذل��ك  االإم���ارات،  م�شتوى  على 

على اخلوا�ض الغذائية، واحل�شول على مردود مادي اأعلى عند 

الغذائي  االأمن  حتقيق  يف  االآلية  هذه  ت�شاهم  كما  الت�شويق، 

يف الدولة.

والإجراء عملية جتفيف التمور ح�شب برنامج احل�شاد 

وما بعده امل�شتحدث من قبل ال�شيخ �شقر بن زايد بن �شقر 

مروحة  �شاعة عمل  �شبط  يجب  الزجاجية  البيوت  داخل  نهيان  اآل 

ال�شفط بحيث تتوقف من ال�شاعة 1 اإىل 3 بعد الظهر بغر�ض رفع درجة احلرارة اإىل 

يوم ح�شاد  نهاية  للتمور، ويف  تعقيم طبيعي  الإجراء عملية  تقريبًا  مئوية  65 درجة 

الثمار يف مرحلة اجلارين � الرطب تفر�ض طبقة واحدة من الثمار على اإطارات 

اجلانب  من  ماء  ر�شا�ض  ا�شتخدام  بوا�شطة  يغ�شل  ثم  التجفيف  )�شوان( 

يف  االإط��ارات  تدخل  العوالق،  خمتلف  من  لتنظيفها  وال�شفلي  العلوي 

البيت الزجاجي والتي متتد من 1 اإىل 7 اأيام تقريبًا لتجف اإىل الدرجة 

ب�شبب  تزيد  قد  والتي  وال�شنف،  الثمر  حجم  وح�شب  املطلوبة 

اأو  جدًا  العالية  الرطوبة  ن�شبة  من  املنا�شبة  غري  البيئية  الظروف 

احتجاب اأ�شعة ال�شم�ض ب�شبب العوا�شف الرملية والغيوم، وال ت�شل 

ب�شببها حرارة البيت الزجاجية اإىل احلرارة املطلوبة، وبذلك ال تتعقم التمور حراريًا، 

وبعده  املغرب  قبل  ما  اأو  الباكر  ال�شباح  عدا  ما  الزجاجي  البيت  دخول  جتنب  ويجب 

لالإنهاك  العمال  تعر�ض  وتفاديًا  للتجفيف  املطلوبة  تفاديًا النخفا�ض درجة احلرارة 

احلراري. وجتمع الثمار املجففة يف ال�شالل البال�شتيكية مثقبة اجلوانب 

درجة  لتنخف�ض  اأ�شبوع  ملدة  نظيف  مكيف  م�شتودع  يف  وتخزن 

البيت  الثمار عن معدالتهما يف  الثمار ومعدل جفاف  حرارة 

الزجاجي ثم يت�شرف بها.

بواسطة الغرف الزجاجية
»البيئة واملياه« تتبنى تقنية جديدة لتجفيف التمور

لالإنهاك  العمال  تعر�ض  وتفاديًا  للتجفيف  املطلوبة  لالإنهاك تفاديًا النخفا�ض درجة احلرارة  العمال  تعر�ض  وتفاديًا  للتجفيف  املطلوبة  تفاديًا النخفا�ض درجة احلرارة 

احلراري. وجتمع الثمار املجففة يف ال�شالل البال�شتيكية مثقبة اجلوانب احلراري. وجتمع الثمار املجففة يف ال�شالل البال�شتيكية مثقبة اجلوانب 

درجة  لتنخف�ض  اأ�شبوع  ملدة  نظيف  مكيف  م�شتودع  يف  درجة وتخزن  لتنخف�ض  اأ�شبوع  ملدة  نظيف  مكيف  م�شتودع  يف  وتخزن 

البيت  الثمار عن معدالتهما يف  الثمار ومعدل جفاف  البيت حرارة  الثمار عن معدالتهما يف  الثمار ومعدل جفاف  حرارة 
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»البيئـة وامليــاه« 
تطلع على معامل 
املنطقة الغربيـة 
الزراعية واملائيــة

�لغربية  للمنطقة  زي��ارة  م��وؤخ��ر�  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  وف��د  �ختتم 

��شتمرت ثالثة �أيام بالتن�شيق وبا�شت�شافة ديو�ن ممثل �حلاكم باملنطقة 

�لزر�عية  �لإمكانات  �إىل �لطالع على تطور  �لزيارة  �لغربية، وتهدف 

و�ملو�رد �ملائية يف �ملنطقة �لغربية و�لتعرف �إىل �ملجال �لعمر�ين.

 و�شم �لوفد جمموعة من موظفي قطاع �ل�شوؤون �لفنية بالوز�رة 

وزر�عة  �لن�شيجية  و�لزر�عة  �لأ�شماك  ��شتزر�ع  جمال  يف  وخمت�شون 

�لآف��ات  يف  ومتخ�ش�شون  و�ملخترب�ت،  و�لتوعية  و�لتثقيف  �لأع��الف 

�لزر�عية و�لأمر��ض �لبيطرية يف جمال �لإح�شاء و�لبيئة. 

�مل��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري  ر���ش��ا���ض  ب��ن  �شعيد  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء  و��شتقبل 

�لتنفيذي ل�شوؤون �ملو�طنني بديو�ن ممثل �حلاكم مبدينة ز�يد، حيث 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  قدمو� 

ت�شهيل  �شموه يف  بتوجيهات  و�أ�شادو�  �لغربية  باملنطقة  ممثل �حلاكم 

�شموه  �إىل  تذكارية  درع��ا  �لوفد  و�أه���دى  ليو�،  رب��وع  يف  �لوفد  جولة 

ت�شلمه �شعيد بن ر�شا�ض �ملن�شوري.

و�أك������دت �ل���دك���ت���ورة م���رمي ح�����ش��ن �ل�����ش��ن��ا���ش��ي �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

لال�شر�تيجية  �لعري�شة  �خلطوط  و�شع  وبعد  �نه  �لفنية  لل�شوؤون 

�لتعامل  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  تنتهج  �ل���وز�رة  ف��اإن  للدولة،  �لبيئية 

مع �لعتبار�ت �لبيئية، بحيث حتقق �ملعادلة مابني �لعنا�شر �لبيئية 

و�لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية، ولقد �شدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

ق�شية  �أن  على  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 

خطط  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  عليها  ترتكز  حمورية  ق�شية  �لبيئة 

�حلكومة �لحتادية.

�أول  �لأغ���ذي���ة  ل�شالمة  �ل��وط��ن��ي��ة  �للجنة  ع��ق��دت 

ر��شد  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وح�����ش��ور  برئا�شة  لها  �ج��ت��م��اع 

�أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه وذلك مبكتب تن�شيق 

�شوؤون �لبلديات بوز�رة �لبيئة و�ملياه بدبي.

ع��ل��و�ن  ع��ب��د�هلل  �شلطان  ���ش��ع��ادة  �لج��ت��م��اع  ح�شر 

رئي�ض  و�حليو�نية  �لزر�عية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير 

�لرقابية  �لأجهزة  �للجنة من ممثلي  و�أع�شاء  �للجنة 

�لدولة  وبلديات  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  يف 

و�لوز�ر�ت و�لهيئات �ملعنية وجامعة �لإمار�ت وم�شت�شار 

�شالمة �لأغذية بالوز�رة.

باأع�شاء  بالرحيب  �لجتماع  و�ملياه  �لبيئة  وزي��ر  �أفتتح  وقد 

�للجنة و�شكرهم على ح�شورهم ، و�أ�شار معاليه �إىل ��شتحد�ث �إد�رة 

متخ�ش�شة ب�شالمة �لأغذية يف �لهيكل �لتنظيمي �جلديد للوز�رة 

�شمن قطاع �ل�شوؤون �لزر�عية و�حليو�نية تعنى بر�شم �ل�شيا�شات 

بال�شالمة  و�للو�ئح �خلا�شة  و�لت�شريعات  �لإ�شر�تيجيات  وو�شع 

�لغذ�ئية يف �لدولة، وبتوحيد �لنظم و�لإجر�ء�ت �خلا�شة بالرقابة 

�ملعنية  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بالتكامل  وذل��ك  �لغذ�ئية، 

وغريها من �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

»ابن فهد« يصدر قانون احتادي لسالمة األغذية
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الطبيعية  الثروات  الستنزاف  الرشيد  وغير  الجائر  الصيد  أدى 
وعلى رأسها المخزونات السمكية وتتجه أنظار دول العالم 
هذه  الستغالل  السكان  أعداد  في  المطرد  االزدياد  نتيجة 
تبرز أهمية  الغذائية وهنا  تأمين حاجة شعوبها  الثروات في 
االعتماد  يمكن  التي  الركائز  كإحدى  السمكي  االستزراع 

عليها لسد العجز بين العرض والطلب على األسماك.

االستزراع السمكي يحمي 
األمن الغذائي في الدولة

10
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ميكن  التي  االأ�شا�شية  امل�شادر  اأح��د  ال�شمكي  واال���ش��ت��زراع 

تاأمني  وخا�شة  الدولة  يف  الغذائي  االأم��ن  حلماية  عليها  االعتماد 

اإىل  باالإ�شافة  العالية،  الغذائية  القيمة  ذي  احليواين  الربوتني 

حماية ودعم املخزونات الطبيعية واملحافظة علي البيئة البحرية 

للكوادر  البحرية  االأح��ي��اء  جم��االت  يف  عمل  فر�ض  خلق  وكذلك 

الب�شرية.

وكان ملركز اأبحاث البيئة البحرية التابع بوزارة البيئة واملياه 

باأم القيوين االأثر البالغ يف تنمية وحماية الرثوة ال�شمكية يف دولة 

الريقات  واإكثار  االإنتاج  بعمليات  وذلك  املتحدة  العربية  االإمارات 

اجلائر  لل�شيد  املعر�شة  االأن���واع  وخ�شو�شًا  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 

ت�شل  حتى  وتربيتها  الهامور...الخ(  ال�شبيطي،  )ال�شايف،  مثل 

)املحميات  الدولة  مياه  يف  طرحها  ثم  من  االإ�شبعية  مرحلة  اإىل 

املخزون  دعم  بهدف  القرم(  اأ�شجار  تواجد  واأماكن  واخل��ريان 

ال�شمكي حيث جنح املركز يف اإنتاج كميات من االأ�شماك باأنواعها 

املختلفة.

خطوات االستزراع
البيئة  اأبحاث  مركز  مدير  اجلمايل  اإبراهيم  الدكتور  وق��ال 

البحر  من  االأمهات  بجمع  تبداأ  اال�شتزراع  خطوات  اإن  البحرية 

اأو عن طريق و�شائل ال�شيد املتبعة  بالتعاون مع بع�ض ال�شيادين 

لديهم يف املركز وبعد التجميع تو�شع االأمهات 

2400 مرت مكعب من  اأحوا�ض كبرية �شعتها  يف 

ويتم  اأ�شهر  باأربعة  االإنتاج  مو�شم  قبل  البحر  مياه 

حيث  منوها  على  ي�شاعد  مما  مركز  بغذاء  تغذيتها 

تنقل االأ�شماك بعد ذلك من هذه االأحوا�ض اإىل اأحوا�ض 

ا�شغر وت�شمى »اأحوا�ض رعاية االأمهات« على اأن يتم اختيار 

ويف  اأك��رث  اأو  ب�شهرين  البي�ض  و�شع  وقبل  املنا�شبة  االأم��ه��ات 

احلو�ض ال�شغري نغذيها بغذاء مركز حتى ن�شمن جودة االإنتاج. 

وقبل �شهر من مو�شم االإنتاج نح�شي عدد الذكور واالإناث ففي 

الهامور وال�شبيطي ن�شتخدم اإبرًا ل�شحب ال�شائل املنوي اأو البيو�ض 

من الفتحة التنا�شلية فنتعرف على الذكر من االنثى بهذه الطريقة 

ونرتكها يف االأحوا�ض للتزاوج والذي يتم بعد مغيب ال�شم�ض وخالل 

ميكرونًا(   450( �شيقة  فتحات  ذات  �شباكًا  ن�شع  التزاوج  فرتة 

عند خمرج املياه من احلو�ض اأي يكون حجم فتحة ال�شبكة اأ�شغر 

من حجم البي�ض حتى ال ت�شمح مبرورها وتبقى يف ال�شبكة بحيث 

تلف  دون  للحيلولة  ان�شيابية  املياه  وتكون  فجرًا  البي�ض  جمع  يتم 

الهامور  الأ�شماك  البي�ض  جلمع  الطريقة  هذه  وت�شتخدم  البي�ض 

وال�شبيطي الن بيو�شها تكون طافية على �شطح املاء. ويتم و�شع 

البي�ض بعد اجلمع يف اأنابيب اختبار وذلك لف�شل البي�ض املخ�شب 

عن البي�ض غري املخ�شب ونتعرف على البي�ض املخ�شب من خالل 

القاع، ومن  اأما غري املخ�شب فيرت�شب يف  املاء  طفوه على �شطح 

ثم ناأخذ البي�ض املخ�شب ون�شعه يف اأحوا�ض �شعتها من 500 اإىل 

1000 لرت ونرى معدل الفق�ض الذي يتم خالل 24-48 �شاعة وبعد 

الفق�ض نرتك الريقات ملدة يوم يف احلو�ض الأنها تكون خالل هذه 

املرحلة �شديدة التاأثر باملحيط اخلارجي حيث اإن عملية نقلها قد 

تت�شبب يف نفوقها، ثم ننقلها الأحوا�ض اأكرب ت�شمى اأحوا�ض رعاية 

هائمات  و�شع  ويتم  باأغذية مركزة،  تغذيها  ليتم  الريقات  وتربية 

اأكتوبر،  منت�شف  من  بدءًا  باملركز  اإنتاجها  يتم  وحيوانية  نباتية 

)روتيفريا(  واحليوانية  )ترتا�شلم�ض(  النباتية  الهائمات  ت�شمى 

والتي يعترب حجمها منا�شبًا حلجم فتحة فم الريقة حتى ت�شتطيع 

يرقات االأ�شماك اأن تتغذى عليها، ويتم و�شع عدد 8 – 10 روتيفريا 

على  ال��ريق��ات  وت��ت��غ��ذى  ال���واح���دة  ل��ل��ريق��ة  ال��واح��د  امللميرت  11يف 
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ع�شر  خم�شة  عمر  وعند  ي��وم��ًا  لع�شرين  يومني  م��ن  الروتيفريا 

)ن��وع  االرتيميا  وي�شمى  ال��غ��ذاء  م��ن  ث��ان  ن��وع  اإدخ���ال  يتم  ي��وم��ًا 

من الق�شريات( الذي يتم تفقي�شه يف املركز ويتم تغذيتها للريقات 

ملدة 9 اأيام، ومن اليوم العا�شر وحتى ال�90 يومًا تتم التغذية بنوع 

من االأغذية املختلفة املركبة وذات االأحجام املختلفة التي تنا�شب 

باأ�شماك  تغذيتها  يتم  اأنه  اإىل  باالإ�شافة  الريقة،  فم  فتحة  حجم 

ال�شردين اأو العومة املقطعة باأحجام �شغرية جدًا تنا�شب حجم فم 

 3-2 الريقة عند عمر 35 يومًا ثم تطرح بعد اأن ت�شل اإىل حجم 

�شم وت�شمى يف هذه املرحلة باال�شبعيات اأو الزريعة.

ال�شايف  ا�شتزراع  االختالف يف  اأن  الدكتور اجلمايل  واأو�شح 

يكون من خالل نقل االأمهات من االأحوا�ض الكبرية اإىل االأحوا�ض 

االأ�شغر حيث تو�شع االأمهات اللواتي يتم انتقاوؤهن بن�شبة اأنثى لكل 

ذكرين وميكن متييز الذكر عن االأنثى بال�شغط اخلفيف على البطن 

لروؤية ال�شائل املنوي اأو البيو�ض التي تخرج من الفتحة التنا�شلية، 

وتو�شع يف حو�ض �شعته األف لرت نظرًا الأن بي�ض ال�شايف يلت�شق يف 

قاع احلو�ض وعلى اأي �شيء موجود يف احلو�ض مثل حجارة التهوية 

وبالروؤية املجردة ميكن معرفة اإن كانت االأمهات با�شت اأم ال، ثم 

باقية  بيو�ض  هناك  كانت  اإذا  مما  للتاأكد  االأمهات  بفح�ض  نقوم 

البيو�ض املخ�شبة يف احلو�ض  مل يتم و�شعها يف احلو�ض، وتبقى 

حتى تفق�ض والذي ي�شتغرق 24 � 48 �شاعة وفقًا لدرجات احلرارة، 

وبعد الفق�ض يتم نقل الريقات اإىل اأحوا�ض رعاية الريقات التي يتم 
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فيها التغذية بنف�ض الطريقة املتبعة يف الهامور وال�شبيطي ولكن ال 

املنا�شب  اإىل احلجم  والعومة، حتى ت�شل  بال�شردين  يتم تغذيتها 

للطرح.

على  ال�شيادين  ي�شجع  املركز  اأن  اجلمايل  الدكتور  وذك��ر   

ي�شعونها  التي  باالإ�شبعيات  تزويدهم  خالل  من  اال�شتزراع  فكرة 

يف �شباك عائمة بالبحر ويتم تغذيتها ب�شكل يومي ومبتابعة من قبل 

فنيي املركز، وي�شتفيد ال�شياد يف حال عدم وجود هذا النوع من 

ال�شمك يف ال�شوق ب�شبب انتهاء مو�شم �شيده اأو يف حالة وجود رياح 

�شديدة وال ي�شتطيع ال�شياد نزول البحر، ميكن عر�ض هذه االنواع 

يف ال�شوق ب�شعر ينا�شبه كم�شتزرع.

استزراع )البلطي( 
املياه  يف  تعي�ض  التي  االأ�شماك  من  البلطي  اأ�شماك  وتعترب 

قليلة امللوحة اأي مياه املزارع، ويف هذا ال�شدد اأو�شح مدير مركز 

اأبحاث البيئة البحرية اأن هناك م�شروعًا ال�شتزراع البلطي يتم 

من خالله العمل بنظام اإعادة ا�شتخدام املاء عن طريق فلرتته 

بوا�شطة فلرت بيولوجي مب�شط، م�شريًا اإىل اأن املزارعني ميتلكون 

اأحوا�ض مياه ي�شتخدمونها لري املزروعات يف مزارعهم، ونحن 

نقرتح على املزارع و�شع �شمك البلطي يف حو�ض املياه، حيث اإن 

للزراعة، فيزيد بذلك  اأ�شمدة طبيعية  ف�شالت االأ�شماك ت�شكل 

يحققها  التي  الثانية  الفائدة  اأما  اأوىل  كفائدة  الزراعي  اإنتاجه 

فهي تكاثر االأ�شماك، وبالتايل ميكن ت�شويقها وبيعها مما يحقق 

له مكا�شب مادية جيدة ويحقق لنا النجاح يف خلق نوع من التوازن 

يف منظومة االأمن الغذائي.

اأما عن طريقة ا�شتزراع البياح فقال الدكتور اجلمايل تو�شع 

اأمهات البياح يف االأحوا�ض الكبرية، وبعد اأن تتم عملية التزاوج، 

اإىل منطقة  الكبري  االأمهات  املخ�شبة من حو�ض  البيو�ض  تنقل 

املركز  خلف  القرم  �شجر  حوله  امل��زروع  واخل��ور،  املائية  القناة 

حيث تفق�ض البيو�ض املخ�شبة يف تلك املنطقة الغنية باالأغذية 

البحر  وم��ي��اه  ال��ق��رم  اأ�شجار  �شتالت  ل��وج��ود  نتيجة  الطبيعية 

الطبيعية وبذلك تنمو الريقات ب�شورة طبيعية جيدة.

واختتم الدكتور اجلمايل حديثه بالقول اإن م�شاريع اال�شتزراع 

ال�شمكي ميكن اأن تدرج �شمن امل�شروعات التي تدعم وت�شاند االأمن 

ذا  طازجًا  غذائيًا  منتجًا  توفر  اإنها  حيث  االإم���ارات،  يف  الغذائي 

قيمة غذائية مرتفعة ومردود اقت�شادي عال، كما اأ�شاف اأن جمال 

اأن  التي ميكن  الوطنية  للخربات  مفتوح  باب  هو  املائي  اال�شتزراع 

تنخرط يف هذا املجال.
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القطاع  سيما  ال  اإلنتاجية،  القطاعات  اإلمارات  أولت 
الصناعي أهمية كبيرة، وعملت على تطويره بمختلف 
الوسائل والسبل، إلى أن أصبح ركيزة أساسية من ركائز 

التنمية في الدولة، ورافداً مهماً في االقتصاد الوطني.

 املركز الوطني
األنظفلإلنتاج

يوازن بني البيئة والتنمية
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�شيا�شة  اإط��ار  يف  االأنظف  لالإنتاج  الوطني  املركز  اإن�شاء  ومت 

البيئة  التوازن بني  اأق�شى قدر من  القائمة على حتقيق  االإمارات 

التي  االحتادية  احلكومة  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  اإطار  ويف  والتنمية، 

اأكدت على اأهمية التعامل مع ظاهرة اال�شتهالك املفرط للموارد، 

ال �شيما موارد املياه والطاقة، ودعت يف اإحدى تو�شياتها اإىل »زيادة 

االإج��راءات  واتخاذ  االأعمال  م�شاريع  يف  الطاقة  ا�شتهالك  كفاءة 

الطرق  حتديد  يف  املن�شاآت  مل�شاعدة  جهة  وتخ�شي�ض  املنا�شبة 

الفعالة ال�شتهالك الطاقة«، وكذلك يف اإطار اال�شرتاتيجية الوطنية 

البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية، واخلطة اال�شرتاتيجية لوزارة 

البيئة واملياه.

اأفرزت يف  اأنها  اإاّل  فوائد عديدة،  ال�شناعية  التنمية  وحققت 

الوقت نف�شه اآثارًا �شلبية على ال�شحة العامة والبيئة، وعلى الرغم 

من اأن ال�شوابط التي تت�شمنها القوانني واالأنظمة املعمول بها يف 

الدولة تكفل التقليل من االآثار ال�شلبية لالأن�شطة ال�شناعية، اإاّل اأن 

الغاية التي ت�شعى االإمارات اإىل حتقيقها تتجاوز ذلك الهدف، اإذ 

اإنها ت�شعى اإىل حتقيق »اال�شتدامة« مبعناها ال�شامل، بدءًا باخلف�ض 

اجلذري ال�شتهالك املوارد املتجددة وغري املتجددة، مرورًا باحلد 

اأمناط  بتعديل  وانتهاًء  واملخلفات،  والت�شريفات  االنبعاثات  من 

اال�شتهالك غري امل�شتدامة. 

