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بيئتي مسؤوليتي
الوطنية

�لبيئة م�شوؤولية وطنية ت�شرتك فيها �حلكومة �إىل جانب �ملنظمات و�لهيئات و�لقطاع �خلا�ص، �إال 

�أنه يعول كثريً� على �الأفر�د �مل�شاهمة يف تفعيل �لرب�مج و�الأن�شطة �لبيئية. �إننا نتحمل كاأفر�د نتائج 

�شلوكياتنا جتاه تعاملنا مع مو�رد �لطبيعة و�آلية �ال�شتثمار يف �لبيئة ومقوماتها. و�أطلقت وز�رة �لبيئة 

و�ملياه �شعار »بــيئـــــتي م�شــــوؤوليــــــتي �لوطنــــية« برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن 

جمعة �آل مكتوم - حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة، رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه �هلل، لي�شم حتت لو�ئه بر�مج و�أن�شطه توجه �إىل فئة �لنا�شئة، 

فالبيئة جتد �هتمامًا من قياد�ت �لدولة من �أجل زيادة �الن�شجام بني �الإن�شان و�لطبيعة للحد من 

�ال�شتنز�ف �أو �لعبث �شو�ء كان مق�شودً� �أو غري مق�شود جتاه �الأنظمة �لبيئية. ومن �ملالحظ يف 

�مل�شح  �لبال�شتيكية و�لذي ي�شل �شنويا ح�شب  �الأكيا�ص  ��شتخد�م  �الإفر�ط يف  �لفردية  �ل�شلوكيات 

�الأويل �لذي �أعدته وز�رة �لبيئة و�ملياه لعام 2009 �إىل حو�يل ملياري كي�ص بال�شتيكي، و�لتي ثبت 

�ملائية،  �الأحياء  �الآالف من  و�ختناق ع�شر�ت  وقتل  �لنافقة،  50% من �جلمال  نفوق  �شببا يف  �أنها 

�إ�شافة �إىل ما ين�شاأ عن �الأكيا�ص �لبال�شتيكية �ملتطايرة من ت�شويه للمنظر �حل�شاري للدولة وزيادة 

وبالكاد  �لبيئة،  �الأكيا�ص �شديقة  على  �الإقبال  قلة  �ملالحظ  ومن  �لتدوير.  و�إعادة  �لنظافة  نفقات 

ن�شمع ونرى عن �إعادة ��شتخد�م �لكي�ص �لبال�شتيكي قبل �لتخل�ص منه يف �شلة �ملهمالت.

جميعا  و�إننا  �لطبيعة،  مقومات  جتاه  كاأفر�د  فيها  ن�شاهم  �لتي  �لوطنية  �مل�شوؤولية  نوؤكد  هنا  ومن 

قادرون على جتنب �ال�شتهالك �ملفرط لهذه �الأكيا�ص �لبال�شتيكية و�لتقنني يف عددها، و��شتعمال 

�حلمى  يحمي  نهج  وتبني  عديدة  مر�ت  ��شتخد�مها  و�إعادة  للتحلل،  قابلة  للبيئة  �شديقة  �أكيا�ص 

و�لوطن و�لبيئة.
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ضمن جهودها يف استقطاب كفاءات وطنية 
«البيئة واملياه» تشارك يف معرض اإلمارات للوظائف 2010

�فتتح معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة 

معر�ص  فعاليات  �لعاملي  �لــتــجــاري  دبــي  مبركز   ، و�ملــيــاه 

وقد   ،“2010 �الأو�شط  �ل�شرق  ”�أغر�  �لزر�عية  �الأعمال 

�لزر�عية  �الأعمال  �شملت  مرت�بطة  قطاعات  خم�شة  غطى 

و�لب�شتنة  �ل�شمكية  و�ملــز�رع  و�ل�شيد  و�ملا�شية  و�لدو�جن 

وقطاع �الآالت و�لتوريد�ت �لذي �أ�شيف حديثًا. 

مبو�ز�ة �ملعر�ص عقد معر�ص فيت �ل�شرق �الأو�شط وهو 

�حلدث �لرئي�شي لقطاع �لبيطرة �لذي �شارك فيه ممار�شو 

�لعامة،  �ل�شحة  وم�شوؤولو  �الأو�ــشــط  �ل�شرق  يف  �لبيطرة 

�إ�شافة �إىل �مل�شنعني ومنتجات وخدمات �شركات �لت�شنيع 

يف  �جلديدة  �لتقنيات  وكذلك  �الأغذية،  ومــوردي  �لدو�ئي 

�لرعاية �ل�شحية �لبيطرية.

للتوظيف  �الإمــار�ت  معر�ص  يف  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �شاركت 

2010 و�لذي عقد بدورته �لعا�شرة يف مركز دبي �لدويل للمعار�ص 
و�ملوؤمتر�ت يف �لفرتة من 28 – 30 مار�ص 2010.

وزير  فهد  بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  معايل  �أ�شدر  جانبه  من 

�لبيئة و�ملياه قر�رً� بت�شكيل فريق عمل برئا�شة �ل�شيد عبد �لرحيم 

كرم  نــورة  �ملهند�شة  وع�شوية  بــالــوز�رة،  رئي�شي  خبري  �حلمادي 

جالل مدير �إد�رة �ملنطقة �ل�شرقية، و�الآن�شة رقية علي مر�د رئي�ص 

عامة  عالقات  �إد�ري  �ل�شويدي  ح�شن  و�ل�شيد  �لتوظيف،  ق�شم 

بالوز�رة. ونظم �لفريق م�شاركة �لوز�رة يف �ملعر�ص، و�شهل عملية 

��شتقطاب �لكفاء�ت �لوطنية �ملنا�شبة للعمل بالوز�رة.

من جانبه فقد �أفاد �ل�شيد عبد �لرحيم �حلمادي باأن �لوز�رة 

�لفر�ص  عــر�ــص  على  عملت  �ملــعــر�ــص  يف  جناحها  خــالل  ومــن 

باملهام  �حل�شور  وعرفت  �ملتاحة،  و�الإد�ريــــة  �لفنية  �لوظيفية 

و�الخت�شا�شات �لتي تقوم بها وز�رة �لبيئة و�ملياه. كما مت عر�ص 

جميع �لتخ�ش�شات �ملطلوبة.

و�أفاد �حلمادي باأن م�شاركة �لوز�رة يف �ملعر�ص ت�شب �شمن 

عملية  يف  �لوطنية  �لكفاء�ت  و��شتقطاب  تخطيط  جلنة  جهود 

ل�شد  �ملنا�شبة  �لكفاء�ت  و��شتقطاب  �ملتوفرة  �لوظائف  ح�شر 

�لعديد من �التفاقيات مع  �أبرمت  �لوز�رة قد  �أن  �ل�شو�غر. يذكر 

�إىل  �ملو�طنني،  ال�شتقطاب  �لدولة  يف  �ملوجودة  �لتوظيف  هيئات 

وتوقيع  �لتوظيف،  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملعار�ص  يف  م�شاركتها  جانب 

مذكر�ت تعاون م�شرتك مع �جلامعات الإعد�د �لكفاء�ت �لوطنية 

يف �لتخ�ش�شات �لفنية �لتي حتتاج �إىل مو�طنني. 

و�أفادت رئي�ص ق�شم �لتوظيف باأن وز�رة �لبيئة و�ملياه حر�شت 

على �مل�شاركة يف معر�ص �الإمار�ت للتوظيف و�لذي يعد من �كرب 

معار�ص �لتوظيف �لتي تقام �شنويا يف �لدولة، وذلك لدعم وتنفيذ 

ل�شغل  �ملوؤهلة  �لوطنية  �لكو�در  ال�شتقطاب  �الإ�شرت�تيجية  �خلطة 

�لوظائف �حلالية و�مل�شتقبلية. 

�جلدير بالذكر �أن �لوز�رة �أعلنت عن طرح �شو�غر و باإمكان 

من  و�لت�شجيل  �لــوز�رة  موقع  على  �لدخول  �لعمل  عن  �لباحثني 

خالل �لنظام �الإلكرتوين �ملخ�ش�ص للوظائف �ل�شاغرة على �ملوقع 

.www.moew.gov.ae

«بن فهد» يفتتح معرض األعمال الزراعية
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�لدولة  مناطق  يف  تقع  وحــاجــزً�  �شدً�  ع�شر  خم�شة  بحري�ت  من 

�ملختلفة �ل�شرقية و�ل�شمالية و�لو�شطى.

�لتنفيذي  �ملدير  �ل�شرع  حممد  �شيف  �ملهند�ص  �شعادة  و�أكــد 

�ملذكرة  هذه  توقيع  �أن  �لطبيعة   على  و�ملحافظة  �ملائية  للمو�رد 

ب�شاأن  و�ملياه  �لبيئة  لــوز�رة  �الإ�شرت�تيجية  �خلطة  �إطــار  يف  ياأتي  

�ملو�رد �ملائية و�لتي تهدف �إىل تعزيز �الأمن �ملائي وتنفيذً� للخطة 

للعام  �لطبيعة  على  و�ملحافظة  �ملائية  ــو�رد  �مل لقطاع  �لت�شغيلية 

2010م، ويتبنى �أف�شل و�أرقى �ملمار�شات لتطوير تقانة تغذية �ملياه 
�جلوفية و�ال�شتفادة من �ملياه �لتي حتجزها �لبحري�ت و�حلو�جز 

و�ل�شدود.

ومن جانبه �أ�شار �ملهند�ص �شامل �أكرم مدير �إد�رة �ل�شدود �إن 

�لتكلفة �الإجمالية لتنفيذ �مل�شروع تقدر باإثنني )2( مليون درهم، 

فاعلية  زيــادة  �أهمها  من  �أهــد�ف  عدة  �مل�شروع  يحقق  �أن  ويتوقع 

لتعزيز  و�ل�شدود  و�حلو�جز  �لبحري�ت  من  �جلوفية  �ملياه  تغذية 

�الإد�رة  ودعــم  �لغذ�ئي  �الأمــن  يف  ذلــك  وم�شاهمة  �ملائي  �الأمــن 

�لقدر�ت  وبناء  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �ملياه  ملــو�رد  �ملتكاملة 

وتدريب �لكو�در �لوطنية ونقل �لتقانة.

�ملياه  بيوم  �ملتحدة  �لعربية  �الإمـــار�ت  دولــة  �حتفال  �شمن   

�لعاملي وقع �شعادة عبيد حممد جمعه �ملطرو�شي مدير عام �لوز�رة 

و�ملياه  �لبيئة  وزير  فهد  بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  معايل  وبح�شور 

و�لبيئة  �ملياه  معهد   – �ملتحدة  �الأمم  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 

وحت�شني  زيــادة  مل�شروع  م�شرتكة  بحثية  در��شة  لتنفيذ  و�ل�شحة 

تغذية �ملياه �جلوفية من �لبحري�ت و �حلو�جز و �ل�شدود، وتطوير 

�ملياه �جلوفية  و فاعلية �شحن  لزيادة معدل  تقانة حديثة  وتطبيق 

ضمن احتفال الدولة بيوم البيئة العاملي
«البيئة واملياه» توقع مذكرة تفاهم حول مشروع زيادة 

وحتسني تغذية املياه اجلوفية



خÑار
 ا’أ

á≤
jحد

�ملو�طنة  �لقياد�ت  لتقييم  برناجمًا  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  نظمت 

من  �أبوظبي  الإمــارة  �لتنفيذي  للمجل�ص  �لعامة  �الأمانة  مع  بالتعاون 

خالل مركز �لتقييم  �شمن �مل�شروع �لوطني لتطوير �لقياد�ت، و�لذي 

كان على مرحلتني �أ�شا�شيتني. ومت يف �ملرحلة �الأوىل عمل �الختبار�ت 

�ل�شخ�شية و�ختبار �لقدر�ت ليوم و�حد يف �إمارة �أبوظبي، و�ملرحلة 

�لثانية يف خميم ناهل ملدة خم�شة �أيام يف مدينة �لعني.

�أن هذ�  �لوز�رة  �ملطرو�شي مدير عام  �شعادة عبيد  �أو�شح  وقد 

�لكفاء�ت  �لوز�رة وحتديد  �لقياد�ت يف  تقييم  �إىل  �لربنامج يهدف 

�ملطلوبة من �لقادة  بالوز�رة وفقًا الأف�شل �ملمار�شات �لعاملية وحتديد 

�إليها  يحتاجون  �لتي  �لتطوير  وجماالت  �لقياديني  يف  �لقوة  مو�طن 

و�لتعرف على طرق حت�شني وتطوير �أ�شاليب �لقيادة.  

ــوز�رة  �ل الإ�شرت�تيجية  تنفيذً�  �لــرب�مــج  هــذه  مثل  عقد  ويــاأتــي 

�لوز�رة وفق  �لعاملة يف  �لب�شرية  �ملو�رد  تاأهيل ومتكني  �إىل  �لر�مية 

يخدم  مبا  و�أهد�فها  لر�شالتها  وحتقيقا  �لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل 

ويحقق �أهد�ف �حلكومة �الحتادية.

ور�ص  �إعد�د  توىل  و�لذي  �لربنامج  �لــوز�رة يف  قيادي  وي�شارك 

�لقيادية لديهم من  عمل وتقييم للموظفني الإعد�د و�شقل �ملهار�ت 

�لتو��شل  على  كقدرته  �لفرد  لدى  �ملختلفة  �لكفاء�ت  قيا�ص  خالل 

باالإ�شافة  و�ملنظم  �ال�شرت�تيجي  و�لتفكري  و�ل�شجاعة  و�لقيادة 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  ومهار�ت  و�البتكار  و�البــد�ع  �مل�شكالت  حل  الإد�رة 

و�الن�شجام و�لتعاطف مع �الآخرين.  

�ملعرفية  �الختبار�ت  من  جمموعة  �إىل  �مل�شاركون  خ�شع  كما 

�لتي  و�لرب�مج  �الأن�شطة  من  جمموعة  �إىل  باالإ�شافة  و�ال�شتداللية 

تقوم على �أ�شا�ص �ملالحظة ملهار�ت �ملوظف يف مو�قف خمتلفة.

خميم بناهل وورش عمل لصقل وتنمية املهارات القيادية
«البيئة واملياه» تنظم برناجما لتقييم قياداتها
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ك�شف  معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه باأن 

خمت�شني من �لوز�رة  قامو� بالتفتي�ص �ملفاجÅ على �لك�شار�ت و�ملقالع 

بالتعاون مع د�ئرة  باإمارة عجمان وذلك  �لعاملة يف منطقة م�شفوت 

�لبلدية و�لتخطيط يف �الإمارة.

بالقو�نني  تتقيد  مل  ك�شار�ت  ثــالث  �أن  �لتفتي�ص  خــالل  من  وتبني 

بعدم  �ملخالفات  وتركزت  و�ملياه،  �لبيئة  وز�رة  �أ�شدرتها  �لتي  و�لقو�عد 

ر�ص �لطرق �ملوؤدية �إىل �لك�شار�ت باملياه و�لعمل بدون �أ�شو�ء ليال. وعليه 

لهذه  �إنــذ�ر�ت  باإ�شد�ر  باإمارة عجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  قامت 

ومت  �الأنظمة،  بكافة  للتقيد  �أيام   )7( ملدة  فر�شة  و�إعطائها  �لك�شار�ت 

�إيقاف عمل �لك�شار�ت �ملخالفة �إىل حني تنفيذ �ملتطلبات وعدم �ل�شماح 

لها بالعمل �إال بعد �لتقيد بالقو�نني و�الأنظمة. كما و�شيعمل �لق�شم �لفني 

بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  موظفي  بع�ص  تدريب  على  بالوز�رة 

�ملعنيني بعمليات �لتفتي�ص خالل �لفرتة �لقادمة.

و�أو�شح بن فهد �أن �لق�شم �لفني يف م�شايف، وتنفيذ� لقر�ر جمل�ص 

�ملن�شاآت  عمل  تنظيم  �شاأن  يف   2008 ل�شنة  رقم20  �ملوقر  �لـــوزر�ء 

�لعاملة يف جمال �ملحاجر و�لك�شار�ت ونقل منتجاتها و�لقر�ر �لوز�ري 

رقم/492/ل�شنة 2008 يف �شاأن �خلطوط �الإر�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.

«البيئة واملياه» تضبط كسارات خمالفة يف عجمان



قامت وز�رة �لبيئة و�ملياه باإغالق �إحدى �لك�شار�ت �ملخالفة 

لال�شرت�طات و�للو�ئح �لبيئية �ل�شادرة عن وز�رة �لبيئة و�ملياه 

قيام  �أثناء  وذلك  �لفجرية،  باإمارة  ثوبان  منطقة  يف  و�لو�قعة 

ليلي  تفتي�ص  باإجر�ء  و�ملياه  �لبيئة  بوز�رة  �لفني  �لق�شم  مفت�شي 

تلك  يف  �لقائمة  �لت�شعة  و�ملقالع  �لك�شار�ت  جميع  على   Åمفاج

�ملنطقة، حيث مت �شبط �إحدى هذه �لك�شار�ت خمالفة للخطوط 

�لهو�ء  تلوث  وتبني  �ملن�شاآت.  هذه  الأعمال  �ملنظمة  �الإر�شادية 

�ملنطقة.  يف  �ملوجودة  �لك�شار�ت  من  �ملت�شاعد  بالغبار  �جلوي 

ومت �شبط �لك�شارة �ملخالفة، حيث كانت ت�شدر غبارً� كثيفًا من 

وحدة �لتغذية �لرئي�شية للك�شارة.

�إ�شعارً�  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �أ�شدرت  فقد  ذلك  على  وبناء 

ملدة  وذلـــك  �ملخالفة  �لك�شارة  ت�شغيل  عمليات  جميع  بــاإيــقــاف 

�ملطلوبة  �ل�شيانة  باإجر�ء  �لك�شارة  م�شغل  يقوم  حتى  �أيام،  �شبعة 

منها.  �ملت�شاعدة  �لغبار  �نبعاثات  من  للحد  �ملنا�شبة  و�لتعديالت 

كما �أن �لك�شارة لن ت�شتاأنف عملياتها �إال بعد �لتفتي�ص عليها من قبل 

مفت�شي وز�رة �لبيئة و�ملياه للوقوف على مدى ت�شحيح �أو�شاعها. 

�جلدير بالذكر باأن �لق�شم �لفني بالوز�رة وتنفيذً� لقر�ر جمل�ص 

�لوزر�ء �ملوقر رقم )20( ل�شنة 2008 يف �شاأن تنظيم عمل �ملن�شاآت 

و�لقر�ر  منتجاتها  ونقل  و�لك�شار�ت  �ملحاجر  جمــال  يف  �لعاملة 

�الإر�شادية  �خلطوط  �شاأن  يف   2008 ل�شنة   )492( رقم  �لــوز�ري 

�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  لالإطالع  عملها  مو�قع  يف  و�ملحاجر  و�ملقالع  �لك�شار�ت  على 

�لبيئة  وحماية  منتجاتها  ونقل  �أن�شطتها  بتنظيم  �لتز�مها  مدى 

وتنميتها. 

«البيئة واملياه» تعقد ورشة عمل ملراقبي 
ومفتشي األسماك بالدولة

نظم قطاع �ملو�رد �ملائية و�ملحافظة على �لطبيعة بوز�رة �لبيئة 

و�ملياه ور�شة عمل ملر�قبي ومفت�شي �أ�شو�ق �ل�شمك بالدولة وذلك 

بديو�ن �لوز�رة بدبي حول تنفيذ �لقر�ر �لوز�ري رقم )16( ل�شنة 

2010 ب�شاأن منع وبيع وت�شويق �الأ�شماك �لتي يقل طولها عن �حلد 
�مل�شموح به.

لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شرع  حممد  �شيف  �شعادة  و�أكــد 

�لرثوة  باأن  �لور�شة  �لطبيعة خالل  و�ملحافظة على  �ملائية  �ملو�رد 

�ل�شمكية �أحد �أهم �ملو�رد �لطبيعية �ملتجددة �ملوجودة يف �لدولة، 

ُت�شكل م�شدرً�  �لعو�مل كونها  �ملو�رد لعدد من  �أهمية هذه  وتعود 

للرزق  ومـــوردً�  للدخل  م�شدرً�  وتعترب  بالربوتني  �لغني  للغذ�ء 

للعاملني بها  و��شتغالل هذ� �مل�شدر �حليوي وخا�شة عن طريق 

بعد  عامًا  وجتددها  ��شتمر�رها  �إىل  �إ�شافة  �لتقليدي،  �ل�شيد 

عام من خالل عمليات �لتكاثر و�لنمو �لطبيعي ملخزونها وكذلك 

�إىل �لتنوع �حليوي �لكبري �لذي تتميز به هذه �ملو�رد من �أ�شماك 

وغريها  و�لرخويات  �ملرجانية  و�ل�شعاب  قاعية  و�أ�شماك  �شطحية 

من �الأحياء �لتي تقطن �لبيئة �لبحرية بالدولة.

و�أ�شاف �شعادة �شيف �ل�شرع باأن �ل�شعوبات �لتي تو�جه �لرثوة 

�ل�شمكي  �ملخزون  تدهور  �إىل  تعود  �الإمـــار�ت  دولــة  يف  �ل�شمكية 

بتناق�ص  م   2002 �شنة  �مل�شحية  �لدر��شات  �أثبتت  حيث  بالدولة 

�لكتلة �حلية بالدولة ، حيث �نخف�ص �ملخزون �ل�شمكي �إىل 86% 

يف �خلليج �لعربي.
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«البيئة واملياه» تغلق كسارة خمالفة يف الفجرية
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�نطالقا من �هتمام وز�رة �لبيئة و�ملياه بتثقيف وتوعية كافة 

�لعمرية  �لفئات  خا�شة  عليها  و�حلفاظ  بالبيئة  �ملجتمع  فئات 

�لثاين  �لوطنية  م�شوؤوليتي  بيئتي  معر�ص  �أقيم  و�ل�شابة،  �لنا�شئة 

برعاية كرمية من حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه  مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 

�هلل، �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم. وذلك يف 

جامعة �جلزيرة من 14 حتى 18 من مار�ص 2010، و�لذي جاء 

حتت �شعار »�الإمار�ت خالية من �الأكيا�ص �لبال�شتيكية«.

و�ملياه  �لبيئة  وزير  فهد  بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  وقام معايل 

�لدكتورة  �شعادة  �فتتحت فعالياته  �لذي كانت قد  �ملعر�ص  بتفقد 

�لبيئة  وز�رة  يف  �لفنية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شنا�شي  مرمي 

و�ملياه.  

و�أثنى معايل �لوزير على �جلهود �لتي بذلتها �جلهات �مل�شاركة 

وما  معلومات  مــن  �أجنحتها  خــالل  مــن  قدمته  ومــا  �ملعر�ص  يف 

وتنميتها.  �لبيئة  حماية  جمال  يف  و�إجنــاز�ت  جهود  من  عر�شته 

ال  وطنية  م�شوؤولية  هي  �لبيئة  على  �حلفاظ  م�شوؤولية  �أن  و�أكــد 

تعنى بها جهة معنية بل هي م�شوؤولية م�شرتكة ال تكتمل �إال بتكامل 

وت�شافر جهود �جلميع، وال بد من غر�ص مفاهيم �ملحافظة على 

�لبيئة يف �الأجيال �لنا�شئة باعتبارهم �للبنة �الأ�شا�شية يف �لبناء، 

بيئة  �لقادمة  ولالأجيال  لهم  �شي�شمن  �الآن  �لبيئة  وحفاظهم على 

نظيفة و�شليمة للحياة.

ومتيز هذ� �ملعر�ص بح�شور عدد غفري من طالب �ملد�ر�ص من 

خمتلف �إمار�ت �لدولة ومن خمتلف �ملر�حل �لدر��شية، كما ر�فق 

�لطلبة �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�مل�شرفون و�أولياء �الأمور.

«بن فهد» يثني على اجلهود التي بذلتها اجلهات املشاركة يف التثقيف والتوعية

«بيئتي.. مسؤوليتي الوطنية» 
رسالة لالرتقاء بالفكر والوعي البيئي
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�أحمد  ر�ئد  �الإمار�تي  �لر�ليات  مت�شابق  �ملعر�ص  و��شت�شاف 

غلوم،  حبيب  �لدكتور  �الإمــار�تــي  �لفن  جنوم  �إىل  �إ�شافة  باقر. 

و�شط  وذلــك  �أحمد.  �شمرية  و�ل�شيدة  طار�ص،  رزيقة  و�ل�شيدة 

وعدد  �لعمل  ور�ص  و  بيئية  م�شرحيات  تخلله  حافل  طاّلبي  �إقبال 

من �لفعاليات.

�شهد  �لــو��ــشــع، فقد  هــو �حل�شور  �لـــدورة  هــذه  و�لــالفــت يف 

�إعجابهم  �أبــدو�  حيث  ز�ئــر،  �آالف   10 حــو�يل  �ملعر�ص  فعاليات 

وطالبو�  عمل  وور�ــص  وفعاليات  �أن�شطة  من  �حتو�ه  وما  باملعر�ص 

باملزيد من �ملعار�ص �لتثقيفية �ملماثلة �ملوجهة لطلبة �ملد�ر�ص على 

بالتعاون  ورحبو�  باملعر�ص  �مل�شاركون  �أ�شاد  كما  �لدولة.  م�شتوى 

ملا  �ملختلفة  �لبيئية  �ملجاالت  يف  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  مع  م�شتقبال 

لها من تاأثري مبا�شر على �لطلبة يف توعيتهم مبدى �أهمية �حلفاظ 

على �لبيئة باعتبارها �ملحيط �لذي �شيالزمهم مدى �حلياة. 

وعلى هام�ص فعاليات �ملعر�ص كان ملجلة )بيئتي( هذ� �للقاء 

مع �ملهند�شة هنيدة قائد / مدير �إد�رة �لتثقيف و�لتوعية يف وز�رة 

�لبيئة و�ملياه:

 ـ ما �لهدف من �إقامة هذ� �ملعر�ص؟

�لبيئية  باملفاهيم  معرفة  �لنا�شئة  جيل  �إك�شاب  هو  �لهدف 

بيئية  و�بــتــكــار�ت  مب�شاريع  للم�شاركة  �ملــد�ر�ــص  طلبة  وت�شجيع 

وحتفيزهم على �الهتمام بو�قع �لبيئة �ملحلية، �إ�شافة �إىل تر�شيخ 

�ملفاهيم �لبيئية با�شتخد�م �لو�شائل �لتعليمية �ملنا�شبة، و�لتثقيف 

مع  �لعامة  و�ل�شحة  �لبيئة  على  �لبال�شتيكية  �الأكيا�ص  مبخاطر 

زيادة �لوعي با�شتخد�م بد�ئل �الأكيا�ص �لبال�شتيكية.

ـ من هي �جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�ص،  وما هي �أبرز �أن�شطتها 

يف جمال �ملحافظة على �لبيئة؟

�شارك يف �ملعر�ص عدد من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة من 

وهيئة  دبي،  ومياه  كهرباء  وهيئة  �أبوظبي،   – �لبيئة  هيئة  بينها 

�لطرق و�ملو��شالت – دبي، وبلدية دبي ، بيئة – �ل�شارقة، ود�ئرة 

�لغذ�ئية،  للرقابة  �أبوظبي  وجهاز  عجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 

للبيئة،  �لدولية  ز�يد  وجائزة  �لبحرية،  للبيئة  �الإمــار�ت  جمموعة 

و�شاحة  لالإ�شكان،  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �جلزيرة،  وجامعة 

�لزهور، و�ل�شندوق �لدويل للرفق باحليو�ن، وجمموعة �ل�شحر�ء، 

�شركة م�شايف، و�إيكو بوليمرز، جي �أي جي، �آرت كري�شن، وخمترب 

�أبحاث �لطب �لبيطري �ملركزي.

باأهم  �مل�شاركني  �ملــد�ر�ــص  طلبة  بتثقيف  جهة  كل  و�شاركت 

�ملرورية،   �ل�شالمة  غذ�ئي،  �أمــن  من  �ملختلفة  �لبيئية  �ملفاهيم 

عر�ص مل�شاريعهم �لبيئية يف �لبناء، �لت�شجيع على زر�عة �لنباتات 

�ملحلية، �إعادة تدوير �لنفايات و�ملو�د �لكهربائية.

وز�رة  تعر�شونها من خالل جناح  �لتي  �ملو�شوعات  �أهم  ما  ـ 

�لبيئة و�ملياه؟

�الأكيا�ص  باأ�شر�ر  و�لتثقيف  �لبحرية  �لبيئة  على  �ملحافظة 

�لبحرية  و�لبيئة  �لــرعــويــة  �حلــيــاة  على  ــرهــا  و�أث �لبال�شتيكية 

�الأكيا�ص  ال�شتخد�م  �ملطروحة  �لبد�ئل  وعر�ص  �الإن�شان،  و�شحة 

�حل�شور  تثقيف  �إىل  �إ�شافة  للتحلل،  �لقابلة  غري  �لبال�شتيكية 

�لوقاية  وكيفية  �لنخيل  �شو�شة  على  و�لرتكيز  �لنخيل  باأمر��ص 

منها، وتثقيف �حل�شور باأمر��ص �لنباتات و�لفطريات.

