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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
وخدمة الباحثني وطالب املدارس واجلامعات وفئات املجتمع نظرًا ملعاناة املهتمني من مشاكل ندرة 
 30 املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة املجانية والتي تعتبر األضخم عامليًا على 
كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 6000 صفحة تقريبًا 

تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة األرض بالنظــام الشمســي 
الــزالزل  دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&
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اجلزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق باملشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

اجلــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم األخــرى نوويــًا 
وبيئيــًا: اقتصاديــًا  النظيفــة  املســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــًا، 

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&
اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
دليل كتابة الرسائل اجلامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة يف العلــوم اجليولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  لالختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  اجلامعــات  طــالب  ملســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

املهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف
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البيئــة هــي كل شــيء مــن حولنــا، أو كمــا قــال الفيزيائــي الشــهير ألبرت أينشــتاين: 
)البيئــة هــي كل شــيء غيــر أنــا(، فهــي تشــمل الكائنــات احليــة وغيــر احليــة )الهــواء، 
واملــاء، والطاقــة( التــي نتفاعــل معهــا يف شــبكة معقــدة مــن العالقــات التــي تربطنــا 

ببعضنــا بعضــاً والعالــم الــذي نعيــش فيــه.

مــع ظهــور العديــد مــن التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة املتقدمــة، فإننــا نعتمــد 
متامــاً علــى البيئــة للحصــول علــى الهــواء النظيــف واملــاء والغــذاء واملــأوى والطاقــة 
ــك،  ــدة. نتيجــة لذل ــاة وبصحــة جي ــد احلي ــى قي ــاء عل وكل شــيء آخــر نحتاجــه للبق

نحــن جــزء مــن الطبيعــة ولســنا منفصلــن عنهــا.

وتتمثــل األهــداف الثالثــة لعلــوم البيئــة يف معرفــة كيفيــة عمــل الطبيعــة، وفهــم 
كيفيــة تفاعلنــا مــع البيئــة، وإيجــاد طرائــق للتعامــل مــع املشــكالت البيئيــة والعيــش 

بشــكل أكثــر اســتدامة.

يــدرس علــم البيئــة كيفيــة تفاعــل الكائنــات احليــة مــع بعضهــا بعضــاً ومــع بيئتهــا. 
كل كائــن حــي هــو عضــو يف نــوع معــن، أي مجموعــة مــن الكائنــات احليــة التــي لهــا 
مجموعــة فريــدة مــن اخلصائــص التــي متيزهــا عــن جميــع الكائنــات احليــة األخــرى.
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التركيــز الرئيســي لعلــم البيئــة هــو دراســة النظــم البيئيــة. والنظــام البيئــي هــو 
مجموعــة مــن الكائنــات احليــة داخــل منطقــة أو حجــم محــدد تتفاعــل مــع بعضهــا 
البعــض ومــع بيئتهــا مــن مــادة وطاقــة غيــر حيــة. مثــاًل يتكــون النظــام البيئــي للغابــات 
مــن النباتــات )بخاصــة األشــجار( واحليوانــات والكائنــات الدقيقــة التــي حتلــل املــواد 
العضويــة وتعيــد تدويــر املــواد الكيميائيــة اخلاصــة بهــا، وكلهــا تتفاعــل مــع بعضهــا 
البعــض ومــع الطاقــة الشمســية واملــواد الكيميائيــة املوجــودة يف الهــواء واملــاء والتربــة 

يف النظــام البيئــي.

يجب أال نخلط بن علم البيئة Environmental Science، وهو البيئة الطبيعية 
تشمل جميع الكائنات احلية، والعناصر غير احلية، التي توجد على كوكب األرض 
بن  التفاعالت  يدرس  الذي   Ecology )اإليكولوجي(  التبيؤ  وعلم  طبيعي،  بشكل 
الكائنات احلية وبيئتها الطبيعية احليوية، وحماية البيئة Environmentalism التي 
األرض  على  احلياة  دعم  أنظمة  مكرسة حلماية  اجتماعية  حركة  عن  عبارة  هي 
واألخالقية  السياسية  الساحتن  البيئة يف  ومُتارس حماية  أشكال احلياة.  جلميع 

أكثر منها يف مجال العلوم.

لقــد صــارت مشــكالت البيئــة اليــوم حديــث الســاعة، وصــار مــن املُلــّح جــّداً إيجــاد 
حلــوٍل عاجلــٍة لهــا، وإال فــإن كوكــب األرض برمتــه ســيكون ُعرضــًة لتغيــرات تنعكــس 

ســلباً علــى حيــاة البشــر والشــجر واحلجــر.

ــه وهــي  ــم كل ــؤرق العال ــة التــي ت ــرز املشــكالت البيئي ســنتناول يف هــذا اجلــزء أب
ثماني مشــكالت: مشــكلة زيادة عدد الســكان، ومشــكلة اســتخدام األراضي للزراعة، 
ومشــكلة اســتخدام األراضــي ومــوارد الغابــات، ومشــكلة اســتخدام األراضــي للتنقيــب 
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والنقــل،  للتحضــر  األراضــي  اســتخدام  ومشــكلة  والفحــم،  املعدنيــة  املــوارد  عــن 
ومشــكلة املــوارد املائيــة، ومشــكلة تلــوث الهــواء وطبقــة األوزون، ومشــكلة تغيــر املُنــاخ 

واالحتبــاس احلــراري. ولكننــا ســنفرد للمشــكلة األخيــرة جــزءاً خاّصــاً لوحدهــا. 

ــول املقترحــة التــي ميكــن أن تســاعد يف تقليــص حجــم  ــا ســنتناول احلل كمــا أنن
هــذه املشــكالت.

نشتق املبادئ الثالثة املترابطة لالستدامة من تعلم كيف استطاعت الطبيعة أن حتافظ على مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من احلياة على األرض ملا ال يقل عن 3.5 بليون سنة، مع حدوث تغيرات اجلذرية يف 

الظروف البيئية.
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مشـــــكلة زيــــادة عـــدد الســــكان
نوبل  جائزة  عن  محاضرته  يف  بورلوغ،  نورمان  اخلضراء(،  الثورة  )أبو  أشار 
وخطر  حجم  فهم  يف  يفشلون  زالوا  ما  الناس  )معظم  أن  إلى   1970 عام  للسالم 
من  تخّوف حقيقي  هناك  وملاذا  الفشل؟  هذا  يحدث  ملاذا  لكن  السكان«(.  »وحش 

مشكلة الزيادة السكانية؟ 

لنناقــش االجتاهــات الزمنيــة للزيــادة يف عــدد الســكان وآثارهــا يف رفاهيــة البشــر 
والكائنــات احليــة األخــرى والبيئة.

· الُقوى الدافعة للنمو السكاني البشري	
تُظهر الدراسة العلمية حلجم وتكوين ومعدل تغيير السكان )الدميوغرافيا( أن 
البشر لديهم القدرة على النمو مثل جميع املجموعات السكانية األخرى يف الطبيعة 
- أي بشكل أسي - ويخضع البشر جلميع املبادئ البيئية املتعلقة بالتغيير يف حجم 
السكان خالل فترة زمنية ومساحة معينة يف نظام مغلق، مثل كوكب األرض، وهو 
نتاج حجم السكان احلالي ومعدل التغيير، أو معدل النمو )معدل املواليد مطروحاً 
منه معدل الوفيات(. وهو ما يعّبر عنه عموماً على أنه عدد املواليد والوفيات لكل 

1000 شخص يف السنة:

حجم السكان يف املستقبل = حجم السكان احلالي × )معدل املواليد - معدل الوفيات(

ميكن أن يخضع معدل النمو )r( للبشر على املستوى العاملي )عادًة ما يُعّبر عنه 
بنسبة مئوية لكل عام( لزيادة طبيعية أو انخفاض طبيعي، أو ميكن أن يبقى مستقراً، 
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وهي حالة تُعرف باسم النمو السكاني الصفري، حيث تتساوى معدالت املواليد مع 
معدالت الوفيات:

معدل النمو السنوي )%( = ] )معدل املواليد - معدل الوفيات( / 1000 شخص [ × 100

عندمــا يُنظــر يف ديناميــات الســكان )التغيــرات عبــر الزمــان واملــكان( علــى 
املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة، يجــري تضمــن الهجــرة )الهجــرة إلــى 
اخلــارج( كعامــل يف تقديــر التغيــر الســكاني. واملقصــود بالهجــرة هــي هجــرة النــاس 
ــة أخــرى. مــع إدراج عوامــل الهجــرة، ميكــن  ــى خــارج الســكان مــن منطق ــى أو إل إل

تقديــر التغيــر الســكاني علــى النحــو التالــي:

معدل النمو السنوي )%( = ] )املواليد + الهجرة( - )الوفيات + الهجرة( [ / 1000 شخص

ــات النظــام  ــذى أحــد مكون ــا يتغ ــرض عندم ــو األســي هــو ســلوك نظــام يُع النم
علــى نفســه مــن خــالل حلقــة تغذيــة مرتــدة إيجابيــة. مثــاًل، ضــع يف اعتبــارك عــدد 
الســكان يف العالــم، حيــث تــؤدي والدة البشــر إلــى زيــادة احلجــم األولــي للســكان، ممــا 

يــؤدي إلــى زيــادة عــدد البشــر الذيــن يولــدون.
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النمو الهائل يف عدد السكان وتقدير عدد السكان بحلول عام 2050.

كلما زاد عدد السكان، كان معدل منوه أسرع. وعندما يُرسم منحني تغير عدد 
 )J( األشخاص على األرض مبرور الوقت، فإن شكل النمو األسي يأخذ شكل حرف
املميز. ويوجد مقياس مفيد ملعدل النمو السكاني هو الزمن املضاعف )Td( حلجم 

السكان، والذي يُحسب من معدل النمو السنوي )r( على النحو اآلتي:

Td= 70/r

لقد ارتفع عدد سكان العالم من نحو 500 مليون يف عام 1650 إلى نحو 4 بالين 
)109( من خالل التضاعف يف 1800 و1930 و1975، من املتوقع أن يرتفع عدد سكان 
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ومع   .2054 عام  بحلول  بليون   9.3 إلى  بليونات   6 على  يزيد  الذي  احلالي  العالم 
ذلك، من املتوقع أن يستمر املعدل السنوي للنمو السكاني يف كل من البلدان النامية 

واملتقدمة يف االنخفاض.

التغييرات يف معدل النمو السكاني يف البلدان النامية متخلفة عن تلك يف البلدان 
املتقدمة بنحو 30 سنة. من املهم هنا التأكيد على العالقة بن األسعار واألسهم. ما 
يتناقص هو معدل النمو السنوي لسكان العالم، مما يعني أن حجم السكان ال يزال 
مستمًرا يف الزيادة )وإن كان ذلك أبطأ( حتى يتم الوصول إلى االستقرار السكاني 
على مستوى العالم. ستؤدي االختالفات اإلقليمية يف معدالت النمو وحجم السكان 
احلالي للبلدان العشرين األكثر اكتظاظاً بالسكان إلى تغيير صفوف أحجام سكانها 

بن عامي 2000 و2050.

تعتمــد معــدالت املواليــد والوفيــات البشــرية علــى العديــد مــن العوامــل الداخليــة 
واخلارجيــة املتفاعلــة، مثــل معــدالت اخلصوبــة، ونســبة الرجــال والنســاء يف ســن 
اإلجنــاب )الهيــكل العمــري(، ووفيــات األطفــال، ومتوســط العمــر املتوقــع، واألعــراف 

الدينيــة والثقافيــة، ومســتوى التعليــم والوفــرة، وكميــة ونوعيــة املــوارد الطبيعيــة. 

اإلجمالية.  واخلصوبة  اإلحالل  مستوى  اخلصوبة:  معدالت  من  نوعان  هناك 
اخلصوبة على مستوى االستبدال )RLF( هي عدد األطفال الذين يجب على الزوجن 
أن يحلوا مكانهم أطفال آخرين. أما معدل اخلصوبة اإلجمالي )TFR( فهو متوسط 

عدد األطفال املولودين لكل امرأة خالل حياتها.

يجــب أن يكــون معــدل اخلصوبــة اإلجمالــي أعلــى بقليــل مــن طفلــن لــكل امــرأة 
ــات  ــدان ذات معــدالت الوفي ــى مســتوى اإلحــالل )2.1 يف البل مــن أجــل الوصــول إل

املنخفضــة( ألن بعــض الفتيــات ميــن قبــل بلــوغ ســن اإلجنــاب.
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متوسط اخلصوبة على مستوى االستبدال يف البلدان النامية التي ترتفع فيها 
وفيات الرضع يصل إلى 2.7. إذا بقي معدل اخلصوبة اإلجمالي منخفًضا لفترة 
العاملي ملعدل  املتوسط  انخفاض طبيعي. انخفض  يعانون من  السكان  طويلة، فإن 
اخلصوبة اإلجمالي من 5.0 بن 1955-1950 إلى 2.9 بن 1995-1990. يف الصن، 
استغرقت عملية خفض معدل اخلصوبة اإلجمالي من نحو 6 إلى 2.4 طفل لكل 
20 عاماً. من ناحية أخرى، أدت فترة اخلصوبة املرتفعة بن اخلمسينيات  امرأة 
ارتفاع هيكل سن اإلجناب  إلى  النامية  البلدان  العديد من  السبعينيات يف  وأوائل 

احلالي.

تســبب النســبة العالية لألفراد يف ســن اإلجناب بن الســكان ما يســمى بـ)الزخم 
ــاً يف اســتقرار النمــو  ــق تأخــراً زمنّي ــي تخل الســكاني(، وهــو أحــد أهــم العوامــل الت

الســكاني يف العالــم.

متيــز النمــاذج الدميوغرافيــة بشــكل عــام بــن أربــع مراحــل للتحــول الدميوغــرايف 
الــذي يــؤدي إلــى منــو ســكاني مســتقر يف البلــدان األكثــر تقدمــاً. يحــدث هــذا عندمــا 
يكــون هنــاك انتقــال مــن معــدالت املواليــد والوفيــات املرتفعــة إلــى معــدالت املواليــد 

والوفيــات املنخفضــة نســبّياً علــى مراحــل.

· يف مرحلــة مــا قبــل الصناعــة )املرحلــة 1(، كانــت معــدالت املواليــد والوفيــات 	
مرتفعــة. يف املرحلــة االنتقاليــة )املرحلــة 2(، ينمــو الســكان بســرعة ألن معــدالت 
الوفيــات تنخفــض مــع زيــادة معاييــر النظافــة وتوافــر العالجــات الطبيــة )ممــا 
يــؤدي إلــى زيــادة متوســط العمــر املتوقــع(، لكــن معــدالت املواليــد تبقــى مرتفعــة.
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· يف املرحلــة الصناعيــة )املرحلــة 3(، ينخفــض معــدل منــو الســكان حيــث تبــدأ 	
معــدالت املواليــد يف االنخفــاض بســبب انخفــاض احلوافــز لوجــود أســر كبيــرة.

· يف مرحلــة مــا بعــد الصناعــة )املرحلــة 4(، يســتقر عــدد الســكان عنــد مســتوى 	
منخفــض نســبّياً وقــد يخضــع أيضــاً النخفــاض طبيعــي. يف هــذه املرحلــة يقــال 

إّن الســكان قــد مــروا بتحــول دميوغــرايف كامــل.

البيئية  الشاملة واجلودة  العامة  للصحة  وثيق  يوجد مؤشران مترابطان بشكل 
يف بلد ما هما متوسط العمر املتوقع ومعدل وفيات الرضع )IMR(. متوسط العمر 
املتوقع هو متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها املولود اجلديد. أما معدل 
وفيات الرضع هو عدد األطفال لكل 1000 مولود جديد كل عام ميوتون قبل عيد 

ميالدهم األول.

ميكــن لألشــخاص الفقــراء أن يــروا أن إجنــاب املزيــد مــن األطفــال يُحّســن أملهــم 
يف األمــن والرفاهيــة يف املســتقبل؛ ألنهــم يعتمــدون علــى أطفالهــم يف األعمال املنزلية 
أو الصناعيــة أو الزراعيــة ويف الدعــم يف ســن الشــيخوخة. علــى الصعيــد العاملــي، 
هنــاك نحــو 87 % مــن الرجــال و 77 % مــن النســاء يعرفــون القــراءة والكتابــة، وتشــمل 
العوامــل التــي تســبب انخفاضــاً يف التحــاق النســاء باملــدارس مقارنــة بالرجــال: 
ــة فــرص  ــزواج املبكــر وإجنــاب األطفــال، ومحدودي ــز اجلنســاني، وال الفقــر، والتحي

العمــل للنســاء يف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة.

ومــع ذلــك، شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين اتســاعاً يف وصــول املــرأة 
إلــى التعليــم وخدمــات الصحــة اإلجنابيــة، فضــاًل عن تطوير أســاليب تنظيم األســرة، 

التــي أطلــق عليهــا بشــكل تراكمــي )الثــورة اإلجنابيــة(.
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متوسط العمر املتوقع حسب مناطق العالم.

ــة.  ــة التنمي ــة للمجتمــع ارتباطــاً وثيقــاً بحال ترتبــط خصائــص الصحــة اإلجنابي
مثــاًل، انتشــار عــدوى فيــروس نقــص املناعــة البشــرية / اإليــدز هــو األعلــى يف 
اجلنــوب األفريقــي، مــع أّن هــذه العــدوى شــوهدت يف كل مــن البلــدان الفقيــرة 
والغنيــة معــاً. وباملثــل، يُحــّدد معــدل وفيــات األمهــات مــن خــالل تفاعــل العوامــل 
التطــور  علــى  وتعتبــر مؤشــراً  والثقافيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  البيولوجيــة 

االجتماعــي، وكذلــك معــدل اخلصوبــة املرتفــع ووفيــات األطفــال.
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ــة  تعتبــر سياســات الهجــرة والفقــر مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة املُهمَّ
التــي تؤثــر يف النمــو الســكاني بغــض النظــر عــن وضــع املــرأة. ميكــن اســتخدام 
سياســات الهجــرة لتنظيــم النمــو الســكاني: مثــاًل، ميكــن أن يــؤدي تشــجيع الهجــرة 
إلــى زيــادة عــدد ســكان البلــدان مــع انخفــاض معــدالت املواليــد. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، فــإن تقييــد الهجــرة أو التشــجيع علــى الهجــرة يخفــف مــن االزدحــام والبطالــة.

انتشار فيروس نقص املناعة البشرية هو األعلى يف اجلنوب األفريقي.
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معدل وفيات األمهات يف العالم هو األعلى يف البلدان منخفضة الدخل.
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النمو الســريع يف األرقام يعني زيادة االســتهالك
أدى النمــو الســكاني الســريع ومــا يصاحــب ذلــك مــن التصنيــع / التحضــر 
الســريع إلــى تقلــص الغابــات واألراضــي احلراجيــة يف العالــم مبقــدار 1.2 بليــون 
ــار منــذ عــام 1700.  ــار واألراضــي العشــبية واملراعــي مبقــدار 580 مليــون هكت هكت
لقــد زاد البشــر مــن مســاحة األراضــي الصاحلــة للزراعــة مبقــدار 1.2 بليــون هكتــار 
منــذ عــام 1700 مبــا يتناســب مــع االحتياجــات البشــرية املتزايــدة للغــذاء واألليــاف.

توســعت األراضــي الزراعيــة بنســبة 466 % مــن عــام 1700 إلــى عــام 1980، وكان 
ذلــك يف الغالــب علــى حســاب الغابــات واألراضــي العشــبية والتنــوع البيولوجــي. 
ــر مبــا  ــة بشــكل كبي ــدل توســع األراضــي الزراعي ــذ عــام 1960، تباطــأ مع ولكــن من
ــي األراضــي الصاحلــة للزراعــة  ــح إجمال ــث أصب يتناســب مــع النمــو الســكاني بحي

ــار. ــون هكت ــاً نحــو 1.3 أو 1.4 بلي حالي

يف الوقــت نفســه، زاد متوســط غــالت احلبــوب العامليــة مبعــدل 1 طــن يف الهكتــار 
لــكل 2 بليــون شــخص بســبب زيــادة اســتخدامات احملاصيــل عاليــة الغلــة واألســمدة 
واملبيــدات احليويــة وميــاه الــري يف عمليــة تســمى الثــورة اخلضــراء. مكنــت الثــورة 
اخلضــراء يف الســتينيات مــن مضاعفــة إنتــاج الغــذاء العاملــي يف الســنوات اخلمــس 

والثالثــن املاضيــة دون زيــادة كبيــرة يف األراضــي الصاحلــة للزراعــة.

ــاج احلبــوب بنســبة 8 % )0.5 % يف  ومــع ذلــك، انخفــض نصيــب الفــرد مــن إنت
الســنة( يف جميــع أنحــاء العالــم منــذ عــام 1984 بســبب نقــص األراضــي املنتجــة 
وامليــاه، وتناقــص العائــدات مــن األســمدة الباهظــة الثمــن ومبيــدات اآلفــات والوقــود 
األحفــوري. لقــد كان للتكثيــف الزراعــي يف الســنوات اخلمــس والثالثــن املاضيــة 
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آثــار ضــارة كبيــرة علــى كل مــن النظــم البيئيــة البريــة واملائيــة نتيجــة لزيــادة 6.87 
ــادة 3.48 ضعــف يف األســمدة الفوســفورية،  ــة، وزي ضعــف يف األســمدة النيتروجيني

ــة. ــة املروي ــة مــن األراضــي الزراعي ــادة 1.68 ضعــف يف الكمي وزي

نظــًرا ألن البشــر أصبحــوا النــوع املهيمــن، فقــد أدت األنشــطة البشــرية إلــى 
جتانــس كبيــر وتبســيط تكويــن األنــواع، وتنــوع ووفــرة النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة 
واملائيــة، وأنظمــة االضطرابــات الطبيعيــة اخلاصــة بهــا. مــع مــرور كل يــوم، يجــري 
القضــاء علــى مــا يقــدر بنحــو 150 نوعــاً بســبب االضطرابــات املتزايــدة التــي يســببها 
اإلنســان، مبــا يف ذلــك إزالــة الغابــات؛ وتلــوث التربــة وامليــاه والهــواء، واســتخدام 

مبيــدات احلشــرات. إضافــة إلــى التحضــر والتصنيــع.

تســببت الزراعة األحادية يف جعل أربعة نباتات كانت نادرة يف الســابق )الشــعير 
والــذرة واألرز والقمــح( هــي النباتــات املهيمنــة علــى مســتوى العالــم. مجتمعــة، تغطــي 
هــذه حاليــاً 39.8 % مــن أراضــي احملاصيــل العامليــة، وألنهــا مــزارع أحاديــة احملصول، 

فــإن لديهــا قابليــة طبيعيــة أعلــى ملســببات األمــراض واآلفات.

يعتمــد مــا يقــرب مــن ثلــث اإلمــدادات الغذائيــة يف العالــم علــى خدمــات التلقيــح 
واملكافحــة احليويــة التــي تقدمهــا احلشــرات والطيــور والثدييــات التــي تعيــش يف 
النظــم البيئيــة الطبيعيــة املجــاورة. وبالتالــي، تــؤدي مثــل هــذه الزراعــة األحاديــة 
إلــى خســارة نحــو 40 % مــن إجمالــي إنتــاج احملاصيــل احملتمــل بســبب اآلفــات )مثــل 
لفحــة الــذرة اجلنوبيــة، ودودة جــذر الــذرة الغربيــة، وصــدأ رأس القمــح( مــع أّن 

االســتخدام الســنوي لـــ 2.5 مليــون طــن مــن املبيــدات احليويــة.
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يذهــب نحــو 40 % مــن إنتــاج احلبــوب العاملــي إلــى العلــف احليوانــي )70 % 
يف الواليــات املتحــدة و 24 % يف آســيا(، ومــن املتوقــع أن يــزداد إجمالــي اســتهالك 
اللحــوم احلالــي مــن 211 مليــون طــن يف 1997 إلــى 513 مليــون طــن يف 2050. ســوف 

تــؤدي إلــى زيــادة الضغــوط علــى جــودة البيئــة واألمــن الغذائــي.

ــار يف عــام  ــون هكت ــوب مــن 590 ملي ــة مــن احلب توســعت مســاحة األرض العاملي
1950 إلــى 670 مليــون هكتــار يف عــام 2004، وبلغــت ذروتهــا التاريخيــة التــي بلغــت 

730 مليــون هكتــار يف عــام 1981. وانخفضــت مســاحة أراضــي احلبــوب للفــرد مــن 

0.23 هكتــار يف عــام 1950 إلــى 0.11 هكتــار يف عــام 2000 ومــن املتوقــع أن تنخفــض 
إلــى 0.07 هكتــار يف عــام 2050.

يوجــد بالفعــل انخفــاض خطيــر يف االكتفــاء الذاتــي الغذائــي يف البلــدان الناميــة. 
فقــد زادت واردات احلبــوب البالغــة 20 مليــون طــن يف 1969-1971 مــن ِقبــل البلــدان 
الناميــة ككل إلــى نحــو 112 مليــون طــن يف عــام 2000. وقــد جرت تغطية اجلزء األكبر 
مــن هــذا العجــز حتــى الوقــت احلالــي مــن خــالل الفوائــض يف أمريــكا الشــمالية، مما 
يجعــل األمــن الغذائــي العاملــي يف خطــٍر شــديٍد. مثــل أي اختــالف يف أداء املزارعــن 
والظــروف املناخيــة يف املنطقــة الواحــدة أو يف اســتخدام احملاصيــل للمنتجــات غيــر 

الغذائيــة مثــل اإليثانول.
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الضوابـط الطبيعيـة احليويـة على النمـو الســكاني
الضوابط  االعتبار  للبلدان يف  الدميوغرافية  تأخذ اإلسقاطات  بشكل عام، ال 
املفروضة عليها بسبب القيود الطبيعية احليوية احمللية والعاملية. ال ميكن أن يستمر 
النمو األسي الناجت عن ردود الفعل اإليجابية يف النظام إلى ما ال نهاية. مبعنى آخر، 
هناك دائماً عوامل مقيدة وردود فعل سلبية ملنع النمو األسي للنظام من االستمرار 

إلى األبد؛ تُعرف هذه العوامل أيضاً باسم حدود النمو أو القدرة االستيعابية.

مثاًل، سيؤدي وجود كميات محدودة من الغذاء واملاء والطاقة واألرض يف النهاية 
من  للحد  والسياسية  واالقتصادية  والطبيعية  االجتماعية  النظم  رفاهية  تقييد  إلى 
عدد السكان. يأخذ حجم السكان شكل )S( )النمو اللوجستي( على مدى فترة زمنية 
أطول عندما يتم تنظيم اإلمكانات احليوية )أقصى معدل منو يف ظل الظروف املثالية( 

لتلك املجموعة من خالل العوامل احملددة والقدرة االستيعابية يف منطقة معينة.

يحــوي رأس املــال الطبيعــي )املــوارد( علــى جميــع مخزونــات ســلع النظــام البيئــي 
وجميــع تدفقــات خدمــات النظــام البيئــي التــي يعتمــد عليهــا بقــاء وصحــة النباتــات 
واحليوانــات والبشــر. كمــا توفــر ســلع وخدمــات النظــم البيئيــة وظائــف إنتاجيــة 
وتنظيميــة ووقائيــة ومعرفيــة مــن أجــل رفاهيــة البشــر والنظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة 
احمليطــة بهــم. وميكــن تصنيــف املــوارد الطبيعيــة بشــكل أساســي إلــى مجموعتــن: 

املــوارد الطبيعيــة املتجــددة، وغيــر املتجــددة.

املــوارد املتجــددة محــدودة الســعر )متوفــرة يف التدفقــات الثابتــة( بحكــم معــدالت 
قدرتهــا علــى التجــدد الذاتــي يف أقــل فتــرة زمنيــة بشــرية. أمــا املــوارد غيــر املتجــددة 
فهــي مخــزون محــدود )متــاح بكميــات ثابتــة( بســبب معــدالت التجديــد البطيئــة جّداً.
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وتنوعهــا  وســالمتها  األرض  بإنتاجيــة  تدريجــي  بشــكل  يضــر  بــدوره  وهــذا 
ــل  ــر قاب ــال الطبيعــي لــألرض محــدود وغي البيولوجــي واســتقرارها. وكــون رأس امل
ــر احملــدود للبشــر واالســتهالك. ــو غي ــن النم ــة م ــه يحــد يف النهاي لالســتبدال، فإن

توجد ثالثة أسباب تفسر كيف توصل البشر إلى األرقام التي لديهم حاليًا:

أواًل    : التوسع يف مناطق جديدة وموائل جديدة.

التقــدم  بســبب  اإلنتاجيــة  يف  والزيــادات  املــوارد  اســتيراد  خــالل  مــن  ثانيــًا: 
بالفعــل.  املشــغولة  للبيئــات  االســتيعابية  للقــدرات  توســيع  حــدث  التكنولوجــي، 

ثالثــًا: جــرى إخفــاء عــدد مــن الوســائل وتأخيــر عمــل العوامــل احملــددة. مثــاًل، قــد 
تــؤدي التجــارة والتقــدم التكنولوجــي وإخفاقــات الســوق إلــى تأجيــل احلــدود 
املــوارد الطبيعيــة واخلدمــات علــى  البشــري علــى  الطلــب  لزيــادة  البيئيــة 

ــة واإلقليميــة والعامليــة. املســتويات احمللي

يشــير فشــل الســوق إلــى عــدم قــدرة أســعار الســوق علــى أن تعكــس بطريقــة 
دقيقــة ويف الوقــت املناســب القيمــة االجتماعيــة لســلع وخدمــات النظــام البيئــي غيــر 

املســوقة وغيــر القابلــة للتــداول. تشــمل إخفاقــات الســوق مــا يأتــي:

· النظــام 	 وخدمــات  لســلع  الــكايف  غيــر  التقييــم  )مثــاًل،  اخلارجيــة  العوامــل 
القــرار(. صنــع  عمليــة  يف  املســوقة  غيــر  اإليكولوجــي 

· التوزيع غير العادل للدخل من أجل الرفاهية اجلماعية للمجتمع.	

· ــال 	 ــة طويلــة األجــل لرفاهيــة األجي ــى التحليــالت واملؤشــرات البيئي االفتقــار إل
احلاليــة واملســتقبلية.
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· نقــص اإلشــارات التــي توجــه القــرارات يف ظــل وجــود مــوارد وخدمــات طبيعيــة 	
مشــتركة )مثــل الغــالف اجلــوي وطبقــة األوزون وتأثيــرات االحتبــاس احلــراري( 

التــي يســتحيل تخصيــص حقــوق امللكيــة لهــا.

يعــزو العديــد مــن الباحثــن تدهــور واســتنفاد رأس املــال الطبيعــي إلــى مجموعــة 
مــن األســباب الرئيســية ويعتبرونهــا قــوى دافعــة أساســية أو أســباب، وتشــمل النمــو 
الســريع للســكان واالســتهالك البشــرين، واســتخدام التقنيــات غيــر املتوافقــة بيئّيــاً ، 
وعــدم تقديــر وتقييــم خدمــات النظــام البيئــي. والتعقيــدات يف الســوق وعــدم العدالــة 

يف توزيــع الثــروة والســلطة.

الــة  إن اكتشــاف هــذه األســباب الكامنــة والتعــرف عليهــا ضــرورة إليجــاد حلــول فعَّ
وطويلــة األجــل للمشــكالت البيئيــة. وقــد اقتــرح مقيــاس دميوغــرايف لتأثيــر الســكان 

يف جــودة البيئــة ألول مــرة بوســاطة كلــود Cloud علــى النحــو اآلتــي: 

التأثير = إجمالي املوارد املتاحة / الكثافة السكانية × االستهالك الفردي

املقيــاس التالــي، الــذي اقترحــه إيرليــش وهولدريــن واستشــهد بهمــا علــى نطــاق 
 ،)A( ومســتوى الثراء ،)P( الســكان يف البيئة كمنتج للســكان )I( واســع، يحســب تأثير
والضــرر الــذي تســبب فيــه تقنيــات معينــة )T( التــي تدعــم هــذا الثــراء )االســتهالك 

I = P × A × T :)الفــردي

كمــا جــرى حتديــد العالقــة بــن إنتاجيــة النظــام البيئــي وحجــم الســكان ومنــو 
االســتهالك مــن ِقبــل اآلخريــن. أحــد هــذه التحليــالت احلديثــة التــي حتظــى بأكبــر 

.Ecological Footprint قــدر مــن االهتمــام هــو حتليــل البصمــة البيئيــة
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· زيادة االستهالك وتقليل املوارد الطبيعية	
الفجــوة املتزايــدة بــن نوعيــة وكميــة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة والســكان البشــرين 
ــل مــن القــدرة االســتيعابية  ــاً  يقل ــا املدمــرة بيئّي واســتهالكها واســتخدام التكنولوجي
لــألرض وبالتالــي قدرتهــا علــى توفيــر الرفاهيــة والصحــة للمكونــات البشــرية وغيــر 

البشــرية احلاليــة واملســتقبلية.

تبلــــــــغ املســاحة الكليـــــــــة اخلاليــة مــن اجلليــــــــــد لألنظمــة البيئيـــــــة األرضيــة 
نحــو 13.1 × 109 هكتــار. تشــكل املناطــق املنتجــة بيئّيــاً  8.9 × 109 هكتــار فقــط مــن 
ســطح األرض يف العالــم. إن االفتــراض بأنــه يجــب تــرك مــا ال يقــل عــن 1.5 × 109 
هكتــار علــى حالهــا حلمايــة النظــم البيئيــة الداعمــة للحيــاة يتــرك مســاحة أرض 
منتجــة متاحــة بشــكل غيــر واقعــي تبلــغ 7.4 × 109 هكتــار فقــط لالســتخدامات 

البشــرية. حيــث ميثــل التفــاوت يف املــوارد املتاحــة للفــرد تناقضــات واضحــة.

ــة  ــي )الكثاف ــكل وحــدة مســاحة يف الوقــت احلال ــاد عــدد األشــخاص ل ــع ازدي م
الســكانية(، يتقلــص توافــر األراضــي احملــدود يف العالــم، وهــي حقيقــة اعتــرف بهــا 
ألول مــرة االقتصــادي البريطانــي، تومــاس مالتــوس، يف عــام 1798. الزيــادة بنســبة 
300 % يف حجــم ســكان العالــم مــن 1.5 بليــون يف عــام 1890 إلــى 6 باليــن يف 

عــام 1999 قلــل مــن عــــــــرض األرض العاملــي للفــرد، والــذي يجــب أن يوفــر جميــع 
الوظائــف اإلنتاجيــة والوقائيــة الالزمــة لبقــاء الفــرد ورفاهــه، بنســبة 291 %، أي مــن 

90 × 103 م2 يف عــام 1890 إلــى 23 × 103 م2 يف عــام 1999.

لقــد صــار التغييــر البشــري لنظــام األرض محسوســاً بشــكل متزايــد يف جميــع 
املكونــات البيئيــة مثــل الغــالف اجلــوي والغــالف املائــي واحمليــط احليــوي والغــالف 
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األرضــي والغــالف الصخــري. وزادت كميــات الوقــود األحفــوري املســتخدمة بشــكل 
جماعــي بطريقــة غيــر مســبوقة علــى املســتوى العاملــي.

العديــد مــن املكونــات الرئيســية لنظــام األرض التــي غّيرهــا البشــر وســيطروا عليهــا، يعبــر عنهــا كنســبة مئويــة 
)مــن اليســار إلــى اليمــن( مــن ســطح األرض احملــول، وتركيــز ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــالف اجلــوي احلالي، 
وامليــاه العذبــة الســطحية التــي ميكــن الوصــول إليهــا، وتثبيــت النيتروجــن األرضــي، وأنــواع النباتــات الغازيــة 
يف كنــدا، وأنــواع الطيــور املنقرضــة عاملّيــًا يف األلفــي ســنة املاضيــة، ومصائــد األســماك البحريــة الرئيســية التــي 

جــرى اســتغاللها بالكامــل، أو اإلفــراط يف اســتغاللها أو نضوبهــا.

وقــد أوجــد هــذا األمــر أيضــاً تفاوتــاً كبيــراً بــن البلــدان املتقدمــة والبلــدان 
الناميــة. وبالتالــي، فــإن اآلثــار التراكميــة والتآزريــة )املتفاعلــة( لهــذه االضطرابــات 
احملليــة واإلقليميــة التــي يســببها البشــر لــم تــؤد فقــط إلــى التلــوث العابــر للحــدود 
للهــواء واملــاء والتربــة علــى املســتوى اإلقليمــي ولكــن أيضــاً إلــى تغيــر البيئــة واملنــاخ 

ــى املســتوى العاملــي. عل
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تخفــي أرقــام املتوســط العاملــي حلجــم الســكان وتوافــر وجــودة األرض والطاقــة 
واملــوارد املائيــة اختالفــات إقليميــة ومحليــة كبيــرة يف أنــواع وشــدة وحجــم ومعــدل 
ــل  ــاًل، قــد يحجــب هــذا التحلي ــا. مث ــة له الضغــوط البشــرية وتعــرض النظــم البيئي
خطــر الضغــط الســكاني يف املناطــق ذات املناخــات شــبه القاحلــة أو القاحلــة علــى 
إجمالــي كميــة امليــاه املتاحــة يف طبقــات امليــاه اجلوفيــة ومجــاري امليــاه )نــدرة امليــاه 

الدميوغرافيــة( واالســتغالل املفــرط ملــوارد امليــاه العذبــة )نــدرة امليــاه(.

إّن جــزءاً مــن مــوارد األرض التــي خصصهــا البشــر )أي االســتيالء البشــري علــى 
صــايف اإلنتــاج األولــي HANPP( هــو مــن بــن املؤشــرات املســتخدمة علــى نطــاق 
واســع )للســيطرة البشــرية علــى النظــم البيئيــة لــألرض(، حيــث تســتحوذ البشــرية 
ــألرض، و 30 % مــن صــايف  ــي ل ــاج األول ــاج اإلنت ــى 40 % مــن صــايف إنت ــل عل بالفع

اإلنتــاج األولــي الســاحلي الغنــي.

علــى الصعيــد العاملــي، تناســب األنشــطة البشــرية بالفعــل 54 % مــن امليــاه العذبــة 
ــر تدهــور  ــد أثَّ ــب(. وق ــر مكع ــا )12500 كيلومت ــي يســهل الوصــول إليه املتجــددة الت
التربــة الناجــم عــن النشــاط البشــري ســلباً يف 15 % )1966 مليــون هكتــار( مــن 
ســطح األرض. املــدى العاملــي لتدهــور التربــة هــو 38 % لألراضــي الزراعيــة، و21 % 

ــات واألراضــي احلراجيــة. للمراعــي الدائمــة، و 18 % للغاب

يتــراوح معــدل اخلســارة العاملــي لألراضــي بســبب التحضــر والنقــل مــن 10 إلــى 
35 مليــون هكتــار يف الســنة )نحــو 1 %(، ونصفهــا يأتــي مــن أراضــي احملاصيــل. مــن 

عــام 1970 إلــى عــام 1995، جتــاوز معــدل اســتخدام الطاقــة بنســبة 2.5 % )وهــو 
ــغ 1.7 % )الــذي يتضاعــف يف  يتضاعــف كل 30 عامــاً( معــدل النمــو الســكاني البال

نحــو 40 عامــاً(.
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يربــط فيلــم )مأســاة العمــوم( لغاريــت هارديــن )1968( كيــف يهــدد تزايــد عــدد 
الســكان واســتهالكهم ســبل عيشــهم، واســتدامة نوعيــة وكميــة خدمــات النظــام البيئي 
اململوكــة ملكيــة عامــة والتــي يعتمــد عليهــا املجتمــع البشــري العاملــي )مثــل الغــالف 
اجلــوي(، والــدورات الهيدرولوجيــة والرســوبية، والتنــوع البيولوجــي، وطبقــة األوزون 

الواقيــة(.

تشــمل العواقــب البيئيــة لتزايــد عــدد الســكان واالســتهالك التــي تتنافــس علــى 
قاعــدة مــوارد محــدودة، النقــص يف إنتــاج األغذيــة البريــة والبحريــة، والطاقــة، 
ــاخ؛  ــر املن ــل املنتجــة؛ تغي ــوع البيولوجــي واملوائ ــات؛ خســائر التن ــة الغاب ــاه؛ وإزال واملي
واســتنفاد طبقــة األوزون الواقيــة. تشــمل العواقــب االجتماعيــة واالقتصاديــة الفقــر، 
ــدة  ــة املتزاي ــة املكتظــة، واملشــكالت الصحي ــن، واملناطــق احلضري ــن البيئي والالجئ
واجلرميــة، وصعوبــات النقــل املزدحمــة، وتقويــض الشــعور باملجتمــع، والتضامــن، 

ــة. ــق بالطبيع والتعل

· الوصول غير املتكافئ إلى رأس املال الطبيعي يهدد األمن العاملي	
عامــل حيــوي آخــر حلــل املشــكالت البيئيــة يف مواجهــة االســتخدام غيــر املتكافــئ 
وغيــر املســتدام للمــوارد الطبيعيــة النــادرة هــو عدالــة توزيــع الثــروة والســلطة. وتنمــو 
االســتخدامات البشــرية للمــوارد الطبيعيــة النــادرة بشــكل أســي يف شــكل زيــادة 
التوســع )املــدى املكانــي الســتخدام املــوارد الطبيعيــة يف وقــت معــن( والتكثيــف 

)كثافــة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة يف املــكان والزمــان(.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 29

علــى الصعيــد العاملــي، ترافــق النمــو الســكاني الســريع مــع االســتهالك املتزايــد: 
زيــادة اإلنتــاج الصناعــي مبقــدار 50 ضعفــاً، وزيــادة اســتهالك الوقــود األحفــوري 
مبقــدار 30 ضعفــاً، وزيــادة االقتصــاد العاملــي مبقــدار 20 ضعفاً، وزيــادة املياه مبقدار 
ــات  ــو يف هــذه املضاعف ــي للنم ــر التراكم ــى التأثي ــا يشــار إل ــاً م ــاف. وغالب 10 أضع

.Demophoric growth للفــرد علــى أنــه النمــو الدميــوري

مــع زيــادة اإلنتــاج االقتصــادي، ال يــزال توزيــع الدخــل االقتصــادي العاملــي مشــوهاً 
ــغ  ــون علــى دخــل أقــل مــن املتوســط. يبل لدرجــة أن 80 % مــن ســكان العالــم يحصل
ــم نحــو 50 ضعــف متوســط الدخــل  ــى 20 % مــن ســكان العال متوســط الدخــل ألعل
ألدنــى 20 % مــن ســكان العالــم. حصــة الدخــل العاملــي مقســمة إلــى خمــس شــرائح 
ســكانية )20 % يف كل منهــا( تشــبه اإلعصــار، حيــث يكــون أفقــر األفــراد يف األســفل 

واألغنــى يف األعلــى.
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توزيع الدخل االقتصادي العاملي. ميتلك ُخمس العالم، الذين يعيشون بشكل رئيسي يف البلدان 
الصناعية، اجلزء األكبر من الثروة العاملية.

