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سياسة حكيمة ارتكزت على التصدي 
للعوامل املؤدية إىل التصحر

حتت �شعار »تعزيز الأر�ض يف اأي مكان يعزز احلياة يف كل مكان« نحتفل هذا العام يف 17 من يونيو 

باليوم العاملي ملكافحة الت�شحر. وقد مت اختيار هذا ال�شعار من اأجل رفع الوعي باأهمية املحافظة 

على الرتبة باعتبارها مدخاًل اأ�شا�شيًا يف املحافظة على التنوع البيولوجي ويف توفري فر�ض اأف�شل 

للحياة على كوكب الأر�ض.

اإن م�شكلة الت�شحر واجلفاف اآخذة بالتفاقم بالرغم من كل اجلهود الدولية التي تبذل من اأجل 

التخفيف من حدتها، حيث ت�شري التقارير الدولية اإىل اأن 30% من امل�شاحات املروية يف الأرا�شي 

اجلافة و47% من الأرا�شي الزراعية التي تروى مبياه الأمطار و73% من اأرا�شي املراعي قد تاأثرت 

من  اأكرث  يتاأثر  حني  يف  �شنويًا،  يفقد  املروية  الأرا�شي  من  هكتار  مليون   1.5 حوايل   واأن  �شلبًا، 

200 مليون هكتار من الأرا�شي الزراعية املطرية يف العامل ب�شبب ظواهر احلت واجنراف الرتبة 

بوا�شطة املياه والرياح وا�شتنفاذ املغذيات والتدهور املادي، ناهيك عن التدمري الوا�شع للغابات يف 

العديد من مناطق العامل وا�شتخدامها يف اأغرا�ض اأخرى.

ت�شكل البيئة ال�شحراوية حوايل 80% من م�شاحة دولة الإمارات العربية املتحدة، وقد انتهجت الدولة 

منذ وقت مبكر �شيا�شة حكيمة ارتكزت على الت�شدي للعوامل املوؤدية اإىل الت�شحر ومعاجلتها ويف 

نف�ض الوقت على ا�شت�شالح الأرا�شي ال�شحراوية وزراعتها. وقد اأثمرت هذه ال�شيا�شة، التي ر�شخ 

جذورها القائد املوؤ�ش�ض املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه(، 

عن حتقيق جناحات وا�شعة. ولعل نظرة �شريعة اإىل الزيادة يف م�شاحة الأرا�شي الزراعية يف العقود 

القليلة املا�شية تدل على اجلهود التي بذلتها الدولة يف هذا املجال بالرغم من الظروف غري املواتية 

كفقر الرتبة و�شح املياه وق�شوة املناخ، فقد ارتفعت م�شاحة الأرا�شي املزروعة من حوايل 12500 

هكتار يف عام 1973 اإىل حوايل 260 األف هكتار يف عام 2008، ول ت�شمل هذه الأرقام م�شاحات 

األف هكتار، ول مب�شاحات الزراعات التجميلية داخل وخارج     337 الغابات التي تقدر باأكرث من 

املدن واحلدائق العامة.

الت�شحر،  ومكافحة  الزراعية  بالتنمية  املتعلقة  والربامج  للخطط  امل�شتمرة  املراجعة  اإطار  ويف 

بالعمل على و�شع م�شروع  الت�شحر،  الوطنية ملكافحة  اللجنة  البيئة واملياه من خالل  بداأت وزارة 

 2002 عام  اأعدت  التي  ال�شابقة  ال�شرتاتيجية  حمل  لتحل  الت�شحر  ملكافحة  وطنية  ا�شرتاتيجية 

بحيث تاأخذ ال�شرتاتيجية اجلديدة يف العتبار كل املتغريات وامل�شتجدات التي طراأت يف ال�شنوات 

املناخ  وتغري  الت�شحر  ق�شايا  بني  املرتابطة  والعالقة  والعاملي،  الوطني  امل�شتويني  على  الأخرية 

والتنوع البيولوجي.
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اأعلنت وزارة البيئة واملياه عن �شمول الرعاية الكرمية ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( 

ليوم البيئة الوطني الرابع ع�شر للعام القادم 2011م والذي ياأتي 

الوزارة  اأعربت  باحلياة” ، حيث  تنب�ض  “ال�شحراء  �شعار  حتت 

عن ال�شكر اجلزيل والمتنان ل�شمو رئي�ض الدولة على هذه الرعاية 

الكرمية والتي هي خري دليل على الهتمام الذي حتظى به ق�شايا 

الالحمدود  الدعم  وعلى  الر�شيدة،  والقيادة  �شموه  من  البيئة 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  امل�شتمرة  وامل�شاندة 

مكتوم – نائب رئي�ض الدولة – رئي�ض جمل���ض الوزراء – حاكم دبي 

)رعاه اهلل( واىل اإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�ض الأعلى 

لالحتاد – حكام الإمارات، على دعمهم الالحمدود وم�شاندتهم 

امل�شتمرة جلهود حماية البيئة وتنميتها يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، والتي كان لها على الدوام الأثر البالغ يف املكانة املرموقة 

التي بلغتها الدولة على خريطة العمل البيئي العاملي.

باحلياة  تنب�ض  “ال�شحراء  اختيار  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�شارت 

“ ك�شعار ليوم البيئة الوطني القادم ياأتي  انطالقًا من اهتمامها 
العربية  الإم��ارات  دولة  البيئات يف  اأنواع  باملحافظة على خمتلف 

يف  الأك��رب  البيئة  تعد  والتي  ال�شحراوية  البيئة  ومنها  املتحدة، 

البيئات، جزءًا مهمًا من تراثنا  الدولة، والتي متثل، كغريها من 

يف  البيئي  الوعي  مب�شتوى  بالرتقاء  ال��وزارة  اإطار  ويف  وتاريخنا، 

لتطوير  املجتمع  �شرائح  خمتلف  مع  ال�شراكات  وتطوير  الدولة 

م�شرية العمل البيئي.

وقد اأولت دولة الإمارات الهتمام الكبري بهذه البيئة ووفرت 

ا�شتغالل  اأح�شن  الدولة  ا�شتغلته  وا�شعًا  تنمويًا  ف�شاَء  البيئة  لهذه 

تاأ�شي�ض وتطوير  من خالل �شيا�شة توظيف البيئة ال�شحراوية يف 

ال�شياحة البيئية امل�شتدامة، حيث متثل هذه البيئة بنقائها و�شفائها 

املهمة  ال�شياحية  امل�شاريع  منطقة جذب �شياحي مهمة من خالل 

التي اأقيمت يف قلب ال�شحراء وحظيت باهتمام بالغ من قبل عدد 

كبري من املواطنني واملقيمني وال�شائحني.

ن��دوة  وامل��ي��اه  البيئة  ب����وزارة  ع��ق��دت 

للت�شحر  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  خا�شة 

مكان  كل  يف  الأر����ض  “تعزيز  �شعار  حتت 

يعزز احلياة يف كل مكان” والذي ي�شادف 

17 يونيو من كل عام، حيث اأو�شح �شعادة 
املدير  ال�����ش��رع  حم��م��د  �شيف  امل��ه��ن��د���ض/ 

واملحافظة  املائية  املوارد  لقطاع  التنفيذي 

كلمته  وخ���الل  ال����وزارة  يف  الطبيعة  على 

الندوة  هذه  اأن  احل�شور  اأم��ام  الفتتاحية 

واملياه  البيئة  وزارة  اهتمام  اإط��ار  يف  تاأتي 

بالتعريف بجهود الدولة يف جمال مكافحة 

باتفاقية  التزامها  �شمن  وذل��ك  الت�شحر 

تبذل  الدولة  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار  الت�شحر،  ملكافحة  املتحدة  الأ· 

اإعداد  خالل  من  ومكافحته  الت�شحر  من  احلد  جمال  يف  كبريًة  جهودًا 

والهتمام  الت�شحر،  ملكافحة  وطنية  ل�شرتاتيجية  واملياه  البيئة  وزارة 

بن�شر امل�شطحات اخل�شراء، والتنمية امل�شتدامة للموارد املائية، وتنظيم 

احلمالت الوطنية حلماية البيئة ال�شحراوية، بالإ�شافة اإىل اإعادة تاأهيل 

املواد الطبيعية املتدهورة و�شن قوانني للمحافظة عليها.

وت�شمن الربنامج حما�شرة ل�شعادة الدكتورة/ مرË ح�شن ال�شنا�شي 

ميكروفلورا  يف  التنوع  ح��ول  ب��ال��وزارة  الفنية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 

بالن�شبة  واأهميتها  الرتبة،  يف  الدقيقة  الكائنات  فيها  الرتبة، تناولت 

الد�شوقي  لطفي  الدكتور/  وق��دم  كما  الرتبة،  اإنتاجية  ورف��ع  للنباتات 

الإعجاز  وتتناول   Ëالكر ال��ق��راآن  يف  الت�شحر  ح��ول  اأخ��رى  حما�شرة 

اأخرى حول  اإىل جانب حما�شرة  الت�شحر،  القراآين يف جمال احلد من 

نبوي  عبدال�شالم  املهند�ض/  وقدمها  الت�شحر  من  للحد  بالر�شح  الري 

من هيئة البيئة � اأبوظبي تناول فيها تقنية الري بالر�شح والتي تعترب من 

الطرق احلديثة امل�شتخدمة يف الري يف املناطق ال�شحراوية وت�شاهم يف 

باحلد من الت�شحر وتوفر مياه الري من الهدر، بالإ�شافة اإىل عر�ض فيلم 

عن ال�شحاري العربية. 

على  واملحافظة  املائية  امل��وارد  لقطاع  التنفيذي  املدير  �شعادة  واأف��اد 

الطبيعة اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة وبتوجيهات �شامية ملوؤ�ش�ض 

الدولة املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ/ زايد بن �شلطان اآل نهيان -رحمه اهلل- 

�شعت اإىل ن�شر الب�شاط الأخ�شر يف اأرجاء الدولة كافة، اإىل جانب الدعم 

 وذكرت الوزارة اأن يوم البيئة الوطني والذي حتتفل به الدولة 

يف الرابع من فرباير من كل عام هو منا�شبة �شنوية هامة، يلقى 

فيها ال�شوء على واحدة من الق�شايا البيئية املهمة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة، وتكثف فيها اجلهود للتوعية بالتاأثريات ال�شلبية 

لتلك الق�شية، والتعريف باجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية يف 

الدولة يف مواجهة تلك الق�شية ب�شفة خا�شة، ويف حماية البيئة 

وتنميتها ب�شفة عامة.

وتدعو الوزارة لغتنام هذه املنا�شبة لدعوة املجتمع بكل اأفراده 

وفئاته اإىل امل�شاهمة اجلاّدة والفاعلة يف م�شوؤولية حماية مواردنا 

واأن  امل�شتقبل،  واأجيال  احلا�شر  جيل  اأجل  من  وبيئتنا  الطبيعية 

البيئة  وزارة  ل�شعار  و�شادقة  حقيقة  ترجمة  امل�شاهمة  هذه  تكون 

واملياه “بيئتي م�شوؤوليتي الوطنية”.

املتوا�شل والالحمدود الذي حتظى به اجلهود التي تقوم بها وزارة البيئة 

رئي�ض  نهيان–  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  من  واملياه 

الدولة )حفظه اهلل( واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

– نائب رئي�ض الدولة – رئي�ض جمل�ض الوزراء – حاكم دبي )رعاه اهلل(.
كما واأفاد املهند�ض/ اأحمد �شيف املطري – مدير اإدارة مكافحة 

املوارد  ا�شتنزاف  يف  اأ�شهم  ال��زراع��ي  التو�شع  اأن  ب��ال��وزارة  الت�شحر 

الزراعة  قطاع  عليها  يعتمد  التي  اجلوفية  املياه  ل�شيما  الطبيعية، 

ب�شكل اأ�شا�شي مما يوؤدي اإىل متلح وانخفا�ض من�شوب املياه يف الكثري 

اإىل  بالتايل  اأدى  الدولة، وهو ما  اأنحاء  الآبار اجلوفية يف خمتلف  من 

متلح م�شاحات من الأرا�شي الزراعية اخل�شبة، اإ�شافة اإىل التاأثريات 

الكيماوية  لالأ�شمدة  ال��وا���ش��ع  ال���ش��ت��خ��دام  ع��ن  تنتج  ال��ت��ي  ال�شلبية 

وخم�شبات الرتبة، خا�شة يف املرحلة املبكرة من عمر التنمية الزراعية 

وقبل �شدور الت�شريعات املنظمة ملثل هذا ال�شتخدام، لذا قامت الوزارة 

تطوير  يف  اأ�شهمت  والتي  الزراعية  اخلطة  مراجعة  يف  كبرية  بجهود 

الإدارة املتكاملة للنه�شة الزراعية يف الدولة عن طريق �شن جمموعة 

من الت�شريعات، ل �شيما ذات ال�شلة باإنتاج وا�شترياد وتداول الأ�شمدة 

حفر  وتنظيم  ال��زراع��ي��ة،  الآف���ات  وم��ب��ي��دات  ال��زراع��ي��ة  وامل�شلحات 

وا�شتغالل اآبار املياه اجلوفية، وا�شتخدام نظم الري احلديثة التي باتت 

تغطي الآن اأكرث من %90 من م�شاحة الأرا�شي الزراعية يف الدولة، 

والتو�شع با�شتخدام املياه العادمة املعاجلة يف ري الغابات وامل�شطحات 

والأحزمة اخل�شراء لتخفيف ال�شغط عن خمزون املياه اجلويف. 

حتت شعار "الصحــراء تنبض باحليـــاة"
رئيس الدولة يرعى يوم البيئة

 الوطني الرابع عشـر٢٠١١ 

البيئة واملياه تنظم ندوة مبناسبة يوم التصحر العاملي
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املتحدة م�شاركته يف فعاليات  العربية  الإم��ارات  اختتم وفد دولة 

امللتقى البيئي الرابع ل�شباب دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي 

والذي ا�شت�شافته دولة قطر وا�شتمر ملدة اأ�شبوع حتت �شعار”�شواحلنا 

والتنمية امل�شتدامة”.

والتوعية  التثقيف  اإدارة  مدير  ال�شاعدي  خالد  ال�شيد/  واأ�شار 

املرجوة  الأهداف  حقق  امللتقى  باأن  الوفد  رئي�ض  واملياه  البيئة  بوزارة 

برفع م�شتوى الوعي املجتمعي بق�شايا البيئة و�شرورة حمايتها وغر�ض 

عليها،  واملحافظة  لتقديرها  واجلماعية  الفردية  بامل�شوؤولية  ال�شعور 

دول  من  امل�شاركني  بني  وال�شداقة  الأخوة  اأوا�شر  توطيد  اإىل  اإ�شافة 

املجل�ض من خالل الربامج والأن�شطة التثقيفية.

واأ�شاف اأن ما مت حتقيقه يف دولة الإمارات مبجال املحافظة على 

البيئة وتنميتها كان يف احلقيقة نتاج روؤية بيئية ثاقبة وب�شرية واعية 

واإح�شا�ض عميق لقيادة فذة ا�شت�شرفت بنظرتها الإن�شانية العميقة اآفاق 

كفر�شة  امللتقى  هذا  وياأتي  متوا�شل،  دوؤوب  عمل  و�شاحبها  امل�شتقبل 

لقدراتهم  تعزيزًا  بالبيئة  يتعلق  ما  كل  ويتناق�شوا يف  ليبحثوا  لل�شباب 

و�شقاًل ملواهبم واإثراء ملعارفهم وتفاعاًل مع الق�شايا البيئية املختلفة.

زيارات  �شمل  الربنامج  اأن  والتوعية  التثقيف  اإدارة  مدير  واأف��اد 

وحما�شرات  ال�شباب  ومراكز  الطبيعية  املحميات  لبع�ض  ميدانية 

تثقيفية عن بيئات دول اخلليج العربي ودور كل فرد يف احلفاظ على 

كما  والريا�شي،  الرتفيهي  الربنامج  اإىل  بالإ�شافة  الطبيعية  امل��وارد 

يف  املغامرة  اأج��واء  امل�شاركون  عا�ض 

منطقة )�شيلني( بني الكثبان الرملية 

والتدريب على مهارة الغو�ض.

من جانب اآخر �شارك وفد دولة 

البيئية  امل�شاريع  الإمارات يف عر�ض 

التي  الإجن��ازات  وعر�ض  والتثقيفية 

حققتها الدولة، حيث قدم الطالب/ 

كان  بيئية  جتربة  عبدالزراق  حممد 

فريق  مع  الثاين  باملركز  بها  فاز  قد 

البيئية  امل�شابقات  اإح��دى  يف  عمل  

على م�شتوى الدولة، وعر�ض م�شروع 

يف  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتخدام  يف 

البيئة  قيم  غ��ر���ض  ه��دف��ه  امل��در���ش��ة 

واحلفاظ  الطلبة  نفو�ض  يف  النظيفة 

على البيئة با�شتخدام الطاقة البديلة 

اإ�شافة اإىل ا�شتخدام امل�شابيح ال�شديقة للبيئة، وحتدث الطالب/ 

اأحمد �شامل يف جتربته عن اإعادة ا�شتخدام مياه الو�شوء يف املدر�شة 

طالب(،  لكل  )لرت  لرت   300 يقارب  ما  ا�شتخدام  عنه  نتج  والذي 

بغر�ض  امل�شتخدم  الو�شوء  ماء  لتخزين  ماء  خ��زان  و�شع  مت  حيث 

وزيادة  املياه  تر�شيد  هدف  ليحقق  الزراعة،  يف  ا�شتخدامه  اإع��ادة 

املعرو�شة  التجارب  حظيت  وق��د  املدر�شة،  يف  اخل�شراء  الرقعة 

باإعجاب وتقدير امل�شاركني من الوفود الأخرى، والتي عر�شها وفد 

يف  فرد  وكل  طالب  لكل  احلقيقي  للدور  ترجمة  يف  الإم��ارات  طلبة 

احلفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

كما اأ�شار الطالب/ م�شعب الطوا�ض الذي يعر�ض جتربته للمرة 

اأنه ا�شتفاد من جتربته الكثري من  اإىل  الأوىل يف ملتقى بيئي خليجي 

املهارات،قائاًل: “اطلعت على جتارب الدول الأخرى يف احلفاظ على 

البيئة واملوارد الطبيعية ومتنيت اأن تكون فرتة امللتقى اأكرث لتح�شيل 

حمد  الطالب/  واأ�شاد  والتعارف”،  الأخ��وة   اأوا�شر  وتوطيد  الفائدة 

جا�شم احللو باجلهود الكبرية يف تنظيم هذه امللتقيات بني �شباب دول 

حا�شر  هم  الذين  ال�شباب  فئة  على  والرتكيز  العربي  اخلليج  جمل�ض 

دول  جمتمع  اأف��راد  بني  البيئية  الر�شالة  حمل  يف  وم�شتقبلها  الأ· 

جمل�ض اخلليج العربي، قائاًل: “لبد من ترجمة ما تعلمناه يف امللتقى 

اإىل واقع ملمو�ض يف بالدنا وبني اأ�شدقائنا ويف منازلنا”.

اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه  اأ�شدر معايل الدكتور را�شد 

قرارًا وزاريًا بت�شكيل جلنة عليا وجلنة فنية لالإ�شراف على تنفيذ 

امل�شروع الذي �شتنفذه �شركة “جي اآر اإم اإنرتنا�شيونال” الأ�شرتالية 

وي�شتمر ملدة عامني بتكلفة اإجمالية تقدر بحوايل 12 مليون درهم، 

يف  2010م  ل�شنة   341 الرقم  ذو  ال��وزاري  القرار  هذا  وياأتي 

اإطار مذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة البيئة واملياه وهيئة البيئة- 

اأبوظبي ب�شاأن تنفيذ م�شروع م�شح الرتبة بالإمارات ال�شمالية.

بن  عي�شى  بن  عبيد  �شعادة  يراأ�شها  التي  العليا  اللجنة  وت�شم 

اأحمد، املدير التنفيذي ملكتب تن�شيق �شوؤون البلديات بوزارة البيئة 

واملياه، والدكتور جابر اجلابري املدير التنفيذي للعمليات البيئية 

بهيئة البيئة باأبوظبي، والدكتور حممد م�شطفى املال مدير اإدارة 

حممد  والدكتور  ن�شار  حم�شن  وال�شيد  ب��ال��وزارة،  املائية  امل��وارد 

داوود من هيئة البيئة، والدكتور حممود عبد الفتاح، مدير امل�شروع، 

اأم القيوين،  بالإ�شافة اإىل ممثلني عن بلديات ال�شارقة، عجمان، 

راأ�ض اخليمة وبلدية الفجرية.

م�شروع  يف  والإجن��ازات  العمل  �شري  مبتابعة  اللجنة  وتخت�ض 

م�شح الرتبة يف الإمارات ال�شمالية منذ بداية امل�شروع وحتى نهايته، 

ال�شلة  ذات  اجلهات  جميع  مع  الت�شال  ت�شهيل  اإىل  بالإ�شافة 

تعيني  �شيتم  كما  امل�شروع.  اأه��داف  لتنفيذ  ال��الزم  الدعم  وتوفري 

والقانونية  والإداري��ة  املالية  ال�شوؤون  فرعية من اخلرباء يف  جلان 

املتعلقة بامل�شروع ح�شب متطلبات العمل.

ويذكر اأن امل�شروع يهدف اإىل توفري �شجالت متكاملة مدعمة 

القرار  متخذي  وم�شاعدة  منطقة،  كل  اأرا���ش��ي  عن  باخلرائط 

نظام  وتطوير  الأرا�شي،  ل�شتخدام  امل�شتقبلية  اخلطط  و�شع  يف 

لتوزيع  بيانات  قاعدة  اإىل  بالإ�شافة  الرتبة  عن  �شامل  معلومات 

لال�شت�شالح  القابلة  املناطق  وحت��دي��د  ال��رتب��ة،  اأن���واع  خمتلف 

الزراعي وال�شتخدامات الأخرى، وامل�شاعدة يف فهم الرتبة كجزء 

والبيولوجية،  املعدنية  مكوناتها  ودرا�شة  البيئي  النظام  من  حيوي 

وتدريب الكوادر املواطنة القادرة على ا�شتمرار ومتابعة م�شوحات 

الرتبة يف امل�شتقبل.

و�شيتم تنفيذ امل�شروع با�شتخدام امل�شتوى الثاين من م�شتويات 

النظام الأمريكي مل�شح الأرا�شي مبقيا�ض 1:25،000 على اأن يتم 

ت�شنيف الأرا�شي حتى م�شتوى العائالت وال�شال�شل، علمًا باأن عدد 

املواقع التي �شيتم حفرها وو�شفها وت�شنيفها 10000 موقع.