ـ ما هي �لفعاليات �لتي مت تنظيمها د�خل �ملعر�ص؟

ور�ص عمل من قبل �ملد�ر�ص )�إعادة �لتدوير(ـ وخيمة تر�ثية 

بالتن�شيق مع قرية �لرت�ث بدبي، وور�شة عمل عن �لرفق باحليو�ن 

و�أ�شر�ر �الأكيا�ص �لبال�شتيكية على �لبيئة �لبحرية.

ـ هل حقق �ملعر�ص �الأهد�ف �لتي �أقيم من �أجلها؟

10 �آالف ز�ئر من خمتلف  نعم فقد مت ��شتقطاب ما يقارب 

على  �لرتكيز  �لقادمة  �ملــر�ت  يف  يتوجب  ولكن  تعليمية،  �ملر�حل 

ليتالءم مع خمتلف  �لعمل �ملخ�ش�شة لالأطفال  تنوع ور�ص  زيادة 

�الأعمار.

�لبيئية  �ملعار�ص  مثل هذه  الإقامة  �لــوز�رة  و�شتتو��شل جهود   

بالفكر  �الرتقاء  يف  �ملتمثلة  و�أهد�فها  ور�شالتها  لدورها  حتقيقًا 

للو�شول  و�لدر��شات  �لبحوث  وتعميق  وتر�شيخه،  �لبيئي  و�لوعي 

�إىل �أف�شل م�شتويات �لتنمية �مل�شتد�مة للرثو�ت �لطبيعية ، وتنتهج 

و�الإدر�ك  و�ال�شتيعاب  �لفهم  على  يرتكز  تثقيفيًا  نهجًا  ــوز�رة  �ل

�ل�شلوك جتاه بع�ص �لظو�هر  �إىل مرحلة تغيري  للو�شول باملجتمع 

�ل�شلبية بالدولة .



«البيئة واملياه»: مركز املعلومات واإلحصاء بالوزارة 
سيكون مرجعًا للمعرفة الزراعية والبيئية يف الدولة
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تعمل �إد�رة مركز �ملعلومات و�الإح�شاء بوز�رة �لبيئة و�ملياه على 

ون�شر  وت�شنيف  ومعاجلة  وحفظ  جلمع  �إ�شرت�تيجية  وتطوير  و�شع 

و�ملياه،  �لبيئة  وز�رة  بعمل  �ل�شلة  ذ�ت  و�الإح�شائيات  �ملعلومات 

منها  �شعيًا  وذلك  �ل�شان،  هذ�  يف  و�لنظم  �ملعايري  وتطوير  وو�شع 

لتكون مرجعًا للمعرفة �لزر�عية و�لبيئية يف �لدولة.

وقد مت تكليف �الإد�رة مبهام جديدة خالفًا للمهام �ل�شابقة بعد 

�عتماد �لهيكل �لتنظيمي لوز�رة �لبيئة و�ملياه و�عتماد �إد�رة مركز 

�ملعلومات و�الإح�شاء �شمن قطاع �ل�شوؤون �لفنية، وذلك لدعم عملية 

�لتخطيط و�لتطوير ور�شم �ل�شيا�شات و�تخاذ �لقر�ر�ت يف �لوز�رة.

من جهته �أفاد �ل�شيد / عبد�هلل يعقوب �ل�شاعر مدير �إد�رة مركز 

�ملعلومات و�الإح�شاء �أن �لهيكل �جلديد للوز�رة وبعد �عتماده ر�شم 

لالإد�رة مهامًا جديدة، فقد مت و�شع وتطوير �شيا�شة ومعايري ثقافة 

�إد�رة �ملعرفة ذ�ت �لعالقة بن�شاط �لوز�رة، و�لتن�شيق و�لتعاون مع 

�لهيئات �ملحلية و�ملنظمات �الإقليمية و�لدولية يف �شاأن تطوير ون�شر 

با�شتخد�م  �ملعلومات  �ل�شلة، وتبادل  �ملعلومات و�الإح�شاء�ت ذ�ت 

وتطوير  ت�شميم  ذلك  �إىل  وي�شاف  �ملعلومات.  تكنولوجيا  �أحــدث 

�لعاملية لالنرتنت مبا يتالءم و�لتطور�ت  �ل�شبكة  موقع �ملركز على 

�مل�شتقبلية يف �إد�رة �ملعلومات �لبيئية و�لزر�عية.

نظام للسياسات الزراعية ..
وو�شدد عبد�هلل �ل�شاعر على �أن من �أهم �لتحديات �لتي تو�جه 

�ملبنية  �لزر�عية  �ملعلومات  �حلاد يف  �لنق�ص  هو  �لزر�عة  م�شتقبل 

وت�شميم  �إيجاد  على  حاليًا  �الإد�رة  تعكف  ولذ�  علمية،  �أ�ش�ص  على 

نظام ملعلومات �ل�شيا�شة �لزر�عية، حيث قامت �إد�رة مركز �ملعلومات 

و�الإح�شاء بت�شميم �ال�شتمار�ت لنظام معلومات �ل�شيا�شة �لزر�عية 

و�ختيار �لعينة �لالزمة لتنفيذ �لبحث �ملطلوب بالتعاون مع خبري يف 

�ل�شيا�شات �لزر�عية، �إ�شافة �إىل جمع �لبيانات �الأ�شا�شية للمز�رع 

خبري  مع  بالتعاون  �مليد�نية  �ملتابعة  وعمل  للعينة  طبقا  �ملختارة 

�ل�شيا�شات �لزر�عية. 

و�أكد �ل�شاعر �أن �إد�رة �ملركز 

عملت وخالل �لعام �ملا�شي على 

من  �لــعــديــد  وحتقيق  تنفيذ 

متثلت  و�الإجنــــاز�ت  �ملهام 

يف فح�ص و�ختبار قو�عد �لبيانات وعمل �لتعديالت �ملطلوبة متهيدً� 

م�شتخدمي  وتدريب  �لقاعدة  وتفعيل  و�لرب�مج  �لنظام  ال�شتالم 

�لبيانات،  لت�شجيل  ــك  وذل �مل�شتخدمني  لكافة  �لبيانات  قــاعــدة 

�لزر�عية  �ل�شيا�شة  معلومات  جمع  ��شتمار�ت  ت�شميم  �إىل  �إ�شافة 

و�ختبار �ال�شتمار�ت و�لتاأكد من كفاءتها بعد �لت�شاور مع �ملر�شدين 

�لزر�عيني وتدريب جامعي بيانات ��شتمار�ت �ل�شيا�شة �لزر�عية بكل 

من �ملنطقة �لو�شطى و�ل�شمالية و�ل�شرقية. كذلك مت جمع معلومات 

�ل�شيا�شة �لزر�عية للمدخالت و�ملخرجات الأهم �ملحا�شيل �ملختلفة 

على م�شتوى �ملركز �لزر�عي، و�ختيار �لعينة �لالزمة لتنفيذ �لبحث 

�إجناز  ومتابعة  �لزر�عية،  �ل�شيا�شات  خبري  مع  بالتعاون  �ملطلوب 

�لدر��شة وفق �لربنامج �لزمني و�لذي ي�شمل جميع مر�حل �لبحث 

�ملنتظرة لالنتهاء منه مع نهاية �شهر مايو 2010، وجتميع  بيانات 

و�ملحا�شيل  و�خل�شر  �لفاكهة  حما�شيل  من  لكل  و�الإنتاج  �ملــز�رع 

متهيدً�  �لغربية  و�ملنطقة  �ل�شمالية  �لزر�عية  �ملناطق  من  �حلقلية 

الإ�شد�ر �لن�شرة �ل�شنوية �لزر�عية.

من جهة �أخرى فقد مت �حل�شول على بيانات دو�ئر �جلمارك 

لعام  و�ملبيد�ت  و�الأ�شمدة  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  لل�شلع  �الإمــار�ت  من 

لل�شلع  �خلارجية  للتجارة  �ل�شنوية  �لن�شرة  الإ�شد�ر  متهيدً�   2009
�لزر�عية.

عمل  مت  �أنه  و�الإح�شاء  �ملعلومات  مركز  �إد�رة  مدير  و�أ�شاف 

1977 حتى  �بتد�ء من عام  �ل�شنوية  �الإح�شائية  للن�شر�ت  �أر�شفة 
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1997، و�شيتم بعد �عتمادها ن�شر �لن�شرة �ل�شنوية �لزر�عية لعام 
و�مل�شح   2008 �لزر�عية  لل�شلع  �خلارجية  �لتجارة  ون�شرة   2008

�ل�شمكي �ل�شامل 2006 على �شفحة �ملعلومات �خلارجية. 

قاعدة للبيانات البيئية وإدارتها
 على المستوى الوطني ..

يف  تفاهم  مذكر�ت  بتوقيع  تقوم  ــوز�رة  �ل �أن  �ل�شاعر  و�أو�شح 

و�إد�رتها وحتليلها وعر�شها وتخطيط  �لبيئية  �لبيانات  جمال جمع 

على  �لبيئية  للبيانات  قاعدة  وتطوير  �إن�شاء  خــالل  من  �مل�شاريع 

�مل�شتوى �لوطني، و�مل�شاركة يف �شبكات �ملعلومات �الإقليمية و�لدولية. 

�ملعلومات  جمع  يف  و�لتن�شيق  �ل�شر�كات  بناء  على  ــوز�رة  �ل وتعمل 

�لبيئية بني خمتلف �لقطاعات و�جلهات �ملعنية يف �لدولة، وخارجها 

فيما يت�شل بالق�شايا �الإقليمية و�لدولية �لهامة.

ويهدف م�شروع �إن�شاء قاعدة بيانات بيئية على �مل�شتوى �لوطني 

�إىل تطبيق برنامج للعمل �مل�شرتك يف جمال جمع وتن�شيق �لبيانات 

�إجر�ء  �إمار�ت �لدولة.ويت�شمن ذلك  بني �جلهات �ملعنية يف جميع 

جرد �شامل للبيانات �لبيئية، و�إن�شاء بو�بة جغر�فية لتطوير و�شائل 

�لطريق  خارطة  حتدد  عمل  خطة  وو�شع  �لبيانات،  وحتليل  عر�ص 

الإن�شاء قاعدة للبيانات على �مل�شتوى �لوطني. باالإ�شافة �إىل �لتعرف 

للظروف  وفقًا  وتكييفها  �لعاملية  و�ملعايري  �ملمار�شات  �أف�شل  على 

به  �ملعمول  �لنظام  و�شيانة  وت�شغيل  �إعــد�د  يف  و�مل�شاعدة  �ملحلية، 

الإد�رة قاعدة �لبيانات.

�أهــم  على  للتعرف  تقارير  توفر  على  كذلك  ـــوز�رة  �ل وتعمل 

�لق�شايا �لبيئية، وحتديد م�شتويات �ل�شر�كة �ملطلوبة من �أ�شحاب 

يف  و�مل�شاركة  �لتن�شيق  �إىل  باالإ�شافة  �ملعنية،  و�جلهات  �لعالقة 

�لعربية  �الإمـــار�ت  ــة  دول م�شتوى  على  �لبيئية  �ملعلومات  �شبكات 

�لبيئية  �لق�شايا  �مل�شاركة يف  و�لعاملية  �الإقليمية  و �جلهات  �ملتحدة 

مر�حل  عدة  على  �الإتفاقيات  هذه  تنفيذ  ويتم  و�لعاملية.  �الإقليمية 

فيها  حتدد  �ملعنية،  �الأطــر�ف  بني  حمــددة  �تفاق  عقود  خالل  من 

�الأطر�ف �مل�شاركة و�الأدو�ر و�مل�شوؤوليات لكل منها، و�الإطار �لزمني 

و�ملخرجات و�مليز�نية �ملطلوبة.

مشاريع وخطط للعام الحالي ..
�ملعلومات  مركز  �إد�رة  مدير  �ل�شاعر  يعقوب  عبد�هلل  �أ�شار 

و�الإح�شاء �إىل �أن �ملركز يعمل على تنفيذ خطط م�شتقبلية يف �إطار 

خطة �لوز�رة �الإ�شرت�تيجية، خالل �لعام �جلاري يف �لبدء باإدخال 

�لبيانات �الأ�شا�شية للمز�رع �لنباتية و�حليو�نية من كافة �لوحد�ت 

�ملختلفة  و�لن�شاطات  للمز�رع  �لفعلي  �حل�شر  بعد  �لعالقة،  ذ�ت 

�حلجر  �إد�رة  مع  و�ملتابعة  �لتن�شيق  ويتم   ،2010 لعام  بــاملــز�رع 

ــوز�رة  �ل يف  �ل�شمكية  ــرثوة  �ل و�إد�رة  �ملخترب�ت  و�إد�رة  �لــزر�عــي 

الإدخال �لبيانات �خلا�شة بكل منها، و�لتعاون مع �جلهات �ملخت�شة 

دبي  ومركز  لالإح�شاء  ظبي  �أبــو  مركز  مثل  �لدولة  يف  باالإح�شاء 

لالإح�شاء و�ملر�كز �الأخرى بغر�ص �لتن�شيق وتبادل �ملعلومات وعمل  

كما  �لتفاهم.  مذكر�ت  وتوقيع  �لتن�شيقية  و�الجتماعات  �لزيار�ت 

يتم تفعيل �لتعاون على م�شتوى جمل�ص �لتعاون و�ملنظمات �الإقليمية 

و�لدولية يف جمال �الإح�شاء و�ملعلومات من خالل زيار�ت عمل لدول 

جمل�ص �لتعاون �لتي نفذت تعد�د�ت زر�عية، عالوة على ��شتقد�م 

�لعربية،  و�ملنظمة  �لدولية  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  من  خــرب�ء 
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وتطويرها  �ال�شتمار�ت  �إعــد�د  جمال  يف  و�خلــربة  �مل�شورة  لتقدمي 

و�حليو�ين  �لزر�عي  �لتعد�د  يف  �ملتبعة  �ملتطورة  �لتنفيذ  و�أ�شاليب 

هيئات  مع  �لتعاون  تفعيل  �إىل  باالإ�شافة  و�لبيئي.  �ل�شمكي  �مل�شح  و 

�حل�شول  بغر�ص  �لدولة  بلديات  يف  �لبيئة  و�أق�شام  �ملحلية  �لبيئة 

على �لبيانات �لبيئية �ملتوفرة لديهم، و�لتن�شيق مع دو�ئر �جلمارك 

بيانات  لتوفري  �ملعلومات  مركز  �إد�رة  مع  �شبكي  ربط  عمل  بغر�ص 

�لتجارة �خلارجية لل�شلع �لزر�عية ب�شفة م�شتمرة دون �النتظار �إىل 

تتاأخر  �لتي  �لدو�ئر  د�ئرة من  كل  ن�شر�ت  و��شتخر�ج  �ل�شنة  نهاية 

�أحيانا �إىل منت�شف �لعام.

بع�ص  عــن  حتليلية  در��ــشــة  عمل  �شيتم  بــاأنــه  �ل�شاعر  و�أفـــاد 

ولي�ص  و�ملياه  �الأر�ــص  من  كثريً�  ت�شتهلك  �لتي  �لزر�عية  �لظو�هر 

هذه  حجم  على  و�لوقوف  �لغذ�ئية  �لفجوة  �شد  يف  عائد  �أي  لها 

�لظاهرة وما يقرتح ب�شاأنها متهيدً� للعر�ص على جمل�ص �ل�شيا�شات 

بعد  �ل�شنوية  �لن�شر�ت  بيانات  ن�شر  �شيتم  كما  و�الإ�شرت�تيجيات، 

�عتمادها من عام 1977 حتى عام 1997 على �شفحة �ملعلومات 

�خلارجية بهدف توثيق جميع بيانات �لن�شر�ت �ل�شنوية الأنه مت ن�شر 

�لبيانات �الإح�شائية �بتد�ء من عام 1998 على �شفحة �ملعلومات 

�خلارجية، و�لعمل على تقدير ملتو�شطات �الإنتاج من خالل  جتارب 

و�ملحا�شيل   - �لنخيل  خا�شة  �لفاكهة  حما�شيل  الأهــم  ح�شاد 

�خل�شر  حما�شيل  و�أهم   - منها  �ملحلي  خا�شة  و�لعلفية  �حلقلية 

مع  �لتن�شيق  �إىل  �إ�شافة  �ملحمية،  �لبيوت  �أو حتت  �ملك�شوفة  �شو�ء 

بالوز�رة  �لبحرية  �لبيئة  �أبحاث  ومركز  �ل�شمكية  �لــرثوة  �إد�رة 

وبالتعاون مع حر�ص �ل�شو�حل بغر�ص �حل�شول على بيانات �مل�شيد 

�مل�شيد  كمية  لتقدير  �ليومية  �لرحالت  وعدد  �ملختارة  للقو�رب 

�الأبقار �حلديثة  للدولة، وعمل ح�شر �شامل ملز�رع  �إمارة ثم  بكل 

�لتح�شريية  �الأعمال  و�لبدء يف  �الإمــارة،  �لدو�جن ح�شب  ومز�رع 

ت�شكيل  خالل  من   2012/2011 عام  �لزر�عي  �لتعد�د  لتنفيذ 

لذلك.  �لزمني  و�لتوقيت  �لزر�عي  �لتعد�د  �أهد�ف  لتحديد  جلنة 

ومت ت�شكيل جلنة �لتعد�د للبدء باالت�شاالت مع �جلهات �حلكومية 

ذ�ت �ل�شلة و �لتن�شيق معها بغر�ص �إجناز �لتعد�د وحتديد �لهيكل 

قبل  من  قر�ر  و��شت�شد�ر  له،  �ملقرتحة  �مليز�نية  و  للتعد�د  �لعام 

جمل�ص �لوزر�ء الإعد�د و تنفيذ �لتعد�د �لزر�عي، وت�شكيل �للجان 

وهيكل  �الإد�ريــة  و�لرتتيبات  �ال�شتمار�ت  الإعد�د  و�الإد�ريــة  �لفنية 

يف  وتاأهيلهم  فئة،  كل  مهام  وحتديد  بالتعد�د  �لعاملني  �ملوظفني 

�ملجال �الإح�شائي وو�شع ميز�نية تف�شيلية للتعد�د.

مت  و�الإحــ�ــشــاء  �ملعلومات  مركز  �إد�رة  �أن  بالذكر  �جلــديــر 

تق�شيمها �إىل ثالثة �أق�شام وهي ق�شم �الإح�شاء ويهدف �إىل جمع 

و�لن�شر�ت  و�لتقارير  و�إعد�د �جلد�ول  �لبيانات  و�إدخال ومر�جعة 

�لبيانات  جمع  ��شتمار�ت  بتطوير  �لق�شم  ويخت�ص  �الإح�شائية، 

�لبيانات  وجمع  �لبيانات،  قاعدة  تغذية  يف  �ال�شتد�مة  يخدم  مبا 

وجتارب  و�لتعد�د�ت  �مل�شوحات  خالل  من  �الأولية  م�شـادرها  من 

وغري  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  تقارير  خالل  ومن  �لعينات 

�حلكومية، �إ�شافة �إىل مر�جعة �لبيانات و�لنتائج و�لتدقيق فيها. 

كذلك يتم �إعد�د �لتقارير �الإح�شائية يف �شورة جد�ول �إح�شائية 

و�أ�شكال بيانية و�أرقام و�إعد�د وطباعة �لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي 

للوز�رة.

�إىل  ويهدف  و�لبحوث   �لدر��شات  ق�شم  وهو  �لثاين  �لق�شم 

�ملختلفة  �ملــجــاالت  يف  �الإح�شائية  و�لــدر��ــشــات  �لبحوث  �إجـــر�ء 

لقطاعات �لوز�رة  ويخت�ص باإعد�د �لبحوث و�لدر��شات �الإح�شائية 

وعمل  �الإنــتــاج  متو�شطات  تقدير  و  �ملقارنة  ودر��ــشــات  �لتحليلية 

�إ�شافة  �لعينات،  جتارب  وت�شميم  �لعامة  و�لتعد�د�ت  �مل�شوحات 

�إىل ت�شميم وحتليل �ال�شتبيانات و��شتخر�ج �لنتائج، كذلك �إعد�د 

على  و�لقائمني  �لزر�عيني  و�ملر�شدين  للفنيني  �لتدريبية  �لدور�ت 

�لعمل �الإح�شائي.

�أما �لق�شم �لثالث فهو ق�شم �ملعرفة ويهدف �إىل تاأكيد مفهوم 

ون�شر  وتوثيق  لتجميع  تفاعلية  بيئة  و�إيــجــاد  �ملعرفية،  �لثقافة 

بني  �ملعرفة  �إد�رة  ثقافة  معايري  ون�شر  بتحديد  ويخت�ص  �ملعرفة، 

�ل�شبكة  على  �ملعرفة  وتعزيز  وتطوير  ــوز�رة،  �ل قطاعات  خمتلف 

��شتيفاء  كذلك  �اللــكــرتوين،  �ملوقع  خالل  من  لالنرتنت  �لعاملية 

بني  �لتبادل  و��شتد�مة  وتوثيقها،  و�ل�شحيحة  �لدقيقة  �ملعلومات 

مزودي �ملعلومات ومنتجي �ملعرفة، و�الإ�شر�ف على ت�شميم قو�عد 

�ملعلومات و�إد�رتها.
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الغالف

تلوث البيئة يهدد مظاهر احلياة 
ويؤدي إىل التهلكة البيئية

احلد من الأكيا�س البال�ستيكية م�س�ؤولية وطنية
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تلوث �لبيئة ظاهرة خطرية وم�شادرها كثرية دخلت على �الإن�شان 

�أخطارها  درء  عن  يعجز  ليكاد  حتى  حياته،  جو�نب  خمتلف  من 

�لتي تغلغلت يف كل جمال مع تيار �ملدينة �لد�فق بخريه و�شره، لي�ص 

تلوث  منها  كثرية  م�شادر  هناك  بل  للتلوث  و�حــد  م�شدر  هناك 

�لهو�ء، تلوث �ملياه، تلوث �لرتبة ... وكل هذ� �لتلوث يعترب �الإن�شان 

هو �مل�شوؤول عنه وهو �لذي ي�شبب لنف�شه �خلطر، مع �الأخذ باالإعتبار 

�لبيئة  فــاإن  ولهذ�  طبيعية.  وملوثات  كــو�رث  �لبيئة  يتهدد  قد  �أنــه 

جيد.  ب�شكل  بها  �لعناية  كيفية  ويعرفون  يحبونها  �أنا�ص  �إىل  حتتاج 

فكل مكان توجد فيه �لنفايات و�لف�شالت فهو نوع من �لتلوث، وكل 

دخان منت�شر يف �لهو�ء فهو نوع �آخر من �أنو�ع �لتلوث وكل ماء ملوث 

متجه نحو �لبحري�ت فهو نوع جديد من �لتلوث وكل مبيد ير�ص فهو 

ِن�شبًا متفاوتة ولفرت�ت زمنية ق�شرية،  ملوث للهو�ءحتى و�إن كانت 

الأجيال  كرهًا  �شنورثه  بطن  وما  منه  ما ظهر  �لبيئي  �الإف�شاد  فهذ� 

يوؤرقهم  �شبحًا  �شتظل  �لتي  �لبيئية  للتهلكة  بهم  لنودي  بعدنا  من 

�أو  لعقود  مفعولها  ميتد  قد  �الأر�ــص  ت�شيب  �لتي  �مللوثات  هذه  الأن 

و�لهو�ء  و�ملياه  و�لرتبة  و�مل�شرب  �ملاأكل  بع�شها يف  تغلغل  وقد  قرون 

بعدما �ألقينا بكل مظاهر �حلياة يف �لتهلكة �لبيئية، الأن �إ�شر�فنا يف 

ظهور هذه �مللوثات لي�ص له حد ال يتخطاه �أو مدى يقف عنده حتى 

�أ�شبح يهدد �ملوروث �حل�شاري و�جليني لكل �لكائنات. وقد �أحدثت 

�مللوثات خالل �لقرن �ملا�شي ما مل يحدث منذ ماليني �ل�شنني منذ 

�أن ظهرت �حلياة فوق �الأر�ص، من هذ� �ملنطلق �هتمت جميع دول 

�لعامل مبو�شوع �لبيئة وبالتايل جميع �ملنظمات �لعاملية ويف مقدمتهم 

منظمة �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن.  

�أن تلوث �لبيئة لي�شت م�شكلة حديثة بل هي م�شكلة قدمية ولكن     
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و�ل�شناعي  و�لتقني  �لتكنولوجي  �لتطور  ومــع  �لــزمــن  مــرور  مــع 

�أدى  �لنو�حي  كافة  من  �لب�شر  حاجات  و�زديــاد  �ل�شكاين  و�لتز�يد 

�إىل بروز هذه �مل�شكلة وبالتايل �أ�شبحت تهدد �ملجتمعات �لعاملية ، 

�أنظمة  و��شت�شد�ر  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  لعقد  �جلميع  �شارع  وعليه 

)�لبيئة  م�شاكل  �نعكا�شات  مــن  و�تفاقيات  وت�شريعات  وقــو�نــني 

نو�حي  كافة  ت�شمل  فهي  ومتنوعة  عديدة  �لبيئة  فمو��شيع  عليهم( 

تدري�ص  �لدول على  �لعديد من  �الآن  تركز  �ملنطلق  �حلياة من هذ� 

�جلامعية  وحتى  �الأ�شا�شية  �لدر��شة  مر�حل  كافة  يف  �لبيئة  مقرر 

كاًل ح�شب �خت�شا�شه فال يوجد �خت�شا�ص حمدد للبيئة بل جميع 

يف  �لرتكيز  يجب  وعليه  �لبيئة  على  �نعكا�شات  لها  �الخت�شا�شات 

�مل�شتقبل على تدري�ص هذ� �ملقرر لكافة �الخت�شا�شات يف �جلامعة 

�أجل �حلد منها  �لبيئة من  �ل�شلبية على  وتو�شيح هذه �النعكا�شات 

وتناولها.

 �إن �لنظم �لبيئية توؤثر مع �لزمن على �شلوك �الإن�شان وذهنيته الأن 

�لبيئة لي�شت م�شدر عي�ص �الإن�شان ورزقه فح�شب، بل هي �أي�شًا منبع 

�إلهام و�إبد�ع )تقا�شي( متكامل. وتطرح �ليوم باإحلاح م�شاألة حتقيق 

وتاأثري�تها  �ملختلفة  �ال�شتثمار�ت  من  �ملرجوة  �لفائدة  بني  �لتو�زن 

�ل�شلبية �ملر�فقة وك�شف وتقومي �نعكا�شاتها على قانونني مرتبطني 

مما  و»�ملعنوي«  وتربة  وماء  هو�ء  من  �لفيزيائي«  »�ملادي  ع�شويًا«: 

ينعك�ص يف �ل�شلوك �الجتماعي و�لفكري و�لثقايف.

تفر�ص  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أن  لنا  يتاأكد  �شبق  وممــا   

موؤ�ش�شيًا  �إطــارً�  ي�شتدعي  ما  �لقر�ر  �شانعي  على  �أو�شع  م�شوؤوليات 

يغلب �مل�شلحة �لعامة على �ملنفعة �الآتية فننظر �أواًل �إىل:  

تلوث الهواء :  
�جلوي  �لغالف  يف  ملوثات  بوجود  �لهو�ء  تلوث  عن  �لتعبري  ميكن 

بكميات ولفرت�ت ت�شر ب�شحة �الإن�شان و�لبيئة.  

و�ل�شناعة  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  وحمطات  �لنقل  و�شائل  وتعد 

وحرق �لنفايات �ل�شلبة من �أهم م�شادر تلوث �لهو�ء.  

�الإن�شان  �لتي �شنعها  �مل�شادر  يقت�شر على  ال  �لهو�ء  تلوث  �إن  كما 

�الإن�شان  �شحة  على  خماطر  �أي�شًا  لها  للهو�ء  �لطبيعية  فامللوثات 

ومنها رماد �لرب�كني وحبوب �لطلع و�لغبار و�لدخان �ملت�شاعد من 

حر�ئق �لغابات.  