مفهوم اإلنتاج األنظف
مثل مفهوم التنمية امل�شتدامة الذي اأطلقته املفو�شية العاملية 

»م�شتقبلنا  تقريرها  بروندتالند( يف  والتنمية )جلنة  البيئة  حول 

امل�شرتك« الذي �شدر يف العام 1987 واحدة من اأهم اخلطوات يف 

حتقيق التكامل بني البيئة والتنمية. ومنذ ذلك احلني بداأ املجتمع 

الدويل يدرك اأهمية اعتماد �شيا�شات جديدة ال تعتمد على ردود 

لالأن�شطة  ال�شلبية  التاأثريات  لتفادي  التحوط  على  بل  االأف��ع��ال، 

هذه  يف  فربزت  خا�ض،  ب�شكل  وال�شناعية  عام،  ب�شكل  التنموية 

االأن��ظ��ف«،  »االإن��ت��اج  مفهوم  اأهمها  لعل  جديدة  مفاهيم  الفرتة 

حيث مت اإطالق هذا املفهوم من قبل برنامج االأمم املتحدة للبيئة 

مع  م�شرتكة  ب�شورة  تنفيذه  ويتم   1989 العام  يف   )UNEP(

.)UNIDO( منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية

وينظر اإىل االإنتاج االأنظف على اأنه عملية تطبيقية ال�شرتاتيجية 

بيئية وقائية متكاملة يف قطاعي ال�شناعة واخلدمات بهدف زيادة 

كفاءة املنتج وتقليل املخاطر البيئية وال�شحية، فال�شناعة تعتمد 

الطاقة  وموارد  اخلام  للمواد  الكثيف  اال�شتخدام  على  الغالب  يف 

واملياه، مهدرة بذلك جزءًا مهمًا من املوارد غري املتجددة، اإ�شافة 

غازية  انبعاثات  �شكل  على  املخلفات  من  كبرية  كميات  توليد  اإىل 

عنا�شر  لكل  خمتلفة  اأ�شرار  اإح��داث  يف  تت�شبب  و�شلبة،  و�شائلة 

البيئة ولل�شحة العامة وحتتاج معاجلة بع�ض جوانبها اإىل ميزانيات 

وجهود كبرية للغاية. 

وباعتبارها ا�شرتاتيجية وقائية، فاإن »االإنتاج االأنظف« ي�شعى 

املتجددة، عن طريق  وغري  املتجددة  امل��وارد،  اإىل احلد من هدر 

اال�شتخدام االأمثل للمواد اخلام وملوارد الطاقة واملياه وا�شتخدام 

التقنيات احلديثة، خا�شة ذات ال�شلة بتقليل املخلفات واالنبعاثات 

ال�شادرة عن االأن�شطة ال�شناعية اأو منعها عند امل�شدر بداًل من 

معاجلتها بعد حدوثها.

لي�ض هذا فح�شب، بل اإن االإنتاج االأنظف ي�شعى كذلك اإىل تعديل 

واالأجهزة  املواد  تكون خملفات  بحيث  واال�شتهالك،  االإنتاج  اأمناط 

التي تنتجها ال�شناعة التي تعتمد مفهوم االإنتاج االأنظف اأقل �شررًا 

و�شددت  وا�شعًا  عامليًا  اهتمامًا  املفهوم  هذا  اكت�شب  لذلك  للبيئة، 

15االأمم املتحدة ومنظماتها املختلفة على اأهمية تبنيه باعتباره مدخاًل 
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الغر�ض  لهذا  ودعت  امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  اأ�شا�شيًا 

امل�شروعات  اإىل  وامل�شورة  العون  لتقدمي  وطنية  مراكز  اإن�شاء  اإىل 

املراكز  عدد  ويبلغ  املفهوم.  هذا  تبني  على  مل�شاعدتها  ال�شناعية 

الوطنية لالإنتاج االأنظف التي اأن�شاأت بدعم من منظمة االأمم املتحدة 

للتنمية ال�شناعية نحو 37 مركزًا حول العامل )منها 6 مراكز عربية 

فى كل من: م�شر واملغرب ولبنان واالأردن و�شوريا وتون�ض(.

أهداف المركز
املمكن  الفني  وال��دع��م  امل�شورة  تقدمي  اإىل  امل��رك��ز  وي��ه��دف 

على  واأحجامها،  اأنواعها  مبختلف  ال�شناعية،  املوؤ�ش�شات  حلفز 

االإم��ارات  دول��ة  يف  وتطبيقها  االأنظف  االإنتاج  ا�شرتاتيجية  تبني 

التاأكيد على اال�شتغالل الر�شيد  العربية املتحدة وذلك من خالل 

كفاءة  ورف��ع  اخلطرة،  امل��واد  ا�شتخدام  وجتنب  البيئية،  للموارد 

عمليات الت�شميم واالإنتاج وا�شتخدام الطاقة، وخف�ض االنبعاثات 

للمخلفات،  ال�شليمة  البيئية  االإدارة  نظم  وتطبيق  والت�شريفات 

وتغيري اأمناط اال�شتهالك غري امل�شتدامة.

المهام واالختصاصات
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���دف���ه ���ش��ي��ت��وىل امل���رك���ز جم��م��وع��ة م���ن امل��ه��ام 

واالخت�شا�شات، من بينها:

 العمل كنقطة ارتباط وطني يف جمال االإنتاج االأنظف مع املنظمات 

الدولية ذات ال�شلة ومراكز االإنتاج االأنظف الوطنية يف العامل.

البيئي  الوعي  م�شتوى  ورفع  االأنظف،  االإنتاج  لنهج  الرتويج   

كل  ويف  امل�شتويات  كل  على  به  املرتبطة  وباملفاهيم  النهج  بهذا 

يف  العاملني  ل��دى  وخ�شو�شًا  والتنموي،  البيئي  العمل  قطاعات 

القطاع ال�شناعي.

فوائد تبني «اإلنتاج األنظف»
االأنظف  االإن��ت��اج  ا�شرتاتيجية  تبني  يوفر 

فاأهم  عديدة،  واقت�شادية  و�شحية  بيئية  فوائد 

الفوائد البيئية وال�شحية:

اإىل  ي��وؤدي  امل��وارد مما  ا�شتخدام  تر�شيد   

املحافظة عليها وا�شتدامتها.

املخلفات  وكمية  التلوث  م�شتويات  تقليل   

تلك  ومعاجلة  ال�شناعية  االأن�شطة  عن  الناجتة 

الت�شريفات عند امل�شدر.

 احل���د م���ن ا���ش��ت��خ��دام امل�����واد اخل��ط��رة 

وال�شامة يف االإنتاج.

الفوائد االقتصادية
 رفع كفاءة االإنتاج وخف�ض كمية ا�شتهالك 

ما  وه��و  والنفايات،  واالأنبعاثات  اخل��ام  امل��واد 

�شيوؤدي بال�شرورة اإىل خف�ض تكلفة توفري املواد 

اخلام وا�شتهالك الطاقة واملياه.

  حت�����ش��ني ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وخ��ف�����ض ع��دد 

احلوادث.

املوؤ�ش�شة،  و�شورة  املنتج  نوعية  حت�شني   

االأمر الذي ي�شهم يف خلق فر�ض تناف�شية اأف�شل 

واأن  خ�شو�شًا  االأ���ش��واق،  يف  املوؤ�ش�شة  ملنتجات 

الكثري من دول العامل باتت تخ�شع تلك املنتجات 
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يف  اجلهات  كافة  بها  تقوم  التي  واجلهود  االأن�شطة  تن�شيق   

الدولة يف كافة املجاالت ذات ال�شلة بنهج االإنتاج االأنظف.

فر�ض  وتعزيز  لت�شهيل  الالزمة  القانونية  الت�شريعات  اقرتاح 

حتقيق نهج االإنتاج االأنظف.

 بناء الكوادر الوطنية وتاأهيلها للم�شاهمة يف الرتويج لنهج 

االإنتاج االأنظف وتطبيقه.

  اإن�شاء قواعد البيانات الالزمة.

والطرق،  الو�شائل  مبختلف  املعلومات  وتبادل  ون�شر  توفري   

وتوظيف تقنيات االت�شال احلديثة املمكنة لهذا الغر�ض.

   اإن�شاء وتطوير �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ض.

  اإجراء الدرا�شات والبحوث الالزمة ملعرفة معوقات تطبيق 

نهج االإنتاج االأنظف يف خمتلف اأنواع االأن�شطة ال�شناعية، واقرتاح 

احللول املمكنة لتذليلها.

 نقل اخلربات العاملية املكت�شبة التي �شاهمت يف حل امل�شاكل 

يف االإنتاج اأو البيئة اأو اقت�شادات الت�شغيل اإىل ال�شركات وامل�شانع 

والهيئات العاملة يف الدولة.

الشراكات
املركز  عمل  جناح  يف  واأ�شا�شيًا  مهمًا  عاماًل  ال�شراكات  متثل 

باإن�شاء  املركز  يقوم  اأن  املنتطر  ومن  االأنظف،  لالإنتاج  الوطني 

املحلية  اجلهات  من  العديد  مع  وثيقة  وت��ع��اون  �شراكة  عالقات 

واالإقليمية والدولية، ومنها على وجه اخل�شو�ض:

املوؤ�ش�شات احلكومية، االحتادية واملحلية، املعنية بتطوير قطاع 

ال�شناعة.

   املوؤ�ش�شات ال�شناعية الكربى.

  املوؤ�ش�شات االأكادميية )اجلامعات ومراكز البحوث(.

غرف  احت��اد  مثل  العالقة  ذات  واجلمعيات  االحت���ادات    

التجارة وال�شناعة.

  املوؤ�ش�شات املعنية بتمويل االأن�شطة ال�شناعية.

  منظمات املجتمع املدين.

مثل:  الدولية  والربامج  املنظمات  من  العديد  اإىل  باالإ�شافة 

للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  للبيئة،  املتحدة  االأمم  برنامج 

االإنتاج  مراكز  االأن��ظ��ف،  لالإنتاج  العاملية  ال�شبكة  ال�شناعية، 

االأنظف يف الدول االأخرى.

مراحل التنفيذ
من املنتظر اأن تتكون املرحلة التاأ�شي�شية الإن�شاء املركز املقرتح 

من 3 مراحل زمنية، مدة كل منها �شنة واحدة، ويتم يف كل مرحلة 

يف  املركز  يكون  بحيث  والفعاليات،  االأن�شطة  من  جمموعة  تنفيذ 

يف  بفاعلية  امل�شاهمة  على  ق��ادرًا  التاأ�شي�شية  املرحلة  هذه  نهاية 

قيادة جهود القطاع ال�شناعي لتبني ا�شرتاتيجية االإنتاج االأنظف. 

المرحلة األولى )12 شهرًا(
  ت�شكيل املجل�ض اال�شت�شاري واللجنة التنفيذية.

  اإعداد برنامج عمل املركز وميزانية التنفيذ.

  البدء بالرتويج ملفهوم االإنتاج االأنظف.

  تنظيم ندوات وور�ض عمل للعاملني يف املن�شاآت ال�شناعية. 

المرحلة الثانية )12 شهرًا(
  تنظيم دورات تدريبية جلهات خمتارة يف ال�شناعة وكذلك 

يف القطاعات احلكومية.

وكيفية  االأنظف  االإنتاج  يف  اال�شتثمار  حول  ندوات  تنظيم    

اإجراء احل�شابات االقت�شادية لذلك.

  اإن�شاء قاعدة بيانات لالأن�شطة ال�شناعية يف الدولة، ت�شمل 

ال�شغرية واملتو�شطة.

  اإجراء درا�شة حول اإمكانية و�شع �شيا�شات ميكن اال�شتفادة 

و�شع �شرائب  اإعفاءات،  مثل:  االأنظف،  لالإنتاج  الرتويج  منها يف 

وامل��واد  واملياه  )الطاقة  للموارد  �شليم  ت�شعري  بيئية،  غرامات  اأو 

اخلام(، و�شع اأ�شعار مرتفعة على تكلفة التخل�ض من النفايات.

المرحلة الثالثة )12 شهرًا(
  تقييم امل�شاريع الراغبة يف اال�شتثمار يف االإنتاج االأنظف من 

خالل ندوات تعقد لهذا الغر�ض.

اأن  ميكن  التي  اخل��ربة  بيوت  ح��ول  بيانات  قاعدة  اإن�شاء    

ت�شاعد يف الدرا�شات املتعلقة بالتحول اإىل االإنتاج االأنظف.

  امل�شاعدة على تنفيذ برامج منوذجية يف االإنتاج االأنظف.

ال�شناعية  امل�شاكل  على  التعرف  يف  اخلا�ض  القطاع  تدريب    

وكيفية التحول اإىل االإنتاج االأنظف من خالل برنامج التفتي�ض الذاتي. 
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الركن الأخ�ضر

الزراعة يف املنزل.. 
خضروات طازجة ومتعة حقيقية
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ما  مع  حياتنا  على  وحيوية  رونقًا  املنزل  يف  النباتات  ت�شفي 

الزراعة  اأهمية  وتكمن  وفائدة  ون�شوة  متعة  من  بها  العناية  متثله 

االأ�شرة باحتياجاتها من اخل�شار على مدار  اأنها متد  املنزلية يف 

العام وتوفر اجلهد والوقت الإح�شارها من االأ�شواق كما اأنها تكون 

ال�شوق،  من  ت�شرتى  التي  تتوفر يف اخل�شروات  ال  بدرجة  طازجة 

وتقلل من تكلفة �شراء اخل�شروات حيث اإن اإنتاجها ب�شفة دورية 

الوقت  الغذائي، ويف  االأمن  يعترب و�شيلة من و�شائل احلفاظ على 

ذاته لها متعة خا�شة ونف�شية خالل الزراعة واالعتناء باملزروعات 

وا�شتغالل جيد الأوقات الفراغ.

احلولني  وذو  احلويل  منها  ع�شبية  نباتات  هي  واخل�شروات 

واملعمر ي�شتفاد من اأوراقها واأزهارها وجذورها يف تغذية االإن�شان.

كما اأنها حتوي موادًا غذائية منوعة يحتاجها اجل�شم الب�شري 

والفيتامينات،  واالأمالح  والربوتينية  والدهنية  الن�شوية  املواد  مثل 

عملية  وت�شهل  املعدة  وتن�شط  عالية  بن�شب  االألياف  فيها  وتوجد 

اله�شم، ومتد اجل�شم باملاء، حيث اإن ن�شبته عالية يف اخل�شار. 

قواعد تصميم وتنظيم زراعة الخضار 
في الحديقة المنزلية

  توفري �شور اأو �شياج للحماية من احليوانات. 

  تاأمني م�شدات للرياح من اجلهات التي تهب منها الرياح 

ويف�شل اأن تكون م�شدات نباتية. 

 اإ�شافة االأ�شمدة الع�شوية املخمرة من اأجل حت�شني خوا�ض 

الرتبة. 

 توفري منبت منا�شب اإذا كانت عملية زراعة اخل�شار �شتتم 

ب�شورة م�شتمرة. 

إرشادات زراعة الخضروات
  توفر م�شاحة زراعية منا�شبة.

8 �شاعات يوميًا على  اإ�شاءة جيدة )النهار( ملدة  اأن تتوفر   

االأقل.

ال��ري  ويف�شل  ل��ل��ري  امل��ن��ا���ش��ب  امل��ي��اه  م�����ش��در  ي��ت��وف��ر  اأن   

بالتنقيط.

 اأن تكون االأر�ض م�شتوية والرتبة �شاحلة للزراعة، واأن يكون 

�شكل االأر�ض م�شتطياًل لت�شهيل اإقامة اخلطوط وخدمتها. 

النباتات  وبقايا  وتبعد احل�شى  �شم   30 بعمق  الرتبة  تقلب   

واجلذور.

 ي�شاف ال�شماد الع�شوي املخمر اإىل الرتبة.

 ت�شوى االأر�ض وتخطط.

 تنرث البذور بانتظام على �شطح الرتبة.

حملة  م��وؤخ��رًا  واملياه  البيئة  وزارة  اأطلقت  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

دينيــًا
يقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شحيح البخاري:

ٍمنُه  َفياأُكل  َزرعًا  َي��زَرُع  اأو  َغر�شًا  َيغر�ُض  ُم�شلٍم  من  )َما 

َطرٌي اأو اإن�شاٌن اأو بهيمٌة اإال َكاَن به �شدقٌة(.

صحـيًا
الغذائية  قيمته  فقد  دون  ط��ازج  منتج  على  احل�شول 

ال�شارة  احل�شرية  واملبيدات  الكيماوية  االأ�شمدة  من  وخال 

ب�شحة االإن�شان.

بيئيــًا
الذي  االأك�شجني  التلوث وتزيد  اخل�شرة تنقي اجلو من 

يحتاجه االإن�شان.

ثقافيًا
على  املعتمد  املنتج  وال�شعب  املنتجة  االأ�شرة  ثقافة  ن�شر 

نف�شه، ون�شر الثقافة الزراعية والوعي الزراعي.

أخالقيًا
وال�شخ�شية  امل�شوؤولية  وحتمل  ال�شرب  تعلم  ال��زراع��ة 

املنتجة.

تربـويًا
حتمل طفلك م�شوؤولية رعاية الزرع ما يجعله يف امل�شتقبل 

قاباًل لتحمل امل�شوؤوليات، وي�شعر باأنه منتج وله دوره يف اأ�شرته، 

ويتعلم ال�شرب الأن كل عمل وجناح يحتاج اإىل ال�شرب.
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والتثقيف  اخل�شروات  زراعة  على  ترتكز  والتي  املنزلية  الزراعة 

واالإنتاج  بالزراعة  االهتمام  اأجدادنا على  باأهميتها، حيث حر�ض 

الزراعي يف دولة االإم��ارات قبل قيام االحتاد، وبعد قيام االحتاد 

اهتم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، بالزراعة 

والبيئة ب�شورة عامة ويف عهده اكت�شت اخل�شرة م�شاحات �شا�شعة 

يف الدولة على الرغم من الطبيعة ال�شحراوية القا�شية والظروف 

املناخية ال�شعبة وقلة م�شادر املياه و�شح االأمطار.

وحتقق هذا االإجناز احل�شاري ال�شامخ بف�شل املوىل عز وجل 

زايد طيب اهلل  ال�شيخ  امل�شتمرة من  واملتابعة  التوجيهات  ثم  ومن 

جت�شيدًا  ح�شارة«  اأعطكم  زراعة،  »اأعطوين  مقولته  وكانت  ثراه، 

للتطور احل�شاري والزراعي على �شعيد الدولة.

لكيفية  و�شرحًا  والبذور  لل�شتالت  معر�شًا  احلملة  وت�شمنت 

زراعة اخل�شروات لطلبة املدار�ض وتوزيع ن�شرات وكتيبات تت�شمن 

اإىل جانب  زراعتها،  وموا�شم  زراعتها  وكيفية  للخ�شروات  تعريفًا 

���ش��ارك يف  االأم����ور،  واأول��ي��اء  امل��دار���ض  لطلبة  ور���ض عمل  تنظيم 

واملياه،  البيئة  وزارة  يف  الزراعيني  املهند�شني  من  عدد  عقدها 

كما اأنه وخالل املعر�ض اأعدت م�شابقة الأرتب اأ�شي�ض تتم زراعته 

باخل�شروات من قبل طلبة املدار�ض واأجود زراعة يف املنازل.

زيارة ميدانية لمزرعة ضمن 
حملة الزراعة المنزلية

نظمت الوزارة زيارة ميدانية تثقيفية اإىل مزرعة ال�شيد غامن 

بن  عتبة  مدر�شة  لطلبة  اخلوانيج  مبنطقة  يعروف،  بن  م�شبح 

غزوان للتعليم االأ�شا�شي يف مدينة دبي حيث �شملت الزيارة جولة 

اأنواع املزروعات يف  تعريفية للطلبة يف ربوع املزرعة للتعرف على 

املزرعة وطرق زراعتها وريها والعناية بها ب�شحبة املهند�ض ع�شام 

االأذن، من مركز العوير التابع للوزارة.

وعقد االأذن ور�شة عمل حول اأف�شل طرق زراعة اخل�شروات 

تناول فيها اأنواع املزروعات املالئمة لكل مو�شم زراعي وطرق الري 

وكيفية االقت�شاد يف الري والفرق بني الزراعة املنزلية التي تعتمد 

على االأ�شاليب الطبيعية اخلالية من املبيدات واالأ�شمدة الكيماوية 

والزراعة يف املزارع التي تنتج كميات كبرية.

ووزعت  للطلبة  تثقيفية  م�شابقات  طرحت  الزيارة  ختام  ويف 

اجلوائز والهدايا على احل�شور ومت الرد على بع�ض اال�شتف�شارات 

املطروحة من قبلهم كما مت توزيع بع�ض اإنتاج املزرعة من خ�شروات 

طازجة على الطالب واملدر�شات. 

ومن �شمن احلملة كذلك قام عدد من املهند�شني الزراعيني 

ت�شجيعهم  بهدف  للمنازل  تثقيفية  بزيارة  ال�شمالية  املنطقة  يف 

الزراعة  واأهمية  املنازل  يف  اخل�شروات  زراعة  باأهمية  وتوعيتهم 

الع�شوية وفوائدها ال�شحية. واأبدى االأهايل اهتمامهم وحر�شهم 

الزراعية  املوا�شم  ومعرفة  منازلهم  يف  اخل�شروات  زراع��ة  على 

بتقدمي  الزراعيون  املهند�شون  قام  حيث  اخل�شروات،  الأ�شناف 

ن�شائح توعوية وتثقيفية. 
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المحاصيل 
ومن اأهم املحا�شيل التي متت زراعتها يف املنازل )الطماطم، 

القرنبيط، الباذجنان، الورقيات مثل الكزبرة، البقدون�ض وبع�ض 

القرعيات( ي�شار اإىل اأن مو�شم زراعتها يف يناير وفرباير ومار�ض، 

الغذائية  بالفوائد  املجتمع  تثقيف  اإىل  اأي�شًا  احلملة  وت��ه��دف 

للخ�شروات التي متت زراعتها حيث حتتوي على فيتامينات واأمالٍح 

معدنية وتعمل على خف�ض �شغط الدم املرتفع وتخفي�ض م�شتويات 

الكولي�شرتول يف الدم.. اإلخ.

واالإنتاج  الزراعة  اأهمية  مفهوم  تنمية  اإىل  احلملة  وهدفت 

اإيجابيات، كما  الزراعي املحلي لدى جمتمع االإم��ارات ملا لها من 

الزراعة وغر�ض  بكيفية  وتوعيته  الطفل  تعليم  ركزت احلملة على 

بتناول اخل�شروات كغذاء  بالزراعة يف نف�شه واالهتمام  االهتمام 

اأ�شا�شي ملا له من فوائد غذائية.
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أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن تجربة اإلمارات في مجال 
رائدة وقد حظيت باحترام العالم وتقديره، مشيراً إلى أن موقع  صون الحياة الفطرية 
كل  من  عناصر  تشمل  الحيوانات  من  عديدة  بأنواع  اإلمارات  تغذية  في  ساهم  الدولة 

إقليم مستغلة التنوع الكبير في النباتات المحلية للدولة.

البدء بتنفيذ اسرتاتيجية 
وطنية للمحميات الطبيعية

خ£§ البيئةخ£§ البيئة
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وقد و�شعت وزارة البيئة واملياه، بالتعاون 

م��ع اجل��ه��ات امل��ح��ل��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة، م�����ش��روع 

الطبيعية،  للمحميات  وطنية  اإ�شرتاتيجية 

حيث يت�شمن 24 م�شروعًا ون�شاطًا مقرتحًا، 

تاأ�شي�ض جمل�ض احتادي للمحميات  اأهمها 

الطبيعية يف االإمارات.