و�شيتم تنفيذ امل�شروع على عدة مراحل ت�شمل امل�شح امليداين، 

الرتبة،  بيانات  قاعدة  اإىل  البيانات  واإدخ��ال  الرتبة،  وحتليالت 

واإنتاج اخلرائط، وكتابة التقرير النهائي. ويذكر اأن جميع البيانات 

اإدخالها اإىل  التي �شيتم جتميعها خالل مدة تنفيذ امل�شروع �شيتم 

وبالتايل  اأبوظبي  لإم��ارة  تطويرها  مت  التي  الرتبة  بيانات  قاعدة 

�شت�شبح قاعدة البيانات �شاملة وتغطى خمتلف اأنحاء الدولة.
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وفد الدولة يختتم مشاركته يف امللتقى البيئي الرابع بقطر
البيئة واملياه تعرض جتارب طالبية يف جمال البيئة

وزير البيئة واملياه يشكل جلنة عليا وجلنة فنية لإلشراف 
على تنفيذ مشروع مسح الرتبة باإلمارات الشمالية
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اإىل اأن تكون م�شتمرة طوال 

من  ل��ه��ا  مل��ا  وذل���ك  ال�شنة 

اأهمية يف تر�شيخ ال�شلوكيات 

ال�شحيحة والو�شول ملرحلة 

يحمله  مب��ا  البيئي  ال��وع��ي 

الذي  الأم����ر  امل�����ش��اف��رون، 

يف  ال��ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ي��ح��ت��اج 

والإر�شاد  التثقيف  مرحلة 

ال�شنة  ط�����وال  امل�����ش��ت��م��ر 

و���ش��ي��ت��م ال��رتك��ي��ز اأك����رث يف 

موا�شم ال�شترياد احليواين 

والنباتي وفرتات ال�شفر”.

اآخ���ر ت�شعى  م��ن ج��ان��ب 

م���راك���ز احل���ج���ر ال���زراع���ي 

والبيطري امل�شوؤولة عن تعزيز 

وال�شحة  ال�شحة  ت��داب��ري 

احليوانية  وال�شحة  النباتية 

والنبات  واحليوان  الإن�شان  و�شحة  حياة  حلماية  التن�شيق  حت�شني  اإىل 

ب�شورة اأف�شل دون و�شع حواجز معرقلة غري �شرورية اأمام التجارة، لذلك 

اأغلب الدول بجهاز احلجر الزراعي والبيطري لديها وهو مبثابة  اهتمت 

جهاز مناعي للدولة اإل اأن قلة الثقافة البيئية باإجراءات احلجر البيطري 

مبخاطر  اإدراكهم  وعدم  امل�شافرين  من  الكثري  لدى  واأهميته  والزراعي 

ال�شترياد غري الآمن للمنتجات الزراعية واحليوانية قد يوؤدي اإىل م�شاكل 

بيئية وفر�شة لدخول الآفات والأمرا�ض الدخيلة على الدولة. 

 ‘  2002 ل�شنة   )11( رقم  الحت��ادي  القانون  اإىل  وا�شتنادًا 

�شاأن تنظيم ومراقبة الجتار باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�ض 

واتفاقية التجارة الدولية يف الأنواع النباتية واحليوانية الربية املهددة 

اإعادة  مع  تفريغ  اأو  عبور  اأو  ا�شترياد  يحظر  )ال�شايت�ض(  بالنقرا�ض 

�شحن اأو ت�شدير اأو اإعادة ت�شدير اأو اإدخال عن طريق البحر لأي من 

و�شروط  اإج��راءات  تنفيذ  بعد  اإل  م�شتقاتها،  اأو  اأجزائها  اأو  النباتات 

ال�شترياد والت�شدير، حيث يجب على كل جهة تقوم بت�شدير النباتات 

مرحلة  اأي  عليها  تدخل  مل  )ال��ت��ي  الطبيعية  النباتية  املنتجات  اأو 

على  للح�شول  الزراعي  احلجر  مهند�شي  على  عر�شها  ت�شنيعية( 

اأو  العربية  باللغة  املرفقة  النماذج  وفق  الزراعية  ال�شحية  ال�شهادة 

الإجنليزية قبل ت�شديرها، حيث اإن ال�شهادة �شرورية لقبول الإر�شالية 

�شروط  هنالك  كانت  اإذا  ما  التاأكد  يجب  كما  اإليه،  امل�شدر  البلد  يف 

اأخرى لدى البلد امل�شتورد لقبول الإر�شالية.

امل�شافرين  لتثقيف  الثانية  حملتها  واملياه  البيئة  وزارة  تطلق   

ما  ي�شرك  “قد  �شعار  حتت  والزراعي  البيطري  احلجر  ب��اإج��راءات 

واحليوانية  الزراعية  امل��وارد  على  املحافظة  بهدف  وذل��ك  حتمله” 

وللحد من الأوبئة والآفات الدخيلة ولتعميم قوانني واإر�شادات احلجر 

الزراعي والبيطري وتثقيف اأفراد املجتمع بقوانني ا�شترياد وت�شدير 

املنتجات الزراعية واحليوانية.

والتعريف  امل�شافرين  تثقيف  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �شتهدف  حيث 

ال�شايت�ض،  وباتفاقية  احلظر  واأ�شباب  والبيطري  الزراعي  باحلجر 

وتعريف  باحليوان  الرفق  وقانون  ال�شليمة  ال�شترياد  بطرق  والتثقيف 

على  للحفاظ  والنباتات  احليوانات  ا�شترياد  ب��اإج��راءات  امل�شافرين 

املطويات  طريق  عن  وذل��ك  الإم���ارات،  دول��ة  بيئة  و�شالمة  �شالمتهم 

والن�شرات التثقيفية بالإ�شافة اإىل املحا�شرات التثقيفية.

جاء ذلك بعد اأن اتخذت وزارة البيئة واملياه التدابري الالزمة من 

الدولة  منافذ  كل  والبيطري يف  الزراعي  للحجر  مراكز  اإن�شاء  خالل 

و�شع  جانب  اإىل  املحجري،  بالتفتي�ض  املخت�ض  الفني  الكادر  وتعيني 

قوانني ولوائح للمحافظة على الأمن احليوي للدولة املتمثل يف الرثوة 

الزراعية واحليوانية، واحلد من الآفات الزراعية والأمرا�ض احليوانية 

دون  امل�شافر  يحمله  قد  ما  �شمن  الدولة  منافذ  عرب  تدخل  قد  التي 

ق�شد منه عند �شراء حيوانات اأو منتجاتها.

التثقيف  اإدارة  مدير  ال�شاعدي-  حممد  خالد  ال�شيد/  واأ���ش��ار 

تعد  الثانية  امل�شافرين  تثقيف  حملة  اإط��الق  اأن  ب��ال��وزارة  والتوعية 

طلpقت يف 
ُ
اأ التي  الأوىل  التثقيف  التي حققتها حملة  للنجاح  ا�شتكماًل 

ركزت  اجلميع حيث  بتكاتف جهود  وذلك  2009م  لعام  يوليو  �شهر 

دبي  ومطار  الدويل  اأبوظبي  مطار  من  كل  امل�شافرين يف  تثقيف  على 

الدويل ومطار ال�شارقة الدويل، بالإ�شافة اإىل املنافذ الربية، و�شيتم يف 

هذا العام اإ�شدار جمموعة من التو�شيات والإر�شادات الواجب اتباعها 

اأو  اإ�شابات  ت�شبب  لتجنب �شراء )اأو جلب( منتجات قد  ال�شفر  اأثناء 

اآفات للرثوات الطبيعية النباتية واحليوانية.

واأكد ال�شاعدي اأن ما قد يحمله امل�شافر اأو القادم من ال�شفر يعد 

اأحد و�شائل انت�شار ونقل الآفات والأمرا�ض، وتعمل و�شائل النقل ال�شريعة 

واحليوانات  النباتات  وت��داول  نقل  ت�شريع  على  ومركبات  طائرات  من 

ومنتجاتها حول العامل، �شواء كانت �شمن الأمتعة ال�شخ�شية للم�شافرين 

اأو الكميات التجارية منها، كما يخلق ازدياد ال�شفر املزيد من م�شالك 

ب�شرعة  تنتقل  باتت  التي  الأخرى  واملخاطر  والأمرا�ض  الآفات  انت�شار 

اأكرب ومل�شافات اأبعد من ذي قبل، وقد ذكر مدير اإدارة التثقيف والتوعية 

اأن احلملة لن تكون مقت�شرة على ف�شل ال�شيف فقط؛ م�شيفًا: “نتطلع 

حتــت شعــار( قد يضــرك ما حتملــه)
البيئة واملياه تطلق احلملة الثانية لتثقيف املسافرين
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اأعلنت وزارة البيئة واملياه عن طرح برنامج البكالوريو�ض يف 

الطب البيطري ملواطني الدولة وبالتعاون مع كليات التقنية العليا 

بالفجرية، �شعيًا منها لتطوير الكوادر الب�شرية وتنمية القوة العاملة 

التطبيقية  الأبحاث  جمال  يف  اخل��ربات  و�شقل  بالدولة  املواطنة 

وتوفري الربامج التدريبية عالية امل�شتوى بالدولة.

– املدير  �شعادة/ عبدالرحيم حممد احلمادي  اأو�شح  حيث 

لأول  يطرح  الربنامج  اأن  بالوزارة  امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي 

مرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وياأتي يف اإطار اإ�شرتاتيجية 

وزارة البيئة واملياه لتاأهيل ومتكني وحتفيز املوارد الب�شرية العاملة 

وفق اأف�شل املمار�شات العاملية واملتخ�ش�شة، حيث يهدف الربنامج 

وموارد  البيئية،  الأنظمة  وتطوير  حماية  اإىل  احلاجة  تلبية  اإىل 

واحلفاظ  بالدولة  والزراعية  وال�شمكية  احليوانية  والرثوة  املياه، 

الكليات  مع  وبالتعاون  الوزارة  تعمل  كفاءتها، حيث  وتنمية  عليها 

يف  املتمثلة  امل�شرتكة  اأهدافهما  لتحقيق  الدولة  يف  واجلامعات 

تطوير وتنمية كفاءات ال�شباب املواطن، ولتلبية احتياجات الوزارة 

متخ�ش�شًا  تدريبًا  واملدربة  املوؤهلة  املواطنة  العاملة  الأي��دي  من 

لل�شباب  متميزًا وفتح جمالت عمل جديدة 

املواطن.

رقية  الآن�شة  اأو�شحت  اآخ��ر  جانب  من 

علي مراد – رئي�ض ق�شم التوظيف بالوزارة 

اأن الربنامج ي�شتهدف حملة الثانوية العامة 

ممن ل تقل معدلتهم عن %70، ويح�شل 

مكافاأة  على  بالربنامج  امللتحق  الطالب 

مالية طيلة فرتة الدرا�شة يف برنامج الدبلوم 

مقدارها 4000 درهم، كما ويعني الطالب 

على كادر الوزارة بعد ح�شوله على الدبلوم 

اخلام�شة،  الدرجة  على  راتب  له  وي�شرف 

واأ�شاف احلمادي اأن الربنامج ي�شتمل على 

على  للح�شول  امل�شائية  امل�شاقات  درا���ش��ة 

موا�شلة  اإمكانية  كذلك  البيطري،  الطب  يف  البكالوريو�ض  درجة 

الطب  يف  البكالوريو�ض  درج��ة  على  للح�شول  الدبلوم  برنامج 

الطالب  على  يثبت  حيث  الدبلوم،  برنامج  اإمت��ام  بعد  البيطري 

الدرجة  وعالوات  مزايا  جميع  له  وت�شرف  الرابعة  الدرجة  على 

بعد ح�شوله على البكالوريو�ض، حيث �شتكون مدة الربنامج )5( 

�شنوات درا�شية تبداأ الدرا�شة للمجموعة الأوىل من الطلبة امللتحقني 

بالربنامج يف �شبتمرب 2010 و تنتهي يف يونيو 2015.

واأ�شافت اأنه وعند اإمتام الطالب العام الثالث بنجاح يح�شل 

العمل  ميكنهم  حيث  البيطرة  يف  املتو�شط  الدبلوم  �شهادة  على 

للح�شول  بالدرا�شة  وال�شتمرار  بيطريني  كم�شاعدين  بال�شباح 

للعام  اإمتامهم  عند  البيطري  الطب  يف  البكالوريو�ض  درجة  على 

اخلام�ض بنجاح. 

بكليات  ال��ط��الب  ���ش��وؤون  لإدارة  ت��ق��دم  الطلبات  اأن  ي��ذك��ر 

م،   2010 اأغ�شط�ض   15 تاريخ  الفجرية حتى  العليا يف  التقنية 
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2010م.

الزراعية  والرثوة  البيئي  التوازن  للحفاظ على  ال�شارة  احل�شرات 

للدولة، ولتاليف حدوث الإ�شابة عند توفر ظروف منا�شبة لها.

وتركز الن�شرات الإر�شادية للمزارعني على احل�شرات والآفات 

التي ت�شيب الأ�شجار وخا�شة النخيل، وهي �شو�شة النخيل احلمراء، 

وح�شرة ذبابة البلح ال�شغرى)احلمرية(، وح�شرة دوبا�ض النخيل 

عنكبوت  وح�شرة  النخيل،  عذوق  وحفار  النخيل(،  اأوراق  )نطاط 

الكاملة  املعلومات  الن�شرات  ه��ذه  توفر  حيث  )امل��غ��ربة(،  الغبار 

حول احل�شرة ودورة حياتها، اإ�شافة اإىل اأعرا�ض الإ�شابة وكيفية 

التعرف عليها واأ�شاليب مكافحتها.

املر�شدين  مع  للتوا�شل  باملبادرة  امل��زارع��ني  البغام  وطالب 

الزراعيني واملخت�شني لدى الوزارة للم�شاعدة يف التعرف ال�شحيح 

اخلدمات  جانب  اإىل  الأخ��رى  الزراعية  والآف��ات  احل�شرات  على 

املنا�شبة  املبيدات  واختيار  الر�ض  طرق  من  والب�شتانية  الزراعية 

احلملة  جناح  اأن  منوهًا  املرجوة،  النتائج  على  احل�شول  ل�شمان 

اآليات  وتطبيق  لتنفيذ  وا�شتجابتهم  املزارعني  تعاون  على  يعتمد 

احلملة الوطنية ملكافحة �شو�شة النخيل احلمراء والآفات الأخرى 

بالرثوة  املعنية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  جميع  وتكاتف  مبزارعهم، 

الزراعية لتحقيق اأهداف احلملة.

ملكافحة  الوطنية  و�شمن حملتها  واملياه  البيئة  وزارة  اأ�شدرت 

�شو�شة النخيل احلمراء عددًا من الن�شرات الإر�شادية للمزارعني 

املختلفة،  الزراعية  والآف���ات  احل��م��راء  النخيل  �شو�شة  ملكافحة 

اأهدافها  حتقيق  اإىل  الرامية  جهودها  �شمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 

احليوي،  الأم��ن  معدلت  برفع  يتعلق  فيما  وخا�شة  ال�شرتاتيجية 

وحتقيق الأمن الغذائي يف الدولة حيث و�شعت الوزارة اإ�شرتاتيجية 

عامة ملكافحة �شو�شة النخيل احلمراء من خالل تنفيذ حملة وطنية 

وت�شتمر لنهاية عام2011م.

و�شرح املهند�ض/ �شعيد البغام – مدير اإدارة ال�شحة احليوانية 

�شو�شة  ملكافحة  الوطنية  للحملة  العام  واملن�شق  بالوزارة  والنباتية 

الإر�شادية  الن�شرات  اأعدت عددًا من  الوزارة  اأن  النخيل احلمراء 

لعام 2010م ملكافحة الآفات الزراعية واحل�شرات وذلك بهدف 

يف  الزراعية  ال��رثوات  على  للمحافظة  الزراعي  الإر���ش��اد  تطوير 

اإىل  واإر�شادهم  املزارعني  وم�شاعدة  املختلفة،  الآفات  من  الدولة 

الطرق ال�شحيحة وال�شليمة ملكافحتها.

وذكر املهند�ض البغام اأن الإر�شاد الزراعي والإجراءات الوقائية 

التي تقوم بها الوزارة وبالتعاون مع اجلهات املختلفة تتخذ بغر�ض 

الزراعية ومكافحة  بالآفات  الإ�شابة  ال�شليمة من  الأ�شجار  حماية 

ضمن جهودها يف احلملة الوطنية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء
البيئة واملياه تصدر نشرات إرشادية للمزارعني

 حول اآلفات الزراعية
البيئة واملياه تطرح بكالوريوس الطب البيطري

ألول مرة بالدولة ويبدأ سبتمرب املقبل
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اإىل  نقله  قبل  املطلوبة 

مراكز الت�شويق، وكذلك 

دورية  عينات  اأخ��ذ  يتم 

م���ن ال���رط���ب لإج�����راء 

والتحاليل  الفحو�شات 

قبل  من  عليها  املخربية 

خمتربات الوزارة للتاأكد 

م����ن ����ش���الم���ة امل��ن��ت��ج، 

برف�ض  اللجنة  و�شتقوم 

الرطب  م��ن  ك��م��ي��ة  اأي 

امل����خ����ال����ف ل��ل�����ش��روط 

واملوا�شفات املطلوبة وعدم ال�شماح بت�شويقها �شمن مبادرة الوزارة.

بحوايل  هيئة رطب  على  الإنتاج  ت�شويق  املادي من  العائد  ويقدر 

لفقد  نظرًا  وذلك  متور،  هيئة  على  ت�شويقه  عائد  عن  زيادة   35%
متور. اإىل  لتحويله  جتفيفه  نتيجة  وزن الرطب بن�شبة 60% 

عند  �شروط  و�شعت  ال��وزارة  اأن  املن�شوري  اأك��د  اآخ��ر  من جانب 

من  وذل��ك  الفح�ض  جلان  قبل  من  الرطب  وفح�ض  مبعاينة  القيام 

خالل التاأكد من موا�شفات ال�شنف بالعبوة، ون�شبة الرتطيب لل�شنف 

و�شنف  حيث ن�شبة الرتطيب يف �شنف الربحي من 10ولغاية 15% 

الرطب  نظافة  من  التاأكد  كذلك   ،40% اأكرث من  واللولو  اخلنيزي 

الرطب  واإزال���ة  واحل�شرات،  والطيور  بالغبار  تلوثه  وع��دم 

طريقة  من  التاأكد  اإىل  بالإ�شافة  ت�شوهات،  به  يوجد  الذي 

مبواعيد  واللتزام  الكرتونية،  العبوات  يف  ال�شماريخ  و�شع 

التوريد يف الأوقات والكميات والأنواع املحددة. 

ت�شويق  مبادرة  تنفيذ  الفائت  ال�شهر  واملياه  البيئة  وزارة  با�شرت 

اإبراهيم  من�شور   / املهند�ض  اأو���ش��ح  حيث   ،2010 لعام  ال��رط��ب 

اأن املبادرة تاأتي  اإدارة التنمية الزراعية بالوزارة  – مدير  املن�شوري 

املحلي  الإنتاج  من  الذاتي  الكتفاء  ن�شب  لرفع  ال��وزارة  �شعي  �شمن 

الهتمام  وت�شجيع  ال��دول��ة  يف  الغذائي  الأم���ن  بتحقيق  وامل�شاهمة 

اخلدمات  م�شتوى  رفع  اإىل  تهدف  حيث  املحلية،  الوطنية  باملنتجات 

املقدمة للمزارعني وت�شجيعهم على التو�شع بزراعة الأ�شناف اجليدة 

من التمور واإحالل زراعتها حمل الأ�شناف ذات املردود القت�شادي 

الرطب  من  املزارعني  لإنتاج  ت�شويقية  فر�ض  اإيجاد  كذلك  املتدين 

وبالتعاون والتن�شيق مع القطاع اخلا�ض.

وبداأت الوزارة ت�شويق رطب املزارعني من خالل اجلمعيات التعاونية 

واإ�شراكها يف املبادرة والتي ت�شتمر لغاية �شبتمرب املقبل، حيث مت توزيع 

جمعية  اأبوظبي،  جمعية  على  املنتج  من  كرتونية  علبة   500 يقارب  ما 

الحتاد، جمعية ال�شارقة، جمعية راأ�ض اخليمة اإ�شافة اإىل مركز اللولو، 

وذلك بهدف اإيجاد قنوات ت�شويقية لت�شريف املنتج من الرطب. 

ت�شويقية  فر�ض  خلق  نحو  ت�شعى  املبادرة  اأن  املن�شوري  واأ�شاف 

على  ال��وزارة  عملت  الإط��ار  هذا  ويف  ودوليًا،  واإقليميًا  حمليًا  للرطب 

واللولو  والربحي  اخلنيزي  وهي  للت�شويق  اخلا�شعة  الأ�شناف  حتديد 

والتي تعترب من اأكرث الأ�شناف والأنواع رغبة لدى امل�شتهلكني، حيث مت 

اختيار الأ�شناف املبكرة والو�شطى واملتاأخرة بهدف توفري الأ�شناف 

انقطاع  وب���دون  الت�شويق  ف��رتة  خ��الل 

الأ�شناف  م��ن  ال��ربح��ي  �شنف  ويعترب 

ي�شتهلك  اأن  مي��ك��ن  وال����ذي  امل��ت��م��ي��زة 

ن�شبية  م��ي��زة  وه���ذه  الب�شر  مرحلة  يف 

لل�شنف. 

التنمية  اإدارة  م��دي��ر  واأ���ش��ار  كما 

اإعداد  على  عملت  ال��وزارة  اأن  الزراعية 

بوزن  الت�شويق  لعبوة  املنا�شب  الت�شميم 

)خرياتنا(  املنتج  �شعار  وحتمل  كيلو   1
وذلك دعمًا للمنتجات الوطنية وبهدف تعريف 

وذلك  للت�شويق  املنا�شبة  الطريقة  املزارع على 

العبوة مما يعمل على رفع  بو�شع املنتج داخل 

قيمة املنتج وزيادة املرود القت�شادي. 