وقد �أظهرت �أغلب �لدر��شات �أن تركيز ملوثات �لهو�ء تفوق ومبر�ت 

درجة  �إىل  ت�شل  عديدة  �أحيان  ويف  بها  �مل�شموح  �حلــدود  عديدة 

�خلطر وحتى ن�شتطيع �لتغلب و�حلد من هذ� �لكابو�ص يجب �الهتمام 

باالأنظمة �ملرورية من �أجل �الختناقات يف �أوقات �لذروة  مع �إمكانية 

�العتماد على �لغاز �لطبيعي يف �شيار�ت �لنقل و�ل�شناعة ، كما البد 

من�شاأة  �أي  ترخي�ص  عند  �لبيئية  و�ملر�جعة  �لبيئي  �الأثر  تقييم  من 

يجب  �أخرى  جهة  ومن  �لتلوث،  حدوث  �إمكانية  من  للحد  �شناعية 

ت�شجيع ودعم ��شتخد�م �لطاقات �ملتجددة )�ل�شم�ص، �لرياح �ملياه، 

...( بداًل من �العتماد على �لوقود و�لطاقة �ل�شم�شية ، باالإ�شافة �إىل  1818



�لع�شوية  �ملــو�د  حتليل  عن  �مل�شوؤولة  �لبكرتيا  قتل  يف  تت�شبب  حيث 

وعن تثبيت عن�شر �لنرتوجني، ومن مظاهر تلوث �لرتبة وف�شادها 

�رتفاع ن�شبة �الأمالح فيها عن �ملعدل حيث يوؤدي ذلك �إىل �لق�شاء 

على �لغطاء �لنباتي �لطبيعي.

البالستيك بين التدوير والتقليل
�لتحلل  �أو  للتحول  �لقابلة  غري  �ملو�د  من  �لبال�شتيكية  �ملو�د  تعترب 

فهي  �شنة.  �ألـــف  حتللها  ي�شتغرق  وقــد  �لطبيعة،  بفعل  ب�شهولة 

تلوث  على  تعمل  ع�شوية  غري  ومركبات  نفطية  مو�د  من  م�شنوعة 

�ملو�د �لغذ�ئية �ملحفوظة بها ويوؤدي تر�كمها الن�شد�د م�شام �لرتبة 

مما ي�شر بالكائنات �لدقيقة �لنافعة ويوؤثر �شلبا على �حلياة �لنباتية 

وي�شكل خطرً� على �لرثوة �حليو�نية.

يف  تر�كمها  �أن  �إال  �لعديدة،  �لبال�شتيكية  �الأكيا�ص  فو�ئد  رغــم 

و�الأ�ــشــالك  �الأ�شجار  على  عالقة  بقاءها  �أو  و�لــ�ــشــو�رع  �لطرقات 

ي�شتهان  ال  بيئية  م�شاكل  ي�شبب  كما  �ملدن  منظر  ي�شوه  �لكهربائية، 

من  لكثري  �أهمية  ذ�ت  �شكاًل  �لب�شيطة  �الأكيا�ص  هذه  تعد  ومل  بها. 

�لنا�ص ورميها يف �أي مكان بعد ق�شاء �حلاجة منها هو �أ�شهل طريقة 

للتخل�ص منها، لكن لو يعلم �لو�حد منا مدى خطورتها لفكر مائة 

توؤثر على  �لبال�شتيكية  �ملو�د  �إن  �أي مكان.  يرميها يف  �أن  قبل  مرة 

�لبيئة وت�شوه �ل�شورة �جلمالية للبيئة. وعامليًا تعد �الأكيا�ص خام�ص 

�أكرث �ملو�د تلويثًا لل�شو�طÅ. بل �إن �أخطار هذه �الأكيا�ص تعدت �ملعقول 

حيث تت�شبب، كما ذكرت منظمة )Planet Ark(، وهي جمموعة 

�شنويًا وقد  �ألف كائن بحري  بيئية عاملية، يف موت ما يقارب مائة 

حدوث  يف  �لرئي�شية  �الأ�شباب  من  �لبال�شتيكية  �الأكيا�ص  كانت 

�ن�شد�د �شبكة مياه �ملجاري و�لفي�شانات يف بنغالدي�ص خالل �لفرتة 

بني عامي 1988 و1998، ولذلك �ل�شبب مت حظر ��شتخد�مها يف 

بنغالدي�ص منذ خم�ص �شنو�ت.

�أن  يت�شح  ��شرت�ليا«،  »نظفو�  منظمة  بها  قامت  �إح�شائية  ويف 

كي�ص بال�شتيكي  6 ماليني  يزيد عن  ما  ت�شتخدم  ��شرت�ليا وحدها 

لكان  و�حــدة  �شل�شلة  لت�شكيل  �الأكيا�ص  تلك  عقدت  ولو  �ل�شنة.  يف 

باالإمكان لُفّ هذه �ل�شل�شلة حول �لكرة �الأر�شية 37 مرة، وال ميكن 

مقارنة هذه �الأرقام مبا هو عليه يف �ل�شني و�لتي ت�شتهلك وحدها 3 

مليار�ت كي�ص بال�شتيكي يف �ل�شنة، �أو مبا هو يف �لعامل �أجمع حيث 

يرت�وح معدل ��شتخد�مها بني 500 مليار وتريليون كي�ص بال�شتيكي 

�شنويًا.

وقد حمل كثري من �لدول على عاتقه تقليل ��شتخد�م هذه �الأكيا�ص، 

للتقليل  كمحاولة  �جتاهات خمتلفة  بتبني  �أخرى  دول  بادرت  بينما 

فعلى  للبيئة.  تلويثها  من  �لتقليل  وبالتايل  �الأكيا�ص  ��شتخد�م  من 

�شبيل �ملثال ال �حل�شر، قامت جنوب �أفريقيا و�لتي ت�شتهلك ما يربو 

8 ماليني كي�ص بال�شتيكي يف �ل�شنة، بو�شع بع�ص �لت�شريعات  على 

�لبال�شتيكية  �الأكيا�ص  و��شتعمال  ب�شنع  ت�شمح  �لتي  و�لقو�نني 

�حلد�ئق  و�إقامة  �الأ�شجار  وزر�عة  �خل�شر�ء  بامل�شاحات  �الهتمام 

�لتي تلعب دورً� �أ�شا�شيًا يف تنقية �لهو�ء.  

تلوث المياه :  
ب�شكل مبا�شر يف  �الإن�شان  يتعامل معها  �لتي  �ملياه  �لعذبة هي  �ملياه 

�ل�شرب وي�شتخدمها يف طعامه �لذي يتناوله ، وقد �شهدت م�شادر 

�الآونــة  يف  كبريً�  تدهورً�  جوفية(  �أو  كانت  )�شطحية  �لعذبة  �ملياه 

ح�شر  وميكن  لها،  �الهتمام  من  و�فــر  قدر  توجيه  لعدم  �الأخــرية 

با�شتخد�م  �لظاهرة  هــذه  مثل  حــدوث  يف  تت�شبب  �لتي  �الأ�شباب 

خز�نات �ملياه يف حالة عدم و�شول �ملياه للطو�بق �لعليا و�لتي ال يتم 

تنظيفها ب�شفة دورية �الأمر �لذي يعد يف غاية �خلطورة.  

باالإ�شافة �إىل �إ�شكاليات معاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي و�لتخل�ص 

معاجلتها  بــدون  �ل�شناعة  خملفات  من  و�لتخل�ص  خملفاته   من 

�ملبيد�ت  الإ�شتخد�م  ونتيجة  جزئي،  ب�شكل  ذلك  فيتم  عوجلت  و�إن 

�حل�شرية يف �لزر�عة ينتج عنه ت�شرب بع�ص �ملعادن �لثقيلة �إىل �ملياه 

�جلوفية مثل)�حلديد - �ملنغنيز(.  

تلوث التربة :  
 ي�شكل تلوث �لرتبة جانبًا هامًا من جو�نب �لتلوث �لبيئي ب�شبب تدخل 

�الإن�شان بغر�ص زيادة �إنتاجية �الأر��شي �لزر�عية، و�إن �مللوثات �لتي 
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�لورقية �أو �أكيا�ص �جلوت.

من  خالية  »�الإمــــار�ت  حملة  و�ملــيــاه  �لبيئة  وز�رة  �أطلقت  لذلك، 

�الأكيا�ص �لبال�شتيكية« و�لتي ت�شتهدف �حلد من �لتاأثري�ت �ل�شلبية 

ملخلفات �الأكيا�ص �لبال�شتيكية على �شحة �الإن�شان و�لبيئة، وت�شتمر 

�الحتادية  �حلكومة  ل�شيا�شة  تنفيذً�  وتاأتي  �شنو�ت  ثالث  �حلملة 

�الإن�شان و�ملو�رد �لطبيعية، ومن  �إىل �ملحافظة على �شحة  �لد�عية 

منطلق حر�ص وز�رة �لبيئة و�ملياه و�هتمامها باملحافظة على �لبيئة 

م�شوؤولية  هي  �لبيئة  على  �حلفاظ  فم�شوؤولية  �لطبيعية،  و�لــرثو�ت 

وطنية ال تعنى بها جهة معنية بل هي م�شوؤولية م�شرتكة ال تكتمل �إال 

بتكامل وت�شافر جهود �جلميع، وال بد من غر�ص مفاهيم �ملحافظة 

يف  �الأ�شا�شية  �للبنة  باعتبارهم  �لنا�شئة  �الأجــيــال  يف  �لبيئة  على 

�لبناء. وحفاظهم على �لبيئة �الآن �شي�شمن لهم ولالأجيال �لقادمة 

بيئة نظيفة و�شليمة للحياة.

من  فلي�ص  �ملت�شوقني،  نحن  �أيدينا  يف  موجودة  �حللول  معظم  �إن 

�ل�شروري مثاًل حمل �أكيا�ص �لبال�شتيك لكل �شلعة ن�شرتيها. ورمبا 

متعددة  �جلوت  �أكيا�ص  �أو  قطنية  �أو  ورقية  �أكيا�ص  حمل  علينا  كان 

�ال�شتخد�م �أو حتى �شالل لنقل م�شرتياتنا، وبذلك نكون قد �شاهمنا 

بحلول متح�شرة للتغلب على م�شكلة تهدد �لبيئة.

وتوفري  �الأخــطــار  منع  �أجــل  من  �لتوعية  �ــشــرورة  �إىل  ن�شري  وهنا 

�الأمــهــات  تخاطب  بيئية  ثقافة  توفري  خــالل  مــن  �لوقاية  و�شائل 

و�الآباء و�الأطفال و�ملدر�شني وم�شاركة �الأفر�د يف �ملجتمع يف �لتوجه 

من  للحد  �لعلمية  و�لطرق  �ملنهجية  �لبد�ئل  وحتديد  و�لتن�شيق، 

ت�شاعف م�شكالت �لبال�شتيك.

�ل�شميكة فقط وبحيث يتم �إعادة ��شتخد�مها على �أمل �أن يوؤدي ذلك 

�إىل �لرفع من تكلفة �شناعة �الأكيا�ص وبالتايل تقليل ��شتخد�مها من 

قبل �ملت�شوقني.

كما قام �شقيقان من �لهند بابتكار و�شيلة فريدة من نوعها الإعادة 

�شديقة  طرق  بناء  يف  و��شتخد�مها  �لبال�شتيكية  �لف�شالت  تدوير 

�لبتومني  مادة  مع  �لبال�شتيكية  �لف�شالت  مبزج  ذلك   يتم  للبيئة، 

)�لقار(، ويوؤدي ذلك �إىل تقوية �لطرق �ملر�شوفة، وي�شاعد يف �لوقت 

�ملرت�كمة  �لبال�شتيكية  �لف�شالت  من  �لتخل�ص  على  نف�شه 

د�خل مد�فن �لنفايات يف بلد مثل �لهند، �لتي يبلغ عدد 

�شكانها 1.25 مليار ن�شمة ويقل فيها �لوعي �لبيئي.

مثل  و�الإك�ش�شو�ر�ت  لالأزياء  عر�ص  �أقيم  كمبوديا  ويف 

�الأحزمة وحقائب �ليد �مل�شنوعة من �أكيا�ص �لبال�شتيك 

بطرق  �لبال�شتكية  �لنفايات  ��شتغالل  على  للت�شجيع 

�ل�شغل  �لبال�شتيك  �أ�شبح  حيث   �أمريكا  ويف  �يجابية. 

�ل�شاغل للعلماء، فقد ��شتطاع �لعامل )فيال�ص بول( من 

�ملخترب �لوطني يف �أرغوين بالواليات �ملتحدة جنوب غرب 

�شيكاغو ��شتغالل �الأكيا�ص وذلك عن طريق  ��شتخال�ص �ملادة 

�ملعروفة با�شم �لكربون نانوتيوبز �لتي تعترب من �ملركبات �الأ�شا�شية 

�أكيا�ص �لبال�شتيك �لتي  يف �شناعة �لبطاريات،  وبالتايل ��شتخدم 

عادة ما يكون م�شريها �شلة �ملهمالت.

 ومن �ملالحظ كرثة �الهتمام باإعادة تدوير �لبال�شتيك، ولكن يجب 

على  ال  �لبال�شتيك  ��شتخد�م  من  �لتقليل  على  �لرتكيز  يكون  �أن 

�لبحث عن و�شيلة الإعادة تدويرها.

وبنغالدي�ص،  و�أ�شرت�ليا،  وتايالند،  و�إيطاليا،  و�شنغافور�،  �ل�شني، 

و�إيرلند�... كلها دول جعلت �لبيئة نهجها �الأول وذلك بو�شع بع�ص 

تر�وحت  وقــد  �الأكيا�ص.  هــذه  �أخطار  من  �لبيئة  حلماية  �الأنظمة 

�الأكيا�ص  تــد�ول  �لــدول يف هذ� �خل�شو�ص بني منع  تلك  حمــاوالت 

�لبال�شتيكية �ملجانية كما هو �حلال يف �ل�شني، وبني فر�ص �شر�ئب 

ريع  تخ�شي�ص  يتم  بحيث  �إيرلند�  يف  �حلال  هو  كما  تد�ولها  على 

�لبيئة  حلماية  توعوية  بر�مج  �أو  �لبيئية  لالأن�شطة  �ل�شر�ئب  هذه 

�أكيا�ص  من �لتلوث. وقد جنحت �يرلند� يف خف�ص ن�شبة ��شتخد�م 

�أما  فقط!  �شهور  �شتة  خــالل   90% مبقد�ر  �لبال�شتيكية  �لت�شوق 

مما  جدً�  رخي�شة  فتعترب  �لبال�شتيكية   �الأكيا�ص  لتكلفة  بالن�شبة 

�شاعد على �نت�شارها وب�شكل كبري، لكن لو �أعدنا �لنظر يف �ملو�شوع، 

ومن ز�وية �أخرى، لوجدنا �أن �شرر هذه �الأكيا�ص �لبال�شتيكية على 

�لبيئة يكلفنا �لكثري من �ملال، وهذ� فقط من �ملنظور �القت�شادي. 

ويعد �لتو�شع يف ��شتخد�م �الأكيا�ص �لبال�شتيكية من �أكرب �الأخطار 

�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �الإمــار�ت  دولة  يف  �ملحلية  �لبيئة  تو�جه  �لتي 

�ملجل�ص  قرر  لذلك  �شنويا،  بال�شتيكي  كي�ص  ملياري  نحو  ت�شتهلك 

يف   2013 عــام  من  �عتبارً�  ��شتخد�مها  منع  للخدمات  �لـــوز�ري 

حماولة للتقليل من �لنفايات. وبذلك حتل حملها بد�ئل مثل �الأكيا�ص 
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�الأكيا�ص على  وتثقيفهم مبدى خطورة هذه  �مل�شتهلكني  توعية  ولعل 

�لبيئة، �أي�شر من منع �أو حظر ��شتخد�م �الأكيا�ص كاأحد �حللول �لتي 

ميكن طرحها على طاوالت وز�ر�تنا وهيئاتنا �لبيئية ونتمنى �أن تكون 

وعاملًا  نظيفة  بيئة  الأطفالنا  نتمنى  كما  �مللوثات،  من  خالية  بيئتنا 

خاليًا من �الأكيا�ص �لبال�شتيكية م�شتقباًل. 

�ل�شجيج  )�لتلوث �ل�شوتي (:

هو �أ�شد �أنو�ع �لتلوث �إيذ�ء ل�شالمة �الإن�شان �جل�شدية و�لعقلية، وهو 

�أبرز مظاهر �لتلوث �لتي حتيط به �ليوم وم�شبب رئي�شي للعديد من 

�الأمر��ص �لناجتة عن �لذبذبات �ل�شوتية وما تعك�شه تلك �لذبذبات 

من �أثر �شلبي على �شحة �الإن�شان.  

وقد �أكدت در��شة �أجر�ها معهد �أبحاث �لبيئة يف �لعا�شمة �الأملانية 

�أن �ل�شجيج �ل�شادر عن �ملو��شالت �لعامة ال يت�شبب فقط يف تلف 

�الأع�شاب بل يت�شبب باأمر��ص �لقلب �أي�شًا، ويعتمد ذلك على �شدة 

ومدة �لتعر�ص لل�شو�شاء .

مزدحمة  �شو�رع  يف  يعملون  �لذين  �ل�شائقني  �أن  �لدر��شة  وذكــرت 

�ل�شو�رع  على  �ملطلة  �ملنازل  �شكان  وكذلك  لل�شجيج،  ويتعر�شون 

�ملزدحمة معر�شون �أكرث من غريهم لالإ�شابة مبر�ص �لقلب.  

كما تبني �أن �رتفاع م�شتويات �ل�شجيج �ملنزيل ب�شبب �أجهزة �لتلفاز 

و�لر�ديو و�شو�ها من م�شادر �ل�شجيج يزيد من عو�مل �ال�شتثارة يف 

�جل�شم ويخلق �لتوتر �لع�شبي �لعام.  

�ملرتفعة  و�الأ�شو�ت  �ل�شجيج  يخلفها  �لتي  �ل�شلبية  لالآثار  وجتنبًا 

يجب خلق �أجو�ء من �لر�حة و�ل�شكون �لن�شبي.  
21
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كيف نصمم منازلنا 
تصميمًا بيئيًا؟

الرøc ا’أN†سر
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وخمتلف  �ملثمرة  �الأ�شجار  فيها  تزرع  �الأهــد�ف،  متعددة  مزرعة 

�أنو�ع �خل�شار و�الأع�شاب �لطبية �ملفيدة، يف تر�بط متبادل. وهنا 

ال بد من �إيجاد عالقة بني �ملنزل و�لطاقة �لطبيعية �ملتدفقة من 

�خلارج، بحيث تتم �ال�شتفادة �لق�شوى من هذه �لطاقة، وبالتايل 

تخفي�ص �لنفقات و�لتقليل من ��شتنز�ف �لرثو�ت و�ملو�رد �لباطنية، 

مبا يعنيه ذلك من تقليل للتلوث �لبيئي.   

وحيث �إن �ملنزل يف �ل�شيف يحتاج �إىل عملية تربيد من �لد�خل، 

�خلــارج،  يف  �رتفاعها  عن  �لناجتة  حر�رته  درجــة  �رتفاع  ب�شبب 

حر�رة  من  كبري  مقد�ر  و�شول  منع  خالل  من  تربيده  فباإمكاننا 

��شتهالكنا  تقليل  من  ذلك  يعنيه  مبا  �لبيت،  د�خــل  �إىل  �خلــارج 

للتربيد �ال�شطناعي بنف�ص �ملقد�ر. ونف�ص �ملبد�أ ينطبق على ف�شل 

�أكرب  �إتاحة �خرت�ق  �ل�شتاء، ولكن ب�شكل عك�شي، حيث نعمل على 

قدر ممكن من حر�رة �ل�شم�ص �ملتاحة �إىل د�خل �ملنزل.    

لل�شم�ص  تعر�شًا  �الأكــرث  يعترب  �لبيت  من  �جلنوبي  �جلــزء  �أن  ومبا 

�لبيت  �أن يكون  �شيفًا، ومن ثم �جلزئني �لغربي و�ل�شرقي، فال بد 

يف ف�شل �ل�شتاء �لبارد مك�شوفًا من �جلهة �جلنوبية، وذلك لتمكني 

�أ�شعة �ل�شم�ص من �خرت�ق �لبيت. ولهذ� عند زر�عتنا �أ�شجارً� مثمرة 

ومت�شاقطة �الأور�ق يف �الجتاه �جلنوبي، فاإننا نعمل على عزل �لبيت 

من �شم�ص �ل�شيف يف تلك �جلهة. �أما يف �ل�شتاء فتت�شاقط �الأور�ق 

وبالتايل تتمكن �أ�شعة �ل�شم�ص من �لو�شول �إىل �لبيت.

وملنع �لرياح �لغربية �لباردة من �لو�شول �إىل �لبيت، فال بد من 

بحيث  �لغربية،  �جلهة  يف  �خل�شرة  د�ئمة  �الأ�شجار  زر�عة 

تعمل كم�شد للرياح يف ف�شل �ل�شتاء وحتجب �ل�شم�ص يف 

�ل�شرقية  �لريح  من  �لبيت  وحلماية  �ل�شيف.  ف�شل 

و�جلافة  يف �ل�شيف، فباإمكاننا  زر�عة �حلــارة 

�الأور�ق  مت�شاقطة  �أ�شجار 

يف تلك �جلهة.

�لبيئة  مع  �ملن�شجم  �لت�شميم  للمنزل،  �لبيئي  �لت�شميم  يعني 

��شتفادة  فيه  ي�شتفاد  �لذي  �ملوقع  يف  �لبيت  يكون  بحيث  �ملحلية، 

ق�شوى من �شوء �ل�شم�ص، ف�شال عن �إمكانية �لوقاية من �لربودة 

و�حلر�رة.  

�ل�شياق، ال بد من �ال�شتفادة من معظم �شاعات �لنهار،  ويف هذ� 

كاختيار  �لن�شاطات،  ملختلف  بحكمة  �ملنزل  يف  �ملكان  و��شتعمال 

وباإمكاننا  �ل�شتاء.  �لنهارية يف  للن�شاطات   Åلد�ف� �مل�شم�ص  �ملكان 

�لن�شاط  غــرف  جنعل  بحيث  للمنزل  �لد�خلي  �لت�شميم  �إعــادة 

)�ملطبخ، غرفة �لطعام، غرفة �جللو�ص، غرفة �ملكتب �أو �لعمل( يف 

�جلهة �مل�شم�شة. وجعل غرفة �ملوؤونة )مكان حفظ �لطعام( وغرفة 

�لنوم يف �جلهة �لباردة. كما �أن تدفئة �لغرف �ل�شغرية �أ�شهل من 

على  �ملزدوج  و�لزجاج  �ملحكمة  �ل�شتائر  وت�شاعد  �لكبرية.  تدفئة 

�أن  �ل�شبابيك و�الأبــو�ب يف تقلي�ص فقد�ن �لدفء و�حلــر�رة. كما 

�أو غرفة  �ل�شتائر مينع خروج �حلر�رة من غرفة �جللو�ص  تبطني 

�لنوم عرب �لنافذة يف �أيام �لربد، وهو �أقل كلفة من تركيب �لزجاج 

�ملزدوج. 

�شناعة  يف�شل  �ملنزل،  د�خل  �ملطلوبة  باحلر�رة  �الحتفاظ  وبهدف 

بر�ويز �ل�شبابيك من �خل�شب �لذي يعترب عازاًل �أف�شل من �حلديد.

ويف�شل و�شع �الأدو�ت �لباعثة للحر�رة مثل فرن �لطهي و�ملد�فىء، 

هذ�  مثل  ويف  �ملــجــاورة.  للغرف  ــدفء  �ل بتوفري  ي�شمح  مكان  يف 

�لت�شميم، فاإن بناء �ملدخنة يعترب ت�شييعًا موؤ�شفًا لطاقة �لتدفئة. 

وحتت  حول  )�لفتحات(  �لثغر�ت  جميع  �إغــالق  يجب  �ل�شتاء،  يف 

عند  �ملنزل  لتهوية  �ملنا�شب  �لوقت  �ختيار  مع  و�ل�شبابيك،  �الأبو�ب 

بفعل  ت�شيع  �أن  ميكن  �ملنزل  حــر�رة  من   %2٥ باأن  علما  �ل�شرورة، 

�لتيار�ت  �لهو�ئية �لتي تت�شلل عرب �لنو�فذ و�الأبو�ب و�شتائر �الأملونيوم 

�أو �خل�شب �شيئة �لرتكيب، وباإمكاننا �شد �أماكن �لت�شرب بال�شقات 

متينة. �أما �لثقوب �ل�شغرية و�لنو�فذ غري �مل�شتقيمة فيمكن �شدها 

و�شبطها با�شتعمال مادة �ل�شيليكون �ملطاطية �لعازلة، فهي رخي�شة 

�لثمن وتتكيف مع �لتقلبات �ملناخية.  

نباتات  بزر�عة  �ملنزل  جــدر�ن  عــزل  فباإمكاننا  �ل�شيف  يف  �أمــا 

مت�شلقة بحيث تعمل على تغطية �جلدر�ن وبالتايل تعمل على عزل 

يتحول  �لتي  �لنتح  عملية  خالل  ومن  �ل�شم�ص.  �أ�شعة  من  �جلــد�ر 

فيها �ملاء �إىل بخار ميت�ص طاقة حر�رية، يتم تلطيف �جلو.

وهناك طرق عديدة لعزل �الأ�شقف، منها بناء معر�شات تعمل 

على تقليل كمية �حلر�رة �لو��شلة �إىل �ل�شقف بنحو ٧0% ومن 

�لنو�فذ بحو�يل ٣0%.  كما باإمكاننا تخزين باالت �لق�ص �أو 

�لتÍ )يف �أكيا�ص( على �ل�شقف، بحيث تعمل كعازل.

حديقة المنزل
باإمكاننا حتويل حديقة �ملنزل �إىل م�شدر ممتاز للن�شاط 

�لبيئي �ملعتمد على �لذ�ت، بحيث تتحول �حلديقة �إىل 
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�هتمت وز�رة �لبيئة و�ملياه يف �الإمار�ت مبو�رد �لرثوة �ل�شمكية 

�ال�شتغالل  �شوء  من  عليها  و�حلفاظ  لتنميتها  و�شعت  �لدولة،  يف 

بكافة طاقتها. و��شتنادً� على تلك �ل�شيا�شة، �شجعت �لوز�رة �ل�شيد 

�لتقليدي و�شغار �ل�شيادين على ممار�شة هذه �ملهنة لت�شكل لهم 

م�شدرً� للدخل، ولت�شكل للمجتمع ب�شفة عامة م�شدرً� هامًا من 

م�شادر �لغذ�ء.

و�لرثوة �ل�شمكية من �لرثو�ت �حلية �ملتجددة، ورغم �أن هذه 

�ملو�رد ت�شتغل من قدمي �لزمان، �إال �أنها ��شتمرت يف �لتجدد عامًا 

بعد �الآخر. ويتم جتديد �ملو�رد �ل�شمكية عن طريق تكاثر �الأ�شماك 

ومنو  �ل�شمكية.  �لتجمعات  يف  جدد  الأفر�د  و�إنتاجها  مو��شمها  يف 

�الأ�شماك عامًا تلو �الآخر ب�شكل طبيعي بحيث يزد�د وزن �الأ�شماك 

وكتلتها �حليوية يف �ملحيط �ملائي �لذي تعي�ص فيه.

ولذلك، فاإن �ال�شتثمار �الأمثل للرثوة �ل�شمكية يكون عن طريق 

و�لتي ميكن  �لز�ئد من �ملخزون،  �لوزن  �أو  �لز�ئدة  �الأعد�د  �شيد 

جتديدها عامًا بعد عام دون تاأثري على قدرة �ملخزون على جتديد 

نف�شه. 

وعلى م�شتوى �لعامل ظهرت �لكثري من �مل�شاكل �لتي �رتبطت 

نتيجة لكرثة  �ل�شمكية،  �ملو�رد  ��شتنز�ف  �أو  باالإفر�ط يف �ل�شيد، 

��شتغالل  على  �لعاملون  �أو  �ل�شيادون  يخ�ش�شها  �لتي  �لطاقة 

يف  �الأ�شماك  م�شائد  من  كثري  يف  �أدى  مما  �ل�شمكية،  ــرثو�ت  �ل

�لعامل �إىل تدهور و�شع �ملخزون �ل�شمكي، و�أدى يف بع�ص �حلاالت 

�إىل �نقر��ص �أنو�ع معينة، �أو تدين كميات �ل�شيد �إىل �حلد �لذي 

ت�شبح فيه عمليات �ل�شيد غري �قت�شادية ومربحة. 

ولذلك كان على �جلهات �مل�شوؤولة عن حماية �لرثوة �ل�شمكية 

وتنظيم ��شتغاللها يف �لدول �ملختلفة �أعباء كبرية تتمثل يف �حلاجة 

�ملــو�رد  ��شتغالل  خاللها  من  يتم  �لتي  و�لنظم  �ل�شو�بط  لو�شع 

ت�شاعد  و�لتي  �ملخزون.  بحالة  �إ�شر�ر  �أو  �إفــر�ط،  دون  �ل�شمكية 

�أي�شًا يف �حلفاظ على م�شالح كافة �لفئات �مل�شتفيدة من �ملو�رد 

�ل�شمكية يف �ملجتمع من �شيادين، �أو �شركات �أو م�شتهلكني، �أو حتى 

�حلفاظ على �ملخزون �ل�شمكي ذ�ته، كونه موردً� من مو�رد �لدولة 

و�ملجتمع.