اأحمد  را���ش��د  الدكتور  معايل  وق��ال 

�شتعمل  االإ�شرتاتيجية  تلك  اإن  فهد،  بن 

منظومة  الإدارة  موحد  اإط��ار  و�شع  على 

املناطق املحمية يف االإمارات وحتتوي على 

من  جمموعة  و�شتنفذ  رئي�شية  اأه��داف   3

الربامج لتطوير منظومة واإدارة املحميات.

وتنبع اأهمية تلك اال�شرتاتيجية ملا حتظى 

ت�شم  اإذ  بيولوجي متميز،  تنوع  االإم��ارات من  به 

واأرا�شي زراعية  بيئات بحرية و�شاحلية و�شحراوية 

وبيئات جبلية، وكذلك تتعدد االأنواع البحرية متمثلة 

يف بيئات واأنواع نادرة ومهددة باالنقرا�ض.

ويوجد اأكرث من 60 حممية طبيعية على م�شتوى 

ومقرتحة  معلنة،  منها  م�شمياتها  تختلف  ال��دول��ة 

برية  37 حممية  اإىل  تنق�شم  واأخ��رى خا�شة، حيث 

و22 بحرية، باالإ�شافة اإىل حممية م�شرتكة، وترتكز 

الن�شبة االأكرب من هذه املحميات يف اإمارة اأبوظبي، 

متميزة  نباتية  جمموعة   16 الربية  البيئات  وت�شم 

وموائل حليوانات ال�شحراء واحليوانات امل�شتوطنة 

واملهاجرة.

وتعمل الوزارة على اقرتاح م�شروع اال�شرتاتيجية 

وتقوية  البيئية  للمعلومات  متكاملة  قاعدة  تاأ�شي�ض 

مكثفة  وطنية  حمالت  ورعاية  البيئي  التفتي�ض  نظام 

البيئي  الوعي  وزيادة  الطبيعية  املوارد  على  للمحافظة 

وت�شدير  با�شترياد  اخلا�شة  الت�شريعات  تطبيق  وتفعيل 

احليوانات والنباتات وزيادة تكامل اجلهود مع اجلهات 

املحلية يف هذا املجال.

يف  الثالثة،  اال�شرتاتيجية  اأه��داف  وتتمثل 

الطبيعية  املحميات  م��ن  منظومة  تاأ�شي�ض 

يف  املتمثلة  واالأن��واع  البيئية  للنظم  مماثلة 

اال�شتدامة  يحقق  مبا  واإدارت��ه��ا  االإم��ارات 

الهدف  اأم��ا  القادمة،  لالأجيال  و�شونها 

ال���ث���اين، ف��ه��و اال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل����وارد 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

االإطار  بناء  اإىل  باالإ�شافة  وال�شياحية، 
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املوؤ�ش�شي ال�شليم الإدارة املحميات الطبيعية وتطوير اجلانب الت�شريعي.

ت�شعى  التي  امل��ج��االت  اأه��م  ح��ددت  اال�شرتاتيجية  اأن  كما 

للمحافظة عليها، منها املوائل يف ال�شعب املرجانية واحل�شائ�ض 

املد  وم�شطحات  الرطبة  واالأرا���ش��ي  القرم  واأ�شجار  البحرية 

واجلزر وال�شواطÅ ال�شخرية واخلريان وامل�شبات وال�شبخات.

امل��ه��ددة  االأن�����واع  ح��م��اي��ة  اإىل  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�شعى  ك��م��ا 

البحرية  وال��ط��ي��ور  واالأط������وم  ال�����ش��الح��ف  م��ث��ل  ب��االن��ق��را���ض 

القر�ض وغريها من احليوانات  و�شمك  والالفقاريات واحليتان 

النادرة واملهددة.

االأر�ض  جمال  يف  اال�شرتاتيجية  عمل  جماالت  اأهم  اأن  كما 

الفطرية  باحلياة  املتعلقة  املعلومات  جتميع  البيولوجي،  والتنوع 

وح�شر  املختلفة  االأن��واع  فقدان  عن  ودرا�شات  بحوث  واإج��راء 

املناطق البيئية املوؤهلة لتطبيق اإجراءات احلماية وال�شيانة. كما 

ت�شتمل على التو�شع يف اإن�شاء حمميات طبيعية، وبنوك للم�شادر 

الوراثية النباتية واحليوانية، وتعزيز التعاون االإقليمي والدويل.

واأفاد ابن فهد اأن اال�شرتاتيجية و�شعت برامج حلماية مناذج 

التي  واملوائل  امل�شتوطنة  واالأن��واع  البيئية  النظم  تت�شمن  بيئية 

ترتادها االأنواع املهاجرة؛ الأنها تراث طبيعي وطني والعمل على 

ا�شتغاللها ب�شورة ر�شيدة توؤكد ا�شتمرارية الفوائد االقت�شادية 

واالجتماعية والثقافية.

اأما الربنامج الثاين، فهو �شون بيئات املوائل الطبيعية وتنوع 

والنادرة  امل�شتوطنة  االأن��واع  خا�شة  وب�شفة  واحليوان  النبات 

الربنامج  ويتمثل  باالنقرا�ض.  واملهددة  اخلا�شة  االأهمية  وذات 

االإحيائية  املوارد  وا�شتخدام  االإحيائي  التنوع  �شون  يف  الثالث، 

ب�شوره م�شتدامة.

املحميات  بني  �شرتبط  اال�شرتاتيجية  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 

والتنمية االقت�شادية واالجتماعية، م�شريًا اإىل اأن اال�شرتاتيجية 

ت�شع خططًا اإدارية تدار مبوجبها املحميات الطبيعية، ومن اأ�شل 

ما يزيد على 360 نوعًا م�شجاًل يف االإم��ارات، هناك 321 نوعًا 

من الطيور املهاجرة و67 نوعًا تتنا�شل يف الدولة، وتزور اجلزيرة 

القدمية يف طريقها  القطبية  املنطقة  كل خريف طيور  العربية 

اإىل جنوب �شرق اآ�شيا و�شبه القارة الهندية واأفريقيا.

االبي�ض  اأكربها جزيرة  الدولة  200 جزيرة يف  وتوجد نحو 

من  الغربي  الق�شم  يف  الدقيقة  اجل��زر  اإح��دى  هي  واأ�شغرها 

با�شم زركوه«  الزرقاء »وتعرف  واأعالها جزيرة  العربي  اخلليج 

والتي يبلغ ارتفاعها 160 مرتًا.
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تهديد خطر لألمن القومي

تكلفة مكافحتها حوالـي مليون 

دوالر لكل كيلو متر مربع

المــد األحمــر .. 
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الدقيقة فت�شاعد نوعا اأو اأكرث منها على النمو بكثافة اأكرب من غريه 

للظروف ذاتها وهذا ما  تتعر�ض  التي  نف�ض اجلماعة  اأع�شاء  من 

ن�شمية بظاهرة » االإزدهار«. وهذه الظاهرة يف م�شمونها العام ، 

ت�شكل عامال هاما يف زيادة الرثوة ال�شمكية واحليوانات البحرية 

التي تعتمد يف غذائها على الهائمات النباتية. اإال اأنها تخلق بالوقت 

البحرية  احلياة  على  فقط  لي�ض  الباأ�ض  �شديد  جبارا  ماردا  ذاته 

توقع  قد  فهي  االإن�شان-اأي�شا-  �شحة  على  بل  �شورها  مبختلف 

االأذى بحياته وتدمر اقت�شاده ودخله القومي.

اأكرث من  اأو  نوع  اأن يكون ازدهار  ويحدث يف كثري من احلاالت 

الهائمات النباتية يف نف�ض الوقت م�شحوبا بتلون وا�شح ملياه البحر 

بدرجات من األوان االأخ�شر الزيتوين ، االأ�شفر،البني،لون طوب البناء 

اأو حتى لون الدم ، من هنا جاء ما يعرف جمازا بظاهرة  االأحمر، 

اأكرث من ظاهرة ازدهار  » املد االأحمر« والتي ال تعني يف م�شمونها 

لهائمات نباتية، م�شحوبة بتلوث ميكن متييزه بالعني املجردة.

خلق اهلل �شبحانه وتعاىل كي �شيء يف منظومة بديعة متكاملة 

احليوان  وجعل  الياب�ض،  وعلى  امل��اء  يف  احلياة  خلق  ومرتابطة، 

وك��رم  وط��اق��ت��ه،  من��وه  م�شدر  غ��ذائ��ه،  يف  النبات  على  مت�شلطا 

ويف  املخلوقات.  من  غريه  على  �شيدا  فبات  راجح،  بعقل  االإن�شان 

عرف  اخللق،  حمكمة  املنظومة  هذه  اأ�شرار  على  للتعرف  �شعيهم 

الباحثون كائنات نباتية دقيقة، تتخذ من املاء بيئة للتواجد والنمو 

واأجنا�شها  ف�شائلها  باختالف  عليها  التعرف  واأمكن  والتكاثر، 

واأنواعها، ال ت�شابه اثنان منها يف كامل ال�شكل والرتكيب واإن كانا 

من جن�ض واحد. اإن هذه النباتات اأو الطحالب البحرية املجهرية، 

يف انتقالها من موقع الآخر يف بحر اأو حميط، اإمنا هي رهينة حركة 

الرياح وتبعاتها من تيارات يف املياه، واإن امتلكت بع�ض القدرة على 

التحكم يف حركة را�شية حمدودة من اأعلى اإىل اأ�شفل اأو يف االإحتاه 

العك�شي وهكذا مل يكن �شعبا على العلماء اأن يطلقوا عليها ا�شما ذا 

داللة هو » الهائمات النباتية » اأو  » العوالق النباتية » واأحيانا يكتفي 

باالإ�شارة اإليها با�شمها االأعجمي فيقال لها  » فيتوبالنكتون«.

تلعب هذه الكائنات احلية �شئيلة احلجم دورا اأ�شا�شيا فيما يعرف 

بال�شل�شلة الغذائية مبياه املحيط وهي متثل امل�شدر الرئي�شي لتغذية 

الق�شريات  مثل  البحرية  الكائنات  من  وغريها  ويرقاتها  االأ�شماك 

والرخويات وهذه – يف جمموعها- من اأهم م�شادر الغذاء لالإن�شان. 

االأمهات  من  خلية  كل  ان  اأي  باالإنق�شام  غالبا  الكائنات  هذه  تتوالد 

تعطي ابنتني من اخلاليا الوليدة ويتم ذلك بنظام حم�شوب وب�شرعات 

بع�شها  على  متعارفا  كان  وان  متغرية  بيئية  ظروف  وحتت  منتظمة 

ظروف طبيعية مثل درجات حرارة املياه وكذا امللوحة وكمية ال�شوء 

الغذائية  االأمالح  تركيزات  منها  كيميائية  واالأخرى ظروف  ونوعيته 

االأ�شا�شية مثل النرتات والفو�شفات وال�شيلكات.

 

ثم جاء دور اإلنسان !!
 اأراد اأن يجد حلوال يواجه بها زيادة اأعداده امل�شطردة، فاألقى 

م�شانعه  خملف�����ات  و  املنزلية  مبخلفاته  املائية  م�شطح�����اته  يف 

من  مقدارها  يتعاظم  وملوثات  نفايات  وهي  الزراعية  واأرا�شيه 

اأن ارتفع معدل التلوث، وازدادت  جيل اإىل جيل . وكانت النتيجة 

ق�شد  بغري  اأو  بق�شد  فاأ�شاع  والفو�شفات  النيرتوجني  تركيزات 

اال�شطراب والفو�شى يف البيئة البحرية واختلت املوازين وخارت 

القوى وبدا ال�شرر و�شيكا اإن هذه  ) التغذية الفائقة( التي حمل 

لنمو الطحالب  ال�شرورية  العنا�شر  توفر  البحر  بها مياه  االإن�شان 
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اأمكن  التي  النباتية  الهائمات  من  ن��وع   5000 ح��وايل  بني  من 

التعرف عليها يف امل�شطحات املائية على م�شتوى العامل، فاإن هناك 

حوايل 300 نوع قد مت ر�شدها قادرة على تكوين هذه الظاهرة، ومنها 

بيئية  ظروف  حتت  �شامة  مواد  اإف��راز  على  القدرة  متتلك  نوعا   40

معينة اأو ف�شيولوجية خا�شة بالطحلب ذاته امل�شبب للظاهرة، وهذه 

املواد ال�شامة قد تقتل االإن�شان متى و�شلت اإليه عرب تناوله الأ�شماك 

اأو غريها من كائنات بحرية حتمل بني اأن�شجتها هذه ال�شموم.

ما هي ظاهرة المد األحمر؟
ازده��ار  ب�شبب  حتدث  بيئية  طبيعية  ظاهرة  هو  االأحمر  املد 

موؤذي لنوع اأو اأكرث من العوالق اأو الطحالب النباتية يف مياه البحار 

معظم  وا���ش��ح.  ب�شكل  املياه  ل��ون  تغري  ي�شبب  مما  البحريات  اأو 

الوقت يتغري اللون اإىل االأحمر، ولكن قد يرتاوح لون املياه ما بني 

البني، الربتقايل، االأ�شفر الفا—، االأخ�شر والوردي، حيث يعتمد 

اللون الناœ على لون العوالق النباتية التي �شببت الظاهرة. هذا 

الع�شبي املركزي لالأ�شماك  النظام  ُيوؤّثُر على  �شّم  ُينتُج  الطحلب 

�ض فيموتون  مما يوؤدي اإىل �شل حركتهم وبالتايل ال َي�شتطيعوَن الَتَنُفّ

بكميات هائلة .

َبحتr �شائعة على نحو  rش�
َ
كما اأن املد االأحمر ظاهرة طبيعية، اأ

، لها تاأثرياَت خطرية على االإن�شان واالأ�شماك،  pمتزايد حول العامل

كما ينتج عنها خ�شائر اقت�شادية هائلة يف الرثوة ال�شمكية. و املد 

بع�ض  ن�شب حدوثها  وقد   ، pال�شناعي  pبالتلوث له  االأحمر ال عالقة 

يف  ال�شحي  ال�شرف  مياه  من  التخل�ض  عمليات  اإىل  الباحثني 

الذين  الباحثني  راأي ملجموعة من  يبقى هذا جمرد  ولكن  البحار 

اجتهدوا يف تف�شري هذه الظاهرة.

 كيف ساعد اإلنسان في انتشار المد األحمر ؟
تواجدها  يف  تعتمد  االأحمر  املد  ظاهرة  اأن  من  الرغم  على 

اأن هناك  اإال  �شنعها  االإن�شان يف  �شارك  عوامل  على  وا�شتمرارها 

يتعاقب مع فرتات  اأن ظهور مد احمر  لوحظ  اأخرى. فقد  عوامل 

وغابات  مزروعة  مرتفعات  على  وخا�شة  غزيرة  اأمطار  هطول 

اأمطارها يف البحر وما حتمله من مواد ع�شوية هي  وت�شب مياه 

قد  الوا�شح  االإن�شان  دور  اأن  اإال  للطحالب.  الوفري  الغذاء  مبثابة 

ينح�شر يف:

المائية  المجاري  المباشر على  الصرف    -1
التي تصب بالتبعية في األنهار والبحار:

هذه املخلفات واإن جرى معاملتها جزئيا للتخل�ض من العوالق 

للطحالب،  الغذائية  االأم��الح  م�شادر  اأهم  من  تعترب  اأنها  اإال  بها 

فقد اأثبتت االأبحاث اأهمية االأمونيا املوجودة يف خملفات ال�شرف 

اأف�شل العنا�شر من م�شادر النيرتوجني املختلفة،  واأنها  ال�شحي 

املنظفات  ا�شتخدام  اأن  كما  مبا�شرة،  الطحالب  متت�شها  التي 

مبا  لل�شاحل  واملتاخمة  بال�شكان  االآه��ل��ة  املناطق  يف  ال�شناعية 

تواجد  على  �شاعد  قد  الفو�شفات  من  عالية  ن�شبة  من  حتتويه 

الظاهرة وازدهارها. ويف جتربة مثرية تنم عن وعي كامل وتقدير 

خلطورة املوقف فقد قامت ربات املنازل املطلة على اأحد اخللجان 

يف  �شرفها  وع��دم  املخلفات  ه��ذه  مثل  بجمع  اليابان  يف 

اخلليج فكانت النتائج مذهلة حيث تاأخر ظهور املد 

اجلانبية  اآث��اره  وقلت  حدوثه  املتوقع  االأحمر 

وم�شاره وان مل مينع ذلك من تواجده 

الأ�شباب اأخرى جمتمعه.
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مت�شابهة مع تلك امل�شاحبة لنزالت الربد ولكن �شرعان ما تتفاقم 

وت�شبب �شعوبة التنف�ض والوفاة اإذا مل يتم االإ�شعاف ال�شريع. 

والتي  املرجانية  ال�شعاب  مناطق  من  القاع  اأ�شماك  تناول    

تتغذى على االأ�شغر منها وهذه تعي�ض بدورها على بع�ض االأنواع من 

اإفراز �شموم  القادرة على  الدقيقة  االأ�شواط من الطحالب  ثنائية 

قاتلة فيما يعرف مبر�ض       )ي�شجوترا( حيث يعاين امل�شاب اآالما 

�شديدة باملعدة و�شعوبة يف التنف�ض ورمبا ف�شل يف التنف�ض. 

  ت�شبب بع�ض االإفرازات امل�شاحبة لبع�ض اأنواع املد االأحمر 

 .Åحروقا للجلد واحل�شا�شية ال�شدرية لرواد ال�شواط

السياحة  البحرية
 يعوق تواجد املد االأحمر ممار�شة ريا�شة الغط�ض التي تتطلب 

الريا�شات  بع�ض  وكذلك  الروؤية  النعدام  وذلك  �شافية  مياها 

امتداد  على  معروفة  ظ��اه��رة  هناك  االآخ����رى.  البحرية 

ما  االأبي�ض وهي  البحر  االأدرياتيك يف  البحر  �شواطيء 

يطلق عليها ظاهرة املخا�ض املائي. يف هذه الظاهرة 

الطحلب  يقوم  االأحمر  امل��د  من  نوعا  متثل  التي 

املواد  بع�ض  باإفراز  عالية  بكثافة  املتواجد 

ال��ك��رب��وه��ي��دارت��ي��ة وال��ربوت��ي��ن��ي��ات، 

وال��ت��ي جت��ع��ل م���اء ال��ب��ح��ر ثقيال 

هذه  ت��واج��د  اإن  امل��خ��اط.  ي�شبه 

الظاهرة يبعث يف نف�ض ال�شائح 

والر�شى  الراحة  بعدم  �شعورا 

ممار�شة  ع��ن  ع��ازف��ا  ويجعله 

االإ�شرار  اإن  البحرية.  ريا�شته 

بطبيعة  له  البحرية  بال�شياحة 

احلال مردود �شيء على الدخل 

القومي.

 

اإلقتصاد القومي 
ت��ت��ك��ب��ده احل��ك��وم��ات من  م��ا  اإن 

خ�شائر مادية نتيجة انت�شار املد االأحمر 

تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على  �شلبا  ي��وؤث��ر 

هذه  �شخامة  اىل  ن�شري  اأن  بد  وال  ملواطنيها. 

هذه  ملكافحة  الفعلية  التكلفة  اأن  اإذ  اخل�شائر 

الظاهرة حوايل مليون دوالر لكل كيلومرت مربع يف بع�ض 

البحريات االأوروبية. واالأمر بالطبع يتعلق مبدى �شالحية املياه 

لل�شرب واال�شتخدام االآمن.

موت األسماك :
ويف  البحر  مياه  يف  املتواجدة  لالأ�شماك  اجلماعي  امل��وت  اإن 

2- إلقاء المخلفات الصناعية: 
لوحظ يف بداية ال�شتينيات اأن بع�ض املوانÅ التي تقوم بجانبها 

ما  وهو  االأحمر  للمد  كثيفا  تواجدا  ت�شهد  خ�شبية  �شفن  �شناعات 

ا�شتتبعه اهتمام من الباحثني مبدى تاأثري خملفات هذه ال�شناعة 

خملفات  بخ�شو�ض  م�شابه  ر�شد  مت  و  الظاهرة،  ا�شتفحال  على 

�شناعات الورق والكيماويات وحتى ال�شناعات الثقيلة.

 

3- صرف مخلفات األراضي الزراعية:
تنمية  على  ب�شدة  املتزايدة  اأع��داده  ملواجهة  االإن�شان  اعتمد 

اإنتاجية اأر�شه املزروعة مما ا�شتوجب ا�شتخدام اأنواعًا متعددة من 

االأ�شمدة الكيميائية حتوي يف املقام االأول على عن�شري النرتوجني 

والفو�شفات وهي تنتقل عند �شرف مياه الري بطريقة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة اإىل مياه البحر ، وقد لوحظ اأن هناك فرتات لتواجد 

يف  التغري  اإن  معينة،  ف�شول  يف  الري  عمليات  يعقب  االأحمر  املد 

ن�شبة النرتوجني اإىل الفو�شفات ي�شكل عامال هاما يف انتقاء نوع اأو 

اأنواع من الطحالب الدقيقة تنمو بكثافة هائلة.

 

٤- إقامة المزارع السمكية:
اأو�شحت الدرا�شات اأن اإنتاج املزارع ال�شمكية على نطاق العامل 

الوا�شح  النق�ض  ي�شد  اأن  القادمة  �شنة   20 –  10 ي�شتطيع خالل 

ال�شمكية  امل��زارع  هذه  مثل  اأن  اإال  الطبيعية  امل�شائد  يف  واملتوقع 

ورغم اأهميتها ت�شكل بيئة خ�شبة و�شاحلة لتوالد الهائمات النباتية 

وا�شتنباط اأنواع جديدة من املد االأحمر.

 

أضرار المد األحمر:
 تتمثل اأ�شراره باملخاطر التي ي�شببها على �شحة املواطن وهو 

ما ي�شكل بوؤرة لالإهتمام يف بلدان العامل املتقدمة يف عدة عنا�شر 

نذكر منها:

  تلوث مياه ال�شرب يف الكثري من البحريات وبخا�شة ببع�ض 

االأنواع ال�شامة من الطحالب الزرقاء وهو ما قد ي�شبب �شراعات 

اإقليمية حول م�شادر املياه  يف امل�شتقبل القريب. 

فقط  لي�ض  القدرة  لها  التي  والق�شريات  املحاريات  تناول    

الدقيقة  الطحالب  بع�ض  تفرزها  التي  ال�شموم  امت�شا�ض  على 

طبخها  بعد  حتى  وجتميعها  بها  االحتفاظ  االأم���راىل  يتعدى  بل 

على  �شنويا  ت�شجل  ت�شمم  حالة   2000 حوايل  هناك  اإن  بالغليان. 

م�شتوى العامل منها 15% قد لقوا حتفهم . و حوايل 100 جرام من 

حلم هذه الرخويات امل�شابة قد يكون كافيا اأحيانا ملوت اإن�شان تبعا 

لنوع الهائمات النباتية املفرزة لل�شموم وكذلك نوع ال�شموم ذاتها 

ودرجة تركيزها. 

وبدايتها  مطلعها  يف  تبدو  بالت�شمم  االإ�شابة  اأعرا�ض  اإن    
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خماطية  م��واد  االأ�شماك  هذه  تفرز  وبالتايل  املتاأثرة  لالأ�شماك 

وتبدو  اخليا�شيم،  �شطح  على  االأوك�شجني  ت��ب��ادل  م��ن  ت�شعب 

االأ�شماك على �شطح املاء الهثة فاقدة للتوازن ال تعري الغري انتباها 

وخيا�شيمها �شفراء اللون. 