يحصــل أغنــى 20 % مــن الســكان علــى ثالثــة أربــاع إجمالــي الدخــل العاملــي، يف 
حــن أن أفقــر 20 % يحصلــون علــى 1.5 % فقــط. أفقــر 40 % يكونــون نحــو مــن 

بليونــي شــخص يعيشــون مبتوســط أقــل مــن دوالريــن يف اليــوم.

يهدد االستخدام غير املتكافئ وغير املستدام للموارد الطبيعية النادرة العدالة 
التوزيعية للثروة والسلطة، مما يضعف بدوره األمن املشترك للمجتمع العاملي. تشير 
عدالة توزيع الثروة إلى درجة النمو االقتصادي غير املتكافئ أو )الفجوة بن الفقر 
واالستهالك املفرط(؛ يف حن تشير عدالة توزيع السلطة إلى التفاوت املرتبط يف 

وصول الفقراء مقابل األغنياء إلى عمليات صنع القرار والسياسات.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 31

ــاً  ــاًل، تشــير تقديــرات متوســط اســتخدام الطاقــة بــن الــدول إلــى أن مواطن مث
أمريكّيــاً واحــداً يســتخدم كميــة الطاقــة نفســها التــي يســتخدمها 531 إثيوبّيــاً. يُعتقــد 
أن نحــو ثالثــة أربــاع بليــون شــخص )شــخص مــن كل ثمانيــة( يعانــون اجلــوع املزمــن 

بســبب الفقــر، ليــس فقــط يف البلــدان الناميــة وإمنــا أيضــاً يف البلــدان املتقدمــة.

ــادة توافــر الغــذاء والتجــارة الدوليــة يف  حتــى إذا انخفــض اجلــوع اســتجابة لزي
الغــذاء، فقــد ال ينخفــض ســوء التغذيــة بســبب التوزيــع اجلائــر يف الصــرف الصحــي 

وامليــاه النظيفــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم.

· الجئــــو البيئــــــة	
يؤدي النمو السكاني السريع إلى جانب التدهور البيئي والقدرة الطبيعية احليوية 
احملدودة لرأس املال الطبيعي إلى تقويض الغذاء والطاقة واألراضي واألمن املالي، 
يُطلق  وخارجّياً  داخلّياً  السكان  تشرد  إلى  يؤدي  النامية، مما  البلدان  ِسيَّما يف  ال 
عصام  املصطلح  هذا  صاغ   .Environmental Refugees البيئيون  الالجئون  عليهم 
احلناوي يف عام 1985، وهو يصف األشخاص الذين أُجبروا على مغادرة موائلهم 
التقليدية بسبب االضطرابات البيئية التي عّرضت وجودهم للخطر ونوعية حياتهم.

ميكــن أن ينتــج الالجئــون البيئيــون أساســاً عــن عاملــن مســببن: االضطرابــات 
الطبيعيــة )الــزالزل، واالنفجــارات البركانيــة، واالنهيــارات األرضيــة، واالنهيــارات 
اجلليديــة، واألعاصيــر، والعواصــف، والفيضانــات، واجلفــاف(، واالضطرابــات التــي 
يســببها اإلنســان )تغيــر املنــاخ؛ فقــدان املــزارع الرئيســية؛ التصحــر؛ إزالــة الغابــات؛ 
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ــاء  ــوث الهــواء وامل ــة واألرصــدة الســمكية وتل ــاه اجلوفي ــح ونضــوب طبقــات املي التمل
والتربــة وإنشــاء الســدود والطــرق واحلــوادث الصناعيــة واحلــروب(.

يقدر عدد الالجئن البيئين احلالين بـ 25 مليوناً، مبن فيهم النازحون داخلّياً؛ 
ومن املتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يصل إلى 100 مليون بحلول عام 2050.

السيناريوهات احملتملة لهجرات واسعة النطاق لالجئن البيئين ناجمة بشكل رئيسي عن النمو السكاني 
السريع وعدم كفاية إنتاج الغذاء احمللي. تشير النقاط إلى املناطق التي سيزداد فيها عدد السكان مبقدار 

100 مليون قبل عام 2025.

ــي  ــات الت ــن الناشــئن عــن االضطراب ــن البيئي ــة الرئيســية لالجئ تشــمل األمثل
يســببها األشــخاص النازحــن بشــكل مؤقــت أو دائــم بســبب إزالــة الغابــات )كمــا 
يف هايتــي(، وتلــوث الهــواء، مثــل املنطقــة املعروفــة باســم )املثلــث األســود(، الواقعــة 
ــة التشــيك، واجلــزء  ــدا، والشــمال الغربــي. جــزء مــن جمهوري يف جنــوب غــرب بولن
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اجلنوبــي الشــرقي مــن أملانيــا(، التخلــص غيــر الســليم مــن املــواد الكيميائيــة )مثــل 
حادثــة لــوف كانــال Love Canal يف نيويــورك(، االنبعاثــات املشــعة )مثــل حادثــة 
تشــيرنوبيل يف االحتــاد الســوفيتي الســابق(، وانبعاثــات الغــازات الســامة )مثــل حادثة 

ــد(، وإنشــاءات الســدود )كمــا يف باكســتان والصــن(. ــال يف الهن بوب

· التقييـــم العـــــام لزيادة األعــــــداد البشـــــريـــــة	
مــع أّن العديــد مــن املهنيــن، أفــراد وجماعــات، قــد أكــدوا االنفصــال بــن األعداد 
املتزايــدة مــن األشــخاص والتكاليــف البيئيــة، إال أن احللــول املقترحــة لــم حتقق ســوى 
جنــاح محــدود. نلخــص مناقشــتنا باالســتنتاج امللحــوظ يف تقريــر املجموعــة البرملانيــة 
ــة:  ــة والصحــة اإلجنابي ــع األحــزاب يف اململكــة املتحــدة حــول الســكان والتنمي جلمي
عــودة عامــل النمــو الســكاني: تأثيــره يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، الــذي يعلــن أنــه 
مــن الصعــب أو مــن املســتحيل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــع املســتويات 

ا. احلاليــة للنمــو الســكاني يف البلــدان واملناطــق األقــل منــّوً

إن النمــو الســكاني ليــس الســبب الوحيــد، أو حتــى الســبب الرئيســي، يف جنــاح أو 
فشــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإمنــا هــو عامــل حاســم. يرتبــط النمــو الســكاني 
وارتفــاع معــدالت اخلصوبــة ارتباطــاً وثيقــاً. يف الواقــع، يف العديــد مــن املناطــق، ال 
ميكــن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ببســاطة دون التركيــز بشــكل أكبــر علــى 

إبطــاء النمــو الســكاني، مــن خــالل جعــل تنظيــم األســرة الطوعــي متاحــاً للجميــع.

ال ميكــن عكــس مســار فقــدان املــوارد البيئيــة يف ســياق النمــو الســكاني الســريع 
أو حتــى املعتــدل. مــن الواضــح أنــه بــدون معاجلــة قضيــة النمــو الســكاني وارتفــاع 



املشاكل البيئية وحلولهـــا

34 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

معــدالت اخلصوبــة يف أفقــر مناطــق العالــم، فــإن فــرص حتقيــق هذه املناطــق ضئيلة.

ــد عــدد  ــة تزاي ــع أهمي ــن م ــع املهني ــاق جمي ــع أّن اتف ــه م ــر للدهشــة أن ــن املثي م
الســكان، يبــدو أن الغالبيــة تتخلــى عــن مواجهــة الواقــع.

· حلــــول مشكــلة زيـــــادة الســـــكان	
والتعليــم . 1 التنميــة االقتصاديــة  مــن خــالل  املقــام األول  الفقــر يف  مــن  احلــد 

العاملــي. االبتدائــي 

رفع وضع املرأة.. 2

تشجيع األسرة على التخطيط والرعاية الصحية اإلجنابية.. 3
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مشـــكلة اســتخدام األراضــي للزراعــة
لتلبيــة حاجتهــا مــن الغــذاء واألليــاف، تعتمــد البشــرية علــى اإلنتــاج األولــي 
والثانــوي. تشــير الدالئــل األثريــة إلــى أن االنتقــال مــن اجلمــع والصيــد إلــى املجتمــع 
ــم منــذ نحــو  ــور بشــكل مســتقل يف مناطــق عــدة حــول العال الزراعــي قــد تطــــــــــــــــ
10000-12000 ســنة نتيجــة لتدجــن النبــات واحليــوان. وبالتالــي فهــو أقــدم نشــاط 

حتولــي لــألرض. خــالل تاريخهــم، قــام البشــر بزراعــة أو جمع 7000 نــوع من النباتات 
مــن أجــل الغـــــــــــذاء، لكنهــم اليــوم يعتمــدون علــى 20 نوعــاً نباتّيــاً فقــط لتوفيــر أكثــر 
مــن 90 % مــن غــذاء العالــم؛ تســهم ثالثــة أنــواع فقــط: الــذرة، والقمــح، واألرز، بأكثــر 

مــن نصــف هــذا الغــذاء.

خريطة توزع املزروعات املفضلة لدى البشر يف العالم
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1. الوسط الصيني: فاصوليا أدزوكي، ودخن، شوفان، سمسم، فول الصويا.

2. الوسط الهندي: أرز، حمص، قطن أبوريوم، قنب، الدخن، األرز، قصب السكر، القلقاس، اليام.

a .2. وسط إندومااليان: موز، جوز الهند، اليام، قصب السكر.
3. الوسط اآلسيوي املركزي: احلمص، الكتان، العدس، البازالء، اجلاودار، القرطم، السمسم، 

اخلبز، القمح.
املعكرونة،  امليون،  العدس،  الالكس،  احلمص،  الشعير،  البرسيم،  األدنى:  الشرق  وسط   .4

البازالء، اجلاودار، السمسم.
5. وسط البحر األبيض املتوسط: فول عريض، ملفوف، خس، شوفان مقشر، قمح صلب.

البازالء،  الدخن،  العدس،  الكتان،  احلمص،  الشعير،  سابقًا(:  )احلبشة  إثيوبيا  وسط   .6
السمسم، التيف، القمح رباعي الصبغ.

والقرع،  املرتفعات  والقطن  والذرة  الفاصوليا  الوسطى:  وأمريكا  املكسيك  جنوب  وسط   .7
السيزال، القنب.

8. وسط أمريكا اجلنوبية )بيرو- إكوادور - بوليفيا(: فول ليما، قطن جزيرة البحر، البطاطا، 
البطاطا احللوة، التبغ ، الطماطم.

a .8. وسط التشيلي: البطاطا.
b. الوسط البرازيلي - الباراغوياني: الكاكاو، املانوك، الفول السوداني، األناناس، شجرة   .8

املطاط.

إلى وجود  املرغوبة  النباتية  األنواع  قليل فقط من  اختيار ومنو عدد  أدى  لقد 
أنظمة متجانسة مع القليل من التنوع اجليني الطبيعي. وتطلب انتشار هذه األصناف 
املستأنسة / املزروعة أو )األصناف( من مراكزها األصلية )والتكيف( إلى مناطق 
البيئة - احلرث والري واألسمدة  ذات ظروف منو مختلفة تعديالت متعددة على 

واملبيدات احليوية ومواعيد البذر - والتالعب بالتركيب اجليني لألنواع النباتية.
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ــادة اجلافــة، يوجــد 16 محصــوالً فقــط  ــى أســاس امل ــد العاملــي، عل ــى الصعي عل
متثــل )92 %( مــن الغــذاء الــذي يســتهلكه اإلنســان اليــوم؛ ويجــري تغذيــة نحــو 40 % 

مــن احلبــوب للحيوانــات األليفــة.

· الزراعــــــة التقليديـــة والزراعــــة الصناعيــــة	
ــة  ــة. النظــم الزراعي ــة والصناعي يوجــد نوعــان رئيســيان مــن الزراعــة: التقليدي
ــدان الناميــة( هــي أكثــر كثافــة لأليــدي  ــة )التــي متــارس يف الغالــب يف البل التقليدي
العاملــة واألراضــي وتتكــون مــن أربعــة أنــواع رئيســية: الزراعــة متعــددة األنــواع، 

وزراعــة الكفــاف، والزراعــة املتنقلــة، والرعــي البــدوي.

يف الزراعــة متعــددة األنــواع، يجــري زراعــة العديــد مــن احملاصيــل التــي تتغــذى 
بشــكل متبــادل )مثــاًل نباتــات تثبيــت النيتروجــن( أو تلــك التــي تظهــر اســتخدامات 
متوافقــة مــع بعضهــا البعــض )مثــل أنظمــة اجلــذر( يف وقــت واحــد، يف الغالــب يف 

النظــم الزراعيــة التقليديــة.

تشــير زراعــة الكفــاف إلــى إنتــاج مــا يكفــي مــن الغــذاء إلطعــام األســر الزراعيــة 
ــات  ــه يف االحتياطي ــاظ ب ــى دخــل أو االحتف ــه للحصــول عل ــي لبيع ــن املتبق ــل م بقلي

لألوقــات الصعبــة.

تعــد الزراعــة املتغيــرة )وتســمى أيضــاً زراعــة القطــع واحلــرق( شــائعة يف مناطــق 
الغابــات االســتوائية. وهــي تنطــوي على قطع الغابــات وحرقها، وزراعة األرض لبضع 
ســنوات حتــى تســتنفد خصوبــة التربــة، ثــم التخلــي عــن املنطقــة واملضــي قدًمــا إلزالة 
رقعــة حراجيــة أخــرى للزراعــة. الزراعــة املتغيــرة جتعــل املناطــق املطهــرة واملهجــورة 
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عرضــة لتــآكل التربــة الشــديد، ممــا يــؤدي يف النهايــة إلــى فقــدان قدرتهــا علــى 
التجــدد بشــكل دائــم. هــذه املمارســة جتعــل املاليــن مــن النــاس )الجئــن بيئيــن(. 

ويحــدث الرعــي البــدوي حيــث تكــون ظــروف األرض غير مواتيــة لدعم احملاصيل 
لنمــو املاشــية، وبالتالــي يجــب علــى الرعــاة البحــث باســتمرار عــن العلــف عــن طريــق 

نقــل حيواناتهم.

ــة مــن طاقــة الوقــود  ــى مدخــالت عالي ــة فهــي تعتمــد عل أمــا الزراعــة الصناعي
األحفــوري وامليــاه واألســمدة ومبيــدات اآلفــات إلنتــاج غــالت عاليــة مــن احملاصيــل 
الفرديــة )الزراعــة األحاديــة( لــكل وحــدة مســاحة مــن األراضــي الزراعيــة. تتــراوح 
النظــم الزراعيــة الصناعيــة مــن مــزارع الهوايــات إلــى املــزارع التجاريــة وحتــدث يف 
الغالــب حيــث يســتطيع املزارعــون امليســورون حتمــل تكلفــة طاقــة الوقــود األحفــوري 

واألســمدة واملبيــدات احلشــرية والبــذور املطلوبــة.
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مدخــــالت الطاقــــــة يف الزراعـــــــة
كيــف مت حتقيــق هــذا النجــاح؟ تكمــن اإلجابــة يف تطبيــق اســتراتيجيات متعــددة، 
لــكل منهــا مزاياهــا وعيوبهــا كمــا نعلــم حاليــاً. مكنــت املكننــة الزراعيــة مــن العمــل 
علــى مســاحات مــن األرض أكبــر ممــا كان ممكنــاً مــع عمــل البشــر واخليــول. وشــملت 
هــذه احلراثــة، والبــذر، واســتخدام األســمدة واملبيــدات احليويــة، والــري، واحلصــاد. 
جــرى االهتمــام أيضــاً بتجهيــز األغذيــة وتعبئتهــا ونقلهــا حتــى ال تضيــع بقية احلقول.

أُحضــرت أصنــاف نباتيــة محســنة وعاليــة اإلنتاجيــة إلــى املزرعــة مبجــرد إنتاجها 
ــح، ارتفــع  ــا الصحي ــن. ولكــن مــع وجــود كل هــذه األمــور يف مكانه ــل الباحث مــن ِقب
دعــم الطاقــة وانخفضــت مدخــالت العمالــة البشــرية. تتــراوح مدخــالت الطاقــة يف 
الزراعــة األمريكيــة، مــن احلــرث والبــذر إلــى املائــدة، مــا بــن 18 و 20 % مــن إجمالــي 
ميزانيــة الطاقــة الوطنيــة. العديــد مــن هــذه العمليــات كثيفــة االســتهالك للطاقــة، 

كمــا يتضــح مــن ميزانيــة طاقــة إنتــاج الــذرة.

· الثــــــورة اخلضــــراء	
يشــار إلــى تطويــر وانتشــار األصنــاف عاليــة الغلــة واحملتــوى املغــذي للمحاصيــل 
خــالل الســتينيات )بالثــورة اخلضــراء( برعايــة مؤسســتي روكفلــر وفــورد منــذ عــام 
1943، املركــز الدولــي لتحســن الــذرة والقمــح يف املكســيك، حتــت قيــادة العالــم 

الزراعــي نورمــان بورلــوغ الــذي طــّور )ســالالت معجــزة(، مثــل أصنــاف عاليــة الغلــة 
مــن القمــح واألرز مــع محتــوى بروتــن أعلــى والبطاطــس والفاصوليــاء املقاومــة 

ــى جائــزة نوبــل عــام 1970. ــوغ عل لألمــراض. حصــل بورل
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ــغ نســبة الســعرات احلراريــة املســتهلكة يف جميــع أنحــاء العالــم 23 % )أرز(  تبل
ــاً  ــاً وظاهرّي و 17 % )قمــح( و 9 % )ذرة(. جــرى تعديــل األرز عالــي اإلنتاجيــة وراثّي

لتعزيــز مصانــع إنتــاج احلبــوب. 

أنواع محسنة من األرز توضح دور التعديل الوراثي يف الثورة اخلضراء. الحظ االختالفات يف اجلذور 
والسيقان والنورات من النوع التقليدي إلى النوع اجلديد.

تستمر أبحاث تطوير األرز يف جوانب مثل:
اســتجابة النيتروجــن. أظهــرت األصنــاف التقليديــة زيــادة أوليــة يف اإلخصــاب . 1

بالنيتروجــن، تالهــا انخفــاض كبيــر. وجــرى تربيــة األصنــاف إلظهــار زيــادة الغلة 
مــع زيــادة تطبيقــات النيتروجــن.

استجابة دورية ضوئية. تنضج األصناف التقليدية )مثل بيتا( يف نحو 180 يوماً. . 2
جرى تربية األصناف لتنضج يف 95 يوماً، مما يسمح بحصاد متعدد يف السنة.
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مقاومــة األمــراض. حيــث جــرى تربيــة األصنــاف للتغلــب علــى: )1( فيــروس . 3
التقــزم العشــبي، )2( فيــروس تونغــرو Tungro )حوريــات النطــاط البنــي(، )3( 

اللفحــة البكتيريــة، و )4( حفــارات الســاق.

ار الســاق . 4 التعديــالت املعدلــة وراثّيــاً. حيــث جــرى تربيــة األصنــاف التــي تقــاوم حفَّ
واجلفــاف والغمــر وامللوحة العاليــة للتربة.

األصنــاف املعدلــة وراثّيــاً )الهندســة الوراثيــة(. جــرى تطويرهــا للتغلــب علــى . 5
 A البشــري عــن طريــق إدخــال بيتــا كاروتــن لتخليــق فيتامــن A نقــص فيتامــن

يف ســويداء األرز )األرز الذهبــي(.

إجراء جتارب على أصناف للتغلب على نقص احلديد البشري.. 6

7 ..C4 الضوئي إلى وضع C3 البحث جار لتحويل األرز من

مــع أن الثــورة اخلضــراء قــد عــززت إنتــاج الغــذاء لــكل هكتــار مــن األراضــي 
الزراعيــة يف الغالــب يف آســيا ودول أمريــكا الالتينيــة، فقــد أدى تكثيــف اإلنتــاج 
الزراعــي هنــاك إلــى زيــادة اســتخدام األســمدة ومبيــدات اآلفــات واآلالت اآلليــة 
والوقــود األحفــوري والبــذور باهظــة الثمــن والزيــادة املصاحبــة يف فقــدان التنــوع 
اجلينــي وتنــوع األنــواع، باإلضافــة إلــى زيــادة انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري.

· تضــــارب اســــــتخدام األراضــــي	
التوســع والتنافــس يف االســتخدامات البشــرية لألراضــي ومــوارد امليــاه )مثــل 
األنشــطة الصناعيــة احلضريــة، والنقــل، واألراضــي الزراعيــة، واملراعــي، والغابــات، 
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البنيــة  يؤثــر ســلباً يف  الطبيعــة( ميكــن أن  ومصائــد األســماك، واحلفــاظ علــى 
)التنــوع البيولوجــي وتوزيــع األنــواع والوفــرة( والوظيفــة )تبــادل الطاقــة واملــواد وامليــاه 
واألنــواع( للنظــم البيئيــة املجــاورة؛ وهــذا مــا يســمى بنزاعــات اســتخدام األراضــي. 
يشــير الغطــاء األرضــي إلــى املظهــر الطبيعــي احليــوي ونــوع الغطــاء النباتــي املوجــود 
علــى ســطح األرض، مثــل الغابــات والزراعــة واألراضــي العشــبية واألراضــي القاحلــة.

يصــف تغييــر الغطــاء األرضــي االختالفــات يف املنطقــة التي تشــغلها أنواع الغطاء 
وكذلــك جتزئــة )التحــوالت يف التباعــد( ألنــواع الغطــاء النباتــي عبر املناظــر الطبيعية 
مبــرور الوقــت. يشــير مســتخدمو األرض إلــى حتويــل األرض مــن حالتهــا األصلية إلى 
اســتخدام جديــد )مثــاًل إزالــة األشــجار لألغــراض الزراعيــة أو الرعــي(، أو التحــول 
إلــى األراضــي الزراعيــة الســتخدامات أخــرى )مثــل مراكــز التســوق(. مثــاًل ميكــن 
اســتخدام مــكان فيــه غطــاء حراجــي لإلســكان منخفــض الكثافــة أو قطــع األشــجار 
أو الترفيــه، ممــا قــد يتســبب يف حــدوث صــراع بن مجموعات املســتخدمن البشــرية 
املختلفــة. يشــمل مصطلــح تغييــر اســتخدام األراضــي االختالفــات يف االســتخدامات 

البشــرية لــألرض مبــرور الوقــت.

حتــدث التغييــرات الكميــة بــن اســتخدامات األراضــي إمــا بشــكل ال رجعــة 
فيــه كخســائر يف النظــم البيئيــة وإمــا بشــكل عكســي كتحويــالت مــن نــوع نظــام 
ــة لألراضــي  ــى أن املســاحة العاملي ــرات إل ــاًل تشــير التقدي ــى آخــر. مث إيكولوجــي إل
الزراعيــة قــد توســعت مــن نحــو 320 مليــون هكتــار يف عــام 1850 إلــى 1360 مليــون 
هكتــار يف عــام 1990. اســتجابة حلجــم الســكان املتزايــد يف العالــم، بلــغ التوســع يف 
ــام 1994، تتجــاوز احلــدود  ــار يف ع ــون هكت ــة 4.87 بلي األراضــي املخصصــة للزراع
ــاً، التــي تبلــغ 3.3 بليــون هكتــار.  املاديــة لألراضــي الصاحلــة للزراعــة املناســبة بيئّي
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أدى اســتمرار التوســع الزراعــي خــارج حــدوده املاديــة إلــى حتويــل الغابــات واألراضــي 
العشــبية واألراضــي الرطبــة ومناطــق احلفــاظ علــى الطبيعــة إلــى أراضــي احملاصيــل 

وجتزئــة املوائــل املتبقيــة.

التغيرات التاريخية واملتوقعة يف استخدام األراضي )بالهكتارات( والسكان؛ لم ُيرسم التسلسل الزمني 

على نطاق واسع.

علــى مــدى 140 عامــاً منــذ عــام 1860، جــرى إزالــة نحــو 730 مليــون هكتــار 
مــن األراضــي الزراعيــة واملراعــي مــن الغابــات )انخفــاض بنســبة 17 %( واألراضــي 
احلراجيــة، وجــرى حتويــل مــا يقــرب مــن 500 مليــون هكتــار مــن األراضــي العشــبية 
ــل، مــع خســارة  ــى أراضــي احملاصي ــة إل ــر احلراجي ــة غي وغيرهــا مــن النظــم البيئي
معظمهــا حتــدث يف املناطــق االســتوائية. كمــا بلغــت مســاحة األراضــي الزراعيــة 
يف الواليــات املتحــدة ذروتهــا عنــد نحــو 500 مليــون فــدان يف األربعينيــات - بزيــادة 
قدرهــا 400 % منــذ عــام 1850 - ثــم انخفضــت بعــد ذلــك إلــى 400 مليــون فــدان 

ــول عــام 2000. بحل
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التوســع يف  بســبب  )املنتجــة(  الرئيســية  الزراعيــة  األراضــي  تشــكل خســائر 
ــة  ُمهمَّ تهديــدات  النقــل  وقطاعــات  والصناعيــة  والتجاريــة  الســكنية  القطاعــات 
تزعــزع التــوازن بــن اإلمــدادات الغذائيــة والطلبــات البشــرية علــى املســتويات احملليــة 

واإلقليميــة والعامليــة.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن خســائر األراضــي الرطبــة يف األراضــي الزراعيــة 
والتحــوالت مــن األراضــي العشــبية والغابــات واملناطــق الطبيعيــة تزيــد مــن فقــدان 
التنــوع البيولوجــي وانبعــاث غــازات الدفيئــة احملتجــزة يف ِبــرك التربــة والغطــاء 
النباتــي إلــى الغــالف اجلــوي، فضــاًل عــن تعديــل النظــم الهيدرولوجيــة واملُنــاخ احمللي 

للمنطقــة.

املجــاورة  األراضــي  اســتخدامات  تكــون  عندمــا  النوعيــة  التغييــرات  حتــدث 
وممارســات اإلدارة داخــل اســتخدامات األراضــي غيــر متوافقــة بيئّيــاً، وبالتالــي يكون 
لهــا تأثيــرات ســلبية خــارج املوقــع ويف املوقــع علــى بنيــة ووظيفــة النظــم البيئيــة. 
مثــاًل يف العديــد مــن املناطــق شــبه القاحلــة واجلافــة مــن العالــم )مثــل غــرب أمريــكا 
الشــمالية وأفريقيا والشــرق األوســط وأســتراليا وآســيا الوســطى(، ميكن للصناعات 
كثيفــة االســتخدام للميــاه )مثــل مصانــع التعديــن والنســيج( أن تســتنفد امليــاه أو تلــوث 
إمــدادات منطقــة زراعيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، ميكــن لألراضــي الزراعيــة املرويــة 
أن تقلــل مــن جــودة وتوافــر امليــاه الالزمــة لدعــم التنــوع البيولوجــي يف مناطــق احليــاة 

البريــة احمليطــة.
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· تزايــــــد الزراعــــــات األحاديــــة	
يــؤدي تبســيط وجتانــس النظــم اإليكولوجيــة الزراعيــة بجعلهــا زراعــة أحاديــة إلى 
فقــدان التنــوع البيولوجــي، وبالتالــي ارتفــاع معــدالت اإلصابــة باألمــراض واآلفــات 
ألن اإلنتاجيــة املســتدامة واســتقرار هــذه النظــم اإليكولوجيــة يعتمــدان علــى التنــوع 

البيولوجــي والنظــام البيئــي.

ينــص معهــد املراقبــة العامليــة علــى حــدوث معــدل ينــذر باخلطــر مــن االنخفــاض 
ــاًل  ــم. مث ــع أنحــاء العال ــل املزروعــة يف جمي ــة مــن احملاصي ــواع املختلف يف عــدد األن
انخفضــت أصنــاف القمــح املزروعــة يف الصــن مــن 10000 يف عــام 1949 إلــى 1000 
ــوف، و81 % مــن  ــازالء وامللف ــاف الب ــر مــن 90 % مــن أصن ــول الســبعينيات؛ أكث بحل
أصنــاف الطماطــم املزروعــة يف الواليــات املتحــدة عــام 1904 لــم تعــد مزروعــة، ولــم 

يجــِر تخزيــن أي بــذور مــن هــذه األصنــاف الســتخدامها يف املســتقبل.

فقــط 20 % مــن أصنــاف الــذرة التــي تــزرع يف املكســيك قبــل 60 عامــاً ال تــزال 
قيــد الزراعــة. ال يقتصــر األمــر علــى كــون الزراعــة األحاديــة أكثــر عرضــة لألمــراض 
واآلفــات، ولكــن فقــدان األصنــاف يعنــي عــدم توفــر مجموعــات فريــدة مــن اجلينــات 

لتحســن الســالالت املزروعــة حاليــاً.

· اســـــتدامة دعم الطاقـــــة	
صــار التكثيــف الزراعــي منــذ الثــورة اخلضــراء يف اخلمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن املاضــي وقــوداً أحفوريــاً كثيفــاً )طاقــة( بســبب زيــادة مدخــالت األســمدة 
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ــة )مبيــدات احلشــرات ومبيــدات األعشــاب ومبيــدات  ــة واملبيــدات احليوي الصناعي
الفطريــات( وميــاه الــري التــي تســهم يف تغيــر املنــاخ العاملــي. ميكــن للحكومــات يف 
جميــع أنحــاء العالــم إلغــاء مــا يقــدر بنحــو 700 بليــون دوالر مــن اإلعانــات الســنوية 
التــي حتفــز علــى تدميــر ســلع وخدمــات النظــام البيئي. مثــاًل، أنفقت إندونيســيا 150 
مليــون دوالر ســنوّياً لدعــم اســتخدام مبيــدات اآلفــات يف حقــول األرز يف منتصــف 
ــد  ــذاء؛ وق ــة يف شــبكة الغ ــاة البري ــى تســمم البشــر واحلي ــات، ممــا أدى إل الثمانيني

أنهــت الدولــة الدعــم يف عــام 1986 دون أي آثــار ســيئة علــى إنتــاج األرز.

تبلــغ الطاقــة املشــتقة مــن الوقــود األحفــوري املســتخدمة يف ضــخ ميــاه الــري 
 )C = 3.67 CO2( )2م2 )22-83 غــرام/ ســم /CO2 انبعاثــات ســنوية 81-305 غــرام
لألراضــي الزراعيــة املرويــة يف الواليــات املتحــدة. عــالوة علــى ذلــك، ونظــراً الرتفــاع 
نســبة الكالســيوم وثاني أكســيد الكربون يف املياه اجلوفية يف املناطق القاحلة )بقدر 
ــل 0.036 % يف الغــالف اجلــوي(،  ــون مقاب ــي أكســيد الكرب %1 مــن الكالســيوم وثان

ــة ســيطلق 15-8.4  ــري الزراعــي يف األراضــي القاحل ــاه لل ــإن اســتخدام هــذه املي ف
.)CaCO3( غــرام ســم3/ ســنة إلــى الغــالف اجلــوي مــن تكويــن كربونــات التربــة

األســمدة  تولــد صناعــة  بكاملهــا،  واالســتهالك  والنقــل  التصنيــع  يف سلســلة 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري يف الغــالف اجلــوي تبلــغ 1.436 مــول مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون - الكربــون لــكل مــول مــن النتروجــن N املُنتــج. تشــمل االنبعاثــات 
ــك  ــا NH3، أكاســيد النيتري ــون، واألموني ــي أكســيد الكرب ــة األســمدة ثان ــن صناع م
والنيتــروز )NOx و N2O(، وكبريتيــد الهيدروجــن )H2S(، وثانــي أكســيد الكبريــت 
)SO2(، وثالــث أكســيد الكبريــت )SO3(، والفلــور )SiF4 وHF(، واإلشــعاع )مــن جبــس 

الفوســفات(. إنهــا تســبب االحتبــاس احلــراري، ونضــوب األوزون، وحتّمــض التربــة، 



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 47

ونضــوب األكســجن يف املــاء )بســبب فــرط املغذيــات(، والســمية للكائنــات )مثــل 
الكادميــوم(، والهبــاء اجلــوي.

يعتمــد أكثــر مــن 99 % مــن إنتــاج األســمدة العامليــة النتروجينيــة علــى األمونيــا 
)NH3(، ويعتمــد نحــو 77 % مــن الطاقــة اإلنتاجيــة العامليــة لألمونيــا حاليــاً علــى 

ــة. تنبعــث هــذه  ــان( كمخــزون تغذي ــة تســتخدم الغــاز الطبيعــي )امليث ــة كيميائي عملي
 NO2 طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون و1.3 كــغ مــن NH3 1.15-1.3 الطريقــة مــن إنتــاج

و0.01 كــغ مــن SO2 لــكل طــن مــن NH3 املنتــج.

يعتبــر إنتــاج األســمدة مكلفــاً مــن حيــث الطاقــة، حيــث يســتهلك اإلنتــاج العاملــي 
احلالــي 4.4 بليــون غيغــا جــول يف الســنة )نحــو 1.2 % مــن الطاقــة العامليــة(، منهــا 
92.5 % تســتخدم لألكســجن، 3 % لـــ P2O5، و4.5 % لـــ K2O(، باســتثناء اســتهالك 

الطاقــة الناجــم عــن نقــل األســمدة واســتخدامها.

· املبيــــدات احليويــة: االســـــتخدام واآلثـــــار الصحيــــة	
املبيــدات احليويــة هــي مــواد كيميائيــة لقتــل الكائنــات احليــة مــن جميــع األنــواع 
التــي نعتبرهــا غيــر مرغــوب فيهــا )آفــات( بســبب تدخلنــا يف التنظيــم الطبيعــي 

والتحكــم يف الســكان يف النظــم البيئيــة الزراعيــة واحلضريــة والصناعيــة.

تشــمل املبيــدات احليويــة مبيــدات الفطريــات )قاتــالت الفطريــات( ومبيــدات 
األعشــاب )قاتــالت النباتــات( واملبيــدات احلشــرية )قاتــالت احلشــرات( ومبيــدات 
املــواد  تســتخدم هــذه  ذلــك.  إلــى  ومــا  الفئــران واجلــرذان(  )قاتــالت  القــوارض 
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الكيميائيــة غيــر العضويــة والعضويــة يف الغالــب يف اإلنتــاج الزراعــي للتعويــض عــن 
الوظيفــة الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي. ميكــن أن تســتمر يف البيئــة لعقــود عديــدة 
ــى أســاس عالقــات شــبكة الغــذاء بــن  وتتضخــم أضعافــاً مضاعفــة يف التركيــز عل
البشــر والنباتــات واحليوانــات، وبالتالــي اإلضــرار بصحــة البشــر واألنــواع األخــرى.

حتــى األربعينيــات مــن القــرن املاضــي، كانــت العناصــر واملركبــات التــي حتــدث 
بشــكل طبيعــي تُســتخدم لــردع اســتهالك احملاصيــل وإتالفهــا بوســاطة اآلفــات.

ــات  ــل الزرنيــخ والرصــاص والزئبــق واملركب ــات مث ــات مركب تضمنــت هــذه املركب
ذات خصائــص اإلبــادة للحشــرات والتــي جــرى اســتخالصها مــن نباتــات أخــرى )مثل 
الكوكايــن مــن أوراق الــكاكاو، ومســتخلصات النيكوتــن مــن أوراق التبــغ، والبيريثــروم 
ــل  ــدات اآلفــات مــن اجلي ــى هــذه أيضــاً باســم مبي مــن أزهــار األقحــوان(. يشــار إل
ــل(، فــإن البعــض  ــة للتحل ــل مبــرور الوقــت )قابل األول. مــع أّن بعــض املركبــات تتحل
اآلخــر ال يتحلــل )غيــر قابــل للتحلــل(. واملبيــدات التــي ال تتحلــل يتراكــم مــن خــالل 

السلســلة الغذائيــة )التركيــز البيولوجــي والتضخــم األحيائــي(.

الثاني من مبيدات اآلفات عندما بدأ الكيميائي غايغي بأول مولر  بدأ اجليل 
Geigy Paul Müller التجارب باستخدام مبيد حشري صناعي DDT )ثنائي كلورو 

ثنائي الفينيل - ثالثي كلورو اإليثان( ملكافحة خنفساء البطاطس يف سويسرا. وجرى 
واحلشرات  القطن  سوسة  على  للقضاء  الحق  وقت  يف   DDT الـ  مادة  استخدام 

األخرى، ولهذا حصل بول مولر على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1948.

وهكــذا بــدأ عصــر اجليــل الثانــي مــن مبيــدات اآلفــات، الــذي متيــز باســتخدام 
مــادة الـــ DDT وأقاربهــا، وهــي مــواد غيــر قابلــة للتحلــل احليــوي، لذلــك تتراكــم يف 
ــى  ــي حتــوي عل ــة الت ــدات احليوي ــن املبي ــن طــن م ــاً، تســتخدم 3 مالي ــة. حالي البيئ
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نحــو 1600 مــادة كيميائيــة مختلفــة ســنوّياً يف جميــع أنحــاء العالــم. ومــع ذلــك، فــإن 
ــال جــّداً ألن 0.1 % فقــط مــن مبيــدات اآلفــات  اســتخدام املبيــدات احليويــة غيــر فعَّ
ــى اآلفــات املســتهدفة، ممــا  ــرات- تصــل إل املطبقــة يف الواقــع - كمــا تشــير التقدي

يتســبب يف تدميــر 99.9 % املتبقيــة للبيئــة.

DDT مــادة كيميائيــة تــذوب يف الدهــون وميكــن أن تتراكــم يف األنســجة الدهنيــة للحيوانــات. يف السلســلة 
الغذائيــة أو الشــبكة، يتــم تضخيــم مــادة الـــ DDT املتراكمــة بيولوجّيــًا يف أجســام احليوانــات عنــد كل مســتوى 
غذائــي أعلــى. لقــد جــرى تضخيــم تركيــز الـــ DDT يف األنســجة الدهنيــة للكائنــات نحــو 10 ماليــن مــرة يف 
هــذه السلســلة الغذائيــة يف مصــب نهــر بالُقــْرب مــن لونــغ آيالنــد ســاوند يف واليــة نيويــورك األمريكيــة. إذا كان 
كل كائــن حــي مــن العوالــق النباتيــة يأخــذ ويحتفــظ بوحــدة واحــدة مــن الـــ DDT، فــإن الســمكة الصغيــرة التــي 
تــأكل آالف العوالــق احليوانيــة )التــي تتغــذى علــى العوالــق النباتيــة( ســتخزن آالف الوحــدات مــن الـــ DDT يف 
أنســجتها الدهنية. كل ســمكة كبيرة تأكل عشــرة من األســماك الصغيرة ســوف تبتلع وتخزن عشــرات اآلالف 

مــن الوحــدات، وكل طائــر أو )إنســان( يــأكل أســماكًا كبيــرة عــدة ســيبتلع مئــات اآلالف مــن الوحــدات.
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الة ألن ما يقرب من 40 % من األغذية املزروعة  تعتبر املبيدات احليوية غير فعَّ
املبيدات  استخدام  أّن  مع  واألمراض.  اآلفات  بسبب  تُفقد  العالم  أنحاء  يف جميع 
إلى عام   1945 الواليات املتحدة من عام  احلشرية زاد مبقدار عشرة أضعاف يف 
من  تقريباً  1989، فقد تضاعف إجمالي خسائر احملاصيل من أضرار احلشرات 
7 إلى 13 %. تسبب نحو مليون حشرة معروفة نحو 90 % من األضرار التي تلحق 
باحملاصيل الغذائية )تشير بعض التقديرات إلى أن 10 كوينتيليون )1018( حشرة تعيش 
على األرض يف أي وقت(. وتقدر منظمة الصحة العاملية )WHO( أن مبيدات اآلفات 

تسمم نحو مليون شخص كل عام، وتتسبب يف وفاة ما يصل إلى 20000 شخص.

خــالل العقــد املاضــي، شــّكل اســتخدام مبيــدات اآلفــات الزراعيــة 80-75 % مــن 
إجمالــي االســتخدام يف الواليــات املتحــدة؛ وجــرى اســتخدام الباقــي يف مكافحــة 
اآلفــات احلضريــة والطــرق واملناظــر الطبيعيــة والغابــات. ويســتخدم ربــع املبيــدات 
ــع أّن األراضــي املزروعــة  ــا، م ــة كاليفورني ــات املتحــدة يف والي املســتخدمة يف الوالي
يف كاليفورنيــا ال متثــل ســوى 2 - 3 % مــن إجمالــي اســتخدام املبيــدات يف الواليــات 
املتحــدة. ووفقــاً لشــبكة Pesticide Action Network، فــإن نحــو ثلــث إجمالــي مبيــدات 
اآلفــات املســتخدمة يف كاليفورنيــا يف أي ســنة معينــة ســامة لإلنســان كســموم فوريــة 
ة( و / أو ســموم مزمنة، مبا يف ذلك املواد املســرطنة، واملواد الســامة اإلجنابية  )حادَّ

أو النمائيــة، والســموم العصبيــة، أو ملوثــات امليــاه اجلوفيــة.