و�نتهجت وز�رة �لبيئة و�ملياه فيما يتعلق باحلفاظ على �لرثوة 

�ل�شمكية و��شتغاللها ب�شكل �أمثل ��شرت�تيجية ذ�ت �شقني هما:

1.�ملحافظة على �لرثوة �ل�شمكية، من خالل �إجر�ء �لدر��شات 

عن ��شتغالل �لرثوة �ل�شمكية يف بيئتها �لبحرية، و�إ�شد�ر �لت�شريعات 

�ملفرط  �ال�شتغالل  من  �الأ�شماك  �أنو�ع  �لالزمة حلماية  و�لقو�نني 

كميات  متابعة  مع  لال�شتنز�ف،  �ل�شمكي  �ملخزون  يعر�ص  �لــذي 

�الإنتاج �ل�شمكي من خمتلف مناطق �لدولة ح�شب �الأنو�ع، ومتابعة 

�أحو�ل وم�شاكل �ل�شيادين و�لعمل على حلها.

2.تنمية �ملخزون �ل�شمكي من خالل �إنتاج وتربية وطرح يرقات 

وذلك  �لبحرية،  و�ملحميات  �خلــري�ن  يف  �لهامة  �الأ�شماك  �أنــو�ع 

الإكثار 

هـــــــــــذه 

ــــــــــــــو�ع،  �الأن

ولــلــمــ�ــشــاهــمــة يف 

�لبحرية  �لبيئة  دعــم 

مبــزيــد مــن يــرقــات �أنــــو�ع 

�الأ�شماك �لهامة.

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 
للحفاظ على الموارد السمكية وحمايتها

1.حظر �شيد �الأ�شماك من نوع معني يف �أوقات �أو مو��شم 

الإعطاء  وذلك  و�الإخ�شاب،  �لتكاثر  ومو��شم  �أوقــات  مثل  معينة، 

فر�شة لالأ�شماك كي ت�شع بي�شها.

2.حظر �شيد �الأ�شماك من نوع معني يف �أماكن �أو مو�قع معينة 

تعرف باأنها مو�قع لتجمعات �الأ�شماك �أثناء مو��شم �لتكاثر حلماية 

تلك �الأ�شماك يف تلك �ملو��شم.
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٣.حظر �شيد �الأحجام �ل�شغرية من �الأ�شماك �لتي لها قابلية 

يف  و�مل�شاهمة  �لبي�ص  لو�شع  لها  �لفر�شة  الإتاحة  �لنمو  من  ملزيد 

جتديد �لنوع.

�ل�شمكية،  بالرثوة  �ل�شارة  �ل�شيد  معد�ت  ��شتخد�م  ٤.حظر 

�الأنو�ع  ت�شيد  �لتي  �ملعد�ت  مثل  �ملخزون،  على  �شلبًا  توؤثر  و�لتي 

و�الأحجام �ملختلفة دون متييز.

٥.حتديد مو��شفات معد�ت �ل�شيد بحيث ال ت�شكل خطرً� على 

�ملخزون �أو على �ملخلوقات �الأخرى يف �لبيئة �لبحرية.

عدد  حتديد  طريق  عن  مثاًل  �ل�شيد،  وطاقة  جهد  ٦.حتديد 

�لقو�رب �مل�شموح لها مبز�ولة �ل�شيد، �أو عدد �ملعد�ت �لتي ي�شمح 

لها با�شتخد�مها، �أو نوع �ملعد�ت �لتي ي�شرح لها بها.

ويف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تعترب وز�رة �لبيئة و�ملياه 

�لوز�رة  �تخذت  فقد  وعليه  �ل�شمكية،  �لرثوة  عن  �مل�شوؤولة  �جلهة 

�لعديد من �الإجر�ء�ت يف هذ� �ل�شاأن.

إنشاء مركز أبحاث البيئة البحرية
�أبحاث  �ملتخ�ش�شة يف جمال  �ملر�كز  �أهم  �أحد  �ملركز  يعترب 

لتغطيته  �إ�شافة  �ملنطقة،  �الأ�شماك يف  و��شتزر�ع  �ل�شمكية  �لرثوة 

بالبيئة  �ملتعلقة  �لدر��شات  و  �الأبحاث  بع�ص  مثل  �أخــرى  ملجاالت 

�لبحرية و�ل�شاحلية و��شتزر�ع �ملرجان. 

أهدافه
1.�لعمل على تنمية �ملو�رد �ل�شمكية من خالل �الإنتاج �ل�شناعي 

�أنو�ع �الأ�شماك، وطرحها على خري�ن �لدولة وعلى  لريقات بع�ص 

�شو�حلها ويف �ملحميات �لبحرية �لتي �أن�شئت من �أجل �حلفاظ على 

�لرثوة �ل�شمكية وتنميتها.

�أ�شناف �الأ�شماك  �إنتاج يرقات بع�ص  2.�إجر�ء �لتجارب على 

�شناعيًا مثل ��شماك: �ل�شايف، �لهامور، �لبياح، �لقابط، و�ل�شعم 

و�لربيان.
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�لتجارية  �الأ�شماك  �أ�شناف  بع�ص  على  �لتجارب  ٣.�إجـــر�ء 

�ملرغوبة من قبل �ملو�طنني و�لتي ال يلبي �إنتاجها يف �لوقت �حلايل 

حاجة �ل�شوق �ملحلية.

�أ�شول  على  و�ل�شيادين  �ملو�طنني  من  يرغب  من  ٤.تدريب 

وتقنيات �لرتبية �ملائية.

الأ�شناف  و�لبيولوجية  �لهيدروجر�فية،  �الأبــحــاث  ٥.�إجـــر�ء 

�خلليج  منطقة  ويف  �لدولة،  مياه  يف  �ملوجودة  �لتجارية  �الأ�شماك 

�لعربي.

�لر�غبة  �ملحلية  للجهات  �لفنية  و�مل�شورة  �مل�شاعدة  ٦.تقدمي 

يف �إن�شاء م�شاريع �إنتاج �أ�شماك مماثلة يف �لدولة، �شو�ء كانت يف 

�لقطاع �لعام �أو �خلا�ص.

و�لدولية،  و�الإقليمية  �ملحلية  �لهيئات  مع  و�لتن�شيق  ٧.�لتعاون 

ذ�ت طبيعة �لعمل �ملماثلة.

مــن خالل  �ملــركــز  هــذ�  زو�ر  ــدى  ل و�ملــعــرفــة  �لــوعــي  ٨.ن�شر 

�إطالعهم على ن�شاطات �ملركز.

�خلــري�ن  تنمية  ت�شمل  �أخـــرى  ــات  ــش ودر�� �أبــحــاث  ٩.�إجــــر�ء 

وغري  �لقرم  و�أ�شجار  و�لبيئة،  �لتلوث  حول  ودر��شات  و�ل�شو�حل 

ذلك من �الأبحاث ذ�ت �ل�شلة بالبيئة �لبحرية.

أهم الخدمات السمكية التي تقدمها الوزارة
ومن  �خلدمات  من  �لعديد  �ل�شيادين  لقطاع  ــوز�رة  �ل تقدم 

�أبرزها:

�لتي  و�ل�شيادين:  �ل�شيد  قو�رب  وترخي�ص  ت�شجيل  1.خدمة 

لذلك  �لــدولــة  �أنــحــاء  جميع  يف  �ملنت�شرة  �ملكاتب  خــالل  من  تتم 

وقت  باأ�شرع  �حلــايل  �لوقت  يف  �خلدمة  هذه  تتم  حيث  �لغر�ص، 

ممكن للتخفيف على �ل�شيادين.

�لوز�رة  �الأ�شماك: درجت  و�أ�شبعيات  يرقات  �إطالق  2.خدمة 

من  كبرية  �أعــد�د  باإطالق  �لبحرية  �لبيئة  �أبحاث  مبركز  ممثلة 

�لدولة  وخري�ن   Åشو�ط� على  جتاريًا  �لهامة  �الأ�شماك  �أ�شبعيات 

�ملختلفة وذلك لدعم �ملخزون �لطبيعي من تلك �الأ�شماك وتعوي�ص 

�الأعد�د �لتي تفقد منها كل عام نتيجة لل�شيد، ومبا ي�شاعد على 

يعود  �لــذي  بال�شكل  عــام  كل  يف  �الإنــتــاج  يف  �ملخزون  ��شتمر�رية 

بالفائدة على فئة �ل�شيادين.

يف  تتمثل  و�لتي  لل�شيادين:  �لعيني  �لدعم  تقدمي  ٣.خدمة 

لهم،  دعمًا  �لقيمة،  بن�شف  لقو�ربهم  حمركات  �ل�شيادين  منح 

وت�شجيعًا لهم على �ال�شتمر�ر يف ممار�شة هذه �ملهنة، وتخفيفًا من 

�لتكاليف �لتي تعني عليهم دفعها ثمنًا لهذه �ملحركات. وقد �أعطيت 

�ل�شيد  ملهنة  �ملتفرغني  لل�شيادين  �لدعم  هذ�  توزيع  يف  �الأولوية 

�الأولوية يف  باإعطاء  كما وجهت  باأنف�شهم.  �ملهنة  �لذين ميار�شون 

توزيع �ملحركات من بعد تلك �لفئة على فئة �ملوظفني من �شاغري 

�ل�شيد،  مهنة  يف  للعمل  لهم  ت�شجيعًا  وذلك  �لب�شيطة،  �لدرجات 

ولتح�شني �أو�شاعهم �ملعي�شية وم�شتوى دخلهم.

٤.خدمة �إ�شالح حمركات �لقو�رب: �أقامت �لوز�رة عددً� من 

باملوظفني  وجهزتها  �لدولة،  مناطق  خمتلف  يف  �لبحرية  �لور�ص 

ال  حيث  �ل�شيادين،  قــو�رب  حمركات  لت�شليح  �لالزمة  و�لعدد 

تتقا�شى �لوز�رة �أجورً� من �ل�شيادين، �إال �أنه يتعني عليهم توفري 

قطع �لغيار �لالزمة على ح�شابهم.

٥.خدمات �الإر�شاد �ل�شمكي: يعمل ق�شم �الإر�شاد �ل�شمكي على 

�تباعهم  ل�شمان  لل�شيادين،  و�لن�شح  �الإر�ــشــاد  خدمات  تقدمي 

�الإر�شاد�ت  لهم  يقدم  �الأ�شماك. كما  يفيد يف عملهم يف �شيد  ملا 

بعقد  �لق�شم  ويقوم  وت�شويقه.  �مل�شيد  كيفية حفظ  �ملختلفة حول 

�لعديد من �للقاء�ت �ملبا�شرة مع �ل�شيادين يف مو�قع جتمعاتهم 

لبحث كل ما يو�جهونه من م�شاعب ولالإجابة على ��شتف�شار�تهم.

يف  حديثًا  �ل�شمكية  �لــرثوة  قطاع  بــد�أ   : �ل�شيادين  ٦.تدريب 

تقدمي خدمة تدريب �ل�شيادين و�لتي تركز بالذ�ت على �ل�شباب 

�لر�غبني مبمار�شة مهنة �شيد �الأ�شماك وذلك الإعد�د جيل جديد 

من �ل�شيادين �ملزودين باملهار�ت و�ملعرفة �لالزمة ملو�جهة كل ما 

يتعلق بهذه �ملهنة. 

 : �الأ�شماك  ��شتزر�ع  مل�شاريع  �ال�شت�شار�ت  خدمة  ٧.تقدمي 

�شمكية  م�شاريع  �إن�شاء  �لر�غبة يف  للجهات  �لفنية  �مل�شورة  تقدمي 

يف �لدولة.

لغر�ص  �ل�شمكية  �الإح�شاء�ت  توفري   : �ل�شمكي  ٨.�الإح�شاء 

تنظيم قطاع �لرثوة �ل�شمكية.

تنظيم  خدمة  كذلك  وتــقــدم  �الأ�ــشــمــاك:  ت�شدير  ٩.تنظيم 

للم�شدرين  �ملحلية  غري  و�الأ�شماك  �ملحلية  �الأ�شماك  ت�شدير 

�ملعتمدين لديها.

10.يف جمال �جلمعيات �لتعاونية : ت�شجع �لوز�رة على تكوين 

جمعيات تعاونية لل�شيادين تعمل على م�شاعدة �ل�شيادين وتنظيم 

عملهم وتوفري بع�ص م�شتلزمات �النتاج وممار�شة بع�ص �مل�شاريع 

�جلمعيات  بــني  تــعــاوين  �حتــاد  �ىل  ـــوز�رة  �ل و�شجعت  �ل�شمكية. 

�لتعاونية ل�شيادي �الأ�شماك بالدولة وذلك لتبادل �الفكار وتنظيم 

�ل�شيد.

عالقة  لها  �لتي  و�جلهات  �ملر�كز  مع  و�لتن�شيق  11.�لتعاون 

بالرثوة �ل�شمكية على �لنظام �ملحلي و�الإقليمي و�لعاملي.

�أنو�ع هامة  �لبيولوجية على  �لدر��شات  �شل�شلة من  1٣.متابعة 

من �الأ�شماك: من خالل قيا�ص �أطو�لها وت�شريحها لتحديد درجة 

وتقدير   ، تكاثرها  مو��شم  حتديد  يف  للم�شاعدة  وذلك  ن�شوجها 

عمر �الأ�شماك حيث ي�شــاهم يف تقييم �لطاقة �الإنتاجية للمخزون 

��شتد�مة  ي�شمن  �لــذي  بال�شكل  و�لت�شريعات  �لــقــر�ر�ت  و�تخاذ 

�ملخزون.

�ل�شمكية  �لــرثوة  باأهمية  �ملجتمع  ــر�د  �أف توعية  و  1٤.تثقيف 

وخا�شة طالب �ملد�ر�ص.
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و�أهمها ثاين �أك�شيد �لكربيت مع �الأك�شجني بوجود �الأ�شعة فوق �لبنف�شجية 

�ل�شادرة عن �ل�شم�ص، وينتج ثالث �أك�شيد �لكربيت �لذي يتحد بعد ذلك 

مع بخار �ملاء �ملوجود يف �جلو، ليعطي حم�ص �لكربيت �لذي يبقى معلقًا 

يف �لهو�ء على هيئة رذ�ذ دقيق تنقله �لرياح من مكان الآخر، وقد يتحد 

مركب  �حلالة  هذه  يف  وينتج  �لن�شادر،  مثل  �لهو�ء  يف  �لغاز�ت  بع�ص  مع 

جديد هو كربيتات �لن�شادر، �أما عندما يكون �جلو جافًا، وال تتوفر فر�شة 

�لن�شادر  كربيتات  ودقائق  �لكربيت،  حم�ص  رذ�ذ  فاإن  �الأمطار،  ل�شقوط 

خفيف،  �شباب  هيئة  على  ويظهر�ن  �ل�شاكن،  �لهو�ء  يف  معلقني  يبقيان 

يذوبان  فاإنهما  �الأمطار  ل�شقوط  منا�شبة  �لظروف  ت�شبح  عندما  ال�شيما 

يف ماء �ملطر، وي�شقطان على �شطح �الأر�ص على هيئة مطر حم�شي، هذ� 

�الأمطار  تكوين  يف  �لكربيت  �أكا�شيد  مع  �لنيرتوجني  �أكا�شيد  وت�شرتك 

�حلم�شية حيث تتحول �أكا�شيد �لنيرتوجني بوجود �الأك�شجني و�الأ�شعة فوق 

�لبنف�شجية �إىل حم�ص �لنيرتوجني.

ويبقى هذ� �حلم�ص معلقًا يف �لهو�ء �ل�شاكن، وينزل مع مياه �الأمطار، 

مثل حم�ص �لكربيت مكونًا �الأمطار �حلم�شية. والبد من �إبد�ء �ملالحظتني 

�الآتيتني يف هذ� �ملجال. �ملالحظة �الأوىل: �ن �لغاز�ت �مللوثة تنتقل بو��شطة 

غــاز�ت  كمية  �ن  ��شكندنافيا  يف  �لدر��شات  وتوؤكد  �لهو�ئية،  �لتيار�ت 

نف�شه، ال  �لوقت  �أعلى )2.0( مرة مما تطلقه م�شانعها، ويف  �لكربيت 

من �لظاهر �أننا ال جند �ليوم �أحدً� ميكن �أن ي�شك باأهمية �لق�شايا 

و�لطبيعة(  �لب�شرية  بني  �ملتبادل  و�لتاأئر  �حلــال  وحــدة  �اليكولوجية) 

لالأر�ص. فهناك »�خلرق« يف طبقة �الأوزون و�لتلوث باأنو�عه من �إ�شعاعي 

و�لزحف  �لغابات  و�ندثار  جهة،  من  وغذ�ئي.  و�شو�شائي  ومائي  ونووي 

�ل�شحر�وي من جهة �أخرى. �إال �أن �لهم �لكبري ل�شكان �الأر�ص هو م�شكلة 

»�الأمطار �حلم�شية« �لتي و�شفها �أحد علماء �لبيئة باأنها كارثة ت�شري ببطء 

وتدمر �لنباتات و�لبحري�ت و�الأنهار وما حتتويه من خري�ت، كما ت�شبب 

عمليات �لتاآكل يف �ملن�شاآت �حلجرية و�ملعدنية. وخلطورة هذه �مل�شكلة فقد 

قدرت خ�شائر �أملانيا �لغربية- خالل عام و�حد - حو�يل 600 مليون دوالر 

وهناك  �حلم�شية.  �الأمطار  ب�شبب  �لزر�عية،  �ملحا�شيل  �إتــالف  نتيجة 

در��شات �أخرى كثرية تبني �الآثار �ل�شيئة لالأمطار �حلم�شية.. �لتي ن�شرتها 

»جامي جيم�ص «)جمعية متخ�ش�شة( يف �ملجلة �لعلمية »دي�شكفري« حتت 

عنو�ن »من �لذي ي�شتطيع منع �ملطر �حلم�شي؟!«.

كما تبني يف بحرية مو�ص �ل�شافية �لو�قعة غرب )جبال �ديروند�ك 

يف �ل�شمال �ل�شرقي لنيويورك( �ملحاطة باأ�شجار عالية متتد على �شو�طئها 

فتك�شبها جمااًل هادئًا، �نه مل تتو�جد �شمكة و�حدة من �أ�شماك �ل�شلمون 

يف  كــان  كما  �شو�طئها،  على  ينق  �شفدع  وال  نف�شها،  عن  تعلن  �ملرقط 

�ملا�شي، بينما كانت منذ �شنو�ت قليلة غنية باالأ�شماك و�ل�شفادع، ولقد 

هجرها �لبط �لغو��ص و�ختفى �لطائر �لقنا�ص �لذي يغو�ص فيها بحثًا عن 

�الأ�شماك، وكل هذ� ب�شبب �الأمطار �حلم�شية. وكتب �لكيميائي �لربيطاين 

 1872 عام   - مرة  الأول  �حلم�شية  �الأمطار  عن  تقريرً�  �شميث  روبــرت 

مدينة  على   1872 عام  يف  هطلت  �لتي  �الأمطار  حمو�شة  �إىل  فيه  �أ�شار 

مان�ش�شرت، وعز� �ل�شبب �إىل �لدخان �ملت�شاعد من مد�خن �مل�شانع. ويف 

�الأمطار  �أن   1967 عام  يف  �أوديــن  �شفانت  �ل�شويدي  �لعامل  الحظ  حني 

و�أطلق  �لزمن،  مبرور  حمو�شتها  تــزد�د  �ل�شويد،  يف  �لهاطلة  �حلم�شية 

عليها ت�شمية »حرب �الإن�شان �لكيميائية يف �لطبيعة«، وفيما بعد �أظهرت 

�لدر��شات �حلالية �أن �ل�شبب �لرئي�شي يف تكوين �الأمطار �حلم�شية يعود 

تنت�شر  �لتي  �ل�شخمة،  �ل�شناعية  و�ملر�كز  �لكهرباء  �إنتاج  حمطات  �إىل 

يف كثري من �لدول �لتي حترق كميات هائلة من �لوقود وتدفع �إىل �لهو�ء 

يوميا وبكميات متز�يدة �لغاز�ت مثل ثاين �أك�شيد �لكربيت و�لهيدروجني 

و�أكا�شيد �لنيرتوجني.

تكون األمطار الحمضية
تتكون �الأمطار �حلم�شية من تفاعل �لغاز�ت �ملحتوية على �لكربيت، 
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تزيد كمية غاز�ت �لكربيت يف �أجو�ء بع�ص �أقطار �أوروبا �لغربية، وخا�شة 

�ململكة �ملتحدة عن -10 %20. وهذ� يعني �ن هذه �لغاز�ت �مللوثة، تنتقل 

و�إنكلرت�.  ��شكندنافيا  �إىل  �لغربية  �أوروبا  من  �لهو�ئية  �لتيار�ت  بو��شطة 

�إىل  �لدر��شات  ت�شري  كما  �لزمن،  مع  تــزد�د  �الأمطار  �لثانية:  �ملالحظة 

�أعلى  كانت   1982 عام  �ل�شويد  فوق  �شقطت  �لتي  �الأمطار  حمو�شة  �أن 

بع�شر مر�ت من حمو�شة �الأمطار �لتي �شقطت عام 1969، حيث الحظ 

باخلطر،  منذر  ب�شكل  ز�دت  �الأمــطــار  مياه  حمو�شة  ن�شبة  �أن  �خلــرب�ء 

عام  يف   4.5 �إىل  و�شلت  فقد  بريطانيا  يف  �الأمطار  حمو�شة  درجة  �أما 

 ,1.5 �إىل  وفرجينيا   3.8 �إىل  كند�  يف  �لعام  نف�ص  يف  وو�شلت   ،1979
حيث كانت درجة حمو�شة �أمطار فرجينيا تقارب درجة حمو�شة حم�ص 

لو�ص  وو�شلت يف   ،1977 عام   7.2 �إىل  و�شلت  ��شكتلند�،  ويف  �لكربيت 

�أجنل�ص �إىل 3 عام 1980، �أي �أكرث حمو�شة من �خلل وع�شري �لليمون، 

وال يقت�شر �لتوزيع �جلغر�يف لالأمطار على �لبالد �ل�شناعية، �إذ ميكن �أن 

تنتقل �لغيوم مل�شافات بعيدة عن م�شادر �لتلوث �ل�شناعي، فتهطل �أمطار 

�الإ�شارة  من  والبــد  �لتلوث.  مب�شدر  لها  عالقة  ال  مناطق  على  حم�شية 

�إىل  �أي متيل   6  - 5.5 �لنقي هي بني  �أن درجة حمو�شة ماء �ملطر  �إىل 

�حلمو�شة قليال، ومل ي�شجل �أي تاأثري �شلبي لهذه �لن�شبة، ح�شل خالل 

حدود  يف  نقيًا  �ملطر  ماء  �عتبار  وميكن  �ل�شنني،  ماليني 

هذه �لدرجة وغري �شار بالبيئة ح�شب �ملعلومات 

�ملتوفرة.

اآلثار السلبية

1 -على البيئة البحرية
�أن  �لدر��شات  فبينت  �لبحري�ت،  بيئة  يف  �حلم�شية  �الأمطار  �أثــرت 

باالأمطار �حلم�شية، حيث  تاأثرت  قد  �ألفًا   18 �أ�شل  �ألف بحرية من   15
هذه  يف  تعي�ص  �لتي  �حلية  �لكائنات  من  كثرية  �أعــد�د  وتناق�شت  ماتت 

�لبحري�ت . وثمة �شوؤ�ل هنا: من �أين تاأتي خطورة �الأمطار �حلم�شية على 

�لبحري�ت؟. تبني �أن زيادة حمو�شة �ملاء تعود �إىل �نتقال حم�ص �لكربيت 

وحم�ص �الآزوت )�لنيرتوجني( �إليها مع مياه �ل�شيول و�الأنهار بعد هطول 

�الأمطار �حلم�شية. �إ�شافة �إىل ذلك فاإن �الأمطار �حلم�شية جترف معها 

و�لر�شا�ص  �لزئبق  من  مركبات  ب�شكل  بع�شها  خمتلفة  معدنية  عنا�شر 

و�لنحا�ص و�الأملنيوم، فتقتل �الأحياء يف �لبحري�ت، ومن �جلدير ذكره �إن 

درجة حمو�شة ماء �لبحرية �لطبيعي تكون بني 6-5 فاإذ� قلت عن �لرقم 

�لبحري�ت يذيب بع�ص �ملركبات  �أن ماء  �لبيئية، وكما  �مل�شاكل  5 ظهرت 
�لقاعدية �لقلوية �ملوجودة يف �شخور �لقاع �أو تنتقل �إليها مع مياه �الأنهار 

و�ل�شيول، فتنطلق �شو�رد �لبيكربونات و�شو�رد �أخرى تعدل حمو�شة �ملاء، 

من  �ملاء  حمتوى  عن  ويعرب  �لهيدروجيني،  �لرقم  �نخفا�ص  دون  وحتول 

على  �الإح�شائيات  تدل  فاإذ�  �حلم�ص«،  تعديل  »�شعة  ب  �لتعديل  �شو�رد 

�أن عدد �لبحري�ت �لتي كانت حمو�شتها �أقل من 5 درجات يف �أمريكا يف 

 109 �الآن  و�أ�شبح  فقط،  بحري�ت   8 كان  �لقرن  هذ�  من  �الأول  �لن�شف 

بحري�ت، كما �أح�شي يف منطقة �أونتاريو يف كند�، �أكرث من �ألفي بحرية 

من   20% من  �أكــرث  �ل�شويد  ويف  درجــات،   5 مـن  �أقـــــل  مياهها  حمو�شة 

�لبحري�ت تعاين من �رتفاع �حلمو�شة، وبالتايل �خللل �لبيئي و��شطر�ب 

�حلياة فيها.

2 -على الغابات والنباتات
�إن تدمري �لغابات له تاأثري يف �لنظام �لبيئي، فمن �ملالحظ �أن �إنتاج 

�شطح  على  �لع�شوية  للمادة  �لكلي  �الإنتاج  يف   15% نحو  ي�شكل  �لغابات 

ي�شتعملها  �لتي  �الأخ�شاب  من  �لكبرية  �لكمية  نتذكر   �أن  ويكفي  �الأر�ــص، 

�أن غابات �حلور �ملزروعة يف و�حد كم2  �ل�شنة، كما  �الإن�شان على مد�ر 

ثاين  من  طنًا   1640 نحو  ومتت�ص  �الأك�شجني،  من  طن   1300 تطلق 

�الأمطار  توؤثر  كذلك  �لــو�حــد.  �لنمو  ف�شل  خــالل  �لكربون  �أك�شيد 

ويف  �ملو�شمية  �ملحا�شيل  ذ�ت  �القت�شادية  �لنباتات  يف  �حلم�شية 

�أور�قها،  من  �الأ�شجار  جترد  فهي  �ل�شنوبرية،  �لغابات 

�لرتبة،  يف  �ل�شاردي  �لــتــو�زن  يف  خلاًل  وحتــدث 

يف  ي�شطرب  �المت�شا�ص  جتعل  وبالتايل 
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عنها �ل�شباب �لدخاين وبالتايل نكون �أمام مركبات عديدة لها تاأثري�ت 

�شارة على �الإن�شان �إذ ت�شبب �حتقان �الأغ�شية �ملخاطية وتهيجها و�ل�شعال 

�لنبات  يف  �ل�شوئي  �لتمثيل  معدل  و�نخفا�ص  �الأن�شجة  وتلف  و�الختناق 

�الأخ�شر. وكل هذ� ينتج عن حدوث ظاهرة �النقالب �حلر�ري.

5 -آثار أخرى
�أنــو�ع  ببع�ص  �أ�ــشــر�رً�  حتــدث  �أن  �أي�شًا  ميكن  �حلم�شية  �الأمــطــار 

يتفاعل حم�ص  و�لتماثيل. هذ� يحدث عندما  �لتاريخية  و�الآثار  �لبنايات 

�لكربيتيك يف تلك �الأمطار مع مركبات �لكال�شيوم يف �حلجارة )كاالأحجار 

�جلريية �أو �لرخام �أو �لغر�نيت( لتكوين �جل�ص �لذي يت�شقق وي�شقط،كما 

ميكن �أي�شا �أن يتفاعل حم�ص �الآزوت )�لنيرتوجني( �ملوجود يف �الأمطار 

يف  ويت�شبب  �ل�شناعية  �ملن�شاآت  يف  �ملــعــادن  مــن  كثري  مــع  �حلم�شية 

تخريبها.

عالج المشكلة
�آثار  من  عنها  ينتج  وما  �حلم�شية  �الأمطار  ظاهرة  خلطورة  نظر� 

تخريبية على كافة �الأ�شعدة �قرتح �لباحثون عالجني. �الأول: عالج مكلف 

تتمثل  �لطريقة  وهذه  �حلم�شية،  �الأمطار  �شقوط  لتكر�ر  نظرً�  ومتكرر، 

يف معادلة �الأنهار و�لبحري�ت �حلم�شية و�الأر��شي �لزر�عية مبو�د قلوية. 