جلنة  ت�شكيل  مت  اأن���ه  امل��ن�����ش��وري  واأف����اد 

املناطق  يف  للت�شويق  امل��ع��د  ال��رط��ب  لفح�ض 

املختلفة للتاأكد من توفر ال�شروط واملوا�شفات 

توزيع ٥٠٠ عبوة كرتونية على اجلمعيات التعاونية يف أول يوم
وزارة البيئة واملياه تبدأ تسويق رطب املزارعني
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توا�شل وزارة البيئة واملياه جهودها الرامية اإىل حتقيق اأهدافها 

احليوي،  الأمن  معدلت  برفع  يتعلق  فيما  وخا�شة  ال�شرتاتيجية 

وحتقيق الأمن الغذائي يف الدولة حيث و�شعت الوزارة اإ�شرتاتيجية 

عامة ملكافحة �شو�شة النخيل احلمراء من خالل تنفيذ حملة وطنية 

عام  لنهاية  وت�شتمر  املا�شي  العام  اأطلقتها  الدولة  م�شتوى  على 

2011م والتي يتم تنفيذها حتت اإ�شراف فنيني متخ�ش�شني وفرق 

فنية مدربة من قبل وزارة البيئة واملياه.

اإدارة  مدير  حممد–  ح�شني  اإ�شماعيل  املهند�ض/  وك�شف 

املنطقة الو�شطى بالوكالة اأن نتائج احلملة الوطنية ملكافحة �شو�شة 

النخيل احلمراء خالل الن�شف الأول من العام اجلاري يف املنطقة 

الو�شطى تو�شح تركيب 1916 م�شيدة فرمونية يف كل من منطقة 

مليحة والذيد وفلج املعال وكدرا وم�شفوت والتي يبلغ عدد املزارع 

نخلًة،   967135 النخيل  اأ�شجار  وعدد  مزرعًة   4325 فيها  التابعة 

خالل  امل�شادة  واحل�شرات  الفرمونية  امل�شائد  ح�شر  مت  حيث 

البطائح  بلدية  والتن�شيق مع  وبالتعاون   2010 لعام  الأول  الن�شف 

وتزويدها بعدد م�شيدة )200( فرمونية و) 1200( فرمون كدفعة 

كيفية  العاملني على  وتدريب  وال�شوارع،  املزارع  اأوىل لرتكيبها يف 

تركيبها ومتابعتها.

كذلك  قامت  ال��وزارة  اأن  الو�شطى  املنطقة  اإدارة  مدير  وذكر 

بحملة لر�ض 199 مزرعة ملكافحة ال�شو�شة، بالإ�شافة اإىل معاجلة 

مهملة  �شجرة   135 اإزال��ة  ومت   863 بلغت  والتي  امل�شابة  النخيل 

وميتة.

يعتمد على عوامل  اأن جناح احلملة  اإ�شماعيل  املهند�ض  واأكد 

كثرية اأهمها تزامن عمليات تنفيذ حملة املكافحة يف جميع املواقع 

احلملة  لأع��م��ال  واملتابعة  الإ���ش��راف  عمليات  وانتظام  وامل���زارع 

املعنية  واملحلية  الحتادية  اجلهات  وكافة  ال��وزارة  بني  بالتعاون 

واأي�شًا القطاع اخلا�ض، وكذلك ا�شتجابة وتعاون املزارعني لتنفيذ 

وتطبيق اآليات احلملة مبزارعهم.

اإعداد  مت  اأنه  بالوكالة  الو�شطى  املنطقة  اإدارة  مدير  واأو�شح 

وجتهيزات  بتح�شريات  املنطقة  يف  احلملة  وعمل  انطالق  خطة 

احلمراء  النخيل  ب�شو�شة  الإ���ش��اب��ات  ن�شبة  ح�شر  منها  كثرية 

وحتديد املواقع الأ�شد اإ�شابة واأكرث املواقع اإ�شابة باآفتي احلمرية 

يتعلق  ما  درا���ش��ة  اإىل  بالإ�شافة  املهجورة،  وامل���زارع  وال��دوب��ا���ض 

بتوافر املياه ون�شبة ملوحتها واملزارع التي تقع يف املناطق الوعرة 

املنطقة  تنفيذية يف  ت�شكيل جلنة  لتغطيتها، وقد مت  واإعداد خطة 

تعنى مبتابعة اأعمال احلملة، اإ�شافة اإىل ذلك مت القيام  بزيارات 

واأهدافها  باحلملة  للتعريف  الإمارة   مزارع  اإر�شادية يف  ولقاءات 

وتوعية املزارعني بدورهم يف امل�شاهمة لإجناح احلملة الوطنية.

ا�شتخدام عدد من حزم  تبني  اإىل  ب��ادرت  ال��وزارة  اأن  واأف��اد 

تركيب 1916 م�شيدة فرمونية يف ال�شارقة واأم القيوين 

البيئة واملياه تواصل جهود مكافحة 
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اأنه ولتطبيق الإجراءات الوقائية والعالجية فاإنه  وذكر قائاًل 

يف  ت�شتخدم  املقاومة  اأن��واع  اأغلب  اأن  العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  يجب 

امل�شادر  اإىل  اللجوء  طريق  عن  احليوية  املقاومة  وهما  طريقتني 

الطبيعية ملقاومة الآفات الزراعية اأو على الأقل احلد من �شرا�شة 

هجماتها على عوائلها اإىل ما يعرف حديثًا بعلم املقاومة احليوية، 

ل�شتخدام  ال�شلبية  الآث��ار  تاليف  اإىل  املقاومة  هذه  مثل  وتهدف 

من  العالية  ال�شتهالك  معدلت  وخف�ض  الكيميائية،  املبيدات 

على  وانعكا�شه  لبقاياها  الرتاكمي  الأث��ر  من  للحد  املبيدات  هذه 

من  املقاومة  ال�شاللت  ظهور  من  واحلد  العامة،  وال�شحة  البيئة 

ذات  كيميائية  جماميع  ا�شتخدام  يف  الإ�شراف  نتيجة  احل�شرات 

الآفات  �شد  الفاعلية  جوانب  يتوخى  وباأ�شلوب  املتكاملة  املكافحة 

بهدف  الكيميائية،  املبيدات  ا�شتخدام  ويهتم برت�شيد  امل�شتهدفة، 

حماية اأ�شجار النخيل بدولة الإمارات العربية املتحدة واملحافظة 

على �شالمة البيئة والإن�شان فيها.

العام  اأول  ب���داأت  وال��ت��ي  للحملة  الثانية  املرحلة  اأن  وذك���ر 

وكذلك  الفرمونية  امل�شايد  وتركيب  توزيع  اأعمال  فيها  ا�شتمرت 

املزارع  ملعظم  ال�شوئية  امل�شائد  تركيب  على  والإ���ش��راف  توزيع 

اإجراء  على  بالكهرباء عالوة  املزودة  واملزارع  واملتو�شطة  الكبرية 

با�شتخدام  النخيل  ب�شو�شة  امل�شابة  لالأ�شجار  املو�شعي  العالج 

احل�شرات  مكافحة  اأعمال  متابعة  وكذلك  الفو�شتوك�شني  اأقرا�ض 

التقليدية على املجموع اخل�شري لأ�شجار النخيل باملواقع امل�شابة 

»وذبابة  )الدوبا�ض(  النخيل«  اأوراق  »نطاطات  احل�شرات  بهذه 

تقوم  التي  الوقائية  الإج��راءات  واأن  ال�شغرى« )احلمرية(،  البلح 

الأ�شجار  حماية  بغر�ض  تتخذ  اجلهات  مع  وبالتعاون  ال��وزارة  بها 

الآفة  بني  البيئي  ال��ت��وازن  على  واحل��ف��اظ  الإ�شابة  من  ال�شليمة 

امل�شتهدفة والآفات الأخرى باملزرعة، ولتاليف حدوث الإ�شابة عند 

توفر ظروف منا�شبة لها.

الأ�شجار  ع��الج  بغر�ض  فتتخذ  العالجية  الإج�����راءات  اأم���ا 

تواجد  كثافة  معدل  وتخفي�ض  عليها  الق�شاء  قبل  بالآفة  امل�شابة 

ن�شبة  تطور  وقف  اإىل  اإ�شافة  املزرعة،  اأو  باملوقع  الآف��ة  وانت�شار 

و�شدة الإ�شابة بني اأ�شجار املزرعة والق�شاء على اأطوار الآفة قبل 

اأن ت�شتفحل الإ�شابة.

البيئة  يف  احليويني  الأع��داء  تن�شيط  كذلك  عالية،  اإبادية  ق��درة 

للقيام بدورهم واإعادة التوازن اليكولوجي )البيئي( اإىل امل�شتوى 

الطبيعي املحافظ على مكونات البيئة املختلفة.

1819

2
0

1
0

-
و 

ي
ل
و

ي
 -

س 
�
د
سا

�
ل
 ا

د
د

ع
ل
ا

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m

يات
تفن



من حيث املفهوم؛ يعرف تلوث الرتبة الزراعية باأنه “الف�شاد الذى 

ي�شيب الرتبة الزراعية فيغري من �شفاتها وخوا�شها الطبيعية اأو 

الكيميائية اأو احليوية ب�شكل يجعلها توؤثر �شلبًا ب�شورة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة على من يعي�ض فوق �شطحها من اإن�شان وحيوان ونبات” 

الأر�ض،  التلوث، و�شفات  نوع  الزراعية على  الرتبة  تلوث  ويتوقف 

ب�شورة  التلوث  يكون  وقد  الطبيعية.  والعوامل  املناخية  والظروف 

الإ�شراف  مثل  تدريجية  ب�شورة  اأو  والرباكني  الزلزل  مثل  فورية 

املياه  ا�شتخدام  واإعادة  املعدنية  والأ�شمدة  املبيدات  ا�شتخدام  يف 

العادمة فى ري الأرا�شي.

أنواع ملوثات التربة الزراعية:
)اأ( ملوثات ع�شوية Organic Contaminants وت�شمل:

Polycyclic aromatic hy- 1- هيدروكربونات عطرية حلقية 

drocarbons وم�شادرها:-
احرتاق الفحم والبرتول واخل�شب.   

قطران الفحم.     

=انبعاث عوادم ال�شيارات- ال�شحوم.

2.النيرتوالعطرية Nitroaromatic وم�شادرها )القنابل- املبيد 

احل�شري- املبيد البكتريي(.

وم�شادرها   Phenoles،anilines وانيلينات  3.الفينيولت 

ال�شباغة-  م��واد  م�شانع-  �شرف  مياه  البكتريية-  )املبيدات 

مبيدات احل�شائ�ض(.

4.الهالوجينات العطرية Halogenated aromatic: وم�شادرها 

ال�شلبة  واملخلفات  الطبية  املخلفات  حرق  احل�شائ�ض-  )مبيدات 

واملخلفات اخلطرة- احرتاق البرتول والفحم والإطارات- مناجم 

الر�شا�ض(.

5.الهالوجينات الأليفاتية Halogenate aliphatic وم�شادرها 

)�شناعة البال�شتيك(.

�شناعة  )ال���زراع���ة-  وم�����ش��ادره   ..Pesticides 6.امل��ب��ي��دات 

املبيدات(. 

 وتوؤثر املبيدات على الأحياء الدقيقة التي تعي�ض فى الرتبة فتهلك 

بع�شها مثل النمل والديدان وبع�ض احل�شرات والأحياء والتي تعد 

اأعداء طبيعية للعديد من الآفات الزراعية التي ت�شيب املزروعات، 

حيث  الزجاجية  ال�شوب  داخ��ل  باملبيدات  التلوث  فر�ض  وت��زداد 

تكون الرطوبة ودرجة احلرارة مرتفعة.

عوامل وأسباب تلوث التربة الزراعية بالمبيدات هي: 
  .)Quality( 1- نوع املبيد

 .)Solubility( 2- درجة ذوبان املبيد

Quantity & Prac-( ا�شتخدامه  واأ�شلوب  املبيد  كمية   -3

 .)tice
.)Soil Plowing( 4- حرث الرتبة

.)Soil Moisture( 5- رطوبة الرتبة

.)Soil Temperature( 6- درجة حرارة الرتبة

. )Atmospheric Factors( 7- العوامل اجلوية

تلوث الرتبة الزراعية

πjدæb س»د�dا »ëàف π«Ñf /د.Cاإعداد: ا

çƒëH ¢�«FQ ااÄ«Ñdة- eرõc اçƒëÑd اQõdاع»ة- üeسر
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وعندما  واحليوانية.  الزراعية  املحا�شيل  وبقايا  املاأكولت  وبقايا 

تتعر�ض لالأمطار اأو اأي م�شدر رطوبي تتحلل وتت�شرب اإىل الرتبة 

املاء  تلوث  على  تعمل  ثم  ومن  اجلوفية  اأو  ال�شطحية  املياه  اإىل  اأو 

اجلويف والرتبة بالإ�شافة اإىل الغازات املتخلفة الناجتة عن حتللها 

والتي تلوث الهواء كما اأنها ت�شبب كثري من الأمرا�ض التي ت�شيب 

الإن�شان وكذلك احليوان.

النفايات الخطرة: 
هى النفايات غري امل�شعة ولها خ�شائ�ض كيماوية ن�شطة اأو �شامة اأو 

قابلة لالنفجار، وقد تكون على هيئة غازات �شائلة اأو �شلبة توؤدي اإىل 

احتمال ت�شكيل اخلطر على الإن�شان والبيئة. وت�شتمل مكوناتها على 

مركبات معينة اأو مذيبات ع�شوية مهجنة اأو مركبات ع�شوية مهلجنة 

مركبات  اأو  ع�شوية  ف�شفورية  مركبات  اأو  اإ�شب�شتو�ض  اأو  اأحما�ض  اأو 

فى  اخلطرة  النفايات  م�شادر  واأهم  وغريها.  الفينول  اأو  ال�شيانيد 

م�شر : ال�شناعات التعدينية الكبرية، وامل�شت�شفيات واملعامل الطبية، 

والأن�شطة الزراعية، وبع�ض الأن�شطة التجارية واخلدمية.

4.احرتاق الوقود )فحم- برتول(.. يعترب تلوث الهواء من اأخطر 

اأنواع التلوث البيئي واأكرثها �شيوعًا وخا�شًة فى املدن ال�شناعية، 

الوقود  للجاذبية كنواœ حرق  نتيجة  امللوث  الرتاب  حيث يرت�شب 

من دخان ثانى اأك�شيد الكربون، ويجعل املناطق التي يرتاكم عليها 

يوؤدي  الوقود  ح��رق  اأن  كما  بالنباتات.  ي�شر  كما  وق��ذرة  �شوداء 

واملركبات  النرتوجينية  املركبات  مثل  �شامة  مركبات  تكوين  اإىل 

الأك�شجينية والهالوجينات امل�شعة والعنا�شر الثقيلة مثل الكادميوم 

والر�شا�ض والكوبالت.

والعوامل  الب�شرية  الأن�شطة  ت�شببه  ما  ن�شبة  الآتي  اجلدول  ويبني 

الطبيعية من تلوث الهواء:

كما اأن احرتاق البرتول الذى يحتوي على اإ�شافات من الر�شا�ض 

يعترب من اأهم م�شادر تلوث الرتبة.

5.ال�شناعات التعدينية: وذلك بعدة طرق منها:

  انبعاث الآيرو�شولت والغبار املحتوي على هذه العنا�شر ويرت�شب 

على الرتبة والنبات.

  املخلفات ال�شائلة.

ال�شبائك وال�شلب  العنا�شر فى �شناعة    وت�شتخدم العديد من 

والتي ينتج عنها خملفات توؤدي اإىل تلوث الرتبة.

6.احلروب والتدريبات الع�شكرية: تتلوث الأرا�شي التي حدثت بها 

اأن�شطة احلربية بعن�شر الر�شا�ض الناœ عن الذخرية وعن�شري 

النحا�ض والزنك الناجتني من فوارÆ الذخرية واأي�شًا بالعديد من 

امللوثات الع�شوية الناجتة عن زيوت املدرعات وال�شحوم.

 )Chemical N. Fertilizers( ب. الأ�شمدة الكيماوية النرتوجينية

الأ�شمدة  هو  الزراعية  الرتبة  فى  للنيرتوجني  الرئي�شى  امل�شدر   

8- منتجات البرتول وم�شادره )�شناعة تكرير البرتول- ال�شيارات 

وو�شائل النقل– ال�شناعة(.

 Inorganic Contaminants ع�شوية  غ��ري  ملوثات  )ب(:   

وت�شمل:

اأ.العنا�شر الثقيلة والنادرة.

ب. الأ�شمدة الكيماوية النرتوجينية.

اأ.العنا�شر الثقيلة والنادرة: م�شادرها فى الرتبة تنق�شم اإىل:

من  نتجت  معادن  من  خليط  الرتبة  حيث  طبيعية:  1-م�شادر 

ملوثات التجوية الفيزيائية والكيميائية واحليوية ل�شخور الق�شرة 

فى  طبيعيًا  تتواجد  فاإنها  ثم  ومن  الأ�شل  م��ادة  مكونة  الأر�شية 

الرتبة لأنها جزء من مكوناتها، ويبني اجلدول الآتي حمتوى بع�ض 

املعادن اخلام من العنا�شر الثقيلة والنادرة.

 Anthropogenic الن�شانى  الن�شاط  ع��ن  ناجتة  2-م�����ش��ادر 

Sources وت�شمل:
خملفات  من  عنها  وماينتج  املناجم:  من  املعادن  ا�شتخراج   .1

ت�شبح م�شدرًا للتلوث فى الأرا�شي املحيطة.

اأنواع احلماأه  اإن جميع  2.خملفات ال�شرف ال�شحي وال�شناعي: 

احلماأه  اأن  اإل  ال�شامة  العنا�شر  من  عالية  تركيزات  على  حتتوي 

ع�شوية  غ��ري  ملوثات  حتتوى  ال�شناعي  ال�شرف  م��ن  الناجتة 

برتكيزات اأعلى بكثري من احلماأه الناجتة من ال�شرف ال�شحي. 

ت�شبب  التي  العنا�شر  اأهم  من   Cd،Cu،Ni،Zn عنا�شر  وتعترب 

م�شاكل فى الإنتاج الزراعي عند اإ�شافة احلماأه اإىل الرتبة. وت�شمل 

املخلفات الأن�شطة ال�شناعية التالية:

وال�شلب،  املعادن  و�شناعة  الإ�شمنت،  و�شناعة  التعدين  �شناعة 

وال�شناعات  ال��ت��ك��ري��ر  و���ش��ن��اع��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة،  وال�����ش��ن��اع��ات 

الب�شائع  و���ش��ن��اع��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 

املواد  الن�شيج، و�شناعة  العامة، و�شناعة 

الغذائية.

ال�شلبة  امل��خ��ل��ف��ات  م���ن  3.ال��ت��خ��ل�����ض 

اأعداد  فى  املطردة  الزيادة  اإن  وال�شامة: 

التكنولوجي  التقدم  م��ع  الأر����ض  �شكان 

املعي�شة،  م�شتويات  فى  والتح�شني  الكبري 

ال�شتهالك  زي����ادة  اإىل  اأدى  ذل���ك  ك��ل 

ال��ي��وم��ي مم��ا ا���ش��ت��دع��ى ال��ت��خ��ل�����ض من 

املخلفات ال�شلبة البلدية والزراعية. ويعد 

جتميع النفايات ال�شلبة م�شكلة حيث اأنها 

حتتوى على القمامة والورق والبال�شتيك والزجاج والعلب الفارغة 

العنا�شر الثقيلة بهاملعدن اخلامالعن�شر

)Ag ( الف�شةAg2 S، PbSCu،Sb،Zn،Pb،Se
)As( الزرنيخFe As S،As SAg،Hg،Bi،Mo،Sn
)Ba( باريومBa SO4Pb،Zn

)Cd( كادميومZn SZn،Pb،Cu
)Cr( كرومFe Cr2 O4Ni،Co

)Cu( نحا�ضCu Fe S2،Cu2 S،Cu3 As S4Zn،Cd،Pb،As،Ni،Mo
)Ni( نيكل)Ni،Fe(9،S8،Ni AsCo،Cr،As،Se

)Pb( ر�شا�ضPb SAg،Zn،Cu،Cd،Sa
)Zn( زنكZn SCd،Cu،Pb،As،Sa

 .(١٩٧٩) .Rose et al

العوامل الطبيعيةالأن�شطة الب�شريةملوثات الهواء

30 %70 % )احرتاق(ثانى اأك�شيد الكربيت
40 %60 % )�شيارات(اأول اأك�شيد الكربون

80 %20 %ثانى اأك�شيد الكربون
95 %5 %اأك�شيد نيرتوجني

80 %20 %غاز ودخان
60 %40 %اأمونيا
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ا�شتدعى  مما  النرتوجني  وخا�شة  الرتبة  فى  الغذائية  للعنا�شر 

الإ�شراف فى ا�شتخدامها.

2- معدل �شقوط الأمطار والري: توؤدي اإىل فقدان هذه الأ�شمدة 

النرتوجينية اإىل مياه ال�شرف واملياه اجلوفية.

امل��واد  بتحويل  ت��ق��وم  احل��ي��ة:  الدقيقة  وال��ك��ائ��ن��ات  البكرتيا   -3

خطر  من  يزيد  وهذا  نرتات  اإىل  الأ�شمدة  هذه  فى  النرتوجينية 

تلوث الرتبة بالنرتات.

من  امل�شنعة  والأ�شمدة  املعدنية  الأ�شمدة  اأن  الآت��ي  اجل��دول  ويو�شح 

املخلفات البلدية تعترب من اأهم م�شادر تلوث الرتبة بالعنا�شر ال�شامة:

للغ�شيل فى  القابلة  النرتات  وعمومًا؛ توجد عالقة قوية بني كمية 

الرتبة ونظم اإ�شافتها ل�شماد. 

وتتوقف كمية النرتات املغ�شولة من قطاع الرتبة على عوامل عدة اأهمها:

كمية املياه املتخللة الرتبة، وكمية النرتات فى الرتبة، ونوع الرتبة، 

ونظام الزراعة.

عوامل وأسباب تلوث التربة الزراعية باألسمدة 
الكيماوية:

م�شتمر  ا�شتنزاف  اإىل  ي���وؤدي  وال���ذي  املح�شويل:  التكثيف   -1

والأ�شمدة  وال��ي��وري��ا  النرتاتية  الأ���ش��م��دة  وت�شمل  النيرتوجينية 

الأمونيومية والأ�شمدة املخلوطة. حيث اإن معظم النرتوجني املوجود 

فى الرتبة يكون يف �شورة ع�شوية، وبالتايل يكون غري �شالح للنبات 

ولذلك حتدث عمليات بيولوجية فى الرتبة يتم فيها حتويل النرتوجني 

 )NeN، NO3eNH4( من �شورة ع�شوية اإىل �شورة غري ع�شوية

�شاحلة لالمت�شا�ض بوا�شطة النبات اأو يفقد بالتطاير اأو الغ�شيل اأو 

يتحول اإىل مكونات ع�شوية فى اأج�شام ميكروبات الرتبة. 