زادت كثافــة اســتخدام مبيــدات اآلفــات املبلــغ عنهــا )املكونــات النشــطة املطبقــة 
لــكل وحــدة زمنيــة ومســاحة( يف كاليفورنيــا بنســبة 60 % مــن 16.1 كــغ / هكتــار يف 
عــام 1991 إلــى 25.7 كــغ / هكتــار يف عــام 1998، مــع زيــادة إجماليــة قدرهــا 51 % يف 

الكميــة مــن 58.5 × 103 إلــى 88.4 × 103 طــن متــري خــالل الفتــرة نفســها.
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ة  تشــمل أكثــر مبيــدات اآلفــات ســمية املســتخدمة يف كاليفورنيــا الســموم احلــادَّ
)مثــاًل، مــواد التبخيــر وبروميــد امليثيــل والكلوروبكريــن وفلوريــد الســلفوريل(، واملــواد 
املســرطنة )مثــاًل، مبخــرات التربــة، وصوديــوم ميتــام، وتيلــون(، واملــواد الســامة 
اإلجنابيــة أو التطوريــة )مثــاًل، التربــة ومــواد التبخيــر وبروميــد امليثيــل وميتــام 
ــات  ــل الفوســفات العضــوي والكربامــات( وملوث ــة )مث ــوم( والســموم العصبي الصودي
ومبيــدات  والنورفلــورازون  للديــورون  األعشــاب  مبيــدات  )مثــل  اجلوفيــة  امليــاه 

األلديــكارب احلشــرية(.

أدت زيــادة اســتخدام مبيــدات اآلفــات املســببة للســرطان بنســبة 127 % إلــى 
زيــادة متزامنــة يف حــاالت اإلصابــة بالســرطان املصححــة بالعمــر يف كاليفورنيــا 
خــالل فتــرة الثمانــي ســنوات هــذه )مبــا يف ذلــك ســرطان الــدم لــدى األطفــال، وأورام 
ــة، وبعــض  ــة، وســرطان اخلصي ــة الالهودجكيني ــدد الليمفاوي الدمــاغ، وســرطان الغ

أشــكال الســرطان مثــل ســرطان الثــدي(.

 22.9 44 % من  بنسبة  األكثر سمية  ارتفع إجمالي استخدام مبيدات اآلفات 
ألف طن عام 1991 إلى 32.9 ألف طن عام 1995، لكنه انخفض بنسبة 12 % إلى 
29 ألف طن عام 1998 بسبب انخفاض استخدام مبيدات التربة وبروميد امليثيل 
وميتام الصوديوم والضغوط التنظيمية والعامة من املخاوف الصحية. تشمل مبيدات 
اآلفات املتبقية املستخدمة يف كاليفورنيا مبيدات الفطريات الكبريت )املسؤولة عن 
معظم حاالت تسمم عمال املزارع(، وزيوت البترول كمبيدات حشرية، وملوثات الهواء 

الرئيسية، ومبيدات اآلفات املسببة الضطرابات الغدد الصماء.

الغــدد الصمــاء )املعروفــة أيضــاً  الكيميائيــة املســببة الضطرابــات  املــواد  إّن 
باســم املــواد الكيميائيــة املســببة الضطرابــات الهرمونــات( هــي مجموعــة مــن املــواد 
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الكيميائيــة القــادرة علــى محــاكاة أو تعديــل عمــل الهرمونــات الطبيعيــة للكائنــات 
احليــة. وقــد صــار النــاس قلقــن بشــكل متزايــد بشــأن اآلثــار اإلجنابيــة واإلمنائيــة 
الضــارة احملتملــة للمــواد الكيميائيــة املخلـّـة بعمــل الغــدد الصمــاء على البشــر واحلياة 

البريــة.

تشــمل النتائــج الســلبية علــى الصحــة اإلجنابيــة والنمائيــة لإلنســان التــي جــرى 
ربطهــا بهــذه العوامــل ســرطانات الثــدي واملبيــض وســرطان بطانــة الرحــم، والعقــم. 
واســتغراق وقــت طويــل للحمــل، وزيــادة معــدالت اإلجهــاض التلقائــي، وانخفــاض 
ــد الشــباب،  ــة عن ــادة ســرطان اخلصي ــاث، وزي ــى اإلن ــور إل ــن الذك ــد م نســب املوالي
وزيــادة ســرطان البروســتاتا. وانخفــاض جــودة الســائل املنــوي، وزيــادة تواتــر التهــاب 
اخلصيــة، والبلــوغ املبكــر. ويتضــح تنــوع اســتجابات احليــاة البريــة املنســوبة إلــى 
ــواع التــي تعيــش يف مناطــق  ــة املعيقــة لعمــل الغــدد الصمــاء يف األن املــواد الكيميائي

ملوثــة علــى نطــاق واســع باملــواد الكيميائيــة.

توجــد حاليــاً معاهــدة عامليــة هــي اتفاقيــة ســتوكهولم بشــأن امللوثــات العضويــة 
الثابتــة )POPs(. تنــص هــذه االتفاقيــة علــى أن )امللوثــات العضويــة الثابتــة هــي 
مــواد كيميائيــة تبقــى ســليمة يف البيئــة لفتــرات طويلــة، وتنتشــر علــى نطــاق واســع 
ــون ســامة لإلنســان  ــة وتك ــات احلي ــة للكائن ــم يف األنســجة الدهني ــاً، وتتراك جغرافّي

ــي تشــمل: ــذرة(، والت ــة )العشــرة الق ــة(. تســتهدف االتفاقي ــاة البري واحلي

· بعــض املبيــدات احلشــرية، مثــل الـــ DDT والكلــوردان، التــي كانــت تســتخدم يف 	
الســابق بشــكل شــائع ملكافحــة اآلفــات يف الزراعــة ومــواد البنــاء، وكذلــك حلمايــة 

الصحــة العامــة وتعتبــر حاليــاً مــن امللوثــات العضويــة الثابتــة.
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· ــات التطبيقــات 	 ــور، التــي اســتخدمت يف مئ مركبــات ثنائــي الفينيــل متعــدد الكل
التجاريــة، مثــل املعــدات الكهربائيــة، ونقــل احلــرارة، واملعــدات الهيدروليكيــة، 

وكمــواد ملدنــة يف الدهانــات، والبالســتيك، ومنتجــات املطــاط.

· ــم 	 ــي يت ــوران، الت ــل الديوكســينات والفي ــة، مث ــة الكيميائي بعــض املنتجــات الثانوي
إنتاجهــا عــن غيــر قصــد مــن معظــم أشــكال االحتــراق، مبــا يف ذلــك محــارق 
والعمليــات  الطلــق،  الهــواء  يف  القمامــة  وحــرق  والطبيــة،  البلديــة  النفايــات 

الصناعيــة.

جرى التصديق على هذه املعاهدة من ِقبل الواليات املتحدة يف 23 مايو 2001.

· تعطـــيل الــــــدورات البيـــــوجيوكيميائيــــة	
التملـــــح. 1

يُعــد التراكــم البشــري لألمــالح الذائبــة )القابلــة للذوبــان( يف التربــة )املعروفــة 
بامللوحــة الثانويــة( مصــدر قلــق كبيــر، ال ِســيَّما يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة 
مــن العالــم، حيــث يــؤدي إلــى إزالــة الغطــاء النباتــي إلــى جانــب عــدم كفايــة الترشــيح 
والتصريــف وتخفيــف أمــالح النظــام الهيدرولوجــي. يــؤدي احملتــوى املرتفــع مــن 
األمــالح الذائبــة )مثــل كلوريــدات وكبريتــات الصوديــوم والكالســيوم واملغنيســيوم 
والبوتاســيوم( يف ميــاه الــري إلــى جانــب معــدالت التبخــر العاليــة إلــى متلــح / قلويــة 

مبــرور الوقــت تصــل يف النهايــة إلــى مســتويات ضــارة بنمــو النبــات.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

54 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

عملية التشبع باملياه والتملح.

ــة  ــة نوعــان رئيســيان مــن الترب ــْرب مــن ســطح الترب ــح بالُق ــج عــن تراكــم املل ينت
املتأثــرة بامللــح، حيــث تــؤدي كربونــات الصوديــوم والبيكربونــات إلــى تربــة قلويــة 
)ســوديك(، بينمــا يــؤدي كلوريــد الصوديــوم وكبريتــات الصوديــوم إلــى تربــة ماحلــة. 
مــع زيــادة الزراعــة املرويــة، يــزداد التملــح والقلويــة بفعــل اإلنســان، ممــا يؤثــر ســلباً يف 
نحــو 20 % مــن األراضــي املرويــة و77 مليــون هكتــار يف جميــع أنحــاء العالــم، وينتشــر 

هــذا مبعــدل يصــل إلــى 2 مليــون هكتــار يف الســنة.
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التنمية العاملية للري والتملح الثانوي للتربة.

ــادة  ــة املاحلــة يف زي ــن الترب ــان الســطحي والترشــيح م ــن أن يتســبب اجلري ميك
مســتويات التملــح يف مــوارد امليــاه الســطحية واجلوفيــة. يف أراضــي احملاصيــل 
البعليــة، حيــث يكــون هطــول األمطــار مرتفًعــا مبــا يكفــي لزراعــة احملاصيــل مــع 
القليــل مــن الــري اإلضــايف أو بدونــه، يــؤدي عــدم وجــود أنظمــة صــرف مناســبة إلــى 
ارتفــاع منســوب امليــاه اجلوفيــة والتشــبع بامليــاه )املعــروف أحياًنــا باســم الصحــاري 

ــة(. الرطب

يتغــذى بحــر آرال، الــذي كان يف يــوم مــن األيــام رابــع أكبــر مســطح مائــي داخلــي 
ــا مــن نهــري أمــو داريــا  ــًرا مكعًب يف العالــم، مــن التدفقــات الســنوية نحــو 50 كيلومت
ــال.  وســير داريــا، إال أنــه يوضــح العواقــب البيئيــة لإلفــراط يف الــري والــري غيــر الفعَّ



املشاكل البيئية وحلولهـــا

56 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

منــذ عــام 1960، أدى ري إنتــاج القطــن واألرز يف كازاخســتان وأوزبكســتان إلــى 
تقليــل املســاحة الســطحية لبحــر آرال بنحــو 50 % وحجمــه بنســبة 75 %، أي أكثــر 
مــن ثالثــة أضعــاف يف 33 عامــاً فقــط. وقــد أدى ذلــك إلــى التشــبع بامليــاه والتملــح 
ــاع  ــة مــن ق ــد واألراضــي املنتجــة بســبب األمــالح املنبعث وخســائر يف صناعــة الصي

البحــر الســابق.

حــــت التـربــــــــة . 2

ميكــن أن يحــدث حــت التربــة Erosion إمــا بشــكل طبيعــي وإمــا بســبب بشــري عن 
طريــق العوامــل الرئيســية للميــاه والريــاح. إّن تــآكل التربــة الطبيعــي )اجليولوجــي( 
هــو عمليــة طويلــة األمــد تتســبب يف اهتــراء اجلبــال وتبنــي الســهول والدلتــا خــالل 
ماليــن الســنن. تعمــل األنشــطة البشــرية، مثــل إزالــة الغطــاء النباتــي، والرعــي 
ــة،  ــات الترب ــة مكون ــدل إزال ــى تســريع مع ــة، عل ــة التقليدي ــاء، واحلراث ــر، والبن اجلائ
ــا،  ــة، ونقله ــا األصلي ــة الســطحية، مــن مواقعه ــة الســطحية والترب وبخاصــة القمام

وترســبها يف نهايــة املطــاف يف موقــع جديــد.

يوجــد ثالثــة أنــواع مــن التعريــة املائيــة: تــآكل الصفيحــة، وتــآكل اجلــدر، وتــآكل 
األخاديــد. يُعــرف فقــدان طبقــات موحــدة نســبّياً مــن التربــة الســطحية عــن طريــق 
التدفــق الواســع للميــاه الســطحية أســفل منحــدر أو عبر حقل باســم تــآكل الصفيحة. 
ويحــدث تــآكل اجلــدر عندمــا تشــكل امليــاه الســطحية تيــارات صغيــرة ســريعة التدفــق 
ــآكل األخاديــد هــو الشــكل  ــة. يف حــن أن ت ــة وضيقــة يف الترب تســبب قنــوات ضحل
األكثــر شــدة لتعريــة اجلــدر حيــث حتفــر جــداول ضخمــة مــن امليــاه ســريعة التدفــق 

قنــوات أعمــق وأوســع يف التربــة حتــى تصيــر خنــادق وأخاديــد.
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تعــد املمارســات الزراعيــة احلديثــة مســؤولة عــن 29 % مــن إجمالــي تدهــور 
التربــة بفعــل اإلنســان )1965 مليــون هكتــار( وقــد أدت إلــى تدهــور 38 % مــن إجمالي 
األراضــي الزراعيــة )1475 مليــون هكتــار( علــى النطــاق العاملــي. تشــمل أنــواع تدهــور 
التربــة التعريــة بفعــل امليــاه والريــاح، والتدهــور الكيميائــي )مثــاًل، فقــدان املــواد 
العضويــة يف التربــة واملغذيــات، والتملــح، والتلــوث، والتحمــض(، والتدهــور الفيزيائــي 

)مثــل الضغــط والتشــبع بامليــاه(.

يعتبــر التــآكل إلــى حــد بعيــد أكثــر أنــواع تدهــور التربــة انتشــاراً يف جميــع أنحــاء 
العالــم، ممــا يتســبب يف متوســط معــدل خســارة عاملــي للتربــة الســطحية اخلصبــة 
يبلــغ 30 طــن لــكل هكتــار يف ســنة واحــدة. يف الغــرب األوســط األعلــى للواليــات 
ــآكل الريــاح يف كل مــن الصيــف  ــة بســبب ت ــة الســطحية الثمين املتحــدة، تُفقــد الترب
والشــتاء. عاصفــة ثلجيــة واحــدة يف أواخــر الشــتاء وأوائــل الربيــع قــد تنثــر 30 مليــون 

طــن أو أكثــر مــن التربــة الســطحية.

يبلــغ معــدل جتديــد التربــة الســطحية نحــو 2.5 ســم لــكل 500 عــام يف ظــل 
الظــروف الزراعيــة ونحــو 1.5 ســم لــكل 3000 عــام يف ظــل الظــروف الطبيعيــة. 
علــى الصعيــد العاملــي، تتعــرض أكثــر مــن 10 ماليــن هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة 
املنتجــة للتدهــور الشــديد ويجــري التخلــي عنهــا ســنوّياً بســبب تــآكل التربــة الزائــد 
 ،Erodibility عــن تكويــن التربــة. تشــمل العوامــل املســاهمة يف تــآكل التربــة التعريــة

ــب(، والغطــاء األرضــي، وإدارة األراضــي. وشــكل األرض )املنحــدر واجلان

يف الزراعــة التقليديــة باســتخدام محــراث لوحــة التشــكيل ملحقــاً بقــرص، يُقلــب 
15 ســم العلــوي مــن التربــة وتقســيمها مــع بقايــا احملاصيــل الســابقة ويُحــرث أي 
غطــاء نباتــي حتتهــا. تــؤدي طريقــة احلــرث هــذه إلــى إزالــة و / أو دفــن بقايــا 
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ــل  ــة فحســب، ب ــآكل الترب ــة عرضــة لت ــرك ســطح الترب ــل وال تت ــل يف احلق احملاصي
تزيــد أيضــاً مــن حتلــل ومتعــدن املــادة العضويــة للتربــة )SOM(، ممــا يســهم بــدوره 
يف فقــدان التربــة، وكذلــك انبعــاث غــازات االحتبــاس احلــراري )مثــل ثانــي أكســيد 

.)CH4 وامليثــان N2O وأكســيد النيتــروز CO2 الكربــون

من   %  40-50 متوسطه  ما  يُفقد  احلراثة،  من  األولى  سنة  اخلمسن  خالل 
 SOM بـ  الغنية  التربة السطحية  املستوى األصلي للقسم األساسي. ويقلل فقدان 
من تكوين مجاميع التربة، وقدرات االحتفاظ باملياه واملغذيات، ونتيجة لذلك، من 
خصوبة التربة. الرواسب الناجتة لها تأثيرات كبيرة يف نوعية املياه وكميتها، وفقدان 
األراضي الزراعية وانخفاض جودتها بسبب تآكل التربة يجعل التحدي املتمثل يف 

تلبية احتياجات الغذاء واأللياف للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة أكبر.

يتجــاوز ســوء إدارة النظــم اإليكولوجيــة الزراعيــة واإلفــراط يف اســتخدامها 
احلــدود املاديــة التــي صنعهــا اإلنســان مــن خــالل إفقــار النظــم البيئيــة احمليطــة 
التــي يتبــادل معهــا اســتخدام األراضــي الزراعيــة الطاقــة واملــواد. اإلنتــاج الزراعــي 
ــة والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، وبخاصــة يف  هــو املصــدر الرئيســي للدخــل والعمال
البلــدان الناميــة؛ وبالتالــي، فــإن تدهــور األراضــي الزراعيــة املنتجــة وفقدانهــا يقلــالن 

ــي واالســتقرار االقتصــادي. مــن األمــن الغذائ

التصحـــــــر. 3
ــل بشــكل دائــم مــن  ميكــن وصــف التصحــر، بأنــه عمليــة مــن صنــع اإلنســان تقل
اإلنتاجيــة البيولوجيــة والتنــوع وقــدرة النظــم البيئيــة علــى التجــدد الذاتــي، ال ِســيَّما 

يف املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة واملناطــق شــبه الرطبــة مــن الكــرة األرضيــة.
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مــع اإلمــداد احملــدود بامليــاه، فــإن هــذه املناطــق )التــي تغطــي نحــو 47.2 % مــن 
ســطح األرض اخلالــي مــن اجلليــد( أكثــر عرضــة للتصحــر مــن املناطــق الرطبــة 
بســبب مقاومتهــا املنخفضــة ومعــدالت التعــايف البطيئــة مــن االضطرابــات. نحــو 
20 % )نحــو 1035 × 106 هكتــار( مــن األراضــي اجلافــة املعرضــة للخطــر يف العالــم 

وُســبل عيــش أكثــر مــن بليــون شــخص يعانــون الفقــَر بشــكل مباشــر بســبب التصحــر 
يف هــذه املنطقــة.

التوزيــع العاملــي لألراضــي املعرضــة خلطــر التصحــر. الصحــاري القاحلــة جــّدًا فيهــا غطــاء نباتــي ضئيل أو بال 
غطــاء نباتــي أو تربــة عضويــة ونشــاط بشــري نــادر؛ وبالتالــي، يف الواقــع، ال يوجــد خطــر ملزيــد مــن التصحر.
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والرعــي  الغابــات،  إزالــة  التصحــر:  وراء  األساســية  الدافعــة  الُقــوى  تشــمل 
اجلائــر، وســوء اإلدارة الزراعيــة )اإلفــراط يف الزراعــة والتملــح / القلويــة(، والزحــف 
العمرانــي، والتلــوث احلضــري الصناعــي. ينتــج عــن التصحــر عواصــف ترابيــة قــد 
حتمــل كميــات كبيــرة مــن التربــة الســطحية املتآكلــة ملســافات طويلــة جــّداً. أظهــرت 
العواصــف الترابيــة يف ثالثينــات القــرن املاضــي يف املنطقــة املعروفــة باســم قصعــة 
الغبــار Dust Bowl يف الواليــات املتحــدة عمليــة التصحــر مــن خــالل الرعــي اجلائــر 
ــآكل  ــة، ممــا تســبب يف اجلفــاف والت ــى أراٍض زراعي ــل األراضــي العشــبية إل وحتوي

بســبب الريــاح، وبالتالــي فقــدان إنتاجيــة النظــام البيئــي.

الزراعــــــــة احليوانيـــــــة. 4

تعتبــر الزراعــة احليوانيــة مكونــاً كبيــراً مــن الزراعــة، أي احليوانــات مثــل األبقــار 
والدجــاج والديــك الرومــي واخلــراف واملاعــز وغيرهــا.

يف جميع أنحاء العالم، يشير تقرير شامل حديث، تشكل الثروة احليوانية 40 % 
أن  املتوقع  ومن  بليون شخص.   1.3 وتوظف  الزراعي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من 
يتضاعف اإلنتاج العاملي من اللحوم من 229 مليون طن متري يف 1999 إلى 450 
مليون طن متري يف عام 2050 وأن ينمو إنتاج احلليب من 580 إلى 1043 مليون طن 
متري. ومع ذلك، وكما يؤكد تقرير منظمة الفاو أّن )مساهمة الثروة احليوانية يف 

املشكالت البيئية على نطاق واسع(.

يقتــرح التقريــر أن اإلنتــاج احليوانــي يجــب أن يحظــى باهتمــام كبيــر مــن صانعــي 
السياســات عندمــا )يتعاملــون مــع مشــكالت تدهــور األراضــي وتغيــر املنــاخ ونقــص 

امليــاه وتلــوث امليــاه وفقــدان التنــوع البيولوجــي(.
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· حتديــــــــــــات األمـــــن الغذائــــــي	
منــذ عــام 1970، تضاعــف اإلنتــاج الغذائــي العاملــي، وتضاعــف اإلنتــاج احليوانــي 
ــا نفشــل يف إطعــام 800 مليــون شــخص  ــادة، مــا زلن ثــالث مــرات. مــع كل هــذه الزي
ــدل 1.3 % ســنوّياً. يشــير  ــم مبع ــع منــو ســكان العال ــى م ــن حت ــن الســكان احلالي م
األمــن الغذائــي إلــى أّن إنتــاج غــذاء كاٍف ومغــٍذ يف متنــاول اجلميــع، وال ِســيَّما 
الفقــراء، مــن خــالل تأمــن قاعــدة املــوارد الطبيعيــة لإلنتاجيــة الزراعيــة علــى املــدى 
الطويــل. ويكشــف تقريــر حالــة األمــن الغذائــي يف العالــم أن عــدد األشــخاص الذيــن 
يعانــون نقــَص التغذيــة يبلــغ 800 مليــون يف البلــدان الناميــة، و 8 ماليــن يف البلــدان 

الصناعيــة، و26 مليــون يف البلــدان التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة.

مــا ينتــج عــن ذلــك مــن مجاعــة ونقــص التغذيــة ونقــص املغذيــات الدقيقــة ومرض 
اســتنفاد املغذيــات يشــكل تهديــداً خطيــراً علــى صحــة شــخص واحــد علــى األقــل مــن 
بــن كل ســتة أشــخاص ونحــو واحــد مــن كل ثالثــة أطفــال. أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

هــي موطــن ملــا يقــرب مــن ربــع اجليــاع يف العالــم النامــي.

تختلــف حــدة املشــكلة يف جميــع أنحــاء القــارة. مــع أّن غــرب إفريقيــا بهــا أكبــر 
عــدد مــن الســكان يف أي منطقــة مــن املناطــق األفريقيــة، إال أنهــا تعانــي نقــَص 
التغذيــة بشــكٍل أقــل. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن شــرق إفريقيــا، التــي يبلــغ عــدد 
ــَص  ــون نق ــن يعان ــر مــن ضعــف عــدد األشــخاص الذي ــا أكث ــاًل، به ــل قلي ســكانها أق
ــر نســبّياً، مــع أّن كليهمــا  ــا أكب ــوب إفريقي ــة. كمــا أن األعــداد يف وســط وجن التغذي

يضــم عــدداً أقــل بكثيــر مــن الســكان.

يعيــش غالبيــة األشــخاص الذيــن يعانــون نقــَص التغذيــة يف البلــدان الناميــة يف 
آســيا واحمليــط الهــادئ. هــذه املنطقــة هــي موطــن لـــ 70 % مــن إجمالــي ســكان 
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العالــم النامــي، كمــا أنهــا تضــم مــا يقــرب مــن ثلثــي )526 مليــون( مــن يعانــون نقــَص 
التغذيــة. الهنــد وحدهــا لديهــا عــدد مــن األشــخاص الذيــن يعانــون نقــَص التغذيــة 
)204 مليــون( أكثــر مــن كل أفريقيــا يف جنــوب الصحــراء الكبــرى مجتمعــة. مــع 
ــن  ــي الذي ــث إجمال ــر مــن ثل ــوب آســيا أكث ــة جن ــل منطق ــد، متث ــران الهن ــة جي إضاف
يعانــون نقــَص التغذيــة يف العالــم )284 مليــون(. 30 % )240 مليــون شــخص( يعيشــون 

ــر مــن 164 مليــون يف الصــن. يف جنــوب شــرق وشــرق آســيا وأكث

أدت الثورة اخلضراء، مع إدخال أصناف جديدة من القمح واألرز، إلى زيادات 
كبيرة يف إنتاج احملاصيل. لقد أعطت بال شك أكثر من )مساحة للتنفس( يف إنتاج 
الغذاء التي تصورها مؤيدوها. فقد جنبت املجاعة بالنسبة للكثيرين يف جنوب آسيا 
وأمريكا الالتينية، حيث جرى تبني األصناف اجلديدة واألساليب اجلديدة بحماس.

ــه ميكــن  ــا أن ــة. وطامل ــة الزراعي ــارزة يف التنمي ــورة اخلضــراء عالمــة ب ــت الث كان
ضمــان ميــاه الــري واألســمدة واملبيــدات، ســيكون مــن املمكــن ضمــان حصــاد وفيــر. 

صــار حــل املشــكلة ناجحــاً.

بعــد أقــل مــن عقديــن مــن الزمــن، أعــرب املســؤولون عــن مخاوفهــم. فقــد فشــلت 
التنميــة يف إفريقيــا، كمــا أن الثــورة اخلضــراء فشــلت يف الهنــد.

وهو ما يعكس توضيح العامل للصالت البيئية األساسية بن الغابات، والدورة 
وبالطبع  التربة،  ومتلح  واجلفاف،  احملاصيل،  ومنو  املياه،  وتوافر  الهيدرولوجية، 
القرن  الزراعة يف  التكاليف. وهنا تكمن بعض حتديات  املالية على حتمل  القدرة 
احلادي والعشرين. بالنسبة لتقلص األراضي الصاحلة للزراعة يف العالم وانخفاض 

إنتاجيتها، فإن أسعار مدخالت الطاقة ستلوح يف األفق بشكل كبير.
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· توافــــــر امليــــــــاه	
يظهــر توافــر امليــاه للزراعــة كعامــل محــدد رئيســي إلنتــاج احملاصيــل يف أجــزاء 
كثيــرة مــن العالــم. ســيؤدي تغيــر املنــاخ العاملــي إلــى تفاقــم املشــكلة، إلــى حــد كبيــر 
يف املناطــق التــي ســيصبح فيهــا املنــاخ أكثــر جفافــاً ممــا هــو عليــه حاليــاً. إلــى أقــل 
حــد، قــد يطــرح مشــكالت حيــث ســتزيد كميــات هطــول األمطــار ولكنهــا تتســاقط 

مــع هطــول أمطــار غزيــرة.

ُقّدمــت دراســة مفيــدة يتــم فيهــا تعريــف البصمــة املائيــة Water  Footprint لبلــد 
مــا علــى أنهــا حجــم امليــاه الالزمــة إلنتــاج الســلع واخلدمــات التــي يســتهلكها ســكان 
البلــد. كمــا تتضمــن حســاباتها توافــر امليــاه احملليــة وامليــاه التــي يجــري اســتيرادها 
مــن بلــدان أخــرى. يف الفتــرة 2001-1997، كان متوســط اســتخدام امليــاه للفــرد 2480 
متــراً مكعبــاً يف الســنة للواليــات املتحــدة، و700 متــر مكعــب يف الســنة للصــن، و1240 

متــراً مكعبــاً يف العــام كمتوســط عاملــي.

ــة بعــن االعتبار: )أ( الظــروف املناخية احمللية،  يأخــذ الباحثــون أربــع حقائــق ُمهمَّ
)ب( احلجــم و )ج( منــط االســتهالك، )د( كفــاءة اســتخدام امليــاه. إن آثــار أقــدام 
زراعــة احملاصيــل مفيــدة: مثــاًل، األرز، الــذي يعــد العنصــر األساســي ملــا يقــرب مــن 

بليونــي شــخص، يتمتــع بأكبــر بصمــة مائيــة.
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استخدام املياه لزراعة محاصيل مختلفة، يشار إليه أيضًا بالبصمة املائية للمحاصيل. ويدل استخدام 
املياه من ِقبل الناس على منط استهالكهم.

· معضلــــــــــة الوقــــــــــود احليـــــــــــوي	
ظهــر حتويــل احملاصيــل إلــى وقــود حيــوي مؤخــراً كمشــكلة وطنيــة وعامليــة 
رئيســية. فقــد جــرى التركيــز بشــكل خــاص علــى حتويــل الــذرة إلــى اإليثانــول. لقــي 
هــذا التحويــل زخمــاً هائــاًل عندمــا قــدم الكونغــرس األمريكــي، الــذي فــرض إنتــاج 
15 بليــون غالــون )أمريكــي( مــن الوقــود احليــوي بحلــول عــام 2015، إعانــات مربحــة. 
لتحقيــق هــذا املســتوى مــن إنتــاج الوقــود احليــوي، تشــير التقديــرات إلــى أن هنــاك 
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حاجــة إلــى 40 % مــن محصــول الــذرة يف الواليــات املتحــدة. وقــد شــكك عــدد هائــل 
مــن التعليقــات واالفتتاحيــات واألوراق العلميــة يف احلكمــة مــن حتويــل محصــول 

كثيــف الطاقــة مثــل الــذرة إلــى وقــود حيــوي.

الشــاغل الثانــي هــو مــا ميكــن أن نطلــق عليــه )فــراغ الطعــام( الــذي ســيخلقه هــذا 
التحــول. وقــد أُعــرب عــن املخــاوف يف جميــع أنحــاء العالــم. يف الواليــات املتحــدة، 
مثــاًل، الــذرة ليســت فقــط طعامــاً وعلفــاً، ولكــن مشــتقاتها هــي أيضــاً الدعامــة 
األساســية للعديــد مــن املنتجــات األخــرى. وبالتالــي، فــإن الزيــادات يف أســعار الغــذاء 

أمــر ال مفــر منــه، وهــو مــا يحــدث بالفعــل.

كيــف نضمــن إنتاجيــة زراعيــة مســتدامة وأمنــاً غذائّيــاً جلميــع الكائنــات احليــة؟ 
إّن أهميــة إنتــاج الغــذاء ليســت قابلــة للنقــاش. لذلــك، مــا يجــب مناقشــته بجديــة هــو 
االنفصــال بــن النمــو الســكاني املتزايــد، والزراعــة الصناعيــة، ومدخــالت الطاقــة، 

والصراعــات يف اســتخدام األراضــي.

إلــى جانــب االعتبــارات الســابقة، ســوف يتفاقــم هــذا االصطــدام إذا حــدث 
انخفــاض يف إنتــاج احملاصيــل مــع تغيــر املنــاخ.

هناك حقيقتان أساسيتان ستشكالن مستقبل الزراعة: 

زيادة مطردة يف استهالك الغذاء واأللياف التي تنتجها الزراعة.. 1
يف الوقت نفسه يوجد انخفاض مطرد يف جودة وإنتاجية التربة حول العالم. . 2

االجتاهان يف مسار تصادمي. لن يتجنب هذا االصطدام بحل واحد.
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· حلــــــول مشـــــــكالت استخدام األراضي للزراعــــــــة	
فهم وتعريف املشكلة الزراعية، والتوصيف، وتبسيط االفتراضات، وحتليل املشكلة . 1

األصلية، واحلجم، والتأثيرات قصيرة وطويلة املدى )الهواء، واملياه السطحية، 
واملياه اجلوفية، واملخاطر واملسؤوليات البيئية، وما إلى ذلك( للمشكلة.

حتديــد اخليــارات الصديقــة للبيئــة: الهــدف هــو دراســة البدائــل القائمــة علــى . 2
ــة،  ــث التكلفــة، وعادل ــة مــن حي ــاً، وفعال ــاً وتقنّي ــي تكــون ســليمة علمّي األداء والت
الــة يف حتقيــق األهــداف البيئيــة الزراعيــة.  وشــاملة، وأخالقيــة، ومرنــة، وفعَّ
ســيحتاج هــذا إلــى دراســة شــاملة ملعظــم اخليــارات املتاحــة احلاليــة واملوثوقــة 
)علــى ســبيل املثــال، مراجعــة األدبيــات واملمارســات واملنشــورات املهنيــة وكتيبــات 
التصميــم( ملعاجلــة املشــكلة؛ قــد يتطلــب ذلــك تقييــم التقنيــات البيئيــة، وتغييــرات 

يف ممارســات اإلدارة ودمــج منــع التلــوث.

القيام بإجراء مراجعة شاملة: بعد االنتهاء من التحليل األولي للمشكلة الزراعية، . 3
واملفاعالت،  والتفاعالت،  الكتلة(،  )حفظ  املواد  وتوازن  الوحدة  وعمليات 
واستهالك الطاقة )استخدم اجلاذبية كلما أمكن ذلك ألن اجلاذبية تفوز دائماً(.

االعتــراف بالــدور احلاســم: القيــام بأوســع نقــاش ممكــن مــع اإلداريــن واملنظمن . 4
ــر  ــور بنشــاط يف تطوي ــة واجلمه وإشــراك أصحــاب املصلحــة واألطــراف املهتم

توافــق يف اآلراء.

بعد دمج التعليقات املتنوعة، اقترح فحص خطة املعاجلة احملتملة بشكل منهجي وواقعي، . 5
ثم اعمل تقديرات التكلفة )رأس املال، والتشغيل، والصيانة، واملراقبة، واإلصالحات، 

وما إلى ذلك( وهندسة القيمة للخيار املختار قبل االنتهاء من التوصيات.
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مشــكلة اســتخدام األراضي ومــوارد الغابـــــات
كمــا وجدنــا ســابقاً، ال متثــل الغابــات بعضــاً مــن أكثــر النظــم البيئيــة روعــة يف 
العالــم فحســب، بــل تــؤدي أيضــاً دوراً هائــاًل يف أداء العديــد مــن النظــم البيئيــة 
األخــرى. تدعــم أشــكال احليــاة الفريــدة هــذه، ذات العمــر الطويــل نســبّياً والقــدرة 
علــى إنتــاج اخلشــب علــى مــدى ســنوات عديــدة، فسيفســاء كاملــة مــن النظــم البيئيــة 

األصغــر التــي تعتمــد علــى أجــزاء عــدة مــن األشــجار والنباتــات الكامنــة وراءهــا.

أوصافنا للعمليات البيئية للغابات النموذجية التي تؤدي إلى تطوير أنواع مختلفة 
من التربة، ودورها يف الدورات البيوجيوكيميائية، وبنية مجتمعاتها، والتوزيع العاملي 
لتقييم مساهمة  املناطق األحيائية، يجب أن توفر اخللفية الالزمة  العديد من  يف 

خدمات النظم اإليكولوجية للغابات للبشرية والكائنات احلية األخرى.

الوظائف األساسية املعينة للغابات 2005.
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ســندرس هنــا مــدى املــوارد احلراجيــة العامليــة والوطنيــة، واالســتخدام التاريخــي 
واملعاصــر للغابــات مــن ِقبــل البشــر، واحلالــة احلاليــة لقاعــدة موارد الغابــات، ونصف 

التغييــرات التــي أحدثتهــا ومــا أحدثتهــا اآلفــات الطبيعيــة ومســببات األمراض.

· النطـــــــــــــاق العاملــــــــــــي والوطــــــــني للغابــــــــات	
تشير الغابة إلى نظام إيكولوجي قائم بذاته )مثاًل، من 1 إلى 100 هكتار( أو إلى 
 1000-100000( إقليمي  منظر طبيعي  أو  1000-100 هكتار(  )مثاًل،  منطقة محلية 
بأنها  احلراجية(  )األراضي  تُعّرف  األشجار.  عليها  تهيمن  وكلها  أكثر(،  أو  هكتار 
مساحة 0.4 هكتار )= 1 فدان( و 10 % غطاء حراجي. تشغل الغابات ما يقرب من 
3.5 بليون هكتار أو نحو 30 % من مساحة اليابسة يف العالم. ما يقرب من ثلثي 

الغابات يف 10 بلدان، يف حن أن أقل من 10 % من املساحة غابات يف 53 دولة.

توزيع املوارد احلراجية العاملية.
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تعــد الغابــات يف جميــع أنحــاء العالــم مصــدراً مباشــراً لكســب العيــش ألكثــر مــن 
350 مليــون شــخص، ويعتمــد مــا يقــرب مــن ثالثــة أضعــاف هــذا العــدد بشــكل غيــر 
مباشــر علــى الغابــات. كمــا ســنالحظ الحقــاً، كان هنــاك خســارة تدريجيــة ملناطــق 
الغابــات بســبب اســتخدامات الرعــي والزراعــة وغيرهــا مــن االســتخدامات التنموية.

· أنـــــــــــــواع ووظائـــــــــــف الغابــــــــــات	
إن نــوع وخصائــص الغابــة املوجــودة يف أي موقــع معــن هــي نتيجــة عوامل متعددة 
ومتفاعلــة، وأهمهــا املنــاخ الكلــي والصغيــر، واجليومورفولوجيــا، والهيدرولوجيــا، 
والتربــة؛ النباتــات واحليوانــات املرتبطــة بهــا؛ وأنظمــة االضطرابــات التاريخيــة 
ــة  ــات والظــروف اجلوي ــق والفيضان ــل: احلرائ ــة واإلنســانية يف املنطقــة، مث الطبيعي

ــات. ــة الغاب املتطرفــة وقطــع األخشــاب وإزال

اعتمــاداً علــى مجموعــة العوامــل هــذه، تختلــف الغابــات يف خصائــص مثــل 
املظهــر، وتكويــن األنــواع وتنوعهــا، والكثافــة، وهيــكل العمــر واحلجــم، وعــادات النمــو 

ــم. ــع أنحــاء العال يف جمي

بنــاًء علــى هيكلهــا وعمرهــا، تُصنــف النظــم اإليكولوجيــة للغابــات عمومــاً علــى 
أنهــا منــو قــدمي أو منــو ثــاٍن أو مزرعــة. يشــار إلــى الغابــات الناضجــة التــي وصلــت 
ــة وتركــت ســليمة لعــدة  ــة األوليــة والثانوي إلــى مراحلهــا املســتقرة نســبّياً مــن الوراث
مئــات مــن الســنن علــى أنهــا غابــات قدميــة النمــو، أو غابــات متعاقبــة متأخــرة، أو 

غابــات حدوديــة.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

70 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

يعــّرف معهــد املــوارد العامليــة الغابــات احلدوديــة بأنهــا )غابــات طبيعيــة كبيــرة، 
ســليمة بيئّيــاً ، وغيــر مضطربــة نســبّياً والتــي مــن احملتمــل أن تعيــش إلــى أجــل 
غيــر مســمى دون مســاعدة بشــرية(. كمــا أّن هــذه الغابــات عــادة مــا تكــون متعــددة 
ــة(  ــا تكــون متحلل ــاً م ــرة نســبّياً )غالب ــى أشــجار كبي ــة( وحتــوي عل الطبقــات )طبقي
وطويلــة العمــر؛ وأعقــاب كبيــرة )أشــجار ميتــة واقفــة(؛ ســجالت كبيــرة ســاقطة 

ــل. ــر نســبّياً يف املوائ ــوع كبي ــرة مــن احلطــام اخلشــبي اخلشــنة؛ وتن ــات كبي كمي

تشــمل غابــات النمــو الثانــي املناطــق التــي منــت فيهــا الغابــات مــرة أخــرى مؤخــراً 
نســبّياً مــن خــالل التعاقــب الثانــوي بعــد قطــع األخشــاب أو االضطرابــات الطبيعيــة 
الرئيســية. املزارع عبارة عن غابات تتكون أساســاً من األشــجار التي جرى إنشــاؤها 
ــع اإلنســان أو  ــد اضطــراب مــن صن ــذر االصطناعــي بع ــق الزراعــة أو الب عــن طري
طبيعــي )إعــادة حتريــج( أو علــى األرض حيــث كان النظــام البيئــي الســابق عبــارة عــن 

نظــام بيئــي آخــر غيــر غابــات )التشــجير(.

عــادة مــا تُنشــأ املــزارع بهــدف إنتــاج مزيــج محــدد مــن املنتجــات أو الفوائــد أو 
وســائل الراحــة، ويعكــس هيكلهــا وتكويــن األنــواع هــذا الهــدف.

الغابــات هــي مــوارد متجــددة طاملــا أن معــدل قطــع الغابــات وتدهورهــا ال يتجــاوز 
ــر النظــم  ــا )يســمى أيضــاً احلصــاد املســتدام(. توف ــات ومنوه ــد الغاب ــدل جتدي مع
اإليكولوجيــة للغابــات مجموعــة واســعة مــن ســلع وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة غيــر 
املســوقة واملنتجــات املســوقة. ومــن األمثلــة علــى املنتجــات التــي يجــري تســويقها 
األخشــاب املســتخدمة يف حطــب الوقــود والبنــاء واألخشــاب األخــرى؛ ومنتجــات 
اللــب والــورق؛ ومنتجــات اخلشــب املهندســة )مثــاًل، خشــب الغلــوالم، احلــزم املصفحة 
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الالصقــة، واحلبيبــي، واللــوح الرقائقــي، واأللــواح الليفيــة(؛ ومنتجــات املرافــق )مثاًل، 
األعمــدة والدعامــات(؛ والغــذاء واألليــاف واألدويــة.

تشــمل أمثلــة الســلع واخلدمــات غيــر املســوقة إنتــاج املــأوى والغــذاء للحيــاة 
البريــة وفــرص الترفيــه؛ اســتيعاب املغذيــات والنفايــات وغــازات الدفيئــة واالحتفــاظ 
ــات واجلفــاف(  ــى الفيضان ــاًل، الســيطرة عل ــة )مث ــدورة الهيدرولوجي ــم ال ــا؛ تنظي به
ــوع البيولوجــي وبنــوك  ــة التن ــة وحماي ــة املتطرفــة؛ اســتقرار الترب واألحــداث املناخي

ــة. ــذور واملؤشــرات احليوي الب

تعتمــد األهميــة النســبية التــي توضــع علــى منتجــات وفوائــد ووســائل راحــة 
حراجيــة معينــة يف مــكاٍن معــٍن مــن العالــم، إلــى حــٍد كبيــٍر، علــى التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والقيــم الثقافيــة يف ذلــك املــكان.