�لغالف  يف  تنت�شر  �أن  قبل  �مللوثات  بتنقية  ويتمثل  د�ئــم  عالج  و�لثاين: 

جمــردة،  نظرة  �لبيئة  �إىل  �لنظرة  تكون  ال  �أن  يجب  ولذلك  �لهو�ئي. 

وثقافية على  و�قت�شادية  �شيا�شية  �أخرى عديدة  �إىل مو��شيع  كالنظر�ت 

نظام  �إيجاد  يف  يتمثل  ذلك  �أجل  من  و�ملطلوب  و�لــدول.  �ل�شعوب  �شعيد 

متطور للرقابة �لبيئية، حيث �إن �لنظام �ملتكامل للرقابة �لبيئية �شروري 

�لطبيعي،  للو�شط  �مللوثة  �لعنا�شر  جميع  ون�شاط  خلفية  ومتابعة  لروؤية 

نتيجة للتقدم �لتكنولوجي.

تتو�فق  كاملة،  متطورة  لتكنولوجيا  �ملجال  ف�شح  يجب  عليه،  وبناء 

للعمليات  �القت�شادية  �جلدوى  �إدر�ج  و�شرورة  ودميومتها،  �لطبيعة  مع 

�الإيكولوجية و�الأهم يف ذلك هو توعية �الإن�شان توعية بيئية �شاملة وو�شع 

دقيقة  خطط  وو�شع  و�حليو�نية،  �لنباتية  �ملو�رد  ال�شتغالل  عملية  �أ�ش�ص 

و�حلر�رية  �لكيميائية  �لتلوث  م�شادر  كافة  من  �الأر�ــص  كوكب  حلماية 

و�لنووية، وتخفي�ص ��شتهالك �لوقود يف و�شائل �ملو��شالت، و�إيجاد و�شائل 

بديلة ال ترتك �آثارً� �شلبية على �لبيئة.

باأن  علما  �ملحا�شيل،  يف  كبرية  خ�شارة  حلدوث  توؤدي  و�لنتيجة  �جلذور، 

�ملرتفعات  يف  �ل�شنوبريات  هي  �حلم�شية  باالأمطار  تاأثرً�  �الأ�شجار  �أكرث 

�ل�شاهقة.. نظرً� ل�شقوط �أور�قها قبل �أو�نها مما يفقد �الأخ�شاب جودتها، 

وبذلك توؤدي �إىل خ�شارة �قت�شادية يف تدمري �لغابات وتدهورها.

3 -على التربة 
تبني �لتقارير �أن �لرتبة يف مناطق �أوروبا، �أخذت تتاأثر باحلمو�شة، 

�ملثبتة  �لبكترييا  ن�شاط  �نخفا�ص  مــن  بالغة  ــر�ر  �أ�ــش �إىل  يـــوؤدي  ممــا 

�لذي  �الأمر  �لع�شوية،  �الأد�ة  تفكك  معدل  و�نخفا�ص  مثال.  للنيرتوجني 

�شبب �شماكة طبقة �لبقايا �لنباتية �إىل �حلد �لذي �أ�شبحت فيه تعوق نفاذ 

�ملاء �إىل د�خل �لرتبة و�ىل عدم متكن �لبذور من �الإنبات، وقد �أدت هذه 

�لتاأثري�ت �إىل �نخفا�ص �إنتاجية �لغابات.

4 -على الحيوانات
تتوقف �شالمة كل مكون من مكونات �لنظام �لبيئي على �شالمة �ملكونات 

�الأخرى،  فمثال تاأثر �لنباتات باالأمطار �حلم�شية يحرم �لقو�ر�ص 

من �ملادة �لغذ�ئية و�ملاأوى، ويوؤدي �إىل موتها �أو هجرتها، كما متوت 

�حليو�نات �لالحمة �لتي تتغذى على �لقو�ر�ص �أو تهاجر �أي�شا وهكذ�.. 

وقد يالحظ �لتاأثري �ملبا�شر لالأمطار �حلم�شية يف �حليو�نات. كما 

لوحظ موت �لق�شريات و�الأ�شماك �ل�شغرية يف �لبحري�ت �ملتحم�شة، 

نظر� لت�شكل مركبات �شامة بتاأثري �حلمو�ص )�الأمطار �حلم�شية(، 

تدخل يف ن�شيج �لنباتات و�لبالنكتون- �لعو�لق �لنباتية- )نباتات وحيدة 

�خللية عائمة(.. وعندما تتناولها �لق�شريات و�الأ�شماك �ل�شغرية، ترتكز 

�ملركبات �ل�شامة يف �أن�شجتها بن�شبة �أكرب. والبد من �الإ�شارة �إىل �أن 

�لنظام �لبيئي ال ي�شتقيم �إذ� حدث خلل يف عنا�شره �ملنتجة �أو �مل�شتهلكة 

�أو �ملفككة وبالنتيجة يوؤدي موت �لغابات �إىل موت �لكثري من �حليو�نات 

�ل�شغرية، وهجرة �لكبرية منها.

4 -على اإلنسان 
يت�شكل �ل�شباب �لدخاين يف �ملدن �لكبرية، وهو يحتوي على حمو�ص، 

حيث يبقى معلقًا يف �جلو عدة �أيام، وذلك عندما تتعر�ص �مللوثات �لناجتة 

من  �الآتية  �لبنف�شجية  فوق  �الأ�شعة  �إىل  فادحة  ب�شورة  �لنقل  و�شائل  عن 

تكوين  �إىل  ــوؤدي  ت كيميائية،  تفاعالت  مكوناتها  بني  فيحدث  �ل�شم�ص، 

�ل�شباح  �شاعات  يف  وخا�شة  �ملــدن  على  يخيم  �لــذي  �لدخاين  �ل�شباب 

�الأوىل، و�الأخطر يف ذلك، هو غازي ثاين �أك�شيد �لنيرتوجني، الأنه ي�شكل 

ينتج  �لتي  �ل�شوئية  �لكيميائية  �لتفاعالت  �شل�شلة  �لذي يدخل يف  �ملفتاح 

31

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m
20

10
-

ل 
ي
ر

اب
 -

ث 
ل
ثا

ل
 ا

د
د

ع
ل
ا

31



بورشيد...
 نحن معنيون بإيجاد احللول
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مهند�ص زر�عي ملتزم/ رئي�ص ق�شم �الأبحاث �لزر�عية و�ملائية 

�لعام - يحرتف خدمة  �لعمل  يع�شق  �لتجارب -  بــاإد�رة حمطات 

�ملجتمع و حتقيق �خلري للغري - يت�شم باالإخال�ص و�لتفاين يف كل 

ما ي�شند �إليه من مهام - يحظى بحب وتقدير زمالئه. 

خمي�ص  ر��شد  �ملهند�ص/  مع  �لعدد  هــذ�  يف  تلتقي  )بيئتي( 

بور�شيد �لنقبي رئي�ص ق�شم �الأبحاث �لزر�عية و�ملائية/ لتدخل يف 

�شميم عمله ون�شاطه وطموحاته خا�شة ونحن نعرف �أن �إح�شا�شه 

بامل�شوؤولية ال يقف عند حدود وظيفته �لزر�عية فح�شب بل يتعد�ه 

�إىل جمتمعه �ملحلي باأكمله.

ماذا عن بدايات عملك في وزارة البيئة والمياه ؟
�أحمل  وكنت  1974م  �لعام  يف  زر�عي  كمر�شد  بالعمل  بد�أت 

�ل�شهادة �لثانوية �لزر�عية.

ال��وزارة،  ضمن  الوظيفي  السلم  في  تدرجت  كيف 
وما هو سالحك في الدأب لالرتقاء؟

بف�شل �هلل �شبحانه وتعاىل ثم �إ�شر�ري وطموحي �لال حمدود 

الإكمال  در��شية  �إجازة  طلبت  �لعليا  �لوظيفية  للدرجات  لالرتقاء 

�الإمار�ت  �لزر�عة بجامعة  بكلية  �لزر�عة  �لبكالوريو�ص يف  در��شة 

من �لعام 1980 – 1984.

بعد �حل�شول على �ل�شهادة �جلامعية مت تعديل و�شعي �لوظيفي 

كمهند�ص زر�عي و��شتلمت �إد�رة حمطة �أبحاث �لفاكهة بدبا وعملت 

بهذ� �ملن�شب �إىل عام 1990م ثم ��شتقلت الأعمل بجامعة �الإمار�ت 

�شدين  �شنو�ت   5 بعد  ولكن  �الأن�شجة،  زر�عة  خمترب  ملدير  كنائب 

�ملرحلة كنت  ولكن يف هذه  فيها،  بــد�أت  �لتي  �لــوز�رة  �إىل  �حلنني 

�أحمل تقنية مل يحملها �شخ�ص �إمار�تي من قبل وهي تقنية زر�عة 

�أن�شجة �لنخيل، وبالفعل عدت �إىل �لعمل بالوز�رة مرة �أخرى وذلك 

�لنباتية  �الأن�شجة  لزر�عة  بتاأ�شي�ص خمترب  1995 حيث قمت  عام 

33و�لذي هو �الآن حمل �ل�شر�كة مع �شركة �لر�جحي �ل�شعودية.
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وتدرجت بالوظيفة الأ�شبح رئي�شًا لق�شم �الإر�شاد و�الإنتاج، ومل 

يقف طموحي �إىل هذ� �حلد حيث طلبت مرة �أخرى �إجازة در��شية 

الإكمال درجة �ملاج�شتري بنف�ص �لتخ�ش�ص وبتوفيق من �هلل تعاىل 

ح�شلت على �ملاج�شتري من �أعرق جامعة مب�شر وهي جامعة عني 

�شم�ص، ثم رجعت �إىل �لعمل مرة �أخرى و�إ�شافة �إىل عملي كم�شوؤول 

�لر�جحي عينت  �شركة  مع  بال�شر�كة  �الأن�شجة  زر�عة  عن خمترب 

رئي�شًا لق�شم �الأبحاث �لزر�عية �إىل يومنا هذ�.

كيف هي رؤيتك لمنهج القيادة في العمل؟
�لعمل  بــروح  يتحلى  �أن  يجب  �لقائد  �أو  �لعمل  يف  �لــقــيــادة 

�جلماعي و�الأخالق و�أن يجيد �لتخطيط و�لتدبري ويتحلى بال�شرب 

و�لهدوء �لالزمني.

كيف تصف قاعدة مواجهتك للصعوبات والحواجز 
في العمل؟

يف كل عمل وخا�شة �لعمل �لبحثي �لذي نحن به ال بد و�أن تكون 

هناك �شعوبات وحتديات ومعوقات، ولكن �لقائد �ملثايل يتقبل كل 

ذلك برحابة �شدر ويبد�أ �ل�شيطرة على ذلك تبعا جلد�ول زمنية 

�ل�شليم يقلل من   �مل�شبق  �لتخطيط  �الأولويات، ولكن  مرتبة ح�شب 

تلك �ملعوقات.

بالنسبة  البيئة  على  المحافظة  هاجس  يمثل  هل 
العمل  إطار  خارج  تعكسه  متواصالً  ودأبًا  همًا  لك 
مجاالت  مختلف  في  وذلك  الوظيفية،  والمهام 

ومحطات الحياة اليومية الخاصة بك؟
فرد  �أنــا  فقط،  �أنــا  يل  لي�ص  �ل�شوؤ�ل  هذ� 

مــن هــذ� �لــوطــن �لــغــايل و�أحـــد �أوالد ز�يــد 

و�ملحافظة  �لبيئة  فم�شاألة  عليه،  رحمة �هلل 

يريد  ال  مــنــا  ومـــن  قــومــيــة،  مــ�ــشــاألــة  عليها 

�شو�ء  �مللوثات  نقية خالية من  بيئة  �لعي�ص يف 

ملوثات �لهو�ء �أو �ل�شوت �أو غريها من �مللوثات، 

فمفهوم �لبيئة كبري جدً� وم�شببات تلوث �لبيئة كثرية 

ال حت�شى وال تعد، لذلك نحن عندما نتكلم عن �لبيئة يجب 

�أن نلتزم بالقو�نني و�ل�شو�بط �لتي و�شعت للمحافظة عليها ومن 

ثم نبد�أ باملحافظة عليها من حيث مو�قعنا �لعملية �أو �ل�شكنية �أو 

�ملر�فق �لعامة �لتي ن�شتخدمها.

هي  ما  والمائية،  الزراعية  األبحاث  قسم  كرئيس 
القضايا التي يتم التركيز عليها؟

نحن باالإمار�ت نو�جه حتديات كبرية ومن �أهم هذه �لتحديات 

كــاإد�رة  نحن  لذلك  �لتملح،  لن�شبة  �ملطردة  و�لــزيــادة  �ملياه  قلة 

حمطات �لتجارب  معنيون بن�شبة كبرية للم�شاهمة  يف �إيجاد حلول 

لتلك �لتحديات، لذلك لي�ص لدينا خيار �آخر يجب �أن نقبل �لتحدي 

حما�شيل  �إيجاد  خالل  من  وذلك  �لتحديات  لهذه  �حللول  ون�شع 

�إيجاد مو�د ت�شاهم بالتقليل من هذه  �أو  تتحمل �جلفاف و�مللوحة 

�مل�شكلة.

الفترة  ف��ي  حققتها  ال��ت��ي  اإلن���ج���ازات  ه��ي  م��ا 
السابقة؟

كــاإد�رة حمطات  �إىل وقت ونحن  �أي جمال يحتاج  �لبحث يف 

الإيجاد  �لطريق  يف  زلنا  وما  بعد،  �ل�شنة  علينا  متر  مل  �لتجارب 

�حللول لكثري من �مل�شاكل �حلقلية، و�لذي يهمنا �أكرث هو �ال�شتفادة 

�لبحوث،  كرثة   ولي�ص  عليها   نعمل  �لتي  �لبحوث  نتائج   وتطبيق 
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�لقابلة  �لبحوث  �إجــر�ء  على  نركز  �حلا�شر  �لوقت  يف  �إننا  حيث 

درجة  �رتفاع  مع  �الإنتاج  وزيادة  �لبيئة  بخدمة  و�خلا�شة  للتطبيق 

جودة هذ� �الإنتاج.

الحياتية  واهتماماتك  وقراءاتك  هواياتك  عن  �ماذا 
المتفرقة؟

كبري  ب�شكل  �لزر�عة  �أهــوى  �أنــا  �حلقيقة  للهو�يات،  بالن�شبة 

و�لدليل على ذلك هو منزيل الأنني ع�شت يف بيئة زر�عية وحياتي 

و�شيد  �لقدم  كرة  مثال  �لهو�يات  بع�ص  هناك  زر�عة، طبعا  كلها 

�الأ�شماك.

العملي  الصعيد  على  طموحاتك  وأفق  �حدود 
الوظيفي والحياتي العام؟

مثل ما �أ�شلفت �إن �الإن�شان لي�شت لديه حدود �شو�ء يف �ملجال 

�أريد  �شيء  هناك  ولكن  �الجتماعي،  �مل�شتوى  على  وحتى  �لعملي 

وهو  له  ما خططت  �أحقق  �أن  �أمتنى  �لعمل  �أحققه على �شعيد  �أن 

�ال�شتفادة من نتائج �أبحاثنا.

�أما على �شعيد �لوظيفة فال �أختلف عن �أحد يف هذ� �لطموح 

حيث �أمتنى و�أطمح يف �الرتقاء الأعلى �لدرجات �لتي هي من حقنا 

كاأبناء لهذ� �لوطن �لغايل.

وال  خامتتي  يح�شن  �أن  �ملوىل  من  �أمتنى  �حلياة  �شعيد  وعلى 

لعيايل  �حلياة  يف  �لتوفيق  و�أمتنى  الإن�شان  مظلمة  �أي  عليَّ  تكون 

جميعًا. 
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خط اأحمر

املبيدات الكيماوية 
تهلك البشر واحلجر والشجر
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متعددة  م�شكلة  �لزر�عية  �الآفات  ملقاومة  �ملبيد�ت  ��شتخد�م 

�الأبعاد فلها تاأثري على �ل�شحة �لعامة و�لبيئة ولها تاأثري �قت�شادي 

ب�شكل  �حلايل  �لع�شر  يف  �مل�شكلة  هذه  �أبعاد  ظهرت  وقد  �أي�شًا، 

ملحوظ، فاملبيد�ت �لزر�عية هي مو�د �شامة ال ميكن �إنكارها، ولها 

�شلبية  �آثار  لها  لكن  �حل�شر�ت،  على  �لق�شاء  يف  �إيجابية  جو�نب 

غري مرغوبة على �لبيئة و�شحة �الإن�شان و�حليو�ن و�لنبات، وثبت 

�أن �لعديد من �لكيماويات �لزر�عية لها تاأثري�ت الإحد�ث �أمر��ص 

حُتــدث  وقــد  جانبية  تــاأثــري�ت  �أي�شًا  ولها  باالإن�شان،  �شرطانية 

نتيجة  تتكون  قد  �ل�شرطانية  �الأور�م  �أن  كما  �خللقية،  �لت�شوهات 

تر�كم �ملبيد�ت بكميات قليلة خالل فرت�ت طويلة. 

بيئية  ــار  �آث عن  ي�شفر  قد  للمبيد�ت  �ملفرط  �ال�شتخد�م  �إن 

على  كثرية  �أمثلة  وهناك  و�ملياه،  �لرتبة  تلوث  يف  تتمثل  خطرية 

جمتمعات كاملة باتت تعاين من �لت�شمم �ملزمن باملبيد�ت، وحتى 

بع�شها  فــاإن  �شليمة،  ب�شورة  �لكيماوية  �ملبيد�ت  ��شتخد�م  عند 

فيلوث  �جلــو  يف  �أبخرته  ويطلق  عديدة  �شنو�ت  �لبيئة  يف  يبقى 

�لغالف �جلوي لكوكب �الأر�ص برّمته، و��شتخد�م كميات كبرية من 

ناحية  من  وال  �لبيئية  �لناحية  من  ال  م�شتد�م،  �أمر غري  �ملبيد�ت 

�ل�شحة �لعامة، بل �إن ��شتخد�م �ملبيد�ت يف بع�ص �حلاالت ال يعّد 

جمديًا من ناحية �قت�شادية، حيث �إن �ملال �الإ�شايف �ملتحقق من 

حما�شيل �أكرب بف�شل ��شتخد�م �ملبيد�ت ال يغطي تكاليف �ملبيد�ت 

نف�شها وغالبًا ما توجد بد�ئل �أرخ�ص تكلفة و�أكرث �أمنًا.

المبيدات والمواد الكيماوية واألطفال
يتعر�ص �الأطفال �إىل خطر �لتلوث باأكرث من )70000( مادة 

كيميائية �شناعية، مت ت�شنيع معظمها منذ �حلرب �لعاملية �لثانية، 

ومعظم هذه �مللوثات تنت�شر يف �لبيئة حولنا حيث مت �ختبار بع�ص 

هذه �ملو�د وحتديد خماطرها على �شحة �الأطفال. 

ويعتبر األطفال عادة أكثر من البالغين تعرضًا للملوثات 
الكيميائية لعدة أسباب: 

 1 - هم ي�شربون كميات �أكرب من �ملاء، ويتناولون طعامًا �أكرث، 

فاالأطفال  وزن �جل�شم،  كيلو غر�م من  لكل  �أكرث  هو�ء  ويتنف�شون 

خطر  ــزد�د  وي و�لــهــو�ء،  و�لطعام  �ملــاء  يف  للملوثات  تعر�شًا  �أ�شد 

�لفم،  يف  �الأ�شياء  و�شع  عادة  لديهم  �لذين  �الأطفال  عند  �لتلوث 

�للعب  ممار�شتهم  �أن  �إىل  �إ�شافة 

ي�شخم  و�لــذي  �لرتبة  من  قريبًا 

ويزيد من تعر�شهم للملوثات �لبيئية. 

 2 - عدم ن�شج بع�ص �الأع�شاء عند �الأطفال 

بع�ص  ويف  �لــــوالدة،  بعد  �الأوىل  �الأ�ــشــهــر  خــالل  خ�شو�شًا 

�حلاالت يكون �الأطفال �أقدر على �لتعامل مع �ل�شموم �لبيئية الأنهم 

غري قادرين على �لتخل�ص منها بال�شكل �لفعال. 

�خرت�ق  �ل�شهل  من  فاإنه  و�لر�شع  �الأطفال  لنمو  نظرً�   -  3  

تلك �ملرحلة وقد يكون �ل�شرر �لتايل للتعر�ص للملوثات خالل هذه 

�لفرت�ت �شديدً�. 

لهذه  �الأطــفــال  لتعر�ص  �لرئي�شي  �لطريق  هو  �لــغــذ�ء  يعترب 

�ملبيد�ت، لكنهم قد يتعر�شون لها يف �ملنزل �أو �ملدر�شة و�حلد�ئق 

�ملنت�شرة �أو عرب �لهو�ء من �ملناطق �ملجاورة.

�إن �خل�شار و�لفو�كه قد تكون �أحد �الأ�شباب لت�شمم �الأطفال 

و�لتطور،  �لنمو  مر�حل  يف  فهم  ذلــك،  يف  غر�بة  وال  باملبيد�ت، 

ويحتاجون �أكرث من �لكبار �إىل �لطعام، ولذلك فهم �أكرث تعر�شًا 

ملرور �ملبيد�ت �ل�شامة �إىل �أج�شادهم، فامل�شكلة �الأ�شا�شية هي �أن 

�الأطفال هم �أول �ل�شحايا.

يف �لعام 2001 �أفادت در��شة هولندية �أجريت على 20 �ألف 

طفل �أن ق�شمًا ال باأ�ص به منهم ميت�شون جرعات �شامة من مو�د 

نفذ  باأعو�م،  وبعدها  )�ملبيد�ت(،  �لزر�عية  �لكيماوية  �ملكافحة 

�لكندية در��شة  �لعامة يف مقاطعة كيبيك  �لوطني لل�شحة  �ملعهد 

على �أطفال تر�وحت �أعمارهم بني 3 و7 �شنو�ت، تبني على �إثرها 

�ملــ�شاركـــــــني،  من  باملــــــئة   99 بـــــول  يف  للمبـيد�ت  بقايا  وجود 

هذ� عند �أطـــــفال �لدول �ملتــــقدمة، فــــماذ� عن �الأطفال يف بالد 

�لعرب؟.

�إحــدى  �أطفال  تعر�ص  عن  حكومية  ميد�نية  در��شة  ك�شفت 

�لدول �لعربية �لعاملني يف �ملجال �لزر�عي �إىل �الإ�شابة باأمر��ص 

83 باملئة من جمموع �لعاملني يف  �إىل نحو  خطرية وبن�شبة ت�شل 

�أجر�ها  �لتي  �لدر��شة  و�أ�شارت  �لدر��شة،  �شملتها  �لتي  �ملــز�رع 

45 باملئة من  فريق من وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية و�لعمل �إىل �أن 

ن�شبة  ت�شكل  حني  يف  جلدية،  بالتهابات  م�شابون  �الأطفال  هوؤالء 

باملئة،   30 �شديدي  بالتهاب  �مل�شحوبة  �لعيون  باحمر�ر  �الإ�شابة 

وحتتل �الإ�شابة باالأمر��ص �ملعوية 20 باملئة، وباملقابل تنت�شر نوبات 

�ل�شرع بن�شبة 5 باملئة.
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�الأطفال  الإ�شابة  �ملبا�شرة  �الأ�شباب  من  �أن  �لدر��شة  وذكرت 

�لعاملني يف جمال �لزر�عة بهذه �الأمر��ص عدم ��شتخد�م و�شائل 

��شتخد�م  وعدم  �لكيماوية،  و�ملبيد�ت  �ل�شموم  ر�ص  عند  وقائية 

�ل�شالمة،  باإر�شاد�ت  �لتقيد  �أو  �ملكتوبة  �الإر�شاد�ت  وفق  �ملبيد�ت 

�أثناء  و�لرياح  لالأتربة  مبا�شر  ب�شكل  �الأطفال  تعر�ص  عن  ف�شاًل 

قيامهم بعملية �لر�ص لتلك �ملبيد�ت �حل�شرية.

�الأعر��ص

ميكن خال�شة �لقول �إن �أعر��ص �لت�شمم �حلاد للمبيد�ت �لتي 

لها  تعر�ص  �لتي  �ل�شامة  �ملادة  نوع  على  تعتمد  �لطفل  على  تظهر 

ومن �شمن هذه �الأعر��ص.

1 - �آالم يف �ملعدة �أو �لبطن.
2 ــ قيء وت�شنجات ع�شلية.

3ـ �ل�شعور بالنعا�ص و�شكون �حلركة.
4 - �آثار للحروق �أو تبدل لون �لب�شرة حول �لفم مما يدل على 

�بتالع �ملادة �ل�شامة.

يف  وتعرق  وبــرودة  �شحوب  �أعر��شها  ومن  �شدمة  حدوث  ـ   5
�لتنف�ص  على  �لقدرة  وعــدم  و�الأظــافــر  �ل�شفتني  ــاق  و�زرق �جللد، 

ب�شكل طبيعي، �لتململ وعدم �لر�حة، �ل�شكون وعدم �حلركة.

6 - فقد�ن �لوعي.

كيف نجنب أطفالنا وأنفسنا أيضًا،
 مخاطر المبيدات الكيماوية؟

نتجت من 
ُ
�أ �لتي  و�لفو�كه  تناول �خل�شار  �الأمثل هو  �إن �حلل 

دون �للجوء �إىل ��شتعمال �ملبيد�ت �لكيماوية، �أما �إذ� تعذر حتقيق 

هذ� �الأمر، فاإن و�حدً� من �ثنني مفيد: �إما �لغ�شيل �جليد للخ�شار 

�أو �لتق�شري، فهذ�ن كفيالن بالتقليل من كمية �ملبيد�ت  و�لفو�كه، 

�لتي تفكر بالعبور �إىل بطون �ل�شغار و�لكبار �أي�شًا.

مخاطر المبيدات الكيماوية
1 - �ملخاطر على �لبيئة.

2 - �ملخاطر على �الإن�شان و�لكائنات �حلية
ت�شمل  باأعر��ص  �لكيماوية يظهر  باملبيد�ت  �لت�شمم �حلاد  �إن 

تنف�شية  مظاهر  �إىل  �إ�شافة  و�لتقيوؤ،  و�لغثيان  و�لـــدو�ر  �لتعب 

فريتبط  �ملزمن  �لت�شمم  �أمــا  للحياة،  مهددة  خطرة  وع�شبية 

�لوالدية  �لت�شوهات  مثل  �خلطورة  غاية  يف  باأمر��ص  باالإ�شابة 

و�الأمر��ص �لع�شبية و�الأمر��ص �لغدية و�ل�شرطان.

�إن �لتعر�ص للمبيد�ت يرفع من خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لدم 

مبعدل مرتني، و�إ�شافة �إىل �شرطان �لدم، فهناك �شرطانات �أخرى 

�لدماغ  �شرطان  منها  �لكيماوية  باملبيد�ت  عالقة  على  �أنها  يبدو 

فوق  �لغدة  و�أور�م  �ل�شاركوما  و�شرطان  �لدرقية  �لغدة  و�شرطان 

�لكلية، و�شرطان �ملثانة ورمبا �شرطانات �أخرى.

�أي�شًا من �شر �ملبيد�ت �لكيماوية، وال  وال ي�شلم جهاز �ملناعة 

�له�شيم  يف  كالنار  �نت�شرت  �لتي  �لتح�ش�شية  �الرتكا�شات  نن�شى 

كرثت،  �جللد  و�لتهابات  تفاقمت،  �لربو  فاأمر��ص  �الأطفال،  عند 

من  عــددً�  فــاإن  لذلك  ت�شاعدت،  �لتح�ش�شية  �ل�شدمة  وحــو�دث 

�ملبيد�ت متهم وحتى �إ�شعار �آخر، بحدوث تلك �الأزمات.

�مل�شتفيد،  و�ملــز�رع  �الأول،  �مل�شتهدف  هو  �مل�شتهلك  كان  �إذ� 

فاأيهما عر�شة للخطر؟!

�ملــز�رع  هو  �ملبيد�ت  هــذه  خماطر  من  �الأول  �مل�شتهدف  �إن 

�لر�ص  حالة  يف  �ملبيد�ت  مع  �ملبا�شر  تعامله  نتيجة  وذلك  نف�شه، 

هناك  وحقيقة  و�لكمامات،  �لو�قية  �ملالب�ص  ي�شتخدم  ال  عندما 

غياب كامل للوعي بني �أو�شاط �ملز�رعني، وال يوجد حر�ص لديهم 

عند ��شتخد�م �ملبيد�ت و�تباع �الإر�شاد�ت �لالزمة ل�شالمتهم.