 ومع اتباع اأ�شلوب الزراعة املكثفة اأ�شبح هناك ا�شتنزاف م�شتمر 

ومع  النرتوجني،  وخا�شة  بالرتبة  امل��وج��ودة  الغذائية  للعنا�شر 

ا�شتخدام  نحو  والجت��اه  الع�شوية  الأ�شمدة  ا�شتخدام  حمدودية 

بالنرتات  الرتبة  تلوثت  النرتوجينية  وخا�شة  الكيماوية  الأ�شمدة 

اأكرب  الفقد  ويكون  بالغ�شيل.  امل�شارف  مياه  اإىل  انتقلت  ثم  ومن 

املزروعة  الأرا���ش��ي  فى  وقلياًل  الرملية،  الأرا���ش��ي  فى  ماميكن 

‰و  ذات  حما�شيل  زراع��ة  عند  وكبريًا  )ح�شائ�ض(،  ب��الأع��الف 

تر�شيب  اإىل  ت��وؤدي  الفو�شفور  مركبات  اأن  اإىل  بالإ�شافة  ق�شري. 

بع�ض العنا�شر النادرة املوجودة فى الرتبة الزراعية والتي يحتاجها 

املاء. فى  الذوبان  مركبات عدمية  اإىل  فى ‰وه وحتويلها  النبات 

فالبكترييا والكائنات الدقيقة الأخرى بالرتبة تقوم بتحويل املواد 

خطر  من  يزيد  وهذا  نرتات  اإىل  الأ�شمدة  هذه  فى  النرتوجينية 

تلوث الرتبة بالنرتات. ويف الوقت نف�شه ميت�ض النبات جزءًا منها 

اتزان  ويكون هناك عدم  واملاء.  الرتبة  فى  الأكرب  ويتبقى اجلزء 

بني العنا�شر الغذائية داخل النبات مما يوؤدي اإىل تراكم كميات 

كبرية من النرتات فى الأوراق واجلذور وينتج عنه تغري فى طعم 

اخل�شروات والفواكه وتغري لونها ورائحتها.

ن�شبة  واأن�شجتها  اأج�شامها  فى  تخزن  التي  النباتات  اأمثلة  ومن 

ينتج من  الذي  النرتيت  اأيون  النرتات وقدر �شغري من  عالية من 

البقول والفجل واجلزر مو�شحة  اأنواع  النرتات فى بع�ض  اختزال 

يف اجلدول الآتي:

النرتيت )ملجم/كجم(النرتات )ملجم/كجم(نوع النباتم

21343.3البنجر1
1831.5اجلزر2
3302.3الكرنب3
26007.3الفجل4
13210.7الكرف�ض5
13618.7اخل�ض6
4423.2ال�شبانخ7
1568.0اخليار8
1535.3الفا�شوليا اخل�شراء9

(1990 ( أحمد عفت إسالم 

الأ�شمدة امل�شنعة من املخلفاتالأ�شمدة الع�شويةالأ�شمدة النيرتوجينيةالأ�شمدة الفو�شفاتيةالعن�شر

ملجم/ كجم �شماد

2e12002.3e1203e252e52الزرنيخ
2e115e0.3e0.6eالبورون

0.1e1700.05e8.50.1e0.80.01e100الكادميوم
1e125.4e120.3e24eالكوبلت

66e2453.1e190.01e0.360.09e21الكروميوم
1e300e2e17213e3580النحا�ض

0.01e1.20.3e2.90.01e0.360.09e21الزئبق
20e40e30e969eاملنجنيز

0.1e601e70.05e3eاملولبيديوم

7e387e342.1e300.9e279النيكل
7e2252e271.1e271.3e2240الر�شا�ض
eee>100الق�شدير

0.5e2.4eال�شيلنيوم

30e300eeeيورانيوم

2e1600eeeالفانديوم

50e14501.4215e56682e5894الزنك
.)1992( KabataePendias، and Adriano
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æÃاSشÑة اليوم ال©اµŸ »Ÿافëة الà�شëر –T âش©ار

(ت©õيõ ا’أرV¢ يف كπ مµا¿ ي©Rõ ا◊ياة يف كπ مµا¿) 

الرتبة اخلصبة عنوان احلياة 
للكرة األرضية

تعريف التربة:
 هي الطبقة ال�شطحية من الأر�ض والتي تكونت عرب ماليني ال�شنني 

�شنتيمرتات  ع��دة  �شماكتها  وتبلغ  املختلفة  املناخية  العوامل  بفعل 

املاء  تركيب  والهواء كذلك  املاء  تعتمد على مكونات  الرتبة  ومكونات 

والهواء يعتمد على الرتبة ولذلك تعترب الرتبة اأحد مكونات الدورات 

الكيميائية لبيئة كوكب الأر�ض وهي نظام غري متجان�ض ذو بنية مفككة 

تتكون من ثالث اأطوار: 

اأ � الطور ال�شلب: يتكون من حبيبات معدنية غري ع�شوية بع�شها كبري 

وبع�شها �شغري ل يرى اإل باملجهر وتكونت من ال�شخور نتيجة لعمليات 

التعرية الفيزيائية والكيميائية.

 

يتكون الطور الصلب من ثالثة طبقات
يحدث  �شنتيمرتات  عدة  �شماكتها   :)TOP SOIL) العليا  الطبقة 

الع�شوية  الرتبة  م��واد  اأغلب  وحتتوي  احليوي  الن�شاط  معظم  فيها 

�شيليكات  عن  عبارة  والطني:  املعدنية  الأيونات  بع�ض  اإىل  بالإ�شافة 

الأملنيوم واحلديد.

يوافق  الذي  للت�شحر  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  عام  كل  العامل  يحتفل 

هذه ال�شنة تاريخ 2010/6/17 م وياأتي احتفال هذا العام حتت �شعار 

على  ليوؤكد  مكان«  كل  يف  للحياة  تعزيز  مكان  اأي  يف  الأر���ض  »تعزيز 

الدعامة  متثل  وهي  البيئية  املنظومة  من  عن�شر  لأنها  الرتبة  اأهمية 

الرتكيب  لعملية  الالزمة  الغذائية  العنا�شر  من  وم�شدرها  للنباتات 

تغذية  وم�شدر  الب�شرية  لالأن�شطة  الدعامة  متثل  اإنها  كما  ال�شوئي، 

الإن�شان ولقد حر�شت الدولة على حماية وحت�شني الرتبة واحلد من 

تدهورها من خالل تر�شيد مياه الري حيث اأ�شبح الري احلديث ي�شكل 

اأكرث من 94% على م�شتوى الدولة، وبناء ال�شدود حيث مت بناء 114 �شد 

وحاجز ب�شعة تخزينية تقدر 118 مليون مرت مكعب، وت�شهم يف احلد 

الكيماوية  والأ�شمدة  املبيدات  ا�شتخدام  وتر�شيد  الرتبة  جرف  من 

للمحافظة على جودة الرتبة والتوجه نحو الأ�شمدة الع�شوية املعاجلة 

التي ت�شهم يف خ�شوبة الرتبة وذلك من خالل القوانني املنظمة لهذه 

الأ�شمدة وتنظيم حمالت التوعية للمزارعني باأهمية تر�شيد ا�شتخدام 

الأ�شمدة الكيماوية التي توؤثر �شلبًا على الرتبة ومن خالل هذه املنا�شبة 

اأتناول يف هذه املو�شوع بع�ض املعلومات املتعلقة بالرتبة. 

ô°†NC’G øcôdG
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الطبقة ال�شفلى (SUBSOIL(: تت�شرب اإليها املواد الع�شوية والأمالح 

والطني من الطبقة العلوية.

الأ�شا�شي  امل�شدر  هي   :)SOLIDSOIL) الأم   ال�شخرية  الطبقة 

للرتبة وتكون �شخور نارية اأو ر�شوبية. 

ب � الطور ال�شائل: ي�شمى عادة مبحلول الرتبة وهو عبارة عن حملول مائي 

يحوي اأمالح الكال�شيوم والبوتا�شيوم وال�شوديوم واملغن�شيوم والنيرتات 

والبيكربونات والكلوريدات وهو املحلول الذي متت�شه النباتات.

فراغاتها  داخ��ل  الرتبة  يف  املوجود  الهواء  ي�شكل  الغازي:  الطور   � ج 

35% من حجم الرتبة ويختلف تركيبه قلياًل عن تركيب هواء  حوايل 

  CO2 ون�شبة اأعلى من O2 الغالف اجلوي حيث يحوي ن�شبة اأقل من

 CO2 غاز  وتطلق   O2 ت�شتهلك   التي  الع�شوية  امل��واد  لتحلل  نتيجة 

 )Ph) اإىل انخفا�ض CO2 وتوؤدي الزيادة يف غاز ثاين اأك�شيد الكربون

الرتبة لأن CO2  يتفاعل مع H2O املوجودة يف الرتبة فيت�شكل حم�ض 

الكربونيك H2CO3 موؤديًا اإىل ارتفاع احلم�شية.

مراحل تشكل التربة: 
اأول النباتات التي تنمو على ال�شخور التي مل تتعر�ض لعوامل التجوية 

ه�ي بكتي�ريا وطح�الب زرق�اء وخ�ش�راء

 (Bacteria blue – green algae( ويوؤدي الن�شاط احليوي لهذه 
النباتات البدائية اإىل تكون تربة بدائية حاوية لكائنات حية جمهرية 

البدائية  الفطريات  مثل  تطورًا  اأك��رث  نباتات  ا�شتقبال  على  ت�شاعد 

 ،)Diatomaceousalgae) الدياتومية  والطح�الب   )Fungi)
ل�شتقبال  اجلديدة  الرتبة  والديوتومات  البدائية  الفطريات  حت�شر 

بع�ض النباتات املحبة لل�شخور (Lithophyllic Plant( مثل الإ�شن 

الكائنات  هذه  كل  ت�شاعد   ،)Mosses) واحلزازيات   )Lichens)
تطورًا.  اأك��رث  وحيوانات  نباتات  ت�شتقبل  لكي  الرتبة  حت�شري  على 

فالكائنات احلية التي تعي�ض يف الرتبة مثل الديدان وبع�ض الكائنات 

تهوية  اإىل  بدوره  يوؤدي  وهذا  وتقليبها،  تفتيتها  على  ت�شاعد  الأخ��رى 

بقاياها  ترتاكم  وموتها  ‰وها  فبعد  النباتات  اأما  با�شتمرار،  الرتبة 

اإىل مواد ع�شوية ن�شيطة ت�شاعد على زيادة خ�شوبة الرتبة.  وتتحلل 

وتتم حركة من املادة با�شتمرار بني الغطاء النباتي واملواد ال�شخرية 

واأيونات  اأم��الح  جذورها  بوا�شطة  النباتات  فتمت�ض  للرتبة.  املكونة 

 Ca، K ،  P،  Fe،  Al،  ،Sio2) خمتلفة تاأخذها من الرتبة مثل

S،  Na، Mg( وترجع هذه العنا�شر خمتلطة مبركبات ع�شوية اإىل 
الرتبة بعد موت النباتات.

ويتم حتلل املادة الع�شوية للنباتات يف الرتبة نتيجة لن�شاط البكرتيا 

بوا�شطة  ال��ع��ادي  ال��ه��وائ��ي  التحلل  وي���وؤدي  وال��اله��وائ��ي��ة،  الهوائية 

املاء  مثل  ب�شيطة  مركبات  اإىل  الع�شوية  امل��ادة  حتول  اإىل  الأك�شجني 

اأك�شيد الكربون واأحما�ض مثل الفو�شفوريك والكربيتيك..اإلخ.  وثاين 

الرتبة  يف  املوجودة  القلوية  امل��واد  بع�ض  مع  الأحما�ض  هذه  وتتفاعل 

لتكون مركبات خمتلفة ت�شاعد على تغذية النباتات احلية. اأما التحلل 

الهوائي بوا�شطة البكرتيا الهوائية فيوؤدي اإىل تكوين حم�ض الدباليك 

تتحول  ولكنها  املاء،  يف  للذوبان  قابلة  مادة  وهو   )humic acid)
الدبالني  م��ادة  اإىل   )congelation) التجمد  اأو  للتجفيف  نتيجة 

(humin( وهي مادة غروية لزجه غري قابلة للذوبان يف املاء، اأما يف 
حالة الرتبة ال�شديدة احلمو�شة نتيجة لرتاكم نباتات حاوية لكميات 

كبرية من التانني (tannins( )وهي مواد حم�شية مثل التي توجد يف 

يتم  ولذلك  تعي�ض،  اأن  الهوائية  البكرتيا  ت�شتطيع  فال  ال�شاي(  اأوراق 

يف هذه احلالة حتلل املادة النباتية مب�شاعدة فطريات بدائية هوائية 

قابلة  مادة  وهو   )crenic acid) توؤدي اإىل تكون حم�ض الكرانيك 

لن�شاط  نتيجة  امل��ادة  ه��ذه  تختزل  ما  كثريًا  ولكن  امل��اء،  يف  للذوبان 

 apocrenic) الآبوكرانيك  حم�ض  اإىل  وتتحول  الالهوائية  البكرتيا 

acid( وهي مادة قليلة الذوبان يف املاء. اأما حتلل النباتات بوا�شطة 
 ulmic) الأومل��ي��ك  حم�ض  تكوين  اإىل  ف��ي��وؤدي  الالهوائية  البكرتيا 

 ،)ulmin) اأوملني  اإىل  التجمد  اأو  يتحول عند اجلفاف  الذي   )acid
والأوملني مادة غري قابلة للذوبان يف املاء بعك�ض حم�ض الأومليك.

العوامل المؤثرة في تكون التربة 
عليه  تتكون  ال��ذي  ال�شخري  الو�شاح  اأو  ال�شخرية  امل��ادة  1.طبيعة 

الرتبة.

2.املناخ الذي يحدد الغطاء النباتي يف املنطقة واأي�شًا حركة املاء من 

اأعلى اإىل اأ�شفل يف املادة ال�شخرية.

3.طبيعة الغطاء النباتي ويعتمد هذا العامل على املناخ.

4.الت�شاري�ض وطبيعة العمليات اخلارجية )التعرية � النقل � الرت�شيب( 

ال�شائدة يف املنطقة املعينة.

5.عامل الزمن، فيجب اأن متر مدة معينة من الزمن على ال�شخور اأو 

الر�شوبيات لكي تتكون تربة نا�شجة.

تصنيف التربة:
التي متاثل  الأن��واع  اأ�شتعر�ض  و�شوف  اأن��واع  اإىل عدت  الرتبة  ت�شنف 

البيئات ال�شحراوية والقريبة من مناخ الدولة وهي: 

1.الرتبة غري النا�شجة اأو الإنتي�شول (Entisol(: وتنت�شر هذه الأنواع 

من الرتبة يف جميع الظروف املناخية ويختلف الغطاء النباتي لهذه 

الرتبة ح�شب املناخ ال�شائد يف املنطقة. 

الأنواع  هذه  وتنت�شر   :)Vertisol) 2.الرتبة الطينية اأو الفارتي�شول

جافة  ف��رتات  بها  مناخات  فيها  ت�شود  التي  املناطق  يف  الرتبة  من 

وحارة تليها فرتات تت�شاقط فيها الأمطار بغزارة. ومتتاز هذه الأنواع 

من الرتبة باحتوائها على كميات كبرية من الطني اأو الطفل.

مل  التي  ال�شخور  من  وتنتج   :)Inceptisol) 3.تربة الإن�شيبتي�شول

املناطق  يف  توجد  ول  الباردة  املناطق  يف  التجوية  لعوامل  تتعر�ض 

ال�شحراوية والغطاء النباتي لهذه الرتبة يتكون غالبًا من غابات. 

هذه  تنت�شر   :)Aridisol) الآريدي�شول  اأو  اجلافة  املناطق  4.تربة 

مناطق  ويف  اجل��اف��ة  و�شبه  اجل��اف��ة  املناطق  يف  ال��رتب��ة  م��ن  الأن���واع 

ح�شائ�ض  هو  اإ‰��ا  الرتبة  لهذه  الطبيعي  النباتي  والغطاء  التيب�ض 

واأع�شاب قليلة.

الرتبة  هذه  تنت�شر   :)Mollisol) املولي�شول  اأو  القامتة  5.الرتبة 

باردة  �شتوية  ف�شول  ذات  رطبة  مبناخات  متتاز  التي  املناطق  يف 

غنية  الرتبة  ه��ذه  من  العليا  الطبقة  وتكون  ح��ارة  �شيف  وف�شول 

باملواد الع�شوية.

 

مفهوم االنجراف الميكانيكي للتربة: 
وت�شمى  وتاآكلها،  الرتبة  اجنراف  اإىل  توؤدي  طبيعية  عمليات  هناك 

اأو حتطيم  هذه العمليات بالجنراف امليكانيكي، وهي عملية تفتيت 

ملكوناتها  الكيميائي  الرتكيب  تغري يف  اإحداث  دون  والرتبة  لل�شخور 

وهذا  الأ�شلي  ال�شخر  تركيب  نف�ض  للفتات  ي�شبح  بحيث  املعدنية 

النوع من الجنراف يحدث يف الأماكن �شديدة اجلفاف كال�شحارى 

اأو يف املناطق �شديدة الربودة.

العوامل التي تؤدي إلى االنجراف 
الميكانيكي للتربة

اختالف درجات احلرارة: تعترب ال�شخور والرتبة ب�شكل عام رديئة 

التو�شيل للحرارة بالتايل اختالف درجات احلرارة بني الليل والنهار 

مكونات  وتقل�ض  مت��دد  تكرار  اإىل  ي��وؤدي  ال�شحراوية  املناطق  يف 

ال�شخور املعدنية بدرجات متفاوتة مما ي�شبب تفتت ال�شخر.

املعادن  بلورات  توؤدي  حيث  ال�شقوق:  داخل  املعادن  بع�ض  تبلور  قوة 

هائل  ن�شوء �شغط  اإىل  املحدود  احليز  ويف  ال�شقوق  داخل  والأم��الح 

على جانبي ال�شق بالتايل ي�شبب دفع اجلانبني اإىل اخلارج مما يوؤدي 

اإىل تك�شري وتفتت ال�شخر.

الªéàد:  حيث متتلÅ ال�شقوق والفتحات يف ال�شخر مباء املطر ويف 

الليل تنخف�ض درجات احلرارة مما يوؤدي اإىل جتمد املاء الذي ي�شغل 

فتحات ال�شخور وبالتايل ازدياد احلجم مما ي�شبب ت�شققها. 

التاأثري الناœ عن املد واجلزر.

التاأثري امليكانيكي جلذور النباتات.

التاأثري امليكانيكي للحيوانات احلّفارة واحل�شرات.

 أسباب تملح التربة
اإىل  الوقت  مب��رور  ي��وؤدي  ال��ذي  التقليدي  ال��ري  اأ�شاليب  ا�شتخدام   

ملوحة الرتبة اأو قلويتها ب�شكل يتطور تدريجيًا اإىل ظاهرة الت�شحر.

 تتملح الرتبة نتيجة لرّيها مبياه عالية امللوحة.

 يف املناطق القريبة من ال�شواطÅ، اإذ يوؤدي الإ�شراف يف ا�شتخدام 

البحر  مياه  تداخل  اإىل  ال��ري  اأو  ال�شرب  لأغ��را���ض  اجلوفية  املياه 

تدريجيًا  اجلوفية  املياه  تتملح  وبذلك  امل�شتهلك  امل��اء  عن  للتعوي�ض 

ويزداد متلحها بازدياد ا�شتهالك املاء.

 تتملح الرتبة نتيجة ال�شتخدام املفرط لالأ�شمدة الكيميائية.

آليات التخلص من التملح في المياه
 ا�شتخدام م�شادر مياه جيدة للري.

 عدم املبالغة يف اإ�شافة الأ�شمدة. 

 حماولة حت�شني الرتبة باإ�شافة عنا�شر مغذية طبيعية.

 ميكن غ�شل الرتبة للتقليل من القلوية وامللوحة الزائدة فيها.

طرق التخلص من الملوثات التي في التربة 
 تر�شيد ا�شتخدام املبيدات الكيميائية والأ�شمدة وحفظ الرطوبة يف 

الرتبة.

والغابات  النباتي  الغطاء  على  احلفاظ  وحماولة  التملح  مكافحة   

للحفاظ على توازن البيئة ب�شكل عام والتقليل من اآثار النحت املائي 

والهوائي للرتبة.

 �شرف مياه الري عرب قنوات �شليمة.

 مكافحة الت�شحر بالت�شجري امل�شتمر للرتبة التخل�ض من النفايات 

باتباع طرق �شليمة.

ا�شتخدام طرق الري احلديث ت�شاهم يف احلد من تدهور الرتبة
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25 م�شE’ πàنàاê ا’أTشàا∫ وH π 116ي™ اأTشàا∫ يف الدولة

البيئة واملياه تؤكد ضرورة التقيد 
بشروط إنشاء املشاتل

áÄ«ÑdG §£NáÄ«ÑdG §£N
ول تقل م�شاحتها عن 2 دوÂ وبعيدًا عن احلدائق واملزارع املهملة 

وامل�شابة بالآفات. ويعمل دور ال�شبطية الق�شائية يف قطاع التدقيق 

ت�شديد  على  املحلية  ال�شلطات  مع  وبالتن�شيق  بالوزارة  اخلارجي 

واملوا�شفات  بال�شروط  التزامها  والتاأكد من  امل�شاتل  الرقابة على 

 )38( رقم  الحت��ادي  القانون  يف  جاء  ما  ح�شب  توفرها  الواجب 

ل�شنة 1992. 

الأ�شتال  تعليمات تربية  البيئة واملياه على حتديد  تعمل وزارة 

و�شجالت  واأ�شنافها  اأنواعها  على  واملحافظة  تطعيمها  وط��رق 

ال�شتالت  فح�ض  واإجراءات  و�شروط  للم�شتل  ال�شرورية  البيانات 

نتائج  يف  ال��ب��ت  و���ش��واب��ط  �شالحيتها  وم���دى  درج���ة  وحت��دي��د 

القانون  على  بناء  املخالفات  لكافة  والإج�����راءات  الفحو�شات 

وتداول  وا�شترياد  اإنتاج  وتنظيم  امل�شاتل  اإن�شاء  �شاأن  الحتادي يف 

1992، ولئحته التنفيذية والتي تف�شر  ال�شتالت رقم )38( ل�شنة 

ال�شروط املنظمة لذلك.  