الدهنية   االأحما�ض  من  معقدة  م��واد  منها  البع�ض  يفرز    

مما  احلمراء  ال��دم  وك��رات  اخليا�شيم  تدمر  )اجلالكتوليبدذ( 

يعرف باأمرا�ض الدم والتي ت�شبب الوفاة. 

  يفرز البع�ض منها مواد جيالتينية )بوملريات( والتي جتعل 

عملية �شخ املاء للخيا�شيم يف غاية ال�شعوبة ويحدث ذلك غالبا 

مع ارتفاع ن�شبة الفو�شفات يف املاء واالنخفا�ض امللحوظ يف تركيز 

النيرتوجني. 

  ت�شكل بع�ض االأنواع من الهائمات النباتية امل�شببة للظاهرة 

بتواجدها الكثيف ما ي�شبه ال�شباك والتي تعمل بدورها مبثابة فخوخ 

لالأ�شماك وخا�شة ال�شغرية منها والتي ي�شيع جمهودها �شدى يف 

التخل�ض من هذه الفخوخ فتخور االأ�شماك وتنهار قواها. 

وهذه الظاهرة ي�شاحبها اإفراز للمواد املخاطية 

ال���ت���ي ���ش��ب��ق ذك���ره���ا يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق 

والتي  االأب��ي�����ض(  )البحر  االأدري��ات��ي��ك 

تهدد عملية التنف�ض. 

خطريا  تهديدا  ت�شكل  االأحمر  املد  ف��رتات  بع�ض  اأثناء  مزارعها 

لالأمن القومي لبع�ض البلدان التي تعتمد على االأ�شماك كم�شدر 

القائمة عليها. وقدرت اخل�شائر  ال�شناعات  للغذاء وعلى  رئي�شي 

 250 باأكرث من  النباتية  الهائمات  التي �شببها نوع واحد �شام من 

يف  ال�شمكية  امل��زارع  تواجده  دمر  عندما  اليابان  يف  دوالر  مليون 

تب�شيط  وميكن  متعاقبة.  ل�شنوات  تاأثريه  وامتد  املحيطة،  املنطقة 

اإىل  لالأ�شماك  اجلماعي  املوت  يف  االأحمر  املد  يلعبه  الذي  ال��دور 

عدة اأ�شباب نذكر منها:

للظاهرة  امل�شبب  الطحلب  بخاليا  اخليا�شيم  ان�شداد     

واملتواجد بكثافة وبالتايل العجز عن التنف�ض. 

   بع�ض االأنواع من الهائمات النباتية تتميز بوجود اأ�شواك 

دقيقة بني خالياها، عند التغذية عليها توؤدي اإىل تلف اخليا�شيم 

ب��ت��واج��د  تتقيح  ب��ج��روح  واإ���ش��اب��ت��ه��ا 

ت�شبب  فهي  ك��ذل��ك  البكترييا. 

احل�شا�شية  ازدي����اد 

©دد
ة ال

b†°ي

30



الكثيف يف  تواجده  وا�شتمرار  االأحمر  املد  ازدهار    يت�شبب 

اإعاقة عملية البناء ال�شوئي مما يوؤدي ملوت اأعداد كبرية من اخلاليا 

االأوك�شجني  كمية  تتناق�ض  البكترييا  وبفعل  القاع،  على  وهبوطها 

الذائب وما يعقبها من موت االأ�شماك وحيوانات القاع. 

   ت�شبب ظاهرة الهجرة الراأ�شية لبع�ض الطحالب الدقيقة 

االأوك�شجني  تركيز  يف  كبريا  انخفا�شا  االأ�شواط  ثنائية  وخا�شة 

الذائب يف املاء خالل الليل مما يتبع ذلك هجرة جماعية حليوانات 

القاع من الرخويات اإىل ال�شواطÅ الرملية القريبة عند الفجر. 

اخليا�شيم  منفذي  على  توؤثر  مواد  تفرز  الطحالب  بع�ض    

واإعاقة تبادل الغازات. وهذا النوع من االإفرازات غالبا ما يحدث 

مع انخفا�ض ملحوظ يف تركيز الفو�شفات. 

لالإ�شابة  معر�شة  وت�شبح  �شهيتها  االأ���ش��م��اك    تفقد 

باالأمرا�ض.

 خطوات عالجية :
لبيئته  اإف�شاد  من  االإن�شان  به  يقوم  ما  اأن  املوؤكد  من  اأ�شبح 

البحرية قد �شبب الكثري من ال�شرر له ولغريه من الكائنات وانه 

قد حان الوقت التخاذ اإجراءات حا�شمة لتدارك املوقف وحماولة 

التقليل من االآثار ال�شارة لتواجد املد االأحمر:

معاجلتها  على  والعمل  ال�شرف  مياه  كميات  يف  التحكم    

وحماولة اإعادة ا�شتخدامها يف ري بع�ض املحا�شيل. 

  ا�شتخدام احلد االأدنى من االأ�شمدة. 

على  املطلة  ال���دول  ب��ني  دول��ي��ة  اتفاقيات  توقيع  ���ش��رورة    

نف�ض ال�شاحل للتن�شيق فيما بينها وخا�شة ما يتعلق مبعاجلة مياه 

ال�شرف والكميات املطروحة. 

خف�شه  املطلوب  بخ�شو�ض  الدقيقة  احل�شابات  اإج���راء    

وتبادل  اخل��ربة  ببيوت  واال�شتعانة  الغذائية  االأم��الح  كميات  يف 

املعلومات حتى ال يوؤثر ذلك على الرثوة ال�شمكية. 

جلميع  املختلفة  االإع���الم  و�شائل  عرب  امل�شتمرة  التوعية    

املواطنني وال�شيادين. 

ال�شمكية  امل��زارع  يف  للعاملني  امل�شتمر  التدريب    

وا�شتخدام و�شائل حديثة يف التغذية. 

زمنية  ف���رتات  وع��ل��ى  املتابعة  ب��رام��ج  اإق��ام��ة    

ق�شرية. 
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مديرة املنطقة (الشرقية): املـــــرأة يف
اإلمارات حققت أهداف احلكومة االحتادية 
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اأكدت املهند�شة نورة كرم جالل مدير اإدارة املنطقة ال�شرقية، 

اأن تكليفها م�شوؤولية املنطقة ال�شرقية يف الوزارة غر�ض يف نف�شها 

روح التحدي واالإ�شرار على موا�شلة التغيري وتذليل العقبات وحتقيق 

والتطوير  التح�شني  ورغبة  اإرادة  اأم��ام  م�شتحيل  فال  االأه���داف، 

والتغيري، م�شرية يف الوقت نف�شه اإىل اأن املراأة يف االإمارات حققت 

االأهداف اال�شرتاتيجية للحكومة االحتادية.

واأ�شافت يف حوار مع جملة )بيئتي( اأن العمل اأك�شبها العديد 

التي  ال�شعوبات  من  اأب���دًا  تعاين  ومل  واخل���ربات،  امل��ه��ارات  من 

تواجهها املراأة يف العمل الفني امليداين، وقالت اإن العمل امليداين 

ميثل نوعًا من اأنواع التحدي يف ظل الرعاية الكرمية التي توفرها 

دولتنا املعطاءة ويف ظل الثقة التي متنحنا اإياها قيادتنا احلكيمة، 

ونحن على ا�شتعداد لبذل اجلهود والتفاين يف العمل البراز �شورة 

املواطن واملراأة العاملة يف خمتلف ميادين العمل، وابنة االإمارات 

تلقى الدعم الكايف من املجتمع الذي تبواأ مراكز عليا على م�شتوى 

الوزارة  باأن�شطة  الدائمة  وامل�شاركة  الدوؤوب  العمل  بف�شل  العامل، 

ت�شاهم يف  التي  واالأفكار  املقرتحات  وتقدمي  الداخلية واخلارجية 

واالإ�شرار  العزمية  وكذلك  الوزارة  تقدمها  التي  جتويد اخلدمات 

على رد ولو جزء ب�شيط من جميل دولتنا احلبيبة وقادتنا الكرام. 

العمل يعتمد على  اأ�شلوبها يف  اأن  اإىل  واأ�شارت املهند�شة نورة 

مبداأ  تطبيق  مع  الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  بالراأي  امل�شاركة 

التي  االأمور  بع�ض  اإال يف  وموظف  م�شوؤول  بني  فرق  وال  ال�شفافية، 

تتطلب ذلك.

واإىل ن�ض احلوار:

متى التحقت بالعمل في 
وزارة البيئة والمياه؟

اأحمل  واأن��ا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  من  تخرجت   �

بالوزارة  تخرجي  فور  والتحقت  زراعية  علوم  بكالوريو�ض  �شهادة 

عام 2001.

ما هي نسبة النساء العامالت
 في وزارة البيئة؟

االإدارات  باملئة من   25 تولت  املراأة  اأن  االإح�شاءات  اأظهرت   �

اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  قرار  يف  وبرز  ال��وزارة،  يف  املوجودة 

املراأة  2009 وجود  ل�شنة  رقم )393(  واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن 

وتكليفها مبهام خمتلفة، فقد مت ندب �شعادة الدكتورة مرمي ح�شن 

ال�شنا�شي للقيام مبهام املدير التنفيذي لل�شوؤون الفنية، باعتبارها 

اأول امراأة تتبواأ هذا املن�شب يف وزارة البيئة واملياه. كما عني معاليه 

مديرات لعدد من االإدارات يف خمتلف قطاعات الوزارة. وما جاءت 

هذه التكليفات اإال لثقة كبرية من معايل الوزير بالدور الكبري الذي 

واأغلبهن خريجات  واالإداري،  البيئي  العمل  املراأة يف جمال  تلعبه 

والهند�شة  العلوم  يف  الدكتوراه  �شهادات  ويحملن  عليا،  جامعات 

واالإدارة والتخ�ش�شات الفنية ذات ال�شلة بالعمل البيئي، واأظهرن 

التميز يف عملهن خالل الفرتة ال�شابقة، مما اأك�شبهن ثقة معايل 

الوزير واإيالء هذه املنا�شب اإليهن.

وكلف معايل الوزير يف قراره االأخري كاًل من املهند�شة غالية 

�شاكر  اأحمد  هند  وال�شيدة  معاليه،  ملكتب  كمديرة  املدفع  حممد 

الرحيم  عبد  �شمية  واملهند�شة  احلكومي،  االت�شال  اإدارة  مديرة 

واملهند�شة  والنباتية،  احليوانية  ال�شحة  اإدارة  مديرة  الرئي�شي 

التثقيف، وال�شيدة فاطمة حممد  اإدارة  هنيدة ح�شن قائد مديرة 

توكل مديرة اإدارة املوارد الب�شرية، وال�شيدة مرمي اإبراهيم �شلطان 

مديرة اإدارة اخلدمات، واملهند�شة ليلى عمر العامري مديرة اإدارة 

تغري املناخ.

كيف تصفين أسلوبك في القيادة؟ 
اإن اأ�شلوبي يعتمد على امل�شاركة يف الراأي والعمل بروح الفريق 

الواحد مع تطبيق مبداأ ال�شفافية. 

ما هي المراكز والوحدات التابعة إلدارتك، 
وكيف يتم اإلشراف والتواصل معها؟

ال��زراع��ي  ال��ف��ج��رية  م��رك��ز  ال�شرقية  املنطقة  اإدارة  يتبع   �

�شدنا  ومركز  واحليواين،  الزراعي  خورفكان  ومركز  واحليواين، 

ال��زراع��ي واحل��ي��واين، ومركز دب��ا ال��زراع��ي واحل��ي��واين، ومركز 

واحليواين،  الزراعي  كلباء  ومركز  واحليواين،  الزراعي  الفجرية 

ومكاتب ت�شجيل قوارب ال�شيد.

ويتم التوا�شل مع كل وحدة تنظيمية تابعة للمنطقة عن طريق 

خالله  من  يتم  املركز  م�شوؤول  عليه  ي�شرف  وفني  اإداري  طاقم 

اأحمل  واأن��ا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  من  تخرجت   �

بالوزارة  تخرجي  فور  والتحقت  زراعية  علوم  بكالوريو�ض  �شهادة 

االإدارات  باملئة من   

اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  قرار  يف  وبرز  ال��وزارة،  يف  املوجودة 

املراأة   وجود 

وتكليفها مبهام خمتلفة، فقد مت ندب �شعادة الدكتورة مرمي ح�شن 

ال�شنا�شي للقيام مبهام املدير التنفيذي لل�شوؤون الفنية، باعتبارها 

اأول امراأة تتبواأ هذا املن�شب يف وزارة البيئة واملياه. كما عني معاليه 

مديرات لعدد من االإدارات يف خمتلف قطاعات الوزارة. وما جاءت 

هذه التكليفات اإال لثقة كبرية من معايل الوزير بالدور الكبري الذي 

واأغلبهن خريجات  واالإداري،  البيئي  العمل  املراأة يف جمال  تلعبه 

خالله  من  يتم  املركز  م�شوؤول  عليه  ي�شرف  وفني  اإداري  طاقم 

الصعوبات ليست عوائق 
بل تحديات أواجهها 

وأعمل على حلها
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الربامج  لتنفيذ  اتباعها  الواجب  واالإج��راءات  التعليمات  اإي�شال 

للمدير  امليدانية  ال��زي��ارات  تتم  كما  تنفيذها،  باملنطقة  املنوط 

وروؤ�شاء االأق�شام لهذه الوحدات ب�شكل دوري ومتوا�شل.   

كيف تستطيعين تخطي ضغوطات 
العمل وإدارة األزمات؟

� ميكن التغلب على ال�شغوطات بالعمل على تاأهيل كوادر قادرة 

ال�شتباق  املتخ�ش�شة  العمل  فرق  وت�شكيل  امل�شوؤولية،  حتمل  على 

حدوث االأزمات وو�شع احللول املنا�شبة للتخفيف من تاأثريات هذه 

االأزمات. 

ماهي تطلعاتك المستقبلية.
الفنية  والكوادر  الب�شرية  امل��وارد  وتدريب  تاأهيل  اإىل  اأتطلع   �

املتطلبات  التكيف مع  القدرة على  لديهم  تتولد  واإعدادهم بحيث 

وحتفيزهم  خدماتها  تقدمي  يف  احلكومة  تنتهجها  التي  احلديثة 

على امل�شاركة وامل�شاهمة الفاعلة يف خدمة ورفعة الوطن، والنهو�ض 

التميز  بركب  للحاق  بها  كلفت  التي  االإدارة  يف  االأداء  مب�شتوى 

متمتعة  واعية  قيادة  وفق  امل�شتقبل  قادة  واإع��داد  فيه،  وامل�شاركة 

للم�شوؤولني  ال�شالحيات  وتفوي�ض  املبدعة،  والروؤية  النظر  ببعد 

باالإدارة لتحفيزهم على االإبداع واإبراز قدراتهم، وخلق بيئة عمل 

مالئمة ت�شجع على االإنتاج، وتر�شيخ مبادئ العمل اجلماعي وروح 

الفريق الواحد، والدعم املتوا�شل للتوجيه والتدخل حلل اأي عائق 

يواجه املوظفني. 

ما هي الصعوبات التي تواجهك أثناء 
قيامك بمهامك؟

� ال اأنظر اإىل ال�شعوبات على اأنها عوائق اأو م�شكالت بل هي 

على  تعمل  و�شطية  حلول  اإيجاد  على  واأعمل  اأواجهها،  حتديات 

واحد  فريق  لتكوين  اأتراأ�شه  الذي  القطاع  موظفي  جميع  اندماج 

متميز، وهذا التحدي يزيد من مهاراتي االإدارية ويجعلني اكت�شب 

خربات جديدة بالتعاون مع جميع زمالئي املوظفني. 

ما تأثير التكليف عليك؟
الوزير  معايل  قبل  من  ال�شرقية  املنطقة  ب��اإدارة  تكليفي  مت   �

اأعتز  غالية  ثقة  نتيجة  جاء  االختيار  هذا  اأن  املوؤكد  ومن  املوقر، 

واأفتخر بها، لكنه �شاعف من م�شوؤوليتي اأمام اهلل اأواًل واأمام الوطن 

ال��وزارات  ت�شهده  ما  ظل  يف  خا�شة  والوزير  وال���وزارة  واحلكومة 

واالإدارات االحتادية من تناف�ض �شديد و�شعي للتميز والتفرد.

اأن  العظيم  اهلل  اأ�شاأل  اأحمااًل  عاتقي  على  رمى  التكليف  هذا 

لكنه  املن�شودة  االأه��داف  يعينني على حتقيق  واأن  لها  اأه��اًل  اأك��ون 

يف الوقت ذاته غر�ض روح التحدي واالإ�شرار على موا�شلة عملية 

اأمام  م�شتحيل  فال  االأه���داف،  وحتقيق  العقبات  وتذليل  التغيري 

اإرادة ورغبة التح�شني والتطوير والتغيري.

ما هي المناصب التي تقلدتها خالل 
فترة عملك في الوزارة؟ 

� عملت م�شوؤولة ق�شم االإح�شاء الزراعي، وم�شوؤولة ق�شم ت�شويق 

الزراعي يف  االإنتاج  ومن�شقة مواد م�شتلزمات  املنطقة،  التمور يف 

املنطقة، وع�شوة يف فريق التميز يف املنطقة، ورئي�شة ق�شم الرثوة 

احليوانية يف املنطقة، كما مثلت الدولة يف عدة حمافل دولية مثل 

ال�شودان، وجمهورية م�شر العربية واأخريًا �شلطة عمان. اإن العمل 

امليداين ميثل نوعًا من اأنواع التحدي يف ظل الرعاية الكرمية التي 

قيادتنا  اإياها  التي متنحنا  الثقة  املعطاءة ويف ظل  دولتنا  توفرها 

العمل  يف  والتفاين  اجلهود  لبذل  ا�شتعداد  على  ونحن  احلكيمة، 

العمل،  ميادين  العاملة يف خمتلف  وامل��راأة  املواطن  �شورة  الإب��راز 

تبواأ مراكز  الذي  املجتمع  الكايف من  الدعم  تلقى  االإمارات  وابنة 

عليا على م�شتوى العامل.

وار
ح

34



المشاركة بالرأي والعمل بروح الفريق الواحد 
وتطبيق مبدأ الشفافية أسلوب عملي
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ترشيد استهالك املياه سلوك 
حضاري وقيمة وطنية وإنسانية
ترشيد استهالك املياه سلوك 

حضاري وقيمة وطنية وإنسانية
اإعداد :  احمد �ضيف املطري 

جيولوجي ـ اإدارة املوارد املائية 
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تر�شيد اال�شتهالك  يعني تقليل كمية املياه الالزمة لال�شتهالك، 

فبعد اأن كان ينظر اإىل تر�شيد ا�شتهالك املياه يف املا�شي على انه 

اأنه حتول يف الوقت  اإال  اإجراء يتخذ فقط وقت حدوث اجلفاف ، 

هو  كما  اقت�شادية  جدوى  ذات  مدرو�شة  اإج��راءات  اإىل  احلا�شر 

احلال يف توفري الطاقة .

اكتشاف تسرب المياه ومعالجتها فورا .
يف  امل��ي��اه  الأج��ه��زة  وال�شريع  ال�شامل  االإ���ش��الح  اإج���راء  يجب 

املنزل وفح�ض العدادات واكت�شاف الت�شرب يف ال�شبكة اخلارجية 

اأما الت�شرب الداخلي لل�شبكة فيمكنك اكت�شافه وذلك  ومعاجلته، 

باإغالق جميع �شنابري املياه  يف املنزل  بكافة االأوقات .

طرق ترشيد استهالك المياه

  استعمال رشاش الماء وليس حوض 
االستحمام .

اإن ا�شتعمال ر�شا�ض املاء عند اال�شتحمام ي�شتهلك تقريبا )20 

لرتا( بينما ي�شتهلك حو�ض اال�شتحمام ما يزيد عن ) 140 لرتًا(.

  إعادة استعمال المياه الرمادية
ر�شا�ض   ( اال�شتحمام  عن  الناجتة  املياه  هي  الرمادية:  املياه 

اأن لونها  املاء وحو�ض اال�شتحمام ( والغ�شيل ومياه املغا�شل حيث 

مييل اىل الرمادي.

  وضع زجاجة بخزان الدفع في دورات 
المياه

دورة  تنظيف  خزانات  ي�شتخدمون  الذين  النا�ض  حث  ميكن 

املياه ) مياه الدفع ( التي ت�شتهلك حوايل ) 12 لرت ( يف كل �شغطة 

هذه  لتقليل  اخلزان  يف  لرت  �شعة  باملاء  مملوءة  زجاجة  و�شع  اإىل 

الكمية اإىل ) 11 لرت ( يف كل مرة ، و�شوال اإىل ا�شتعمال اخلزانات 

التي ت�شتهلك ) 6 لرتات ( فقط .

  استعمال كأس عند تنظيف األسنان
عند ا�شتعمال هذه الطريقة واالعتياد عليها فاإنك توفر كميات 

كبرية من املياه دون اأن ت�شعر. فغالبا ما ترتك �شنبور املاء يتدفق 

اأثناء تنظيف االأ�شنان وبذلك يتم هدر كميات غري قليلة من املياه .

  التقليل من استخدام مياه الشرب 
في الزراعة.

ين�شح بالتقليل من ا�شتعمال املياه ال�شاحلة لل�شرب لالأغرا�ض 

يف  مياهها  ال�شتعمال  التنقية  حمطات  كفاءة  وحت�شني  الزراعية 

الزراعة.

 

  زراعة النباتات التي تتحمل الجفاف.
هل تعلم اإن اإنتاج كيلوغرام واحد من املوز يحتاج اإىل حوايل ) 

900  لرت ( من املاء ، لذلك يجب اإعادة النظر يف زراعة النباتات 

الزينة  نباتات  اختيار  يتوجب  كما   ، بكرثة  املياه  ت�شتهلك  التي 

بعناية، وزارعة ما يتحمل اجلفاف منها كال�شبار والنخيل .
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احذروا ...البطاريات سم قاتل!!..
كل بطارية حتوي اغ زئبق تكفي لتلويث ٤٠٠ ليرت من املاء

صغيرة الحجم، تستعمل في الساعات وأجهزة التصوير والحاسبات وألعاب األطفال. 
تبدو في مظهرها غير مؤذية، لكنها تشكل الخطر األكبر على اإلنسان والتربة والماء 

والهواء.. هل عرفتم ماهي؟ 

خطرها كبير!! 
)الكادميوم(  منها  عديدة  عنا�شر  على  البطاريات  حتتوي    

وي�شبب  )النيكل(  التنف�شية.  واال�شطرابات  ال�شرطانات  وت�شبب 

تهيج  اإىل  وي���وؤدي  )ال��زن��ك(  ه�شمية.  وا�شطرابات  ال�شرطان 

ع�شبية  ا�شطرابات  اإىل  وي��وؤدي  )املنغنيز(  املخاطية.  االأغ�شية 

وتنف�شية والزئبق الذي يوؤدي اإىل ا�شطرابات ه�شمية وكلوية ويوؤثر 

على اجلهاز الع�شبي.   