من  لنا  يتبني  �ملتعددة  و�الإجــــر�ء�ت  �الآر�ء  من  �لرغم  على 

�إال  �ملــز�رعــني ما هو  �أو�ــشــاط  �لوعي يف  تــدين  �أن  خــالل �حلديث 

جمرد وجه م�شتعار الإخفاء ظاهرة �جل�شع وغياب �ل�شمري و�لو�زع 

�لديني و�الأخالقي. فاملز�رع يعي متامًا ماذ� يفعل، ولديه �إر�شاد�ته 

�أ�شرته. مائدة  على  لل�شم  يتعر�ص  ما  بتحرمي  تبد�أ  �لتي  �خلا�شة 

�لبيئة  تلويث  للمبيد�ت يعمل على  �لع�شو�ئي  و  �ال�شتخد�م �ملفرط 

فامل�شكلة  �خللقية  و�لت�شوهات  �الأمــر��ــص  بع�ص  ون�شر  و�لــغــذ�ء، 

�شت�شتمر.

ملاذ�..؟ نتيجة لتطور جتارب و�أبحاث �ملز�رعني يف ��شتخد�م 

�ملبيد�ت، حيث يقوم �لبع�ص بخلط �أنو�ع متعددة من �ملو�د �ل�شامة 

ور�شها على �ملح�شول، مما يعني م�شاعفة درجة �خلطورة بح�شب 

�أعد�د �ملبيد�ت �لتي يختارها �ملز�رع من تاجر �ملبيد�ت �لذي يقدم 
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كل ما يريده �لزبون!

خال�شة �لقول �إن �ملبيد�ت �لكيماوية توؤدي �إىل حو�دث موؤ�شفة 

�أن  �ملعروف  فمن  ��شتخد�مها،  لدى  خطاأ  �أو  �إهمال  حدث  ما  �إذ� 

�ملبيد�ت �لكيماوية هي عبارة عن مو�د كيميائية خطرة ت�شتخدم 

على  متفاوتة  بدرجات  �شام  تاأثري  ولها  �لنباتية،  �الآفات  �إبادة  يف 

�الإن�شان و�حليو�ن و�لنبات.

إرشادات استخدام المبيدات 
بصورة صحيحة

- متزج �ملبيد�ت وحت�شر بعيدً� عن �أماكن وجود �الأطفال   1
و�لطعام.

وعــدم  و�لــ�ــشــر�ب،  �لطعام  تــنــاول  عــن  �المتناع  يجب   -  2
�لتدخني عند ��شتخد�م �ملبيد�ت وعمليات �ملكافحة.

زجاجات  �إىل  �الأ�شلية  عبو�تها  من  �ملبيد�ت  نقل  عدم   -  3
�ملرطبات �أو �الأدوية �أو علب �ملو�د �لغذ�ئية �لفارغة.

4 - يتم �لتخل�ص من عبو�ت �ملبيد�ت �لفارغة بنزع �أغطيتها 
�شاحلة  غري  ت�شبح  بحيث  وت�شغط  معدنية  كانت  �إذ�  وتنظيفها 

على  �شم   45 عمق  على  منعزل  مكان  يف  تدفن  ثم  لال�شتخد�م 

�الأقل، وير�عى �رتد�ء �لقفاز�ت �لو�قية عند �لقيام بهذه �لعملية.

من  كي�ص  د�خـــل  �لــفــارغــة  �لزجاجية  �لــعــبــو�ت  حتطم   -  5
�لكرتون  عبو�ت  وكذلك  �الأر�ــص،  يف  بعمق  تدفن  ثم  �لبال�شتيك 

و�لورق.

�الأنهار  بعيدً� عن  باالأر�ص  �لدفن  �أن يكون مكان  6 - يجب 
و�لينابيع وجتمعات �ملياه و�حلد�ئق �لعامة و�حلد�ئق �ملنزلية.

7 - ير�عى عند �لبدء بعملية ر�ص �ملبيد�ت عدم وجود طعام، 
وتغطية �ملالب�ص �ملعلقة �أو �إز�لتها، وتغ�شل �إذ� �أ�شابها �لر�ص.

8ـ تخزين �ملبيد�ت يف مكان خارج �ملنزل ويف م�شتودع خا�ص 
�أمني ومغلق.

�ل�شديدة  باملبيد�ت  �ملكافحة  عمليات  �لتوقف عن  يجب   -  9
من  �الأطفال  لوقاية  و�خل�شار  �لفاكهة  ن�شج  �كتمال  عند  �ل�شمية 

�الإ�شابة بالت�شمم من جر�ء تناولها.

10 - عدم �ل�شماح لالأطفال و�لكبار بتناول �لفاكهة و�خل�شار 
�ملعاجلة حديثًا �إال بعد �لتاأكد من غ�شلها جيدً�، وال ي�شمح بتناولها 

قبل م�شي فرتة منا�شبة ترت�وح بني ع�شرة �إىل ع�شرين يومًا على 

معاجلتها وذلك ح�شب نوع �ملبيد �مل�شتخدم.

ن�شجها  �أو�ن  قــرب  �خل�شرو�ت  وال  �لفاكهة  تعالج  ال   -  11
باملو�د �لف�شفورية �لع�شوية، و�إذ� عوجلت مبادة �لكلور يجب غ�شلها 

جيدً� قبل تناولها �أو طهيها.

و�أمــاكــن  �حلــقــول  يف  خا�شة  حتذيرية  لــوحــات  و�شع   -  12
�ملعاجلة تنبه �إىل وجود �خلطر.

و�حلد�ئق  و�ملــزروعــات  �حلقول  معاجلة  عقب  يجب   -  13

جيد�  �الأيدي  غ�شل  �ملنزلية،  �حل�شر�ت  مكافحة  وعقب  �ملنزلية، 

وكل جزء من �أجز�ء �جل�شم تعر�ص للمحلول ويكون �لغ�شيل باملاء 

و�ل�شابون مع �لفرك �جليد.

�ملر�شو�شة  �ملــنــزل  غــرف  بــدخــول  لالأطفال  ي�شمح  ال   -  14
باملبيد�ت �حل�شرية قبل �نق�شاء �شاعة من �لزمن.

15 - يف�شل ��شتخد�م �ملو�د �لقليلة �ل�شمية عند ر�ص �ملنازل.
�حلقول  معاجلة  عند  �ملــنــازل  و�أبـــو�ب  �لنو�فذ  غلق   -  16

و�حلد�ئق �ملجاورة و�أثناء هبوب �لرياح.

17 - عدم ��شتخد�م �ملبيد�ت �حل�شرية �العتيادية �أو �لنفط 
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لكي  �لر�أ�ص  بقمل  �مل�شابني  �الأطفال  روؤو�ص  على  �لكاز(  )كزيت 

�إىل حو�دث ت�شمم، و��شتخد�م �ملو�د �خلا�شة عند  يوؤدي ذلك  ال 

�ل�شرورة للتخل�ص منه.

التوصيات 
�أخــطــار  حــول  �مليد�نية  �لتوعية  حــمــالت  تنظيم  �ــشــرورة   

من  �الأطــفــال  ومنع  �لزر�عية،  للمبيد�ت  �لع�شو�ئي  �ال�شتخد�م 

�لقيام بعملية �لر�ص لتلك �ل�شموم. 

 تطبيق قانون ��شتخد�م �ملبـــــيد�ت، كما ويجب �إلز�م �ملز�رع 

�ملعــــنية  �جلهات  �إىل  �لرجوع  ب�شــــرورة  مبيد  �أي  �شر�ئه  عند 

الأن  �ملنا�شبة..�لخ،  و�جلــــرعة  �ملبيد  نوع  حتدد  و�لتي  �ملخت�شة 

لكــــل �آفة زر�عية مبيدً� متخـــ�ش�شًا مبكافــــــحتها، ولي�ص �أي �شيء 

نتائـــــج  ذ�ت  كانت  متخ�ش�شة  �ملباعة  �ملبيد�ت  كانت  وكـــــلما 

بيع  حمالت  و�إلــز�م  بذلك  قر�ر  �إ�شد�ر  ويجب  وفعالة.  �إيجـــابية 

لي�ص  كيميائي  م�شتـــــح�شر  �أي  بيع  بعدم  و�الأ�شمدة  �ملبـــــيد�ت 

يف  �الأدويــة  مع  �لتـــــعامل  يتم  مثلما  ر�شــــــــمية،  ورقة  يف  مــــدونًا 

�ل�شيدليات.

و�ملقــــروء  �ملرئي  �الإعــــــالم  يف  �لتوعـــــية  بر�مج  تكثيف   

و�إعـــالنات  خمـــــتلفة  توعوية  بر�مج  بــاإعــد�د  وذلــك  و�مل�شموع 

و�ملتـــــعاملني  �ملو�طنني  �شر�ئح  خمتلف  تنبيه  لغر�ص  �إر�شادية 

كيــــفية  معرفة  مع  �ل�شـــــامة  �لكيـــــماوية  باملو�د  خا�شة  ب�شـــفة 

تتم  كما  و�خلطرة.  �ل�شــامة  وطبيعتها  �ملــو�د  هذه  مع  �لتــــعامل 

للعاملـــني  تدريبـــــية  بر�مج  �إعد�د  لغر�ص  باخلرب�ت  �ال�شـــــتعانة 

�لكيـــــماوية  �ملــو�د  مع  �لتــــعامل  كيفية  على  �لقطاعات  مبختلف 

و�ملـــبيد�ت.

�لطبيعية  �ملركبات  و��شتخد�م  �لع�شوية  �لزر�عات  ت�شجيع   

بدياًل عن �ملبيد�ت �لكيماوية.

ميزات البدائل اآلمنة للمبيدات الكيميائية 
�شارة  غــري  طبيعية  ومـــو�د  حيوية  مركبات  عــن  عــبــارة   -  1

باالإن�شان �أو �لنبات �أو �لبيئة. 

2 - مو�د �أقل �شمية لالآفات من �ملبيد�ت �لكيماوية. 
3 - رخي�شة �لثمن �أكرث من �ملبيد�ت �لكيماوية. 

�ملبيد�ت  من  �أقل  �إ�شابة  م�شتويات  عند  ��شتعمالها  يبد�أ   -  4
�لر�ص  تكر�ر  ميكن  لــذ�  لالإ�شابة  �ملبكر  و�الكت�شاف  �لكيماوية 

للح�شول على �أف�شل �لنتائج. 

�أن  �أن يثق �ملز�رع  - عند ��شتعمال �ملركبات �حليوية يجب   5
�الآفة لن متوت فورً� بل حتتاج �إىل فرتة ح�شانة د�خلها. 

6 - فرته �ل�شماح بعد �لر�ص وعند �لقطف تكاد تكون معدومة 
يف حالة ��شتخد�م بد�ئل �ملبيد�ت �الآمنة. 

7 - هي �لو�شيلة �الآمنة وت�شلح للم�شتوى �لثقايف �ملتفاوت يف 
جمال مكافحة �الآفات. 

8 - �أخطاء ��شتعمال بد�ئل �ملبيد�ت ال ت�شبب �شررً� للمز�رع 
�أو حيو�ناته �أو بيئته. 

تطبيق  عند  �الأ�شا�شية  �ملهام  من  للمنتجات  �لت�شدير   -  9
بد�ئل �ملبيد�ت. 

10 - تكر�ر ��شتعمالها يوؤدي �إىل زيادة �الأعد�ء �لطبيعية مما 
يقلل من ��شتخد�م �ملبيد�ت �لكيماوية. 

للم�شدر  و�شمان  للمنتج  �أمــان  �الآمنة  �ملبيد�ت  بد�ئل   -  11
حيث غذ�ء خال من �لكيماويات وحفظ للبيئة من �لتلوث. 

�ملكافحة  نتيجة جناح  و�لفردي  �لقومي   œلنا� زيــادة   -  12  

ومتتع �الإن�شان بال�شحة و�لعافية.
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تلك  �إنتاج  �أن  �لهالونات،  على  �أجريت  �لتي  �لدر��شات  بينت   لقد 

�ملو�د يبلغ فقط 2 % من جممل �إنتاج مو�د �لكلوروفلوركربون، ونظرً� 

لفعاليتها ون�شاطها �لكيميائي �لكبري، فاإنها م�شوؤولة عن ��شتنز�ف 

%25 من �أوزون �لغالف �جلوي وبالتايل دمار تلك �لطبقة �جلوية 

�لهامة و�حليوية .

  

طبقة األوزون درع األرض الواقي
 تعمل طبقة �الأوزون على حماية �شطح �الأر�ص من �الأ�شعة �ل�شارة 

كما  �لبنف�شجية،  فوق  �الأ�شعة  �أهمها  ومن  �ل�شم�ص،  من  �ل�شادرة 

تعمل تلك �لطبقة على حفظ و�شبط درجة �حلر�رة للغالف �جلوي 

من خالل عملية �التز�ن �حلر�ري للكرة �الأر�شية .

ومن �ملعلوم �أن �الأ�شعة فوق �لبنف�شجية، تت�شم بقدرتها على �إحد�ث 

نباتًا،  �أو  �أو حيو�نًا  �إن�شانًا  كان  �شو�ء  لها  يتعر�ص  بليغة ملن  �أ�شر�ر 

�جللد،  ك�شرطان  �ل�شرطان،  �أنــو�ع  بع�ص  �إحــد�ث  يف  تت�شبب  حيث 

لها على  يتعر�ص  ملن  و�لت�شوهات �خللقية  �لعمى  تت�شبب يف  و�أي�شا 

�ملدى �لزمني �لطويل.

 الهالونات موضوع بحث
 ي�شكل �لتخل�ص من �لهالونات، �أحد �أهم �لق�شايا �لبيئية �لتي ت�شغل 

بال �لعلماء و�لباحثني يف �لوقت �لر�هن، وقد �أجريت جتارب مو�شعة 

�جل  من  �ملــو�د،  لتلك  منا�شبة  بد�ئل  تكون  جديدة  مو�د  لتح�شري 

تد�رك ومنع خطرها �لد�هم على �الإن�شان و�لبيئة.

 وبالرغم من وجود بع�ص �ملو�د �لبديلة ـ �إال �أن فعاليتها يف مكافحة 

�حلر�ئق و�لتغلب على �لنري�ن، ما ز�لت مد�ر بحث و��شتق�شاء، �إذ 

وال  للبيئة  �شديقة  و�أي�شا  �شامة  وغري  �آمنة  و  فعالة  تكون  �أن  يجب 

تت�شبب باإحد�ث خلل يف تركيب طبقة �الأوزون �لتي �أ�شبحت حمط 

�هتمام وعناية �لب�شر يف �لوقت �لر�هن.

 

تلعب بع�ص �ملو�د دورً� هامًا يف مكافحة و�إخماد �حلر�ئق، ومن �أهم 

تلك �ملو�د �لهالونات �لتي يتم ��شتخد�مها على نطاق و��شع يف �لكثري 

من دول �لعامل.

�لهالوجينية  بالهيدروكربونات  تعرف  �لتي  �ملركبات  تلك   وتتميز 

Halogenated Hydrocarbons، باأنها غاز�ت عدمية �للون 
و�لر�ئحة وغري مو�شلة للتيار �لكهربائي و�شميتها �شئيلة، ومن �أهم 

ميثان(  فلورو  ثنائي  كلورو  )وبرومو   1211 �لهالون  �ملركبات  تلك 

 ،)Bromo Chloro Difluoro Methane )CBrClF2
Bromo Triflu 1301 )برومو ثالثي فلورو ميثان -  و�لهالون

ro Methane(، تلك �ملركبات، ت�شتخدم حاليًا يف �أجهزة �إطفاء 
من  وغريها  و�ملنازل  و�ل�شيار�ت  �ملكاتب  يف  توجد  �لتي  �حلر�ئق 

�الأماكن �ملعر�شة ملخاطر ن�شوب �حلر�ئق فيها.

  

آلية اإلطفاء
مكافحة  جمال  يف  ��شتخد�مها  �ملحبذ  �ملو�د  من  �لهالونات   تعترب 

�لنري�ن، نظرً� خل�شائ�شها �لفيزيائية و�لكيميائية �ل�شالفة �لذكر، 

ق�شري،  زمن  يف  �حلر�ئق  على  �لتغلب  يف  �لعالية  لفعاليتها  ونظر� 

حيث تعمل �لهالونات على ك�شر �شل�شلة �لتفاعل �لكيميائي �لالزمة 

�إز�حة  يلزم  �أن  دون  �لنري�ن  �إخماد  يتم  وبذلك  �حلريق،  حلدوث 

�الأوك�شجني من منطقة �حلريق كما تفعل بع�ص �ملو�د �الأخرى.

من هنا فقد مت �لتو�شع يف ��شتخد�م هذه �ملو�د عامليًا، لكن �الأبحاث 

من  ــو�د  �مل تلك  ت�شببه  ما  مــدى  بينت  عليها،  الحقا  �أجــريــت  �لتي 

�لطبقة  تلك  تركيب  تدمر  �الأوزون، حيث  على طبقة  خماطر جمة 

�حليوية و�لهامة من �لغالف �جلوي.

  

مخاطر متعددة تتسبب بها الهالونات
 ت�شرتك �لهالونات مع غريها من �ملركبات يف �إحد�ث �أ�شر�ر بليغة 

بطبقة  تعرف  و�لتي   ،O3 �الأوزون  لطبقة  �لكيميائي  �لرتكيب  يف 

�مليثيل،  بروميد  �خلطرية،  �ملركبات  تلك  ومن  �ل�شرت�تو�شفريك، 

وميثيل كلوروفورم، ور�بع كلوريد �لكربون، و�لفريونات، وغريها من 

�ملركبات ذ�ت �لن�شاط �لكيميائي �لكبري.

حماية  منظمات  كــربيــات  دعـــوة  متــت  فقد  خلــطــورتــهــا،   ونظر� 

تقل�ص  ملزمة،  ت�شريعات  �شن  �شرورة  �إىل  �ملتحدة  و�الأمم  �لبيئة 

�أهم  �إنتاجها، ومن  للتوقف متامًا عن  �ملو�د متهيدً�  تلك  ��شتخد�م 

�لتوقيع عليه يف عام  �لذي مت  �ملعاهد�ت، بروتوكول مونرتيال  تلك 

1987 و�لذي ��شرتط �إيقاف �إنتاج �ملو�د �مل�شتنزفة لطبقة �الأوزون، 
كلوروفورم،  و�ملثيل  ترت�كلور�يد،  وكربون  �لهالونات،  �أهمها،  ومن 

وكلوروفلوروكربون.
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احلدائق والهواء النقي يساعد على تخفيف أعراض املرض 

األطــفال.. والطــبيعة
44

براعم



تشجيع األطفال على حب الطبيعة 
�لطرق  و�إحـــدى  �لطبيعة،  حــب  على  طفلك  ت�شجيع  �الأهمية  مــن 

�ملقرتحة لذلك تتمثل يف تعليمه مهار�ت �لب�شتنة و�العتناء باالأ�شجار 

منذ �شن مبكرة. ولي�ص هناك �شك يف �أن طفلك �شيتمتع مب�شوؤولية 

باحلديقة  منطقة  تخ�شي�ص  ميكنك  كما  �حلديقة،  يف  م�شاعدتك 

ليعتني بها، و�إذ� كنت ال متتلك حديقة، فيمكنك �شر�ء �شجرة ظليلة 

ميكن رعايتها د�خل �ملنزل. 

و�حلد�ئق ميكن �أن تخ�شب خيال طفلك وجتعله يتحول �إىل �شخ�ص 

بالتاأكيد  �شتكون  �لنهائية  و�لنتيجة  �لطبيعة.  بقيمة  ي�شعر  م�شوؤول 

جتربة جمزية لك وللطفل.

ست طرق لجعل طفلك يتمتع بالحديقة
 1. حاول �لتخل�ص من كافة �ملبيد�ت �لكيميائية يف �حلديقة، 

و��شتخد�م �لبد�ئل �الآمنة �الأخرى �أو �الحتفاظ بها مغلقة باأمان.

2. �زرع مع طفلك بذور �لنباتات �لتي تنمو ب�شرعة حتى ي�شتطيع   

طفلك روؤية نتائج �شريعة للب�شتنة.

ورعــايــة  �شقاية  مهمة  طفلك  �أعـــط   .3  

فر�شة  هــذه  زرعها.  �لتي  �لنباتات 

من  وتــزيــد  �مل�شوؤولية  ليتحمل 

وم�شاهدة  بنف�شه،  �عتد�ده 

متنحه  تــنــمــو  ــات  ــات ــب ــن �ل

�ل�شعور بالنجاح.

عندما  معا  �حتفال   .4  

�إىل  ــــذور  ــــب �ل تـــتـــحـــول 

بنجاح  ومتتع  �لنباتات، 

جمهود طفلك و�ثِن على 

جناح جهده �لدوؤوب.

يف  �ملـــ�ـــشـــي  حــــــــاول   .6  

ــامــة و�ــشــط  ــع ــنــزهــات �ل ــت �مل

�خل�شرة مع طفلك. 

و�لكبار  لالأطفال  �شــــحية  بيئة  �لنــــقي  و�لهــو�ء  �حلد�ئق  متثل 

�لهو�ء  باحلياة يف  ب�شدة  يتعلقون  �الأطفال  ومعظم  �شو�ء،  على حد 

بالبيـــــئة  و�لتمتع  بحرية،  و�للعب  �جلــري  ميكنهم  حيث  �لطلق، 

�لتي  �الأماكن  هي  �خلارجية  �لطبيعية  �لبيئية  فاالأماكن  �لطبيعية. 

طريق  وعن  �لطبـــيعي،  �شــــحرهم  ي�شتعيدو�  �أن  لالأطفال  ميكن 

�إىل  و�لنمو  �لتعلم  على  �لقدرة  يك�شبون  �لطبيعة  ��شتك�شاف  فرحة 

�أبعد �حلدود.

ما أهمية الحدائق والطبيعة؟ 
�لطبيعة مهــــمة جــــــد� يف منو �الأطـــــفال من خالل �لعديد من �ل�شبل 

عن  و�جلـــــ�شدي.  و�لعــــاطفي  و�لفكري  �لنف�شي،  �لنمو  فيها  مبا 

للطفل  �لطبيعي من حولهم، فيمكن  �لعامل  و�كت�شاف  �للعب  طريق 

�لنـــــباتات  �أنــو�ع  و�أ�شكال  �أ�شماء  وتعلم  �الأ�شجار،  تنمو  كيف  تعلم 

�أن  �لدر��شــــات  بينت  كما  �ملختلفة.  و�حل�شر�ت  و�حلــــــيو�نات 

عر�شة  �أقــل  وبالـــحد�ئق  �ملنـــــزل  خــارج  يلعبون  �لذين  �الأطــفــال 

�لتاأثري  ب�شــبب  بينهم  �لعدو�نية  من  يقــــلل  باالأمر��ص،  لالإ�شابة 

�ملهدئ للخ�شرة فيهم. 

ب�شكل  يرتبط  قد  للطبيعة  مبكر  عمر  يف  �الأطفال  تعر�ص  �أن  كما 

�إيجابي مع �لتنمية ويو�شع خميلة �لطفل ويحفزه على �الإبد�ع.

تأثيرات عالجية للحدائق. 
على  ت�شاعد  �أن  ميكن  فهي  عــالجــيــًا،  ــاأثــريً�  ت للحد�ئق  �أن  تبني 

تخفيف �أعر��ص �ملر�ص و�شرعة �شفاء �ملري�ص. ويف در��شة �أجر�ها 

�لربوفي�شور روجر �ولريك يف والية تك�شا�ص، بني �ملر�شى يف �لرعاية 

�مل�شددة، مت و�شع بع�ص �ملر�شى �لذين �أجريت لهم عملية جر�حية 

جــد�رً�  تو�جه  نافذة  لها  و�حــدة  �لغرف،  من  نوعني  يف  �لبطن  يف 

تبني  وقد  �أ�شجار.  حديقة  تو�جه  نافذة  لها  و�الأخــرى  �لطوب،  من 

��شرتدو�  �الأ�شجار  �لتي و�جهت  �لغرف  �لذين كانو� يف  �أن �ملر�شى 

عافيتهم �أ�شرع وكانو� �أقل حاجة �إىل م�شكنات �الأمل من �أولئك �لذين 

كانو� يف �لغرفة �لتي تو�جه �جلد�ر. 

آثار غير مرغوب فيها 
على �لرغم من �لفــــو�ئد �اليــــــجابية �لعديـــــدة للحد�ئق و�لطبيعة، 

�ملتنزهات،  �أو  �ملالعـــــب  �أو  �ملد�ر�ص  يف  �أو  �ملنزل  يف  كانت  �شو�ء 

ت�شببها �حلد�ئق  �أن  �لتي ميكن  �ل�شلبية  �الآثار  �أن هنالك بع�ص  �إال 

و�الأع�شاب،  لالآفات  مبيد�ت  وجــود  نتيجة  منها  �ملنزلية  وخا�شة 

حيث تعد هذه �ملبيد�ت خطرة على �الأطفال �إذ� كانو� قادرين على 

�لو�شول �إليها، وميكن �أن تت�شبب يف ت�شممهم، ولذلك يجب �حلر�ص 

على �إبعاد هذه �ملبيد�ت عن متناولهم، هذ� باالإ�شافة �إىل خطورتها 

45على �لبيئة.
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اأ�سفار

حصاد املياه يف اإلمارات ..
 نظام تقليدي أثبت جناحه باستمرار
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يعني تركيز �ملطر وتخزينه  �الأمطار  ح�شاد مياه 

عو��شف  بعد  �الإن�شان،  بتدخل  �أو  طبيعية  ب�شورة 

�الأمطار �ل�شديدة، ال�شتخد�مه على نحو مفيد. وتعد 

�الأمطار  مياه  ��شتخد�م  مفتاح  �ملياه  ح�شاد  عملية 

على نحو �أف�شل، وب�شورة عامة فاإن عملية ح�شاد 

و�لطاقة،  �ملياه  توفري  منها  عديدة  فو�ئد  لها  �ملياه 

مياه  جريان  عن  �لناجتة  �لرتبة  �جنــر�ف  وتقليل 

�الأمطار، وتوفري م�شدر �إ�شايف لال�شتعماالت �خلا�شة 

و�ل�شاحات  �ل�شيار�ت  وغ�شيل  �ملنزلية  مثل ري �حلد�ئق 

�خلارجية و�حلد�ئق �لعامة، وتوفري مياه خالية من �مللوثات 

ح�شاد  وُنظم  �ل�شطحية.  �ملياه  يف  تتو�جد  ما  غالبًا  �لتي 

مياه �الأمطار قد ال حتتاج من�شاآت خا�شة، بل قد ُي�شَتفاد من 

�ل�شيار�ت و�ملالعب و�ملنتزهات �لعامة  �أ�شطح �ملنازل ومو�قف 

و�لبحري�ت �ل�شغرية و�ل�شهول �لفي�شية. 

ويتميز  معدومة،  تكون  تكاد  �ل�شلبية  �لبيئية  �آثارها  �أن  كما 

للمياه، يخفف  �إ�شافيًا  باأنه ميثل م�شدرً�  �الأمطار  مياه  ح�شاد 

�لعبء على �ملو�رد �لتقليدية، كما �أنه ميثل �حتياطيًا ملو�رد �ملياه 

�الأخرى، يف حاالت �لطو�رئ و�لكو�رث �لطبيعية، ويخفف ح�شاد 

و�شو�رع  �ل�شحي  �ل�شرف  �شبكات  على  �لعبء  �الأمــطــار  مياه 

�ملدن، �لتي قد تغرقها مياه �الأمطار �لغزيرة.

تكييفها  وميكن  مرنة،  �الأمــطــار  مياه  ح�شاد  وتكنولوجيا 

ح�شب �ملتطلبات من حيث �لت�شميم و�لت�شغيل و�ل�شيانة بتكاليف 

معقولة.

اآلثار االيجابية لتقنيات حصاد األمطار في اإلمارات 
العربية المتحدة

�أبــرز  ومــن  �ملختلفة  �لزر�عية  �الأن�شطة  يف  1.��شتخد�مها 
يعرف  ما  �مل�شتخدمة هي  تقنيات �حل�شاد 

يقوم  �لــتــي  و�حلبائ�ص  �ملــائــيــة  بــاحلــو�جــز 

�الإن�شان بعملها حلجز مياه �الأمطار وهي تاأخذ 

�شكاًل د�ئريًا �أوم�شتطياًل كما يف حبي�شة �لبثنة يف 

ر�أ�ص  �إمارة  يف  �ملورد  فلج  حبائ�ص  �أو  �لفجرية  �إمارة 

�خليمة. 

�ملختلفة  �ل�شكانية  لال�شتخد�مات  �ملــيــاه  2.توفري 
�أف�شل  كال�شرب و�ال�شتخد�م �ملنزيل و�الأن�شطة �ملختلفة، ومن 

وهي  بالربكة  يعرف  ما  �الأمطار  ح�شاد  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات 

منت�شرة يف �الأودية وخ�شو�شا يف �ملناطق �جلبلية مثل �أودية )و�دي 

�لبيح وو�دي نقب وو�دي قد�عة( باإمارة ر�أ�ص �خليمة. 