تنفيذ خطتها  ع��ل��ى  ال�����وزارة  ح��ر���ض  اإط����ار  ذل���ك يف  ي��اأت��ي 

املتوازن  القت�شادي  الأداء   Çمباد على  واملحافظة  ال�شرتاتيجية 

يف الإنتاج النباتي واحليواين ال�شروري لال�شتهالك املحلي. حيث 

الإر�شادات   Ëتقد على  ب��ال��وزارة  الزراعية  التنمية  اإدارة  تعمل 

وتعريف املزارعني بال�شروط التي تنظم عملية تداول امل�شاتل.

من جهته فقد اأفاد املهند�ض من�شور اإبراهيم املن�شور مدير 

اأنه ل ي�شمح باإن�شاء امل�شاتل باأنواعها  اإدارة التنمية الزراعية اإىل 

املختلفة وحمالت البيع واإنتاج وا�شترياد والتداول يف ال�شتالت اإل 

كما  واملياه.  البيئة  وزارة  من  م�شبقة  موافقة  على  احل�شول  بعد 

واخلا�ض  العلمي  البحث  بغر�ض  ي�شتخدم  ما  ذلك  من  وي�شتثنى 

�شريطة  ولكن  الزراعية،  البحوث  وموؤ�ش�شات  ومعاهد  باجلامعات 

ذلك  ويت�شمن  املحلية.  الأ�شواق  يف  الأ�شتال  تلك  تداول  مينع  اأن 

دخولها  عدم  �شريطة  الت�شدير  اإعادة  بغر�ض  امل�شتوردة  الأ�شتال 

الدولة.  ذات  يف  املحلي  ال�شوق  اإىل  الدولة  منافذ  عرب 

ويتم ت�شديد الرقابة والتن�شيق بني �شلطات اجلمارك 

تاأمني  ل�شمان  بالوزارة  الزراعي  احلجر  اإىل  اإ�شافة 

نقل ال�شحنات من منفذ اإىل اآخر بق�شد الت�شدير. 

م�شتوى  على  امل�شاتل  تتوزع  اأنه  اإىل  املن�شور  واأ�شاف 

خمتلف مناطق الدولة، حيث يوجد حوايل 25 م�شتل لإنتاج الأ�شتال 

اأنه من اأهم الأنواع النباتية  و116 م�شتل )حمالت بيع(. واأو�شح 

الفاكهة  واأ�شجار  واخلارجية  الداخلية  الزينة  نباتات  املنتجة 

والغابات  احلرجيات  واأ�شجار  باأنواعها  وحم�شيات  نخيل  من 

وال�شباريات باأنواعها. 

واأكد مدير اإدارة التنمية الزراعية اإىل اأنه من ال�شروط التي 

اأن تكون قريبة من الطريق  امل�شاتل  اإن�شاء  يتوجب مراعاتها عند 
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الÑيÄة واŸيا√: ºYO وت£وير وتªæية ق£ا´ الÌوة الùشµªية

من املرتكزات األساسية يف حتقيق 
االعتماد الذاتي للغذاء

6294 ¤Eا ÚæWواŸين اOال�شيا OدY ´اØارت

ال�شيد، وتخفيف  اأن�����ش��ط��ة 

وحماية  ال�شيد  جهد 

ال�شمكي  املخزون 

مل����ا مي��ث��ل��ه من 

لالأجيال  اأهمية 

احل���������ال���������ي���������ة 

وال����ق����ادم����ة، وم���ن 

هذه القرارات حتديد 

لفتحات  الأدن����ى  احل��د 

ال�������ش���ب���اك وال���ق���راق���ري 

با�شتخدامه،  امل�����ش��رح 

ال�شباك  ا�شتخدام  وحظر 

مادة  من  كليًا  امل�شنوعة 

ا�شتخدام  وحظر  النايلون، 

ال�شباك ذات الثالث طبقات، 

بالإنارة،  ال�شيد  حظر  كذلك 

وحظر �شيد الأحجام ال�شغرية من 

النمو  ملزيد من  قابلية  لها  التي  الأ�شماك 

لإتاحة الفر�شة لها لو�شع البي�ض وامل�شاهمة يف 

اإىل حظر ا�شتخدام معدات  زيادة املخزون، بالإ�شافة 

املخزون  على  �شلبًا  توؤثر  والتي  ال�شمكية،  بالرثوة  ال�شارة  ال�شيد 

ال�شمكي، مثل املعدات التي ت�شيد الأنواع والأحجام املختلفة دون 

ت�شكل خطرًا  ل  بحيث  ال�شيد  معدات  موا�شفات  متييز، وحتديد 

ومنع  البحرية،  البيئة  يف  الأخرى  الكائنات  على  اأو  املخزون  على 

ال�شيد  ومنع  للدولة،  ال�شيد  مياه  يف  ال�شيد  من  الأجنبية  �شفن 

ب�شباك  ال�شيد  منع  كذلك  القاعي،  املن�شب  �شباك  با�شتخدام 

الهيال، ومنع ا�شتخدام املنا�شل القاعية، اإىل جانب و�شع �شروط 

ا�شترياد معدات واأدوات ال�شيد ونظام ت�شجيل م�شانع القراقري.

اأكد �شعادة املهند�ض/ �شيف حممد ال�شرع – املدير التنفيذي لقطاع 

املوارد املائية واملحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة واملياه اأن الدولة 

ممثلة بوزارة البيئة واملياه مل تدخر جهدًا يف �شبيل دعم وتطوير 

ل�شيادي  قدمت  حيث  الدولة،  يف  ال�شمكية  ال��رثوة  قطاع  وتنمية 

لت�شجيعهم  واملعنوية،  العينية  الإمكانات  املواطنني  من  الأ�شماك 

على موا�شلة العمل يف حرفة �شيد الأ�شماك، واأ�شار �شعادته اإىل اأن 

ال�شيادين ي�شهمون يف توفري متطلب غذائي مهم وعن�شر اأ�شا�شي 

يف  الكبري  الرتفاع  وا�شحًا  بات  وقد  الغذائي،  الأمن  منظومة  يف 

�شمنها  من  والتي  احلياة  نواحي  كل  يف  الأ�شا�شية  امل��واد  اأ�شعار 

م�شتلزمات الإنتاج ال�شمكي، لذا حر�شت وزارة البيئة واملياه ومن 

خالل تعاونها الوثيق مع العديد من املوؤ�ش�شات على اإيجاد احللول 

الكفيلة مب�شاعدة ال�شيادين و�شمان ا�شتمراريتهم يف مزاولة هذه 

املهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث اأبناء الدولة.

مبادرات وزارية
على  واملحافظة  املائية  امل���وارد  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأ���ش��ار 

اأن الوزارة �شعت وامتدادًا لتوجهات احلكومة للمحافظة  الطبيعة 

وتنمية الرثوات املائية احلية بالدولة وا�شتغاللها ب�شكل اأمثل والتي 

ال�شيادين  وت�شجيع  القطاع،  بهذا  الرتقاء  الأثر يف  بالغ  لها  كان 

قوارب  اأع��داد  ارتفعت  فقد  املهنة،  هذه  ممار�شة  على  املواطنني 

اإىل )5692(   1976 الدولة من )1065( عام  العاملة يف  ال�شيد 

قطاع  يف  العاملني  اإجمايل  اأي�شًا  ارتفع  كما  م.   2009 عام  قارب 

ال�شيد من املواطنني لي�شل اإىل 6294 �شياد حاليًا، كما انعك�شت 

هذه التوجيهات اأي�شًا يف خطط واأهداف الوزارة وذلك من خالل 

اإدارات معنية بالبيئة البحرية يف هيكل الوزارة الذي  اأربع  اإن�شاء 

اإدارة  ال�شمكية،  الرثوة  اإدارة  وهي  املوقر  الوزراء  جمل�ض  اعتمده 

البيئة  اأبحاث  مركز  اإدارة  ال�شاحلية،  واملناطق  البحرية  البيئة 

البحرية، اإدارة التنوع البيولوجي واملحميات الطبيعية.

واأكد ال�شرع اأن الوزارة عملت على حتقيق هذه التوجهات من خالل 

ال�شيا�شات  الفني وذلك من خالل و�شع  الدعم  حماور عدة وهي 

مت  حيث  ال�شمكية  ال��رثوة  على  للحفاظ  القانونية  والت�شريعات 

العمل على ا�شت�شدار القانون الحتادي رقم )23( ل�شنة 1999م 

بالدولة،  احلية  املائية  ال��رثوات  وتنمية  وحماية  ا�شتغالل  ب�شاأن 

تنظيم  وزارية بهدف  ل��ق��رارات  ال���وزارة  اإ���ش��دار  اإىل  بالإ�شافة 

b†°يá العدد
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اأ�شماك الهامور يف �شهر اأكتوبر من هذا العام.

با�شتزراع  املركز  يقوم  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  اأن��ه  الزعابي  وذك��ر 

ال�شعاب املرجانية وزراعة اأ�شجار القرم والتي تعترب مالذًا لتكاثر 

اأنواع من   6 الأ�شماك وطرح بيو�شها، حيث قام املركز با�شتزراع 

معدلت  ت�شجيل  يتم  حيث  والكتلية  املتفرعة  املرجانية  ال�شعاب 

الأول من  الن�شف  متباعدة خالل  زمنية  والبقاء على مدد  النمو 

هذا العام.

واأ�شار رئي�ض ق�شم تنمية الأحياء املائية اأنه مت زراعة 2000 �شتلة 

قرم يف حممية جبل علي وغنتوت باإمارة دبي وذلك بالتعاون مع 

باإمارة  والظهر  الراعفة  البحرية ومنطقة  للبيئة  الإمارات  جمعية 

اأم القيوين. ويقوم املركز بعمل درا�شات بيولوجية على الأ�شماك 

اإبراهيم  و�شلطان  وال��ق��اب��ط  ال��ب��ي��اح  وه��ي  حمليًا  القت�شادية 

و�شع  امل�شاهمة يف  وبالتايل  تكاثرها  موا�شم  بهدف معرفة  وذلك 

ال�شمكية حيث ت�شب  الت�شريعات للمحافظة على خمازين الرثوة 

كل هذه الأن�شطة يف دعم ال�شيادين ب�شورة غري مبا�شرة.

الشعاب المرجانية وتعزيز الثروة السمكية..
اأ�شار املهند�ض/ علي الظنحاين من مركز اأبحاث البيئة البحرية 

ينفذها  التي  امل�شاريع  اأه��م  اأح��د  يعترب  املرجاين  ال�شتزراع  اأن 

يعترب  حيث  ال�شمكية،  الرثوة  تعزيز  يف  كبرية  اأهمية  وله  املركز، 

للعي�ض  الأخ��رى  املائية  والأح��ي��اء  لالأ�شماك  اآمنًا   
ً
ملجاأ املرجان 

البحرية، وكذلك ملجاأ  التيارات  لها من  وي�شكل حماية  والتكاثر، 

والأ�شماك  حجمًا  منها  الأكرب  الأ�شماك  من  ال�شغرية  لالأ�شماك 

مو�شم  يف  الأ�شماك  لريقات  حا�شنات  كذلك  ويعترب  املفرت�شة، 

اأ�شا�شية  حلقة  تعترب  املرجانية  ال�شعاب  اأن  اإىل  بالإ�شافة  التكاثر 

من حلقات ال�شل�شلة البيولوجية يف احلياة الفطرية البحرية.

واأكد كذلك على اأن للمرجان فوائد اأخرى تتمثل باملظهر اجلمايل 

للبيئة البحرية حيث يعترب م�شدر جذب اأ�شا�شي للحركة ال�شياحية 

خا�شة واأن الدولة ت�شعى ل�شتغالل املوارد املائية يف دعم اجلانب 

ال�شياحي.

اأ�شا�شية؛  مراحل  ثالث  املرجان  لزراعة  اأن  الظنحاين  وحت��دث 

تبداأ املرحلة الأوىل بتح�شري املواد امل�شتخدمة مثل اإعداد القوالب 

لتثبيت قف�ض املزرعة بالقاع ل�شمان ثبوته اأمام التيارات البحرية 

ثم يتم اإن�شاء اإطار املزرعة وال�شبكة البال�شتيكية اخلا�شة للمرجان 

يليها عمل “قوال” لتثبيت اأ�شابع املرجان. اأما املرحلة الثانية من 

الزراعة فتتم عرب جمع العينات من ال�شعاب املرجانية و جتميعها 

بقف�ض مغلق وحتفظ داخل مياه البحر حلني اإجراء عملية الزراعة. 

وبذلك تكون قد و�شلت للمرحلة الأخرية من عملية زراعة املرجان 

ثم  البحر  بقاع  باإحكام  تثبيته  ويتم  للمزرعة  القف�ض  ينزل  حيث 

تزرع اأ�شابع املرجان يف القوالب ويتم تثبيتها باحلا�شنة عن طريق 

فريق غو�ض متخ�ش�ض يف زراعة اأ�شابع املرجان.

ت�شجيل وترخي�ض قوارب ال�شيد وال�شيادين، واإر�شاد ال�شيادين 

حلول  لإيجاد  الدائم  وال�شعي  الر�شيد،  ال�شيد  طرق  انتهاج  على 

موؤ�ش�شة  مع  ذلك التعاون  ومثال  ال�شيادين  تواجه  التي  للم�شاكل 

لدعم  مايل  مبلغ  لتخ�شي�ض  اخلريية  لالأعمال  را�شد  بن  حممد 

التكاليف  من  ال�شيادين  للتخفيف على  لل�شيادين  املحروقات 

بتاريخ  ترتبط  التي  املهنة  هذه  مزاولة  على  املرتفعة وللت�شجيع 

وتراث اأبناء الدولة.

الثروة السمكية وفصل الصيف ..
اإحدى  ال�شمكية هي  الرثوة  اأن  املهند�ض/ عبداهلل احلداد  اأو�شح 

الرثوات املائية احلية وهي من امل�شادر الطبيعية املتجددة، التي 

عمليات  عام من خالل  بعد  عامًا  نف�شها  على جتديد  القدرة  لها 

البلدان  بني  متفاوتة  اأهمية  امل�شادر  ولهذه  الطبيعية،  التكاثر 

املختلفة. 

اأهم  امل�شادر من  تعترب هذه  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ويف 

تعترب  والتي  الدولة،  مياه  يف  املتوفرة  احلية  الطبيعية  امل�شادر 

م�شدرًا هامًا للغذاء الربوتيني، وم�شدرًا لرزق كثري من اأبناء هذا 

املرتبطة  الأخ��رى  واملهن  الأ�شماك  �شيد  مهنة  يف  العاملني  البلد 

بها.

املخزون  تقليل  اإىل  ت��وؤدي  ال�شيد  عمليات  اأن  اإىل  احل��داد  واأ�شار 

الطبيعي من الأ�شماك، بحيث يتم �شيد كميات من املخزون تختلف 

يف حجمها تبعًا لوفرة املخزون، وجهد ال�شيد )عدد القوارب، اأو 

العديد  وهناك  ال�شيد(،  موا�شم  طول  اأو  املعدات،  عدد 

من العوامل التي توؤثر على املخزون ال�شمكية، منها 

العوامل الطبيعية، والعوامل التي يت�شبب فيها 

الإن�شان.

عوامل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ع��وام��ل  وم���ن 

خ�����ش��ائ�����ض امل���ي���اه، واحل�����رارة 

ف�شل  وي���ع���ت���رب  وامل����ل����وح����ة، 

العوامل  اأول  م��ن  ال�شيف 

على  امل����وؤث����رة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

الرثوة ال�شمكية، حيث يلقي 

ال�شلبية  وت��اأث��ريات��ه  بظالله 

الرثوة  قطاع  م��ف��ردات  ك��ل  على 

ال�شيد،  كميات  حيث  من  ال�شمكية 

لل�شيادين  امل��ادي  العائد  ن�شبة  وعلى 

ف�شل  ففي  ال�شيد،  عمليات  ج��راء 

امل�شيد  كميات  ن�شبة  تقل  ال�شيف 

ب�شبب  وذل�����ك  الأ����ش���م���اك  م���ن 

والتغيريات  املناخية  التغيريات 

تكون  حيث  للمياه،  الفيزيائية 

تشجيع الصيادين..
ال�شيادين  ت�شجيع  جمال  يف  ال��وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  وحول 

الأ�شماك  ت�شويق  ا�شت�شاري   – احل��داد  عبداهلل  ال�شيد/  حتدث 

ال�شيادين  ت�شجيع  تعمل على  ال��وزارة  اأن  ال�شمكية  الرثوة  ب��اإدارة 

املواطنني ملمار�شة مهنة ال�شيد ويتمثل ذلك من خالل توطني مهنة 

ال�شيد يف الدولة، اإىل جانب اإ�شدار الوزارة لقرارات وزارية بهدف 

املخزون  وحماية  ال�شيد  جهد  ال�شيد وتخفيف  اأن�شطة  تنظيم 

ال�شيد ومنها  توفري م�شتلزمات ومعدات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شمكي، 

اإجمالية  بقيمة   2009 ل�شنة   564 بلغت  والتى  البحرية  املحركات 

بلغت ثمانية ماليني وخم�شمائة األف درهم.

البنية  بوجود  الهتمام  تغفل  مل  ال��وزارة  اأن  اإىل  احل��داد  واأ�شار 

 Åموان ت��اأه��ي��ل  خ���الل  م��ن  ال�شيد  ل��ق��ط��اع  التحتية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

قواربهم،  اإر�شاء  يخ�ض  ال�شيادين فيما  على  للت�شهيل  ال�شيد 

واأثناء  ال�شيد،  لرحالت  احتياجاتهم  وحتميل  معداتهم  وحفظ 

وزارة  مع  وبالتن�شيق  ال��وزارة  قامت  عمليات اإنزال ال�شيد، فقد 

 Åالأ�شغال العامة بو�شع خطة تف�شيلية لتطوير البنية التحتية ملوان

يبلغ  والتي  الدولة  رئي�ض  ال�شمو  ال�شيادين �شمن مكرمة �شاحب 

عددها 24 ميناء على م�شتوى الدولة والتي بداأ تنفيذها منذ �شهر 

اأغ�شط�ض 2009م وتنتهي اأعمالها يف اأغ�شط�ض 2011م، ومت اأي�شًا 

التن�شيق مع اجلهات املحلية لتخ�شي�ض اأرا�شي لإن�شاء ا�شرتاحات 

لل�شيادين �شمن املكرمة.

لل�شيادين  اخلدمات  من  العديد  ال���وزارة   Ëتقد اإىل  بالإ�شافة 

منها خدمة 

التي  لالأ�شماك،  ال�شاحل حارًة طاردًة  القريبة من  ال�شحلة  املياه 

تلجاأ يف هذه احلالة اإىل املناطق البعيدة نظرًا لربودتها.

اإن ابتعاد الأ�شماك من املناطق احلارة وارتفاع �شدة احلرارة ينتج 

وذلك  لالأ�شماك  واملوجه  املبذول  ال�شيد  جهد  يف  انخفا�ض  عنه 

وهذا  ال�شيادين،  من  الكثري  بها  يقوم  التي  ال�شيد  رحالت  لقلة 

�شلبي  تاأثري  له  اأنه  اإل  ال�شمكي،  املخزون  على  الإيجابية  اآث��اره  له 

على ال�شيادين وامل�شتهلكني، ففي هذا املو�شم تقل وتندر الأ�شماك 

الأمر الذي يوؤدي اإىل قلة العر�ض من الأ�شماك وارتفاع الأ�شعار.

التقنيات  من  املائي  “ال�شتزراع  البحرية:  البيئة  اأبحاث  مركز 

�شريعة التطور يف تعزيز املخزون ال�شمكي”

تنمية  على  العمل  اإىل  واملياه  البيئة  وزارة  �شعت  اآخ��ر  جانب  من 

خمزون الرثوة ال�شمكية من خالل برامج طرح يرقات واإ�شبعيات 

على  ال�شيد  جهد  لتقليل  الدولة  و�شواحل  خ��ريان  يف  الأ�شماك 

ال�شيادين، وزراعة ال�شعاب املرجانية واأ�شجار القرم والتي تعترب 

مالذًا تتوفر فيه البيئة املنا�شبة لتكاثر الأ�شماك وطرح بيو�شها، 

وتنظيم ا�شتخدام و�شائل ال�شيد ح�شب املوا�شم )ال�شيد باحلالق 

من بداية �شهر 10 لنهاية �شهر 4( والت�شجيع على اإقامة املحميات 

البحرية وال�شتزراع ال�شمكي.

وقد حتدث املهند�ض/ اأحمد الزعابي – رئي�ض ق�شم تنمية الأحياء 

ال�شتزراع  تقنية  اأن  موؤكدًا  البحرية  البيئة  اأبحاث  مبركز  املائية 

املائي تعترب من التقنيات �شريعة التطور، وت�شهم م�شاهمة فاعلة يف 

جمال دعم وتعزيز املخزون ال�شمكي، واملحافظة على الأنواع املهمة 

اقت�شاديًا واملهددة بالتناق�ض، فالأ�شماك امل�شتزرعة اليوم حتتل 

اأكرث من ثلث الإنتاج العاملي من الأ�شماك، وذلك وفقًا لإح�شائيات 

منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( التابعة لالأ· املتحدة، كما بلغ 

الإنتاج العاملي من ال�شتزراع املائي لعام 2006م 66.7 مليون طن 

ت�شمل الأ�شماك والرخويات والق�شريات والنباتات البحرية وغريها 

من الأحياء املائية. 

البيئة  ومن هذا املنطلق ومن خالل مبادرات ا�شرتاتيجية لوزارة 

واملياه، تقوم الوزارة بدعم الأمن الغذائي عن طريق تنمية خمزون 

تعزيز  برنامج  خالل  من  احلية  املائية  وامل��وارد  ال�شمكية  ال��رثوة 

املخزون ال�شمكي، وذلك عن طريق طرح اإ�شبعيات و�شغار الأ�شماك 

ا�شتزراعها  يتم  التي  وال�شبيطي  كالهامور  اقت�شاديًا  املهمة 

يف  طرحها  يتم  حيث  البحرية،  البيئة  اأب��ح��اث  مبركز  وتربيتها 

اإذ  واخل���ريان،  القرم  اأ�شجار  انت�شار  واأم��اك��ن  املحميات  مناطق 

تعترب هذه الطريقة اإحدى طرق جتديد الر�شيد ال�شمكي يف معظم 

دول العامل التي تهتم بالن�شاط ال�شمكي، وت�شهم يف تطويره ب�شكل 

م�شتمر، حيث قام املركز خالل املدة الفائتة بطرح حوايل 64 األف 

علمًا  والينم،  وال�شعم  ال�شبيطي  اأ�شماك  و�شغار  اإ�شبعيات  من 

باأن عمليات الطرح �شت�شتمر حتى نهاية العام وذلك بطرح �شغار 
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حبذا لو تحدثنا عن بدايات عملك، وتدرجك الوظيفي، 
وما مهامك الحالية في وزارة البيئة والمياه؟

اإدارة  يف  جيولوجي  عملت  واملياه  البيئة  بوزارة  التحاقي  منذ 

املوارد املائية وتدرجت يف العمل الوظيفي اإىل اأن اأ�شبحت رئي�ض 

ق�شم املوارد املائية وبعد ذلك مت تعييني كا�شت�شاري باإدارة الت�شحر 

وكلفت الآن باإدارة مكافحة الت�شحر، ومن اأهم مهامي حاليًا: 

و�شع وتطوير ا�شرتاتيجية وطنية ملكافحة الت�شحر واملحافظة 

على البيئة ال�شحراوية وتنميتها.