نعتقد اأحيانًا اأن يف جعبتنا الكثري من املعلومات، ولكن لالأ�شف 

نكت�شف اأنه ينق�شنا الكثري رمبا الأ�شباب تتعلق بتق�شرينا بالبحث 

عن املعلومة .

ينغ�ض  م��ا  وك��ل  والبيئة  بال�شحة  يهتم  البع�ض  اأن  ال�شك 

التي حتتويها  الكبرية  باالأخطار  نفاجاأ  عي�شنا وحياتنا، ومع ذلك 

البطاريات.. نعم ال ت�شتغربوا البطاريات ومدى ما حتويه من اآثار 

علم  ولو  ن�شربها.  التي  املياه  وتلوث  االإن�شان  ب�شحة  تفتك  �شمية 

االإن�شان ما لها من تاأثري لفكر األف مرة قبل اأن يرميها ع�شوائيًا!!   

N§ اCحªر
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ه�����ذا امل���رك���ب 

مقارنة بامللوثات 

االأخ�����رى، وح��ني 

مي���ت�������ش���ه ج�����ش��م 

يت�شبب  االإن�������ش���ان 

ب��������االأذى الأع�����ش��اب��ه 

ودم��اغ��ه وت��ك��ون ل��ه اآث���ار 

مولدة للطفرات ولل�شرطان.

   

حمالت توعية...
فلنعرتف اأن الن�شبة االأكرب يف بالدنا مل تكن تعلم مدى �شمية 

البطاريات وتاأثريها ولذلك كانت البطاريات ترمى ب�شكل ع�شوائي 

ولكن ال تعتقدوا اأن االجتاه تغري كثريًا فالتطني�ض والالمباالة حتكم 

ت�شرفات الكثري العتقادهم اأن بطارية واحدة غري قادرة على فعل 

�شيء، متنا�شني اأن كل بطارية حتوي 1غ زئبق يكفي لتلويث 400 ليرت 

من املاء.

البطاريات  ت��ل��وث  ملكافحة  ح��م��الت  تنظيم  م��ن  ب��د  ال  ل��ذل��ك 

وجمعها، وتوعية النا�ض مبخاطرها وو�شعها يف حاويات خا�شة حتى 

يبداأ النا�ض بالتفكري جديًا بحياتهم وما يتعر�شون له من �شموم.

جمع وفرز ومعالجة  
بالرغم من وجود الت�شريعات باعتبار البطاريات اجلافة مواد 

خطرة و�شامة فال يزال م�شري غالبيتها يف اأكيا�ض القمامة املنزلية 

وبني ف�شالت الطعام واملنزل.

ويبقى  التلوث  من  للحد  هام جدًا  البطاريات  تدوير  اإعادة  اإن 

االأهم جمعها وفرزها بعيدًا عن النفايات املنزلية.   

البع�ض مثاًل يف حال حتطيم مقيا�ض حرارة �شمن  ي�شاأل  وقد 

املنزل وت�شرب الزئبق اإىل ال�شجاد ماذا يحدث؟   

اأبخرة  تنبعث  ال�شجاد  داخل  اإىل  الف�شي  ال�شائل  ت�شرب  عند 

غري حم�شو�شة على فرتات طويلة جتعل و�شط احلجرة م�شبعًا بهذه 

ال�شامة، وتزداد احلالة �شوءًا با�شتخدام املكن�شة الكهربائية  املادة 

وقد  جيدة،  غري  تهوية  ذات  الغرفة  كانت  اإذا  اأو  ال�شجاد  لتنظيف 

من  من�شكبة  قليلة  لكميات  التعر�ض  ب�شبب  ت�شمم  ح��االت  �شجلت 

احل��رارة  مقايي�ض  با�شتخدام  ين�شح  لذلك  ال�شجاد  على  الزئبق 

االلكرتونية بداًل من الزئبقية.   

بحق  انتهاكات  من  جميعًا  نرتكبه  ما  علمنا  اأن  وبعد  واأخ��ريًا 

�شحتنا وبيئتنا هل نلتزم برمي البطاريات يف حاوياتها املخ�ش�شة 

واإن كانت قليلة جدًا؟!!   

وهل نتعامل بحذر مع املواد امل�شنوعة من زئبق للتخفيف من 

التلوث �شواء يف املنازل اأو امل�شايف ويف اأي مكان؟.   

وبعد ذلك وبكل ب�شاطة نبادر اإىل رمي البطاريات يف اأكيا�ض 

وقد  الزراعية  واالأرا���ش��ي  ال�شوارع  اأو  احل��اوي��ات  يف  اأو  القمامة 

نرميها يف مياه البحر ولكن امل�شاألة االأخطر اأن االألعاب حتتوي على 

هذه البطاريات وقد ت�شل هذه البطارية اإىل يد الطفل واىل فمه 

والنتيجة ت�شممات �شديدة واأ�شرار �شحية.   

البطاريات  عن  اال�شتغناء  ن�شتطيع  ال  �شنقول  جميعنا  طبعًا 

ملا لها من منافع وفوائد ولكن على االأقل ميكن احلذر يف طريقة 

التعامل معها وبالتايل التخل�ض منها ب�شكل �شليم.   

الزئبق مؤٍذ ومدمر..
ال�شمية  منها  ع��دة  باأ�شكال  يكون  البطاريات  خلطر  التعر�ض 

اأو  التنف�شية  الطرق  اأو  الفم  طريق  عن  بتناولها  وذلك  احل��ادة 

ت�شربها عن طريق اجللد وقد توؤدي اإىل املوت ال�شريع، اأما االآثار 

مقادير  ابتالع  عن  فقط  اآثارها  تنجم  ال  االأج��ل  طويلة  ال�شمية 

�شغرية جدًا وتوؤدي اإىل ت�شممات ال �شفاء منها، ودون اأي اإنذار 

مثاًل  بطارية  فكل  والثاليوم،  والزئبق  الر�شا�ض  مثل  باخلطر 

حتتوي على غرام زئبق وعندما تختلط بالنفايات املنزلية ويتلف 

غالفها وتتاأك�شد تطلق الزئبق الذي يت�شرب اإىل الرتب ثم املياه 

اجلوفية فيتحلل اإىل مادة �شامة هي الزئبق امليتيلي، فغرام واحد 

من معدن الزئبق ميكن اأن يلوث بحرية �شخمة م�شاحتها ع�شرون 

هكتارًا، والتعر�ض لهذا املعدن على املدى الطويل والق�شري ي�شبب 

اأ�شرارًا ج�شيمة لالإن�شان واملحيط البيئي.   

الطويل  املدى  على  املدمرة  تاأثرياته  يف  الزئبق  خطورة  وتاأتي 

للجهاز الع�شبي املركزي وما ينتج عن ذلك من اختالل يف وظائف 

اجل�شم االأخرى.   

ي�شببها  التي  ال�شديدة  لل�شمية  نبهت  والدرا�شات  االأبحاث  اأما 

ومنها  والبيئة  والبحرية  الربية  لالأحياء  وم�شتقاته  الزئبق  معدن 

خاليا  يف  تراكمه  و�شهولة  احلية  اخلاليا  قتل  على  الكبرية  مقدرته 

اأنه ي�شر وي�شعف اجلهاز املناعي لالإن�شان  الدماغ واالأع�شاب، كما 

وينتج عن ذلك اأمرا�ض احل�شا�شية والربو، ويف حال انتقال الزئبق اأو 

م�شتقاته عرب امل�شيمة فاإنه يوؤذي اجلنني ويوؤدي اإىل ت�شوهات واإعاقات 

ذهنية له، فعند تعر�ض املراأة احلامل لتلوث الزئبق فاإن ذلك يوؤثر يف 

منو اخلاليا الع�شبية لدى اجلنني م�شببة عدم توازن الدماغ.   

اأما لدى الذكور فاإن الزئبق ي�شبب ا�شطرابًا هرمونيًا. 

الدموية  واالأوعية  القلب  اإىل  ت�شل  بل  هنا  اأ�شراره  تنتهي  وال    

واجلهاز التنا�شلي الذكري وت�شوهات احليوانات املنوية.   

وقد نرى الزئبق يف مقالب النفايات اأو يف املحرقة حيث يحرتق 

الغالف ويتبخر الزئبق وي�شكل دخانًا ثم يهطل من جديد مع االأمطار 

اإىل  الزئبق  يتحول  وعندها  املياه  والبحار ويف  واالأنهار  الرتبة  على 

احلية،  الكائنات  قبل  من  االمت�شا�ض  �شهلة  جدًا  �شامة  مركبات 

وترتكز يف االأ�شماك بن�شب عالية جدًا، وال ميكن لعملية الطبخ اأن تزيل 
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حتت املجهر

املعادن الثقيلة يف األسمدة 
خطر يجب مواجهته
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امت�شا�ض  اإىل  متيل  الفاكهة  اأ�شجار  وبع�ض  والب�شلة 

هذا   . االأخ���رى  امل��ع��ادن  م��ن  اأك��رث  والر�شا�ض  الكادميوم 

والزنك  النحا�ض  مثل  العنا�شر  بع�ض  اأن  اإىل  هنا  االإ�شارة  ويجب 

كبرية  برتكيزات  وجودها  ولكن  للنمو  �شرورية  تعترب  واملوليبدمن 

خ�شوبة  ويدمر  النامية  للنباتات  �شام  يكون  اأن  ميكن  الرتبة  يف 

اجلو  اإىل  الرتبة  من  بع�شه  يتطاير  اأن  ميكن  واالر�شينك  الرتبة. 

كما اأن الزئبق ميكن اأن يحمل الهواء ذراته اإىل م�شافات بعيده قبل 

املعادن  اأخرى. ويعترب االر�شينك من  الرتبة مره  اأن ترت�شب على 

ملوثا  اأ�شفل  اإىل  ويتحرك  الرتبة  قطاع  من  للغ�شيل  قابليه  االأكرث 

املاء اجلويف.

تدخل  اأن   ميكن  االأ�شمدة  يف  وامل��وج��ودة  الثقيلة  والعنا�شر 

االأر�ض  يف  املزروعة  النباتات  على  تغذيته  عند  االإن�شان  اجل�شم 

امللوثة بهذه العنا�شر اأو على احليوانات التي و�شلها هذه العنا�شر 

يف ماء ال�شرب اأو النباتات امللوثة اأو عند ا�شتن�شاقه  لذرات اأو اأبخرة 

هذه العنا�شر من اجلو مما قد يت�شبب عنه اأ�شرار بال�شحة على 

املدى الطويل تختلف ح�شب نوع العن�شر كما يف اجلدول التايل :  

االأ�شمدة الكيمائية قد ت�شنع من مواد م�شتخرجه من املناجم 

من  امل�شتخرجة  وامل��واد  امل�شانع.  خملفات  تدوير  اإع��ادة  من  اأو 

املناجم مثل �شخر الفو�شفات عادة ما حتوي ملوثات تتواجد طبيعيا 

يف االأر�ض، كما اأن خملفات امل�شانع والتي حتول اإىل اأ�شمدة كما 

، النحا�ض ، و�شهر  ، االألياف   يف حالة م�شانع احلديد وال�شلب 

و�شبك املعادن وغريها  حتوى العديد من املعادن الثقيلة .

ا�شتعمال االأ�شمدة لفرتات طويلة وبكميات كبرية ادخل العديد 

ت�شتخل�ض  النباتات  فمعظم   ، املزارع  اإىل  ال�شامة  املواد  هذه  من 

هذه املواد من الرتبة مما يزيد من فر�شه و�شولها اإىل االإن�شان.

وهى  �شمية  امل��واد  ه��ذه  اأك��رث  على  ال�شوء  بع�ض  نلقى  ولهذا 

التي عادة ما ت�شاف اإىل الرتبة الزراعية �شمن مكونات االأ�شمدة 

وكذلك كيفية حماية االإن�شان و البيئة من ال�شرر الذي قد يحدث 

نتيجة ا�شتعمال هذه االأ�شمدة.

اأي  وج��ود  اإىل  ي�شار  اأن  دون  االأ�شمدة  ت��داول  يتم  ما  ع��ادة 

العامة  وال�شحة  البيئة  على  يدل على خطورة حمتوياتها  �شيء 

 ، النيكل   ، الزئبق   ، الكوبالت   ، الكادميوم   ، االر�شينك  مثل 

وذلك  وغريها.   ... والدايوك�شني  ال�شيلينيوم    ، الر�شا�ض 

الأن القوانني التي تنظم عمليه اإنتاج وتداول االأ�شمدة حتتم 

فقط ذكر ن�شب العنا�شر املفيدة للنبات على عبواتها مما 

اأو  اإ�شارة  اأي  بدون  امل�شتهلك  اإىل  مبا�شره  تباع  يجعلها  

حتذير ملا حتويه من مواد  قد تكون �شاره على املدى 

الطويل بالبيئة واالإن�شان . 

ومن املعروف اأن املعادن الثقيلة امل�شافة للرتبة 

عن طريق االأ�شمدة ميكن اأن حتتفظ الرتبة بجزء 

اأو املاء  منها والباقي يتحرك اإىل م�شادر املياه 

اأو يتطاير اإىل اجلو.   اأو ميت�شه النبات  اجلويف 

اإ�شافته  هذا ويتوقف م�شري املعدن الثقيل عند 

اإىل الرتبة على عدة عوامل منها �شورة املعدن امل�شاف 

وكمية  الع�شوية  املادة  من  وحمتواها  للرتبة  الكيمائية  والظروف 

املاء اجلويف  وعمق  النامي  النبات  ونوع  الري  امل�شتخدمة يف  املاء 

وغريها.

 highly( الرتبة  من  ل��الإزال��ة  املقاومة  عالية  معادن  وهناك 

persistent(حيث يحلو لها االإقامة بها لفرتات طويلة وتكون الرتبة 
معادن  مثل  خطرية  مل�شتويات  وتراكمها  لتجميعها  حو�ض  مبثابة 

ولكن معظم  والر�شا�ض،   ، الكادميوم   ، النيكل   ، النحا�ض   ، الزنك 

هذه املعادن مييل اإىل اأن ي�شبح غري �شالح المت�شا�ض النبات .

 وامت�شا�ض الكادميوم بوا�شطة النباتات يتفوق على امت�شا�ض 

بقيه املعادن مثل الر�شا�ض واالر�شينك والنيكل. وبع�ض املحا�شيل 

بع�ض  فمثال  غريها  من  اأك��رث  الرتبة  من  العنا�شر  ه��ذه  ميت�ض 

حما�شيل احلبوب كالقمح وال�شعري والذرة وكذلك اخل�شر كاخل�ض 

والفا�شوليا  والبطاط�ض  وال�شبانخ  والكرف�ض  والكرنب  واللفت 
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– 200 جزء يف   120 الكادميوم )  ن�شبه عالية من  الفو�شفاتية يحوى 

املليون( وعلى الرغم من رخ�ض التكنولوجيا اخلا�شة باإزالة الكادميوم 

منه قبل اال�شتعمال فقد جرت العادة على عدم االهتمام بذلك . كما 

يحدث ذلك اأي�شا يف حاله معادن الر�شا�ض واالر�شينك التي عادة ما 

تتواجد يف اأ�شمده العنا�شر ال�شغرى مثل احلديد والنحا�ض وغريها. 

وهناك  عدة مقرتحات للحد من زيادة تركيز العنا�شر الثقيلة يف 

الرتبة نتيجة ا�شتعمال االأ�شمدة :

 و�شع حدود الأق�شى  كميه من املعادن الثقيلة  ت�شاف مل�شاحه معينة 

من الرتبة يف فرتة زمنية معينة مثال )هكتار يف ال�شنة( .

 و�شع حدود للعنا�شر الثقيلة بالن�شبة لكل واحد باملائة من العن�شر 

به  م�شموح  تركيز  الأق�شى  م�شتويات  و�شع  اأي  ال�شماد  يف  ال�شمادي 

للمعدن الثقيل  يف ال�شماد.

 1998 عام  وا�شنطن  مثل  االأمريكية  الواليات  بع�ض  اأدخلت  وقد   

قانونا يحتم حتليل  9 عنا�شر يف االأ�شمدة قبل تداولها وو�شعت م�شتويات 

للحد االأق�شى لرتكيز العن�شر امل�شاف للرتبة، وهذه امل�شتويات  قد ال 

الرتبة مع  العنا�شر يف  امل�شتقبل لرتاكم هذه  اأو يف  االآن  تكون منا�شبة 

الوقت ومع ا�شتمرار اإ�شافة االأ�شمدة .

طبقا  الرتبة  اإىل  الثقيلة  العنا�شر  الإ�شافات  الق�شوى  امل�شتويات 

للقوانني االأمريكية: 

يف  ج��دا  �شام  ع�شوي  مركب  وه��و   )Dioxins( والدايوك�شني 

االإن�شان  اإىل ج�شم  واإذا و�شل  له،  تعر�ض اجللد  اأو  بخاره  تنف�ض  حالة 

يرتاكم يف اأن�شجته الدهنية وقد يت�شبب عنه �شرطان للجهاز التنا�شلي 

والهرموين. 

واالأطفال اأكرث تاأثرا بهذه املواد مقارنة مع الكبار كما اأن العاملني 

يتعاملون معها ب�شفة �شبه  الذين  اأو املزارعني  االأ�شمدة  اإنتاج هذه  يف 

االأماكن  اأو  امل��زارع  ه��ذه  يف  معهم  تقيم  التي  اأ�شرهم  وكذلك  يومية 

القريبة منها اأكرث عر�شة للمخاطر ال�شابقة الذكر.

نق�ض  ب�شبب  الرتبة  يف  ترتاكم  الثقيلة  امل��ع��ادن  معظم  اأن  ومب��ا 

زيادة  عدم  فان  بكثافة  ا�شتعمالها  ا�شتمرار  مع  لها  النبات  امت�شا�ض 

اأن يحدث فقط يف حاله احلد من ا�شتعمال  تركيزها يف الرتبة ميكن 

االأ�شمدة اأو تقليل ن�شبتها يف االأ�شمدة امل�شافة ولهذا ظهرت احلاجة اإىل 

وجود ت�شريعات حتكم ذلك .

 والقوانني احلالية حتتم  معاملة املواد التي يعاد تدويرها لت�شبح 

ولكن  الرتبة  اإىل  ت�شل  اأن  قبل  وذل��ك   امللوثات  من  للتخل�ض  اأ�شمده 

اأن يتم معاملتها فقط لتقليل ن�شبه وجود هذه املكونات ال�شامة  املعتاد 

دون التخل�ض منها نهائيا .

اأ�شمدة الفو�شفور  ال�شامة هي  واأكرث االأ�شمدة احتواء على املعادن 

والزنك واحلديد ، ف�شخر الفو�شفات مثال والذي قد ي�شنع منه االأ�شمدة 

ال�ضرر املتوقعاملعدن

ا�شطرابات ع�شبيه ،  �شرطان الرئة ، اجللد ، الكبد ، الكلى و الربو�شتاتا – يقلل من عدد الكرات الدموية احلمراء ويدمر االأوعية الدمويةاالر�شينك

يدمر الكلى )مييل اإىل البقاء فيها طوال العمر( ، الكبد ، الرئة ، النخاع ، والدم كما قد يت�شبب عنه مر�ض ه�شا�شة العظام اأو عيوب خلقيه يف املواليد الكادميوم

الر�شا�ض

تركيزاتة ال�شعيفة جدا توؤثر على اجلهاز الع�شبي املركزي وتوقف منو اأجهزه املخ والكلي والتنا�شل وتدمر اجلهاز املناعي ويت�شبب عنها عيوب 

خلقيه يف املواليد كما اأنها تختزن يف االأ�شنان والعظام وتنطلق مع الوقت ووجوده يقلل من القدرة على الفهم واالإدراك لالأطفال

له تاأثريات خطرية وطويلة االأمد على اجلهاز الع�شبي واملخ والكلى والرئة و ي�شر اجلهاز اله�شمي ويرفع �شغط الدم وي�شبب عيوب خلقيه يف املواليدالزئبق

النيكل

وان كان يعترب عن�شر مهم لبع�ض النباتات اإال اأنة ي�شبب لالإن�شان ح�شا�شية جلدية  وم�شاكل يف التنف�ض وقد يوؤدى ذلك اإىل الربو اأو �شرطان 

الرئة واملجارى التنف�شية

ي�شبب �شرطان اجللد وخطورته اأكرث على االأنف والرئة والكبد واملعدة الكروم

يت�شبب عنه تدهور يف املخ والكبد والقلب و الكلى والطحال والرئة و م�شاكل يف التنف�ض ويعترب من م�شببات ال�شرطانالباريوم

يعترب من م�شببات اأمرا�ض العظام والزهامير والربو ويوؤدى اإىل عيوب خلقيه يف املواليد الاأملنيوم

ي�شبب تدهور يف الرئة وح�شا�شية والتهابات يف معظم اأجزاء اجل�شمالربيليوم

تاأثريه �شام وخطورته تت�شح على اجلهاز التنف�شي والتنا�شلي النحا�ض

خطر على اجلهاز التنف�شي والتنا�شلي وعلى االأع�شاب واالأمعاءاملنجنيز
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ا�شتهالك وتداول هذه االأ�شمدة.

  وجوب �شمول �شهادات املن�شاأ لتحليل االأ�شمدة وكذلك املل�شقات 

املوجودة على عبواتها التي تدل على حمتواها من املعادن ال�شامة، 

وقد يرتك مل�شتهلك هذه االأ�شمدة تقدير مدى خطورتها .

الكادميوم  وخا�شة  الثقيلة  امل��ع��ادن  كميات  متابعه  ���ش��رورة   

والر�شا�ض واالر�شينك يف الرتبة با�شتمرار ل�شمان بقاء تركيزاتها 

بها يف حدود اآمنة.

االأ�شمدة  واإن��ت��اج  ت��داول  عمليه  يف  للتحكم  املقرتحة  القوانني   

النبات  امت�شا�ض  اإمكانية  االعتبار  يف  ت�شع  اأن  يجب  الكيمائية 

للعنا�شر ال�شامة من الرتبة واإمكانية حتركها اإىل املاء اجلويف .

)مثال  واآخ��ر  نوع  بني  كثريا  تختلف  االأ�شمدة  اإ�شافة  م�شتويات   

من  فاإنه  لذا  الفو�شفاتية(  واالأ�شمدة  ال�شغرى  العنا�شر  اأ�شمده 

املنا�شب و�شع م�شتويات خا�شة بكل نوع من االأ�شمدة. 