· منتجــــــــــــات الغابـــــــــــة	
مــع أّن غابــات العالــم ككل تتناقــص مــن حيــث احلجــم واجلــودة، إال أن الطلــب 
علــى املنتجــات احلراجيــة آخــذ يف االزديــاد، ومــن املتوقــع أن يســتمر يف الزيــادة 
نتيجــة للزيــادات يف عــدد ســكان العالــم واســتهالك الفــرد. يف منتصــف التســعينيات، 
ــر مكعــب، أي  ــون مت ــن األخشــاب نحــو 3.4 بلي ــي م ــي االســتهالك العامل كان إجمال

ــى بنســبة 8 % مــن االســتهالك املقــدر 1984-1985. أعل

اســتخدم نحو 54 % من األخشــاب املســتهلكة يف العالم يف منتصف التســعينيات 
حلطب الوقود، و 26 % للمنتجات اخلشــبية املســتديرة )جذوع األشــجار واألخشــاب 
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املنشــورة للبنــاء(، و 11 % لصناعــة الــورق، و 9 % ملنتجــات األخشــاب املصنعــة 
)القشــر، واأللــواح، واخلشــب الرقائقــي(.

يف صايف  فائض صحي  وجود  عن  اإلزالة  وعمليات  املتنامي  املخزون  يكشف 
النمو. تختلف النسبة املئوية للمنتجات احلراجية املختلفة التي حُتصد يف الواليات 
املتحدة اختالفاً كبيراً عن األرقام العاملية السابقة. مثاًل، يف عام 1991، كان 49 % 
من اخلشــــــــب املقطوع عبارة عن قطع من اخلشب أو قشرة خشبية، و 28 % من 

لب اخلشب، و 18 % خشب وقود، و 5 % املتبقية كانت منتجات أخرى.

االجتاهات يف زيادة املخزون احملصــــود من أجل إنتاج منتجـــــــــات األخشـــــــــاب فيما يتعلق بكمية الهطول 
املتلقاة 2001-1952.
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تشــكل األخشــاب اللينــة )عاريــات البــذور( القادمــة بشــكل أساســي مــن جنــوب 
شــرق وغــرب الواليــات املتحــدة 67 % مــن احلجم احملصود؛ تشــكل األخشــاب الصلبة 
)كاســيات البــذور( القادمــة بشــكل أساســي مــن شــرق الواليــات املتحــدة 33 %. تُســتخدم 
نســبة كبيــرة مــن األخشــاب اللينــة احملصــودة يف خشــب البنــاء واللــب والــورق، وتســتخدم 
واألرضيــات  واخلزائــن  لألثــاث  املقطوعــة  الصلبــة  األخشــاب  مــن  كبيــرة  نســبة 

واملنتجــات املماثلــة.

أســهم إنتــاج املنتجــات اخلشــبية بنحــو 400 بليــون دوالر أمريكــي ســنوّياً يف 
ــدان  االقتصــاد العاملــي )1.8 % مــن االقتصــاد العاملــي و 4.1 % مــن اقتصــادات البل
العاملــي  االســتهالك  يتــراوح  أن  املتوقــع  مــن  كان   ،2010 عــام  بحلــول  الناميــة(. 

لألخشــاب بــن 3.6 و 6.3 بليــون متــر مكعــب.

يف الواليات املتحدة، يُحصد أكثر من 400 مليون متر مكعب من األخشاب سنوّياً 
بليون دوالر   300 الغابات إلنتاج نحو  ملنتجات  43000 شركة  أكثر من  وتستخدمها 
الغابات هي رابع أكبر  إّن صناعة منتجات  الغابات كل عام.  أمريكي من منتجات 
صناعة يف البالد وتستهلك 15 % من املواد اخلام للدولة )املعادن والوقود واألخشاب(، 

وتوظف 5 % من القوة العاملة وتنتج 5 % من الناجت القومي اإلجمالي.

نظــراً ألن بعــض أراضــي الغابــات قــد جــرى ســحبها مــن إنتــاج األخشــاب )مثــاًل، 
لواليــة أو حديقــة وطنيــة(، مــن نحــو 298 مليــون هكتــار مــن أراضــي الغابــات يف 
الواليــات املتحــدة، فــإن 66 % تعتبــر منتجــة جتاريــاً )تنتــج 1.4 متــر مكعــب مــن 
اخلشــب هكتــار يف الســنة(. وإّن غالبيــة أراضــي الغابــات املنتجــة جتارّيــاً )58-60 %( 
مملوكــة ألفــراد غيــر صناعيــن؛ 14 % فقــط مــن األراضــي املنتجــة جتارّيــاً مملوكــة 

لشــركات منتجــات الغابــات.
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إن إنتــاج واســتخدام العديــد مــن الســلع واخلدمــات غيــر املســوقة ضروريــان 
ــاه وصحــة البشــر واقتصاداتهــم. وفقــاً ألحــد التقديــرات، تبلــغ القيمــة  أيضــاً لرف
العامليــة لســلع وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة غيــر املســوقة التــي تقدمهــا الغابــات 90 

ــون دوالر أمريكــي ســنوّياً. بلي

يف شــمال غــرب احمليــط الهــادئ ألمريــكا الشــمالية، مثــاًل، تعمــل الغابــات قدميــة 
النمــو علــى حمايــة املوائــل لنحــو 112 مخزونــاً ســمكّياً، وتبلــغ قيمــة صناعــة الســلمون 
وحدهــا بليــون دوالر أمريكــي ســنوّياً. يف مثــل هــذه احلــاالت، قــد تكــون قيمــة 
األخشــاب وإمكانــات إنتــاج الغابــة أقــل أهميــة بكثيــر يف حتديــد إدارة األراضــي مــن 

ــة اقتصادّيــاً. احتياجــات املــوارد األخــرى املُهمَّ

· إزالـــــــــة الغــــابــــــــات	
تاريخّيــاً، حــدث قطــع لألخشــاب مــن الغابــات احلدوديــة والغابات غيــر احلدودية 
يف جميــع أنحــاء العالــم. يف كثيــر مــن الغابــات، يكــون احلصــاد جــزءاً مــن خطــة إدارة 
شــاملة توفــر التجديــد االصطناعــي أو الطبيعــي للغابــة بعــد القطــع. ومــع ذلــك، 
يف الســنوات األخيــرة، كان حتويــل األراضــي مــن الغابــات إلــى اســتخدامات أخــرى 
لألراضــي )مثــل تنميــة احملاصيــل واملراعــي أو ســكن اإلنســان( غيــر مســبوق. وحتــى 

اليــوم، تســتمر إزالــة الغابــات مبعــدل ينــذر باخلطــر وهــو 13 مليــون هكتــار ســنوّياً.

ــات  ــة للغاب ــة النظــم البيئي ــة وطبيع ــر يف كمي ــر كبي ــه كان للبشــر تأثي وبســبب أن
ــام األول وكان  ــار يف املق ــون الثم ــل يجمع ــخ، كان البشــر األوائ ــر التاري ــم عب يف العال
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لهــم تأثيــر ضئيــل يف؛ الغابــة حيــث حصلــوا علــى احتياجــات الكفــاف مثــل اخلشــب 
للوقــود واألخشــاب للبنــاء واألغذيــة واألدويــة، ويف كثيــر مــن األحيــان القيــم الروحيــة 

مــن الغابــة.

ومــع ازديــاد حجــم ســكان العالــم واســتهالكهم، فــإن مســاحات شاســعة مــن 
الغابــات قــد أزيلــت ومازالــت يف الوقــت احلاضــر يتــم تطهيرهــا مــن خــالل حصــاد 
األخشــاب التجــاري االســتغاللي وتطهيرهــا مــن أجــل الزراعــة وتربيــة املواشــي، 
والتنميــة احلضريــة -الصناعيــة )اإلســكان، والتعديــن، وشــبكات النقــل، والســدود(، 

واســتخدامات األراضــي غيــر احلراجيــة الدائمــة األخــرى.

يشــير مفهــوم إزالــة الغابــات إلــى وضــع األرض الســتخدامات األرض األخــرى. 
اليــوم، تشــغل الغابــات واألراضــي احلراجيــة يف العالــم مــا يقــرب مــن 30 % مــن 
مســاحة األرض مقارنــة بنحــو 47 % يف الفتــرة التــي ســبقت الزراعــة. ُخمــس الغابات 
املتبقيــة فقــط هــي أنظمــة إيكولوجيــة لغابــات قدميــة النمــو يف حالــة غيــر ُمــدارة.

انخفــض نصيــب الفــرد مــن مســاحة الغابــات بأكثــر مــن 50 % مــن املتوســط 
العاملــي البالــغ 1.2 هكتــار يف عــام 1960 إلــى 0.6 هكتــار يف عــام 1995. ويف الواليــات 
املتحــدة، انخفضــت مســاحة الغابــات بنســبة 30 % تقريبــاً، مــن نحــو 421 مليــون 
هكتــار عــام 1600 إلــى 298 مليــون هكتــار يف عــام 1992، مــع أّنــه ينبغــي اإلشــارة إلــى 
أن الواليــات املتحــدة قــد زادت مســاحة الغابــات مــن مســتوى منخفــض بلــغ نحــو 235 

مليــون هكتــار يف عــام 1920.

يعتمــد نحــو بليونــي شــخص، بخاصــة يف إفريقيــا وأجزاء من أمريــكا اجلنوبية يف 
األنديــز وجــزر الكاريبــي ومعظــم شــبه القــارة الهنديــة، علــى اخلشــب كوقــود للــدفء 
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ــر مــن نصــف األخشــاب املســتخرجة  والطهــي. يف عــام 1990، جــرى اســتخدام أكث
مــن غابــات العالــم يف حطــب الوقــود. أدى احلصــاد اجلائــر ملناطــق الغابــات يف هــذه 
ة يف حطــب الوقــود. يجــري إزالــة أكثــر مــن 10 ماليــن هكتــار  املناطــق إلــى نــدرة حــادَّ
مــن الغابــات يف جميــع أنحــاء العالــم ســنوّياً لإلنتــاج الزراعــي لدعــم الزيــادة يف حجــم 

ســكان العالــم.

تناقصــت مســاحة الغابــات يف العالــم )مبــا يف ذلــك املــزارع( مبعــدل ســنوي قــدره 
11.3 مليــون هكتــار، مــن 1980 إلــى 1995. وقــد تســببت إزالــة الغابــات اإلقليميــة بــن 

عامــي 1980 و 1995 يف خســارة صافيــة ملــوارد الغابــات قدرهــا 200 مليــون هكتــار 
يف البلــدان الناميــة، ولكــن كانــت هنــاك زيــادة صافيــة قدرهــا 20 مليــون هكتــار يف 

البلــدان املتقدمــة.

كانــت معــدالت إزالــة الغابــات العامليــة 12 و 15 و 13 مليــون هكتــار يف العــام يف 
الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات علــى التوالــي.

لقــد فقــدت الغابــات الطبيعيــة مبعــدل ســنوي قــدره 14.6 مليــون هكتــار بــن 
عامــي 1990 و 2000؛ حيــث جــرى حتويــل 1.5 مليــون مــن أصــل 14.6 مليــون هكتــار 
إلــى مــزارع حراجيــة. بشــكل عــام، منــت املــزارع احلراجيــة بنحــو 3.1 مليــون هكتــار 
ســنوّياً. هنــاك حاجــة إلــى بعــض احلــذر يف تســجيل هــذه األرقــام ألن زراعــة منطقــة 
بأنــواع أشــجار الغابــات ال تــؤدي علــى الفــور إلــى إنشــاء نظــام وظيفــي بيئــي أو 
مزرعــة قابلــة للحيــاة جتاريــاً. حتــى يف ظــل أفضــل الظــروف املناخيــة والتربــة، 

يســتغرق األمــر عقــوًدا عــدة إلعــادة الغابــة إلــى جتّمــع مربــح وقابــل للحيــاة.
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حدثــت عمليــات إزالــة الغابــات يف املنطقــة االســتوائية بأســرع مــا ميكــن وتســببت 
يف خســارة صافيــة قدرهــا 450 مليــون هكتــار )تعــادل نصــف مســاحة الواليــات 
املتحــدة( بــن عامــي 1960 و 1990؛ نحــو ثلثــي هــذا املقــدار كان بســبب زراعــة القطــع 

واحلــرق.

صــارت الغابــات املعتدلــة حاليــاً يف حالــة مســتقرة إلــى حــٍد مــا بعــد أن فقــدت 
نصــف مناطقهــا األصليــة علــى مــدى قــرون. كمــا يجــري أيضــاً إزالــة الغابــات علــى 
ــى األرض مبســاحة 13  ــة عل ــة أرضي ــة حيوي ــر منطق ــي تشــكل أكب نطــاق واســع، الت
مليــون كيلومتــر مربــع، وذلــك بشــكل أساســي عــن طريــق قطــع األشــجار االســتغاللي 
ــع مــن  ــر مرب ــق وقطــع األشــجار االســتغاللي 40000 كيلومت الواضــح. تدمــر احلرائ
غابــات ســيبيريا الشــمالية ســنوّياً، كمــا جــرى حــرق مــا يصــل إلــى 70000 كيلومتــر 

مربــع مــن غابــات كنــدا الشــمالية ســنوّياً يف التســعينيات.

لقــد كان احلصــاد اجلائــر لألخشــاب، والرعــي اجلائــر، والتنميــة احلضريــة 
والصناعيــة، والنقــل، وجتزئــة الغابــات ألغــراض الزراعــة، مــن األســباب الرئيســية 
إلزالــة الغابــات وتدهــور النظــام اإليكولوجــي للغابــات يف جميــع أنحــاء العالــم. 
تقــف وراء هــذه اإلجــراءات املباشــرة مجموعــة مــن الُقــوى أو األســباب االجتماعيــة 
ــل ملشــكلة  ــم النطــاق الكام ــا لفه ــراف به ــي يجــب االعت ــة األساســية الت واالقتصادي
إزالــة الغابــات، مبــا يف ذلــك النمــو الســكاني واالســتهالكي والفقــر ونقــص األراضــي 
وســوء توزيــع األراضــي الزراعيــة وإخفاقــات الســوق والسياســات مثــل تعظيــم الربــح 
علــى املــدى القريــب، واجلشــع، واالفتقــار إلــى تقييــم ســلع وخدمــات النظــام البيئــي 

غيــر الســوقي )العوامــل اخلارجيــة(.
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أنواع التهديدات التي تتعرض لها الغابات القدمية )احلدودية( ونسبتها املئوية املعرضة للخطر.

كمــا تشــجع احلوافــز يف غيــر محلهــا علــى اإلفــراط يف احلصــاد، كمــا هــو احلــال 
بالنســبة للنمــو االقتصــادي غيــر املتكافــئ ومحدوديــة وصــول الفقــراء إلــى عمليــات 
إلــى  واالفتقــار  التوزيعــي(  الظلــم  أيضــاً  )وتســمى  والقــرارات  السياســات  صنــع 

األنظمــة املؤسســية لتعزيــز االســتدامة علــى املــدى الطويــل.

أدت إزالــة الغابــات وتدهورهــا إلــى احلــد بشــكل كبيــر مــن قــدرة غابــات العالــم 
علــى توفيــر املنتجــات التجاريــة الالزمــة والســلع واخلدمــات غيــر املســوقة لعــدد 
ينبغــي أن تركــز  متزايــد مــن الســكان مــع اســتهالك متزايــد باســتمرار. لذلــك 
اســتراتيجيات إدارة الغابــات احلاليــة واجلديــدة علــى زيــادة إنتــاج الســلع واخلدمــات 

ــر الســوقية. الســوقية وغي
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· التأثيــــرات على الـــــــدورة الهيدرولوجيـــــــــــة	
تــؤدي الغابــات دوراً حيوّيــاً يف تنظيــم الــدورة الهيدرولوجيــة أو )دورة املــاء( مــن 
خــالل التخفيــف مــن معــدل تســاقط امليــاه عنــد تصريــف األمطــار عبــر التربــة إلــى 
امليــاه اجلوفيــة والســطحية، عــن طريــق منــع التربــة مــن اجلفــاف عــن طريــق التبخــر، 
وعــن طريــق إعــادة امليــاه عــن طريــق النتــح مــن امليــاه اجلوفيــة والســطحية إلــى 

الغــالف اجلــوي مــن ثــم ســتعود يف النهايــة كهطــول.

عندمــا ينخفــض الغطــاء احلراجــي بشــكل كبيــر بســبب إزالة الغابــات، فإن هطول 
ــدرة  ــى ن ــؤدي إل ــر، ممــا ي ــات يتناقــص بشــكل كبي ــك الغاب ــره تل ــذي توف األمطــار ال
امليــاه احملليــة واإلقليميــة للشــرب واالســتخدامات املنزليــة األخــرى والــري والثــروة 
ــات  ــل الغاب ــة. يوضــح املنظــور التاريخــي لتحوي ــاة البري ــة والصناعــة واحلي احليواني

املطيــرة املوســمية إلــى إنتــاج زراعــي تدهــور مســتجمعات امليــاه مبــرور الوقــت. 

يؤثــر فقــدان الغطــاء احلراجــي أيضــاً بشــكل ســلبي علــى كميــة وتوزيــع اإلشــعاع 
ــاح  ــل الري ــة بفع ــآكل الترب ــر العاكســية( وميكــن أن يســرع ت الشمســي املمتــص )تأثي
وامليــاه واجلريــان الســطحي وترشــيح املغذيــات يف التربــة. وهــذه بدورهــا تــؤدي إلــى 
حــاالت جفــاف؛ وفيضانــات، وانهيــارات أرضيــة، وفقــدان خصوبــة التربــة وإنتاجيــة 
النظــام البيئــي؛ وترســب الطمــي يف األنهــار واملوانــئ وأنظمــة الــري واخلزانــات؛ 

وتدهــور مســتجمعات امليــاه. كل ذلــك يــؤدي إلــى تدهــور املــوارد ونوعيــة احليــاة.
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تدهور تدريجي تاريخي يف صحة جزء من مستجمعات املياه يف غابة مطيرة موسمية.

ــا عواقــب  ــة له ــدورة الهيدرولوجي ــى ال ــا عل ــة له ــار املصاحب ــات واآلث ــة الغاب إزال
ــة علــى نوعيــة حيــاة اإلنســان ويف بعــض احلــاالت علــى  اجتماعيــة واقتصاديــة ُمهمَّ
احليــاة نفســها. مثــاًل، أدى قطــع األشــجار علــى منحــدرات التــدرج يف خليــج باكويــت 
ــرت الرواســب الناجتــة  ــة مبقــدار 235 مــرة؛ ودّم ــآكل الترب ــادة ت ــى زي ــن إل يف الفلب
الشــعاب املرجانيــة للخليــج ومصائــد األســماك فيــه، ممــا تســبب يف خســارة نصــف 

اإليــرادات التجاريــة يف منتصــف الثمانينيــات.
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تفاقــم  إلــى  والصــن،  الالتينيــة  أمريــكا  ِســيَّما يف  ال  الغابــات،  إزالــة  تــؤدي 
ــات، ممــا أدى إلــى خســائر يف األرواح وجعــل ماليــن مــن األشــخاص بــال  الفيضان
مــأوى والجئــن بيئيــن. يف فنزويــال، تســببت األضــرار الناجمــة عــن الفيضانــات 

واالنهيــارات الطينيــة يف ديســمبر 1999 يف مقتــل 50000 شــخص.

العواقب االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلزالة الغابات على نوعية احلياة.

· التأثيـــــــــرات على الـــــــدورات الغازيــة والرسوبيــــــة	
 )C( تشــكل النظــم البيئيــة للغابــات نحــو 60 % مــن 2000 بليــون طــن مــن الكربــون
احملتجــز يف جميــع النباتــات األرضيــة والتربــة. يجــري تخزيــن نحــو نصــف إجمالــي 
الكربــون يف النظــم اإليكولوجيــة للغابــات يف الغابــات الشــمالية، والثلــث يف الغابــات 
االســتوائية، ونحــو الُســبع يف الغابــات املعتدلــة، مــع وجــود أكثــر مــن ثلثــي إجمالــي 

الكربــون يف تربــة الغابــات ورواســب اخلــث.
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مــن جميــع  أكثــر  الكربــون  مــن  الشــمال وحدهــا علــى كميــة  حتــوي غابــات 
والغــاز  والفحــم،  )النفــط،  األرض  علــى  املؤكــدة  األحفــوري  الوقــود  احتياطيــات 
للغابــات احملليــة واإلقليميــة دوراً  النظــم اإليكولوجيــة  تــؤدي  الطبيعــي(. لذلــك، 
 )CO2، N ، O2 ، H2O( رئيســّياً بشــكل تراكمــي يف تثبيــت التبــادل الــدوري للغــازات
والرواســب، مثــل )الفوســفور، واحلديــد( بــن الغــالف اجلــوي والغــالف احليــوي 

والغــالف الصخــري والغــالف املائــي علــى املقيــاس العاملــي.

الغالف  الكربون يف  أكسيد  ثاني  انبعاثات  املزيد من  الغابات يف  إزالة  تتسبب 
اجلوي مقارنًة بأي اضطراب يف أي نظاٍم بيئٍي آخر. مثاًل، كمية الكربون احملتبس 
يف نباتات الغابات والتربة تزيد بشكل عام على 20 - 50 مرة لكل وحدة مساحة عن 
األراضي الزراعية. يؤدي تدمير الغابات احمللية واإلقليمية وتدهورها إلى تعطيل 
الدوران  تغير  التي  اجلوي  الغالف  يف  الغازات  وإطالق  والرواسب،  الغاز  دورات 

والتركيب الكيميائي والتوازن احلراري للمناخات احمللية واإلقليمية والعاملية.

زاد متوســط معــدالت إزالــة الغابــات الســنوية يف املناطــق املدارية بشــكل ملحوظ، 
وهــو مــا ميثــل 1.9 ± 0.6 بيكوغــرام يف الســنة مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
العامليــة. التغييــرات الناجتــة علــى النطــاق العاملــي تســمى تغيــر املنــاخ العاملــي، 
والغــازات املنبعثــة التــي تعطــل التــوازن احلــراري لــألرض تســمى )غــازات الدفيئــة(.

ــوع البيولوجــي.  ــاع التن ــات يف ضي ــة الغاب ــات وجتزئ ــة الغاب ــن إزال ويســهم كل م
ــات إلــى بقــع أصغــر مــن خــالل األنشــطة البشــرية،  ــة تقســيم الغاب يُقصــد بالتجزئ
مثــاًل: )ممــرات النقــل أو املرافــق، والتوســع احلضــري، والقطــع الواضحــة الكبيــرة(، 
وبالتالــي تقليــل املســاحة، والســالمة، واالتصــال، وأحجــام املوائــل وتغييــر كل أو جــزء 

مــن مناخهــا احمللــي.
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ــل فقــط مــن املســاحة  ــات ال تقل ــة الناجتــة مــن الغاب ــرة املعزول ــع الصغي إن البق
ــن املســاحة الصاحلــة  ــى م ــة )احلــد األدن ــة واحليواني ــواع النباتي ــاء األن املتاحــة لبق
للحيــاة( ولكــن أيضــاً تعيــق انتشــارها وإعــادة اســتعمارها مــن موقــع آلخــر. كلمــا كان 
حجــم الغابــات واتصالهــا أصغــر، زاد خطــر فقــدان األنــواع التــي تتطلــب مســاحات 

شاســعة مــن الغابــات، مثــل )العديــد مــن الطيــور املهاجــرة االســتوائية اجلديــدة(.

باإلضافــة إلــى العزلــة وتقليــل حجــم الســكان، تتســبب التجزئــة يف زيــادة املناطــق 
احلدوديــة بــن الغابــات والنظــم البيئيــة غيــر احلراجيــة التــي تظهــر تأثيــرات حافــة 
ــاًل  ــر قســوة، مث ــة أكث ــات هــذه، وتوجــد ظــروف مناخي ــزة جــّداً يف حــواف الغاب ممي
)زيــادة التشــمس والتبخــر وســرعة الريــاح(، وغالبــاً مــا تســود األنــواع الغازيــة وغيــر 
ــات  ــى الغاب ــار ضــارة عل ــك، ميكــن أن يكــون للحــواف آث ــى ذل ــة. باإلضافــة إل احمللي
الداخليــة واألنــواع املتوطنــة، وتغييــر بنيــة الغابــات )تنــوع األنــواع، وتوزيعهــا، ووفرتها( 

وتغييــر الــدورات الكيميائيــة اجليولوجيــة واســتقرار النظــام البيئــي.

وفقــاً لدراســة اســتمرت 20 عامــاً يف وســط األمــازون بالبرازيــل يف نظــام بيئــي 
للغابــات املطيــرة يحــوي علــى أكثــر مــن 64000 شــجرة تتكــون مــن نحــو 1300 نــوع، 
تســبب التجزئــة يف معــــــــدالت مــوت لألشــجار بنســبة 1.5 % يف الســنة يف ُغضــون 
300 متر من حواف الغـــــابات و0.43 % يف الســنة يف التصميمات الداخلية للغابات. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، أدى جتزئــة الغابــات إلــى تأثيــر شــديد بشــكل غيــر متناســب 
يف األشــجار الكبيــرة )أقطــار الســاق أكبــر مــن 60 ســم(، ممــا أدى إلــى قتلهــا مبعــدل 
ــة ألن األشــجار  ــات الداخلي ــًة بالغاب ــات مقارن ــالث مــرات يف حــواف الغاب أســرع بث
الكبيــرة يف املناطــق الداخليــة للغابــات تعرضــت الضطــراب ريــاح متزايــد، وجفــاف، 
وشــدة. يســبب ضــوء الشــمس والتبخــر والطفيليــات التفتــت عنــد االقتــراب مــن 
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حــواف الغابــة. نظــراً ألن مجموعــة كبيــرة مــن احليوانــات والكائنــات احليــة الدقيقــة 
ــإّن  ــك ف ــذاء، لذل ــأوى، والغ ــوب، وامل ــي املطل ــا احملل ــى األشــجار يف مناخه تعتمــد عل
تدميــر األشــجار الكبيــرة لــه آثــار ضــارة علــى التكويــن والوفــرة والتوزيــع يف النظــم 

البيئيــة للغابــات.

تعــد الغابــات االســتوائية غنيــة بشــكل فريــد بتنــوع األنــواع، حيــث تغطــي 6 % مــن 
ســطح األرض وحتــوي علــى ثلثــي جميــع أنــواع النباتــات علــى األرض )نحــو 170000( 
ومــا ال يقــل عــن 50 % مــن أنــواع النباتــات واحليوانــات والكائنــات احليــة الدقيقــة 
املوجــودة علــى كوكــب األرض. يوجــد، مثــاًل، 425 نوًعــا مــن األشــجار والشــجيرات 
يف أقــل مــن هكتــار واحــد مــن غابــات األطلســي يف البرازيــل. وبالتالــي، فــإن إزالــة 

الغابــات االســتوائية يســهم بشــكل كبيــر يف فقــدان األنــواع النباتيــة واحليوانيــة.

ــة فحســب، بــل ميثــل أيضــاً  ال ميثــل فقــدان األنــواع خســائر بيئيــة واقتصاديــة ُمهمَّ
تكاليــَف اجتماعيــًة هائلــًة، نظــراً لفقــدان األنــواع ذات القيمــة الصيدالنيــة التــي 
ميكــن أن تنقــذ األرواح أو حتســن نوعيــة حيــاة عــدد ال يحصــى مــن النــاس. األدويــة 
املوجــودة املشــتقة مــن الغابــات االســتوائية بلغــت قيمتهــا التجاريــة 43 بليــون دوالر 
ــة التــي ســيجري  ــّدرت قيمــة األدويــة احملتمل أمريكــي ســنوّياً يف عــام 1985، وقــد ُق

اكتشــافها يف الغابــات االســتوائية مببلــغ 147 بليــون دوالر أمريكــي.
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· مـــــوت الغابات: الوفــيــات واحلشرات ومسـببات األمراض	
زاد معــدل مــوت األشــجار احلراجيــة بــن عامــي 1976 و 2001 يف جميــع مناطــق 
الواليات املتحدة، ويف جميع امللكيات، واألخشــاب الصلبة واألخشــاب اللينة. وأشــير 
إلــى تفشــي احلشــرات يف جنــوب وغــرب الواليــات املتحــدة وتأثيــرات األعاصيــر علــى 

. ــة يف ارتفــاع معــدالت املــوت بشــكل حــادٍّ أنهــا عوامــل ُمهمَّ

ــات  ــر ملكافحــة اآلف ــت، تدابي ــات، مبــرور الوق ــات واحليوان طــورت معظــم النبات
واملمرضــات التــي حتــدث بشــكل طبيعــي. أيضــاً، مبــرور الوقــت، طــورت العديــد مــن 
الكائنــات احليــة مقاومــة للعديــد مــن األمــراض مــن خــالل التكيــف الطبيعــي. ولكــن 
ــر  ــل البشــري أكث ــث صــارت وســائل النق ــة، حي ــدة املاضي ــرون العدي ــى مــدى الق عل
تنوعــاً، فــإن اجلراثيــم التــي يضــرب بهــا املثــل للعديــد مــن األمــراض قــد وصلــت إلــى 

أراٍض بعيــدة.

يف بيئاتهــا اجلديــدة، تصيــر هــذه األمــراض وبائيــة وتتســبب يف دمــار غيــر 
مســبوق. وســنركز هنــا علــى أمثلــة األنــواع املســؤولة عــن تدميــر مســاحات شاســعة 
مــن الغابــات األصليــة والعديــد مــن مجموعــات األشــجار الفرديــة التــي تشــغل مناطــق 

جغرافيــة واســعة.

احلشــــــــــــرات. 1
التي جرى إحضارها يف األصل إلى   ،)Lymantria Dispar( تسببت عثة الغجر 
الواليات املتحدة يف عام 1868 للتزاوج مع ديدان احلرير لتحسن مقاومة األمراض، 
يف خسائر فادحة يف غابات شرق الواليات املتحدة. بدأت العثة يف االنتشار بالُقْرب 
من بوسطن، ماساتشوستس. تشمل املناطق األكثر تضرراً جبال األبالش اجلنوبية 
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كم يف   21 بنحو  التقدم  معدل  يقدر  الشمالية.  البحيرات  وواليات  أوزارك  وجبال 
السنة. مع أّنها تتغذى على العديد من األشجار، إال أنها تتغذى بشكل خاص على 

أشجار البلوط واحلور، مما يؤدي إلى تقشير األشجار متاماً.
ــة  ــر أصلي ــو حشــرة غي ــدردار القرمــزي )Agrilus Planipennis( فه ــار ال أمــا حف
)موطنهــا أجــزاء مــن آســيا( تهاجــم حاليــاً أشــجار الرمــاد يف أجــزاء مــن شــمال شــرق 
الواليــات املتحــدة وتهــدد باالنتشــار إلــى باقــي الواليــات داخــل هــذه املنطقــة ويف 
اجلانــب االخــر. إنــه آفــة انتقائيــة؛ تهاجــم فقــط أشــجار الرمــاد، وهــي أعضــاء مــن 
جنــس املـُـران Fraxinus. اليرقــات مســؤولة عــن مــوت األشــجار مــن خــالل تغذيتهــا 
علــى اللحــاء الداخلــي لألشــجار )اللحــاء، واخلشــب اخلارجــي(، ممــا يــؤدي إلــى 

تقليــل قدرتهــا علــى نقــل الطعــام واملــاء.
نظــراً لقدرتهــا علــى البقــاء يف مجموعــة متنوعــة مــن ظــروف املوقــع، كانــت 
أشــجار الرمــاد مــن بــن األنــواع األكثــر شــيوعاً املزروعــة يف البيئــة احلضريــة وإعــادة 
التحريــج. وحتــى خريــف 2008، قتــل حفــار الــدردار أكثــر مــن 40 مليــون شــجرة يف 
ميتشــيغان )اكتشــف ألول مــرة يف عــام 2002( وعشــرات املاليــن مــن األشــجار يف 
واليــات أخــرى موبــوءة. إنــه يهــدد بتقليــل شــجر الرمــاد أو القضــاء عليــه بشــكل 
الــة واقتصاديــة  كبيــر يف معظــم أنحــاء الواليــات املتحــدة مــا لــم يجــِر تطويــر طــرق فعَّ

للســيطرة عليــه وإدارتــه.
وجرى  كندا،  غرب  يف  الغابات  تدمر  الصنوبر  وخنافس  التنوب  براعم  دودة 
اإلبالغ عن دودة برعم التنوب الغربي )Choristoneura Spp( من كولومبيا البريطانية 
وأوريغون وأيداهو يف بداية القرن العشرين. تتساقط أشجار التنوب ومتوت رؤوس 
األشجار. خنفساء الصنوبر اجلبلية )Dendroctonus Ponderosae(، التي تنتمي إلى 

املنطقة نفسها، تثقب شقوق حلاء جميع أشجار الصنوبر الغربية.
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بعــد أن يجــري تأسيســها، تتغيــر أوراق الشــجر مــن األخضــر إلــى األصفــر إلــى 
األحمـــــــــــر. يف الســنوات الـــ 12 املاضيــة، دمــرت اخلنافــس األشــجار علــى مســاحة 
8.9 مليــون هكتــار - 1.58 مليــون هكتــار يف عـــــــــام 2007 وحــده - يف كولــورادو 

وأيداهــو ومونتانــا وأوريغــون وواشــنطن ووايومنــغ. مــع ارتفــاع درجــات حــرارة الهــواء، 
صــارت اإلصابــة منتشــرة ومكثفــة.

األمـــــــــــراض. 2
ــاً  ــة الكســتناء )Cryphonectria Parasitica( هــي مــرض فطــري قضــى فعلّي آفـــــــ
علــى أشــجار الكســتناء األمريكيــة )Castanea Dentata( مــن املنحــدرات والتالل الُعليا 
للنظــم البيئيــة للغابــات يف شــرق الواليــات املتحــدة، حيــث كانــت ذات يــوم مــن األنــواع 
ا، حيــث بلغــت  املهيمنــة. كانــت هــذه األشــجار الرائعــة ذات يــوم مــن بــن األســرع منــّوً
ارتفاعــات تزيــد علــى 30 متــراً وانتشــار التــاج يقتــرب مــن 30 متــراً. لقــد كانــت املــادة 
اخلــام لصناعــة الغابــات املزدهــرة، وحاليــاً ذهبــت. يصيــب املــرض اللحــاء الداخلــي 
)اللحــاء( والكامبيــوم، ممــا يــؤدي يف النهايــة إلــى حتــزمي الشــجرة. نظــراً ألن طــوق 
اجلــذر وجــذور الكســتناء مقاومــان نســبّياً، فــإن عــدداً كبيــراً مــن أشــجار الكســتناء 

األمريكيــة الصغيــرة ال يــزال موجــوداً كبراعــم مــن أنظمــة اجلــذر احلاليــة.

اليــوم، لــم يُعــرف ســوى مجموعتــن صغيرتــن مــن املجموعــات األصليــة الباقيــة 
علــى قيــد احليــاة، واحــدة يف شــمال جورجيــا، واألخــرى يف شــمال شــرق واليــة 
أوهايــو. مــن املثيــر لالهتمــام أن نالحــظ مــع أنَّ هــذه الفطريــات نشــأت يف الصــن، 

.)Castanea Molissima( إال أن ضراوتهــا غائبــة يف الكســتناء الصينــي
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لليســار: إحــدى أشــجار الكســتناء األمريكيــة القليلــة املتبقيــة )Castanea Dentata( مــن مخــزون الغابــات 
املمتــدة يف مــكان مــا يف مقاطعــة ترونبــول، أوهايــو )ُأبلــغ عنهــا ألول مــرة يف يونيــو 2007(. لليمــن: تنمــو 
الكســتناء الصينــي )Castanea Mollissima( علــى ُبْعــد أقــل مــن 20 متــًرا. الحــظ ) أ ( الطبيعــة املســتقيمة 
واملنتشــرة للشــجرتن؛ )ب( أوراق الكســتناء األمريكيــة مصابــة بالفعــل بآفــة الكســتناء، ولكــن ليــس كذلــك 

الكســتناء الصينــي.

مــرض الــدردار الهولنــدي )Ophiostoma Sp( هــو مــرض فطــري يصيــب أشــجار 
 ،)Scolytus Multistratus( الــدردار  حلــاء  خنافــس  طريــق  عــن  وينتشــر  الــدردار 
وخنفســاء الــدردار األوروبــي، وخنفســاء الــدردار األمريكيــة األصليــة. قدمــت ألول 
مــرة إلــى الواليــات املتحــدة نحــو عــام 1930 وانتشــرت بســرعة بعــد ذلــك، ممــا أدى 

إلــى مــوت األشــجار املصابــة.
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مبجــرد اإلصابــة، تنتــج أشــجار الــدردار )ســدادات( )تيلــوز( يف خاليــا نســيجها 
كاســتجابة دفاعيــة ملنــع انتشــار الفطريــات. تدمــر هــذه الســدادات يف النهايــة قــدرة 
نســيج اخلشــب علــى نقــل امليــاه واملــواد املغذيــة مــن اجلــذور إلــى تــاج الشــجرة، 
ومتــوت الشــجرة. كان ملــرض الــدردار الهولنــدي تأثيــر مدمــر يف كل مــن النظــم 

ــات املتحــدة. ــة يف الوالي ــة واحلضري ــة احمللي البيئي

ــة، بخاصــة يف  ــة الطبيعي ــد مــن النظــم البيئي ــاً للعدي ــاً ُمهّم ــدردار مكون ــر ال يعتب
شــرق الواليــات املتحــدة ويف مناطــق الشــاطئية واملناطــق ذات التربــة الرطبــة. بســبب 
شــكله املهيــب الــذي يشــبه املزهريــة، كان الــدردار األمريكــي مــن بــن األشــجار األكثــر 

شــيوعاً يف الغابــات احلضريــة وقــد اختفــى معظمهــا اليــوم.

· حـــرائـــــــــق الـغـابــــــات	
ــاً  ُمهّمــاً يف أجــزاء كثيــرة  تعتبــر حرائــق الغابــات واملراعــي الدوريــة، عامــاًل بيئّي
مــن العالــم وبخاصــة يف غــرب الواليــات املتحــدة. كانــت النــار عامــاًل منتشــراً لدرجــة 
أن علمــاء البيئــة صاغــوا مصطلــح )ذروة النــار( Fire  Climax، يف إشــارة إلــى تلــك 

املجتمعــات التــي حتافــظ عليهــا النيــران.
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تعتبــر التربــة العضويــة مصــدرًا أساســّيًا النبعاثــات الكربــون إلثنــاء حرائــق الغابــات الشــمالية الكندية. وتكّون 
التربــة التــي تتفــادى االحتــراق مــا ُيســمى بــــ )مخــزن الكربــون القــدمي(، الــذي ُيســاعد علــى جعــل هــذه الغابــات 
مصــارف للكربــون النقــي. وميكــن لزيــادة حجــم ومعــدالت حــدوث احلرائــق وشــدتها أن حتــّول الغابــات اليافعــة 

إلــى مصــدٍر نقــي لكربــون الغــالف اجلــوي، وبالتالــي ســتعبث بتــوازن الكربــون يف الغابــات الشــمالية الكنديــة.

ــة للتجديــد،  بالنســبة للعديــد مــن أنــواع األشــجار الشــمالية، تعتبــر النــار ُمهمَّ
وخــدش البــذور، وتقليــل تدهــور القمامــة علــى املــدى الطويــل، وإتاحــة عناصــر 
الرمــاد، وفتــح الســتائر للســماح بدخــول الضــوء. وبالتالــي، كان احلريــق يف مثــل هــذه 

احلــاالت جــزءاً ال يتجــزأ مــن مجمــع بيئــي.
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تشــريح حريــق هائــل: )1( ميكــن أن تتســلق النــار يف أوراق الشــجر علــى أرضيــة الغابــة إلــى أغصــان األشــجار 
الســفلية. وهــذا مــا يســمى حريــق الســلم. )2( تنتشــر النــار يف تــاج الشــجرة، فتغــذي نفســها باألكســجن 
املســحوب مــن األســفل )مثــل املدخنــة(. )3( ميكــن للجمــر العائــم، النــاجت عــن تيــارات احلمــل احلــراري، 
أن يشــعل الوقــود اجلــاف بعيــدًا عــن النــار. )4( الغــازات الســاخنة املتصاعــدة يف عمــود مــن أوراق الشــجر 

أعــاله لالشــتعال. اجلهنميــة 
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)القضبــان(  املتحــدة  الواليــات  غــرب  هكتــار( يف   400  >( الكبيــرة  الغابــات  الســنوي حلرائــق  التكــرار   )a(
ومتوســط درجــة احلــرارة مــن مــارس إلــى أغســطس يف غــرب الواليــات املتحــدة )اخلــط(. )b( املكــون الرئيســي 
األول للتوقيــت املركــزي لتدفــق التيــار يف التيــارات التــي يغلــب عليهــا ذوبــان اجلليــد. تشــير القيــم املنخفضــة 
املبكــر  التوقيــت  إلــى  الفــاحت(  األزرق  )التظليــل  والعاليــة  تظليــل(  )بــدون  واملتوســط  الــوردي(  )التظليــل 
كبيــر  اشــتعال  وآخــر  أول  بــن  الســنوي  الوقــت   )c( التوالــي.  علــى  الثلجــي،  للذوبــان  واملتأخــر  واملتوســط 

للنيــران وآخــر ســيطرة علــى احلرائــق الكبيــرة.

مــا تغيــر يف الســنوات األخيــرة هــو أن احلرائــق صــارت أكثــر تواتــراً، واســتمرت 
لفتــرة أطــول، وأدت إلــى حــرق األشــجار التــي كانــت تعتبــر شــديدة النيــران، وتســببت 
يف تدميــر املمتلــكات ومــوت البشــر واحليــاة البريــة، واشــتدت حــدة احلرائــق. كانــت 
حرائــق الغابــات األخيــرة أقــل مــن حيــث العــدد ولكنهــا كانــت أكبــر بكثيــر مــن حيــث 
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املســاحة. تســببت حرائــق الغابــات يف احتــراق أكثــر مــن 5 ماليــن فــدان يف أالســكا 
خــالل شــهري يوليــو وأغســطس مــن عــام 2004. واحتــرق أكثــر مــن 190 ألــف فــدان 
يف واليــة تكســاس خــالل فتــرة 24 ســاعة يف الفتــرة مــن 6 إلــى 7 مــارس عــام 2006.

يف عــام 2007، احتــرق أكثــر مــن 500000 فــدان يف أكتوبــر يف جنــوب كاليفورنيــا. 
كانــت اخلســائر هائلــة، حيــث بلغــت بليونــات الــدوالرات مــن املــوارد اخلشــبية، 
واملمتلــكات املبنيــة املفقــودة، والوفيــات البشــرية والتهجيــر. كانــت املخاطــر الصحيــة 
ة، ممــا تســبب يف الربــو والتهــاب الشــعب الهوائيــة  مــن اآلثــار املرتبطــة بالتلــوث حــادَّ

وتهيــج اجللــد والعــن.