و�شع �شيا�شات وت�شريعات وبرامج عمل ملكافحة الت�شحر.

اإعداد التقرير الوطني ال�شنوي لدولة الإمارات العربية املتحدة 

ل�شكرتارية اتفاقية الأ· املتحدة ملكافحة الت�شحر.

الت�شحر  مكافحة  ب�شاأن  ال�شركاء  م��ع  وال��ت��ع��اون  التن�شيق 

واملحافظة على البيئة ال�شحراوية.

كيف ترى الوعي البيئي لدى المواطن العادي، وهل 
البيئة  تواجهها  التي  بالتحديات  كافٍ  وعيٌ  هناك 

اإلماراتية والخليجية عمومًا؟
�شرائح  م��ع  والل��ت��ق��اء  امليدانية  ال��زي��ارات  خ��الل  م��ن  يظهر 

اإن  حيث  البيئي  الوعي  جمال  يف  تفاوت  يوجد  باأنه  كافة  املجتمع 

يوجد  ولكن  البيئي،  الوعي  ن�شبة عالية من  لديها  املتعلمة  الفئات 

يف الدولة العديد من اجلن�شيات التي حتتاج اإىل املزيد من التاأهيل 

يف جمال الوعي البيئي وبالذات الفئات العاملة يف جمال الن�شاط 

الزراعي والعمراين وال�شناعي.

تجدون  كيف  التصحر؛  مكافحة  إدارة  ٣صفتكم مدير 
إنجاز اإلدارة على جبهة التصحر، وما تقييمكم للوضع 

حاليًا؟
وجيزة؛  مدة  منذ  وذلك  الت�شحر  مكافحة  اإدارة  تاأ�شي�ض  مع 

اأجلها مت  التي من  الأه��داف  �شبيل حتقيق  َلت جهود كبرية يف  pُبذ

اأبرزها  ومن  الأه��داف،  من  الإدارة، حيث مت حتقيق عدد  اإن�شاء 

تاأ�شي�ض اللجنة الوطنية ملكافحة الت�شحر وهي جلنة مهمة تتكون 

من كافة اجلهات احلكومية املهنية املتعلقة بالبيئة، كما مت تنفيذ 

العديد من احلمالت املعنية بالبيئة ال�شحراوية وتنظيم عدد من 

الدورات التدريبية املعنية بالتنمية امل�شتدامة للبيئة ال�شحراوية، 

كما مت اإجراء درا�شة تف�شيلية عن النباتات املهددة بالنقرا�ض يف 

الدولة، وما يزال هناك العديد من الربامج التي �شتنفذها الإدارة 

يف املرحلة القادمة اإن �شاء اهلل.

أيضًا في  لقاءات ومشارك  صفتك مشارك في عدة 
تأليف كتاب عن مصادر المياه في اإلمارات، كيف تقيم 

المستقبل المائي لإلمارات، والخليج عمومًا؟
يف  الرائدة  ال��دول  من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تعترب 

جمال التنمية امل�شتدامة للموارد املائية، وذلك من خالل توجيهات 

للتنمية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإعداد  مت  حيث  الر�شيدة،  قيادتنا 

ملوؤ�ش�ض  ال�شرتاتيجية  الروؤية  اإن  كما  املائية،  للموارد  امل�شتدامة 

الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل متثلت 

لتغذية  واأي�شًا  ال�شيول،  مياه  حلجز  وحاجزًا  �شدًا   114 بناء  يف 

اخلزانات اجلوفية ون�شر الري بالأ�شاليب احلديثة، حيث جتاوزت 

ن�شبة الري احلديث اأكرث من %94.

كما قامت الدولة بال�شتفادة من مياه البحر من خالل م�شاريع 

مرت  املليار  املحالة  املياه  اإنتاج  جت��اوز  حيث  البحر،  مياه  حتلية 

واأي�شًا ال�شتفادة من مياه ال�شرف ال�شحي حيث جتاوز  مكعب، 

400 مليون مرت مكعب �شنويًا، ويت�شح من هذا اجلهد  ال�  الإنتاج 

املبذول وجود روؤية وا�شحة يف املحافظة على املوارد املائية ولكن 

ما تزال هناك حتديات تواجه املوارد املائية اأهمها ال�شخ اجلائر 

للمياه اجلوفية، و�شعف الوعي باأهمية تر�شيد املياه و�شرورة عدم 

يف  التعاون  جمل�ض  م�شتوى  على  م�شرتك  عمل  وهناك  الإ�شراف، 

املحافظة على املوارد املائية من خالل التعاون واللجان امل�شرتكة 

التي تقوم باإعداد الدرا�شات اخلا�شة باملياه.

 يقولون أن المياه ستكون وقود حروب المستقبل قريبًا، 
فهل تعتقد بذلك، وما سبيل النجاة برأيكم من هذا 
المستقبل الجاف؟ وهل تنفع الحلول الفردية من قبل 

الدول أم أن الحلول ينبغي لها أن تكون إقليمية؟
اأمتنى األ يكون هذا الراأي �شحيحًا، ولكن هناك توقعات مبثل 

هذا الأمر؛ وذلك ب�شبب ال�شراع على م�شادر املياه وبالذات بني 

أحمد سيف املطري - مدير إدارة مكافحة التصحر لـ "بيئتي"

"اإلمارات.. من الدول الرائدة يف جمال 
التنمية املستدامة للموارد املائية"

يعتبر أحمد سيف المطري من الخبرات المهمة في مجال العمل البيئي السيما ملف 
مكافحة التصحر في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد سمحت له خبرته المديدة بتسلم 
إدارة مكافحة التصحر في وزارة البيئة والمياه، لذا فقد توجهت إليه مجلة “بيئتي” بحزمة 
من  وغيرها  اإلمارات  لدولة  المائي  والمستقبل  التصحر  واقع  تتناول  التي  األسئلة  من 
ة، فضالً عن إلقاء الضوء على بعض الجوانب في عمل المطري  األسئلة البيئية الملحّ

وكذلك حياته الخاصة..
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الجتماعات  يف  امل�شاركة  خ��الل  من  ولكن  وامل�شب،  املنبع  دول 

املعنية باملياه على امل�شتوى املحلي واخلليجي وبخ�شو�ض م�شتقبل 

اجلفاف فاإنه هناك دورات طبيعية للمناخ وتغريات مناخية يعاين 

منها العامل باأ�شره، و�شبل املعاجلة املقرتحة هي تبني ا�شرتاجتيات 

الأرا�شي،  تدهور  من  واحلد  املائية،  للموارد  امل�شتدامة  التنمية 

مما  الأخ�شر،  الب�شاط  ن�شر  يف  املعاجلة  املياه  من  وال�شتفادة 

باجلفاف،  اأ�شا�شًا  يرتبط  ال��ذي  الت�شحر  من  احل��د  يف  ي�شاهم 

من  لبد  بل  الظاهرة  هذه  لعالج  كافيًا  الفردي  العمل  يعترب  ول 

العمل الإقليمي امل�شرتك لبتكار احللول املنا�شبة للحد من ظاهرة 

اجلفاف.

اإلمارات  في  البيئية  التوعية  نشاط  تجدون  كيف   –  6

من حيث وسائل اإلعالم والطرق اإلرشادية المختلفة، 
والدور المدرسي في ذلك؟

التوعية  جم��ال  يف  الدولة  م�شتوى  على  متنوعة  جهود  ُتبَذل 

اجلهات  خ��الل  من  الإعالمية  الأ�شاليب  تنوعت  حيث  البيئية، 

املعنية بالبيئة، ويت�شح ذلك من خالل الربامج املتنوعة مبخاطبة 

التي  املهمة  الفئات  من  الطلبة  فئة  وتعترب  كاّفة،  املجتمع  �شرائح 

تبذله  الذي  ويت�شح ذلك من خالل اجلهد  معها،  التوا�شل  يجب 

الوزارة ممثلة باإدارة التوعية بالتوا�شل الفّعال مع املدار�ض، واأمتنى 

ال�شتمرار يف هذا الن�شاط املتميز. ولكن ما يزال الن�شاط التوعوي 

بحاجة اإىل املزيد من اجلهد وخماطبة كافة �شرائح املجتمع وذلك 

للمحافظة على البيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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المنتظر  الدور  ما  االجتماعية؛  مسؤوليتها  إطار  في 
من الشركات الخاصة في الجوانب البيئية في الدولة، 
وهل ترون أن المؤسسات الخاصة تقوم بدورها كما 

ينبغي؟
اأن يكون للقطاع اخلا�ض دوٌر فاعٌل يف جمال املحافظة  يجب 

الإمكانات  من  م�شتفيدة  ال�شركات  فهذه  الدولة،  يف  البيئة  على 

امل�شاهمة يف املحافظة  يلقي عليهم م�شوؤولية  الذي  الأمر  املتاحة، 

على البيئة من التلوث، واأن تنظم م�شاريع للمحافظة على البيئة يف 

الدولة من خالل دعم ورعاية الفعاليات الوطنية للمحافظة على 

البيئة.

الشخصي  المستوى  على  وحلمك  طموحك  ما 
والمهني؟

ا�شتكمال الدرا�شات العليا يف جمال التنمية امل�شتدامة للموارد 

اخلربات  اكت�شاب  يف  التميز  املهني  امل�شتوى  وعلى  الطبيعية، 

املختلفة يف جمال العمل مبا يحقق الأهداف العليا للوزارة.

الشخصي؟  المستوى  ما هوايتك واهتماماتك على 
وهل تجد الوقت لممارستها؟

القراءة والكتابة من اأكرث الهويات التي ت�شتهويني لأنني اأوؤمن 

بكلمة مالك بن نبي: »الأمة التي ل تقراأ متوت قبل اأوانها«، واأهتم 

برتبية الأبناء حيث اإنني اأويل ال�شاأن العائلي اهتمامًا خا�شًا، ولكي 

اأحقق هذا التوا�شل لبد يل من اإدارة الوقت ب�شكل جيد .

هل من كلمة أخيرة توجهها لقراء المجلة؟
يجب اأن يهتم اجلميع مبتابعة وقراءة جملة بيئتي لأنها تت�شمن 

جهدًا متميزًا يجب ال�شتفادة منه، ول بد يل من توجيه ال�شكر اإىل 

الوزارة على جهودها الطيبة يف جمال تاأهيل كافة الفنني العاملني 

بها.
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اآلثار البيئية الستخدام املبيدات الكيماوية الزراعية

واملبيدات ا�شطالح يطلق على كل مادة كيميائية ت�شتخدم يف 

ر�ض املحا�شيل للق�شاء على الآفات وت�شنف املبيدات اإىل:

insecticides  مبيدات احل�شرات  

acaricides مبيدات العناكب  

rodenticides     مبيدات القوار�ض  

molluscicides مبيدات القواقع  

 nematicides  مبيدات الديدان اخلطية  

fungicides مبيدات الفطريات  

herbicides مبيدات الأع�شاب  

على  املبا�شر  ال��ر���ض  بوا�شطة  ال��رتب��ة  اإىل  امل��ب��ي��دات  وت�شل 

النباتات، اأوعن طريق التناثر اأثناء ال�شتخدام،  اأواأثناء ر�ض املبيد 

املبيدات  وخملفات  عبوات  من  التخل�ض  بوا�شطة  اأو  الرتبة،  على 

على املجاري املائية.. ويتوقف ذلك على العوامل التالية:

نوعه  الرتبة ح�شب  املبيد يف  بقاء  مدة  تختلف  املبيد:  1(نوع 

وتركيبه الكيميائي.

اإىل  املاء  يف  الذوبان  قليلة  املبيدات  متيل  الذوبان:  2(درج��ة 

البقاء يف الرتبة اأطول مدة ممكنة من املبيدات كثرية الذوبان.

املبيد  كمية  زادت  كلما  ا�شتخدامه:  واأ�شلوب  املبيد  3(كمية 

اإ�شافته  واأن طريقة  التلوث، كما  اإىل الرتبة زادت درجة  امل�شافة 

اأو عن طريق ر�ض النبات توؤثر على  للرتبة �شواء مبا�شرة لالأر�ض 

درجة التلوث به.

والرياح   والرطوبة  واحلرارة  ال�شوء  مثل  اجلوية:  4(العوامل 

والتي توؤثر على تراكم املبيد يف الرتبة.

اأما م�شري املبيدات بعد ا�شتخدامها يف احلقل فيكون بالطرق 

الآتية:

1(الفقد عن طريق التطاير.

2(التحول اإىل �شورة اأخرى.

3(اللت�شاق بحبيبات الرتبة.

4(التفاعل الكيميائي مع الرتبة.

5(الت�شرب اإىل املياه اجلوفية مع مياه الري.

أضرار بيئية..
مركبات  اأغلبها  اأن  من  املبيدات  لهذه  البيئي  ال�شرر  وياأتي 

درجة  ذات  ثقيلة  عنا�شر  على  وحت��ت��وي  التحلل  بطيئة  حلقية 

�شمية عالية كما اأن نواœ تك�شرها يزيد من تركيز وتراكم الكلور 

أدى اإلسراف في استخدام المبيدات الكيماوية بصورة مكثفة في األغراض الزراعية إلى 
تلوث المسطحات المائية والتربة وكذلك المحاصيل الزراعية والثمار.
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والف�شفور والنرتات عن احلد امل�شموح به يف الرتبة الزراعية.

ول تتمثل خطورة املبيد فقط يف تناوله عن طريق الفم اأو اأكل 

اخل�شر والفاكهة الطازجة  ولكن ميكن اأن ميت�ض عن طريق اجللد 

والعني والرئتني، وترتبط خطورة املبيد باختالف �شورة امل�شتح�شر 

وتزداد خطورتة مع تركيز املادة الفعالة مبا يجعل تاأثريه اخلطر 

ميتد اإىل كل العاملني يف هذا املجال. ومما ل�شك فيه اأن ا�شتخدام 

املبيد بجرعة اأكرب من املو�شى بها اأو املغ�شو�شة اأو املحظورة يوؤدي 

اإىل زيادة املتبقي منه يف املح�شول اأو الرتبة.

وتزداد فر�ض التلوث باملبيدات يف الزراعات املحمية، ذلك اأن 

النباتات املنزرعة داخل ال�شوب تكون حماطة ببيئة ذات حرارة 

النمو  على  ت�شجع  بال�شوب  فالبيئة  عالية.  جوية  ورطوبة  مرتفعة 

الآفات  وتكاثر  ت�شجع على ‰و  نف�شه  الوقت  للنباتات ويف  ال�شريع 

على  الآفات  مببيدات  النباتات  ر�ض  اإىل  املزارع  معه  ي�شطر  مما 

باملبيدات  والنباتات  الرتبة  تلوث  فر�ض  وت��زداد  ق�شرية.  فرتات 

يف جو ال�شوب املغلق  عنه يف اجلو املفتوح. ونظرًا لأن املحا�شيل 

والفراولة  والكو�شة  والطماطم  اخليار  مثل  ال�شوب  داخ��ل  التى 

على  الوقت  نف�ض  يف  وتر�ض  متقاربة  ُم��َدٍد  على  جتمع  والكانتلوب 

ر�شها  على  اأوقات ق�شرية  مرور  بعد  فاإنها جتمع  متقاربة  فرتات 

غ�شيل  ف��اإن  وغالبًا  املر�شو�ض  باملبيد  ب�شدة  ملوثة  حينئذ  وتكون 

امت�ض  قد  املبيد  من  جزء  يكون  بل  املبيد  من  يتخل�ض  ل  الثمار 

بالأن�شجة اخلارجية للمح�شول.

ا�شتخدام  خماطر  اأن  اإىل  املن�شورة  العلمية  الأبحاث  وت�شري 

ورائحة  وطعم  ل��ون  تغري  اإىل  ي��وؤدي  ال��زراع��ي��ة   الآف���ات  مبيدات 

املنتجات الزراعية واإىل ظهور عدد من الأمرا�ض ال�شحية نتيجة  

تراكم متبقيات املبيدات بالغذية واملحا�شيل الزراعية والأعالف 

البيئي  التلوث  اإىل  بالإ�شافة  الآف��ات  من  وبائية  موجات  وظهور 

من  ك��ٍلّ  يف  خمتلفة  مب�شتويات  وتواجدها  ومتبقياتها  باملبيدات 

الرتبة واملياة والهواء والكائنات احلية، وتف�شي الأمرا�ض املختلفة 

 – لالإن�شان مثل �شعف املناعة- ت�شخم الطحال- الف�شل الكلوي 

اأمرا�ض  ال�شموم(،  خمزن  الكبد  اأن  اعتبار  )على  الوبائي  الكبد 

اجلهاز التنف�شي وال�شرطان.

حلول..
كافية بني  تكون هناك فرتة  اأن  بناًء على ذلك جتب مراعاة 

وخا�شة  خالياه  من  املبيد  يطرد  اأن  للنبات  تتيح  واجلمع   الر�ض 

من  للتخل�ض  الطرق  اأف�شل  اتباع  وكذلك  الفو�شفورية.  املركبات 

املبيدات املنتهية ال�شالحية اأو خملفاتها باتباع الآتي: 

احلفر  هذة  وتبطن  حفر،  يف  الر���ض  �شطح  حتت  1(الدفن 

من  بطبقة  اأو  حيوانية  خملفات  من  الع�شوية  امل��واد  اأو  باجلري 

الإ�شمنت.

e900( ع��ال��ي��ة ح����رارة  درج���ة  ذات  2(احل����رق يف حم���ارق 

1200م5( مثل اأفران الإ�شمنت.

حيث  والأحما�ض  القلويات  با�شتخدام  الكيماوية  3(املعاملة 

تغري من �شمية املبيدات اإىل نواœ غري �شامة.

وجتدر ال�شارة هنا اإىل اأهمية اإن�شاء معامل لتحليل متبقيات 

املبيدات والعنا�شر الثقيلة يف الثمار واخل�شر والفاكهة واملحا�شيل 

الغذائية وكذلك اإىل وجود جهات رقابية على �شالمة الأغذية.

تر�شيد  على   العمل  ال�����ش��روري  م��ن  اأن��ه  يت�شح  �شبق  ومم��ا 

املتكاملة  املكافحة  برامج  بتنفيذ  الكيماوية  املبيدات  ا�شتخدام 

لالآفات الزراعية، وذلك باتباع بع�ض الو�شائل الطبيعية والعمليات 

م�شتويات  الآفات عند  اأعداد هذه  على  املحافظة  بهدف  املنا�شبة 

املبيدات  ا�شتخدام  من  بهدف احلد  لها  القت�شادي  ال�شرر  دون 

الكيماوية يف مقاومة الآفات الزراعية، و�شن�شتعر�ض هذه الو�شائل 

والعمليات يف الأعداد القادمة بعون اهلل.
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املد األحمر وحتلية املياه

الأوىل من نوعها على م�شتوى املنطقة من حيث تواجد خرباء املد 

مّية احليوية بالإ�شافة اإىل م�شوؤويل ومهند�شي  الأحمر وحتاليل ال�ُشّ

قطاع حمطات حتلية املياه يف الدولة حتت �شقف واحد.

البيئة  اأبحاث  مركز  – مدير  اجلمايل  اإبراهيم  الدكتور/  واأف��اد 

اأن الور�شة عقدت ملدة يومني وناق�شت عددًا من املحاور  البحرية 

من  عدد  وعر�ض  الأحمر،  املد  جمال  يف  املتخ�ش�شة  واملوا�شيع 

املوا�شيع واحللول املتعلقة بهذه الظاهرة، تتمثل يف تقدË البيانات 

واإجراء مناق�شات  ب�شاأن املد الأحمر، واآثاره املحتملة على حمطات 

حتلية املياه، وال�شرتاتيجيات  التي ميكن ا�شتخدامها اأثناء ازدهار  

البحوث  لإج���راء  املقبلة  واخل��ط��وات  امل�شتقبل،  يف  الأح��م��ر  امل��د 

العلمية، وكذلك عر�ض  نتائج الدرا�شات املختربية التي قامت بها 

حول  بكندا  احليوية  مّية  ال�ُشّ حتاليل  خمترب  مع  بالتعاون  ال��وزارة 

حمطات  ماآخذ  عمل  على  وتاأثريها  ال�شارة،  النباتية  الهائمات 

التحلية وحتديد م�شري �شمومها وكمياتها يف املياه املنتجة من تلك 

مّية احليوية التي توؤثر على ال�شحة  املحطات، وحتديد  ن�شبة ال�ُشّ

العامة، بالإ�شافة اإىل طرق حتلية املياه وعملية الإنتاج امل�شتخدمة 

يف حمطات حتلية املياه بالدولة. 

واأفادت �شعادة الدكتورة/ مرË ح�شن ال�شنا�شي – املدير التنفيذي 

اخلطة  �شمن  ت��اأت��ي  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  اأن  ب���ال���وزارة  الفنية  ل��ل�����ش��وؤون 

املتخ�ش�شة  الكوادر  من  الكفاءات  لتاأهيل  للوزارة  ال�شرتاتيجية 

بالدولة ورفع القدرات الوطنية حلماية البيئة والرثوات البحرية للمياه 

امل�شوؤوليات  اإطار  ويف  عليها،  واملحافظة  الإم��ارات  لدولة  الإقليمية 

كافة  ذلك  �شبيل  يف  متخذة  البيئة  حلماية  بها  املنوطة  والواجبات 

لديها،  املتوفرة  احلديثة  العلمية  والأ�شاليب  لها  املتاحة  الإمكانيات 

حلماية  اإليها،  واملنت�شبة  املتخ�ش�شة  الب�شرية  والكوادر  واخلربات 

احلياة البحرية للدولة من الظواهر الطبيعية ذات الأثر ال�شلبي على 

البيئة البحرية اأو الكوارث البحرية التي حتدث بفعل الإن�شان.