ºéc/ هكتار/ �ضن¬العنüضر

0.333االر�شينك

0.089الكادميوم

0.667الكوبالت

0.022الزئبق

0.089املوليبدمن

0.800النيكل

2.222الر�شا�ض

0.062ال�شيلينوم

8.222الزنك

االآمنة  الق�شوى  امل�شتويات  ف��ان  الثاين  للمقرتح  وبالن�شبة 

املقبولة للعنا�شر الثقيلة يف االأ�شمدة  مقداره لكل واحد يف املائة 

الزراعة  ق�شم  من   2001 �شنة  واملحددة  ال�شمادي  العن�شر  من 

واالأغذية يف كاليفورنيا  )CDF( ومعهد االأ�شمدة  )TFI) والهيئة 

االأمريكي لالأغذية النباتية )AAPFCO( هي:

العنüضر

 Aõ÷اH õيcÎال

 πامل∏يون لك ‘

 ‘ P2O 5% احدh

NPK √اأ�ضمد

الcÎيH õا÷Aõ ‘ امل∏يون 

لكh πاحد % مø العناUضر 

الüض¨رى ‘ اأ�ضمد√ 

العناUضر الüض¨رى

13112االر�شينك

1083الكادميوم

310023000الكوبالت

61463الر�شا�ض

16الزئبق

42300املوليبدمن

2501900النيكل

26180ال�شيلينيوم

4202900الزنك

هذا ويتم النزول بهذه القيم من وقت الآخر )مت تعديلها �شنه 

 .)2004

وحيث اأن هذه احلدود تتوقف على كمية العن�شر يف ال�شماد، 

العن�شر  ن�شبه  وبزيادة  كثريا،  يختلف  به  امل�شموح  امل�شتوى  فان 

ال�شروري يف ال�شماد يزداد ن�شبه العن�شر الثقيل به.

ومما تقدم يت�شح اأن :

ولها  بالبيئة  جدا  �شارة  االأ�شمدة  يف  املوجودة  الثقيلة  املعادن   

لن�شب  التعر�ض  ولو مت  االإن�شان حتى  على ج�شم  تاأثريات خطرية 

قليلة منها .

م�شدر  املياه  وم�شادر  بها  املزروعة  واملحا�شيل  الرتبة  �شتظل   

خطر على �شحة االإن�شان حتى يتم و�شع القوانني التي حتكم عملية 
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براعم

عل مشاركة األطفال  كيف نُفِّ
يف احلفاظ على البيئة؟

الكثري من مفاهيم الرتبية البيئية تعلم يف املنزل
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يتعامل  التي  االأوىل  االجتماعية  البيئة  كونها  عن  اأ�شاًل  واملنبثق 

واال�شتقرار  والطماأنينة  االأم��ن  م�شدر  له  ومتثل  الطفل،  معها 

واإ�شباع معظم احلاجات.

يف  املجتمع  موؤ�ش�شات  اأهم  االأ�شرة  ت�شبح  �شبق  ما  على  وتاأ�شي�شًا 

تهيئة االأفراد للحفاظ على البيئة، وحمايتها من كل مكروه، وبناء 

وا�شتيعاب  عنها،  املخاطر  ودرء  بها،  للنهو�ض  لديهم  اال�شتعداد 

مما  وغريها  والتعاون،  اال�شتهالك  وتر�شيد  النظافة  قيم  ومتثل 

ينعك�ض اإيجابيُا على البيئة.

وال �شك اأن لالأ�شرة دورًا كبريًا يف الت�شدي مل�شكلة ا�شتنزاف موارد 

البيئة بجميع اأ�شكالها: الدائمة، واملتجددة، وغري املتجددة. فاالأ�شرة 

ت�شهم يف بناء اجتاهات اإيجابية عند اأطفالها نحو البيئة ومكوناتها، 

اال�شتهالك،  وتر�شيد  والتعاون،  وامل�شاركة  النظافة،  قيم  وتدعم 

وغريها، ذلك اأن االأ�شرة تعترب مفتاح عملية التعلم لدى االأطفال. 

واملنزل يعترب من االأماكن املثالية للتطبيق العملي ملفاهيم البيئة.

وعندما متار�ض اإحدى االأ�ش�ض البيئية يف نطاق االأ�شرة فاإنها ترتبط 

بعد ذلك باأ�شلوب حياة الفرد، وثمة الكثري من مفاهيم 

جميل اأن نعرف االأطفال على البيئة املحيطة بهم.. والتي يعي�شون 

عليل  وه��واء  وحدائق..  اأ�شجار  جميلة،  طبيعة  من  اأح�شانها  بني 

واخل�شار  االأ�شجار  لزراعة  مفيدة  وتربة  نظيفة  ومياه  �شاف، 

لتاأمني الغذاء... واأنهار .. وبحار .. واالأجمل من ذلك اأن نعرفهم 

كيف يتعاملون مع مكوناتها.  و�شيء رائع ومفيد اأن نعرفهم مبلوثات 

نفو�شهم  يف  تلوثها..ونزرع  ومعاجلة   .. بها  العناية  وطرق  البيئة 

عمليًا  وواقعًا  �شليمًا �شحيحًا  �شلوكًا  يج�شدونه  للبيئة  وعيًا �شحيًا 

والدفاع عنها  ونظافتها  للبيئة  ملمو�شًا وم�شامني هادفة من حب 

عن طريق الق�ش�ض وامل�شرحيات والق�شائد البيئية التي ترتك يف 

نفو�شهم اأجمل االأثر، اإذا كانت �شحيحة وهادفة وم�شوقة.

وكل ما نريد قوله اإن اأطفالنا عجينة طرية ن�شتطيع اأن نكيفها بني 

نفو�شهم  اأن نزرع يف  ال�شهل جدًا  وبالتايل من   . ن�شاء  اأيدينا كما 

باأ�شاليب وطرق  ونعودهم على ذلك  املكان  ونظافة   .. البيئة  حب 

هذا  يف  وكبري  اأ�شا�شي  دور  واملدر�شة  وللبيت  مفيدة.  ح�شارية 

العمل، وهنا نت�شاءل ملاذا ال نعلم اأطفالنا النظافة وحب ال�شجرة 

والتعامل مع النبات واحليوان .. واملياه. 

 يف مدار�ض اأغلب الدول املتح�شرة مادة 

الطريق(  ثقافة   ( ت�شمى  ت��در���ض 

ولها كتاب خا�ض بها و ح�ش�شها 

�شلوك  وه��ي  امل��ق��ررة،  الدر�شية 

الطفل.. كيف يتعامل مع ال�شجرة 

..وم��ع ال��ورد..واحل��دائ��ق؟ كيف 

يحافظ على نظافة الطريق ويرمي 

االأو�شاخ واالأوراق يف ال�شالل اخلا�شة بها 

، كيف يحافظ على املياه عندما يجد ما�شورة مياه 

مك�شورة؟ كيف يحب احليوان وال يوؤذيه ويرفق به. فهل نتو�شل يف 

مدار�شنا وبيوتنا اإىل مثل هذه الثقافة ال�شرورية الأطفالنا ؟!.. من 

اأجل رقي الوطن وتقدمه واحلفاظ على بيئة جميلة لنا والأطفالنا 

الذين هم حياتنا .. وفرحنا وم�شتقبلنا ..ووعدنا االأخ�شر . 

دور األسرة في تهيئة األفراد
 للحفاظ على البيئة

من  االأوىل  اخلم�ض  ال�شنوات  يف  �شيما  ال  امل�شوؤولة،  هي  االأ�شرة 

عمر الطفل، عن كثري مما يرد للطفل من موؤثرات.كما اأنها البيئة 

والتعرف  ذاته  بتكوين  الطفل  فيها  يبداأ  التي  االأوىل  االجتماعية 

على نف�شه، عن طريق عملية التفاعل االجتماعي املتمثلة يف االأخذ 

هذه  ويف  االآخرين.  االأ�شرة  اأع�شاء  وبني  بينه  والتعامل  والعطاء، 

البيئة االجتماعية يتلقى الطفل اأول اإح�شا�ض مبا يجب القيام به، 

اإذا  التي  االأخرى  تلقى املديح، واالأعمال  اأداها  اإذا  التي  باالأعمال 

قام بها تلقى الذم.

ومن هنا يت�شح لنا خطورة الدور الذي توؤديه االأ�شرة جتاه االأبناء، 
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ميثلون جيل امل�شتقبل، واحلفاظ على البيئة �شيكون من م�شوؤولياتهم 

لذلك ال بد من بذل اجلهد الكبري لن�شر الوعي والتثقيف بق�شايا 

�شهل  ب�شكل  املعلومة  تو�شيل  على  والعمل  الفئة  ه��ذه  بني  البيئة 

وجذاب، فنعلمه كيف يزرع وكيف يرتبط بالنبات ونعلمه ان احلياة 

االهتمام  اإىل  باالإ�شافة  واحليوانات،  النباتات  مثل  للجميع  حق 

وفتح  االأطفال  بني  البحرية  الكائنات  اأهمية  مبدى  الوعي  بن�شر 

املجال للعديد من الدرا�شات واالأبحاث يف هذا ال�شدد .

التشديد على الدور «التعليمي» 
للحدائق المدرسية

باإمكان احلدائق املدر�شية العمل على زيادة نوعية التعليم ومالئمته 

الغذاء  اإنتاج  بتقنيات   pوذويهم االأطفال  معرفة  وحت�شني  للواقع، 

االإجن��ازات  فهذه  املنزلية.  احلدائق  تطوير  وحتفيز  وبالتغذية، 

هم،  pولعائالت لالأطفال  الغذائية  باحلالة  الرقي  اإىل  �شتقود جميعًا 

و�شت�شاهم بذلك يف حت�شني االأمن الغذائي وراأ�ض املال الب�شري. 

وُتتيح احلدائق املدر�شية فر�شًة كبريًة لتح�شني جودة التعليم واأي�شًا 

ُت�شتخدم  اأن  االأ�شا�شية. فاحلدائق ميكن  املهارات احلياتية  لتعّلم 

مبثابة »خمترب« لتعليم املهارات الزراعية الع�شرية والتغذية، غري 

بعلم  املرتبط  العملي  للن�شاط  اأي�شًا  ا�شتخداَمها  املمكن  من  اأّن 

االأحياء، والدرا�شات البيئية، والريا�شّيات، باالإ�شافة اإىل القراءة 

والكتابة واالآداب.

التثقيف  على  املدر�شية  احل��دائ��ق  اأن�شطة  ت�شتمل  اأن  ومي��ك��ن   

لالآفات،  املتكاملة  واملكافحة  االأغذية،  حفظ  وتقنيات  الغذائي، 

للموارد  امل�شتدامة  واالإدارة  الرتبة،  خل�شوبة  املتكاملة  واالإدارة 

الطبيعية، واإعادة الت�شنيع والت�شميد، ورفع الوعي البيئي. وميكن 

�شات، يت�شّنى بوا�شطته  فعل ذلك عرب و�شع منهاج متعّدد التخ�شّ

وعلم  االجتماع،  وعلم  )كالريا�شّيات،  الرئي�شية  املوا�شيع  ربُط 

اأك�شاك  واإن�شاء  كالب�شتنة،  عملية،  باأن�شطة  ذلك(  االأحياء،وغري 

التجارية  االأعمال  وتخطيط  املنتجة،  واخل�شروات  الفاكهة  لبيع 

بالتايل،  ذل��ك.  اإىل  وم��ا  واإع��داده��ا،  االأغ��ذي��ة  وحفظ  ال�شغرية، 

يجب اأن يكون خلُق نقطة دخول يف املنهاج وتطويُر خطط مالئمة 

الهما �شرطًا  pللدرو�ض، بحيث تربط النظريَة باملمار�شة العملية، وك

م�شبقًا من اأجل التنفيذ الناجح للب�شتنة القائمة على املدر�شة وعلى 

املجتمع ولربامج التثقيف الغذائي.

كيفية  لالأبناء  االآباء  يو�شح  املنزل.فعندما  يف  تعلم  البيئية  الرتبية 

مورد  الهواء   ( احلرائق  ومقاومة  ال�شلبة  النفايات  من  التخل�ض 

موارد   ( االأليفة  احليوانات  اأو  احلديقة  بنباتات  االعتناء  اأو  دائم( 

متجددة( اأو احلفاظ على الطاقة الكهربائية) موارد غري متجددة( 

م��وارد  حماية  ت�شتهدف  بيئية  قيمًا  الأبنائهم  يقدمون  بذلك  فهم 

البيئة.

دعوات لتدريس حماية البيئة 
في المدارس

اأكد خرباء البيئة اأن االإن�شان هو ال�شبب الرئي�شي يف اإحداث هذا 

البيئي  النظام  على  توؤثر  �شلبية  �شلوكيات  من  يقرتفه  مبا  التلوث 

ب�شكل رئي�شي، وان اإحداث التغري يف ال�شلوك الب�شري نحو املحافظة 

على البيئة يجب اأن يتم منذ �شنوات الدرا�شة االأوىل، وهو ما يحقق 

نتائج اأف�شل من حمالت التوعية.

واأ�شار اخلرباء اإىل اأهمية و�شع قواعد تربوية يتلقاها الطالب يف 

املراحل الدرا�شية املختلفة، لرت�شيخ مفاهيم املحافظة على البيئة، 

تلوثها.  عدم  �شمان  على  والعمل 

ل��ذل��ك ال ب��د م��ن ال��ت��اأك��ي��د 

على اأهمية تدري�ض مادة 

امل���دار����ض،  ال��ب��ي��ئ��ة يف 

الدولة  جهود  لتواكب 

احلفاظ  يف  امل��ب��ذول��ة 

فالتوعية  البيئة،  على 

ت��ق��ل��ل م���ن خم��اط��ر 

التلوث وبخا�شة 

ت������وع������ي������ة 

االأط��ف��ال 

الذين 





السياحة البيئية..
حفاظ على اإلرث الوطني الطبيعي والثقايف

كثيرا ما يتردد على األسماع مصطلح السياحة البيئية ولكن هل فكرت يوما  
في التعرف على هذا المصطلح وأهميته وجوانبه اإليجابية والسلبية.

اإعداد :  هدى اأحمد الكعبي 

فنــي طـــب مبتــدئ
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  ت�شل��������ق اجلبال .

  الريا�شات املائية و الغو�ض من اجل ال�شعاب املرجانية.

  تاأم��ل الطبيعة و ا�شتك�شاف كل ما فيها.

  الرحالت يف الغابات و مراقب����ة الطيور و احليوانات .

  ا�شتك�شاف الوديان و اجلبال.

  اإقامة املع�شكرات.

  رحالت ال�شف���������اري وال�شحراء .

  ت�شوي�ر الطبيعة.

اآلثار السلبية للسياحة البيئية :-
البيئية  لل�شياحة  املتعددة  االيجابية  الرغم من اجلوانب  على 

اإال انه هناك اآث�����ار �شلبية لهذا النوع من ال�شياحة والتي تكون من 

�شنع االإن�شان، ولذلك ال بد من حتقيق التوازن بني ال�شياحة والبيئة 

من ناحية، وبينها وبني امل�شالح االقت�شادية واالجتماعية التي هي 

يف االأ�شا�ض تقوم عليها. وتتمثل االآثار ال�شلبية يف:

  الزيادة يف اأعداد ال�شياح و التي متثل عباأ على مرافق الدولة 

من و�شائل نقل و فنادق و خدمات » كهرباء – مياه » .

  اإحداث اأ�شرار ببع�ض االآثار لعدم وجود �شوابط اأو تعامل 

ال�شياح معها ب�شكل غري الئق

  ممار�شة ال�شياح لبع�ض الريا�شات البحرية يوؤدي اإىل االإ�شرار 

باالأحياء البحرية من االأ�شماك النادرة وال�شعب املرجانية .

  زيادة تلوث مياه البحر .

  ازدي�������اد تل��������وث الغ���������الف اجلوي .

  انت�شار القمامة و الف�شالت فوق القمم اجلبلية حيث متثل 

اجلبال مناط����ق ج�������ذب �شياحي ملمار�شة الريا�شة ال�شياحية من 

ت�شلق و م�شي.

 تعترب دول��ة االإم����ارات م��ن ال��دول��ة امل��ت��اأث��رة بهذا ال��ن��وع من 

واالإجازات،  العطل  اأيام  ال�شياحة بطريقة كبرية جدا وخا�شة يف 

ال�شرقية  للمناطق  يتجهون  الغربية   املناطق  �شكان  ن�شاهد  حيث 

وال�شمالية رغبة منهم باال�شتمتاع يف االأجواء الطبيعية. فهذا نوع 

من اأنواع ال�شياحة البيئة املحلية واأي�شا ن�شاهد الكثري من ال�شياح 

الطبيعية  املناظر  مل�شاهدة  احلبيبة   لدولتنا  يتوجهون  االأجانب 

واالأثرية فالبد لنا من التعرف على ال�شياحة البيئة واإلقاء ال�شوء 

على هذه الظاهرة .

ال�شياحة البيئية هي جزء من ال�شياحة امل�شتدامة والتي توؤثر 

بن�شاط  وت�شاهم  واالجتماعية  واالقت�شادية  البيئية  النواحي  على 

على املحافظة على االإرث الوطني الطبيعي والثقايف.

ال�شياحة على عن�شرين هما العن�شر الطبيعي   وترتكز هذه 

وياأتي يف املرتبة االأوىل، والعن�شر االجتماعي ل�شكان املنطقة املراد 

زيارتها يف املرتبة الثانية. ويق�شد باال�شتدامة يف ال�شياحة البيئية 

فاال�شتدامة   . االقت�شادية  واال�شتدامة  البيئية  اال�شتدامة  هنا 

من  ال�شياحة  يف  الطبيعية  امل�شادر  على  االعتماد  تعني  البيئية 

القادمة  االأج��ي��ال  مينع  ب�شكل  تخريبها  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  دون 

اأما اال�شتدامة االقت�شادية، فتعني بقاء جل  من اال�شتفادة منها. 

االأموال واالأرباح من هذه ال�شياحة مع ال�شكان املحليني.

اآلثار  االيجابية لسياحة  البيئية:
عن  والرتويح  الرتفيه  اأن��واع  من  نوعا  البيئية  ال�شياحة  تعترب 

النف����ض، وما هي اإال متعة طبيعية مبا يوجد حولنا يف البيئة الربية 

متثل  لكي  البيئة  هذه  توظيف  يتم  كيف  هنا  وال�شوؤال  البحرية.  و 

منطًا من اأمناط ال�شياحة التي يلجاأ اإليها الفرد بغر�ض اال�شتمتاع  

49يف ممار�شته لهواياته مثل 
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الينابيع يف االمارت... 
مصدر حياة يحظى باهتمام رسمي وجمتمعي كبريين
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وتعترب   ، املليون  فيها 10،000 جزء يف  االأم��الح  تركيز  يبلغ  حيث 

املياه اجلوفية  العميقة ومياه االأمطار م�شدر مياه عني الفاي�شة.

عين خت ـ إمارة رأس الخيمة : 
الدولة  يف  الهامة  ال�شياحية  املناطق  من  خت  منطقة   تعترب 

العيون احلارة فيها حيث ت�شل درجة حرارتها بني   لتواجد  نظرا 

) 39 � 40 درجة مئوية (  بينما ترتاوح درجة امللوح��ة بني) 1200 

و تتميز املنطقة بوجود عدد كبري من  املليون (.  1400 جزء يف   �

املزارع التي تعتمد يف ريها على مياه العيون .  

عين مضب   ـ إمارة الفجيرة .
اإمارة الفجرية  تعترب عني م�شب من املنتجعات ال�شياحية يف 

ال�شنني،  لع�شرات  املجاورة  املنطقة  ت�شقي  العني  مياه  كانت  حيث 

وقد مت بناء فلج عني م�شب لال�شتفادة من مياه العني لري العديد 

من املزارع يف املنطقة.  وت�شل ن�شبة امللوحة يف العني 3702 جزء 

يف املليون . و درجة حرارتها ما بني 30 � 35 درجة مئوية .

نبع الوريعة ـ إمارة الفجيرة .
املياه فيها   ال�شرقية، يتدفق  الن�شطة يف املنطقة  الينابيع   من 

ويعترب   ، االفيوليت  �شخور  يف  ال�شخرية  الت�شققات  خ��الل    من 

نبع الوريعة  من م�شادر املائية االأ�شا�شية يف  تغذية املياه اجلوفية 

باملنطق����ة، كما يعترب  م�شدر مياه ال�شالالت هو امل�شتجمع املحلي 

املياه ، و مياه �شالالت الوريعة من املياه العذبة حيث ترتاوح  ن�شبة 

االأمالح الكلية من  330  � 455 جزء يف املليون.  وت�شاهم مياه النبع 

والذي  الوريعة  وادي  طول  على  اجل��ويف  املائي  اخل��زان  تغذية  يف 

ي�شتفاد من مياهه الأغرا�ض ال�شرب والزراعة يف منطقة البدية .

يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  املائية  امل���وارد  تاأتي 

الزراعيني  والباحثني  وامل�����ش��وؤول��ني   ال��دول��ة  اهتمامات  اأول��وي��ات 

اإىل  لتفي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  القرار  و�شانعي  واجلغرافيني 

الفرد  املائية االأخرى، كتحلية مياه البحر،بحاجة  جانب امل�شادر 

اال�شتقرار  واأ�شا�ض  احلياة  ع�شب  فاملاء  املت�شاعدة.  واملجتمع 

ال�شكان  لقطاعات  التكاثري  التاأثري  حتت  وكثافة  حجما  الب�شري 

والزراعة وال�شناعة والتجارة والنقل واخلدمات . 

أنواع العيون المائية 
 ال �شك اأن للينابيع يف االإمارات اأهمية خا�شة نظرا ملوا�شفاتها 

وقيمتها احليوية وال�شحية يف نطاق طبيعة املناخ يف الدولة ) بيئة 

�شحراوية(. والالفت اأن هذه الينابيع تت�شم بغنى وتنوع يك�شبانها 

دورا ومكانة خا�شة بني خمتلف عنا�شر ومقومات احلياة البيئية 

االإماراتية، فهي ت�شمل اأنواع عدة تتج�شد فيما يلي:

 

  Contact Springs : 1ــ عيون تالمسية
مع  عالية  ونفاذية  م�شامية  ذات  طبقات  تالم�ض  من  وتن�شاأ 

ال�شيجي  املاريل  )كعني  الطفل واحلجر  طبقات غري منفذة مثل 

باإمارة الفجرية( .

  Fault Springs : 2 ــ العيون الصدعية
على  االأر�ض  �شطح  اإىل  اجلوفية  املياه  وتن�شاب  تت�شرب  حيث 

طول ال�شدع . كما يف عني م�شب باإمارة الفجرية .

 Joint &  : 3 ـ عيون االنكسارات والفواصل
Fracture Springs

عرب  االأر���ض  �شطح  اإىل  اجلوفية  املياه  وحركة  ان�شياب  وهي 

ال�شقوق والفوا�شل كما يف عني خت  يف اإمارة راأ�ض اخليمة وعني 

الفاي�شة يف مدينة العني

أهم العيون ) الينابيع (  في دولة 
اإلمارت العربية المتحدة

العيون   بوجود عدد من  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  تتميز 

ترتاوح درجات حرارتها بني ) 35 � 42 درجة مئوية ( وتتفاوت ن�شب 

ملوح���ة مياهها بي��ن ) 330 � 10000  ( جزء يف املليون ، ومن ابرز 

هذه العيون عني الفاي�شة ، عني خت ، عني م�شب ونبع الوريعة .