ــام  ــق كبيــر مــن خــالل االهتم ــق الغابــات مصــدر قل ــف صــارت حرائ يتضــح كي
الــذي تلقتــه القضيــة مــن العلمــاء وواضعــي السياســات ووســائل اإلعــالم. لدرجــة أن 

قنــاة ســي بــي إس خصصــت برنامــج 60 دقيقــة لـــ )عصــر احلرائــق الضخمــة(.

ــق، بخاصــة يف  ــة وحجــم احلرائ ــكل مــن كثاف ــد مــن التفســيرات ل ُقّدمــت العدي
الواليــات املتحــدة. أحدهــا هــو اقتــراح أن السياســات احلراجيــة يف املاضــي عملــت 
علــى تثبيــط حرائــق الغابــات، ممــا أدى إلــى تراكــم القمامــة علــى أرضيــة الغابــة 
وســمح بزيــادة كثافــة الغابــات، وبالتالــي توفيــر الوقــود الــالزم للنــار. أيضــاً، اقتــرب 
ســكن اإلنســان بشــكل خطيــر مــن حــدود الغابــات، التــي تقلصــت وصنعــت قفــزة 

ــزة. ــة لســكان البشــر بســهولة. كال االقتراحــن لهمــا مي ــق غاب إلشــعال حري

تهــدد ظــروف احلرائــق املتكــررة وجــود مجتمعــات الغابــات كمــا نعرفهــا. لذلــك 
مــن دواعــي الســرور أن صانعــي السياســات قــد أدركــوا إحلــاح حرائــق الغابــات يف 

الظــروف البيئيــة املتغيــرة.
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حرائق هائلة يف الغابات الشمالية الكندية تأكل أعدادًا كبيرة من أشجار التنوب األسود.

· حتديــــــــــــات إدارة الغابــــــــــــات	
إذا أردنــا االحتفــاظ باملنافــع العامليــة واحملليــة للنظــم اإليكولوجيــة للغابــات، فــال 
بــد مــن وقــف إزالــة الغابــات. حيــث إّن إزالــة الغابات هــي النتيجة املباشــرة إلجراءات 
مثــل االســتغالل التجــاري حلصــاد األخشــاب وتطهيرهــا للزراعــة وتربيــة املواشــي، 
ــن، وشــبكات النقــل، والســدود(،  ــة )اإلســكان، والتعدي ــة الصناعي ــة احلضري والتنمي

واســتخدامات األراضــي غيــر احلراجيــة الدائمــة األخــرى.
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ومــع ذلــك، فــإن هــذه اإلجــراءات املباشــرة ال تكمــن فقــط يف مشــكالت إدارة 
املذهلــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  يف  أيضــاً  وإمنــا  الفنيــة،  الغابــات 
الوطنيــة والدوليــة التــي يجــب معاجلتهــا مــن خــالل السياســات واإلجــراءات الوطنيــة 

والدوليــة.

إذن، ســتوفر النظــم اإليكولوجيــة للغابــات يف العالــم الزيــادة املتوقعــة يف الطلــب 
علــى منتجــات الغابــات بينمــا تلبــي يف الوقــت نفســه الطلــب املتزايــد علــى املنتجــات 
غيــر اخلشــبية، واملرافــق، والفوائــد؟ مــن املؤكــد أن غابــات النمــو القدميــة والثانيــة 

املوجــودة يف العالــم ســتكون مــن املســاهمن املهمــن.

للمنتجــات  اســتخدامها  ســيتراوح  احملــددة،  الغابــات  مســاحة  علــى  اعتمــاداً 
اخلشــبية بــال شــك مــن ال شــيء )باســتثناء، رمبــا، جمــع حطــب الوقــود( إلــى تلــك 
املــدارة بشــكل مكثــف إلــى حــد مــا إلنتــاج مــوارد متعــددة، مبــا يف ذلــك األخشــاب.

مــن األســئلة اإلداريــة الواضحــة جــّداً بالنســبة للغابــات ذات النمــو القــدمي والنمــو 
الثانــي هــو مــن ســيتخذ القــرارات املتعلقــة بكيفيــة إدارة كل منطقــة مــن مناطــق 
الغابــات، ومــا هــي املــوارد التــي ســتدار بهــا، ومــا هــي املعاييــر التــي ســتتخذها تلــك 

القــرارات؟

مــن املرجــح أن تــؤدي املــزارع دوراً متزايــداً يف توفيــر منتجــات األخشــاب؛ ألنهــا 
ســتدار بشــكل أساســي إلنتــاج منتجــات األخشــاب مــع توفيــر مزايــا ووســائل راحــة 
أخــرى، وبالتالــي تقليــل الطلــب علــى هــذه املنتجــات مــن غابات النمو القــدمي والثاني.

ــاج منتجــات األخشــاب  ــي جــرى إنشــاؤها خصيصــاً إلنت ميكــن إدارة املــزارع الت
ــر  ــات األكث ــات زراعــة الغاب ــر اقتصــاداً باســتخدام تقني بأطــوال دورات أقصــر وأكث
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كثافــة مثــل إعــداد املوقــع والتخصيــب واإلدارة املتكاملــة لآلفــات والقطــع الوســيط 
وتقنيــات احلصــاد والتجديــد التــي ســتكون أقــل مالءمــة للغابــات الطبيعيــة املـُـدارة 

ملزيــج أوســع مــن املنتجــات واملزايــا غيــر املســوقة ووســائل الراحــة.

حاليــاً، تشــغل املــزارع يف جميــع أنحــاء العالــم مســاحة تعــادل 3.4 % مــن إجمالــي 
مســاحة الغابــات ولكنهــا تنتــج مــا يقــرب مــن 25 % مــن إجمالــي إمــدادات األخشــاب 
الصناعيــة. وقــد ُقــّدر أّن الطلــب العاملــي احلالي على األخشــاب الصناعية املســتديرة 
ميكــن تلبيتــه مــن 0.15 بليــون هكتــار مــن الغابــات املزروعــة )مــا يعــادل 4 % مــن 
ــة يف الســنة الواحــدة. مــع  ــار مكعب ــدل 10 أمت ــة( تنمــو مبع ــة احلالي ــات العاملي الغاب
ــار املســاهمة  ــه يضــع يف االعتب ــر، إال أن ــدى القصي ــى امل ــق عل ــد ال يتحق أّن هــذا ق

احملتملــة التــي ميكــن أن تقدمهــا املــزارع.

ــة  ــن أن يســهم االســتخدام األفضــل لألشــجار املقطوعــة واملنتجــات الثانوي ميك
ــال مــن  لتصنيــع األخشــاب يف تلبيــة الطلــب املســتقبلي علــى األخشــاب بشــكل فعَّ
خــالل االســتفادة مــن بقايــا احلصــاد املتبقيــة حاليــاً يف الغابــة كأغصــان وفــروع 
منخفضــة اجلــودة )تقــدر مبــا يصــل إلــى 38 % مــن احلجــم يف بعــض احلــاالت( أيضاً 
كمخلفــات التصنيــع التــي هــي منتــج ثانــوي لنشــر وطحــن املنتجــات االســتهالكية مــن 

اخلشــب، مثــل )نشــارة اخلشــب، وفضــالت اخلشــب(.

ميكــن اســتخدام الكثيــر مــن هــذه املخلفــات إلنتــاج منتجــات خشــبية هندســية، 
وزيــادة العائــد اإلجمالــي مــن الغابــة وتوفيــر بديــل مناســب للخشــب الصلــب للعديــد 
مــن التطبيقــات. كمــا ســيؤدي التوســع يف إعــادة التدويــر واســتبدال املنتجــات إلــى 
تقليــل الطلــب املســتقبلي علــى األليــاف اخلــام ومنتجــات األخشــاب. لكــن علينــا أن 

جنعــل التحــوالت سلســة.
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كانــت التطــورات األخيــرة يف أبحــاث الغابــات مشــجعة جــّداً من نــواٍح عدة. يدرك 
مجــال احلراجــة الزراعيــة التفاعــل بــن األراضــي الزراعيــة والغابــات وبالتالــي فــإّن 
احلراجــة الزراعيــة هــو اســم جماعــي ألنظمــة اســتخدام األراضــي حيــث تُدمــج 
النباتــات اخلشــبية املعمــرة عمــداً مــع احملاصيــل و / أو احليوانــات يف وحــدة إدارة 
األراضــي نفســها. ميكــن أن يكــون التكامــل إمــا يف خليــط مكانــي وإمــا يف تسلســل 
زمنــي. عــادًة مــا تكــون هنــاك تفاعــالت بيئيــة واقتصاديــة بــن املكونــات اخلشــبية 

وغيــر اخلشــبية يف احلراجــة الزراعيــة.

وباملثــل، أُطلقــت مبــادرة يف مجــال احلراجــة االجتماعيــة تعتــرف بالصلــة الوثيقــة 
بــن ســكان الريــف وحطــب الوقــود واألخشــاب والنباتــات الطبيــة واألعــالف. حيــث 
إّن هــذه اخلدمــات تأتــي مــن الغابــات األصليــة معروفــة جيــداً جلميــع الســكان 
األصليــن. لقــد اكتســب مجــال احلراجــة االجتماعيــة واحلراجــة املجتمعيــة اعترافــاً 

وفائــدًة علــى نطــاق واســع يف بعــض املناطــق، مثــاًل الهنــد.

جــرى مؤخــراً استكشــاف أهميــة مســتجمعات امليــاه يف الغابــات يف وجود أســماك 
امليــاه العذبــة ومــدى حياتهــا وبقائهــا بطريقــة أنيقــة. حيــث الحــظ الباحثــون أن مثــل 
هــذه األســماك تشــمل أكثــر مــن 10000 نــوع مــن أنــواع امليــاه العذبــة. وبالتالــي، فــإن 
الترابــط بــن مســتجمعات امليــاه يف الغابــات واجلــداول واألنهــار ومصبــات األنهــار 

ــة. واألســماك والبشــر ُمهمَّ
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· حلــــــول مشـكلة اســـتخدام األراضي ومـــــوارد الغابـــات	
أفضــل حــل إلزالــة الغابــات هــو احلــد مــن قطــع األشــجار مــن خــالل فــرض . 1

سلســلة مــن القواعــد والقوانــن التــي حتكــم ذلــك. رمبــا تقلصــت إزالــة الغابــات 
يف الســيناريو احلالــي؛ ومــع ذلــك، ســيكون مــن الســابق ألوانــه االفتــراض أن ذلــك 
ممكــن فعــاًل. قــد تكــون طبيعــة املــوارد احلرجيــة املقلقــة للمــال مغريــة مبــا يكفــي 

الســتمرار إزالــة الغابــات.

جتنب أن جتعل من الغابات مكب للنفايات أو القمامة بأنواعها كافة.. 2

جتنــب إشــعال احلرائــق أو النيــران بشــكل ال ميكــن الســيطرة عليــه عندمــا تكــون . 3
يف رحلــة إليهــا.

ــج والتشــجير. يجــب حــث األراضــي املزروعــة بغالفهــا الشــجري . 4 إعــادة التحري
للمســتوطنات احلضريــة علــى زراعــة األشــجار يف املنطقــة املجــاورة واســتبدال 
األشــجار املقطوعــة. كمــا يجــب االســتعاضة عــن التقطيــع بزراعــة األشــجار 
الصغيــرة لتحــل محــل األشــجار القدميــة التــي مت قطعهــا. تُــزرع األشــجار يف 
إطــار العديــد مــن املبــادرات كل عــام، لكنهــا ال تــزال غيــر مطابقــة لألرقــام التــي 

فقدناهــا بالفعــل.

القيــام بأعمــال خضــراء مثــل إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر. ميكــن للطــرق . 5
اخلضــراء لإلنتــاج واســتخدام املــوارد أن تقلــل بشــكل ال يقــاس من إزالــة الغابات. 
ــل  ــادة اســتخدام العناصــر، وتقلي ــى إع ــز عل ــم التركي ــى وجــه اخلصــوص، يت عل
اســتخدام العناصــر االصطناعيــة، وإعــادة تدويــر املزيــد مــن العناصــر. يرتبــط 

الــورق والبالســتيك واخلشــب بتدميــر الغابــات واملــوارد الطبيعيــة األخــرى.
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حظــر قطــع الغابــات بشــكل واضــح. وهــذا ســيؤدي إلــى احلــد مــن النضــوب . 6
الكلــي للغطــاء احلرجــي. لذلــك فإنــه حــل عملــي بــل عملــي جــّداً.

الــورق، . 7 طباعــة  للــورق  اليومــي  اســتهالكك  يشــمل  الــورق.  اســتهالك  تقليــل 
واملفكــرات، واملناديــل، وورق التواليــت، ومــا إلــى ذلــك. حــاول تقليــل االســتهالك، 
وتقليــل هــدر الــورق، واختــر أيضــاً املنتجــات الورقيــة املعــاد تدويرهــا. اجعــل 
ــة، واســتخدام  ــي الورق ــى كال وجه ــة عل ــل الطباعــة / الكتاب ــاة بســيطة مث احلي
ورق تواليــت أقــل، وجتنــب األلــواح الورقيــة، واملناديــل وحيثمــا كان ذلــك ممكنــاً، 

وال تســتخدم الــورق.

علـّـم اآلخريــن. قــم بتثقيــف أصدقائــك وعائلتــك ومجتمعــك مــن خــالل مشــاركة . 8
حقائــق إزالــة الغابــات وأســبابها وآثارهــا. ميكنــك إحــداث تأثيــر.

قلــل مــن تنــاول اللحــوم. أصبحــت تربيــة املاشــية أحــد األســباب الرئيســية إلزالــة . 9
الغابــات. حــاول أن تــأكل كميــات أقــل مــن اللحــوم. قــد يكــون مــن الصعــب علــى 
بعــض النــاس احملاولــة. ومــع ذلــك، فــإن تنــاول كميــات أقــل مــن اللحــوم، حتــى 

لوجبــة واحــدة فقــط يف اليــوم، ســيكون لــه تأثيــر كبيــر يف البيئــة.

مــن . 10 الشــراء  حــاول  للغابــات.  والصديقــة  املســتدامة  الشــركات  مــن  الشــراء 
الغابــات. إزالــة  مــن  باحلــد  امللتزمــة  الشــركات 

ــة الغابــات. زيــت النخيــل عنصــر . 11 احلــد مــن اســتهالك املنتجــات املعرضــة إلزال
شــائع يف كل شــيء نــراه مــن حولنــا. اجعــل إلقــاء نظــرة ســريعة علــى املكونــات 

عــادة بســيطة. فــول الصويــا هــو نقطــة ســاخنة أخــرى إلزالــة الغابــات.
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مشــكلة اســـتخدام األراضي للتنقيب عن املــوارد املعدنية والفحم
السنن.  آالف  منذ  األرض  من  واخلامات  املعادن  يستخرجون  البشر  كان  لقد 
حيث جرى إنتاج سبائك نحاسية بنقاوة 99.5 % يف منطقة صحراء النقب منذ أكثر 
من 13000 عام، ويرجع تاريخ فن صناعة الزجاج ونفخ الزجاج إلى 4000 قبل امليالد.

ومع ذلك، فإن ما تغير يف هذا القرن هو احلجم الهائل والتنوع الهائل آلالتنا 
احلديثة، من الطائرات النفاثة اجلامبو والرافعات التي تتحرك على األرض، والتي 
يبلغ طولها طوابق عدة إلى رقائق السيليكون األصغر من عشرة سنتات. حتوي هذه، 

مثل جميع اآلالت األخرى، على كميات متفاوتة من املعادن واخلامات املُعاجلة.

ــوان تعــد وال حتصــى، ويحــوي كل  ــي الســيارات بأشــكال وأحجــام وأل ــاًل، تأت مث
منهــا علــى مئــات الكيلوجرامــات مــن املعــادن والبالســتيك. وباملثــل، كانــت األجهــزة 
مثــل الغســاالت والثالجــات بيضــاء اللــون حتــى الســتينيات، ثــم مــع تغيــر أزيــاء اليــوم، 
صــارت هــذه األجهــزة بلــون األفــوكادو أو الذهــب يف الســبعينيات، واليقطــن احملروق 

يف أوائــل الثمانينيــات، والفــوالذ املقــاوم للصــدأ أو النحــاس يف التســعينيات.

ال نعــرف ملــاذا تتغيــر ألــوان األجهــزة كل بضــع ســنوات أو مــن يضبــط تغييــر اللــون 
ــة هــي أن كل هــذه اآلالت، كبيــرة كانــت أم صغيــرة، تســتلزم  يف احلركــة. النقطــة املُهمَّ

اســتخدام مــواد مصنعــة بوســاطة عمليــات معقــدة.

ــق، وإعــادة  يجــب اســتخراج كل هــذه املــواد مــن األرض، ومعاجلتهــا بعــدة طرائ
تشــكيلها وإعــادة صياغتهــا إلــى منتــج مرغــوب، ثــم التخلــص منهــا أو إعــادة تدويرهــا 
بعــد االســتخدام. تســتلزم كل خطــوة حتويــل ســطح األرض، واســتخدام الطاقــة، 

والعديــد مــن التأثيــرات احملليــة واإلقليميــة علــى الهــواء واملــاء والكائنــات احليــة.
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دورة حياة املعادن من االستخراج واالستيراد إلى املعاجلة حتى االستخدام النهائي والتخلص منها.

· أنـــــــــواع املعـــــــــادن	
ــا  ــر مخزونه ــر متجــددة؛ أي أن تواف ــة غي ــوارد طبيعي ــب م ــادن هــي يف الغال املع
اإلجمالــي للبشــر يعتبــر ثابتــاً علــى نطاقــات زمنيــة طويلــة. املعــادن هــي مــواد 
ــات ومجموعــة مــن العناصــر  ــة حتــدث بشــكل طبيعــي )عناصــر ومركب ــر عضوي غي

واملركبــات( بترتيــب ذري منظــم؛ قــد يكــون عضــوي وغيــر عضــوي يف األصــل.

تشــمل املــوارد املعدنيــة املــواد واملعــادن والوقــود األحفــوري والنــووي واملغذيــات 
الضروريــة للعمليــات الصناعيــة والزراعيــة والتكنولوجيــة وإنتاج الســلع االســتهالكية. 
إذاً املــورد املعدنــي هــو تركيــز مــادة صلبــة أو ســائلة أو غازيــة تتشــكل بشــكل طبيعــي، 
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االســتخراج  فيــه  يكــون  الــذي  واملقــدار  بالشــكل  األرض،  قشــرة  فــوق  أو  ضمــن 
ــا حاليــاً أو محتمــاًل. االقتصــادي لســلعة مــن التركيــز ممكًن

لكــي يُعتبــر املــورد احتياطّيــاً معدنّيــاً، يجــب أن يكــون قابــاًل لالســتخراج اقتصادّياً 
ــي ميكــن  ــك الت ــر لتل ــة املؤكــدة هــي تقدي ــات املعدني ــاً. إّن االحتياطي ــاً  وقانونّي وبيئّي
اســتخراجها بشــكل مربــح لالســتخدام البشــري باســتخدام التكنولوجيــا املتاحــة 
حاليــاً، يف حــن أن االحتياطيــات القابلــة لالســترداد هــي تقديــرات للمــوارد املعدنيــة 

التــي مــن احملتمــل أن تكــون متاحــة لالســتخدام البشــري يف املســتقبل.

صندوق ماكلفي والعالقة بن الكمية والتكلفة الستعادة موارد الهيدروكربون.

تســمى بعــض املــوارد باملعــادن االقتصاديــة عندمــا تكــون مركزيــة يف اقتصــاد 
األمــة؛ ويســمى البعــض اآلخــر باملعــادن االســتراتيجية عندمــا تكــون ذات أهميــة غيــر 
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ــى  ــادن بشــكل أساســي إل ــف املع ــن تصني ــا. ميك ــٍة م ــاع العســكري لدول ــة للدف عادي
ــاً. ــادرة جيوكيميائّي ــك الن ــاً وتل ــرة جيوكيميائّي ــرة بكث مجموعتــن: املعــادن الوفي

ــر مــن قشــرة  ــة 0.1 % أو أكث ــاً تشــكل بصــورٍة فردي ــرة جيوكيميائّي املعــادن الوفي
ــز،  ــوم ، والســيليكون، واملنغني ــد، واأللومني ــوزن، وتشــمل: احلدي األرض مــن حيــث ال
ــاً بشــكل فــردي أقــل  ــادرة جيوكيميائّي واملغنيســيوم، والتيتانيــوم. وتشــكل املعــادن الن
مــن 0.1 % مــن قشــرة األرض مــن حيــث الــوزن، وتشــمل: )النحــاس، والرصــاص، 

ــق، والفضــة، والذهــب(. ــوم، والزئب ــك، واملوليبدني والزن

الوقــود األحفــوري والنــووي هــو مــوارد معدنيــة أو عضويــة غيــر متجــددة وتشــمل 
البتــرول والفحــم والغــاز الطبيعــي كوقــود أحفــوري واليورانيــوم والثوريــوم كوقــود 
نــووي. تشــمل املــوارد املعدنيــة املتبقيــة جميــع تلك املــواد، مثاًل: )الغرانيــت، والبازلت، 
والرمــل( واملغذيــات، مثــاًل: N) ، P ، K ، و Ca( التــي تســتخدم ألغــراض أخــرى غيــر 
ــرف الرواســب املعدنيــة باســم اخلــام  املعــادن وخواصهــا احملتويــة علــى الطاقــة. تُع
عندمــا تكــون كميــة الصخــور احلاملــة للمعــادن لــكل حجــم معــن )درجــة( عاليــة مبــا 

يكفــي جلعــل التعديــن مجديــاً اقتصادّيــاً.

· التنقـــــيب عن املعــــــــادن	
يجــب العثــور علــى خامــاٍت بكميــات كبيــرة مبــا يكفــي جلعلهــا مربحــًة اقتصادّيــاً 
للتعديــن واملعاجلــة، لذلــك يبــدأ إنشــاء التعديــن بالتنقيــب عــن املعــادن. حيــث يقــوم 
احملترفــون املدربــون واملنقبــون الُهــواة املطلعــون علــى التكوينــات الصخريــة التــي 

ترتبــط بهــا خامــات معدنيــة محــددة باخلطــوة األولــى لتحديــد اخلامــات. 
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قــد يأتــي أحــد األدلــة مــن الغطــاء النباتــي. حيــث تنمــو بعــض النباتــات يف موائــل 
ذات تركيزات عالية من العناصر، مثل: )النيكل أو النحاس أو السيلينيوم(، والبعض 
اآلخــر يُظهــر امتصاصــاً تفضيليــاً بفضــل املســارات البيوكيميائيــة املتخصصــة التــي 
تطــورت عبــر التاريــخ. يشــار إلــى هــذه أيضــاً باســم نباتــات املؤشــر ألن حدوثهــا 

ووفرتهــا قــد يشــير إلــى كميــة ونوعيــة وهويــة اخلامــات املعدنيــة.

وجيوفيزيائيــة  جيولوجيــة  ميدانيــة  حتليــالت  األولــي  االستكشــاف  يتبــع 
ــزاً يف  ــر تركي ــى الرواســب األكث ــة تركــز عل ــة وحتليــالت معملي ــة مفصل وجيوكيميائي
منطقــة مــا. املرحلــة األخيــرة هــي التحقــق مــن األبعــاد االقتصاديــة، أي ربحيــة 
تعديــن اخلــام. وقــد أشــير إلــى هــذه العمليــة املكونــة مــن ثــالث خطــوات للتحديــد 

واجلــدوى والتطويــر علــى أنهــا مبــدأ التقريــب املتتالــي.

· االســــــــــــــتخراج مــــــــــن األرض	
ــة  ــإن اخلطــوة اآلتي ــدن أو اخلــام، ف ــة للمع ــد استكشــاف اجلــدوى االقتصادي بع
ــد مــن  هــي اســتخراج اخلــام مــن األرض. توفــر رواســب الفحــم املوجــودة يف العدي
الواليــات يف الواليــات املتحــدة أمثلــة ممتــازة علــى االســتخراج. حتــى وقــت قريــب، 
كانــت الرواســب القريبــة مــن الســطح تُســتخرج عــادة بطــرق التعديــن الســطحي، لكــن 
الرواســب املوجــودة يف أعمــاق األرض جــرى اســتخراجها عــن طريــق التعديــن حتــت 
األرض. حيــث تتضمــن العمليــة األخيــرة حفــر العديــد مــن الثقــوب وإنشــاء ممــرات 
حتــت األرض؛ للحمايــة مــن انهيــار األعمــدة، ويجــري بنــاء شــبكة مــن األعمــدة لتوفير 

الدعــم. 
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إّن التعديــن حتــت األرض مكلــف، وال يســمح باســتخراج أكثــر مــن 60-40 % مــن 
اخلــام، وهــو بطبيعتــه خطــر علــى عمــال املناجــم بســبب احتمــال االنهيــار. ففــي حالــة 
الفحــم، تســبب التعديــن حتــت األرض يف خســائر فادحــة يف صحــة عمــال املناجــم، 
ســواء مــن مــرض الرئــة الســوداء الناجــم عــن استنشــاق غبــار الفحــم ومــوت عمــال 

املناجــم بســبب انهيــارات املناجــم واالنفجــارات.

تعمــل تقنيــات التعديــن احلديثــة ذات اجلــدران الطويلــة علــى إزالــة جميــع أعمــدة 
ــن؛  ــة التعدي ــع تقــدم عملي ــة م ــواد العلوي ــار امل الدعــم بشــكل أساســي وتســمح بانهي

لذلــك يشــكل الهبــوط الهائــل لســطح األرض مصــدر قلــق بيئــي خطيــر.

يف الســنوات األخيــرة، انتشــر التعديــن الســطحي يف جميــع أنحــاء العالم ألســباب 
عــدة. إنهــا أقــل تكلفــة مــن التعديــن حتــت األرض، واســتعادة املــواد املرغوبــة أفضــل بـ 
90 %، وهــي أقــل تهديــداً لصحــة وحيــاة عمــال املناجــم. يســتلزم التعديــن الســطحي 

إزالــة األثقــال، أي املــواد التــي تغمــر الرواســب املعدنيــة أو الفحــم. تتكــون عمليــات 
التعديــن الســطحي بشــكل عــام مــن التعديــن املكشــوف )كميــات كبيــرة ومعــدالت 
عاليــة مــن اســتخراج املعــادن( والتعديــن الشــريطي )اســتخراج طبقــات مســطحة مــن 
املعــادن حتــت الســطح مباشــرة(. ومتثــل العمليتــان معــاً ثلثــي إنتــاج املعــادن الصلبة يف 
العالــم، مثــل: )الرمــل واحلصــى واحلجــر والفوســفات والفحــم والنحــاس واحلديــد 

واأللومنيــوم (، و95 % مــن االســتخراج يف الواليــات املتحــدة.

جتري إزالة الغطاء الفوقي )الصخري أو الترابي( من خالل ثالث طرائق رئيسية: 
 ،Bucketwheel Excavators ارات الدلو استخدام خطوط السحب Draglines، وحفَّ
ذاتية  آلة ضخمة  عن  عبارة  السحب  إن خط   .Power Shovels الطاقة  ومجارف 
الدفع وذات ذراع يعمل على تشغيل دلو ضخم يزيل الغطاء الفوقي. يُسمى أكبر خط 
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سحب يف العالم باسم بيغ موسكي Big Muskie ووزنها 27000 طن، مع ذراع بطول 
94 متراً ودلو 168 متراً مكعباً.

ميكــن أن تزيــل اجلرافــة 325 طّنــاً مــن املــواد الترابيــة، مبــا يف ذلــك الصخــور، يف 
َغرفــٍة واحــدٍة. ميكــن أن يتأرجــح ذراع الرافعــة مــن 90 إلــى 180 درجــة ويضــع املــواد 
احملفــورة يف سلســلة مــن التــالل واألخاديــد، ممــا يخلــق خنــادق موازيــة لبعضهــا 
بعضــاً، يشــار إليهــا باســم )األحــواض الفاســدة(. وحتــى تدخــل الضوابــط التشــريعية 
األخيــرة حيــز التنفيــذ، ُدفنــت الطبقــات الُعليــا من األرض العميقة، وشــكلت الطبقات 

العميقــة الســطح اجلديــد. هــذا املطلــب جعــل بيــغ موســكي مــن تــراث املاضــي.

أمــا مجــارف الطاقــة فهــي تعمــل يف حفــر املنجــم وحتفــر املواد من وجه الرواســب 
ــر، ال يتجــاوز  ــى دالء أصغ ــد. حتــوي هــذه املجــارف عل باســتخدام مجــارف التجري
حجمهــا عــادًة 30 متــراً مكعبــاً. تســمح هــذه الطريقــة بفصــل املــواد، بينمــا ال ميكــن 
ــارات الدلــو عبــارة عــن آالت مثبتــة علــى زاحــف  خلــط الســحب القيــام بذلــك. حفَّ

تعمــل باســتمرار علــى احلفــر، والنقــل، وترســيب الرواســب الزائــدة.

لديهــا عجلــة وعــدة دالء حلفــر الغطــاء الفوقي وإســقاطه على حزام ناقل مســتمر 
ينقــل املــواد إلــى حــوض التالــف. مــن املتفــق عليــه عمومــاً أن خطــوط الســحب هــي 
التــي تســبب معظــم االضطرابــات يف األرض. تتطلــب القوانــن اجلديــدة يف العديــد 
مــن البلــدان حاليــاً فصــل مــواد التربــة الســطحية الســتبدالها الحقــاً، مــع أّن إنفاذهــا 

غالبــاً مــا يكــون متســاهاًل.

ــا يف هــذا  ــر إال يف مداهــا وحجمه ــم تتغي ــن الســطحي ل ــع أّن أســاليب التعدي م
القــرن، فقــد أضفنــا اآلن بُْعــًدا جديــًدا - إزالــة قمــم اجلبــال. يف الواليــات املتحــدة، 
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ازداد نطــاق ممارســة قطــع رؤوس اجلبــال فعلّيــاً لكشــف طبقــات الفحــم بشــكل 
كبيــر. ال تُســتبدل املــواد املزالــة أبــداً مــن حيــث نشــأت، بــل يجــري دفعهــا إلــى 

الوديــان املجــاورة.

يف واليــة فرجينيــا الغربيــة وحدهــا، يشــير تقريــر صــدر يف نوفمبــر 2005، إلــى 
أن أكثــر مــن 120000 هكتــار مــن اجلبــال ُقطعــت رؤوســها، وقــام عمــال املناجــم مبــلء 
نحــو 1000 ميــل مــن اجلــداول بالــركام. مــع عــدم انتشــار هــذا النــوع مــن التعديــن، إال 

أنــه يوجــد أيضــاً يف كنتاكــي وأوهايــو وبنســلفانيا.

مستودعات ضخمة حلمأة الفحم يسمح لها بحمل 9 بالين غالون من حمأة الفحم بالُقْرب من 
وايتسفيل، يف فرجينيا الغربية، 19 أكتوبر 2003.
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توسع تعدين الفحم يف غرب الواليات املتحدة بشكل كبير منذ أزمة الطاقة عام 
1973. وقد أسهم عدد من األسباب يف كل من جدوى وربحية هذا التوسع:

أواًل: يبلغ سمك طبقات الفحم يف الغرب 10-30 متراً. 

ثانيًا: تكون املادة الترابية املوجودة أعلى طبقات الفحم ضحلة نسبّياً )30-50 م(.

ثالًثًا: مناجم التعدين السطحي 95 % أو أكثر من الفحم الذي سيجري حفره من 
األرض. 

الكثافة السكانية يف شرق الواليات املتحدة أقل بكثير من املناطق احلاملة  رابعًا: 
للفحم يف الغرب. أثارت هذه النقطة استياء السكان األصلين واملتجنس يف 
الغرب. وهكذا، يف العديد من املقاالت، وصف الغرب بأنه مستعمرة الشرق. 

ومع ذلك، خفت هذه املشاعر إلى حد كبير لسببن:

· ولدت التنمية االقتصادية ضرائب للحكومة وأرباحاً لألفراد.	

· ستعود 	 املعدنة  األراضي  أن  على  التأكيد  واجلديدة  املنقحة  القوانن  قدمت 
أوائل  حتى  احلال  كان  كما  عنها،  التخلي  يتم  ولن  البيولوجية،  اإلنتاجية  إلى 
السبعينيات. يف الواقع، أنشأ القانون الفيدرالي برنامج أراضي املناجم املهجورة 

)AML( الستصالح هذه األراضي واستعادتها لبعض االستخدامات.

شــكل آخــر مــن أشــكال التعديــن، هــو احملاجــر الــذي يشــير إلــى منجــم مفتــوح 
يُســتخرج منــه اخلــام أو الفحــم أو احلجــر أو احلصــى. ميكــن أن تتــرك هــذه الطريقة 
فجــوة هائلــة يف األرض وأكوامــاً ضخمــة مــن النفايــات الصخريــة )املخلفــات(. 
تشــمل طرائــق االســتخراج األخــرى إزالــة املــواد غيــر املجمعــة مــن األنهــار واجلــداول 
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الســائلة  املعدنيــة  املــوارد  واســتخراج  التجريــف(،  )تســمى  والبحــار  والبحيــرات 
ــل. ــن الهيدروليكــي واحملالي ــر(، والتعدي ــة )احلف والغازي

مــع أّن أنشــطة التعديــن ال تزعــج مســاحة كبيــرة يف حــد ذاتهــا علــى أســاس 
االســتخدام العــام لألراضــي، إال أّن التأثيــرات علــى البيئــة - األرض وامليــاه والهــواء 
- هائلــة. إن نشــاط حتريــك األرض كبيــر جــّداً لدرجــة أنــه أكســب البشــر صفــة 
)العامــل اجليولوجــي العظيــم(. وقــد صــار املثــال الكالســيكي احلالــي هــو قصــة 
منجــم بينغهــام كانيــون بالُقــْرب مــن ســولت ليــك ســيتي، يوتــا. إْذ منــذ اكتشــاف 
الذهــب هنــاك عــام 1848، كان املنجــم يف إنتــاج مســتمر للذهــب والفضــة والنحــاس. 
ــغ إنتاجهــا الســنوي احلالــي مــن املعــادن أكثــر مــن 282 ألــف طــن مــن النحــاس  يبل
و98 ألــف كيلوغــرام مــن الفضــة و98 ألــف كيلوغــرام مــن الذهــب. انتقــل املنجــم 
مــن جبــل إلــى حفــرة بعمــق 0.8 كيلومتــر يف األرض )أي مــا يعــادل خمســة أضعــاف 

ــه مــن الفضــاء. ــرات وميكــن رؤيت ــرج إيفــل(، بعــرض 4 كيلومت ارتفــاع ب

خــالل تاريخــه، جــرى إزالــة 5 باليــن طــن مــن الصخــور للحصــول علــى اخلــام 
- 10 أضعــاف كميــة املــواد التــي متــت إزالتهــا يف بنــاء قنــاة بنمــا. ينتــج كل طــن مــن 
اخلــام 5.4 كــغ مــن النحــاس؛ لكشــف كل طــن مــن اخلــام، يجــب إزالــة 10 أطنــان مــن 

األحجــار الصخريــة.

يف الســنوات العشــرين املاضيــة أو نحــو ذلــك، كان النفــط اخلــام املســتخرج مــن 
رمــال القطــران يســير بُخطــى متســارعة يف مقاطعــة ألبرتــا يف كنــدا. وقــد ُعثــر علــى 
رواســب ضخمــة مــن رمــال القطــران هــذه يف منطقــة أثاباســكا يف ألبرتــا. كمــا ُعثــر 
علــى هــذه الرمــال علــى عمــق أكثــر مــن 400 متــر حتــت األرض. الغطــاء النباتــي فــوق 
األرض مصحــوب بالعناصــر املميــزة للنباتــات واحليوانــات يف هذه املنطقة األحيائية. 
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ويجــب متزيــق هــذه الغابــات واملــواد املثقلــة وحفرهــا عــن طريــق التعديــن الســطحي. 
ثــم يُفصــل النفــط اخلــام مــن هــذه الرمــال بوســائل ميكانيكيــة وباســتخدام البخــار 
واملذيبــات. إنهــا عمليــة كثيفــة االســتخدام للميــاه، حيــث تســتخدم ثالثــة براميــل مــن 
املــاء إلنتــاج برميــل واحــد مــن النفــط اخلــام. وبالتالــي، فإنهــا تولــد كميــات هائلــة مــن 
احلمــأة الرطبــة وميــاه الصــرف الســامة، والتــي تتميــز بأنهــا انســكاب نفطــي بطــيء 

احلركــة وعمــالق وكارثــة بيئيــة هائلــة للســكان األصليــن يف كنــدا.

عمليات التعدين السطحي لرمال القطران يف شمال ألبرتا، كندا.
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مياه الصرف التي حتوي على مواد سامة هي منتج ثانوي لتعدين رمال القطران.

كما أن تعدين ومعاجلة رمال القطران من شأنه أن يزيد بشكل كبير من املخاطر 
العاملية لتغير املناخ اخلطير. حتوي الكميات الهائلة الناجتة من مخلفات املناجم على بعض 

القار، وحتى الوقت احلالي كان إعادة الغطاء النباتي لهذه املواد املتبقية بعيد املنال.

· معاجلـــــــــــــة املعـــــــــــــادن	
مع أّن إزالة احلموالت تتشابه مع الفحم وغيره من مناجم املعادن واخلامات، إال أنه 
هناك اختالفات يف املناولة واملعاجلة. يف حالة الفحم، يتم حتميل املادة على شاحنات 
أو عربات سكك حديدية ونقلها إلى املوقع حيث يجري حرقها إلنتاج الكهرباء. عندما 
يكون احملتوى املائي للفحم مرتفعاً، كما يف حالة الليغنيت، الذي قد يصل محتواه املائي 

إلى 35 %، فمن غير االقتصادي نقل املياه ملسافات طويلة.

يف مثــل هــذه احلــاالت، تقــع محطــات توليــد الكهربــاء بالُقْرب من املناجم، ويشــار 
إليهــا بعمليــات تفريــغ املناجــم. ومــع ذلــك، فــإن جميــع اخلامــات احلاملــة للمعــادن 
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ــزة  ــا ليســت يف أشــكال مرك ــد اســتخالصها ألنه ــب معاجلــة بع ــواد تتطل ومعظــم امل
ونقيــة ومتشــابكة مــع معــادن غيــر مرغــوب فيهــا مثــل الكربونــات أو الســيليكات، 

.Gangue واملعروفــة باســم الشــوائب املعدنيــة أو شــوائب الــركاز
اخلام  املعدن  جزيئـات  لتحـــــــــــــرير  اخلام  تكســــــــــــير  املعاجلة  تتضمـــــــــن 
 ،)Beneficiation (، وفصل املعادن اخلام والشوائب )الفائدةComminution الفتيت(
واستخدام احلرارة الستعادة املعدن )الصهر Smelting(، واستعادة املعدن النقي من 
والتعدين   ،Heap Leaching الكومة  )ترشيح  الكيميائية  املواد  باستخدام  الشوائب 
املائي Hydrometallurgy(. تصير معادن الشوائب املعدنية بعد املعاجلة، التي تشكل 
 .)Tailings نحو 80 % أو أكثر من اخلامات املنجمية، نفايات تسمى )مخلفات التعدين
تنظم القوانن التعامل مع املخلفات يف عمليات املناجم؛ ميكن أن يكون لالنسكاب 

عواقب وخيمة، كما كان احلال يف انسكاب مخلفات السيانيد يف رومانيا.

تسبب منجم الذهب هذا يف بالك هيلز بوالية ساوث داكوتا األمريكية يف إزعاج مساحة كبيرة من األرض. يحتوي هذا 
املوقع أيًضا على أكوام لترشيح السيانيد وِبرك الترسيب شديدة السمية للحياة البرية يف املنطقة املجاورة.
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· أمنــاط االســـــــتهالك والتأثيــــرات البيئيــــــة	
توفر املعادن فوائد ال غنى عنها للمجتمع البشري يف العديد من األشكال، بدءاً 
الكهرباء،  وأسالك  الكيميائية،  للتفاعالت  احملفزات  إلى  احلرارية،  املبادالت  من 
وقضبان القطارات، وهيكل السيارات. وقد ارتفع االستخدام العاملي للمواد املعدنية 
مبقدار 2.4 مرة إلى 9.8 بليون طن يف عام 1995، مقارنة بأوائل الستينيات. وزاد 
استخدام املوارد يف الواليات املتحدة من 2 بليون إلى 2.8 بليون طن بن عامي 1970 

و 1995 و 18 ضعفاً منذ عام 1900.

مع 5 % من سكان العالم، استهلكت الواليات املتحدة ما يقرب من 30 % من 
ة على تدهور  املوارد املعدنية العاملية. لكل من حجم وتكوين استخدام املوارد آثار ُمهمَّ
البيئة ونضوبها. مثاًل، زاد االقتصاد األمريكي استخدامه للموارد غير املتجددة من 

59 % يف عام 1900 إلى 92 % يف عام 1995.

ما يقرب من 7 % من النحاس بالكامل، و 13 % من النيكل بالكامل، و 14 % من 
إجمالي الفوالذ، و 19 % من األلومنيوم بالكامل، و 23 % من إجمالي الزنك، و 35 % 
من إجمالي احلديد، و 41 % من إجمالي البالتن، و 50 % من إجمالي الرصاص 

املستخدم من الواليات املتحدة يف عام 1992 ذهب إلى صناعة السيارات.

واألراضي  واخلدمات  السلع  من  املزيَد  واالقتصاديات  السكاني  النمو  يتطلب 
والبنية التحتية املادية من املوارد الطبيعية احملدودة املخزون واحملدودة. بن عامي 
1950 و1990، كان معدل الزيادة يف االستهالك البشري لستة معادن أساسية رئيسية  

)األلومنيوم ، والنحاس، والرصاص، والنيكل، والقصدير، والزنك( أكثر من ثمانية 
أضعاف، بينما تضاعف عدد سكان العالم مرة واحدة فقط.
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إن الكميــات اإلجماليــة للنفايــات الناجتــة عــن اســتخراج املعــادن واخلامــات هائلة 
يف شــكل صخــور منخفضــة الدرجــة حتمــل معــادن تصيــر نفايــات ويجــري إزالــة 
األثقــال للوصــول إليهــا يف املنجــم. منــت كميــة املــواد املســتهلكة يف الواليــات املتحــدة 
مــن 2 طــن للفــرد ســنوّياً يف عــام 1900 إلــى 10 أطنــان للفــرد ســنوّياً يف عــام 1995.