حكومية  جهة  ع�شرة  اأرب��ع  ميثلون  متدربًا   25 الور�شة  يف  و�شارك 

جامعة  وه��ي  اخل��ا���ض  القطاع  و���ش��رك��ات  املوؤ�ش�شات  م��ن  وع��دد 

ومياه  كهرباء  وهيئة  واملاء  للكهرباء  الحتادية  والهيئة  الإم��ارات 

دبي وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة ودائرة مياه- اأم القيوين، و�شركة 

املياه  لإنتاج  الفجرية  و�شركة  دوب��ال،   – املحدودة  دبي  اأملونيوم 

العذبة و�شركة املرفاأ للطاقة. 

تعترب  الور�شة  هذه  اأن  ال�شنا�شي   Ëمر الدكتورة  �شعادة  وذك��رت  πjدæb س»د�dا »ëàف π«Ñf /د.Cاإعداد: ا

çƒëH ¢�«FQ ااÄ«Ñdة- eرõc اçƒëÑd اQõdاع»ة- üeسر

برعاية من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اختتمت بوزارة البيئة 
اإلدارة”  واستراتيجية  التأثيرات  المياه:  وتحلية  األحمر  “المد  بعنوان  عمل  ورشة  والمياه 

وذلك بمركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين.  
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وكذلك اخلطوات الواجب اتباعها يف طرق ر�شد الهوائم النباتية 

يف  مواقع ماآخذ حمطات حتلية املياه.

اأندر�شون  ال��دك��ت��ور/  اخل���رباء  م��ن  ك��ل  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  حا�شر يف 

من  اأندر�شون  الدكتور/  يعترب  حيث  ليكوك.  موري�ض  والدكتور/ 

معهد علوم املحيطات بالوليات املتحدة الأمريكية، اأحد اخلرباء 

امل�شهورين يف جمال اإدارة ظاهرة املد الأحمر، وقد تقلد منا�شب 

عدة من اأهمها اإدارة املكتب الوطني الأمريكي حول اإدارة ظاهرة 

الأحمر،  باملد  املتعلقة  الدرا�شات  حول  الناتو  ومعهد  الأحمر  املد 

وله اإ�شهامات عدة يف جمال تنظيم برامج ر�شد ومراقبة ظاهرة 

املد الأحمر يف مناطق خمتلفة حول العامل. وله اأي�شًا عدة اأوراق 

علمية، وقد ن�شر اأكرث من 230 ورقة علمية يف العديد من الدوريات 

العاملية و�شارك اأي�شًا يف اإعداد اأكرث من اثني ع�شر كتابًا يف املجال 

املوؤمترات  تنظيم  يف  العديدة  م�شاهماته  اإىل  بالإ�شافة  ذات��ه. 

دوريات  ع��دة  يف  وحمّكم  وحم��رر  نا�شر  كونه  عن  ف�شاًل  العاملية 

علمية عاملية.

مّية  ال�ُشّ اأبحاث حتاليل  ليكوك  من خمترب  موري�ض  الدكتور/  اأما 

احليوية بكندا فيتمتع بخربة متتد لأكرث من 40 �شنة يف الكيمياء 

احليوية والبيولوجية، وتطوير طرق قيا�ض ال�شموم احليوية للهوائم 

ال�شارة  احلية  البحرية  والأحياء  الأحمر  للمد  امل�شببة  النباتية 

يف  الباحثني  كبري  اأهمها  من  ع��دة  منا�شب  تقلد  وق��د  الأخ���رى، 

موؤ�ش�شة  يف  وخبري  العلمية،  لالأبحاث  الكندي  الوطني  املجل�ض 

العلماء  من  جمموعة  مع  ك��ون  وق��د  الكندية،  البحرية  الأغ��ذي��ة 

فريقًا ل�شتخال�ض املواد البيولوجية الفّعالة من الكائنات البحرية 

وخالل  والقت�شادية،  والبيئية  وال�شناعية  الطبية  وفوائدها 

اأبحاث علمية يف  له من ع�شرة  اأكرث  له  ن�شرت  املا�شيني  العقدين 

للهائمات  احليوية  مّية  ال�ُشّ وحتليل  قيا�ض  تقنيات  تطوير  جمال 

النباتية امل�شببة للمد الأحمر.    

واأ�شاف اجلمايل اأن اليوم الأول مت فيه ا�شتعرا�ض امل�شكلة العاملية 

املد  وتعريق  ال�شارة   النباتية  والهوائم  الأحمر  املد  يف  املتمثلة 

الأحمر وماهية امل�شاكل التي ي�شببها واآثاره على حمطات التحلية 

حتلية  طرق  اإىل  النقا�شية  احللقة  يف  التطرق  مت  ثم  ومن  املياه، 

املياه، وعمليات الإنتاج امل�شتخدمة؛ مبا ت�شمله من الطرق التقليدية 

)التقطري  التقطري  عمليات  يف  تتمثل  والتي  البحر  مياه  لتحلية 

بالدفع املتعدد املراحل والتقطري متعدد التاأثري( وعمليات الغ�شاء 

على  الأح��م��ر  امل��د  اآث���ار  م��ن  للحد  وط��رق  العك�شي(،  )التنا�شح 

حمطات حتلية  املياه خالل فرتة احلدوث،  ومن ثم مت ا�شتعرا�ض 

احليوية  مّية  ال�ُشّ حتلية  وخمترب  ال��وزرة  بني  ما  امل�شرتكة  النتائج 

بكندا والتي تعترب الأوىل من نوعها على م�شتوى العامل، حيث متت 

حماكاة  طرق حتلية املياه البحرية  با�شتخدام ‰اذج من اأنظمة 

)عمليات التقطري والتنا�شح العك�شي( على م�شتوى خمربي حتت 

ظروف بيئية حمكمة، وبا�شتخدام عدة اأنواع من الهوائم النباتية 

ال�شامة بكثافات عالية جدًا ت�شل اإىل ع�شرة ماليني خلية يف اللرت، 

واأثبتت النتائج قدرة اأنظمة حتلية املياه البحرية من خالل عمليات 

التقطري والتنا�شح العك�شي  على ا�شتخال�ض كميات ال�شموم بن�شب 

99% على م�شتوى خمربي حتت ظروف بيئية  اأكرث من  ت�شل اإىل 

حمكمة، اإ�شافة اإىل اأن الدرا�شة اأثبتت باأنه ميكن لالإن�شان البالغ 

اأكواب من املياه املحالة من دون   5 اأن يتناول  60 كغم  ذي الوزن 

حدوث اأي �شمية له وذلك ح�شب املعايري العاملية املتبعة. ومت كذلك 

البحثية  والحتياجات  الإدارة   ا�شرتاتيجيات  ماهية   ا�شتعرا�ض 

واخلطوات املقبلة لقطاع حتلية املياه.

مّية احليوية يف مواقع ماآخذ  كما ومت ا�شتعرا�ض طرق حتديد ال�ُشّ

النظري  التطبيق  الثاين من خالل  اليوم  املياه يف  حمطات حتلية 

)الختبارات  احليوية  مّية  ال�ُشّ قيا�ض  طرق  با�شتخدام  والعملي 

ال�شريع    Jellett احليوية  مّية  ال�ُشّ �شرائح  با�شتخدام  واملناهج( 

ô¡
éŸ

G â
–

4647

2
0

1
0

-
و 

ي
ل
و

ي
 -

س 
�
د
سا

�
ل
 ا

د
د

ع
ل
ا

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m



ر املاء هيا بنا نوفّ

باملاء  للعبث  داعي  ل  حيث  ال�شتحمام  اأثناء  املاء  على  8-احلر�ض 

)البانيو(  ال�شتحمام  حو�ض  مللء  �شرورة  ل  كما  ال�شتحمام،  اأثناء 

بكامله مع كل عملية ا�شتحمام.

9-احلر�ض على تدوير املاء، اأي اإعادة ا�شتخدام املاء )ولكن بطريقة 

مدرو�شة(، حيث ميكن اإعادة ا�شتعمال ماء الو�شوء يف ري احلدائق، 

كما ميكن ا�شتعمال ماء املكيف لنف�ض الغاية.

10-عند ا�شتخدام ماء ال�شنبور، ل داعي لفتح ال�شنبور على اآخره، 

من غري  والإ�شراف  وجه حق،  بغري  املاء  تبذير  اإىل  ي��وؤدي  ذلك  لأن 

�شك، حتى اأن بع�ض النا�ض الذين انتبهوا لهذا الأمر، اجتهوا اإىل اأن 

ي�شعوا يف ال�شنبور ما يقلل من تدفق املاء.

الو�شع  الغ�شالة على  ت�شغيل  املالب�ض ميكن  لغ�شيل  11-عند احلاجة 

القت�شادي الذي يوفر يف ا�شتهالك املاء والكهرباء معًا، كما ينبغي 

وجبة  اأي  منها،  كافية  كمية  املالب�ض عند جتمع  احلر�ض على غ�شل 

كاملة، لأن الغ�شالة �شت�شتهلك الكمية ذاتها تقريبًا من املاء والطاقة.

املاء  لقطرة  يتوقون  اإن�����ش��ان  مليار  ح��وايل  ال��ع��امل  يف  12-اأخ�����ريًا؛ 

الوعي  ن�شر  لذا احر�ض على  لل�شرب ول يح�شلون عليها،  ال�شاحلة 

باأهمية قطرة املاء بني اأهلك وذويك ورفاقك يف املدر�شة واحلي.

يف  تطبيقها  باإمكاننا  فكرة   12 قدمنا  �شبق  فيما 

احلفاظ  يف  للم�شاهمة  وي�شر  ب�شهولة  منازلنا 

على نعمة املاء، فمن �شاأن اللتزام بها وتعويد 

اأنف�شنا عليها اأن يجعل منها عادة متاأ�شلة ل 

تفارقنا مدى احلياة، ول مانع بالتاأكيد من 

على  ت�شاعدنا  اإ�شافية  اأخرى  ابتكار طرق 

بلوÆ الغاية نف�شها يف تقدير املاء واحلفاظ 

عليه..

قطعت  قد  امل��اء  قنينة  اأو  ال�شنبور  عرب  تاأتيك  التي  امل��اء  قطرة  اإن 

من  بالكثري  م��ّرت  اإنها  حيث  اإل��ي��ك،  ت�شل  اأن  قبل  كثرية  اأ���ش��واط��ًا 

العمليات الطبيعية وال�شناعية حتى و�شلتك ب�شورة �شاحلة لل�شرب 

اأو ال�شتخدام، ما يجعل م�شاألة احلر�ض عليها �شرورة اأخالقية وبيئية 

واقت�شادية ووطنية، ل�شيما واأن املاء يعد ثروة قومية تتزايد اأهميتها 

يف  جاء  حيث  باأهميتها  الإلهي  التوجيه  عن  ناهيك  ي��وم،  بعد  يومًا 

ُنوَن{ )�شورة  pم َفاَل ُيوؤْ
َ
َن امْلَاآءp ُكَلّ �َشْيٍء َحٍيّ اأ pَوَجَعْلَنا م| Ëالقراآن الكر

الأنبياء- الآية 30(، لذا يجدر بنا اأن ن�شكر نعمة اهلل عز وجل علينا 

وذلك باأن نراقب اأنف�شنا ومن حولنا يف طريقة تعاملنا مع هذه النعمة 

العظيمة، كي يكون حمدنا و�شكرنا مقرونًا بالأفعال ل بالأقوال فقط، 

تطبيقها يف  لكم  التي ميكن  الأفكار  بع�ض  لكم  نقدم  ولتحقيق ذلك 

منازلكم وحياتكم اليومية..

اأثناء تنظيف الأ�شنان، حيث  1-ل تفتح �شنوبر املاء ب�شكل متوا�شل 

اإنك بذلك �شتوفر نحو 370 لرت من املاء �شهريًا.

واأدوات  اأطباق  تنظيف  اأثناء  ب�شكل متوا�شل  املاء  تفتح �شنبور  2-ل 

الطبخ.

3-ل تقم بغ�شل ال�شيارة بوا�شطة خرطوم املاء املو�شول اإىل ال�شنبور 

بل  املاء،  ا�شتخدام  يف  الإ�شراف  اإىل  بك  يدفعك  ذلك  لأن  مبا�شرة 

ا�شتعن بالوعاء واملنا�شف بدًل من ذلك.

4-احلر�ض على تنظيف املنازل بوا�شطة اأوعية املاء ولي�ض اخلراطيم، 

كثرية  اأحيان  يف  الكتفاء  ميكن  كما  ال�شيارات،  مع  احل��ال  هو  كما 

باملكن�شة الكهربائية اأو اليدوية.

الري  �شبل  اتباع  اإن  بل  باملاء،  ري احلدائق  اأثناء  الإ�شراف  5-عدم 

من  بالعتبار  جديرة  كميات  توفري  �شاأنه  من  منازلنا  يف  احلديثة 

املياه، كما ينبغي النتباه اإىل ري احلدائق يف ال�شباح الباكر اأو م�شاًء 

لتجنب تبخر كميات كبرية من املاء، مع احلر�ض على ح�شن اختيار 

النباتات التي تتوافق مع مناخ منطقتك، لأن هذه النباتات عادة ما 

املناطق  يف  ل�شيما  امل��اء  من  اأق��ل  كميات  ل�شتهالك  متكيفة  تكون 

احلاّرة..

املائية  والتمديدات  ال�شنابري  �شيانة  على  6-احر�ض 

اإن نقطة مت�شربة من �شنبور املاء مبعدل  عمومًا، حيث 

ومع  يوميًا،  اأك��رث  اأو  لرت   50 بنحو  ه��درًا  ت�شبب  قد  بطيء 

�شرورة النتباه اإىل ما يدعى ب� “الت�شرب ال�شامت” اأي ذلك 

الت�شرب الذي يحدث يف التمديدات التالفة ول يالحظ، لأن هذا 

الت�شرب من �شاأنه بالإ�شافة اإىل هدر املاء اأن يت�شبب بخ�شائر جانبية 

اأخرى يف الأثاث اأو البناء.

يفتح  األ  على  واحر�ض  ذقنه  بحالقة  قيامه  اأثناء  وال��دك  7-راق��ب 

�شنبور املاء ب�شكل متوا�شل اأثناء احلالقة.

ر املاء هيا بنا نوفّ
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يف فيتنام
"Halong Bay" خليج هالونغ

حيث يختبئ سحر الطبيعة

تتمتع فيتنام بطبيعة خالبة فهي متتد مل�شافة 1600كم من حدود 

ال�شني اجلنوبية اإىل خليج تايالند. وتوجد اأكرث املناطق ات�شاعًا من 

ناحية الطول يف اجلزء ال�شمايل، وتخت�ض مناطق فيتنام ال�شمالية 

ب�شهرة وا�شعة ل �شيما اأنها �شمت كثريًا من �شاحات املعارك التي 

جرت يف خم�شينيات و�شتينيات القرن املا�شي اإبان حروب التحرير 

التي خا�شتها �شد القوات الأمريكية الغازية.

اأي�شًا مكان  بل هي  للحروب فقط  لي�شت مكانًا  فيتنام  اأن  اإل 

لل�شياحة ل�شيما البيئية منها، فهي ت�شم الكثري من البقاع الطبيعية 

 Halong”هالونغ خليج  ومنها  ال��زي��ارة  ت�شتحق  التي  اخلالبة 

.”Bay
يعود ا�شم اخلليج اإىل مدينة هالونغ )Halong( والتي عرفت 

�شابقًا ببلدة “هون غاي” وهي اليوم املركز القت�شادي وال�شيا�شي 

والثقايف ملقاطعة كوانغ نينه )Quang ninh( ولها خط �شاحلي 

جنوبي بطول 20 كم وتنق�شم املدينة لق�شمني: �شرقي وغربي، اأما 

اجلزء ال�شرقي في�شم مناطق �شناعية واملباين الر�شمية، يف حني 

ميثل اجلزء الغربي املنطقة ال�شياحية.

امل�شماة  العرقية  املجموعات  من  اأ�شا�شًا  املنطقة  �شكان  اأ�شل 

فييت )اأو kinh( اأما اليوم فاأكرث �شكان هالونغ هم مهاجرون من 

مناطق اأخرى، اأتوا اإىل اخلليج الذي ي�شم اآلف اجلزر الطبيعية، 

الأن�شطة  اإىل  بالإ�شافة  التاريخية،  والآث���ار  املعابد  اأي�شًا  وفيه 

القت�شادية الأخرى مثل : التجارة، واأعمال امليناء، واإنتاج الفحم، 

واملنتجات البحرية واإنتاج مواد البناء.

وقد �شنف اليون�شكو خليج هالونغ من مناطق الرتاث العاملي، 

الألفي  يناهز  ال�شغرية  اجل��زر  من  كبريًا  ع��ددًا  ي�شم  واخلليج 

جزيرة )1960 جزيرة( مكونة يف معظمها من الأحجار اجلريية 

التي ت�شكلت منذ 500 مليون عام ومرت بعدد كبري من العمليات 

والتغريات اجليولوجية، وقد اأدت ال�شروط املناخية ل�شيما التنوع 

جدًا،  كبري  حيوي  تنوع  اإىل  املنطقة  ل��ه  تخ�شع  ال��ذي  املناخي 

14 نوعًا نباتيًا، و60 نوعًا  ل�  الأمر الذي جعل هذا اخلليج موطنًا 

حيوانيًا.

 ”Halong Bay“ معلومات موجزة عن خليج هالونغ

 امل�شاحه : 334 كيلومرت مربع  

 ال�شكان : 198.756 اإح�شاء )2005( 

من  مئات  عدة  تكفيك  اإذ  مكلفة   لي�شت  فيتنام  يف  ال�شياحة 

الدولرات للقيام بجولت ل تن�شى، فعلى �شبيل املثال توفر اإحدى 

ورحلة  خا�شة  بعربات  النقل  ت�شم  ل�شخ�شني  رحلة  ال�شركات 

باملراكب  اإىل جولة بحرية  بالإ�شافة  باملروحية فوق خليج هالونغ 

اإىل   300 بي  ي��رتاوح  مببلغ  كله  ذل��ك  وغ��ري  التقليدية  ال�شراعية 

350 دولر فقط، وهناك الكثري من الربامج والأن�شطة ال�شياحية 

واجلولت املنظمة التي ميكن اأن تاأخذ ال�شائح اإىل جتربة �شياحية 

ل تن�شى؛ لي�ض اأقلها رحلة بالطائرة العمودية فوق القمم اجلبلية 

باملراكب  البحرية  اجل��ولت  اإىل  بالإ�شافة  الرائع  اخلليج  لهذا 

ال�شراعية  املراكب  منها  والأ�شكال  الأحجام  حيث  من  املتنوعة 

.. )Junk( �ال�شينية التقليدية والتي تدعى ال



تقع هذه اجلزيرة �شمال جزر “غالباغو�ض” وهي تاأوي اأحد ع�شر 

�شاللة من ال�شالحف العمالقة النادرة الأمر الذي يجعل منها ثروة 

بيولوجية مبعنى الكلمة، اإل اإن اأحد هذه ال�شاللت يعاين اليوم اأزمة 

اليوم  العلماء  يتفق  اإذ  معنى،  من  الكلمة  يف  ما  بكل  ح��اّدة  وجودية 

على اأن املدعو “جورج” هو املخلوق الأكرث ندرة على �شطح كوكبنا، 

ذلك اأنه الباقي الوحيد والأخري من بني جن�شه، وجورج هذا هو َغْيَلُم 

)ذكر �شلحفاة(، �شوهد لأول مرة يف الفاحت من دي�شمرب �شنة 1971 

وما زال منذ ذلك احلني مي�شي اأيامه وحيدًا على ظهر تلك اجلزيرة 

يف انتظاٍر مفتوٍح لأحد اأبناء جلدته دون جدوى، فلقد طال انتظاره 

الوحدة املطلقة،  اأربعة عقود من  ي�شارف على اختتام  كثريًا وهاهو 

الأمر الذي جعل منه اأندر املخلوقات على �شطح الأر�ض دون منازع، 

واإذ ذاك ياأمل حمبو جورج وم�شجعوه من بني الب�شر اأن يتمكن 

الإن�شان - امل�شوؤول الأول عن اأزمة جورج - من اإيجاد 

احلل املنا�شب لها، ولو بعد حني!

يقدر عمر جورج حاليًا بني 50 اإىل 80 عامًا 

 1 نحو  طوله  ويبلغ  تقريبًا،  كغ   100 وي��زن 

مرت، وقد جاء ا�شمه من العمل التلفزيزين 

eLon ال��وح��ي��د  “جورج   الأم��ري��ك��ي

نقله  مت  وق��د   ،”some George

مهدد باالنقرا�ض

»جورج« الوحيد
 أندر اخمللوقات على سطح األرض وأكرثها وحدًة

اإعداد: د. ح�سام عرفة

جزر  مجموعة  إلى  “بينتا”  جزيرة  تنتمي 
قام  والتي  الصيت  ذائعة  “غاالباغوس” 
تشارلز داروين )-1809 1882( بزيارتها أثناء 
تجواله الشهير على ظهر سفينة “بيغل”، 
التي  العمالقة  السالحف  بأن  يذكر  حيث 
قد يفوق وزن الواحدة منها 300 كغ والتي 
كانت تجوب سطح هذه الجزيرة قد لفتت 
انتباه داروين ومن معه إليها، إال أن القصة 
الجزيرة  هذه  أعادت  “ج��ورج”  ل�  المؤثرة 
جديد،  من  االهتمام  دائرة  إلى  الصغيرة 

فمن يكون “جورج” هذا، وما قصته؟

5253

2
0

1
0

-
و 

ي
ل
و

ي
 -

س 
�
د
سا

�
ل
 ا

د
د

ع
ل
ا

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m



ا�ض
قر

االإن
د ب

هد
م

5455

2
0

1
0

-
و 

ي
ل
و

ي
 -

س 
�
د
سا

�
ل
 ا

د
د

ع
ل
ا

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m

بوفرة من جديد، اإىل اأن جورج مازال وحيدًا!

هل من حل؟
ت�شارلز داروين”  بجمع جورج مع  اأبحاث  “حمطة  العلماء يف  قام 

اأنثى تنتمي اإىل اأقرب �شاللت ال�شالحف العمالقة اإليه، وذلك ريثما 

يتم العثور على اأنثى من نف�ض �شاللته، حيث اأن الأمل مازال معقودًا 

على اإيجادها يومًا ما، علمًا باأن جورج واأنثاه اجلديدة مل ينجحا يف 

التكاثر حتى الآن، الأمر الذي حري العلماء.