عين الفايضة ـ إمارة أبوظبي .
تقع جنوب مدينة العني وعلى بعد 4 كم غرب جبل 

حفيت، وتعترب من اأكرث ينابيع االإمارات تدفقا حيث 

2.5 مليون مرت مكعب .  ب�  يقدر تدفقها ال�شنوي 

الفاي�شة حارة حيث ت�شل حرارتها  ومياه عني 

اإىل  ) 40 درجة مئوية ( كما اأن مياهها ماحلة 
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اأنواع الدببة يتواجد يف منطقة القطب ال�شمايل   هو نوع من 

املمتدة عرب �شمايل اال�شكا، كندا، رو�شيا، الرنويج، وجرينالند وما 

حولها. يعترب الدب القطبي اأكرب ثدييات الياب�شة الالحمة حاليا، 

اأنهما  وُي�شنف مع دب كودياك )اأحد �شالالت الدب البني( على 

اأكرب الدببة بال منازع. يزن ذكر الدب القطبي البالغ ما بني 400 

و680 كيلوغرام )880–1،500 رطال(، بينما ت�شل االأنثى لن�شف 

هذا احلجم. على الرغم من اأن هذه احليوانات تعترب قريبة للدببة 

البنية، اإال اأنها طّورت منطا حياتّيا اأ�شيق بكثري من ذاك اخلا�ض 

باأقاربها، حيث اأ�شبح الكثري من خ�شائ�شها اجل�شدية متاأقلما مع 

اجلليد،  الثلج،  على  وللم�شي  احل��رارة،  منخف�شة  بيئة  يف  احلياة 

اأغلبية  ت�شكل  التي  الفقمات  و�شيد  املفتوحة،  املياه  يف  ال�شباحة 

حميتها. وعلى الرغم من اأن معظم الدببة القطبية تولد على الرب، 

اإال اأنها مت�شي معظم وقتها يف البحر، ومن هنا جاء ا�شمها العلمي 

الذي يعني »الدب البحري«، كما وت�شطاد با�شتمرار على اجلليد 

البحري، حيث مت�شي اأغلب العام.

ُي�شّنف الدب القطبي على اأنه مهدد باالنقرا�ض بدرجة دنيا، 

حيث اأّدى ال�شيد اجلائر خالل عقود كثرية من الزمن اإىل ازدياد 

اخلوف العاملي حول م�شتقبل هذا النوع؛ اإال اأن جمهراته اأظهرت 

تعافيا وازديادا يف اأعداد اأفرادها بعد اأن فر�شت قوانني �شارمة 

حلمايته يف اأكرثية البلدان التي يقطنها. كان الدب القطبي رمزا 

القطب  ل�شعوب  والثقافّية  الروحّية،  املادّية،  احلياة  يف  اأ�شا�شّيا 

ال�شمايل االأ�شليني على مدى اآالف ال�شنني، وال يزال �شيد الدببة 

القطبية يعترب من اأهم املظاهر يف ح�شاراتهم حتى اليوم.

ي�شع االإحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ظاهرة االحتبا�ض 

لرتاجع  املوؤدية  االأ�شباب  قائمة  �شمن  االأوىل  املرتبة  يف  احلراري 

ب�شفائح  املتمثل  م�شكنها  ذوب��ان  اأن  اإذ  القطبية،  الدببة  اأع��داد 

اجلليد البحرية يجعل من ال�شعب عليها ا�شطياد ما يكفيها من 

درجة  ا�شتمرت  »اإذا  لالإحتاد  التابعني  الباحثون  ويقول  الطرائد. 

قد  القطبي  الدب  فاإن  املنوال  هذا  على  باالإرتفاع  العامل  ح��رارة 

ينقر�ض خالل 100 �شنة«.

انتشار النوع
باأكمله،  يتواجد الدب القطبي عرب املحيط املتجمد ال�شمايل 

حتتفظ  احليوانات  ه��ذه  ت��زال  وال  امل��ج��اورة،  البحار  يف  وكذلك 

باالأغلبية ال�شاحقة من موطنها اأكرث من اأي نوع اأخر من اللواحم، 

وذلك عائد اإىل بعد موطنها وناأيه لدرجة متنع الب�شر من القيام 

باأي ن�شاطات فيه. تعترب الدببة القطبية نادرة �شمايل خط العر�ض 

ال�شمايل  القطب  عرب  تنت�شر  اأنها  على  دليل  هناك  اأن  اإال   ،°88

بع�ض  ويف  جنوبا،  كندا  يف  جامي�ض  خليج  حتى  و�شوال  بكامله، 

االأحيان ميكنها اأن تنجرف مل�شافات �شا�شعة على اجلليد البحري 

املتك�شر.

المسكن
تعترب الدببة القطبية ثدييات بحرية غالبا، وذلك الأنها مت�شي 

البحري  اجلليد  ويعترب  البحر.  عر�ض  يف  ال�شنة  من  اأ�شهر  عّدة 

ال�شنوي الذي يغطي املياه فوق ال�شفيحة القارية، واأرخبيل اجلزر 

املناطق  هذه  تعرف  احليوانات.  لهذه  املف�شل  امل�شكن  القطبية، 

»بحلقة احلياة القطبية« وهي اأكرث غنى بالكائنات احلية باملقارنة 

القطبي  الدب  ال�شمايل. ومييل  القطب  الأق�شى  العميقة  املياه  مع 

با�شتمرار، مثل  بالبحر  بها اجلليد  يلتقي  التي  املناطق  اإىل زيارة 

كي  وذلك  اجلليد،  ذوبان  اإثر  تن�شاأ  التي  املوؤقتة  املائية  املجمعات 

هذه  فاإن  وبالتايل  حميته،  اأغلبية  ت�شكل  التي  الفقمات  ي�شطاد 

اجلليدية  ال�شفائح  حميط  على  عليها  العثور  ميكن  احليوانات 

القطبية، عو�شا عن احلو�ض القطبي بالقرب من القطب ال�شمايل 

حيث تقل كثافة الفقمات. 

يحوي اجلليد ال�شنوي كميات كبرية من املياه تذوب وتتبخر ثم 

تعود للتجمد وفقا لتغري الف�شول، وتهاجر الفقمات ا�شتجابة لهذه 

التغريات، فيكون على الدببة القطبية بالتايل اأن تالحقها. 

 

السبات الشتوي والصيام
االإن��اث  با�شتثناء  ال�شنة،  م��دار  على  القطبية  الدببة  تن�شط 

وظيفي  ال  عامل  دمها  يف  متتلك  اأنها  من  الرغم  على  احلوامل، 

ال�شتقراء ال�شبات. وتعترب الدببة القطبية، على العك�ض من الدببة 

البنية والدببة ال�شوداء، قادرة على ال�شيام لعّدة �شهور متتد من 

تعود قادرة على �شيد  الأوائ��ل اخلريف، عندما ال  ال�شيف  اأواخ��ر 

الفقمات ب�شبب ذوبان جليد البحر. 

الصيد والحمية
اإن خطم وعنق الدب القطبي الطويلني ي�شاعدانه يف البحث 

عن الفقمات بفتحات اجلليد العميقة، بينما متكنه قوائمه اخللفية 

القوية من �شحب طريدته ال�شخمة.

ف�شيلة  يف  الوحيد  احلقيقي  الالحم  القطبي  ال��دب  يعترب 

الدبيات، اإذ اأن جميع اأنواع الدببة االأخرى تقتات على النبات اأي�شا 

حميته.  اأكرثية  اللحوم  فت�شكل  القطبي  الدب  اأما  مكثف،  ب�شكل 

تتحول  التي  الفقمات،  من  املاليني  ال�شمايل  القطب  ي�شتوطن 

الفتحات  اإحدى  من  راأ�شها  تخرج  عندما  القطبي  للدب  طرائدا 

53باجلليد كي تتنف�ض، اأو عندما تخرج من املياه حتى ت�شرتيح.
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بال�شيد  �شيوعا  االأك��رث  القطبي  ال��دب  �شيد  طريقة  وُتعرف 

موقع  لتحديد  القوّية  �شمه  حا�شة  الدب  ي�شتخدم  حيث  ال�شاكن، 

ي�شل  حتى  بهدوء  يزحف  ثم  وم��ن  الفقمات،  اأح��د  تنف�ض  فتحة 

وعندما  تظهر،  كي  الفقمات  اإحدى  بانتظار  ويقبع  منها  بالقرب 

تزفر الفقمة فاإن الدب ي�شم رائحة اأنفا�شها، فيدخل كفه االأمامي 

القطبي  الدب  ويقتل  اخل��ارج.  اإىل  طريدته  وي�شحب  احلفرة  اإىل 

جمجمتها،  لتحطيم  ي��وؤدي  مما  راأ�شها  ع�ض  طريق  عن  طريدته 

نحو  الت�شلل  طريق  عن  االأم��ر  كذلك  احليوانات  ه��ذه  وت�شطاد 

اإحدى  الدب  يب�شر  اأن  فما  اجلليد،  على  ت�شرتيح  التي  الفقمات 

الفقمات حتى مي�شي نحوها ل�شافة 91 مرت )100 ياردة(، ومن ثم 

ينخف�ض ويبداأ بالزحف نحوها.

 

السلوك
ال تعترب الدببة القطبية حيوانات مناطقية، على العك�ض من الدببة 

اإال  النمطّية،  �شرا�شتها  عنها  ُيعرف  اأنه  من  الرغم  وعلى  البنية، 

للخطر،  م�شدر  مع  مواجهة  اأي  عند  ح��ذرة  تكون  ما  ع��ادًة  اأنها 

النادر  ومن  تقاتل.  اأن  على  عو�شا  ترتاجع  اأن  غالبا  ُتف�شل  حيث 

اأن تهاجم الدببة القطبية ال�شمينة الب�شر اإال بحال مت ا�شتفزازها 

ب�شكل كبري، اأما الدببة اجلائعة فاإن �شلوكها ي�شعب جدا التنبوؤ به، 

وُيعرف عنها اأنها هاجمت ب�شرا واقتاتت عليهم يف بع�ض االأحيان. 

الدببة القطبية �شيادة خمتل�شة، فهي ت�شطاد عن طريق الت�شلل 

والرتب�ض، وعادة ال ت�شعر طريدتها بوجودها اإال بعد اأن تهاجمها. 

اإن هجوم الدببة القطبية على االإن�شان غالبا ما يكون قاتال وتهدف 

الدببة  العك�ض من هجوم  على  ال�شيد،  اإىل  وراءه  احليوانات من 

به لفرتة معينة  اأم�شكت  الذي  ال�شخ�ض  التي تقوم ب�شرب  البنية 

وتركه و�شاأنه بحال مل يبد مقاومة، اإال اأنه وب�شبب الكثافة ال�شكانية  

القليلة يف القطب ال�شمايل، فاإن وقوع هكذا مواجهات بني الدببة 

والب�شر نادر اإجماال.
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التوازن البيئي

التنوع االحيائي النباتي... 
دور مهم ووظيفة عظيمة
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على املنطقة التي يحدث 

فيها خلل التوازن البيئي 

هذا  ينتقل  واإمن��ا  فقط، 

امل��ن��اط��ق  اإىل  ال�������ش���رر 

االأخرى املجاورة.

اإن اهلل � �شبحانه وتعاىل 

اأرج��اء  �شيء يف  كل  قد خلق   �

م��وزون، فكل �شيء  الكون بقدر 

وتعاىل على  �شبحانه  اأوج��ده اهلل 

هذه االأر�ض اأو اأوجده يف الكون كله 

وله  الطبيعي،  التوازن  لعملية  يخ�شع 

بها  ويقوم  يوؤديها  ومهمة  وظيفة 

ت�شري  اأن  اأجل  ومن  البيئة،  يف 

ب�شكٍل متنا�شق  اأمور احلياة 

م����وزون، ف��ق��د ج��ع��ل اهلل � 

هذا  يف   � وتعاىل  �شبحانه 

الطبيعية  االآل��ي��ة  ال��وج��ود 

بعملية  تقوم  التي  الذاتية 

بحيث  الطبيعي،  التوازن 

على  خم���ل���وق  ي��ط��غ��ى  ال 

اإاّل مبا قدره  اآخر  خملوق 

اهلل �شبحانه وتعاىل.

 

واحليوانية  النباتية  احلّية  الكائنات  جميع  اأن  نرى  هنا  ومن 

والكائنات احلّية الدقيقة مبختلف اأ�شكالها واأنواعها واأحجامها لها 

دور مهم عظيم يف البيئة، اإذ اإنها تتفاعل مع بع�شها البع�ض تفاعاًل 

معقدًا دقيقًا موزونًا، غري اأن االإن�شان رمبا تدخل ب�شكل مبا�شر عن 

طريق ن�شاطاته املختلفة، وعمل على تغيري التوازن الطبيعي الذي 

اأجل �شاحله، وجميع  � يف البيئة من  � �شبحانه وتعاىل  اأوجده اهلل 

الكائنات احليوانية وجدت من اأجل املنفعة وامل�شلحة، وكلنا نعلم 

الدور الذي تقوم به احليوانات، فهي على �شبيل املثال اإ�شافة اإىل 

كونها من م�شادر الغذاء لالإن�شان ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر، فهي 

اأي�شًا تلعب دورًا مهمًا يف النظام البيئي، وت�شاهم يف املحافظة على 

بقاء مكونات البيئة احلّية. لذا فاإن عمل االإن�شان بق�شٍد اأو من غري 

ق�شد على االإخالل بهذا التوازن الطبيعي، وت�شبب يف انقرا�ض اأو 

نق�ض اأو تزايد اأعداد كائن حي ما يعي�ض يف بيئة معينة، فهو بذلك 

  لقد خلق خالق هذا الكون جَلّت قدرته هذه االأر�ض، واأوجد 

اأجنا�شها  مبختلف  احلّية  الكائنات  فيها  واأوج��د  االإن�شان،  فيها 

واأنواعها. فعامل النباتات يزخر بتنوع وا�شع من االأ�شجار الكبرية 

والكائنات  املتنوعة،  واالأع�شاب  ال�شغرية  وال�شجريات  ال�شخمة، 

احلّية النباتية الدقيقة. وعامل احليوانات ي�شمل احليوانات الربية 

الكائنات  وعامل  واأنواعها،  اأجنا�شها  مبختلف  والطائرة  واملائية 

اإاّل  روؤيتها  التي ال ميكن  املجهرية  الكائنات  ي�شمل  الدقيقة  احلّية 

والطحالب  البكرتيا  ومنها  امليكرو�شكوبات  اأي  املجاهر  بوا�شطة 

والفطريات والفريو�شات وغريه. ويتداخل عمل جميع هذه الكائنات 

يف  واح��دًا  احيائيًا  ن�شيجًا  بذلك  َن  لتكَوّ بع�شها  مع  فتعمل  احلّية 

البيئة ت�شُدّ مكوناته التي يرتكب منها بع�شها بع�شًا، فاإذا غاب اأو 

نق�ض نوع اأو جن�ض من هذه الكائنات، اأثر ذلك الغياب اأو النق�ض 

يف قوة وثبات هذا الن�شيج االحيائي. 

وتتميز املناطق اجلغرافية املختلفة على هذه االأر�ض عن بع�شها 

واحليوانات  النباتات  من  حمددة  واأن��واع  اأجنا�ض  بوجود  البع�ض 

والكائنات احلّية الدقيقة، فكل منطقة تتميز عن املنطقة االأخرى 

بكائناتها اخلا�شة بها.

بوجود  البيئة   االحيائي يف  التنوع  نعرف م�شطلح  اأن  وميكن 

الكائنات  من  والنوع  اجلن�ض  يف  املختلفة  االأن��واع  من  وا�شع  مدى 

احلية، املوجودة اأ�شاًل ب�شورة طبيعية يف بيئة واحدة، لت�شم بذلك 

هذه البيئة النباتات مبختلف اأنواعها واأحجامها واأ�شكالها، وت�شم 

الثديية  كاحليوانات  الفقارية  احليوانية  احلّية  الكائنات  اأي�شًا 

والطيور، والكائنات احلّية الالفقارية كالديدان واحل�شرات، وت�شم 

والفطريات  كالبكرتيا  املجهرية  الدقيقة  احلّية  الكائنات  كذلك 

والطحالب وغريه.

يقف  ومل  عظيمة،  ووظيفة  مهم  دور  له  االحيائي  التنوع  هذا 

االإن�شان على حقيقة اأهمية ودور التنوع االحيائي يف البيئة ب�شكل 

دقيق اإال يف ال�شنوات االأخرية من هذا القرن، خا�شة بعدما عمل 

احلية  الكائنات  اأن��واع  بع�ض  انقرا�ض  على  املختلفة  بن�شاطاته 

االنطباع  كان  م�شت،  قليلة  �شنوات  فحتى  واحليوانية،  النباتية 

يقت�شر  التنوع احليوي  اأو  االإحيائي  التنوع  النا�ض على  لدى عامة 

على الناحية اجلمالية يف الطبيعة، غري اأن التو�شع يف الدرا�شات 

اأن��واع  بعالقات  املتعلق  الدقيق  التخ�ش�ض  يف  والتعمق  البيئية، 

الكائنات احلّية بع�شها ببع�ض، قد اأظهر االأهمية الكبرية والدور 

االإن�شان،  وحياة  البيئة  االحيائي يف  التنوع  به  يقوم  الذي  العظيم 

التنوع احليوي كعن�شر مرادف جلمال الطبيعة  مما جعل اعتبار 

بعيدًا جدًا عن موقعه االأول، وجعله يف اآخر االعتبارات.

نوع  انقرا�ض  اأن  البيئية  واالأبحاث  الدرا�شات  نتائج  دلت  لقد 

واحد من االأنواع احلّية التي توجد يف اأي منطقة من املناطق على 

الكرة االأر�شية يوؤدي اإىل تفكيك مكونات الن�شيج االحيائي البيئي 

وخلخلته واإلقائه على حافة املجهول، وال يقت�شر اأمر هذا ال�شرر 
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الغابات فتق�شي  اإىل تكاثر االأرانب يف  يوؤدي  احليوانات املفرت�شة 

على الك�شاء اخل�شري، فتتاأثر حياة جميع الكائنات احلّية احليوانية 

والنباتية الدقيقة، وتختفي اأو يقل وجودها يف هذه الغابات، ويخ�شر 

بذلك االإن�شان اقت�شاديًا، حيث يتعر�ض خل�شارات مادية عظيمة، 

حياته  يف  ي�شتخدمها  التي  العنا�شر  من  كثرية  عنا�شر  ويفقد 

اليومية لغذائه وك�شائه و�شكنه، وم�شتلزمات م�شانعه.

التاأثري  االإن�شان من  يواجهه  الذي  واالأذى  ال�شرر  يقت�شر  وال 

على التنوع االحيائي املتعّلق بعامل احليوانات وح�شب، واإمنا ي�شمل 

فعلى  النباتات،  عامل  االحيائي يف  التنوع  على  التاأثري  اأي�شًا  ذلك 

�شبيل املثال كلنا نعرف اأن الغابات ال حتتوي على جن�ض واحد اأو نوع 

واحد من النباتات، واإمنا حتتوي على اأجنا�ض واأنواع عديدة جدًا 

من  املكَوّن  البديع  النظام  وهذا  واملتنوعة،  املختلفة  النباتات  من 

هذه النباتات املتنوعة له دور عجيب يف حماية الغابات.

ومن هنا يبزر لنا �شيء من اأهمية وجود اأنواع خمتلفة ومتنوعة 

اإنقاذ التنوع االحيائي  اأن  اأن ذكرنا  اإذ �شبق  من الكائنات احلّية، 

االإن�شان،  حلياة  حماية  االأ�شل  يف  هو  واخللل،  اال�شطراب  من 

فانقرا�ض نوع واحد من الكائنات احلّية يف بيئة ما، قد يعني خرابًا 

اأخرى،  بيئات  وفيما جاورها من  ذاتها  البيئة  يح�شل يف  ودم��ارًا 

فكل هذه الكائنات ترتبط ب�شل�شلة من التفاعالت املت�شلة، ومتى 

َب ذلك خلٌل يف �شل�شلة التفاعالت،  انقطع جزء من ال�شل�شلة، �شَبّ

ونتج عن ذلك خ�شارات عاملية اقت�شادية و�شناعية وجمالية.

يحقق  والب�شاتني،  امل��زارع  ويف  البيئة  يف  النباتات  فتنوع  اإذًا 

فوائد خمتلفة.

يكون قد اأثر على وجود الكائنات احلية االأخرى يف هذه املنطقة، 

وتتاأثر بذلك حياة االإن�شان ب�شكٍل مبا�شر وغري مبا�شر.

وكي نقف على حقيقة هذا املو�شوع، ناأخذ مثااًل يو�شح لنا هذا 

كانت  متى  الغراب  والبيئة من طائر  االإن�شان  ينتفع  فمثاًل  االأمر، 

اأعداد هذا الطائر �شمن احلدود الطبيعية، فهو يخل�شنا ويخل�ض 

الفالحني من احل�شرات ال�شارة التي ت�شر باملحا�شيل الزراعية، 

واحليوانات  اجليف  من  البيئة  يخل�ض  كما  عليها،  يتغذى  الأن��ه 

الطبيعي  البيئي  التوازن  عملية  اأي�شًا يف  الغراب  ويدخل  النافقة، 

االأخ��رى  الطيور  بي�ض  ياأكل  فهو  اآخ��ر،  على  كائن  يطغى  ال  حتى 

احلدود  �شمن  ليكون  عددها  على  بذلك  ليحافظ  الطيور  و�شغار 

الطبيعية يف الظروف الطبيعية، ومهمة دور الغراب الذي يوؤديه لنا 

يف البيئة هو مثٌل ينطبق على كل كائن حي اآخر موجود يف البيئة، 

فهو عن�شر من عنا�شر التنوع االحيائي يف البيئة.

بالتنوع  اخللل  ي��وؤث��ر  كيف  لنا  يو�شح  اآخ��ر  م��ث��ااًل  ولن�شرب 

ذلك  االأرن��ب،  نعرف  فكلنا  االإن�شان،  وحياة  البيئة  على  االحيائي 

احليوان ال�شغري اجلميل الذي نربيه يف مزارعنا. هناك اأنواع منه 

االأرانب  هذه  اأن  للجميع  ومعروف  الغابات،  بع�ض  يف  تعي�ض  برية 

تتغذى على االأع�شاب والنباتات ال�شغرية وجذورها، وتتكاثر هذه 

املدى  يف  اأع��داده��ا  تظل  ذلك  من  وبالرغم  ب�شرعة،  احليوانات 

الطبيعي الذي ال يوؤثر يف البيئة ويف�شدها، الأن هذه االأعداد تخ�شع 

املفرت�شة  احليوانات  فوجود  الطبيعي،  البيئي  ال��ت��وازن  لعوامل 

اأعداد االأرانب يف  التي تفرت�شها وتتغذى عليها، يحول دون تزايد 

االأخ�شر  تاأكل  كبرية  اأعداد  اإىل  البيئة 

اأو  وغ���ي���اب  وال��ي��اب�����ض، 

ن������ق�������������ض 



2
0

1
0

-
ر

ي
ربا

ف
 -

ل 
و

لأ
 ا

د
د

ع
ل
ا

59



تقدير أعمار األسماك
تختلف أعمار األسماك باختالف أنواعها وأماكن معيشتها حيث أن أسماك المياه الدافئة 
التي  الباردة  المياه  في  تعيش  التي  األسماك  أعمار  من  أقصر  وأعمارها  النمو  سريعة 
تكون بطيئة النمو وطويلة العمر. فهناك أسماك فترة حياتها ال تتجاوز 3 سنوات وأسماك 
أعمارها تصل إلى 50 عاما.ً ويعبر عن العمر عادة باأليام لألسماك الصغيرة وبالسنين 

لألسماك الكبيرة المعمرة. 