وذلك  و�لبدوية  �لريفية  �ملجتمعات  ��شتقر�ر  على  3.حتافظ 
مياه  بها  تتو�فر  �لتي  �ملناطق  يف  �ملعي�شي  �ال�شتقر�ر  خــالل  من 

�لقرى  تــز�ل  وال  �ل�شكانية  و�الأن�شطة  �لزر�عية  لال�شتخد�مات 
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توفر  بف�شل  �ملذكورة  ــة  �الأودي يف  متو�جدة 

�لزر�عي  مما كان  �ملياه وبالتايل �الزدهار 

ومــدن يف  قــرى  �الأثـــر على منــو  لها عظيم 

�ملناطق �جلبلية من �لدولة.

الشروط األساسية إلنشاء تقنيات 
حصاد األمطار في الدولة 

مياه  حل�شاد  مــوقــع  �إنــ�ــشــاء  يتم  لكي 

�أ�شا�شية من  �الأمطار ال بد من توفر عو�مل 

�أبرزها:

1.منطقة جتمع مياه �الأمطار: وهذه تعني 
�ملناطق �لتي تتجمع فيها �الأمطار �أثناء �لهطول 

وتكون م�شاحتها ال تتجاوز ب�شعة �أمتار مربعة �أو 

كبرية ت�شل �إىل �أكرث من كيلو مرت مربع. 

تخزن  �لتي  �ملكان  وهو  �لتخزين:  2.منطقة 
مثل  �أر�شية  خز�نات  وتكون  �جلارية  �ملياه  فيها 

�حلفر �أو �ملكامن �جلوفية �أو �لرتبة. 

�لتي يجب  �ملنطقة  �مل�شتفيدة: وهي  3.�ملنطقة 
�لهطول  �أثــنــاء  جتميعها  مت  �لتي  باملياه  ــروى  ت �أن 

�ل�شكانية  �أو  �لزر�عية  �الأن�شطة  يف  وذلــك  �ملطري 

�ملختلفة. 

آليات تخطيط وبناء تقنيات حصاد األمطار 
في الدولة

يف  و�لريفية  �جلبلية  �ملناطق  يف  �ملز�رعون  �شعى 

�لدولة �إىل و�شع ت�شور�ت �إيجابية لبناء هذه �لتقنيات 

ومنها:

من  البــد  حيث  �ملنطقة  يف  �لــزر�عــي  1.�لن�شاط 
من  �شكاين  تو�جد  �أو  �ملنطقة  يف  زر�عــي  ن�شاط  توفر 

للمنطقة  �ملنا�شبة  �الأمطار  ح�شاد  تقنية  �إقامة  �أجل 

�مل�شتهدفة. 

نوعية  �إىل  باالإ�شافة  �ملنطقة  يف  �ملناخ  2.معرفة 
�لرتبة و�ملحا�شيل و�لطبيعة �لطبوغر�فية للمنطقة. 

�مل�شتهدفة  �ملنطقة  يف  �ل�شائد  �الجتماعي  �لنظام  3.معرفة 
�أجل �ال�شتفادة من �مل�شروع لكافة  الإقامة �مل�شتجمعات �ملائية من 

�أهايل �ملنطقة. 

4.توفر كمية معينة من �ملياه من �أجل ��شتخد�مها لهدف معني . 
5.�حل�شول على عائد�ت �قت�شادية �أو بيئية و�جتماعية ذ�ت 

�أثر �إيجابي على �شكان �ملنطقة. 

�ملنطقة  تزويد  على  قــادرً�  �ملياه  م�شتجمع  يكون  �أن  6.يجب 
�مل�شتهدفة بكميات و�فرة من �ملياه. 

7.معرفة كميات �الأمطار يف �ملنطقة من خالل معرفة جتمعات 
�ملياه �ملت�شاقطة وفرت�ت ت�شاقطها �ل�شنوي.

طرق حصاد مياه األمطار
مار�ص �أبناء �الإمار�ت ح�شاد مياه �الأمطار منذ مئات �ل�شنني، 

تقنيات  و�أبرز  و�لزر�عية،  �ملنزلية  �الأغر��ص  يف  منها  لال�شتفادة 

�حل�شاد متثلت يف بناء �حلو�جز �ل�شخرية �ل�شغرية يف مناطق 

جريان �ل�شيول وبناء �الأحو��ص. 

الحواجز 
وهي عبارة عن حو�جز ذ�ت �أطو�ل خمتلفة ال يتجاوز طولها 

يف  تتجمع  �لتي  �الأمطار  �ملياه  جلمع  وتهدف  4م،  وعر�شها  10م 
�لري  منها يف عمليات  �ال�شتفادة  �أجل  من  وذلك  �أكرث  �أو  مزرعة 

خالل فرت�ت زمنية متباعدة، وُتن�َشاأ �حلو�جز �لرت�بية �ل�شغرية 

حول �ملز�رع يف �الأجز�ء �لقريبة من جمرى �لو�دي، وت�شتخدم مع 

�حلجرية  فاحلو�جز  �لب�شيطة،  �ملنحدر�ت  فوق  حجرية  حو�جز 

تعمل على �إبطاء حركة جريان �ملياه وزيادة عملية �لت�شرب. 

�لــنــمــوذج مــن �حلــو�جــز يف �ملــنــاطــق �لرملية  وُيــطــَبــق هــذ� 

بال�شارقة  �لو�شطى مثل مز�رع منطقة )فلي(  �لزر�عية  كاملنطقة 

حيث تتوفر �ملر�وح �لفي�شية �ملنا�شبة لالأن�شطة �لزر�عية �ملختلفة، 

ويبلغ طول هذ� �لنوع من �حلو�جز 5 م و�رتفاعها 2 م وت�شتخدم 

�أما  يف حجز �ملياه لري مزرعة و�حدة تقريبًا من مز�رع �لنخيل، 

�ملنحدر  الأعلى  مو�جهة  فتكون  �لد�ئرية  ن�شف  �لرت�بية  �حلو�جز 

ب�شكل مبا�شر. 

وقريبة من جمرى  �ملزرعة  من  م�شاحات  على  �إن�شاوؤها  ويتم 

فرت�ت  يف  �ل�شيول  مياه  من  كميات  حجز  ت�شتطيع  حيث  ــو�دي  �ل
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باأنه  �حلو�جز  هذه  من  �لو�حد  �حلاجز  ويتميز  �الأمطار،  هطول 

ي�شتطيع �أن يخدم �أكرث من مزرعة يف �لوقت نف�شه، الأنه ي�شتطيع 

جمع كميات كبرية من �ملياه و�لطمي �ملفيد يف �لزر�عة. 

�الأوديـــة  ذ�ت  �جلبلية  �ملناطق  يف  �لتقنية  هــذه  وت�شتخدم 

م�شايف  مز�رع  يف  بالفجرية  �ل�شرقي  �ل�شاحل  يف  وُتَطبق  �لن�شطة 

ودبا، مما كان له �أكرب �الأثر يف �إثر�ء �لن�شاط �لزر�عي باملنطقة، 

ويبلغ طول هذ� �لنوع من �حلو�جز �لرت�بية �أكرث من 10 م وبارتفاع 

4 م ويتو�جد يف مناطق جريان �الأودية باملنطقة �لزر�عية �ل�شرقية 
من �الإمار�ت. 

الحبائس
�حلبائ�ص هي منخف�شات يف �لوديان تتجمع فيها �ملياه ب�شكل 

طبيعي ثم يقوم �الأهايل ببناء جدر�ن تر�بية قليلة �الرتفاع حولها 

�حلبائ�ص  وتاأخذ  �لت�شرب.  �أو  �جلريان  من  �ملياه  على  للمحافظة 

�لبثنة  حبي�شة  �حلبائ�ص  �أمثلة  ومن  م�شتطياًل،  �أو  د�ئريًا  �شكاًل 

يف و�دي حام بالفجرية وحبي�شة فلج �ملورد يف و�دي �لغيل بر�أ�ص 

�خليمة. 

بالدولة  �لزر�عية  �الأن�شطة  يف  كبري  دور  للحبائ�ص  كان  وقد 

�الأمطار  مياه  حل�شد  �أ�شا�شية  كتقنية  عليها  �العتماد  مت  حيث 

منذ زمن بعيدة وماز�لت ت�شتخدم حتى �ليوم، وتكرث �حلبائ�ص يف 

�أكرث �ملناطق �لزر�عية �زدهارً�، وال�شيما تلك �لتي تتميز بزر�عة 

�ملناطق  يف  فاعلية  ذ�ت  �حلجم  �شغرية  �حلبائ�ص  وتعد  �لنخيل، 

�لتي تعاين من �جلفاف وندرة �الأمطار. 

5 م و10 م، وقطر �حلبائ�ص  ويرت�وح قطر �حلبي�شة بني 

�لكبرية �حلجم بني 20 م و50 م وتوجد يف جمرى �لو�دي 

بجو�رها  وين�شط  مــزرعــة  مــن  �أكــرث  منها  لت�شتفيد 

ل�شد  �لرئي�شي  �ملــ�ــشــدر  متثل  حيث  �لــعــمــر�ن، 

هذه  وتظهر  و�لــزر�عــة،  �ل�شكان  �حتياجات 

�حلبائ�ص يف �ملنطقة �ل�شرقية من �الإمار�ت 

بجو�رها  ن�شاأت  حيث  �لبثنة  حبي�شة  مثل 

مدينة كاملة كما �شاعدت يف وجود ن�شاط 

من  مزرعة   125 من  �أكــرث  باملنطقة  �أ�شبح  حتى  و��شح،  زر�عــي 

مز�رع �لنخيل و�لفو�كه و�الأعالف. 

الِبَرك 
�الأر�ص م�شتطيل  �شطح  �إ�شمنتي حتت  بناء  ك عبارة عن  �لرِبَ

بني  �لتخزينية  وطاقته  م،   10 �إىل  م   6 من  يــرت�وح طوله  �ل�شكل 

�ملــز�رعــون  ويقوم  مكعب،  مرت   50, و000  مكعب  مرت   1,  000
�أجل جمع  ببنائه يف جماري �الأودية باملناطق �جلبلية، وذلك من 

�أكرب كمية ممكنة من �ملياه لال�شتفادة منها يف �الأن�شطة �ملختلفة، 

ومن �أ�شهر �الأودية �لتي توجد بها برك �أودية �لبيح ونقب وقد�عة 

لتخزين  �ملز�رع  يف  �ل�شغرية  �لربك  وت�شتخدم  �خليمة،  ر�أ�ص  يف 

معظم �ملياه �جلارية �لتي تتدفق من �جلبال �إىل �أ�شفل �لو�دي بعد 

ذلك ميكن ��شتخد�م هذه �ملياه جميع �الأغر��ص. 

وهذه �خلز�نات يف �لعادة هي خز�نات �شغرية �حلجم ترت�وح 

�لربك  وتخدم  مكعب،  مرت   20, و000  مكعب  مرت   1,  000 بني 

كبرية �حلجم �الحتياجات �ملائية للمجتمعات �ل�شكانية �ل�شغرية 

باملنطقة  �جلبال  روؤو�ص  مناطق  يف  وبالذ�ت  �جلبلية،  �ملناطق  يف 

�ل�شمالية من �الإمار�ت. 

ببناء برك متفاوتة �حلجم، ويرت�وح حجم  �ملو�طن  قام  وقد 

�لربك �لكبرية بني 000 ,20 مرت مكعب و000 ,50 مرت مكعب، 

وهي ُتبَنى كخز�ن يف باطن �الأر�ص يتم تبطينه بطبقة من �الأ�شمنت 

ملنع ت�شرب �ملياه منها، ولتبقى فرت�ت طويلة قد تتجاوز �ل�شنو�ت 

�خلم�ص. 

�ملــخــتــلــفــة كـــالـــزر�عـــة ويعتمد عليها �ل�شكان يف �الأن�شطة 

�ملعامل �ملميزة لو�دي و�لــ�ــشــرب، وتــُعــد هــذه �لــربك من 

حيث تنت�شر �لقرى قد�عة وو�دي نقب بر�أ�ص �خليمة، 

بــاإجــر�ء  �الأهــــايل  ويــقــوم  �أعمال �ل�شيانة حولها 

ـــــربك، وتــتــم  ــتــفــادة �لــــدوريــــة لــهــذه �ل �ال�ــش

مو��شم  يف  منتظم  ب�شكل  �الأمــــطــــار منها 

ــعــر�ــص لــهــا �ملــنــاطــق  ــت �جلبلية. �لـــتـــي ت
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وتو�شعه على  ن�شاطاته  ب�شبب  �ملهددين  و�أخطر  �أول  �الإن�شان  ويعترب 

�إىل  و�لد�ر�شني  �لباحثني  �لعامل من خالل  تنبه  لهذ�  ح�شاب غريه. 

عامليًا  �هتماما  ��شتوجب  �الأمر  وهذ�  �لكائنات.  لهذه  �لدمار  حجم 

�جلهات  خــالل  من  �لدولية  و�لهيئات  �ملنظمات  �إليه  دعــت  مكثفًا 

�لتابعة لها. و مت �لتو�شل �إىل عقد �تفاقيات ومعاهد�ت دولية و�إقليمية 

و�شن قو�نني حملية حلماية �الأحياء �لبحرية و�لربية. 

سلوك السالحف
 

1 -التغذية 
من  تعترب  �لكبرية  و�شبة   ) �لبالغة   ( �لــر�أ�ــص  �شخمة  �ل�شلحفاة   

�آكالت �للحوم فهي تتغذى على �لفقاريات �لتي تعي�ص يف �لقاع مثل 

ـ �لرخويات وغريها من �لقو�قع حيث  ـ قنفذ �لبحر  �شرطان �لبحر 

�ل�شغرية  �الأ�شماك  تتغذى على  �لقوي، كذلك  بفكها  تقوم بطحنها 

و�ل�شالحف �ملفق�شة �ل�شغرية، كما تتغذى �ل�شالحف �ل�شغرية �لتي 

تعي�ص على �ل�شطح على �لكائنات �حليو�نية و�لنباتية �لطافية، كذلك 

�شخمة  �ل�شلحفاة  ت�شبه  و  �للحوم  �آكالت  من  �خل�شر�ء  �ل�شلحفاة 

�لتغذية. و�ل�شالحف �ل�شغرية �خل�شر�ء و�شخمة  �لر�أ�ص يف نوعية 

��شتجابتها  �شرعة  لوحظ  �ل�شطح  على  معي�شتها  فرتة  �أثناء  �لر�أ�ص 

تلتقط  فهي  لهذ�  ونتيجة  لها،  كغذ�ء  و�لبي�شاء  �لز�هية  لــالألــو�ن 

�أ�شماك  �أنها  تعتقد  حيث  �لنايلون  و�شحائف  �لبال�شتيكية  �الأج�شام 

جيليه مغذية . 

وتعي�ص �ل�شلحفاة منفردة عد� �أثناء �لتز�وج حيث تهاجر �إىل مناطق 

�لبحر  قاع  من  فتخرج  �ملتو�شط  �لبحر   Åشو�ط� من  قريبة  معينة 

وت�شعد �إىل �ل�شطح لتلتقي وتتز�وج وتتغذى. 

لماذا يجب المحافظة على السالحف البحرية 
وعا�شر  �ل�شحيقة  �الأزمـــنـــة  مــنــذ  عــا�ــص  �لــبــحــري  �لــكــائــن  هـــذ� 

�لتاأقلم  و��شتطاع  �ل�شخمة  �لكائنات  من  وغريها  �لدينا�شور�ت 

و�لتكيف ومل ينقر�ص مثل غريه من �لكائنات. وهذ� �ملخلوق �أ�شبح 

مهدد� كغريه باالنقر��ص ب�شبب تخريب موطنه على �لياب�شة و�ل�شيد 

و�ملــو�د  �لنفطية  بالزيوت  �لبحرية  بيئته  تلوث  جانب  �إىل  �جلائر 

�لكيماوية و�لبال�شتيكية ودفن �ملو�د �الإ�شعاعية بالبحار و�ملحيطات، 

بحجة  و�لتغيري  للتدمري  بالياب�شة  �لتع�شي�ص  �أماكن  تعر�شت  كما 

ظروف  جانب  �إىل  �ملختلفة  �لب�شرية  و�الأن�شطة  �ل�شكاين  ــاد  �الزدي

عديدة �أخرى ذ�ت تاأثري�ت �شلبية على ح�شاب هذه �لكائنات. 

الزواحف  مجموعة  من  البحرية  السالحف 
200 مليون سنة  يعود تواجدها إلى أكثر من 
البحرية   الثديِّات  من  كغيرها  وهى  ماضية 
الرغم  وعلى  البحر،  إلى  ودخلت  تطورت 
من أن هذا التطور غير كامل إال أن السالحف 
البحر،  حياة  مع  وتكيفت  تأقلمت  البحرية 
أنها  جانب  إلى  السباحة  في  ممتازة  فهي 
تستطيع أن تبقى تحت المياه لمدة طويلة 
وبأسالفها  با³رض  ارتباطها  إن  الزمن.  من 
إلى  معها  باقية  خصائص  لها  جعل  ا³وائل 
تحتاج  وهى  رئتان  لها  حيث  الحالي،  الوقت 
تخرج  ا³نثى  أن  كما  لتستنشق،  الهواء  إلى 

إلى ا³رض لكي تضع بيضها. 
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5 -التزاوج 
م�شافة  على  يكون  ما  وغالبا  �لعمق،  �لقليلة  �ملياه  على  يتم  �لتز�وج 

�إليها  تخرج  �لتي  �الأماكن  قريبة من  �ل�شاطÅ وغري  كيلومرت عن   1
للتع�شي�ص. ومو�شم �لتز�وج يبد�أ غالبا يف بد�ية �شهر 5 حيث جتتمع 

��شتعد�د� للقاء.

 

6 -موسم التعشيش ( وضع البيض ) 
يف بع�ص �الأماكن كالبحر �ملتو�شط �ل�شلحفاة �شخمة �لر�أ�ص تبد�أ يف 

 ,9 �شهر  �إىل  �لبي�ص  و�شع  يف  وت�شتمر   5 �شهر  نهاية  مع  �لتع�شي�ص 

وبالن�شبة لل�شلحفاة �خل�شر�ء فاإنها تبد�أ بعد �أ�شبوعني من �ل�شلحفاة 

�لظروف  باختالف  وتتغري  �لتع�شي�ص،  مو�شم  يف  �لــر�أ�ــص  �شخمة 

�جلوية، كما �أن �ل�شلحفاة ت�شتمر بو�شع �لبي�ص ملدة ت�شل �إىل 4 مر�ت 

�شلفا  �ملرقمة  �ل�شالحف  خالل  من  لوحظ  كما  �لو�حد.  �ملو�شم  يف 

باأنها ترجع �إىل نف�ص �ل�شاطÅ �لذي فق�شت وخرجت منه منذ عدة 

�شنو�ت، وهذ� �الأمر ال يز�ل لغزً� حمريً� للعلماء حيث يقول بع�شهم 

�إنه قد يرجع �إىل �ملجال �ملغناطي�شي لالأر�ص و�لذبذبات عليها و�جتاه 

�ملوجات و�ىل �ملو�د �لكيميائية �ملتو�جدة برمال �شو�طÅ تلك �ملنطقة 

ومياهها �ملجاورة، وكذلك �إىل مو�د �لتغذية بتلك �ملنطقة �إىل جانب 

جمموعة �أخرى من �لعو�مل �لتي ال تز�ل تدر�ص بدقة.

 

7 -دورة التعشيش 
�ل�شالحف ال تع�ش�ص كل �شنة بل �أن دورة تع�شي�شها تختلف من �شنتني 

�إىل ثمان �شنو�ت و�أحيانا �أكرث، فقد لوحظ �أن نف�ص �ل�شلحفاة عادت 

وهذ�  �أبــد�،  تعد  �ل�شالحف مل  وبع�ص  �لبي�ص  لو�شع  �شنو�ت   4 بعد 

�أي�شا يرجع �إىل عدة ظروف ومنها على �شبيل �ملثال �شياع �لعالمة 

�لال�شقة �لتي ي�شعها �لعلماء على �ل�شالحف لدر��شة حياتها �أو �إىل 

ظروف توفر �لغذ�ء لها.

 

2 -السمع 
�ل�شمع  قادرة على  وتعترب غري  �أذن د�خلية،  لديها  لي�ص   �ل�شالحف 

�حل�شا�شية  وهذه  �لرتدد،  �ملنخف�شة  �لذبذبات  على  تتعرف  ولكنها 

 Åل�شاط� على  موقع معني  �ختيار  �ل�شبب يف  تكون  قد  لديها  �لعالية 

تخرج �إليه لو�شع �لبي�ص. 

 

3 -الرؤية 
بالن�شبة لل�شالحف �لكبرية فاملعلومات �ملتوفرة حول مدى روؤيتها غري 

كافية، وبالن�شبة ل�شغار �ل�شالحف �خلارجة لتوها باجتاه �لبحر فهي 

�أكرث ح�شا�شية لالأ�شو�ء �ملنبعثة من خالل �ملوجات �لطولية �لق�شرية 

) �ل�شوء �الأزرق ( حيث لوحظ �أن �ل�شغار تتجه نحو �الأ�شو�ء بدال 

من �أن تتجه نحو �لبحر. 

 

  4� العمر ( فترة المعيشة ) 
للتدخالت  تتعر�ص  �أن  دون  �ل�شلحفاة  تعمر  كم  �ملعروف  غري  من 

تعي�ص  �أنها  فقدر  �لر�أ�ص  �شخمة  لل�شلحفاة  بالن�شبة  ولكن  �لب�شرية 

فرتة عمر تزيد على 60 �شنة.

 

4 -فترة النضج  
�إىل  �آخر، وهذ� يعود  �إىل  لل�شالحف تختلف من مكان  �لن�شج  فرتة 

ووفرة  �حلر�رة  درجات  �ختالف  و�إىل  �لنمو  معدالت  يف  �الختالف 

�لر�أ�ص  �شخمة  لل�شلحفاة  �جلن�شي  �لن�شج  عمر  قدر  ولقد  �لغذ�ء، 

بني 13 ـ 30 �شنة كما لوحظ باأن �ل�شالحف �لتي تعي�ص يف �أحو��ص 

خا�شة تنمو وتكرب وت�شبح نا�شجة قبل �ل�شالحف �لتي تعي�ص بالبحر. 

عندما   ) �لبي�ص  و�شع   ( بالتع�شي�ص  تبد�أ  �ملتو�شط  �لبحر  �شالحف 

بالن�شبة  �شغرية  تعترب  وهــذه  �شم   60 حــو�يل  �ل�شدفة  طول  يكون 

لنف�ص �لنوع مبناطق �أخرى من �لعامل . بالن�شبة لل�شلحفاة �خل�شر�ء 

 70 �ل�شدفة  طول  ي�شل  عندما  �لبي�ص  ت�شع  فاإنها 

غري  فهو  للعمر  بالن�شبة  �أمــا  �شم، 

معروف. 
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متقاربة  �الأ�شابع  خطوط  تكون  لذلك  معا  و�حد  وقت  يف  بزعانفها 

جد� على �الأر�ص بخالف �شخمة �لر�أ�ص.

 �لبحث عن �الأثر يجب �أن يكون يف �ل�شباح �لباكر، فالبحث بالليل 

�شعب حيث �إن �لرياح مت�شح �الآثار ب�شرعة يف بع�ص �ل�شو�طÅ �لرملية 

وبالتايل  �ل�شعوبة  مبنتهى  ــر  �الأث �إىل  �لتعرف  يجعل  �لــذي  �الآمــر 

�لو�شول �إىل �لع�ص وخ�شو�شا باآخر �لنهار، كذلك �ملد و�ملوج يجعل 

من �ل�شعب �لتمييز بني �الأثر �جلديد و�لقدمي �إىل جانب �أقد�م �لب�شر 

و�أثر �ل�شيار�ت يجعل من �ل�شعب معرفة �الأثر بكثري من �ل�شو�طÅ. ال 

نن�شى �أن لي�ص كل �ثر نتبعه يو�شلنا �إىل ع�ص بل �إن هناك كثريً� من 

�أن ت�شع  بي�شها. وبالن�شبة  �ملحاوالت �لتي تقوم بها �ل�شلحفاة قبل 

وهي  قو�ص  �شكل  على  ع�شها  بتكوين  تقوم  �لنوعني  كال  فــاإن  للع�ص 

متجهة بوجهها عك�ص �جتاه �لبحر، حيث تقوم بو�شع بي�شها ثم تبد�أ 

باال�شتد�رة باجتاه �لبحر وهي تقوم بتغطية �لع�ص.

 

كال �لنوعني حتفر �لع�ص بزعانفها �الأمامية بقوة حيث تقوم بقذف 

�لرت�ب خلفها، وحجم �حلفرة يختلف بح�شب جمموعة من �ملعطيات 

مثل حجم �ل�شلحفاة وموقع �لع�ص على �ل�شاطÅ وبعد �لبي�ص �لعلوي 

عن �ل�شطح حو�يل 20 ـ 35 �شم، بينمــــا عمق �لبي�ص بــــــاحلفر من 

35 ـ 55 �شم وقطر �حلفرة يرت�وح بني 13 ـ 18 �شم.
 ع�ص �ل�شلحفاة �خل�شر�ء �أعمق حيث �إنها تقوم بحفر فجوة كبرية 

قبل �أن تقوم بحفر مكان �لع�ص و�لذي هو غالبا �أكرب و�أعمق، حيث 

تكون �لطبقة �لعلوية من �لبي�ص بعيدة عن �ل�شطح حو�يل 45 ـ 60 

�شم و�لطبقة �ل�شفلية ترت�وح من 60 ـ 85 �شم وقطر �حلفر يرت�وح 

بني 18 ـ 23م من �الأعلى ويقل بقدر حو�يل 5 �شم من �الأ�شفل، وهنا 

�أي�شا �لظروف �لطبيعية لها تاأثري على و�شعية �لع�ص وغالبا ما يكون 

�لبحر.  �شطح  م�شتوى  �أقل من  و�شدفتها  �ل�شلحفاة �خل�شر�ء  ر�أ�ص 

بدرجات  تتاأثر  ال  حتى  رطبة  حفرة  يف  بي�شهما  ت�شعان  �لنوعان 

�حلر�رة �لعالية كما �أن �ل�شلحفاة حتمي �حلفرة بزعانفها �خللفية 

�أثناء عملية و�شع �لبي�ص حتى متنع �شقوط �لرمل �إىل �حلفرة، كما 

�أن عملية �إ�شقاط �لبي�ص تاأخذ يف �لغالب دقائق معدودة حيث ت�شقط 

�أو ثالثًا معا يف وقت و�حد، وعندما تنتهي من و�شع �لبي�ص  �ثنتني 

�خللفية،  زعانفها  بو��شطة  �لرطب  بالرت�ب  �حلفرة  بتغطية  تقوم 

مينع  وهذ�  متال�شقًا  فيكون  ب�شائل  وحميط  رخو  �لبي�ص  �إن  وحيث 

�شقوط �لرمل بني �لبي�ص، كما تقوم بردم �حلفرة مب�شاعدة زعانفها 

�الأمامية، حيث تقوم بقذف �لرمل �إىل �خللف بينما ت�شتمر هي يف 

عند  منخف�شا  مكانا  ترتك  �لبحر حتى  باجتاه  �الأمــام  �إىل  �حلركة 

نقطة �لرحيل من �لع�ص . 

�ل�شلحفاة �شخمة �لر�أ�ص �أ�شرع من �ل�شلحفاة �خل�شر�ء �أثناء �إعد�د 

بينما �خل�شر�ء  �ل�شاعة  ت�شتغرق حو�يل  تنتهي يف مدة  �لع�ص حيث 

ت�شتغرق بني 2 ـ 3 �شاعات لكي تنتهي من �إعد�د ع�شها.

   

�الحياء  �لبحر وغريها من  و�شر�طني  �لقو�قع  من  وجدت جمموعة 

�لبحرية �ل�شغرية �الأخرى كحيو�نات بحرية متطفلة تعي�ص على ظهر 

وبد�خل �لقوقعة لل�شلحفاة نوع �شخمة �لر�أ�ص . 

9� السالحف الكبيرة 
�خل�شر�ء،  من  �أ�شغر  تعترب  �لر�أ�ص  �شخمة  �ل�شلحفاة  �إىل  بالن�شبة 

وغالبا يزيد طول �لدرقة عن 90 �شم، ودرقتها م�شطحة ن�شبيا متيل 

�إىل �لطول تقل عند �خللف، لونها برتقايل مييل �إىل �لبني و�شطحها 

�أمل�ص بدون ملعان، وبالن�شبة �إىل لون زعانفها ) �ليد ( �أبي�ص مييل 

�إىل �الأ�شفر ولديها خم�ص �شفائح عظمية تقيها ) ت�شكل �ل�شدفة (، 

وهي �شغرية من �الأمام عن بقية �جلزء �خللفي، ر�أ�شها طويل مقارنة 

مع �ل�شلحفاة �خل�شر�ء، كما �أنها تتمتع بفك قوي ولها خملبان بكل 

زعنفة. بالن�شبة �إىل �ل�شلحفاة �خل�شر�ء تعترب �أ�شخم وطول �لدرقة 

وهي  بي�شاوية  قبة  �شكل  على  مقعرة  و�لدرقة  �شم   110 �إىل  ي�شل 

غالبا مل�شاء والمعة ولونها زيتي د�كن ولها �أربع �شفائح عظمية و�قية 

وهى غالبا مت�شاوية يف �حلجم لون �لرقبة و�لزعانف بي�شاء مع قليل 

من �ال�شفر�ر ولها خملب و�حد بكل زعنفة. 