هذا ويرى عدد من متابعي حالة “جورج” اأن احلل الأمثل والوحيد 

يكمن يف ا�شتن�شاخ جورج قبل اأن يرحل، حيث اأن تلك التقنية احليوية 

“جورج” من  ينجو  وقد  جلية،  فائدة  هنا  تقدم  قد  للجدل  املثرية 

وحدته القاتلة تلك عندما يرى “جورج” ال�شغري ويالعبه، حتى اأن 

بع�ض العلماء قالوا بوجود اإمكانية )نظريًا ولي�ض عمليًا( ل�شتن�شاخ 

اأنثى من جورج ، فهل لنا اأن نرى ذلك يتحقق يومًا ما؟

ال�شيادين، وكان من �شاأن اأعداد املاعز اأن تزايدت ب�شورة �شريعة 

بدوره  اأدى  الذي  الأمر  النباتي،  الغطاء  وكبرية، معتمدًة على وفرة 

اإىل تناق�ض الغذاء املتوفر لبقية الأنواع ومنها ال�شالحف اإىل درجة 

الأخطاء  لتلك  باهظًا  ثمنًا  تدفع  ال�شالحف  هذه  جعل  ما  خطرية، 

الب�شرية، واإذا كان املثل الفرن�شي يقول “فت�ض عن املراأة”؛ فاإن املثل 

البيئي يقول “فّت�ض عن الإن�شان”، فهو )لالأ�شف( امل�شوؤول غالبًا عن 

اأفدح الكوارث التي توؤمل هذا الكوكب اجلميل، ومنها دون ريب اآلم 

“جورج” ومعاناته.
عقب تلك الأخطاء تدخل العلماء واملتخ�ش�شون، واأعادوا للجزيرة 

بع�شًا مما مت تدمريه من بيئتها، حيث مت ا�شرتداد املاعز وا�شطياده، 

كما عادت الأنواع النباتية التي �شارفت على النقرا�ض اإىل الظهور 

نف�شها  اجلزيرة  ظهر  على  داروين”  ت�شارلز  اأبحاث  “حمطة  اإىل 

اإ�شراف املتخ�ش�شني  اأيامه حتت  التي اكت�شف عليها، حيث مي�شي 

هناك.

فتش عن اإلنسان!
لقد نق�شت اأعداد ال�شالحف على هذه اجلزيرة النائية بفعل �شل�شلة 

ال�شالحف  لهذه  اجلائر  بال�شيد  اب��ت��داأت  الب�شرية،  الأخ��ط��اء  من 

)ل�شيما الإناث التي ي�شهل العثور عليها اأثناء و�شعها للبي�ض( وذلك 

ولعل  اأ�شفارهم،  اأثناء  عليها  يقتاتون  كانوا  الذين  البحارة  قبل  من 

الفطري،  البيئي  النظام  هذا  اإىل  املاعز  اإدخ��ال  هو  الأه��م  اخلطاأ 

قبل  من   1950 عام  غذائي  كبديل  اجلزيرة  اإىل  اإدخالها  مت  حيث 



ر هل من اختالف؟ الصحراء والتصحّ
التميز بني م�شطلح  ع��دم  الأي��ام  ه��ذه  امل��األ��وف يف  �شار من 

كاًل  اأن  واحلقيقة  واح��د.  �شيء  هما  كاأ‰ا  والت�شّحر  ال�شحراء 

منهما يحمل مفهومًا ومعنًى خمتلف يف اأدبيات علم البيئة. 

الصحراء
قليلة  اجلافة  احلارة  املناطق  على  يطلق  “ال�شحراء” لفظ 
جرداء  بال�شرورة  لي�شت  ال�شحراوية  املناطق  اأن  اإل  الأم��ط��ار، 

خالية من النمو النباتي.

اإن  حيث  بال�شحراء،  ي�شمى  ما  تعريف  يف  العلماء  واختلف 

الأمطار  من  فيها  ي�شقط  ل  منطقة  كل  يقول:”  العلماء  بع�ض 

يعترب  العلماء من  ومن  فهي �شحراء”.  �شنويًا،  �شم   25 من  اأكرث 

نوع الرتبة واأ�شناف النباتات اأ�شا�شًا لتحديد املنطقة وت�شنيفها، 

ا�شم  فيطلقون  كلها،  العنا�شر  هذه  بني  يجمعون  اآخ��رون  وعلماء 

�شحراء على كل منطقة قليلة النبات، ب�شبب قلة الأمطار وجفاف 

الرتبة. )ال�شورة 1(

ر التصحّ
و�شبه  القاحلة  املناطق  يف  الأرا�شي  ت��رّدي  هو  و“الت�شّحر” 

من  �شتى  عوامل  نتيجة  الرطبة  و�شبه  اجلافة  واملناطق  القاحلة 

بينها تغري املناخ والأن�شطة الب�شرية. 

البيولوجية  الإن��ت��اج��ي��ة  ف��ق��د  يعني  الأرا�شي”  “وتردي 
والقت�شادية لأرا�شي املحا�شيل واملراعي والأحراج. 

حتويل  على  املقدرة  هو  البيولوجية”  “بالإنتاجية  واملق�شود 

حياة  تدعم  بدورها  والتي  خ�شراء،  نباتات  اإىل  ال�شم�ض  طاقة 

بني  متعددة  تفاعالت  عن  ينجم  فالت�شّحر  الأخ��رى.  الكائنات 

عوامل فيزيائية وبيولوجية )حيوية( و�شيا�شية واجتماعية وثقافية 

»bƒسSد »Ø£d Qƒàcدdاإعداد ا
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انضمام دولة اإلمارات التفاقية األمم المتحدة 
ر لمكافحة التصحّ

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود م�����ش��اح��ات ك��ب��رية م��ن الأرا����ش���ي 

اأن ذلك مل مينع من  اإل  الإم��ارات؛  القاحلة يف دولة  ال�شحراوية 

الدولة،  كاّفة يف  امل�شتويات  الت�شّحر على  بق�شايا  املبكر  لهتمام 

اإ�شافة  الواقية،  والأحزمة  الغابات  وزراع��ة  بالتحريج  والهتمام 

ل�شت�شالح م�شاحات �شا�شعة من الأرا�شي وتوزيعها على املواطنني 

ونظرًا  وزراعتها،  لريها  النظم  اأف�شل  واتباع 

الت�شّحر من  اأ�شبحت ق�شية  لكل ما �شبق فقد 

التفاقية  على  الدولة  فوقعت  الدولة.  اأولويات 

يف  طرفًا  واأ�شبحت  1998/10/21م،  بتاريخ 

التفاقية بتاريخ 1999/1/19م.

لالتفاقية  الدولة  ان�شمام  على  ترتب  وقد 

نهج  اعتماد  �شرورة  الرابعة(  امل��ادة  )وح�شب 

متكامل يتناول اجلوانب الفيزيائية والجتماعية 

واجلفاف.  الت�شّحر  لعمليات  والقت�شادية، 

“تخ�شري ال�شحراء”، الذي  اإىل  وميكن النظر 

انتهجته الدولة، ومت الإ�شارة اإليه من فبل، على 

من  املادة  هذه  نحو  الدولة  بالتزامات  وفاٌء  اأنه 

التفاقية. 

اتفاقية  ب��ن��ود  م��ن   5 امل����ادة  ن�����ض  وح�����ش��ب 

البلدان  م��ن  الأط����راف  )ال��ت��زام��ات  الت�شّحر 

اللتزام  الإم���ارات  دول��ة  على  ترتب  املتاأثرة(، 

ملنع  كافية  م��وارد  وتخ�شي�ض  اأول��وي��ة  باإعطاء 

املت�شّحرة؛  املناطق  يف  يحدث  ما  خف�ض  و)اأو( 

التنمية  و�شيا�شات  اإطار خطط  واأولويات يف  ا�شرتاتيجيات  وو�شع 

ملكافحة الت�شّحر؛ ومعاجلة الأ�شباب الأ�شا�شية للت�شحر؛ وتعزيز 

الرامية  اجلهود  يف  م�شاركتهم  وتي�شري  املحليني  ال�شكان  وع��ي 

�شيا�شات  وو�شع  القائمة  الت�شريعات  وتعزيز  الت�شّحر؛  ملكافحة 

وبرامج عمل طويلة الأجل ملكافحة الت�شّحر.

اإىل منع و)اأو( خف�ض تردي الأرا�شي، واإعادة تاأهيل الأرا�شي التي 

تردت جزئيًا، وا�شت�شالح الأرا�شي التي ت�شحرت.

خصوصية دولة اإلمارات العربية المتحدة
احلزام  �شمن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  لوقوع  ونظرًا 

تت�شم كغريها من  بيئتها  فاإن  القارات  لغرب  ال�شحراوي اجلاف 

فائقة  بح�شا�شية  العامل  يف  اجلافة  و�شبه  اجلافة  املناطق  بيئات 

يف اإطار من التوازن الدقيق بني عنا�شرها الطبيعية املختلفة من 

مناخ ومياه، وتربة، وغطاء نباتي، وكائنات حية، لذا فاإن تعر�شها 

ملخاطر اجلفاف والت�شّحر تعترب ظاهرة متكررة. 

باقي  املتحدة بخ�شو�شية عن  العربية  الإم��ارات  وتتميز دولة 

ملكافحة  املتحدة  الأ·  اتفاقية  تنفيذ  تناول  عند  ال��ع��امل،  دول 

يقابله  التفاقية،  يف  ال��وارد  “الت�شّحر”،  فم�شطلح  الت�شّحر. 

يعنى  الأخ���ري  واملنهج  ال�شحراء”.  “تخ�شري  م�شطلح  منهج 

بتحويل ال�شحراء )البيئة الطبيعية ال�شحراوية( اإىل بيئة منتجة 

زراعيًا وزيادة التنوع الإحيائي فيها والناœ القت�شادي منها. ولقد 

ال�شحراء  تخ�شري  �شيا�شة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تبنت 

وت�شجريها. )ال�شورة 3(

داخل  املمتدة  ال�شحارى  وجود  يعنى  ل  فالت�شّحر  واقت�شادية، 

املنتجة  لالأر�ض  احليوية  الإمكانيات  تدمري  يعنى  ولكنه  اأرا�شينا 

مما يوؤدى اإىل ظهور ظروف البيئة ال�شحراوية على هذه الأر�ض.

)ال�شورة 2( 

والأ�شا�ض يف حتديد اأن الأر�ض منتجة، يعتمد على خ�شائ�ض 

َفاإpَذا  َدًة  pَهام ْر���ضَ 
َ
اْلأ . قال اهلل تعاىل: )َوَتَرى  املياه  الرتبة وتوفر 

�شورة  يٍج(  pَبه َزْوٍج   ّ pُكل ْن  pم ْنَبَتْت 
َ
َواأ َوَرَبْت  ْت  اْهَتَزّ امْلَاَء  َعَلْيَها  ْنَزْلَنا 

َ
اأ

احلج 5

و”الرتبة ال�شحراوية” بها من املوارد الطبيعية الكثرية التي 

تتجدد دومًا، ولكن يقل بها وجود احلياة النباتية واحليوانية، كما 

احليوانات  من  نوعًا  هناك  اأن  اإل  الرطبة،  املناطق  يف  احلال  هو 

والنباتات تتاأقلم مع املناخ ال�شحراوي، وتتكيف على العي�ض فيه.

ر مكافحة التصحّ
للعوامل  نتيجة  اإما  وذلك  الت�شّحر،  تعاين  الدول  من  العديد 

الطبيعية اأو لغياب التخطيط ال�شليم اأو لقلة الإمكانيات. م�شطلح 

من  ج��زءًا  ت�شكل  التي  الأن�شطة  يت�شمن  الت�شّحر”  “مكافحة 
التنمية املتكاملة لالأرا�شي من اأجل التنمية امل�شتدامة، والتي ترمي 

1
2
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اإعداد: اCحªد عÑد اdرحøª ا÷æاح« 

FQ ÒÑN»�س« ‘ eرõc اëHCاç اÄ«Ñdة اëÑdرjة

N§ اCحªر

سبل احملافظة على جودة األسماك وأهميتها

معنى الجودة
تتمحور اجلودة حول حتقيق املوا�شفات التي تعك�ض متطلبات 

امل�شتهلك اأو امل�شرتي والنطباق مع املوا�شفات العاملية مع التوفري 

بقاء  على  اآخر احلفاظ  وهي مبعنى  والتوزيع،  الإنتاج  تكاليف  يف 

الأ�شماك �شاحلة ل�شتعمال الإن�شان وحفظها من الف�شاد بالطرق 

املاء  من  وا�شتخراجها  �شيدها  طريقة  من  بداية  وذلك  ال�شليمة 

وحتى و�شولها اإىل امل�شتهلك.

وللمحافظة على اجلودة لبد من تعاون كل اجلهات العاملة يف 

جمال الأ�شماك؛ اإذ ينبغي على الوزارة ال�شري قدمًا فيما تقوم به 

التوعية والإر�شاد، كما ينبغي بذل اجلهود من قبل ال�شركات  من 

ف�شاًل عن ال�شيادين اأنف�شهم.

تأثير ضعف جودة األسماك
اآثار �شعف جودة الأ�شماك هي الإ�شرار بامل�شتهلك  اأبرز  لعل 

)الت�شمم الغذائي(، ناهيك عن فقدان كمية كبرية من الأ�شماك 

نتيجة لف�شادها، الأمر الذي من �شاأنه التاأثري على اأ�شعارها، ف�شاًل 

عن العقوبات التي قد يتعر�ض لها املخالفني، مما يوؤثر على دخل 

ال�شياد والناœ الإجمايل للدولة.

فوائد الجودة العالية لألسماك 
رغبة  حتقيق  ل��الأ���ش��م��اك  العالية  اجل���ودة  ف��وائ��د  اأه���م  م��ن 

امل�شتهلك، وعدم التعار�ض مع القوانني املوجودة، وكذلك رفع مدة 

�شالحية الأ�شماك وبالتايل رفع م�شتوى الدخل الناœ، مما يرتتب 

عليه مردودًا اأعلى لالأ�شماك واملحافظة على �شحة امل�شتهلك.

خطوات ضبط جودة األسماك أثناء مراحل تداول 
األسماك: 

١- مرحلة الصيد
- النظافة )القارب، الأدوات امل�شتخدمة(.

- طريقة ال�شيد املتبعة )النوع واملدة(.

- القتل ال�شريع لل�شمكة )جيذر، �شهوة، كنعد(

- يف�شل اإزالة الأح�شاء واخليا�شيم.

- �شندوق حفظ الأ�شماك.

- ا�شتخدام الثلج.

- عدم تعري�ض الأ�شماك لأ�شعة ال�شم�ض.

٢- مرحلة النقل والشحن: 
- ا�شتخدام �شالل لنقل الأ�شماك.

- نقل الأ�شماك يف اأوقات انخفا�ض احلرارة.

نظافة  من  التاأكد  يجب  الأ�شماك  نقل  ل�شيارات  بالن�شبة   -

�شندوق احلفظ واأنه خاٍل من الف�شالت اأو املياه الراكدة.

ال شك أن األسماك تعتبر من األغذية الضرورية، التي تسهم في المحافظة على الحياة، 
إال أنها تتعرض للتلف السريع، ذلك أنها سرعان ما تتلوث عقب عملية الصيد، أو عند اإلنزال 
إلى األسواق والعرض مباشرة، وذلك بأنواع عدة من التلوث ) البكتيريا، مواد غريبة(، األمر 

الذي يجعل من جودة هذا المنتج مطلباً ملحاً سواء للمستهلك المحلي أو الخارجي.
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- للم�شافات الطويلة يجب ا�شتخدام �شيارات التربيد الآيل.

- جتنب تكدي�ض الأ�شماك يف �شناديق اأو حاويات.

داخل  ومرتبة  �شليمة  بطريقة  الأ�شماك  و�شع  من  التاأكد   -

�شندوق الثلج. وكذلك التاأكد من اإفراÆ املياه املرت�شبة يف ال�شندوق 

بني اآونٍة واأخرى.

- اإذا كانت الأ�شماك من احلجم الكبري فيجب حملها وعدم 

جرها )لأن ذلك يت�شبب بتلف ال�شمكة(. 

اأماكن  لذلك  خ�ش�شت  وقد  املنا�شبة  الأماكن  يف  الإن��زال   -

.)Åخا�شة )املوان

٣- مرحلة العرض والتقطيع 
- عر�ض وتقطيع الأ�شماك يف الأماكن املخ�ش�شة.

- ا�شتخدام اأدوات نظيفة لتقطيع ال�شمكة.

- ا�شتخدام الثلج حلفظ الأ�شماك املعرو�شة.

- الف�شل بني الأ�شماك والف�شالت الناجتة عن التقطيع.

-عدم عر�ض الأ�شماك على الرتبة والرمل.

- تغطية الأ�شماك و�شمان عدم تعر�شها لأ�شعة ال�شم�ض.

أهمية وأسلوب استخدام الثلج
١ - صندوق الثلج: 

مكان  يف  و�شعه  يتم  حيث  ال��ق��ارب،  �شطح  على  مثبت  يكون 

الت�شريف يف  تركيب �شمام  وينبغي  القارب،  �شطح  منا�شب على 

ال�شطح ال�شفلي لل�شندوق.

٢- فوائد استخدام الثلج لحفظ األسماك
يف  وي�شهم  الأ�شماك،  لف�شاد  امل�شبب  امليكروبي  النمو  مينع 

الن�شيج  على  احلفاظ  وبالتايل  لالأ�شماك  الذاتي  التفكك  اإيقاف 

ال�شمكي ب�شفاته الطبيعية، ويحد من الن�شاط ال�شار لالإنزميات.

يوؤدي ا�شتعمال الثلج اإىل التربيد؛ والت�شريف املتكرر للذائب 

يوؤدي اإىل التقليل من الأعداد اجلرثومية امللوثة.

٣- أنواع الثلج 
ومكعبات  املجرو�ض،  الثلج  هي:  الثلج  من  اأن��واع  ثالثة  هناك 

الثلج، ورقائق الثلج، حيث يف�شل ا�شتخدام هذه الأخرية )رقائق 

الثلج(.

النقاط الواجب مراعاتها عند التبريد: 
التاأكد من نظافة ال�شندوق.

اأن تكون ن�شبة وزن الثلج اإىل وزن ال�شمك1/1 على  - يو�شى 

الأقل ويف�شل اأن تكون كمية الثلج اأكرث. 

      - و�شع الثلج بطريق �شليمة )طبقة من الثلج ثم الأ�شماك.. 

طبقة اأخرية من الثلج(.

الأ�شماك  واأخ��رى يف طبقات  �شمكة  التما�ض بني       - عدم 

املو�شوعة يف ال�شندوق.

- يف�شل ا�شتخدام رقائق الثلج حلفظ الأ�شماك.

والنقل  ال��ت��ربي��د  قبل  واخليا�شيم  الأح�����ش��اء  ن��زع  يف�شل   -

لالأ�شماك الكبرية مثل )التونة وغريها(.

نقاط عامة يجب مراعاتها:
يجب ا�شتخدام الثلج النظيف وغري امللوث، وكذلك التاأكد من 

نظافة و�شيانة �شندوق الثلج.
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من gو اأPك≈ ا◊يواناä اŸاFية?

Aد القراjبر

كل منا يتساءل أحيانª هل 
تفكر الحيوانات كا�نسان؟؟

ًا، ولكن اأذكاها من بني  نعم بع�ض احليوانات ميلك ذكاًء خا�شّ

الأحياء املائية هو ذلك احليوان الغام�ض الأخطبوط، حيث يعترب 

احلقيقة  وهي  الالفقاريات  عامل  يف  الأذكى  احليوان  الأخطبوط 

التي جعلت علماء البحار ل يكفون عن اختبار خالياه الع�شبية.

من  جمموعة  على  جتربة  اأجريا  قد  اإيطاليان  باحثان  وك��ان 

بتعليمها  قاما  حيث  الع�شرين  القرن  ت�شعينات  يف  الأخطبوطات 

كان  وعندما  بي�شاء،  واأخ���رى  ح��م��راء  ك��رة  ب��ني  التمييز  كيفية 

الأخطبوط يختار الكرة احلمراء كان الباحثان يقدمان له كمية من 

الغذاء كنوع من املكافاأة اأما اإذا وقع اختياره على الكرة البي�شاء 

كهربائية  ل�شحنة  العقاب(  من  )كنوع  تعري�شه  يتم  فكان 

خفيفة ت�شعره باأمل ب�شيط.

وبعد اأن اأمت الأخطبوط 16 حماولة، و�شل اإىل 

مرحلة اأ�شبح بعدها ل يختار اإل الكرة احلمراء 

والواقع اأن القدرة على التمييز بني الأ�شياء 

ال��در���ض لأ���ش��اب��ي��ع ع��دة تعترب من  وح��ف��ظ 

متتلك  التي  الثدييات  بها  تتميز  التي  امللكات 

دماغًا متطورًا جدًا كالإن�شان مثاًل!

اأما فيما يتعلق بالأخطبوط، فدماغه ب�شيط الرتكيب 

اخلاليا  من  �شغرية  كمية  من  اإل  يتكون  ل  اإن��ه  حيث  من 

وعلى  البلعوم،  قناة  حول  حلقة  بدورها  تكون  التي  الع�شبية 

الرغم من ذلك جند اأن الأخطبوط قادر على القيام باإجنازات اأو 

اأعمال ل ميكن اأن يقوم بها اأي حيوان اآخر من الالفقاريات.

اأن  الإيطاليان  الباحثان  بها  ق��ام  التي  التجربة  اأثبتت  وق��د 

الأخطبوط قادر على تعلم �شلوك معني من خالل مالحظة ت�شرف 

اختيار  اإىل  الأخطبوطات  من  جمموعة  ت�شعى  فبينما  اأق��ران��ه، 

الت�شرف  تعلم  اأخرى  جمموعة  حتاول  املطلوبة  احلمراء  الكرات 

اأو ال�شلوك ال�شحيح من خالل مراقبتها ملا يحدث من خلف اإحدى 

للتجربة  املجموعة  هذه  اأخ�شعت  وعندما  الزجاجية،  الواجهات 

الكرة احلمراء فهل  ب�شرعة لختيار  تتوجه  ال�شابقة ذاتها، كانت 

الأمر جمرد م�شادفة اأم اأن الأخطبوط يتمتع بذكاء فطري مييزه 

عن الالفقاريات الأخرى؟!

التاأكد منها حتى  الت�شاوؤل مل يتم  اأن الإجابة عن هذا  الواقع 

اإعادة التجربة ال�شابقة من  اأمريكية حاولت  اإن باحثة  الآن، حتى 

جديد، لكنها مل تتو�شل اإىل النتائج نف�شها.
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