ال ميكــن أن يــؤدي االعتمــاد الشــديد علــى االبتــكار التكنولوجــي واإلحــالل إلــى 
احلفــاظ علــى االســتخدام الفــردي احلالــي وكثافــة اســتخدام املعــادن غيــر املتجــددة 
)احلجــم بالنســبة للنــاجت القومــي اإلجمالــي(. ينبغي أن تنعكــس التكاليف االجتماعية 

الســتنفاد وتدهــور املــوارد الطبيعيــة علــى أســعار الســوق للســلع واخلدمــات.

يصاحــب اســتخراج املعــادن ومعاجلتهــا ونقلهــا والتخلــص منهــا تأثيــرات بيئيــة 
متعــددة، مثــل تلــوث الهــواء واملــاء والتربــة؛ خســائر األراضــي الزراعيــة املنتجــة 
اخلصــوص،  وجــه  علــى  املوائــل.  وجتزئــة  البيولوجــي  والتنــوع  التربــة  وخصوبــة 
ــى جــودة  ــة عل ــار ضــارة ُمهمَّ ــه آث فــإن اســتخدام الفحــم كمصــدر مهيمــن للطاقــة ل
البيئــة والصحــة العامــة. ويصاحــب اســتخراج املعــادن ومعاجلتهــا ونقلهــا والتخلــص 
منهــا تأثيــرات بيئيــة متعــددة، مثــل تلــوث الهــواء واملــاء والتربــة؛ وخســائر األراضــي 
الزراعيــة املنتجــة وخصوبــة التربــة والتنــوع البيولوجــي؛ وجتزئــة املوائــل. علــى وجــه 
ــة  ــار ضــارة ُمهمَّ ــه آث اخلصــوص، فــإن اســتخدام الفحــم كمصــدر مهيمــن للطاقــة ل

ــة والصحــة العامــة. ــى جــودة البيئ عل
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بعض املشكالت املصاحبة لتطوير الفحم كاستجابة لنقص الطاقة.

نظــراً ألننــا نســتنفد االحتياطيــات املعدنيــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا، فــإن 
الطلــب االســتهالكي املتزايــد ســيجعل مــن الضــروري، بــال شــك، اســتغالل الرواســب 
األقــل ســهولة واألقــل درجــة. وهــذا يعنــي زيــادة معــدل التدهــور البيئــي وزيــادة 

االحتياجــات، كذلــك، للتخلــص مــن النفايــات.

تتســبب أراضــي املناجــم، مــن خــالل نشــاط اســتخدام األراضــي قصيــر املــدى 
نســبّياً، يف آثــار ضــارة طويلــة املــدى علــى جــودة الهــواء وكميــة ونوعيــة التربــة وامليــاه 
والغطــاء النباتــي، مــا لــم تُوضــع خطــط إعــادة التأهيــل جلعلهــا منتجــة بعــد هجرهــا.

ميكــن أن تكــون أنشــطة التعديــن ســبباً للنزاعــات علــى اســتخدام األراضــي إذا 
ــة، مثــل:  اســة بيئّيــاً وُمهمَّ ُعثــر علــى املــوارد املعدنيــة يف مناطــق طبيعيــة محميــة حسَّ
املتنزهــات الوطنيــة، ومالجــئ احليــاة البريــة. يعــد تدميــر األشــكال األرضيــة والغطاء 
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النباتــي ومــا يترتــب عليــه مــن تعديــل للمنــاخ احمللــي مــن أوضــح تأثيــرات التعديــن 
علــى بنيــة النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة واملائيــة علــى املســتوين احمللــي واإلقليمــي.

تســمى هــذه املناطــق باألراضــي املهجــورة. مــن ناحيــة أخــرى، علــى املســتوى 
العاملــي، تســهم أنشــطة التعديــن يف زيــادة انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري 
ــة  ــدورات الكيميائي ــرات يف ال ــك مــن تغيي ــى ذل ــب عل ــا يترت يف الغــالف اجلــوي، وم
اجليوكيميائيــة واخلصائــص احلراريــة للغــالف اجلــوي بســبب زيــادة اســتهالك 

الوقــود األحفــوري، واضطــراب الغطــاء النباتــي والتربــة.

· علــــــم البيئة الصناعيــــــة	
إدراكاً ألهمية احلاجة إلى املعادن االقتصادية واالستراتيجية وتأثير استخراجها 
واستخدامها على البيئة، جرى الدخول يف مجال جديد من اإليكولوجيا الصناعية.

النظم  من  سلسلة  كانت  لو  كما  الصناعية  التحتية  البنية  تصميم  يتضمن  إنه 
البيئية املتشابكة من صنع اإلنسان التي تتفاعل مع النظام البيئي العاملي الطبيعي. 

إنها تأخذ منط البيئة الطبيعية كنموذج حلل املشكالت البيئية.
مــن الواضــح حاليــاً أنــه مــن أجــل البيئــة الصناعيــة الســليمة، فــإن احللــول 

التكنولوجيــة وحدهــا لــن تكــون كافيــة بســبب مــا يأتــي: 
أثناء إنتاج السلع املصنعة، تولد الصناعة األمريكية 300 مليون طن أو أكثر من . 1

النفايات اخلطرة التي يجب معاجلتها أو تخزينها أو التخلص منها.
أثنــاء اإلنتــاج، تنتــج الصناعــة األمريكيــة أكثــر مــن 600 مليــون طــن مــن النفايــات . 2

غيــر اخلطــرة التــي يجــب التخلــص منهــا.
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للوفــاء باللوائــح احلاليــة، ينفــق التصنيــع يف الواليــات املتحــدة أكثــر مــن 40 بليــون . 3
دوالر ســنوّياً مــن أجــل مكافحــة التلــوث.

التخلــص مــن النفايــات املتولــدة هــو اقتــراح مكلــف، وهــذه التكاليــف ترتفــع . 4
بشــكل أســرع مــن معــدل اإلنتــاج الصناعــي. لذلــك فــإن هــذا يثيــر شــبح تكاليــف 

ــاج. ــة الســائدة لإلنت ــر التكلف ــص مــن أن تصي التخل
يجب أن تتمثل جهودنا يف إكمال النماذج بحيث تعكس جميع التأثيرات البيئية 
والتكاليف املصاحبة لعمليات التصنيع، من استغالل املوارد إلى التخلص النهائي من 

املنتج واستعادة النظام البيئي.

· حلــــــول مشــكلة التنقيب عن املـــــــــوارد املعدنيــــة	
االستخدام املستدام للمعادن غير املتجددة.. 1
ال تضيعوا املوارد املعدنية.. 2
إعادة تدوير وإعادة استخدام 60-80 % من املوارد املعدنية.. 3
تضمن التكاليف البيئية الضارة للتعدين ومعاجلة املعادن بأسعار األصناف.. 4
تقليل دعم التعدين.. 5
زيادة الدعم إلعادة التدوير وإعادة االستخدام وإيجاد البدائل.. 6
التلوث . 7 وتقليل  أقل  معدنية  موارد  الستخدام  التصنيع  عمليات  تصميم  إعادة 

والنفايات )اإلنتاج األنظف(.
استخدام نفايات املوارد املعدنية لعملية تصنيع واحدة كمواد خام لعمليات أخرى.. 8
منو سكاني بطيء.. 9
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مشـكلة اسـتخدام األراضي للتحضــر والنقـــــل
يوجــد ترابــط بــن بنيــة ووظيفــة النظــام اإليكولوجــي. والروابــط بــن تغيــر 
اســتخدام األراضــي واســتجابة النظــام البيئــي: تغيــرات األراضــي املرتبطــة بالتوســع 
احلضــري تــؤدي إلــى تغيــر املنــاخ والتلــوث، ممــا يغيــر خصائــص النظــم البيئيــة علــى 
ــة  ــر اتصــال النظــم البيئي ــة. إن التحضــر يغي ــة والقاري ــة واإلقليمي املســتويات احمللي

ــة. ــة والبيولوجي ــة والفيزيائي ــن النظــم االجتماعي والطاقــة واملعلومــات ب

بوصفهــا مراكــز للتجــارة؛ واحلكم السياســي؛ واالســتهالك واإلنتاج وتوزيع الســلع 
واخلدمــات االقتصاديــة، واإلثــراء الثقــايف السياســي، واالبتــكار التكنولوجــي، تــؤدي 

النظــم البيئيــة احلضريــة الصناعيــة وظيفــة حيويــة يف تقــدم احلضــارة اإلنســانية.

ال ميكن احلفاظ على مثل هذه املراكز السكانية الكثيفة ضمن حدودها اجلغرافية 
اخلاصة. وإمنا يعتمد دعم ورفاهية النظم البيئية احلضرية على السلع واخلدمات 
البيئية املقدمة من النظم البيئية اإلقليمية الداعمة للحياة، مثل: الزراعة واألراضي 

العشبية والغابات واألراضي الرطبة وما ميكن استيراده من مناطق بعيدة.

لقــد كان إدراك أن ســكان احلضــر ميتلكــون حصــة كبيــرة مــن مــوارد األرض هــو 
ــوم أن مســاحة  ــة. يوضــح هــذا املفه ــة البيئي ــوم البصم ــر مفه ــى تطوي ــذي أدى إل ال

األرض الالزمــة لدعــم مدينــة أكبــر مبــرات عــدة مــن مســاحة املدينــة نفســها.

يُشــار إلــى التحــول مــن نظــام )ريفــي - زراعــي( إلــى نظــام )حضــري - صناعــي( 
االقتصاديــة  التغييــرات  مــع  جنــٍب  إلــى  جنبــاً  املدينــة  ســكان  عــدد  فيــه  يــزداد 
واالجتماعيــة والسياســية ذات الصلــة باســم التحضــر، وكذلــك الســكان مبــرور 

الوقــت وصــايف الهجــرة مــن الريــف.
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تبلــغ املعــدالت احلاليــة للنمــو الســكاني احلضــري حاليــاً أكثــر مــن مليــون شــخص 
أســبوعّياً علــى مســتوى العالــم. تنتــج الهجــرة إلــى املـُـدن مــن تفاعــل عوامــل الدفــع 
)الظــروف التــي يــرى النــاس أنهــا ضــارة برفاههــم وحتفزهــم علــى الهجــرة( وعوامــل 

اجلــذب )الظــروف املتصــورة التــي جتــذب النــاس لالنتقــال إلــى موقــع جديــد(.

كمــا تشــمل األمثلــة علــى عوامــل الدفــع بشــكل عــام التدهــور البيئــي، وعــدم كفاية 
األراضــي الزراعيــة، وســوء توزيــع األراضــي الزراعيــة، وانعــدام األمــن االقتصــادي. 
تتضمــن أمثلــة عوامــل اجلــذب عمومــاً فرصــاً أفضــل للوظائــف ونوعيــة حيــاة أعلــى، 
مــع إمكانيــة الوصــول إلــى اخلدمــات االجتماعيــة، مثــل: الرعايــة الصحيــة، والتعليــم.

· اجتــاهـــــات التحضـــر	
يــؤدي النمــو الســكاني الســريع يف املناطــق احلضريــة إلــى جانــب النمــو غيــر 
املنضبــط يف كثيــر مــن األحيــان لألراضــي احلضريــة إلــى التوســع يف اســتخدامات 
ــى مــا كان يف الســابق  ــة ووســائل النقــل إل ــة والصناعي األراضــي الســكنية والتجاري
والغابــات  املنتجــة  الزراعيــة  األراضــي  مثــل  للحيــاة  داعمــة  إيكولوجيــة  أنظمــة 
واألراضــي الرطبــة ومناطــق احلفــاظ علــى الطبيعــة؛ هــذه العمليــة تســمى )الزحــف 

.)Urban Sprawl العمرانــي 

هــذه االســتخدامات احلضريــة الصناعيــة لألراضــي لديهــا القــدرة علــى التأثيــر 
علــى الصحــة العامــة ونوعيــة البيئــة بشــكل كبيــر مــن خــالل زيــادة الطلــب علــى 
التعامــل مــع  إلــى  الطاقــة واملــواد واألراضــي وامليــاه احملــدودة وكذلــك احلاجــة 
النفايــات املتولــدة وامللوثــات الناجتــة التــي يجــري إطالقهــا يف الهــواء واملــاء والتربــة.
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لقد أوقفت املباني تدفق الهواء إلى التربة، مما أدى إلى إنتاج مظلة مغلقة ودافئة 
وملوثة من الهواء فوقها. تتسبب النفايات البشرية واألسمدة التي يجري تصريفها 
يف النهر يف زيادة املغذيات، بينما تسحب اآلبار املياه اجلوفية بشكل أسرع مما مت 

جتديده، مما يؤدي إلى انخفاض منسوب املياه اجلوفية حتت املدينة.

ــل يف غــرق  ــة بالفع ــاه اجلوفي يف مكســيكو ســيتي، املكســيك، تســبب ســحب املي
األرض 10 أمتــار يف القــرن املاضــي. يف املقابــل، فــإن ري احلقــول الزراعيــة خــارج 
املدينــة يرفــع منســوب امليــاه اجلوفيــة هنــاك بشــكل مصطنــع. متيــل املدينــة أيضــاً 
إلــى تدهــور النظــم البيئيــة القريبــة، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض يف التنــوع البيولوجــي.

ة لتغيير األمناط املناخية احمللية. إن زيادة معدالت التحضر لها أيضا آثار عاملية ُمهمَّ

آثار التحضر على اإلشعاع وتوازن الطاقة واملناخ احمللي.
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· تزايــــد عــدد ســـكان احلضر يف العالـــــــم	
كان عــدد ســكان احلضــر يف العالــم 750 مليونــاً يف عــام 1950، و 2.6 بليونــاً يف 
عــام 1995، ومــن املتوقــع أن يرتفــع إلــى مــا يقــرب مــن 5 باليــن )60 % مــن ســكان 
العالــم( بحلــول عــام 2030. ســتحدث كل هــذه الزيــادة تقريبــاً )< 80 %( يف البلــدان 
الناميــة. حيــث زاد عــدد ســكان احلضــر يف العالــم مــن 37 % مــن ســكان العالــم 
يف عــام 1975 إلــى 47 % مــن ســكان العالــم يف عــام 2000. ومــن املتوقــع أن ترتفــع 
ــول عــام 2025. ويتزايــد  ــدان الناميــة بحلــــــــــ ــة إلــى 57 % يف البل احلصــة احلضري
عــدد ســكان احلضــر يف البلــدان الناميــة يف املتوســط يف 3.5 % ســنوّياً، مقارنــًة بأقــل 

مــن 1 % يف الــدول املتقدمــة.

سكان احلضر والريف يف العالم 2030-1950.
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سكان املناطق احلضرية والريفية يف املناطق األكثر منّوًا واألقل منّوًا 2030-1950.

يعيش 60-80 % من الناس يف البلدان املتقدمة بالفعل يف املُدن. ويستهلك سكان 
املُدن األثرياء )20 % من سكان العالم( أكثر من 70 % من الطاقة األولية يف العالم 

)النفط، والفحم، والغاز الطبيعي( وما يقرب من 80 % من املواد اخلام.

ميكــن أن يتجــاوز النمــو الســكاني املدفــوع بالهجــرة توافــر الوظائــف؛ وتوريــد 
املســاكن قــدرة البنيــة التحتيــة املاديــة مثــل مرافــق التخلــص مــن النفايــات والصــرف 
الصحــي وأنظمــة توزيــع امليــاه والكهربــاء والطرائــق؛ واخلدمــات االجتماعيــة، مثــل: 
الصحــة والتعليــم والضمــان االجتماعــي. يــؤدي عــدم التــوازن بــن العــرض والطلــب 
إلــى زيــادة الفقــر والتشــرد واجلرميــة والتدهــور البيئــي وتدهــور البنيــة التحتيــة 

وظــروف الصحــة العامــة ونــدرة ميــاه الشــرب والكهربــاء.
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· توســــــــيع امُلـــــــدن	
سيســتمر التوســع يف املُدن، يف الهيمنة يف البلدان النامية. تراوح النمو الســكاني 
بــن عامــي 1975 و2005 بــن 2 و6 % تقريبــاً يف البلــدان الناميــة، بينمــا كان 1 % أو 
أقــل يف البلــدان املتقدمــة. تقــع معظــم املـُـدن ذات معــدالت النمــو احلضــري املرتفعــة 

يف آســيا.

يف فتــرة األربعــن عامــاً بــن 1975 و2015، كان مــن املتوقــع أن تنمــو الغــوس 
ودكا ثمانــي مــرات؛ وســيزيد عــدد ســكان دلهــي أكثــر مــن أربعــة أضعــاف، وســوف 
يتضاعــف ثــالث مــرات يف مومبيــا وجاكرتــا ويتضاعــف يف عــدد مــن املـُـدن. ســتحتاج 
املـُـدن الكبــرى، كمــا يطلــق عليهــا حاليــاً، إلــى مــوارد بأعــداد وكميــات غيــر مســبوقة.

مــن املتوقــع أن يصــل عــدد فقـــــــــراء احلضــر إلــى بليــون شخـــص علــى مــــــــــدار 
الـــ 25 عامــاً القادمــة، أي أكثــر مــن ضعــف القيمــة احلاليــة. بــن عامــي 1950 و1990، 
توســع عــدد ســكان احلضــــــــــــر يف البلــدان الناميــة بأكثــر مــن بليــون نســمة وازداد 
مبقــدار 2 بليــون نســمة بحلــول عــام 2015، متجــاوزاً عــدد ســكان احلضــر يف البلــدان 

املتقدمــة.

نحــو 30-70 % مــن البليــون شــخص الذيــن هاجــروا مــن الُقــرى إلــى املناطــق 
احلضريــة يف البلــدان الناميــة يعيشــون يف مالجــئ بنوهــا بشــكل غيــر قانونــي )علــى 

.)Shanty Towns أرض ال ميلكونهــا( تســمى )مــدن الصفيــح
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النسبة املئوية للسكان املقيمن يف املناطق احلضرية حسب املنطقة الرئيسية، 1950 و1975 و2007 و2030.

حاليــاً، يفتقــر 220 مليــون مــن ســكان احلضــر يف البلــدان الناميــة إلــى الوصــول 
إلــى ميــاه الشــرب الصاحلــة للشــرب، وال يتمتــع 350 مليونــاً بإمكانيــة الوصــول 
إلــى الصــرف الصحــي األساســي، وال ميتلــك بليــون شــخص خدمــة جمــع النفايــات 
الصلبــة. ويف أمريــكا الالتينيــة، حيــث 70 % مــن الســكان حضريــون بالكامــل، فــإن 
30 % مــن األســر تفتقــر إلــى أنابيــب امليــاه والصــرف الصحــي؛ يف ُمــدن آســيا، حيــث 

ــا األســرع  ُــدن أصغــر ولكنه ــث امل ــا، حي ــى هــذه املرافــق، ويف إفريقي يفتقــر 50 % إل
ا، يفتقــر إليهــا 70 %. منــّوً
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· اســـــــتخدام األراضــــــــي	
هــذه األنشــطة احملليــة واإلقليميــة لهــا عواقــب عامليــة علــى رفاهيــة البشــر 
وبيئتهــم، مثــل فقــدان النظــم البيئيــة املنتجــة وانبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري 
هــذه  مــن  منفصــل  جــزٍء  يف  عنهــا  ســنتحدث  التــي   )GHG( Greenhouse  Gas

السلســلة. لكــن النمــو الســكاني البشــري ليــس العامــل األساســي الوحيــد الــذي 
يحفــز الزحــف العمرانــي. مثــاًل، يتعــدى النمــو احلضــري يف الواليــات املتحــدة علــى 
ــم  ــة بســبب تدهــور جودته ُــدن الداخلي ــث يهجــر الســكان امل األراضــي احمليطــة حي
البيئيــة واالنتقــال إلــى الضواحــي. بــن عامــي 1960 و 1990، زاد الزحــف العمرانــي 

ــر مــن النمــو الســكاني. ــو بســرعة أكب ــة أوهاي يف والي

ــار  ــون هكت ــن 21 ملي ــم م ــة يف العال ــة اإلجمالي ــاالً، منــت املســاحة احلضري إجم
يف عــام 1982 إلــى 26 مليــون هكتــار يف عــام 1992. وقــد أدى ذلــك إلــى حتويــل 
أكثــر بقليــل مــن 2 مليــون هكتــار مــن األراضــي احلراجيــة، و1.5 مليــون هكتــار مــن 
األراضــي الزراعيــة، و943500 هكتــار مــن املراعــي، و774000 هكتار من اســتخدامات 
األراضــي مــن املراعــي إلــى املناطــق احلضريــة يف عقــد واحــد. يف البلــدان الناميــة، 
ــار مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة ســنوّياً إلــى اســتخدامات  يتحــول 476000 هكت

)حضريــة - صناعيــة(، ممــا يهــدد أمنهــا الغذائــي.

بشــكل عــام، يــؤدي فقــدان األراضــي الزراعيــة املنتجــة إلــى تكثيــف اإلنتــاج 
الزراعــي علــى األراضــي الصاحلــة للزراعــة املتبقيــة مــع مدخــالت أعلــى مــن طاقــة 

الوقــود األحفــوري واألســمدة واملبيــدات وميــاه الــري واملكننــة الزراعيــة.
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باإلضافــة إلــى ذلــك، للتعويــض عــن فقــدان األراضــي الزراعيــة، يجــري حتويــل 
ــن ذات  ــة( ولك ــة الزراعي ــة مــن الناحي ــل مالءم ــة الهامشــية )األق النظــم اإليكولوجي
األهميــة البيئيــة الضعيفــة بشــكل متزايــد إلنتــاج الغــذاء، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى متلــح 

وتــآكل التربــة وفقــدان التنــوع البيولوجــي ونضــوب طبقــات امليــاه اجلوفيــة.

تعتبــر النظــم البيئيــة الســاحلية، مثــل: األراضــي الرطبــة، ومســطحات املــد 
واجلزر، ومســتنقعات املياه املاحلة، ومســتنقعات املنغروف، والشــواطئ، والبحيرات، 
ــة بيئّيــاً  التــي يعيــش  ــة واملُهمَّ والكثبــان الرمليــة، مــن أنــواع النظــم اإليكولوجيــة الهشَّ
فيهــا بالفعــل ســكان حضريــون يبلــغ عددهــم بليــون نســمة يف جميــع أنحــاء العالــم. 
مثــاًل، يف املائــة وخمســن عامــاً املاضيــة، أدى مــلء املســاحات املتعلقــة بالتنميــة 
احلضريــة علــى طــول خليــج ســان فرانسيســكو، وهــو املصــب األكثــر حتضــراً يف 
الواليــات املتحــدة، إلــى تقليــل االمتــداد املكانــي للخليــج مبقــدار الثلــث وتســبب يف 
ــل، جــرى مــلء  ــار مــن املســتنقعات الســاحلية. وباملث خســارة 80 % مــن 81000 هكت
4000 هكتــار مــن البحيــرات واملســتنقعات يف الهنــد لتوفيــر الســكن لـــ 100000 أســرة 

من الطبقة املتوســطة، مما تســبب يف مشــكالت الفيضانات احمللية وخســارة ســنوية 
قدرهــا 25000 طــن مــن إنتــاج األســماك.

يعــد جتفيــف األراضــي الرطبــة؛ وبنــاء املنــازل واملنتجعــات والطــرق؛ والتعبئــة 
علــى طــول اخلــط الســاحلي هــي األنشــطة احلضريــة الرئيســية التــي تهــدد مــا 
يقــرب مــن نصــف ســواحل العالــم. كمــا تعانــي املناطــق الســاحلية مــن تأثيرات بشــرية 
جســيمة بســبب امللوثــات يف الطــرق واجلريــان الســطحي يف املناطــق احلضريــة. مــع 
ــإن  ــاً، ف ــاً ومكانّي ــر مؤقت ــا وســميتها تتغي ــات ومصيرهــا ونقله ــة هــذه امللوث أّن تركيب
اجلريــان الســطحي امللــوث يــؤدي إلــى انخفــاض جــودة املســطحات املائيــة املســتقبلة 

باإلضافــة إلــى زيــادة إمكانيــة التراكــم األحيائــي يف السلســلة الغذائيــة.
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· االحتياجـــــــات احلضريــــــة	
يف الوقت احلالي، تستخدم النظم البيئية )الصناعية - احلضرية( نحو 75 % 
من املوارد الطبيعية يف العالم وتنتج نفايات ذات حجم مماثل، مع أّنها مقيدة مكانّياً 

بنحو 2 % من سطح األرض.

ــة  ــر مــن مدين ــوم واحــد أكث ــاًل، يســتخدم بــرج ســيرز يف شــيكاغو طاقــة يف ي مث
أمريكيــة متوســطة يبلــغ عــدد ســكانها 150 ألــف نســمة أو مدينــة هنديــة يزيــد عــدد 
ســكانها علــى مليــون نســمة. يقتــرن االســتهالك املتزايــد للطاقــة واملــواد يف املناطــق 
)احلضرية-الصناعيــة( بزيــادة اســتخراج ومعاجلــة مــوارد الطاقــة واملعــادن مــع مــا 

يصاحــب ذلــك مــن آثــار ضــارة علــى البيئــة.

· النقـــــــــل احلضــــري وآثـــــــاره	
ترتبــط أعــداد متزايــدة مــن الطــرق واملركبــات يف حلقــة ردود فعــل إيجابيــة، 
تشــمل العوامــل التــي تتحكــم يف عــدد املركبــات والطــرق وتزايــد عــدد ســكان احلضر، 
والثــراء )زيــادة مســتويات الدخــل(، والنظــر يف صناعــة الســيارات كمولــد ُمهــمٍّ للنمــو 

االقتصــادي، ونقــص وســائل النقــل العــام، وتشــتت أشــكال املـُـدن.

علــى الصعيــد العاملــي، كان عــدد الســيارات 580 مليونــاً يف عــام 1990، ووصــل 
إلــى 816 مليــون بحلــول عــام 2010، بزيــادة قدرهــا 16 ضعفــاً عــن عــام 1950. 
وتتمتــع املناطــق األكثــر ثــراًء يف العالــم مبعــدالت ملكيــة ســيارات أعلــى مــن البلــدان 
ــة الســيارات يف  ــات املتحــدة، كان متوســط ملكي ــاًل، يف الوالي منخفضــة الدخــل. مث
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عــام 1993 هــو 561 ســيارة لــكل 1000 ســاكن، و 58 % مــن األســر متتلــك ســيارتن أو 
ــر. ــك ثــالث ســيارات أو أكث ــر، و 20 % متتل أكث

ــراوح  ــاً يف عــام 1993، وت ــول عــام 2006، جتــاوز عــدد الســيارات 250 مليون بحل
متوســط ملكيــة الســيارات يف البلــدان الناميــة مــن نحــو 68 ســيارة لــكل 1000 مقيــم 
يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، إلــى 29 ســيارة لــكل 1000 مقيــم 
يف منطقــة شــرق آســيا واحمليــط الهــادئ، إلــى نحــو 14 ســيارة لــكل 1000 مقيــم يف 
أفريقيــا. ويقــدر عــدد الســيارات والشــاحنات اخلفيفــة علــى مســتوى العالــم بنحــو 

ــاً. 622 مليون

اإلنتاج العاملي من املركبات اخلفيفة 2007-1950.

يتزايــد االعتمــاد علــى الســيارات اململوكــة للقطــاع اخلــاص، ال ِســيَّما يف البلــدان 
الناميــة حيــث تــزداد إمكانــات املســتهلك )الســوق( نحــو الســيارات مــع زيــادة الثــراء. 
األرقــام آخــذة يف االرتفــاع مبعــدل هائــل. أنتجــت الصــن 8.1 مليــون ســيارة يف 
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ــات  ــادل الرقــم يف الوالي ــا يع ــون يف عــام 2008 )م ــا أنتجــت 9.3 ملي عــام 2007، كم
املتحــدة(. الهنــد تصنــع املركبــات بوتيــرة ســريعة؛ أرخــص ســيارة ُطرحــت هنــاك يف 

عــام 2008 كان ســعرها نحــو 2800 دوالر.

تشــكل البطالــة الهيكليــة العاليــة )غيــر الطوعيــة( والعمالــة الوفيــرة والرخيصــة 
تصنيــع  لتكثيــف  الوطنيــة  وعبــر  احملليــة  الســيارات  لصناعــات  رئيســية  حوافــز 
الســيارات يف البلــدان الناميــة. والزيــادة يف أعــداد املركبــات املتوقعــة فقــط خــالل 

ــة. ــادة هائل ــن هــي زي ــن املقبل العقدي

ميكــن للسياســات االقتصاديــة التــي تنظــر إلــى زيــادة نصيــب الفــرد مــن ملكيــة 
الســيارات كوســيلة للنمــو االقتصــادي الوطنــي أن تثبــط أيضــاً تصميــم وانتشــار 
أنظمــة النقــل احلضــري التــي تســهل املشــي وركــوب الدراجــات والبنيــة التحتيــة للنقل 

العــام، مثــل: احلافــالت الصغيــرة أو الكبيــرة والســكك احلديديــة ومتــرو األنفــاق.

يعــزز االمتــداد العمرانــي أيضــاً االعتمــاد علــى اســتهالك الســيارات والبنزيــن، 
ليحــل محــل الرحــالت التــي كانــت جُتــرى ســابقاً ســيراً علــى األقــدام أو ركــوب 
الدراجــات أو وســائل النقــل العــام. ينتــج الشــكل املشــتت للمــدن عــن مجموعــة مــن 
العوامــل، مبــا يف ذلــك أمنــاط اإلنتــاج االقتصــادي املتغيــرة، وانخفــاض تكاليــف 
النقــل، واملــوارد الوفيــرة، وقضايــا تخطيــط وسياســة األراضــي، وأســواق األراضــي.

املتفرقــة الســتخدامات  األمنــاط  علــى  مثــال  أفضــل  هــي  الشــمالية  أمريــكا 
األراضــي احلضريــة: األرض وفيــرة، وتكاليــف الوقــود منخفضــة حتــى وقــت قريــب، 
وتوافــر املســاكن منخفضــة الســعر يف األطــراف احلضريــة )الضواحــي( يف الواقــع 

ــى االقتصــاد. ــة تهيمــن عل يدعــم اســتخدام الســيارات، وقطاعــات اخلدم
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أدى االنتقــال مــن اإلنتــاج الصناعــي للتصنيــع باجلملــة إلــى القطاعــات القائمــة 
علــى اخلدمــات والتكنولوجيــا العاليــة اســتجابة للمنافســة الشــديدة عاملّيــاً بــن الدول 

إلــى تقليــل االعتمــاد علــى أماكــن العمــل املركزيــة وخطــط النقــل.

وقــد أدى هــذا بــدوره إلــى حتويــل فــرص العمــل إلــى الضواحــي، حيــث انتقلــت 
قطاعــات اخلدمــات )العاصمــة(، ممــا عــزز الالمركزيــة يف احليــاة احلضريــة وتــرك 
ــك احملــاوالت  ــا )مــدن أشــباح(، وأعقــب ذل ــى أنه ــة( عل ُــدن )وســط املدين ــز امل مراك

األخيــرة لتنشــيطها.

إّن االجتاهــات احلاليــة كثيفــة االســتخدام للطاقــة وغيــر املتوافقــة بيئّيــاً  للنمــو 
ــع أنحــاء  ــل. ففــي جمي ــى املــدى الطوي احلضــري ومنــو النقــل ليســت مســتدامة عل
العالــم، يُخصــص مــا ال يقــل عــن ثلــث األراضــي احلضرية للطرق ومواقف الســيارات 

واســتخدامات األراضــي األخــرى املتعلقــة بالســيارات.

يف الواليــات املتحــدة، تُخصــص مســاحة أكبــر مــن األراضــي للمواصــالت وليــس 
لإلســكان. يُســتخدم نحــو 20 % مــن إجمالــي الطاقــة املنتجــة عاملّيــاً للنقــل مــن عــام 
1971 إلــى عــام 1992، وقــد منــا اســتخدام الطاقــة يف جميــع أنحــاء العالــم يف قطــاع 

النقــل وحــده مبعــدل 2.7 % ســنوّياً.

زيــادة اســتخدام الســيارات هــو الســبب الرئيســي لالعتمــاد املتزايــد علــى النفــط 
األجنبــي مــن ِقبــل البلــدان ذات إمــدادات الطاقــة الشــحيحة. ويرتبــط هذا مبســافات 

التنقــل باســتخدام الســيارات وتوافــر النقــل اجلماعــي.

ــاء،  ــزل، والكهرب ــن، والدي ــل: )البنزي ــود، مث ــى الوق ــب احلضــري عل يســتمر الطل
والغــاز الطبيعــي( يف النمــو مــع تناقــص اإلمــدادات. ســيؤدي ارتفــاع األســعار وانقطاع 
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اإلمــداد والتأثيــرات البيئيــة احملليــة والتراكميــة للوقــود األحفــوري يف النهايــة إلــى 
ــول النقــل  ــر تنوعــاً مــن حل ــى مجموعــة أكث ــا يف التنقــل واالعتمــاد عل ــر عاداتن تغيي
ــوارد  ــك امل ــل، مبــا يف ذل ــود البدي ــى اســتخدام الوق ــاءة إل ــة الكف ــات عالي ــن املركب م
املتجــددة. ويعــد حتســن كفــاءة الســيارة وعــادات القيــادة لدينــا مــن أكثــر الوســائل 

فعاليــة للحــد مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة املرتبطــة بالبتــرول.

والبنيــة  النقــل  ممــرات  بتطويــر  وثيقــاً  ارتباطــاً  العمرانــي  االمتــداد  يرتبــط 
التحتيــة املاديــة التــي تتيــح تبــادل األشــخاص والســلع واخلدمــات االقتصاديــة. مــع 
زيــادة التوســع املكانــي للمناطــق احلضريــة، تــزداد احلاجــة إلــى النقــل واملســاحة 

الســتيعابها.

تؤثــر املناطــق احلضريــة املتناميــة واملركبــات اآلليــة بشــكل ســلبي يف جــودة وكميــة 
املــوارد الطبيعيــة مــن خــالل ثــالث طرائــق رئيســية:

زيادة فقدان وتدهور الغابات واألراضي الزراعية الرئيســية والنظم اإليكولوجية . 1
الساحلية.

زيادة استنفاد الوقود األحفوري غير املتجدد واملوارد املعدنية األخرى.. 2

زيادة النفايات واالنبعاثات املنبعثة يف الهواء واملاء والتربة.. 3

ميكــن تصــور تأثيــر النقــل يف ســياق أوســع للترابــط بــن النمــو االقتصــادي 
وخدمــات النقــل والتأثيــرات البيئيــة، الروابــط التــي مت وصفهــا بشــكل مناســب بأنهــا 
)حلقــة منــو مفرغــة(. نشــير إلــى أّن هــذه الــدورة متيــز املـُـدن يف العالــم النامــي حيــث 
ــاً(. ال ميكــن لبنــاء الطــرق ومواقــف  يحــدث النمــو دون أي خطــط )ســريعاً وفوضوّي
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ــدة  ــات جدي ــة هــذا التحضــر الســريع. ومــع إضافــة مركب الســيارات املنظمــة مواكب
كل يــوم، يســتمر اســتخدام املركبــات القدميــة التــي تنتــج الكثيــر مــن الغــازات، والتــي 

تســهم يف التلــوث.

حلقـــــــــة منـــــــــــــــــــــو مفرغــــــــــــــــــــــــــــــة

يف البلدان املتقدمة، املشكالت مختلفة. حتى عندما يبدو نظام الطريق مناسباً، 
غالباً ما يغمره العدد الهائل من املركبات. مثاًل، يف الواليات املتحــــــــدة، يُستخدم 
6.2 مليون كيلومتر من الطرق العامة بوساطة 200 مليون مركبة، و 10 % من الطرق 
العامة تقع يف الغابات الوطنية، ولها تأثيرات بيئية مباشرة يف 15-20 % من مساحة 

الواليات املتحدة.
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كمــا أن لهــا تأثيــرات يف مســاحة األرض مثــل جتزئــة املوائــل؛ فقــدان التنــوع 
ــآكل  ــة واملــاء؛ وت ــوث الهــواء والترب ــة؛ تل ــدورة الهيدرولوجي البيولوجــي؛ اضطــراب ال
ــادة عــدد الســيارات اململوكــة للقطــاع اخلــاص، ينخفــض  التربــة والترســيب. مــع زي
الطــرق  بســبب  واخلدمــات  والســلع  األشــخاص  إلــى  الوصــول  وتســهيل  توفيــر 
الســيارات احملــدودة، والتــي تســمى أيضــاً  احلضريــة املســدودة وأماكــن وقــوف 
االزدحــام املــروري. مثــاًل، إذا اســتمرت االجتاهــات احلاليــة، فســوف ينفــق ســائقو 
الســيارات األمريكيــون مــا معدلــه ســنتان مــن حياتهــم يجلســون يف ازدحــام مــروري.

· النفايــــــات )احلضرية -الصناعية( والـــدورات البيوجيوكيميائية	
تــؤدي زيــادة مســتويات اســتهالك الوقــود األحفــوري واملــواد مــن ِقبــل ســكان 
احلضــر بشــكل طبيعــي إلــى زيــادة مســتويات توليــد النفايــات يف شــكل غــازات ومــواد 
صلبــة وســوائل. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن التخلــص غيــر املناســب مــن النفايــات يف 
املســطحات املائيــة، واملكبــات املفتوحــة، ومكبــات النفايــات ذات التصميــم الســيئ هــو 

ســبب رئيســي آخــر الضطــراب الــدورات الكيميائيــة اجليولوجيــة.
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متوسط استهالك السلع وتوليد النفايات يف النظام البيئي احلضري.

تشــكل دورات الغــازات والرواســب وامليــاه وتدفقــات الطاقــة رابطــاً ليــس فقــط 
بــن الغــالف اجلــوي والغــالف املائــي والغــالف الصخــري واحمليــط احليــوي وإمنــا 
أيضــاً بــن املســتويات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة. لذلــك، فــإن إنتــاج شــكل واحــد 
مــن أشــكال النفايــات ال يؤثــر ســلباً يف املكــون البيئــي املعــن الــذي يســود فيــه شــكله 
ــذي  ــات ال ــد النفاي ــة األخــرى. إن تولي ــات البيئي ــر أيضــاً يف املكون ــل يؤث فحســب، ب
يتجــاوز القــدرات االســتيعابية علــى املســتوين احمللــي واإلقليمــي قــادر علــى تغييــر 

الــدورات البيوجيوكيميائيــة وميزانيــات الطاقــة علــى املســتوى العاملــي.
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يُعــرف اإلنتــاج اجلماعــي جلميــع النفايــات الصلبــة والســائلة والغازيــة باســم 
)تدفــق النفايــات Waste Stream(، وهــو يشــمل النفايــات الزراعيــة والنفايات املعدنية 
والنفايــات الصناعيــة والعســكرية، مثــاًل: )املــواد املشــعة واخلطرة أو الســامة والرماد 
والســخام والغبــار(، والنفايــات البلديــة مبــا يف ذلــك املنتجــات الورقيــة ونفايــات 
الفنــاء، مثــل: )قصاصــات العشــب واألوراق والفرشــاة والفــروع( ومخلفــات الطعــام 
والبالســتيك واملعــادن والزجــاج واملنســوجات واملطــاط. ميكــن تصنيــف تدفقــات 
النفايــات علــى أســاس ســمية املــواد وثباتهــا وإمكانيــة التراكــم األحيائــي والتضخــم 

األحيائــي علــى أنهــا نفايــات غيــر خطــرة وخطيــرة ومشــعة.

تســمى املــواد الكيميائيــة ذات الثبــات العالــي )التــي تتحلــل أحيائّيــاً ببــطء أو 
ــي  ــي والتضخــم األحيائ ــم األحيائ ــة للتراك ــات العالي ــل(، واإلمكاني ــة للتحل ــر قابل غي
يف السلســلة الغذائيــة، والســمية العاليــة بامللوثــات العضويــة وغيــر العضويــة الثابتــة 

ــادن. ــة واملع ــات العضوي وتشــمل مجموعــة متنوعــة مــن املركب

تشتمل النفايات اخلطرة على النفايات التي تظهر إحدى السمات اآلتية: القابلية 
لالشتعال )قابلة لالحتراق تلقائّياً(، والتآكل، والتفاعلية )القابلية لالنفجار والسمية 
عند مزجها باملاء(، والسمية )ضارة أو قاتلة عند تناولها أو امتصاصها(. يف الواليات 
املتحدة، يجري توليد أكثر من 13 بليون طن من تدفقات النفايات بشكل جماعي كل 
عام استجابة لزيادة عدد السكان واالستهالك واستخدام املواد غير القابلة إلعادة 

التدوير، و 2 % )273 مليون طن( من اإلجمالي تعتبر خطرة قانونّياً.