10� السالحف الصغيرة ( المفقسة) 
�ل�شلحفاة �شخمة �لر�أ�ص: كل من �لدرقة و�ل�شدر لونهما بني د�كن 

وكذلك باقي �جل�شم وطول �لدرقة عند �لفق�ص حو�يل 41 ملم وتزن 

يف �لغالب حو�يل 16 جر�م. 

�لبيا�ص  �إىل  متيل  وحو�فها  �شود�ء  �لدرقة  �خل�شر�ء:  �ل�شلحفاة 

وهي مل�شاء، و�ل�شلحفاة �خل�شر�ء غالبا �أكرب من �ل�شلحفاة �شخمة 

�لر�أ�ص، و طول �لدرقة يف �ملتو�شط 47 ملم وتزن حو�يل 21 جر�م. 

 

11� الفروق الجنسية  
ال تختلف �لذكور عن �إناث �شغار �ل�شالحف يف �لبد�ية قبل �لن�شج 

�لذكور يف كال  �أن  �لظهور، حيث  تبد�أ �الختالفات يف  ثم  �جلن�شي، 

ي�شبح  �لذكر  عند  �لذيل  �أن  كما  �الإنــاث،  من  �أ�شرع  تكرب  �لنوعني 

�لتعرف  عند  �خل�شائ�ص  �أهم  �إحــدى  وهذه  �الأنثى  ذيل  من  �أطــول 

على �ل�شالحف، كذلك عند �لذكور جند �أن �ملخالب �أطول من �الأنثى 

�إ�شافة �إىل �أن حجم قبة �الأنثى �أكرب من �لذكر.

12 � األثر واألعشاش
�الأثر  �لر�أ�ص  لل�شلحفاة �شخمة  بالن�شبة  و�لع�ص:  �الأثر  على  �لتعرف 

تتحرك  وزعانفها  �الأر�ــص  على  مت�شي  حيث  وخفيفا  �شغري�  يكون 

نف�ص  يف  �لي�شار  �خللفية  مع  �ليمني  �الأمامية  �لزعنفية  بالتعاقب 

�لوقت يعقبها �لزعنفة �الأمامية �لي�شار مع �خللفية �ليمني . �ل�شلحفاة 

53�خل�شر�ء �أكرب من �ل�شلحفاة �شخمة �لر�أ�ص وج�شمها ثقيل وهى تدفع 
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التوازن البيئي...
 ضحية جتاهل اإلنسان لقوانني الطبيعة
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ت�شنع غذ�ءها بنف�شها من عنا�شر غري حية.

3 - �لعنا�شر �حلية �مل�شتهلكة كاحليو�نات �لع�شبية 
و�لالحمة و�الإن�شان.

Decomposers ( وهي  - �ملحلالت )   4
�لتي تقوم بتحليل �ملو�د �لع�شوية �إىل مو�د ي�شهل 

�مت�شا�شها وتت�شمن �لبكرتيا و�لفطريات.

أما مكونات الغالف الحيوي للبيئة 
فتقسم إلى قسمين:

لــلــغــالف  �حلـــيـــة  1(�ملكونات 
�حليوي للبيئة:

�حلية  �لكائنات  جميع  وت�شمل 

�جلــو�نــب  بع�ص  يف  ت�شرتك  �لــتــي 

ـــة و�لــنــمــو  ــص و�حلـــرك ــا� ــش ــاالإحــ� ك

و�لتنف�ص. ومن هذه �ملكونات �الإن�شان 

كالطحالب  �الأولية  �حلية  و�لكائنات 

�لنباتات  ثــم  و�لفطريات  و�لبكرتيا 

و�حليو�نات باأنو�عها �ملختلفة.

 �إن �لتو�زن �لبيئي على �شطح �لكرة �الأر�شية ما هو �إال جزء من 

�لتو�زن �لدقيق يف نظام �لكون، وهذ� يعني �أن عنا�شر �أو معطيات 

�لبيئة حتافظ على وجودها ون�شبها �ملحددة كما �أوجدها �هلل. ولكن 

�الإن�شان بلغ يف تاأثريه على بيئته مر�حل تنذر باخلطر، �ذ جتاوز 

يف بع�ص �الأحو�ل قدرة �لنظم �لبيئية �لطبيعية على �حتمال هذه 

�لتغري�ت، و�إحد�ث �ختالالت بيئية تكاد تهدد حياة �الإن�شان وبقائه 

على �شطح �الأر�ص. ولكن وقبل �خلو�ص يف هذه �الختالالت فال بد 

يعرف  �لبيئي  فالنظام  �لبيئي.  �لنظام  مكونات  عن  �لتحدث  من 

�لبيئة �حلية وغري  �لتفاعل �ملنظم و�مل�شتمر بني عنا�شر  �أنه  على 

�أما  �حلية، وما يولده هذ� �لتفاعل من تو�زن بني عنا�شر �لبيئة. 

�لتو�زن �لبيئي فمعناه قدرة �لبيئة �لطبيعية على �إعالة �حلياة على 

�شطح �الأر�ص دون م�شكالت �أو خماطر مت�ص �حلياة �لب�شرية.

 

مكونات النظام البيئي
يتكون �لنظام �لبيئي من �لعنا�شر �لتالية :

1 -�لعنا�شر غري �حلية كاملاء و�لهو�ء و�لرتبة و�ملعادن
و�لتي  �لنباتية  �حلية  كالكائنات  �ملنتجة  �حلية  -�لعنا�شر   2
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2(�ملكونات غري �حلية للغالف �حليوي للبيئة
1 -�لغالف �ملائي: حيث ت�شكل �ملياه �لن�شبة �لعظمى من هذ� 
و�الأنهار  و�لبحري�ت  و�لبحار  �ملحيطات  يف  توجد  و�لتي  �لغالف، 

و�ملياه �جلوفية وعلى �شكل جليد.

�أهم  ومــن  و�الأبــخــرة،  �لــغــاز�ت  وي�شمل  -�لغالف �جلــوي:   2
�لغاز�ت �الأك�شجني، و�لنرتوجني،وثاين �أك�شيد �لكربون.

3 -�لياب�شة:حيث متثل �الأجز�ء �ل�شلبة و�لرتبة جزءً� من هذ� 
�لغالف كذلك ت�شمل �ملعادن.

اختالل التوازن البيئي
�إن �لتفاعل بني مكونات �لبيئة عملية م�شتمرة توؤدي يف �لنهاية 

�إىل �حتفاظ �لبيئة بتو�زنها ما مل ين�شاأ �ختالل نتيجة لتغري بع�ص 

�لظروف  لتغري  نتيجة  �أو  و�الأمطار  كاحلر�رة  �لطبيعية  �لظروف 

�حليوية �أو نتيجة لتدخل �الإن�شان �ملبا�شر يف تغري ظروف �لبيئة.
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فالتغري يف �لظروف �لطبيعية يوؤدي �إىل �ختفاء بع�ص �لكائنات 

�حلية وظهور كائنات �أخرى، مما يوؤدي �إىل �ختالل يف �لتو�زن و�لذي 

جديد.  ــو�زن  ت يحدث  حتى  تق�شر  �أو  تطول  قد  زمنية  فــرتة  ياأخذ 

و�أكرب دليل على ذلك هو �ختفاء �لزو�حف �ل�شخمة نتيجة الختالف 

�لظروف �لطبيعية للبيئة يف �لع�شور �لو�شطى مما �أدى �إىل �نقر��شها 

فاختلت �لبيئة ثم عادت �إىل حالة �لتو�زن يف �إطار �لظروف �جلديدة 

بعد ذلك. كذلك فاإن حماوالت نقل كائنات حية من مكان �إىل �آخر 

و�لق�شاء على بع�ص �الأحياء يوؤدي �إىل �ختالل يف �لتو�زن �لبيئي.

غري �أن تدخل �الإن�شان �ملبا�شر يف �لبيئة يعترب �ل�شبب �لرئي�شي يف 

�ختالل �لتو�زن �لبيئي، فتغري �ملعامل �لطبيعية من جتفيف للبحري�ت، 

وبناء لل�شدود، و�قتالع �لغابات، وردم �مل�شتنقعات، و��شتخر�ج �ملعادن 

وم�شادر �الحرت�ق، وف�شالت �الإن�شان �ل�شائلة و�ل�شلبة و�لغازية،هذ� 

�ختالل  �إىل  ــوؤدي  ت كلها  و�الأ�شمدة  �ملبيد�ت  ��شتخد�م  �إىل  �إ�شافة 

�إن هناك �لكثري من �الأو�شاط �لبيئية تهددها  بالتو�زن �لبيئي، حيث 

�شطح  على  �ملختلفة  باأ�شكالها  �حلياة  بتدمري  تنذر  ج�شيمة  �أخطار 

�الأر�ص، فالغالف �لغازي ال�شيما يف �ملدن و�ملناطق �ل�شناعية يتعر�ص 

�إىل تلوث �شديد، ون�شمع بني فرتة و�أخرى عن تكون �ل�شحب �ل�شود�ء 

�لعديد من  �لرئي�شي يف موت  �ل�شبب  كانت  و�لتي  �ل�شامة  و�ل�شفر�ء 

�لكائنات �حلية وخ�شو�شا �الإن�شان.

�إليه �لغالف �ملائي من تلوث من  �إىل ذلك ما يتعر�ص  �أ�شف 

خالل ��شتنز�ف �لرثو�ت �ملعدنية و�لغذ�ئية، هذ� �إ�شافة �إىل �إلقاء 

�لف�شالت �ل�شناعية و�ملياه �لعادمة ودفن �لنفايات �خلطرة.

�أما �لياب�شة فحدث وال حرج، فاإلقاء �لنفايات و�ملياه �لعادمة 

�أعــد�د  و�زديــاد  �ل�شو�رع  وفتح  �جلبال  وتدمري  �لغابات  و�قتالع 

�لرتبة  تدهور يف خ�شوبة  �إىل  �أدى  �لكثري  وغريها  �لنقل  و�شائط 

و�نت�شار �الأمر��ص و�الأوبئة خ�شو�شا �ملزمنة و�لتي حتدث بعد فرتة 

زمنية من �لتعر�ص لها.

كان  و�لذي  و�لتكنولوجي  �لعلمي  �الإن�شان  تقدم  من  وبالرغم 

من �ملفرو�ص �أن ي�شتفيد منه لتح�شني نوعية حياته و�ملحافظة على 

بيئته �لطبيعية، فاإنه �أ�شبح �شحية لهذ� �لتقدم �لتكنولوجي �لذي 

مالئمة  غري  �الأحيان  من  كثري  يف  وجعلها  �لطبيعية  بالبيئة  �أ�شر 

حلياته وذلك ب�شبب جتاهله للقو�نني �لطبيعية �ملنظمة للحياة.

�لبيئية  �لنظم  و�شالمة  �لبيئة  على  �ملحافظة  فــاإن  وعليه 

وتو�زنها �أ�شبح �ليوم ي�شكل �ل�شغل �ل�شاغل لالإن�شان �ملعا�شر من 

�أجل �ملحافظة على �شالمة �جلن�ص �لب�شري من �لفناء.

الموارد البيئية
تعرف �ملو�رد على �إنها �الأ�شياء �لتي ي�شعى �الإن�شان للح�شول 

عليها من �أجل �إ�شباع رغباته وهي �أ�شياء مفيدة و�أهم ما تت�شف 

به هو �حتو�وؤها على عن�شر �ملنفعة، فاملاء و�لهو�ء و�شوء �ل�شم�ص 

�أ�شياء ذ�ت فو�ئد عديدة ومن ثم  و�الأر�ص و�لغابات و�الآالت كلها 

فهي تعترب مو�رد �قت�شادية.

و�الإن�شان يف حد ذ�ته ميكن �أن يكون موردً� �أو عائقًا، فالتعليم 

و�لتدريب وحت�شن �مل�شتوى �ل�شحي و�لوعي �لبيئي و�لو�شع �الأن�شب 

ذ�ت  مــو�رد  عن  عبارة  ذلــك  كل  �الجتماعية  و�لف�شائل  لل�شكن 

فائدة �قت�شادية. بينما يعترب �جلهل و�جل�شع وقلة عدد �ل�شكان �أو 

زيادتهم، و�ل�شر�ع �لطبقي و�حلروب حتديات لي�شت يف م�شلحة 

�الإن�شان ومنفعته.

يقدم  �لــذي  �لطبيعي  �ملخزون  متثل  فهي  �لبيئية  �ملــو�رد  �أمــا 

هو�ء  من  لنا  �هلل  وهبه  فيما  ممثلة  جمعاء  للب�شرية  جمة  فو�ئد 

�أو مبعنى  و�شم�ص و�شخور وتربة ونباتات طبيعية وحيو�نات برية، 

�آخر كل من �لغالف �ل�شخري، و�لغالف �ملائي و�لغالف �لهو�ئي.
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العناكب السامة...
غرام وانتقام
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أنواع العناكب السامة

العنكبوت الذئبي:
 �إنه ذئب يعتمد على �ملكيدة، �ملده�ص هو �أنه ال يعد �لفخ، بل 

يكِمن بني �لنفايات ل�شيد فري�شته. 

وت�شمل �لعناكب �لذئبية بع�شا من �الأنو�ع �ملاكرة �ملنت�شرة يف 

�أمريكا �لو�شطى وجنوب غرب �لواليات �ملتحدة. 

ذئبية غابات �ملطر �لتي �شنف نوعها موؤخر�. لون �لذكر منها 

بني د�كن، وهي كغريها يف �لف�شيلة ت�شكن �أر�شا ومغطاة بالفرو.  

وحجم �الأنثى يقارب حجم �لذكر، ولكن لونها �أ�شد غمقا، ما مينح 

�لعناكب و�شيلة منا�شبة للتمويه يف �أجو�ء غابات �ملطر. 

ويعد �لتز�وج بني �لعناكب �لذئبية خطري حيث يفرت�ص بالذكر 

�أن يحر�ص من �لل�شعات، بعد �لتعبري عن نو�ياه �أمام جحر �الأنثى، 

وعند  مك�شوفة،  منطقة  �إىل  باإخر�جها  له  ت�شمح  تقدمه،  وتتقبل 

توفر �مل�شاحة �لالزمة يرفع قو�ئمه �الأمامية فوقها، ليبعد �أنيابها 

�لفتاكة ويثنيها نحو �خللف كليا، ويدفع �شد�دة �شائله �ملنوي، يف 

ترعاها  ثم  بي�شة،  �شبعمائة  �لذئبيات  غالبية  ت�شع  �ُشر�شوفها. 

بحر�ص حتى تفق�ص. 

�شابرة،  مموهة،  �لليل،  كل�شو�ص  �ل�شانحة  �لفر�ص  تنتظر 

وفتاكة، وهي ال تنتمي �إىل �حل�شر�ت، بل مف�شليات عنكبوتية. لو 

كنت تعرف عدد �لعناكب �ملنت�شرة يف د�ئرة خم�شة وع�شرين قدمًا 

من حولك، الأ�شابك �لذعر. ولكنها تلعب دور� �إيجابيا يف �لبيئة، ال 

يعني ذلك �أال تخاف من مو�جهة عنكبوت كهذ�، �أو ذ�ك، وال ميكن 

للكثريين منا �أن يفهمو� هذ�.

�أقدم �ملخلوقات على وجه �الأر�ــص، حيث  �لعناكب من   تعترب 

ظهرت الأول مرة قبل ثالثمائة و�شتني مليون عام، قبل �شتني مليون 

�شف  يف  ي�شعها  ما  �لطائرة.  �حل�شر�ت  �أوىل  ظهور  على  عــام 

ال  �لذي  �لت�شميم  جمال  حيث  من  �لقر�ص  و�أ�شماك  �ل�شر��شري 

يحتاج �إىل كثري من �لتغري، فبع�ص عناكب �ليوم ت�شكل ن�شخة عن 

�أحافري �أ�شالفها. 

تنت�شر �لعناكب �ل�شامة يف كل مكان، ولكن ال ميكن فعل �شيء 

نحوها �شوى تعلم �لتعاي�ص معها.

�الأنثى  و�لتهام  ل�شباكها،  �لدقيقة  و�لهند�شة  �لقاتل،  ف�شمها 

�لعناكب  من  باخلوف  �لب�شر  ي�شيب  ما  هذ�  �جلن�ص،  بعد  للذكر 
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�ل�شابع تقريبا وتتز�وج مرة يف �لعام �أي �أنه مع بلوغ �لذكر يف 

�نتباه  فهي جمموعة مميزة جتذب  لهذ�  �ل�شابع ميوت.  عامه 

�أبرز ميز�تها  ومن  �أي�شا.  وقدمها  نتيجة حجمها  وذلك  �لكثريين 

�أنها:

�لزو�يا  �شاكنة يف  حياتها  من  �لبد�ئية جزء�  �لعناكب    مت�شي 

�ملظلمة كامنة لكل ما يتحرك. 

  تقع �لغدد �ل�شامة عند �أ�شفل �الأنياب، وهي تنقل من هناك �إىل 

�الأنياب �لتي حتقن �جلرعة يف �أعماق �لفري�شة. 

  ي�شتهدف �ُشم باب �لفخ مركز �لنظام �لع�شبي يف �ل�شحية، وهو 

يقوم مبهمتني تتمثل �الأوىل بقتل �لفري�شة �أو �شلها، و�لثانية بجعل 

حمتويات ج�شمها �شائلة ليتمكن �لعنكبوت من �مت�شا�شها. 

�أي  �ل�شلبة.  �الأطعمة  �أكــل  ت�شتطيع  وال  �أ�شنان  للعناكب  لي�ص    

�أنها ال تريد وال ت�شتطيع �أكل �لب�شر. لكنها تل�شع �لب�شر دفاعا عن 

�لنف�ص. 

  �لعناكب �لبد�ئية تثري �لده�شة، فبع�ص عناكب �ل�شباك �لقمعية 

فري  �آكالت �لطيور على �شبيل �ملثال تعرف بلقب عناكب �ل�شّ من 

ال  وقد  بالغذ�ء.  �أنيابها  حِفّ  عرب  �الأ�شو�ت  تثري  فهي  �لِعو�ء.  �أو 

ت�شبه �الأ�شو�ت بع�ص �ل�شفري �أو �لعو�ء لكنه نوع من ه�شي�ص �لتوتر 

�لعايل، ميكن و�شفه بتحذير يقول: �بق بعيد�. 

  تعتمد عناكب �لفخ على �شيد �ل�شعيف وعدمي �النتباه. ي�شمونها 

�آكالت �لطيور الأنها تاأكل �شغار �لطيور �لتي ت�شقط من �الأع�شا�ص، 

تكفي  حيث  �أي�شا،   �لفئر�ن  �شغار  على  �النق�شا�ص  ميكنها  كما 

�لوقت  �لعنكبوت  وي�شتغرق  ثو�ن،  �لفاأر خالل  ملوت  �شريعة  �شربة 

�لالزم لتناول وجبته.

كما على �لذكر بعد �لتز�وج �أن يفر ب�شرعة وحذر، ليتمكن من 

�لتز�وج جمدد�. قد تبدو حماولة قتل و�لد �ل�شغار �شلوكا فريد� 

بالن�شبة لنا، ولكن غالبية �لعناكب �لتي تتبع هذ� �ل�شلوك تعتربه 

جزء� من غريزة �لقتل �ملعززة بالرغبة يف �لبقاء. ذلك �أنها تعمل 

منذ تلك �للحظة على حماية نف�شها من �لذكور.

عادة ما تعترب �لعناكب �لذئبية من تلك �الأر�شية �لتي �أحيانا 

ها ال يعترب خطري� بالن�شبة للب�شر. و�أن  ما تل�شع �لب�شر، رغم �أن �شُمّ

ل�شعتها لي�شت قاتلة، �إال �أنها موؤملة جد�. 

عناكب باب الفخ
منذ  �لعناكب  من  كغريها  �الأر�ــص  �شكنت  ر�ئعة  خملوقات   

مئات ماليني �ل�شنني، �أي �أنها كائنات طويلة �لعمر يعي�ص بع�شها 

يف �الأ�شر ما يقارب خم�شة وع�شرين عاما، تبلغ �لن�شوج يف عامها 
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وال �أحد يعرف �أين يختار �ال�شرت�حة بعد �لت�شكع طو�ل �لليل 

يف  قر�ءتها  قبل  �ل�شحف  بتفتي�ص  ين�شح  لهذ�  �الأنثى.  عن  بحثا 

�لفر��ص. 

ويعترب ما يف غدد هذ� �لعنكبوت من �أ�شد �ل�شموم فتكا، وهو 

ال  �لعناكب  �أن هذه  مع  و�لقرود حتديد�،  للب�شر  قاتاًل  �شمًا  يعترب 

تاأكل �لب�شر و�لقرود. 

عناكب شجر الشمال:
وتعترب  �أ�شرت�ليا.  لقارة  �الأق�شى  �ل�شرق  بايرون يف  كيب  تقع 

�لقمعية  �ل�شباك  عناكب  الأ�شد  موطنا  �لغرب  يف  �لو�قعة  �جلبال 

�إثارة للرعب. وهي تعرف بعناكب �شجر �ل�شمال. 

يبلغ حجمها �شعف �لعناكب �ملنت�شرة يف �أرجاء �شدين. �عترب 

بل�شعة  قتلت  �شحية  �أول  عاما  ع�شرين  قبل  �لغابات  عمال  �أحــد 

�إحدى هذه �لعناكب �ل�شامة.

عبارة  على  بالالتينية  �لعناكب  من  �لنوع  هــذ�  و�شف  ياأتي 

توؤكد ما معناه �إثارة �خلوف و�لرعب، وهي ت�شكن �أعايل �الأ�شجار، 

كما تنت�شر على �رتفاع مائة قدم فوق �شطح �الأر�ص. تبني �أن �شم 

�أنثى �لغابات و�لذكر �أ�شد فتكا من ذكر �لعناكب يف �شدين. وهي 

ت�شطاد �ل�شحايل، و�ل�شفادع، و�حل�شر�ت.

جحورها،  حتفر  كي  �ملطر  هطول  �لعناكب  تنتظر  ما  عــادة    

ولكنها �أحيانا ما تبنيها م�شتغلة ت�شدعًا ما يف �الأر�ص. 

و�لتي  بــاأد�ئــه  �خلا�شة  �ملز�يا  من  جمموعة  عنكبوت  فلكل 

تعتمد على كل فرد منها، كما يعتمد على ما ميكن �أن يفعله وهو 

يف �حلفرة. باإمكانها �أن تل�شع �أو تلوذ بالفر�ر �أو تلعب دور �مليتة 

ح�شب �حلو�فز �ملتوفرة. 

بها  خا�شة  �شامة  مــو�د�  �حليو�نات  من  ف�شيلة  لكل  �أن  كما 

�لتي  �لعنا�شر  على  �الطالع  وميكن  �ل�شم،  من  خمتلفة  وتركيبة 

تتاألف منه. 

وال تنت�شر �لعناكب �ل�شامة يف �لرب�ري فح�شب، بل �إن عناكب 

�أماكن  على  تعتمد  ج�شيمة  خماطر  ت�شكل  قد  �لعادية  �حلد�ئق 

عي�شها. 

عنكبوت ِشباك سدني القمعية:
�لعناكب يف  �أخطر  من  �لقمعية،  �شدين  �ِشباك  عنكبوت  يعد 

�شتني  مقتل  عن  م�شوؤوال  �عتباره  حد  خطورته  بلغت  وقد  �لعامل، 

�شخ�شا خالل �لقرن �ملا�شي.

و�شيادً�  جد�،  و�شهريً�  بد�ئيًا  �لعناكب  من  �لنوع  ويعتربهذ� 

يتمتع بكفاءة عالية، يعتمد على �لكمائن يف �شيده، ينق�ص على كل 

ما يتحرك �أمام حفرته و لي�ص من �ل�شعب �لعثور عليها ، فاملناطق 

�ل�شكنية مليئة بها.

ومن �شفاتها �أن �الأنثى ال ت�شبب �أي م�شاكل، فهي قلما ترتك 

جحورها �الآمنة، كما تعي�ص �ثني ع�شر عاما.  �ما �لذكور منها هي 

�لتي تل�شع، فهي تتوقف عن �الأكل يف مو�شم �لتز�وج وتخرج �إىل 

�لعر�ء بحثا عن �الإناث، و�أحيانا ما ي�شمل ذلك حد�ئق �جلو�ر. 

فهي عدو�نية و�شّمها �أكرث فتكا من �الإناث، كما �أنها �أحيانا ما 

تهاجم دون �لتعر�ص لال�شتفز�ز.
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طالء ا§سطح باللون ا§بيض 
يلطف من حرارة الجو

�أ�شارت نتائج در��شة عن �ملناخ �إىل �أن طالء �أ�شطح �ملباين يف مدن 

�لعامل باللون �الأبي�ص قد يخف�ص ب�شكل كبري من درجات �حلر�رة يف 

مناطق �حل�شر ورمبا يوؤدي �إىل تخفيف �أثر �رتفاع حر�رة �الأر�ص.

و�أيد فكرة �الأ�شطح �لبي�شاء �لتي �عتربها بع�ص �ملنتقدين خيالية 

�لعام �ملا�شي وزير �لطاقة �الأمريكي �شتيفن �شو �حلائز على جائزة 

�أ�ــشــار بحث  �لــفــيــزيــاء، كما  نــوبــل يف 

�الأمريكي  �لوطني  باملركز  لعلماء 

�لفكرة  �أن  �إىل  ــاخ  ــن �مل لــبــحــوث 

حمتملة.

�الأ�شطح  �إن  �لدر��شة  على  �مل�شرف  �ولي�شون  كيث  وقال 

تكون طريقة  قد  �لنظرية  �لناحية  �الأقل من  �لبي�شاء على 

�حل�شر.  مبناطق  �حلـــر�رة  درجــات  من  �حلــد  يف  فعالة 

»ماز�ل يتعني روؤية ما �إذ� كان ممكنا للمدن بالفعل طالء 

�أ�شطحها باللون �الأبي�ص لكن هذه �لفكرة تتطلب بالتاأكيد 

مزيد� من �لبحث.«

الأن  �لقرى  من  �أكــرب  ب�شكل  �ملــدن  على  �ملناخ  تغري  ويوؤثر 

باالإ�شفلت  �ملمهدة  �لطرق  ومنها  فيها،  �مل�شطحات  من  �لكثري 

�أكرث  �ل�شم�ص  حــر�رة  متت�ص  بالقار  �ملغطاة  و�الأ�شطح  �لد�كن 

وهذ� يخلق ما ي�شمى »جزر �حلر�رة« حيث تكون درجات �حلر�رة 

�أعلى مبا يرت�وح بني درجة وثالث درجات مئوية من �لريف.

تعك�ص  �أن  لونا  �الأفتح  و�لطرق  �لبي�شاء  �الأ�شطح  �شاأن  ومن 

هذه �حلر�رة بدال من �مت�شا�شها.

و��شتخدم �لباحثون مناذج �لكمبيوتر الإجر�ء حماكاة حلجم 

�الأ�شعة �ل�شم�شية �لتي �شتمت�شها �الأ�شطح يف �ملناطق �حل�شرية، 

�لعامل  �أنــحــاء  كل  يف  �ملــدن  �أ�شطح  طليت  �إذ�  �نــه  ح�شاب  ومت 

بالكامل باللون �الأبي�ص ميكن �أن يوؤدي ذلك �إىل خف�ص �أثر »جزر 

�حلر�رة« بو�قع 33 يف �ملئة.

وهذ� ما �شوف يلطف من حر�رة مدن �لعامل بو�قع نحو �أربع 

كبري  ب�شكل  �لتربيد  �أثر  ظهر  حيث  �ملتو�شط  يف  مئوية  درجــات 

يف �أيام �ل�شيف. كما تعمل �الأ�شطح �لبي�شاء على �إبقاء حر�رة 

�ملباين من �لد�خل �أكرث لطفا.

�الأبي�ص  باللون  �شطح  �أي  طــالء  ي�شعب  �لــو�قــع  عــامل  ويف 

و�لفتحات  و�لتربيد  �لت�شخني  منافذ  ب�شبب  بالكامل 

�أنه يف منطقة  �ملحاكاة  وك�شفت جتربة  �الأخرى. 

على  �لبي�شاء  �الأ�ــشــطــح  �شتعمل  نــيــويــورك 

تــلــطــيــف درجــــــات حــــر�رة 

بعد  �الأمــريــكــيــة  �ملــديــنــة 

بــو�قــع  �ل�شيف  يف  �لــظــهــر 

درجة مئوية.
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