بن∂ اŸ©∏ومات
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وتتعدد اأ�شكال البطاقات امل�شتخدمة اإذ ميثل ال�شكل ال�شعري و �شكل 

امل�شبك و�شكل االأقرا�ض اأكرث االأنواع �شيوعًا حيث يتم تثبيتها على الغطاء 

اخلي�شومي اأو عند من�شاأ الزعنفة الظهرية لالأ�شماك.

باالإ�شافة اإىل تلك االأنواع العادية من البطاقات فقد مت ت�شنيع اأنواع 

اأخرى اأكرث تطورًا ت�شمى البطاقات االلكرتونية التي ُتعد مبثابة كمبيوتر 

دقيق احلجم يتم تثبيته على ج�شم ال�شمكة اأو زراعته بداخلها. وتقوم تلك 

البطاقات االإلكرتونية بر�شد املزيد من املعلومات االإ�شافية مثل االأعماق 

التي تتواجد فيها االأ�شماك وميكنها كذلك حتديد مكان تواجدها. حيث 

ا�شتقبالها  يتم  اأو  االلكرتونية  البطاقات  داخ��ل  املعلومات  تلك  ُتخزن 

االأقمار  طريق  عن  االأبحاث  مراكز  اإىل  االأ�شماك  من  باأول  اأواًل  مبا�شرة 

ال�شناعة حيث توفر تلك الو�شيلة عملية متابعة ور�شد دقيقة خلط �شري 

هجرة االأ�شماك.

�شغرية  ال�شطحية  لالأ�شماك  النمو  معدالت  ودرا�شة  اأعمار  ولتقدير 

احلجم يتم ا�شتخدام البطاقات املمغنطة دقيقة احلجم. وهي عبارة عن 

قطعة �شلك ممغنطة ي�شل قطرها اإىل 0.25 مم، يتم غر�شها يف فتحة 

االأنف. ويتم الك�شف عن تواجدها بعد اإعادة �شيد االأ�شماك بوا�شطة جهاز 

كا�شف يتم و�شعه يف مناطق اإنزال االأ�شماك حيث ي�شتطيع حتديد ال�شمكة 

التي حتمل البطاقة املمغنطة ليتم نزعها وقراءة حمتوياتها حتت املجهر.

: )Hard parts( استخدام األجزاء الصلبة
ت�شتخدم العديد من االأجزاء ال�شلبة من هياكل االأ�شماك يف تقدير 

العمر، مثل الق�شور، وعظام االأذن، وعظام الزعانف والغطاء اخلي�شومي 

وفقرات العامود الفقري. ففي معظم االأحيان حتتوى تلك االأجزاء ال�شلبة 

عادة  والذي  االأج��زاء  لتلك  املو�شمي  اأو  ال�شنوي  النمو  متثل  حلقات  على 

ق�شور  وتعد  ذاتها.  لالأ�شماك  املو�شمي  اأو  ال�شنوي   بالنمو  مرتبطًا  يكون 

االأ�شماك وبع�ض عظام االأذن الداخلية )ح�شاة االأذن( االأو�شع ا�شتخدامًا 

لتقدير عمر االأ�شماك نظرًا ل�شهولة جتميعها وحفظها لفرتات طويلة حلني 

قراءتها حتت امليكرو�شكوب.

ولقد وجد اأن هذه الطريقة من اأف�شل الطرق ا�شتخدامًا ملعرفة عمر 

ال�شمكة وذلك الأن جتميع االأجزاء ال�شلبة للهيكل العظمي اأو االأن�شجة �شبه 

اأو حلقات منو  اأو املتكل�شة تنمو عادة بزيادة طبقات  )ال�شلبة( العظمية 

م�شتمرة طوال فرتة حياة ال�شمكة.

معدالت  وت�شجيل  احلياة  بطول  بالتنبوؤ  لل�شمكة  العمر  تقدير  يفيد 

النمو ومعرفة العمر عند الن�شج اجلن�شي والعمر عند الهجرات الهامة يف 

حياة ال�شمكة وكذلك معرفة الفرتات احلرجة من حياتها. كما يفيد تقدير 

�شمكي  جمتمع  داخل  االأعمار  تركيبات  تكوين  معرفة  يف  لل�شمكة  العمر 

معني و�شنف واحد ومعرفة �شرعة منو ال�شمكة يف فرتة زمنية حمددة اأو 

طوال حياتها .    

طرق تقدير العمر

: )Rearing( تربية األسماك
تعتمد هذه الطريقة على تربية االأ�شماك ومتابعتها وحتديد معدالت 

اال�شتخدام  تبدو �شعبة  الطريقة  اأن هذه  اإال  تربيتها،  منوها خالل فرتة 

الرتبية  لعملية  الزمة  وتقنية  م�شتلزمات  من  حتتاجه  ملا  التكلفة  وباهظة 

واملتابعة، كما اأن معدالت منو ونفوق االأ�شماك عند تربيتها يف اأحوا�ض قد 

يختلف عن معدالت النمو والنفوق يف البيئة الطبيعة.

: )Tagging( الترقيم
تتلخ�ض هذه الطريقة با�شطياد االأ�شماك و قيا�ض اأطوالها واأوزانها 

اأرقامًا مت تدوينها  ثم زرع بطاقات )Tags( دقيقة على ج�شمها حتمل 

وتدل على معلومات عن اأطوالها واأوزانها وتاريخ ر�شدها، ثم يتم اإطالق 

تلك االأٍ�شماك لتمار�ض حياتها يف بيئتها البحرية الطبيعية.

االأ�شماك  بر�شد  الباحثون  خاللها  يقوم  متابعة  برامج  اإعداد  ويتم 

تلك  واأوزان  اأط��وال  بيانات  ت�شجيل  يتم  حيث  ا�شطيادها،  اإع��ادة  عند 

فرتة  خالل  املعلومات  تلك  وبتوافر  �شيدها.  واأماكن  وتاريخ  االأ�شماك 

برنامج املتابعة، يتمكن املتخ�ش�شون من معرفة حتديد االأعمار و معدالت 

النمو لالأ�شماك خالل فرتة مابني اإطالق االأ�شماك واإعادة ا�شطيادها.

وتعترب هذه الطريقة من اأهم الطرق خا�شة يف درا�شة ومتابعة ترحال 

وهجرة االأ�شماك. وقد اأ�شارت االأبحاث اإىل اأن اأهم املعوقات التي تواجهه 

البطاقات  تلك  زرع  ي�شببه  قد  الذي  التاأثري  هو  الطريقة  هذه  ا�شتخدام 

على معدالت النمو و النفوق لالأ�شماك التي يتم درا�شتها اإذ يتطلب االأمر 

اإجراء العديد من االختبارات للتاأكد من اأن البطاقات امل�شتخدمة ال ت�شبب 

اأي تاأثري على االأ�شماك.

للوقت واجلهد،  ا�شتهالكًا  الطرق  اأكرث  الطريقة من  كما تعترب هذه 

على  )الرتقيم(  البطاقات  تثبيت  عملية  يف  وق��ت  من  تتطلبه  ملا  نظرًا 

االأ���ش��م��اك، و م��زي��دًا م��ن ال��وق��ت ال���الزم الإط���الق االأ���ش��م��اك يف بيئتها 

الطبيعية بعد عملية الرتقيم، ثم متابعة امل�شيدة لر�شد االأ�شماك املعاد 

ا�شطيادها.
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هجـرة الطيـور.. دافع وبوصلة
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بع�ض الطيور تخزن الكثري من الدهون ، وهذه الدهون تتحول 

اإىل طاقة تواجه بها م�شاق الرحلة الطويلة جدًا ؛ لذلك فاإن الطائر 

 . الو�شول  ينفق قبل حمطة  فاإنه  واإن هاجر   ، يهاجر  ال�شعيف ال 

عندما يبداأ طول النهار بالتغري فاإن الطيور تتاأثر بذلك ، ولعل اأهم 

تاأثري يف هذا اجلانب هو الغدد التي تفرز الدهون يف ج�شم الطائر 

مكونة طبقة دهنية تغطي ج�شمه ، كما اأن تبدل ال�شوء يولد حافزًا 

دقيق وحمدد  وقت  الهجرة يف  انتظام  �شر  يف�شر  وهذا   ، للهجرة 

من كل عام . 

اجلوارح  مثل  االآخ��ر  والبع�ض  لياًل  تهاجر  الطيور  من  الكثري 

تهاجر نهارًا، وتختلف امل�شافة وال�شرعة من طائر اإىل اآخر؛ فبع�ض 

الطيور تقطع م�شافة 2700 كيلومرت يف طريان م�شتمر ي�شتغرق 60 

�شاعة ) يومني ون�شف ( ، وبع�ض الطيور تقطع م�شافة 14.000 

كيلومرت ، والبع�ض االآخر ي�شافر مل�شافة ت�شل اإىل 16.000 كيلومرت 

، اأما اأطول رحلة �شجلت للطيور فهي 22.000 كيلومرت من املحيط 

االأم��ر  ه��ذا  يف  والغريب   ، اأفريقيا  جنوب  اإىل  ال�شمايل  املتجمد 

حمطة  تكون  �شمااًل  اأبعد  تزاوجها  مناطق  تكون  التي  الطيور  اأن 

الو�شول االأبعد جنوبًا والعك�ض �شحيح . كما اأن االرتفاع وال�شرعة 

تختلف من طائر اإىل اآخر؛ فمنها ما يحلق على ارتفاع 950 مرتًا 

 ، مرت   6.000 ارتفاع  على  حتلق  وقد  مرت   4.000 و  مرت  و1600 

وب�شرعات تتفاوت بني 45 اإىل 100 كيلومرت يف ال�شاعة.

الحظ االإن�شان منذ بدء التاريخ اختفاء الطيور يف ف�شل ال�شتاء 

فكان االعتقاد ال�شائد حتى بدايات القرن التا�شع ع�شر امليالدي اأن 

هذه املخلوقات اجلميلة تخلد اإىل النوم خالل ف�شل ال�شتاء وتعاود 

الظهور يف ف�شل الربيع قبل اأن يدرك اأن للطيور هجرتني : االأوىل 

يف ف�شل اخلريف والثانية يف ف�شل الربيع . يف كل عام ويف نف�ض 

املوعد تنطلق ماليني الطيور – وخا�شة يف ن�شف الكرة ال�شمايل 

– يف رحلة �شاقة وطويلة متجهة اإىل ن�شف الكرة اجلنوبي ، فقارات 
الن�شف ال�شمايل ) اأوروبا واآ�شيا واأمريكا ال�شمالية ( ت�شهد هذه 

؛ غالبًا  اال�شتواء  الطيور خط  تتجاوز  اأن  بعد  تنتهي  التي  الهجرة 

باأمريكا اجلنوبية وجنوب اأفريقيا ، فاإذا حل الربيع عادت اأدراجها 

اأجل التزاوج. مل ي�شغل  برحلة معاك�شة اإىل مواطنها االأ�شلية من 

ان  اإذ  ؛  الغريبة  الهجرة  هذه  �شغلتهم  ما  مثل  الطيور  علماء  بال 

الطيور حافظت على هجرتها منذ اآالف ال�شنني وحتى يومنا هذا . 

فانربى العلماء لالإجابة على اأ�شئلة مثل : كيف تعرف الطيور حلول 

وكيف  ؟  تذهب  اأين  واإىل  ؟  الطيور  تهاجر  ومل��اذا  ؟  الهجرة  وقت 

االأ�شرار  من  �شرًا  تزال  ال  التي  االأ�شئلة  من  اإلخ  ؟  تعرف طريقها 

يكتنفه الكثري من الغمو�ض . لقد الحظ هوؤالء العلماء اأن الطيور 

اأبدًا ) الفراخ ( عندما يحني وقت الهجرة  وحتى التي مل تهاجر 

معتمدة على ما يعرف بال�شاعة البيولوجية التي زودها اخلالق عز 

وجل بها تنطلق يف اأ�شراب ناحية اجلنوب علمًا باأنها مل ي�شبق اأن 

مرت بهذه التجربة مما جعلهم يعتقدون اأن هناك جينات ورثتها 

من االآباء حتدوها اإىل القيام بهذه الرحلة .

 قبل موعد الهجرة تقوم الطيور بكافة اأنواعها بتبديل الري�ض 

اأو  متق�شف  غري  جديد  ري�ض  منه  ب��داًل  ويحل  القدمي  فيت�شاقط 

– فتقبل  الهجرة  – قبل  تنفتح �شهيتها  الطيور  اأن  ، كما  متك�شر 

على الغذاء ب�شكل غري معتاد وبنهم عجيب مما يزيد يف وزنها اإىل 

ال�شعف.
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حتى وكالة الف�شاء االأمريكية ) نا�شا ( تقدم خدماتها 

للمراقبني عن طريق ر�شد الطيور املهاجرة بوا�شطة 

الرادارات املتقدمة .

 اعتقد البع�ض اأن الطيور تعرف طريقها ومن ثم 

حتفظه يف ذاكرتها بالتعرف على اجلبال واالأنهار 

واالأودي��ة واملياه التي متر بها خالل الرحلة. ولكن 

يدح�ض هذا الراأي اأن الكثري من الطيور تهاجر لياًل 

ويف ليال يغيب عنها القمر، كما اأن الطيور التي مل متار�ض جتربة 

الهجرة �شابقًا ت�شلك نف�ض الطريق دون م�شاعدة الكبار. اأما الراأي 

عن  م�شالكها  تعرف  الطيور  اأن  على  تقوم  فكرة  قدم  فقد  االآخ��ر 

لياًل، ولكن يف بع�ض االأحيان يكون  ال�شم�ض نهارًا والنجوم  طريق 

اجلو غائمًا اأو ممطرًا وعا�شفًا �شديد العوا�شف اأو كثري ال�شباب 

اأن  يرى  من  هناك  وال�شم�ض.  النجوم  مراقبة  للطيور  يتاأتى  وال 

حتى  الهجرة  اأثناء  ال�شرب  تقود  التي  هي  خربة  االأك��رث  الطيور 

ت�شتفيد البقية ذوات اخلربة القليلة من هذه التجربة. هذا الراأي 

واإن كان مقبواًل مع طيور تعي�ض بطريقة اأ�شرية اأو جمموعة واحدة 

اأخ��رى  طيور  على  تنطبق  ال  اأنها  اإال  الكندي،  وال��وز  الكرك  مثل 

تهاجر فيها الكبار قبل ال�شغار اأو الذكور قبل االإناث.

اآخر هذه النظريات فهي تتحدث عن وجود ن�شيج �شغري  اأما 

جدًا يف مخ الطائر ال يزيد عن ن�شف مليمرت مربع له القدرة على 

التاأثر وحت�ش�ض املجال املغناطي�شي للكرة االأر�شية الذي يزداد كلما 

اقرتبنا من القطبني ويقل كلما اقرتبنا من خط اال�شتواء،ومن اأجل 

التي  ال�شغرية  املوؤثرات  بع�ض  بو�شع  قاموا  الفر�شية  هذه  اإثبات 

تعك�ض التيار املغناطي�شي فوق راأ�ض الطيور ومن ثم اأطلقوا الطيور 

النقد  لعل   . اأنها اجتهت عك�ض الطريق ال�شحيح  النتيجة  فكانت 

الذي وجه لهذه النظرية والقائل : هل فعاًل اأن الطائر مبا وهبه اهلل 

من معرفة املجال املغناطي�شي ي�شتطيع اأن مييز اأو يدرك الفوارق 

الدقيقة جدًا التي تطراأ على املجال املغناطي�شي للكرة االأر�شية ؟ 

مثل هذا ال�شوؤال قد يحتاج اإىل املزيد من البحث خا�شة اإذا عرفنا 

بل  مئات  يبعده  فقط  واح��دة  درج��ة  مبقدار  الطائر  انحراف  اأن 

اآالف الكيلومرتات عن الهدف. املوؤكد اأن االآلية لدى الطيور ملعرفة 

طريقها - وهي باملنا�شبة ال ت�شلك طريقًا م�شتقيما. بل قد يكون 

متعرجًا اأو منحنيًا يف بع�ض االأحيان – تظل مبهمة.

  لماذا تهاجر الطيور ؟
تعر�ض  اأن  اإىل  الطيور  يدفع  ال��ذي  ما   : البع�ض  يت�شاءل  قد   

منطقة  بني  والطويلة  ال�شاقة  الرحلة  ه��ذه  خماطر  اإىل  نف�شها 

التزاوج ) �شمااًل ( ومنطقة امل�شتى ) جنوبًا ( ؟ طبعًا ال ميكن اأن 

نغفل اأن الطيور تتمتع بجو منا�شب يف كال احلالتني، فاجلو املعتدل 

�شمااًل يف الربيع وال�شيف، وجنوبًا يف اخلريف وال�شتاء قد يكون 

اأحد الدوافع ، ولكن الكثري يعتقد اأي�شًا اأن ت�شاقط الثلوج واجلليد 

الدوافع  اأح��د  هو  الطيور  تتحمله  اأن  ميكن  ال  وال��ذي  ال�شمال  يف 

االأخرى لهذه الهجرة ، علمًا باأن ال�شبب االأخري لي�ض الدافع دائمًا 

اإىل الهجرة، فقد مت احتجاز بع�ض الطيور قبل اأن تقوم بهجرتها 

املعتادة واإبقائها يف نف�ض املكان مع توفري الغذاء املنا�شب فكانت 

النتيجة اأنها ا�شتطاعت مقاومة الربد وال�شقيع القار�ض . 

الغذاء من ح�شرات وحبوب  اأهم دوافع الهجرة هو توفر  لعل 

وفواكه للطيور، و اإذا اأدركنا ق�شر النهار يف ال�شتاء الذي ال يرتك 

فر�شة للطيور للبحث عن الغذاء اأدركنا �شبب هجرة الطيور جنوبًا 

التزاوج  اأجل  من  فهو  الربيع  ف�شل  يف  ال�شمال  اإىل  العودة  اأما   ،

ال�شمايل  الكرة  ن�شف  بالطول يف  يبداأ  النهار  اأن  والتكاثر، حيث 

الطول يف  ال�شيف وهذا  ويبلغ ذروته يف  الربيع  ابتداء من ف�شل 

النهار ي�شمح للطيور باأن تقوم بتغذية اأنف�شها وفراخها اأطول فرتة 

ممكنة. 

كيف تهتدي الطيور أثناء هجرتها : 
اإن اأكرث ما يثري االنتباه يف الهجرة هو عودة الطيور املهاجرة 

�شفرة  بعد  ال�شتاء  اأو  التفريخ  فرتة  فيه  ق�شت  ال��ذي  املكان  اإىل 

طويلة متتد اإىل االآالف من الكيلومرتات فوق اجلبال وال�شحارى 

وامل�شطحات املائية ال�شا�شعة. هنا ال ن�شري فقط اإىل معرفة االجتاه 

نف�ض  اإىل  يعود  الطيور  فبع�ض  ذاتها،  النقطة  معرفة  اأي�شًا  ولكن 

ومعرفة  االه��ت��داء  عملية   !! املا�شي  العام  فيه  ف��رخ  ال��ذي  الع�ض 

الطريق ومن ثم معرفة النقطة الهدف �شر من اأ�شرار الهجرة مل 

يتم الك�شف عنه حتى يومنا هذا على الرغم من املحاوالت امل�شتمرة 

يف و�شع فر�شيات ومن ثم القيام بالتجربة واملراقبة التي تر�شد 

الطيور ابتداًء بعملية التحجيل وهي و�شع حجل اأو خامت معدين يف 

الو�شول  ثم مراقبة حمطات  ومن  ال�شغري يف ع�شه  الطائر  �شاق 

لهذه الطيور وانتهاًء باأجهزة الكمبيوتر وقواعد البيانات، وموؤخرًا 
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الدولية  ال��ت��ج��ارة  تنظيم  اتفاقية  ه��ي  ال�شايت�ض  اتفاقية 

اتفاقية  وهي  باالنقرا�ض،  املهددة  الربية  والنباتات  باحليوانات 

دولية بني احلكومات تهدف اإىل التاأكد من اأن التجارة الدولية يف 

تهدد  ال  وم�شتقاتها  واأجزائها  الربية  والنباتات  احليوانات  اأن��واع 

بقاء تلك االأنواع يف بيئاتها الطبيعية حيث توفر ال�شايت�ض الو�شائل 

الكفيلة بحماية العديد من هذه االأنواع. 

دولة  �شعت  االتفرا�ض  من  الفطرية  احلياة  حلماية  و�شعيًا 

)�شايت�ض(  لالتفاقية  االن�شمام  اإىل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

1990/5/9 واأ�شدرت القانون االحتادي رقم ) 11 ( ل�شنة 2002 

الذي يكفل تطبيق االتفاقية بالدولة.

فوائد االتفاقية
  حتقيق التوازن البيئي من خالل املحافظة على بقاء النوع 

يف الطبيعة.

التجارة  على  والق�شاء  الدول  بني  الدولية  التجارة  تنظيم    

غري امل�شروعة.

  حتقيق نظم عاملية فعالة ومتكاملة للتجارة يف احلياة الفطرية 

اتفاقية السايتس..
 تنظم استرياد وتصدير

احليوانات والنباتات

بهدف احلفاظ على الطبيعة واال�شتخدام امل�شتدام للموارد.

احلياة  على  واملحافظة  التجارة  يف  ال��دويل  للتعاون  ال�شعي   

الفطرية وو�شع الت�شريعات اخلا�شة بهذا املجال وتطبيقها واإدارة 

املوارد والبحوث العلمية.

حيواين  ن��وع   500 ت�شم  مالحق  ثالثة  االتفاقية  يف  وي��وج��د 

و28000 نوع نباتي.

أكثر األنواع التي تتم المتاجرة
 بها في اإلمارات

 احليوانات الربية )الغزالن، القطط الربية(.

 الزواحف )الثعابني، ال�شالحف(.

 اجللود )التما�شيح، الثعابني( وذلك ال�شتخدامها للمعاطف 

وال�شاعات.

 العود )اأخ�شاب، دهن العود، والعطور املمزوجة بدهن العود(.

  الكافيار.

   ال�شعب املرجانية.

   الطيور وال�شقور )احلية، املحنطة، عينات دم(.

   التحف امل�شنعة من االأنواع املدرجة يف )ال�شايت�ض(.

السلطات المختصة بتطبيق
 االتفاقية في اإلمارات

   ال�شلطات االإدارية وزارة البيئة واملياه )تخدم دبي واملناطق 

ال�شمالية(.

   ال�شلطة العلمية هيئة البيئة يف اأبوظبي.

   الهيئة االحتادية للبيئة )تخدم اأبوظبي والعني(.

األخطاء الشائعة حول 
اتفاقية )السايتس(

من  وذل��ك  اجلمهور  ل��دى   Åخاط مفهوم  لها  االتفاقية  ه��ذه 

خالل اأنها اتفاقية متنع االجتار وهذا املفهوم خاطÅ حيث اإن هذه 

االتفاقية تنظم الت�شدير واإعادة الت�شدير واال�شترياد للحيوانات 

امللحقة  القوائم  يف  امل��درج��ة  وم�شتقاتها  واأج��زائ��ه��ا  والنباتات 

يتم  التي  وال�شهادات  لالأذونات  نظام  على  ذلك  ويقوم  باالتفاقية 

اإ�شدارها ب�شروط معينة من قبل ال�شلطات االإدارية لكل دولة.
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