تشــمل النفايــات غيــر اخلطــرة النفايــات )احلضريــة- الصناعيــة( والنفايــات 
الزراعيــة التــي ال تتوافــق مــع تعريفــات األنــواع األخــرى مــن النفايــات. إن زيــادة 
ــال مــن حيــث  الوعــي حــول طــرق إدارة النفايــات اخلطــرة وغيــر اخلطــرة بشــكل فعَّ



املشاكل البيئية وحلولهـــا

136 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

ــة، مــن شــأنه  ــى صحــة اإلنســان والبيئ ــى مــن املخاطــر عل التكلفــة، مــع احلــد األدن
أن يســاعد يف االســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة للمراكــز احلضريــة العامليــة لتقليــل 

ــة الطاقــة واملــواد املســتهلكة. ــر كمي وإعــادة اســتخدام وإعــادة تدوي

· املخلفات السائلة	
تتولد ثالثة أنواع رئيســية من النفايات الســائلة من خالل األنشــطة )الصناعية-

احلضريــة(: ميــاه الصــرف الصحــي البلديــة وميــاه الصــرف املنزليــة وميــاه الصــرف 
الصناعيــة الناجتــة. تتكــون ميــاه الصــرف الصحــي البلديــة مــن 98 % مــن امليــاه 
ــا،  ــة والســامة وعــادة مــا يجــري تصريفه ــات العضوي ومجموعــة متنوعــة مــن املركب
ــْرب مــن النظــم  ــة بالُق ــر ُمعاجلــة، يف املســطحات املائي ســواء أكانــت ُمعاجلــة أم غي

البيئيــة الصناعيــة احلضريــة بافتــراض أن حــل التلــوث هــو التخفيــف.
مثــاًل، تقــوم مدينــة ومقاطعــة لــوس أجنلــوس بواليـــــــــــــــة كاليفورنيــــــــا بتصريــف 
2.6 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي يومّيــاً يف مصبــات األنهــار وامليــاه 
الســاحلية. ومــع ذلــك، فــإن افتــراض التخفيــف لــم يعــد يعمــل مــع زيــادة حجــم 
النفايــات التــي يجــري تصريفهــا بســبب القــدرات االســتيعابية احملــدودة للميــاه 

ــاه الســاحلية. ــر الكامــل باملي ــا غي املســتقبلة واختالطه
يتم  التي  العضوية  امللوثات  على  تتغذى  التي  املائية  الدقيقة  احلية  الكائنات 
تصريفها يف املسطحات املائية تستخدم األكسجن يف املاء، مما يؤدي إلى انخفاض 
مستويات األكسجن يف املاء، وغالباً ما يؤدي النيتروجن والفوسفور يف مياه الصرف 
منو  يؤدي  حيث   ،Eutrophication املغذيات  بفرط  يُسمى  ما  تشكيل  إلى  الصحي 

الطحالب على نطاق واسع إلى زيادة الطلب البيولوجي على األكسجن.
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تُســتخدم املعاجلــات امليكانيكيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة املناســبة لتنظيــف ميــاه 
الصــرف الصحــي إلنتــاج امليــاه اخلارجــة )النفايــات الســائلة( التــي لــن تضــر بالبيئــة، 

وميكــن أن تكــون ذات جــودة عاليــة )حتــى صاحلــة للشــرب(.
مــع اختــالف تصميمــات محطــات معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي، إال أن النــوع 

احمللــي األكثــر شــيوعاً يوفــر معاجلــة ثانويــة. 

مخطــط حملطــة معاجلــة ثانويــة مليــاه الصــرف الصحــي. حيــث تدخــل ميــاه الصــرف الصحــي إلــى اليســار مــن 
خــالل سلســلة مــن املصــايف، تليهــا معاجلــة أوليــة حيــث ُيــزال الزيــت والشــحوم مــن األعلــى وترســب املــواد الصلبــة.

يشــمل العــالج الثانــوي يف هــذا التصميــم البكتيريــا املعلقــة املــزودة باألكســجن 
احملقــون مــن األســفل. يســمح املُرّشــح للبكتيريــا واجلزيئــات باالســتقرار علــى شــكل 
حمــأة، يُعــاد تدويــر جــزء منهــا إلــى الهاضــم للحفــاظ علــى لقــاح كبيــر مــن البكتيريــا 
هنــاك. يُهضــم الباقــي ويجفــف مــن امليــاه قبــل التخلــص منــه علــى األرض كســماد.
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جتري معاجلة النفايات السائلة املوضحة )عادًة بالكلور( لقتل بكتيريا األمراض 
والفيروســات التــي ميكــن أن تســبب أمراضــاً خطيــرة، مثــل: التيفــود والدوســنتاريا 
واإلســهال والكوليــرا قبــل تصريفهــا يف امليــاه الســطحية. يف بعــض األحيــان، جتــري 
معاجلــة إضافيــة )ثالثيــة( إلزالــة مركبــات معينــة، وبخاصــة املغذيــات الفوســفور 

والنيتروجــن، قبــل الكلــورة والتفريــغ.

ــة أو  ــة والصناعي ــات البلدي ــد أو اكتشــاف معظــم امللوث مــن الســهل نســبّياً حتدي
)النفايــات(، وعــادًة مــا يجــري تفريغهــا مــن األنبــوب، ومــن ثــم تســمى مصــادر التلــوث 
النقطيــة؛ امللوثــات مــن الزراعــة، وميــاه الصــرف الصحــي غيــر املجمعــة، وميــاه 

العواصــف احلضريــة هــي مصــادر غيــر محــددة للتلــوث.

· النفايات الصلبة	
النفايــات الصلبــة، وتســمى أيضــاً )القمامــة( هــي أي خليــط مــن املــواد الصلبــة 
يجــري التخلــص منهــا، وينتــج أكثــر مــن 5 باليــن طــن مــن النفايــات الصلبــة كل عــام 

يف الواليــات املتحــدة. 

تُصنــف مصــادر توليــد النفايات الصلبة بشــكل عــام ضمن مجموعتن عريضتن: 
النفايــات غيــر البلديــة )النفايــات الزراعيــة، نفايــات التعديــن، والنفايــات الصناعيــة( 

والنفايــات البلدية.

يف الواليــات املتحــدة، تشــكل النفايــات غيــر البلديــة نحــو 97 % مــن جميــع 
النفايــات الصلبــة املتولــدة؛ 51 % مــن الزراعــة، و36 % مــن التعديــن، و10 % مــن 

الصناعــة، والباقــي )3 %( يتكــون مــن النفايــات الصلبــة البلديــة.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 139

تشــير النفايــات الصلبــة البلديــة )MSW( إلــى املــواد الصلبة التــي يجري التخلص 
منهــا بوســاطة القطاعــات الســكنية والتجاريــة واملؤسســاتية، وقــد زادت من 88 مليون 

طــن يف عــام 1960 إلــى 222 مليــون طــن يف عــام 2000 يف الواليــات املتحــدة.

كتدبيــر مخفــف، يجــري التخلــص مــن النفايــات الصلبــة يف العالــم من خالل ســت 
طــرق أساســية: الطمــر، والدفــن، واحلــرق، والتصديــر، وإزالــة الســموم، والســماد. 
التخلــص مــن النفايــات عــن طريــق الطمــر املكشــوف يف النظــم البيئيــة املائيــة والبرية 
هــو أكثــر الوســائل بدائيــة وغيــر صحيــة للبشــرية؛ كان هــذا ميثــل أكثــر مــن نصــف 
النفايــات املتولــدة يف الواليــات املتحــدة والعالــم. بــدت األرض واحمليــط شاســعن 

جــّداً لدرجــة أنــه لــم يجــري التفكيــر كثيــراً يف اآلثــار البيئيــة للطمــر املكشــوف.
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)a( مصادر النفايات الصلبة، وتكوين النفايات الصلبة البلدية )b( يف الواليات املتحدة.
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تســتلزم كل طريقــة للتخلــص مــن النفايــات اختيــار موقــع دفــن نفايــات مناســب 
ــي للمــواد  ــل بيئ ــات، ومــن خــالل حتلي ــن التكنولوجــي للنفاي ــاً للتخزي ــاً حيوّي كيميائّي
النفاذيــة؛  وعــدم  االســتقرار اجليولوجــي  الســائدة؛  )الريــاح  مثــاًل:  الالأحيائيــة، 
والُقــْرب مــن منســوب امليــاه اجلوفيــة وامليــاه الســطحية والكائنــات احليــة؛ والضعــف 
البيولوجــي  البيئــي( والعوامــل احليويــة، مثــل: )حمايــة صحــة اإلنســان والتنــوع 

ــع. ــذاء( للموق وسلســلة الغ

ومــع ذلــك، فــإن املواقــع املناســبة محــدودة ملدافــن النفايــات؛ القــدرة االســتيعابية 
احملــدودة ملدافــن النفايــات؛ اجلريــان الســطحي واالنبعاثــات مــن مدافــن النفايــات؛ 
ومعارضــة النــاس ملوقــع مدافــن النفايــات القريبــة تثبــت أن التخفيــف مــن مشــكالت 

النفايــات عــن طريــق التخلــص مــن النفايــات هــو عــالج قصيــر املــدى.

إحــدى القضايــا املرتبطــة بإنشــاء مدافــن النفايــات هــي إنتــاج غــاز امليثــان 
داخلهــا. ينطلــق غــاز امليثــان مــن التحلــل الالهوائــي للمــواد العضويــة مــع تراكــم 
النفايــات الصلبــة، ومــا لــم تُنشــأ فتحــات مناســبة إلطــالق الغــاز يف الغــالف اجلــوي، 

ــة. ــح كريه ــق وروائ ــك انفجــارات وحرائ ــج عــن ذل ــد ينت فق

ــاب(  ــل: )اجلــرذان، والذب ــة لألمــراض، مث ــات واحلشــرات الناقل ــر احليوان تتكاث
يف هــذه املكبــات املفتوحــة، ممــا يســهل انتشــار األمــراض بــن البشــر واحليوانــات. 
ــه املطــاف  ــة( ينتهــي ب ــات الصلب ــذي يتســرب مــن خــالل النفاي الراشــح )الســائل ال
يف التربــة وامليــاه اجلوفيــة عــن طريــق الترشــيح ويف امليــاه الســطحية عــن طريــق 

ــان الســطحي.  اجلري
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يتسبب الطمر املكشوف يف احمليطات والبحار يف تسمم احلياة املائية والتسمم الغذائي يف الشبكة الغذائية. صدمت 
هذه الصورة العالم عام 2009، حيث كانت طيور القطرس تطعم صغارها النفايات حتى نفقت.

تُدفــن النفايــات الصلبــة اخلطــرة وغيــر اخلطــرة يف مدافــن نفايــات آمنــة ومدافن 
صحيــة، علــى التوالــي، مبطنــة بطبقــات غيــر منفــذة مــن الطــن والبالســتيك لتقليــل 
تلــوث امليــاه الســطحية واجلوفيــة. حاليــاً، يجــري التخلــص مــن نحــو 60 % مــن 

النفايــات الصلبــة يف الواليــات املتحــدة يف مدافــن قمامــة صحيــة.
يبلــغ متوســط عمــر مدافــن النفايــات الصحيــة 10 ســنوات ألن ظــروف احلرمــان 
مــن األكســجن التــي تنشــأ يف هــذه املكبــات متنــع حتلــل املــواد العضويــة، وبالتالــي 
متــأل ســعتها احلجميــة احملــدودة بســرعة كبيــر. يــؤدي تضخيــم األربــاح، والفســاد، 
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واالفتقــار إلــى القــدرة واللوائــح الكافيــة ملدافــن النفايــات إلــى حــدوث صــادرات 
قانونيــة وغيــر قانونيــة للنفايــات مــن املناطــق. يف مثــال علــى الصــادرات القانونيــة، 
ــن  ــات املتحــدة م ــن 98 % مــن صــادرات الوالي ــرب م ــا يق ــدا واملكســيك م ــى كن تتلق

ــات اخلطــرة. النفاي
ميكــن أيضــاً أن يتخــذ التخلــص مــن النفايــات الســائلة اخلطــرة مــن األرض شــكل 
التخلــص مــن اآلبــار العميقــة )احلقــن يف تكوينــات جيولوجيــة جافــة مســامية معزولــة 
عــن امليــاه اجلوفيــة العلويــة(، والتــي متثــل 90 % مــن التخلــص، أو حجــز التربــة 
)ُحفــر أو ِبــَرك(، والتــي، جنبــاً إلــى جنــٍب مــع مدافــن النفايــات اآلمنــة، متثــل %9 مــن 

التخلــص يف الواليــات املتحــدة.
ــل احتياجــات  ــة )تســمى احلــرق( كوســيلة لتقلي ــة البلدي ــات الصلب زاد حــرق النفاي
مدافــن النفايــات وكتلــة النفايــات بنســبة تصــل إلــى 90 % مــن حيــث احلجــم و 75 % مــن 
حيــث الــوزن، ممــا يتــرك الكثيــر مــن النفايــات الصلبــة علــى شــكل رمــاد قــاع متبقــي. 
يف الوقــت نفســه، يتســبب احلــرق يف تلــوث الهــواء املكثــف عــن طريــق إطــالق الغــازات 
الســامة وغــازات الدفيئــة والرمــاد املتطايــر واجلســيمات الدقيقــة )الهبــاء اجلــوي( 

التــي تركــز العديــد مــن املــواد الســامة واملعــادن النــزرة مــن النفايــات.
تتطلــب مداخــن الدخــان أجهــزة للتحكــم يف تلــوث الهــواء، مثــاًل: )أجهــزة غســل 
ــة  ــة ثانــي أكســيد الكبريــت واملرســبات الكهروســتاتيكية إلزال احلجــر اجليــري إلزال
الرمــاد املتطايــر( واملســاهمة يف تقليــل الرؤيــة )الضبــاب( والصحــة العامة يف املناطق 
احلضريــة. يشــتمل احلــرق علــى 17 % مــن جميــع عمليــات التخلــص مــن النفايــات 

الصلبــة يف الواليــات املتحــدة.

)النفايــات  مثــل:  احليــوي،  للتحلــل  القابلــة  الصلبــة  النفايــات  ميكــن حتويــل 
الزراعيــة ونفايــات الفنــاء اخللفــي للمنــازل( عــن طريــق العمــل امليكروبــي إلــى دبــال 
التربــة، واملعــروف باســم )التســميد Composting(؛ ميكــن أن يخــدم هــذا أغــراض 
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ــى مشــكالت املــواد الســامة والرائحــة.  ــب عل ــة إذا جــرى التغل ــة الترب ــز إنتاجي تعزي
يســمى حتويــل النفايــات إلــى مــواد أقــل خطــورة أو غيــر خطــرة بوســائل التكنولوجيــا 

.)Detoxification احليويــة )إزالــة الســموم

ــرة  ــدات كبي ــإن هــذه األســاليب تشــكل تهدي ــوَخّ احلــذر، ف ــم يت ــا ل ــك، م ــع ذل وم
للحيــوان والنبــات وصحــة اإلنســان إذا ســمح لهــا بإدخــال الســموم أو املنتجــات 
الثانويــة الســامة يف السلســلة الغذائيــة مــن خــالل التراكــم والتضخــم األحيائــي.

ــة عندمــا  ــم بيئي ــة ومظال ــات يف صراعــات مجتمعي يتســبب التخلــص مــن النفاي
ال يرغــب النــاس يف مواقــع التخلــص بالُقــْرب مــن املــكان الــذي يعيشــون فيــه - 
واملعروفــة باســم ليســت يف ســاحتي اخللفيــة )NIMBY( واســتجابات أو متالزمــات 
اســتخدامات األراضــي غيــر املرغــوب فيهــا محلّيــاً )LULUs( - بســبب مخــاوف 

صحيــة يف الوقــت احلاضــر وأجيــال املســتقبل وتراجــع قيــم املمتلــكات.

ــات املتحــدة  ــة يف الوالي ــات العامل لهــذه األســباب، انخفــض عــدد مدافــن النفاي
مــن 20000 يف عــام 1973 إلــى 2400 يف عــام 1996، لكــن ســعتها بقيــت كمــا هــي 
بســبب احلجــم الكبيــر ملدافــن النفايــات احلاليــة. حملــت ملوثــات الهــواء مــن قطــاع 

ــر انتشــاراً واآلســيوية األقــل انبعاثــات. ُــدن األمريكيــة األكث النقــل امل

· املنـــــــــاخ احلضــــــري وملوثـــــــــات الهــــــــواء	
كلهــا  الطاقــة  وتوليــد  النفايــات  مــن  والتخلــص  الصناعيــة  واألنشــطة  النقــل 
مصــادر رئيســية لتلــوث الهــواء، وتنتــج مــواد، مثــل: )أكاســيد الكربــون والنيتروجــن 
والكبريــت وثانــي أكســيد الكربــون وامليثــان(. تعتبــر مدافــن النفايــات أكبــر مصــدر 
)36 %( للميثــــــــــــان )CH4(، وأحــد أهــم غــازات الدفيئــة، وتنجــــــم غالبيــة انبعاثــات 



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 145

امليثــان )90-95 %( مــن مدافــن النفايــات الصلبــة البلديــة )MSW(، مــع مــا تبقــى مــن 
التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة يف الواليــات املتحــدة. 

تشــمل ملوثــات الهــواء األوليــة األكثــر شــيوعاً يف املناطــق احلضريــة أكاســيد 
وأكاســيد   )N2O و   NO2 و   NO( النيتروجــن  وأكاســيد   )SO3 و   SO2( الكبريــت 
 CH4( والهيدروكربونــات  )اجلســيمات(  اجلــوي  والهبــاء   )CO و   CO2( الكربــون 
و C6H6(. علــى املســتوى احمللــي، تســهم انبعاثــات الشــاحنات بنســبة 12 % مــن 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة بشــرية املنشــأ عاملّيــاً.

األسباب الرئيسية اخلمسة مللوثات الهواء الكيميائية يف املناطق احلضرية.
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قطــاع النقــل، يف الوقــت احلاضــر، مســؤول عــن نحــو 20 و 40 % مــن انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون وأكاســيد النيتروجــن العامليــة، علــى التوالــي، أثنــاء إنشــاء 

ــا. الطــرق واســتخدامها وصيانته

يف مراكــز املُــدن، متثــل حركــة املــرور علــى الطــرق 90-95 % مــن أول أكســيد 
 )NOx( النيتروجــن  أكاســيد  مــن   % 70-60 و   ،)Pb( والرصــاص   )CO( الكربــون 

مــن اجلســيمات. كبيــرة  )HCs( وحصــة  والهيدروكربونــات 

يتأثــر الســكان البشــريون، وبخاصــة األطفــال وكبــار الســن، الذيــن يتعرضــون 
ــاء اجلــوي بشــكل ســلبي نتيجــة لتفاقــم أمــراض اجلهــاز  ــة مــن الهب لتركيــزات عالي
التنفســي والقلــب واألوعيــة الدمويــة املوجــودة، والتغيرات يف جهاز املناعة يف اجلســم 

ضــد املــواد الغريبــة، وتلــف أنســجة الرئــة والتســرطن واملــوت املبكــر.

تختلــف النظــم البيئيــة )احلضريــة -الصناعيــة( بشــكل مميــز عــن تلــك املوجــودة 
يف النظــم البيئيــة الزراعيــة وشــبه الطبيعيــة / الطبيعيــة احمليطــة. يتميــز املنــاخ 
احلضــري بارتفــاع متوســط درجــات حرارة الهواء ومســتويات تلوث الهــواء، واجلريان 
الســريع لهطــول األمطــار بســبب األســطح غيــر النفــاذة، والتبخــر العالــي يف املناطــق 

املبنيــة.

يعــد تلــّوث الهــواء وتقليــل الغطــاء النباتــي وزيــادة انبعاثــات احلــرارة مــن العوامــل 
الرئيســية التــي تســبب االنحرافــات احلراريــة يف املناخــات احلضريــة مثــل تأثيــرات 

اجلــزر احلراريــة احلضريــة واالنعكاســات احلراريــة.

يشــير مصطلــح )جــزر احلــرارة احلضريــة Urban heat islands(، الــذي الحظــه 
لــوك هــوارد ألول مــرة يف عــام 1833، إلــى درجــات حــرارة الهــواء املرتفعــة يف املـُـدن 
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بالنســبة إلــى املناطــق الريفيــة احمليطــة. حتبــس قبــة احلــرارة فــوق املـُـدن امللوثــات 
العالقــة والغازيــة، ممــا يزيــد مــن تلــوث الهــواء احلضــري مبــا يصــل إلــى 1000 مــرة.

ميكن للرياح أن متد القبة يف اجتاه الريح إلى املناطق الريفية، وبالتالي تخلق 
جزيرة حرارية إقليمية. حتدث االنقالبات احلرارية عندما يحبس الهواء البارد حتت 
طبقة من الهواء الدافئ وبالتالي مينع الهواء امللوث من االرتفاع على عكس الوضع 

الطبيعي الذي يرتفع فيه الهواء الساخن إلى الغالف اجلوي حاماًل امللوثات معه.

)الوديــان  مثــل:  الطبيعــي،  الهــواء  دوران  متنــع  التــي  الطبوغرافيــة  امليــزات 
والســواحل وجوانــب اجلبــال املواجهــة للريــح( وجــزر احلــرارة احلضريــة تزيــد مــن 

احتماليــة حــدوث االنقالبــات احلراريــة يف املناطــق احلضريــة.

بنية درجة حرارة الهواء يف جزيرة حرارة حضرية.
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تشكيل جزيرة حرارة إقليمية.

· الغطـــــــــاء النباتـي احلضــــــــري	
اخللفيــة  الســاحات  مثــل  املفتوحــة  واملســاحات  احلضريــة  املتنزهــات  تــؤدي 
وواجهــات األنهــار واملتنزهــات املجــاورة دوراً ُمهّمــاً ليــس فقــط يف حتســن الظــروف 
ــد  ــن يتزاي ــة الذي ــل ســكان املناطــق احلضري ــن أيضــاً يف جع ــة ولك ــة احلضري البيئي

عددهــم بســرعة يشــعرون بأنهــم مرتبطــون بالبيئــة.
ــزرع يف  ــي وت ــو بشــكل طبيع ــي تنم توجــد األشــجار والشــجيرات واألعشــاب الت
املســاحات املفتوحــة يف املناطــق احلضريــة وتشــكل نباتــات حضريــة تتــراوح مــن 
بقايــا املوائــل الطبيعيــة ومناطــق االســتجمام البلديــة واألحزمــة اخلضــراء واملمــرات 

ــة املهجــورة. ــر واألراضــي اخلالي ــى املقاب ــق إل اخلضــراء واحلدائ
بشكل عام، ميكن تصنيف الغطاء النباتي احلضري، بناًء على أنواع استخدام 
األراضي احلضرية، كمناطق سكنية ومؤسساتية وجتارية ومواقع صناعية وأراٍض 
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شاغرة داخل املدينة؛ واملناطق الترفيهية؛ واملقابر، وممرات املرور، مثل: )الطرق، 
وأجسام  النفايات؛  من  التخلص  ومناطق  املائية(؛  واملمرات  احلديدية،  والسكك 
مائية؛ والغابات واحلقول والبساتن. للنباتات احلضرية العديد من الوظائف البيئية 

والنفسية التي تعمل داخل املُدن وتتجاوز أيضاً حدودها السياسية.
والغذاء  واملأوى  األكسجن  إنتاج  احلضرية  للنباتات  البيئية  اخلدمات  تشمل 
للحيوانات، والتنوع البيولوجي، والترابط بن املناطق احلضرية والريفية عن طريق 
احلضري،  االمتداد  على  والسيطرة  العازلة  واملناطق  املنتشرة،  واملمرات  الهجرة 
وامتصاص ملوثات الهواء والضوضاء، واستيعاب املياه وملوثات التربة، عزل غازات 
االحتباس احلراري، واعتدال الظروف املناخية املتطرفة، والتحكم يف مياه األمطار، 

وتثبيت التربة، واالحتفاظ باملياه، واملؤشرات البيولوجية لعالمات التغير البيئي.

تشمل الوظائف النفسية منع اغتراب الناس عن الطبيعة، والتنمية املعرفية وتعليم 
الناس بخاصة )األطفال( عن الطبيعة، والفرص الترفيهية جلميع الفئات العمرية، 
وفقدان  تدهور  ينتج  الروحي.  واإلثراء  واملتعة اجلمالية،  للُمدن،  الرمزي  والتمثيل 
الغطاء النباتي احلضري عموماً عن عدم وجود مناهج تكاملية بيئية وتنفيذها يف 

التخطيط احلضري واإلقليمي.

من ناحية أخرى، يتطلب إدخال األنواع الغريبة غير املناسبة للظروف املناخية يف 
املناطق احلضرية مدخالت أعلى من األسمدة واملبيدات احلشرية واملياه. ممارسات 
سوء اإلدارة هذه ال تزيد من تلوث الهواء واملاء والتربة فحسب، بل تزيد أيضاً من 

تكاليف احلفاظ على الغطاء النباتي احلضري.

يركــز عــدد قليــل مــن املـُـدن يف العالــم حاليــاً على احملاســبة الكمية على اســتخدام 
املــوارد والبصمــة البيئيــة. وقــد أحــرزت مدينــة لندن تقدماً كبيــراً يف هذا الصدد.
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· حلول مشكلة استخدام األراضي للتحضر والنقل	
التخفيف من استهالك املواد التي تطرح نفايات كثيرة.. 1

الوقاية طويلة األجل من الناحية البيئية وتوفير احللول األكثر فعاليًة من الناحية . 2
االقتصادية للمشكالت البيئية.

وإعادة . 3 االستخدام،  وإعادة  التقليل،  املوارد:  الستخدام  الثالثة  العناصر  اتبع 
التدوير.

اسأل نفسك ما إذا كنت حّقاً بحاجة إلى عنصر معن، ورفض التغليف حيثما . 4
أمكن ذلك.

قم باستئجار أو استعارة أو مقايضة السلع واخلدمات عندما يكون ذلك ممكناً، . 5
وشراء السلع املستعملة، والتبرع بالعناصر غير املستخدمة أو بيعها.

قم بشراء األشياء التي ميكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو حتويلها إلى . 6
سماد، وتأكد من إعادة استخدامها وإعادة تدويرها وحتويلها إلى سماد.

جتنــب اســتخدام املســتهلكات وال تســتخدم الــورق املهمــل واألطبــاق البالســتيكية . 7
واألكــواب وأدوات األكل واألشــياء األخــرى، التــي ميكــن التخلــص منهــا عنــد توفــر 

إصــدارات قابلــة إلعــادة االســتخدام أو قابلــة إلعــادة التعبئــة.

استخدم البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية بدالً من البريد الورقي التقليدي.. 8
اقرأ الصحف واملجالت على اإلنترنت واقرأ الكتب اإللكترونية.. 9

 شراء املنتجات بكميات كبيرة أو مركزة كلما أمكن ذلك.. 10
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أو . 11 العلب  من  بدالً  التعبئة  إلعادة  قابلة  زجاجية  عبوات  يف  املشروبات  اشتِر 
الزجاجات القابلة للتخلص.

 استخدم علب طعام بالستيكية أو معدنية قابلة إلعادة االستخدام.. 12
 احمل السندويشات وقم بتخزين الطعام املبرد يف عبوات قابلة إلعادة االستخدام . 13

بدالً من تغليفها بورق األلومنيوم  أو غالف بالستيكي.
 استخدم البطاريات القابلة إلعادة الشحن وأعد تدويرها عند انتهاء عمرها . 14

اإلنتاجي.
إلعادة . 15 القابلة  واملناديل  الفضية  أدواتك  أحضر  باخلارج،  الطعام  تناول  عند   

االستخدام.
 أحضر حاويتك القابلة إلعادة االستخدام ألطعمة تناول الطعام يف اخلارج أو . 16

بقايا وجبات املطاعم.
 احمل البقالة واألشياء األخرى يف سلة قابلة إلعادة االستخدام أو كيس من . 17

القماش.
 قــم بشــراء األثــاث املســتعمل وأجهــزة الكمبيوتــر والســيارات واألشــياء األخــرى . 18

بــدالً مــن شــراء جديــدة.
 التخلي عن العناصر التي لم تعد تستخدمها أو بيعها.. 19
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مشــــكلة املــــــــــوارد املائيـــــــــة
إن محتــوى املــاء الكلــي يف جســم اإلنســان 65 %، ويشــكل 83 % مــن دم وكلــى 
اإلنســان و 75 % مــن الدمــاغ. تفقــد كل مــن النباتــات واحليوانــات املــاء، األول مــن 
خــالل النتــح واألخيــر مــن خــالل التعــّرق ووظائــف التمثيــل الغذائــي األخــرى. لكــن 

يجــب جتديــد هــذه اخلســائر باســتمرار.

بالنســبة للبشــر الذيــن يعيشــون يف املناخــات املعتدلــة حيــث امليــاه العذبــة وفيــرة 
علــى مــا يبــدو - أي يزيــد التبخــر علــى هطــول األمطــار- كانــت جــودة امليــاه مصــدر 
القلــق املباشــر. هــذه ســمة مــن ســمات املناطــق الواقعــة شــرق خــط الطــول 100 
ــن  ــرب م ــي تقت ــا(، والت ــة ألوكالهوم ــي حتــدد احلــدود الغربي ــة الت )احلــدود الطولي
االنتقــال مــن شــرق الواليــات املتحــدة الرطــب إلــى غربهــا اجلــاف. وبالتالــي، فقــد 
جــرى توجيــه التشــريع األمريكــي نحــو حتديــد املعايير ثم حتســينها لتحقيــق إمدادات 
ميــاه نظيفــة مبــا يكفــي لالســتهالك البشــري واالســتجمام )مــا يســمى بالهــدف 

)القابــل للســباحة(  لقانــون امليــاه النظيفــة(.

ومــع ذلــك، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن البشــر يف العالــم واملاشــية التــي تدعمهــا، 
مثــل: )منطقــة الواليــات املتحــدة، غــرب خــط الطــول 100( يجــب أن تتعامــل ليــس 
فقــط مــع جــودة امليــاه ولكــن أيضــاً مــع توفرهــا؛ ليــس هنــاك مــا يكفــي منهــا. بالنســبة 
ملنطقــة واحــدة مــن العالــم، غنيــة مالّيــاً يف الوقــت احلاضــر، فقــد صــار العالــم -يف 
الســنوات القليلــة املاضيــة- مــدركاً بشــكل مؤلــم للصــراع علــى مــوارد النفــط يف 
ــر حــدة يف  ــى حجــب املشــكلة األقــدم واألكث الشــرق األوســط. لقــد أدى الصــراع إل
ــى  ــة الشــديدة يف احلصــول عل ــدرة املــوارد. يكمــن وراء الرغب ــة يف ن املنطقــة املتمثل
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النفــط العطــش املتزايــد للمــاء. الســائالن ال ميتزجــان، ومبــا أن النفــط أخــف مــن 
االثنــن وأكثــر قيمــة ظاهرّيــاً، فإنــه مييــل إلــى أن يطفــو علــى قمــة انتبــاه اجلمهــور. 
ولكــن مــع أّن بعــض دول الشــرق األوســط غنيــة بالنفــط، إال أن جميعهــا تقريبــاً 

فقيــرة بامليــاه، وتــزداد فقــراً.

ــي قــوي، إمــدادات  ــة(، مــع أســاس بيئ ــة تنظيمي ــن يضمــن أي تشــريع أو )رقاب ل
امليــاه يف املناطــق التــي تعانــي ندرتهــا الشــديدة. كال اجلانبــن - اجلــودة والكميــة - 

مهمــان جــّداً.

· اســـــتخدام واســــــتنفاد امليــــاه السـطحيــة واجلوفيــــــــة	

تقســم تقديــرات امليزانيــة العامليــة للميــاه التهطــال العاملــي الســنوي الــذي يســقط 
علــى األرض إلــى إجمالــي اجلريــان البــري الــذي يصــل إلــى 40700 كيلومتــر مكعــب 

يف الســنة، ويبلــغ إجمالــي التبخــر بالنتــح 69600 كيلومتــر مكعــب يف العــام.

اجلريــان الســطحي هــو مصــدر جميــع االســتخدامات البشــرية، مثــل: )الــري 
للزراعــة، والصناعــة، واالســتخدام املنزلــي أو البلــدي، واالســتخدامات اجلاريــة(، 
مثــاًل: )مــلء اخلزانــات، ومصائــد األســماك، والترفيــه، واملالحــة، وتخفيــف امللوثــات، 

وتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة(.

يتزايــد الطلــب البشــري علــى امليــاه بشــكل مطــرد علــى النطــاق العاملــي علــى 
املــدى الطويــل ويف الواليــات املتحــدة علــى املــدى القصيــر نســبّياً. تتلقــى جميــع 
النباتــات، مبــا يف ذلــك احملاصيــل البعليــة، مياههــا مــن األمطــار التــي تأتــي مــن بخــار 



املشاكل البيئية وحلولهـــا

154 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

املــاء يف الغــالف اجلــوي النــاجت عــن العمليــة الفيزيائيــة للتبخــر ومــن النتــح بوســاطة 
النباتــات. ميكــن أن يكــون اســتخدام اإلنســان للميــاه يف أحــد األشــكال الثالثــة اآلتية:

· عمليات الســحب أو االســتخدامات خارج التيار أو عمليات االســتخراج )املعروفة 	
أيضــاً باســم الطلــب علــى امليــاه أو اســتخدامها(، التــي متثــل امليــاه التــي جــرت 

إزالتهــا مــن األنهــار والبحيــرات وخزانــات امليــاه اجلوفيــة.

· االســتهالك، الــذي يشــير إلــى اســتخدام امليــاه بطريقــة ال يجــري اســتبدالها علــى 	
الفــور باجلريــان الســطحي بســبب التبخــر، ومــا إلــى ذلــك، وبالتالــي فهــي غيــر 

متاحــة لالســتخدام.

· احلفــاظ علــى التدفــق، مثــل: )صيانــة القنــوات املالحيــة، وجــودة امليــاه، واألنهــار، 	
ومصائــد األســماك، واحليــاة البريــة، والنباتــات النهريــة، والتنــوع البيولوجــي 

املائــي، واألنشــطة الترفيهيــة(.

االستخدام العاملي للمياه للفترة 1900-2000، مع التوقعات حتى عام 2025، مما يشير إلى أن عمليات 
السحب والتبخر ستستمر يف الزيادة.
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الري الزراعي هو أكبر نشاط الستخدام األراضي، حيث ميثل نحو 70 و93 % من 
إجمالي سحب املياه واستهالكها يف العالم، على التوالي. وتشكل األنشطة الصناعية 
والبلدية على املستوى العاملي نحو 20 و10 % من إجمالي سحب املياه و4 و3 % من 

إجمالي االستهالك على التوالي.

يعتبــر الــري واألنشــطة التجاريــة املنزليــة أكبــر اســتخدامن اســتهالكين. شــكلت 
85 و 8 % علــى التوالــي مــن إجمالــي اســتهالك امليــاه البالــغ 1.41 متــر مكعــب للفــرد 

يف اليــوم )379 مليــون متــر مكعــب يف اليــوم جلميــع الســكان( يف عــام 1995، مقارنــة 
بـــ 1.28 متــر مكعــب للفــرد يف اليــوم )231 مليــون متــر مكعــب يف اليــوم( يف عام 1960.

بلــغ إجمالــي املســحوبات العامليــة مــن امليــاه يف عــام 1995 )3750 كيلومتــر مكعــب 
يف الســنة( مــع اســتهالك 2270 كيلومتــراً مكعبــاً يف الســنة )ميثــل 61 % ســحب(. 
ــر مكعــب( يف الســنة  ــى )5100 كيلومت ومــن املتوقــع أن تنمــو هــذه األرقــام لتصــل إل
ــد  ــول عــام 2025. وق ــاً( يف الســنة بحل ــراً مكعب ــو مت ــتهالك )2860 كيل ــع اســــــــــــ م
ارتفــع اســــــــــــــــتهالك اإلنســان مــن امليــاه ســتة أضعــاف يف القــرن املاضــي، أي 
ضعــف معــدل النمــو الســكاني. ميتلــك البشــر بالفعــل 54 % مــن اجلريــان الســطحي 
الــذي ميكــن الوصــول إليــه علــى األرض، ومــن املتوقــع أن يســتخدموا أكثــر مــن 70 % 

ــول عــام 2025. بحل

األنشــطة البشــرية األساســية التــي تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر يف كميــة 
امليــاه هــي الــري الزراعــي، واألنشــطة الصناعيــة والبلديــة، والتغيــرات يف اســتخدام 
ــات، وعكســها، والتشــجير، والســدود  ــة الغاب ــاًل: )إزال األراضــي وغطــاء األرض، مث

واخلزانــات الســطحية، وفقــدان األراضــي الرطبــة( وتلــوث امليــاه.
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تفرض العديد من احلكومات على مستهلكي املياه تكلفة أقل بكثير من تكاليف 
شراء املياه عن طريق السدود والضخ وما إلى ذلك، مما ال يعطي أي حافز للمستهلكن 
للحفاظ على املياه. يف أستراليا، ترتبط حقوق املياه باحلصول على أرض مجاورة 
لنهر ُمدار، وال ميكن ألحد بيع حقوق املياه اخلاصة به. لقد اقترح أنه إذا كان بإمكان 
املرء بيع حقوق املياه اخلاصة به، فمن احملتمل أن يدفع الشخص الذي يشتريها ما 

يقرب من القيمة احلقيقية للمياه، مما يشجع على احلفاظ عليها.

املسحوبات العاملية للمياه العذبة ملختلف القطاعات، مبا يف ذلك الزراعة واالستخدامات الصناعية واملنزلية.
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تختلــف الكميــات النســبية للميــاه املســحوبة واملســتهلكة واملســتخدمة بشــكل كبيــر 
ــاه املتوفــرة  ــاه. إجمــاالً 77.6 % مــن املي ــك املي باختــالف االســتخدامات ومصــادر تل
تأتــي مــن التدفــق الســطحي، و 22.4 % املتبقيــة يجــري ضخهــا مــن مصــادر امليــاه 
اجلوفيــة )طبقــات امليــاه اجلوفيــة(. مــن 9.5 % املســتخدمة إلمــدادات امليــاه العامــة، 
يأتــي مــا يقــرب مــن ضعــف تلــك الكميــة مــن امليــاه اجلوفيــة، ويذهــب 87.9 % مــن 

اإلمــداد العــام إلــى االســتخدام املنزلــي والتجــاري.

يُطلــق معظــم امليــاه )املنزليــة - التجاريــة( )80.8 %( يف نهايــة املطــاف علــى شــكل 
تدفــق عائــد علــى شــكل ميــاه صــرف صحــي. تعيــد محطــات التوليــد الكهروحراريــة 
ــك،  ــع ذل ــد، وتســتهلك 2.5 % فقــط. وم ــي تســتخرجها للتبري ــاه الت 97.5 % مــن املي

فــإن االســتخدامات الزراعيــة )الــري واملاشــية( تســتهلك 60.7 % مــن امليــاه التــي 
تزيلهــا ألن القليــل مــن ميــاه الــري تعــود إلــى مصــدر الــري؛ قــد يتحلــل املــاء العائــد 

بإضافــة امللــح أو املغذيــات أو املبيــدات احلشــرية ومبيــدات األعشــاب.

العالم،  العذبة يف  للمياه  الشامل  التوازن  الباحثون سلسلة من حتليالت  أجرى 
وتقدير كمية اجلريان السطحي واستخراج املياه اجلوفية من خالل األنشطة البشرية 
املختلفة ومقدار ذلك الذي لم يجِر إرجاعه، وبالتالي ميكن حسابه على أنه استهالك.

يتــم التحكــم )باالشــتراك( يف الكثيــر مــن عمليــات التبخــر بالنتــح التــي تعيــد املياه 
إلــى الغــالف اجلــوي مــن ِقبــل البشــر؛ ألنهــم يحصــدون النباتــات التــي تنقــل امليــاه، 
ــون  ــة التبخــر. إلجــراء هــذا احلســاب، اســتخدم الباحث ــي تتداخــل مــع عملي وبالتال
ــكل 2  ــاحت ل ــاء الن ــن امل ــر واحــد م ــة يف لت ــي مضروب ــاج النبات ــة اإلنت ــرات لكمي تقدي
غــرام مــن الكتلــة احليويــة للنبــات. لقــد قــرروا أن 45 % مــن التبخــر بالنتــح قــد 

)اختيــر( مــن ِقبــل البشــر الســتخدامات مختلفــة.
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ســحب امليــاه واســتهالكها حســب القطاعــات. حيــث تتــم مقارنــة الكميــات النســبية للميــاه املســحوبة مــن ِقبــل 
املســتخدمن الزراعيــن والبلديــن والصناعيــن يف األعلــى واملقاديــر النســبية لصــايف االســتهالك مــن ِقبــل 
نفــس القطاعــات الثالثــة يف األســفل. ال تقــوم الزراعــة بســحب أكبــر كميــة مــن امليــاه فحســب، بــل تقــوم أيضــًا 

بإرجــاع أصغــر جــزء مــن امليــاه التــي تســتخدمها يف اجلريــان الســطحي.
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 متّثــل اخلزانــات أيضــاً اســتخداماً مرتفعــاً لالســتهالك بســبب خســائرها يف 
التبخــر. مــن إجمالــي هطــول األمطــار الــذي جــرى التقاطــه بوســاطة الغطــاء النباتــي 
علــى األرض )أي إجمالــي التبخــر النتحــي البالــغ 69600 كيلومتــر مكعــب يف الســنة(، 
وجــرى تخصيــص 26 % منــه مــن ِقبــل اإلنســان، ومــن إجمالــي هطــول األمطــار الــذي 

ميكــن الوصــول إليــه بســهولة، خصــص البشــر 30 %.

كمــا ذكرنــا ســابقاً، ال يُــوّزع اجلريــان الســطحي علــى األرض بشــكل متناســب 
ــك آســيا  ــم، متتل ــن ســكان العال ــع وجــود 60.5 % م ــاًل، م ــن. مث ــع الســكان احمللي م
35.8 % فقــط مــن جريــان األنهــار العاملــي. يف املقابــل، يوجــد يف أمريــكا اجلنوبيــة 

25.6 % مــن جريــان األنهــار العاملــي و5.5 % فقــط مــن ســكان العالــم. بشــكل عــام، 

تتأثــر األمــة ســلباً بنــدرة امليــاه واإلجهــاد املائــي عندمــا تنخفــض مســتويات اجلريــان 
الســطحي التــي ميكــن الوصــول إليهــا إلــى أقــل مــن 1700 و1000 متــر مكعــب للفــرد 

ســنوّياً، علــى التوالــي.

املتطلبــات املتنافســة للصناعــات واملُــدن واألســر املعيشــية والزراعــة واحليــاة 
البريــة ووظائــف النظــام البيئــي األخــرى إلمــدادات امليــاه احملــدودة جتعــل االكتفــاء 

ــم يكــن مســتحياًل. ــاً جــّداً، إن ل الذاتــي مــن الغــذاء صعب

يشــكل النمــو الســكاني البشــري يف املناطــق شــبه اجلافــة واجلافــة ضغطــاً علــى 
الكميــة اإلجماليــة للميــاه املتاحــة يف طبقــات امليــاه اجلوفيــة واملجــاري املائيــة، ممــا 

يــؤدي إلــى مــا يســمى )نــدرة امليــاه الدميوغرافيــة(.
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ســيواجه أكثــر مــن 2.8 بليــون شــخص يف 48 دولــة إجهــادًا مائّيــًا أو حــاالت نــدرة بحلــول عــام 2025. ومــن بــن 
هــذه البلــدان، يوجــد 40 بلــدًا يف غــرب آســيا أو شــمال إفريقيــا أو جنــوب الصحــراء الكبــرى. بحلــول عــام 2025، 

مــن املتوقــع أن تدفــع الزيــادة الســكانية والطلــب املتزايــد جميــع دول غــرب آســيا إلــى حــاالت نــدرة امليــاه.

ذكــر تقريــر لــألمم املتحــدة أن مــا يقــرب مــن 2.3 بليــون شــخص يواجهــون نقصــاً 
ــر مكعــب للفــرد يف الســنة  ــي تتجــاوز 2000 مت ــد املســتويات الت ــاه. فقــط عن يف املي
تعتبــر مناطــق ذات إمــدادات ميــاه وفيــرة. يُفتــرض أن نحــو 100 لتــر مــن املــاء للفــرد 
ــة  ــة طويل ــاه املنزلي ــرد يف الســنة( هــي املي ــاً للف ــراً مكعب ــادل 36 مت ــا يع ــوم )م يف الي

األجــل املطلوبــة للحفــاظ علــى نوعيــة حيــاة واقعيــة.

إّن تطويــر نظــام إنتــاج غذائــي مكتــٍف ذاتّيــاً يف منــاخ شــبه جــاف يتوافــق مــع 
720-800 متــر مكعــب للفــرد ســنوّياً. هنــاك حاجــة إلــى نحــو 1 و 5 أمتــار مكعبــة 

ــى  ــوان، عل ــل واحلي ــاج احملاصي ــوري بشــكل عــام إلنت ــو كال ــكل 1000 كيل ــاه ل مــن املي
التوالــي. بنــاًء علــى ذلــك، يتطلــب احلصــول علــى مســتوى غذائــي ســليم يبلــغ 2700 
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ــاً - 2300 كيلــو كالــوري مــن النباتــات و 400 كيلــو كالــوري  كيلــو كالــوري للفــرد يومّي
مــن احليوانــات - 4.3 متــر مكعــب مــن املــاء للفــرد يومّيــاً )أو 1570 متــراً مكعبــاً لــكل 

شــخص يف الســنة(.

اعتمــاًدا علــى املنــاخ، قــد يجــري توفيــر كل هــذا مــن خــالل ميــاه الــري يف املنــاخ 
اجلــاف، ورطوبــة التربــة يف املنــاخ الرطــب، وميــاه الــري بنســبة 50 % ورطوبــة التربــة 
بنســبة 50 % يف املنــاخ شــبه اجلــاف. وقــد تختلــف امليــاه الالزمــة للصناعــة مــن 
36 إلــى 360 متــر مكعــب للفــرد يف الســنة، اعتمــاداً علــى كفــاءة اســتخدام امليــاه 

ــدان. ــاه وكميتهــا يف البل للصناعــات ونوعيــة املي

توســعت املســاحة الزراعيــة املرويــة بنســبة 107 % مــن 129.4 مليــون هكتــار يف 
ــار يف عــام 1997، وتشــكل نحــو 18 و 33 % مــن  عــام 1961 إلــى 267.7 مليــون هكت
األراضــي الزراعيــة يف العالــم واإلنتــاج الغذائــي الســنوي، علــى التوالــي. ومــن املتوقــع 
أن تنمــو لتصــل إلــى 330 مليــون هكتــار بحلــول عــام 2025. تبلــغ الكفــاءة اإلجماليــة 
ــم 40 % فقــط، ممــا يعنــي أن 60 % بالكامــل  ــري الزراعــي يف جميــع أنحــاء العال لل
مــن امليــاه تُهــدر يف اإلنتــاج الزراعــي بســبب التســرب مــن أنظمــة التوزيــع والتبخــر 

مــن التربــة اجلــرداء.

عــالوة علــى ذلــك، تســهم اإلعانــات احلكوميــة لإلنتــاج الزراعــي يف إهــدار 
إمــدادات امليــاه. مثــاًل، يف تونــس، تُســّعر امليــاه بُســبع تكلفــة ضخهــا، وبالتالــي تتثبــط 
همــة النــاس يف احلفــاظ علــى املوارد املائية واســتخدامها بكفاءة. تســبب االســتخدام 
ــال واملتزايــد للميــاه يف االســتغالل املفــرط إلمــدادات املياه العذبــة يف العالم  غيــر الفعَّ
بنضــوب اخلــزان اجلــويف، وانخفــاض منســوب امليــاه، وانخفــاض معــدالت التصريــف 

يف األنهــار واألراضــي الرطبــة والبحــار.
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· اســــــتخدام امليـــــــاه اجلوفيـــــــــــة	
يؤدي السحب أو الضخ الزائد عن معدل إعادة تغذية اخلزان اجلويف إلى انخفاض 
تدريجي يف منسوب املياه اجلوفية )يسمى تعدين املياه Water Mining(، مما يؤدي إلى 
 )Cone of Depression إنشاء منطقة خالية من املياه تُعرف باسم )مخروط االنخفاض

على املدى القصير واستنزاف طبقات املياه اجلوفية على املدى الطويل.

طرائق استخراج املياه اجلوفية وتلوثها.

ــم، مبــا  ــاج الغــذاء يف العال ــة أهــم مناطــق إنت ــاه اجلوفي يهــدد نضــوب طبقــة املي
يف ذلــك الســهل الشــمالي للصــن، والبنجــاب يف الهنــد، ومناطــق واســعة مــن شــمال 
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إفريقيــا والشــرق األوســط وجنــوب شــرق آســيا وغــرب الواليــات املتحــدة، ممــا يــؤدي 
إلــى تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي العاملــي.

املياه  انتقال  إلى  الساحلية  املناطق  العذبة يف  للمياه  املفرط  االستخراج  يؤدي 
املاحلة إلى طبقـــــــــات املياه اجلوفيـــــــــة، وهي عملية تسمى )تسرب املياه املاحلة 
Saltwater Intrusion(. باإلضافة إلى ذلك، ميكن أن يؤدي استنفاد اخلزان اجلويف 

يسمى  ما  وهو  الوقت،  مبرور  السطح  مستوى  غرق  إلى  املسامية  الصخور  من 
)الهبوط Subsidence(. مثاًل، أدى نضوب طبقة املياه اجلوفية يف وادي سان خواكن 

بكاليفورنيا إلى هبوط يبلغ 10 أمتار يف بعض املناطق يف اخلمسن عاماً املاضية.

ُتظهــر صــور األقمــار الصناعيــة هــذه األراضــي الزراعيــة املرويــة بواســطة امليــاه اجلوفيــة، التــي يتــم ضخهــا مــن طبقــة 
امليــاه اجلوفيــة القدميــة وغيــر املتجــددة يف منطقــة صحراويــة شاســعة مــن اململكــة العربيــة الســعودية بــن عامــي 1986 
)علــى اليســار( و2004 )علــى اليمــن(. تظهــر املناطــق املرويــة كنقــاط خضــراء )متثــل كل منهــا نظــام رش دائــري( 
وتظهــر النقــاط البنيــة املناطــق التــي جفــت فيهــا اآلبــار وعــادت األرض إلــى الصحــراء. يقــدر علمــاء الهيدرولوجيــا 
أنــه بســبب نضــوب طبقــة امليــاه اجلوفيــة، ســتختفي معظــم الزراعــة املرويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ُغضــون 

الســنوات اخلمــس إلــى العشــر القادمــة.
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لقــد انخفضــت مســتويات امليــاه يف املســطحات املائيــة الداخليــة مثــل بحيــرة 
ــات  ــري الزراعــي. املعلوم ــا لل ــف ملياهه ــر بســبب االســتخدام املكث تشــاد بشــكل كبي
. كمــا  التــي جــرى جمعهــا عــن البحــر امليــت )فلســطن واألردن( مفيــدة بشــكل خــاصٍّ
نعلــم أنــه ال يوجــد منفــذ للبحــر امليــت، لــذا فــإن امليــاه التــي تدخلــه )بشــكل أساســي 
مــن نهــر األردن تدخــل يف نهايتــه الشــمالية( تتبخــر، تاركــة امليــاه املاحلــة، بخاصــة 
يف احلــوض اجلنوبــي الضحــل. يف الواقــع، جــرى اســتخدام بــرك التبخيــر الضحلــة 
التــي ُحفــرت هنــاك يف الثالثينيــات إلنتــاج امللــح. أدى حتويــل ميــاه نهــر األردن للــري 
ــراً  ــى البحــر امليــت، لذلــك انخفــض منســوبه 20 مت ــل التدفــق إل ــى تقلي الزراعــي إل
منــذ عــام 1930. وتصــل امليــاه حاليــاً إلــى أحــواض التبخيــر فقــط؛ ألنهــا تُضــخ مــن 

احلــوض الشــمالي األعمــق. 

مــن الواضــح أن احلرمــان مــن ميــاه األنهــار يــؤدي إلــى انخفــاض منســوب امليــاه 
يف األنهــار وانخفــاض مناســيب امليــاه اجلوفيــة، وزيــادة امللوحــة، وجتفيــف األراضــي 

الرطبــة، وحتويــل امليــاه مــن احليــاة البريــة، وتدهــور وفقــدان احليــاة املائيــة.

· الصـــــــــراع على امليــــــــاه	
متامــاً مثــل الهــواء، يعــد املــاء )بخاصــة يف األنهــار( مــورداً طبيعّيــاً عابــراً للحــدود 
تشــترك فيــه مناطــق املنبــع واملصــب. التنســيق والتعــاون بــن املناطــق والــدول التــي 
تســتخدم هــذه املــوارد ضروريــان للحفــاظ علــى املوارد وحمايتها، ال ِســيَّما يف البلدان 

واملناطــق ذات امليــاه احملــدودة.
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مــن األمثلــة علــى النزاعــات الدوليــة علــى املــوارد املائيــة يف ثالثــة أحــواض 
أنهــار مشــتركة يف الشــرق األوســط: نهــر األردن، الــذي يتدفــق بــن األردن وســوريا 
وفلســطن احملتلــة. ونهــر دجلــة والفــرات، الــذي يتدفــق مــن تركيــا عبــر ســوريا إلــى 
العــراق؛ والنيــل الــذي تشــترك فيــه مصــر والســودان وإثيوبيــا. يف جنــوب آســيا، 
ــد وباكســتان وحــوض  ــن الهن ــر الســند ب ــة يف حــوض نه تشــتعل الصراعــات الدولي

ــش. ــد وبنغالدي ــن الهن ــاجن ب الغ

مــن بــن تلــك املشــروعات، حظــي مشــروع جنــوب شــرق األناضــول يف تركيــا 
ــد  ــر. وعن ــام كبي ــى اســم )Guneydogu Anadolu Projesi( باهتم )املســمى GAP( عل
اكتمــال املشــروع، الــذي تبلــغ تكلفتــه 20 بليــون دوالر، ســيكون فيــه 88 ســداً وميــاه 

ــار. ــري 2 مليــون هكت ــة ل كافي

باإلضافــة إلــى النزاعــات الدوليــة يف جميــع أنحــاء العالــم، تعتبــر نــدرة امليــاه 
ــة الفهــم  ــى اســتخدام األراضــي واملنافســة بســبب عــدم كفاي مصــدراً للنزاعــات عل
والتقييــم للعواقــب االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة، فضــاًل عــن دوافــع تعظيــم 
األربــاح التــي تــؤدي يف النهايــة إلــى التدهــور. املــوارد املائيــة علــى املســتويات احملليــة 

ــة. واإلقليمي

يف عــام 1995، كان نحــو 40 % مــن 613 مدينــة يف العالــم تضــم كل منهــا أكثــر مــن 
500000 نســمة تقــع يف املناطــق الســاحلية، و75 % مــن املـُـدن الضخمــة )تلــك التــي 

تضــم أكثــر مــن 10 ماليــن نســمة( كانــت ســاحلية. عندمــا يقتــرن ذلــك بنقــص البُنــى 
التحتيــة املاديــة وســوء اإلدارة، فــإن الضغــوط املتزايــدة مــن األنشــطة الصناعيــة 
ــن  ــص م ــل البحــري والتخل ــل: )اإلســكان والســياحة والنق ــة الســاحلية، مث احلضري
النفايــات( تــؤدي إلــى خســائر يف النظــم البيئيــة الســاحلية الصحيــة )األراضــي 
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الرطبــة وأشــجار املنغــروف والشــعاب املرجانيــة( والنظــام البيئــي اإلنتاجيــة والتنــوع 
البيولوجــي واالســتقرار والقيــم اجلماليــة.

يف عــام 1997، كان نصــف ســكان الواليــات املتحــدة البالــغ عددهــم 269 مليــون 
ــغ 132  ــة ســكانية يبل ــات ســاحلية مبتوســط كثاف ــا يعيشــون يف مقاطع نســمة تقريًب
شــخًصا لــكل كيلومتــر مربــع، أي أكثــر مــن أربعــة أضعــاف مثيلــه يف املقاطعــات 
غيــر الســاحلية. كانــت إحــدى النتائــج أن االمتــداد التقديــري لألراضــي الرطبــة 
يف الواليــات املتحــدة انخفــض مــن 894355 كيلومتــر مربــع يف القــرن الثامــن عشــر 
إلــى 408328 كيلومتــراً مربعــاً يف عــام 1995، 95 % منهــا كانــت أراٍض رطبــة داخليــة 
بامليــاه العذبــة و5 % كانــت أراٍض رطبــة ســاحلية أو عنــد مصبــات األنهــار. ومــن 
ــا لالســتهالك احلضــري والزراعــي يف  ــي مت حتويله ــاه الت ــى املي ــة عل ــة املوثق األمثل
ــع،  فلوريــدا مــن نهــر إيفرجليــدز، الــذي تقلــص مــن 11700 إلــى 5960 كيلومتــر مرب
ممــا يعــرض 68 مــن األنــواع احملليــة خلطــر االنقــراض، مبــا يف ذلــك خــروف البحــر 

ومنــر فلوريــدا.

· الســـــــــباق على امليـــــــــــاه	
قــد يــؤدي اســتخدام امليــاه إلــى جعــل الفئــات املســتهدفة تقابــل بعضهــا بعضــاً، 
ــاًل: )املناطــق الطبيعيــة مقابــل اســتخدامات األرض البشــرية أو الزراعــة مقابــل  مث
املـُـدن(، وهــذا ميكــن أن يــؤدي إلــى التوتــرات الســطحية التــي تتزايــد لبعــض الوقــت. 
يف كاليفورنيــا -مثــاًل- قيــل بشــكل مقنــع مــع أّن الصناعــة الزراعيــة متثــل 85 % 
مــن عمليــات ســحب امليــاه يف الواليــة، فــإن الزراعــة ال متثــل ســوى جــزء صغيــر مــن 

إجمالــي النــاجت احمللــي )14 بليــون دوالر مــن 550 بليــون دوالر يف عــام 1988(.
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ــة.  ــع ســكان الوالي ــاه الالزمــة جلمي ــة املي ــة وحدهــا تســتهلك كمي املراعــي املروي
وبالتالــي، فــإن اإلعانــات املقدمــة ملســتخدمي امليــاه يف الزراعة قــد تعرضت لتحديات 
خطيــرة بســبب نــدرة امليــاه هنــاك. وباملثــل، يف نيــو مكســيكو، متثــل الزراعــة 18 % 
فقــط مــن دخــل الواليــة ولكنهــا تســتخدم 92 % مــن امليــاه. يف جميــع أنحــاء العالــم، 
ــة  ــاه العذب ــدل تناقــص املي ــى نطــاق واســع ألن مع ــل هــذه املخــاوف عل ستنتشــر مث

يتزايــد بنســبة 6 % ســنوّياً.

ــإن  ــة، ف ــع والنظــم البيئي ــة املجتم ــدد رفاهي ــي ته ــاه الت ــدرة املي ــى ن ــة إل باإلضاف
الكثيــر مــن امليــاه ميكــن أن يعــّرض املناطــق املتاخمــة لألنهــار واجلــداول )تســمى 
الســهول الفيضيــة( خلطــر الفيضانــات. حتــدث الفيضانــات )انتشــار امليــاه علــى 
الســهول الفيضيــة ومناطــق األرض فيمــا وراءهــا( عندمــا يزيــد اجلريــان الســطحي 

ــار. ــوات التي ــف قن ــة يتجــاوز قــدرة تصري خــالل أوقــات هطــول األمطــار املرتفع

تعــد إزالــة الغطــاء النباتــي املمتــص للمــاء بســبب اســتخدامات األرض مثــل 
القطــع والتحضــر والزراعــة أحــد أهــم العوامــل البشــرية التــي تســبب الفيضانــات 

عــن طريــق تقليــل معــدل التبخــر وزيــادة معــدل اجلريــان الســطحي.

إدارة التدفــق لهــا تأثيــر أيضــاً؛ حيــث تتعمــق التدفقــات وتقوميهــا لزيــادة معــدل 
تدفــق امليــاه مــن منطقــة مــا بحيــث ال ترتفــع إلــى مســتويات الفيضــان، وهــو إجــراء 
يُعــرف باســم )التوجيــه(. ومــع ذلــك، يف الواليــات املتحــدة، صــارت اآلثــار املعاكســة 
للتوجيــه معروفــة جيــداً منــذ ســن قانــون السياســة البيئيــة الوطنيــة لعــام 1970. 

ونتيجــة لذلــك، يجــري القليــل مــن التوجيــه حاليــاً يف األمــة.
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· جـــــــودة امليــــاه العذبــــــة والنظــم البيئية البحريــــــة	
ــي تعــد  ــاه وممارســات اإلدارة الت ــؤدي االســتخدامات البشــرية لألراضــي واملي ت
وال حتصــى إلــى إطــالق مــواد، تتــراوح مــن النفايــات الصلبــة إلــى املركبــات الســامة، 
يف مــوارد امليــاه. بشــكل جماعــي، يشــار إلــى املــواد التــي تغيــر التركيــب البيولوجــي 
املائيــة والســكان  أو أنشــطة احليــاة  بقــاء  أو  للميــاه وتضــر بصحــة  والكيميائــي 

ــاه. ــى أنهــا ملوثــات املي البشــرين عل

من الســهل نســبّياً حتديد املصادر النقطية لتلوث املياه؛ وهي تشــمل التصريفات 
مــن محطــات معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي البلديــة ومعظــم املصانــع الصناعيــة، 
ويجــب أن تنظمهــا قوانــن الدولــة املصممــة للتحكــم يف كميــة امللوثــات التــي تدخــل 
مجــرى معــن، علــى وجــه التحديــد، قوانــن النظــام الوطنــي للقضــاء علــى التصريــف 

.)NPDES( مــن التلــوث

تعــد األنشــطة الزراعيــة )وبعــض طــرق التعديــن( والطرقــات وخزانــات الصــرف 
ــوث تســمى أيضــاً  ــر محــددة للتل ــة مصــادر غي ــاه العواصــف احلضري الصحــي ومي
)املصــادر املنتشــرة( التــي ال تلــوث امليــاه الســطحية فحســب، بــل تلــوث امليــاه اجلوفيــة 

أيضــاً مــن خــالل التســرب. 

قــد يأتــي تدهــور امليــاه العذبــة والبحرية من الضغوط البشــرية من أنواع مختلفة. 
ــة،  ــر العضوي ــة وغي ــة العضوي ــواد الكيميائي ــاه اجلســيمات، وامل ــات املي وتشــمل ملوث
والكائنــات احليــة، مجمعــة علــى التوالــي كملوثــات فيزيائيــة وكيميائيــة وحيويــة. فقــد 
تتحــرك اجلســيمات يف اجتــاه مجــرى النهــر و / أو تتراكــم يف القــاع. كلمــا زاد ســوء 
إدارة ممارســات اســتخدام األراضــي )إزالــة الغابــات، واملراعــي املفرطــة يف الرعــي، 
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ــي  ــة املزروعــة، واملناجــم الشــريطية، والتحضــر، واألحــواض الت واألراضــي الزراعي
أزيلــت منهــا الغابــات(، كانــت معــدالت التعريــة والترســيب أكثــر تســارعاً.

أشكال الضغوط البشرية على موارد املياه.

ــع  ــي متن ــكارة الت ــادة الع ــة؛ زي ــة بالرواســب اجلســيمات العالق ــاه احململ ــل املي حتم
االختــراق العميــق للضــوء، وبالتالــي فــإن تقليــل اإلنتاجيــة األوليــة؛ وارتفــاع مســتويات 
ــات؛ ومنعطفــات مجــرى  ــادة معــدل فــرط املغذي ــي زي ــة، وبالتال ــر العضوي ــات غي املغذي
ــال؛ وميكــن أن حتمــل كميــات  وقيعــان األنهــار، يــؤدي إلــى خنــق كائنــات التيــار بشــكل فعَّ
كبيــرة مــن املــواد الســامة. كل مــن تلــك يؤثــر ســلباً يف احليــاة املائية. باإلضافــة إلى ذلك، 
يســد الترســيب املجــاري املائيــة واخلزانــات والبحيــرات وخنادق الــري. تأتي جميع املواد 

املعلقــة تقريبــاً مــن مصــادر غيــر محــددة، يف الغالــب الزراعــة وأنشــطة البنــاء.
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تشــمل ملوثــات امليــاه الكيميائيــة مجموعــة متنوعــة مــن العناصــر واملركبــات 
غيــر العضويــة والعضويــة. تشــمل امللوثــات غيــر العضويــة عناصــر، مثــل: الفوســفور 
والنتروجــن )ومركباتهــا(؛ واملــواد الكيميائيــة القابلــة للذوبــان يف املــاء مثــل األمــالح؛ 
مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن املعادن، مثــل: )املنغنيز، والزنك، والرصــاص، والكروم، 
بعــض  يف  والســيلينيوم(،  والزئبــق،  والكادميــوم،  والنيــكل،  والنحــاس،  والزرنيــخ، 
املناطــق، حتــى النويــدات املشــعة القابلــة للذوبــان يف املــاء مثــل الراديــوم والثوريــوم؛ 
ومنتجــات اضمحــالل اليورانيــوم. يأتــي مــا يقــرب مــن 82 % مــن النيتروجــن و 84 % 
مــن الفوســفور مــن مصــادر غيــر محــددة، ومــرة أخــرى بشــكل أساســي مــن األنشــطة 

الزراعيــة.

اجلريــان الســطحي لألســمدة مــن املناطــق الزراعيــة واحلضريــة، والنفايــات 
ــآكل  ــاه الصــرف الصحــي، والت ــات مــن محطــات معاجلــة مي ــة باملغذي الســائلة الغني
املتســارع للتربــة الســطحية الغنيــة باملغذيــات هــي املصادر الرئيســية إلثــراء املغذيات، 
ــل  وهــي عمليــة تــؤدي إلــى النمــو املفــرط للطحالــب والنباتــات املائيــة. يــؤدي التحل
ــاً الذائــب يف  ــوب بيولوجّي ــى اســتنفاد األكســجن املطل ــات إل اجلرثومــي لهــذه النبات

.Hypoxia ــة وميكــن أن يســبب نقــص األكســجة املســطحات املائي

يف البيئــة البحريــة، ميكــن إعــادة تدويــر امليــاه غيــر املؤكســدة التــي حتــوي علــى 
كائنــات مائيــة نافقــة إلــى الشــاطئ مــع الريــاح البحريــة. مثــاًل، تســبب جريــان 
األســمدة يف نهــر املسيســيبي مــن أيــوا وأوهايــو وإلينــوي يف إغنــاء منطقــة مبســاحة 
17500 كيلومتــر مربــع يف خليــج املكســيك، ممــا أدى إلــى تدميــر مصايــد األســماك 

ــة(. ــرف هــذه املنطقــة اآلن باســم )املنطقــة امليت ــة. تُع التجاري

ــة أن  ــة األمريكي ــة البيئ ــة حماي ــواد الســامة لوكال ــن امل ــر أحــدث مخــزون م أظه
الشــركات األمريكيــة أبلغــت عــن إطــالق 544300 طــن مــن املــواد الكيميائيــة يف الهواء 
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واملــاء، منهــا 33500 طــن أُطلقـــــــــت يف امليــاه الســطحية. مــن هــذه املــواد الكيميائيــة، 
53 % معروفــة أو مشــتبه بهــا ســموم عصبيــة أو منائيــة. ويشــير التقريــر كذلــك إلــى 

أنــه نظــراً ألن الشــركات الكيماويــة أبلغــت عــن مــا يقــدر بنســبة 5 % فقــط مــن جميــع 
ــى 10.8 مليــون  ــة، فــإن إجمالــي اإلطــالق املقــدر قــد يصــل إل اإلطالقــات الكيميائي

طــن.

هنــاك أيضــاً تنــوع كبيــر يف امللوثــات العضويــة. وتشــمل هــذه املــواد البنزيــن 
والبالســتيك واملنظفات والزيوت والدهون والبروتينات والكربوهيدرات من املنشــآت 
الصناعيــة؛ مبيــدات زراعيــة؛ املــواد الكيميائيــة العضويــة؛ واملعــادن العضوية. وتشــير 
التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 150000 جهــة صناعيــة وجتاريــة تقــوم بتصريــف هــذه 

امللوثــات يف املســطحات املائيــة.

قــد يكــون بعضهــا خطيــراً جــّداً علــى صحــة الكائنــات احليــة ويصنــف علــى أنــه 
نفايــات ســامة. إن التصريفــات الصناعيــة للمركبــات العضويــة يف امليــاه الســطحية 
وترشــيح املبيــدات احلشــرية واألســمدة يف امليــاه اجلوفيــة ال تهــدد صحــة اإلنســان 
فقــط عندمــا يســتخدم النــاس امليــاه الســطحية واجلوفيــة امللوثــة، وإمنــا أيضــاً 

ــاة املائيــة بســبب ســميتها. ــاة البريــة واحلي احليوانــات األليفــة واحلي
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· الفيضانات املجمعة للصرف الصحي والقضايا البيولوجية	
يشــكل تلــوث إمــدادات ميــاه الشــرب عــن طريــق تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي 
غيــر املعاجلــة تهديــدات خطيــرة علــى الصحــة العامــة يف الواليــات املتحــدة وأماكــن 
أخــرى. نظــام الصــرف الصحــي املشــترك )CSO( هــو النظــام الــذي يكــون فيــه خلــط 
ميــاه الصــرف الصحــي والنفايــات الصناعيــة وجريــان ميــاه األمطــار يف املناطــق 

احلضريــة يف النظــام اجلــويف ألنابيــب مجــاري العواصــف.

أثنــاء العواصــف، يجــب أن تكــون األنابيــب كبيــرة مبــا يكفــي للتعامــل مــع كميــات 
هائلــة مــن اجلريــان الســطحي يف وقــت قصيــر نســبّياً. إذا جتــاوزت ســعة نظــام 
إلــى  مباشــرة  الفائــض  فســتوجه  العاليــة،  التدفقــات  بســبب  الصحــي  الصــرف 
املســطحات املائيــة القريبــة، مبــا يف ذلــك أي ميــاه مجــاري خــام ومخلفــات صناعيــة 
ــون  ــات املتحــدة يخدم ــن ســكان الوالي ــى أن 30 % م ــرات إل موجــودة. تشــير التقدي

بوســاطة املجــاري املشــتركة.

العديــد مــن املـُـدن، مثــل )شــيكاغو( تنفــق حاليــاً باليــن الــدوالرات لفصــل أنظمــة 
ــر  ــك مــن خــالل توفي ــون ذل ــم يفعل ــاه األمطــار. إنه ــف مي الصــرف الصحــي وتصري
خزانــات ضخمــة حتــت األرض لتخزيــن ميــاه العواصــف الزائــدة بحيــث ميكــن 
اعتراضهــا أثنــاء العواصــف واالحتفــاظ بهــا حتــى وقــت الحــق عندمــا ميكــن ضخهــا 
يف محطــة معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي مبعــدل ال يعطــل وظيفــة محطــة املعاجلــة 

العاديــة.

ــة املســببة  ــات الدقيق ــة والكائن ــواع الغازي ــة األن ــاه البيولوجي ــات املي تشــمل ملوث
لألمــراض، مثــل: )الفيروســات والبكتيريــا واألوليــات والديــدان الطفيليــة(. ويعــد بلــح 
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ــى  ــة عل ــواع الغازي ــى قــدرة األن ــال عل البحــر املخطــط )Dreissena Polymorpha( مث
تغييــر هيــكل ووظيفــة النظــام البيئــي بشــكل كبيــر. 

بلــح البحــر هــذه صغيــرة احلجــم بحجــم أظافــر األصابــع موطنهــا آســيا. وقــد 
جــرى نقلهــا يف األصــل إلــى منطقــة البحيــرات العظمــى عــن طريــق ميــاه الصابــورة 
)خزانــات امليــاه الضخمــة املوجــودة علــى القــارب ملوازنــة وزنــه يف املــاء( مــن ســفينة 
عبــر احمليــط. ثــم بعــد ذلــك جــرى تصريــف ميــاه الصابــورة املأخــوذة مــن مينــاء 
للميــاه العذبــة إلــى بحيــرة ســانت كليــر، بالُقــْرب مــن ديترويــت، حيــث اكتشــف بلــح 

البحــر ألول مــرة يف عــام 1988.

ــرات العظمــى  ــع البحي ــى جمي ــح البحــر بســرعة إل ــك احلــن، انتشــر بل ــذ ذل من
واملمــرات املائيــة يف العديــد مــن الواليــات، مبــا يف ذلــك الكثيــر مــن حــوض تصريــف 
نهــر املسيســيبي. لديهــم عــدد قليــل مــن احليوانــات املفترســة الطبيعيــة يف أمريــكا 
الشــمالية، لذلــك انفجــر ســكانهم بشــكل كبيــر. بلــح البحــر املخطــط عبــارة عــن 

ــاً. مغذيــات ترشــيح، وميكــن لــكل فــرد ترشــيح مــا يصــل إلــى لتــر مــن املــاء يومّي

بنــاًء علــى الكثافــة الســكانية يف بحيــرة إيــري، يُقــدر أن احلجــم الكامــل للبحيــرة 
يجــري ترشــيحه يومّيــاً! وقــد أدى هــذا إلــى زيــادة وضــوح امليــاه يف البحيــرة بشــكل 
كبيــر، وهــو أمــر لــم حتققــه ســنوات مــن جهــود الســيطرة علــى تلــوث امليــاه. انخفضت 
الكتلــة احليويــة الطحلبيــة بشــكل ملحــوظ، مــع التأثيــرات احملتملة على شــبكة الغذاء 
بكاملهــا. وقــد ثبــت أيضــاً أن بلــح البحــر املخطــط يقــوم بتجميــع املركبــات الســامة 

.PCBs ثنائــي الفينيــل متعــدد الكلــور
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تشكل مسببات األمراض مصدر قلق دائم يف إمدادات مياه الشرب وهي تستخدم 
كمؤشر للكائنات احلية الدقيقة. إْذ يجب أال حتوي مياه الشرب اآلمنة على أكثر 
من بكتيريا كوليفورم واحدة لكل 100 مل من املاء وال حتوي مياه السباحة اآلمنة على 
أكثر من 200 بكتيريا كوليفورم لكل 100 مل من املاء. حالياً، تُغلق مياه احمليطات 
والبحيرات يف العديد من الشواطئ العامة بالواليات املتحدة بنسبة تصل إلى 50 % 

من الوقت بسبب تعداد القولونيات فوق معيار السباحة.

تقــدر منظمــة الصحــة العامليــة )WHO( أن أكثــر مــن 5 ماليــن شــخص ميوتــون 
ــاه  ــة ونقــص املي ــر املأمون ــاه الشــرب غي ــي تســببها مي كل عــام بســبب األمــراض الت

الالزمــة للصــرف الصحــي والنظافــة.

· تســــــرب النفـــــط يف النظــــــــم البحريـــــــة	
التجاري  النقل  ومرافق  أنشطة  والساحلية  البحرية  البيئية  النظم  تستوعب 
واخلاص مثل الشحن واملوانئ وكذلك استخدام املوارد املعدنية واالحتياطيات، مثل: 
)النفـــط، والغــاز، والذهــب، والكوبالــت، والفوســـــــفوريت، والرمل، واحلصى( التي 
يجري نقلها عبر املياه السطحية. متثل مصادر الطاقة البحرية 11.8 و 25 % من 
إنتاج النفط والغاز الطبيعي يف جميع أنحاء العالم و 18.6 و 26 % من إنتاج النفط 
والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة، على التوالي. هذه األنشطة البشرية هي أيضاً 
مصادر النسكاب النفط يف النظم البيئية البحرية من خالل تفجيرات حفر النفط 
وحوادث ناقالت النفط. حدثت مثل هذه االنسكابات يف جميع أنحاء العالم مبعدل 

ثالثة إلى خمسة يف السنة منذ عام 1967.
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كان هنــاك 30 بقعــة نفطيــة أكبــر مــن 100000 برميــل يف جميــع أنحــاء العالــم. 
مــع أّن التســرب النفطــي لشــركة إيكســون فالديــز Exxon Valdez الــذي بلــغ 240500 
برميــل قــد حظــي باهتمــام كبيــر، إال أنــه ميثــل 18.8 % فقــط مــن إجمالــي 1278843 
ــخ خــالل حــرب  ــر تســرب نفطــي يف التاري ــاًل مســكوًبا يف عــام 1989. كان أكب برمي
اخلليــج العربــي )1990-1991(، عنــد تقديــره. ُســكب 6 ماليــن برميــل مــن النفــط، أي 

.Exxon Valdez 23 ضعــف الكميــة مــن تســرب إيكســون فالديــز النفطــي

حجم االنسكابات النفطية املسجلة بن عامي 1970 و2002، مما يبرز االنسكابات الرئيسية. الحظ أن 
انسكاب إيكسون فالديز هو اجلزء الصغير من الشريط لعام 1989.

ميكــن أن يكــون للتلــوث النفطــي آثــار ضــارة طويلــة املــدى وقصيــرة املــدى علــى 
احليــاة البحريــة، اعتمــاداً علــى أنــواع وحجــم املنتجــات النفطيــة املنســكبة، والعوامــل 

املناخيــة، والعوامــل اجلغرافيــة، وهشاشــة الكائنــات البحريــة يف منطقــة معينــة.
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مينــع انتشــار بقعــة زيــت ثقيلــة غيــر شــفافة )طبقــة ناعمــة وزلقــة علــى ســطح 
املــاء( التمثيــل الضوئــي للطحالــب البحريــة حتــت االنســكابات النفطيــة، ممــا يــؤدي 
ــة التــي  ــات احلي ــع الكائن إلــى تدميــر مصــادر الغــذاء التــي تدعــم منــو وتكاثــر جمي

تعتمــد علــى احليــاة البحريــة، والطحالــب مــن أهمهــا.

ميكــن أن تتســبب بقــع الزيــت أيضــاً يف املــوت املباشــر أو الســلوك غيــر الطبيعــي 
للحيوانــات البحريــة والطيــور التــي تتالمــس جســدّياً مــع الزيــت املنســكب. املنتجــات 
النفطيــة عبــارة عــن مخاليــط معقــدة مــن مــواد أساســها الهيدروكربونــات يف الغالــب 
)تتكــون مــن عنصــري الهيدروجــن والكربــون( وتختلــف بشــكل كبيــر يف ســميتها يف 

السلســلة الغذائيــة.

طائر مغطى بالنفط من تسرب للنفط حدث يف البحر األسود، ُيحكم على الكثير من الكائنات احلية التي تلوثت 
باالنسكابات النفطية باملوت، فهي غير قادرة على تنظيف نفسها منه.

ــر،  ــرات ســامة أكب ــن لهــا تأثي ــل الكيروســن والبنزي منتجــات النفــط األخــف مث
لكنهــا تتبخــر بســرعة أكبــر مــن منتجــات النفــط الثقيلــة. تتبخــر منتجــات النفــط يف 
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الغــالف اجلــوي يف نهايــة املطــاف وتصيــر علــى شــكل هطــول، وبالتالــي تلــوث األرض 
واملســطحات املائيــة عندمــا تنــزل.

ميكــن أن تغــرق مكونــات النفــط األثقــل التــي يتركهــا التبخــر يف قــاع املســطحات 
املائيــة مــن خــالل التجويــة والتشــتت )انهيــار بقعــة إلــى قطــرات بفعــل املوجــة(. يزيــد 
اندماجهــا يف الرواســب مــن وقــت مكوثهــا يف البيئــة. ميكــن أن تســبب مخاليــط 
قطــرات النفــط واملــاء مســتحلبات )مــوس الشــوكوالتة( )نــوع مــن الكرميــا( التــي 

تبقــى يف البيئــة لســنوات.

· حلول مشكلة املوارد املائية	
إعادة تصميم عمليات التصنيع الستخدام كميات أقل من املياه.. 1
إعادة تدوير املياه يف الصناعة.. 2
إنشاء ساحات ذات مناظر طبيعية بها نباتات تتطلب القليل من املاء.. 3
استخدم الري بالتنقيط.. 4
إصالح تسربات املياه.. 5
استخدم عدادات املياه.. 6
رفع أسعار املياه.. 7
احلفاظ على املياه يف املُدن التي تعاني نقَص املياه.. 8
استخدم املراحيض ورؤوس الدش وغساالت املالبس املوفرة للمياه.. 9

 جمع املياه املنزلية وإعادة استخدامها لري املروج والنباتات غير الصاحلة لألكل.. 10
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تنقية املياه وإعادة استخدامها للمنازل والشقق واملباني املكتبية.. 11
منع تلوث املياه اجلوفية.. 12
  تقليل اجلريان السطحي غير النقطي.. 13
  إعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة للشرب والري.. 14
  ابحث عن بدائل للملوثات السامة.. 15
  العمل مع الطبيعة ملعاجلة مياه الصرف الصحي.. 16
  تــدرب علــى العناصــر الثالثــة الســتخدام املــوارد )تقليــل االســتهالك، وإعــادة . 17

االســتخدام، وإعــادة التدويــر(.
  تقليل تلوث الهواء.. 18
  احلد من الفقر.. 19
منو سكاني بطيء.. 20
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مشــكلة تلــــــوث الهـــــواء وطبقــــــــة األوزون
 لقــد بــدأ تســجيل الضبــاب والدخــان يف الغــالف اجلــوي واآلثــار الصحيــة 
املصاحبــة لــه، خاصــة علــى تنفــس الشــخصيات امللكيــة، يف اجلــزر البريطانيــة منــذ 
القــرن الثالــث عشــر. أقــدم ســجل كان للملكــة إلليانــور، التــي قيــل إنهــا يف عــام 1257 

لــم تســتطع حتمــل الدخــان وغــادرت نوتنغهــام.

جــاءت التعليمــات الواضحــة ضــد حــرق الفحــم يف عــام 1307 مــن امللــك إدوارد 
األول يف إجنلتــرا، حيــث ســتكون هنــاك )غرامــات كبيــرة وفديــات( يف املخالفــة 
األولــى، وســتؤدي املخالفــة الثانيــة إلــى تدميــر أفــران الفحــم، وســتكون العقوبــة 

الثالثــة اإلعــدام. 

ولكــن حتــى مــع وجــود الســلطات امللكيــة وراء هــذه التصريحــات، لــم يكــن هنــاك 
الكثيــر مــن النجــاح. تاريخّيــاً، كانــت ســجالت حلقــات تلــوث الهــواء كثيــرة العــدد مــع 

خســائر كبيــرة يف األرواح.

امللــوث Pollutant هــو أي نفايــات دخيلــة تُوضــع يف الهــواء أو املــاء أو التربــة، التــي 
مــن احملتمــل أن تنتــج تأثيــراً ضــاراً. تقلــل امللوثــات مــن جــودة الهــواء الــذي نتنفســه، 

والعديــد مــن اآلثــار الصحيــة خطيــرة جــّداً.

وهكــذا، يف حــن أن الدخــان يف األمثلــة املذكــورة ســابقاً هــو ملــوث يف حــد ذاتــه، 
فإنــه يحمــل أيضــاً العديــد مــن امللوثــات األخــرى، خاصــة املــواد الكيميائيــة، معــه. إذا 

كانــت مثــل هــذه املشــكالت موجــودة منــذ قــرون، فلمــاذا هنــاك قلــق متزايــد حاليــاً؟
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البشرية  به األنشطة  الذي أضافت  املتسارع  املعدل  تكمن اإلجابة ببساطة يف 
الناجت يف  والتنوع  تولدها،  التي  املتعددة  واملصادر  الغالف اجلوي،  إلى  املواد  هذه 
أنحاء  املشكلة مستمرة يف جميع  أن  إلى  التقديرات احلالية  امللوثات. تشير  أنواع 

العالم، وأن تلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 53000 شخص يف أمريكا وحدها كل عام.

· مصـــــــادر ملوثـــــــات الهــــــــــــواء	
تنشــأ االنبعاثــات يف الغــالف اجلــوي مــن عــدد مــن املصــادر، مبا يف ذلــك املصادر 
الطبيعيــة مثــل االنفجــارات البركانيــة. لكــن األنشــطة البشــرية اآلتيــة قــد جتــاوزت 

جميــع املصــادر الطبيعيــة مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن عواقــب وخيمــة:

 توليد الكهرباء.. 1

 صهر املعادن وتنقيتها.. 2

 إنتاج واستخدام مواد اخلرسانة والزجاج والسيراميك والبالستيك.. 3

 تكرير واستخدام البترول والبتروكيماويات.. 4

 استخدام مركبات النقل.. 5

 الفضاء وتسخن املياه.. 6

 حتلل وترميد النفايات الصلبة.. 7

الزراعيــة . 8 الكيميائيــة  واملــواد  إنتــاج واســتخدام األســمدة ومبيــدات اآلفــات   
الغابــات. وزراعــة 
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 التخلص من فضالت البشر واحليوانات األليفة.. 9

 حرق الكتلة احليوية ومخلفات املزارع والغابات.. 10

 استخدام األجهزة املتفجرة يف السلم واحلرب.. 11

بشكل   - األحفوري  الوقود  احتراق  الهواء،  مللوثات  الرئيسية  املصادر  بن  من 
أساسي الفحم والنفط والغاز الطبيعي - يتصدر القائمة. من بن املستخدمن، يعد 
قطاع النقل، مثل: )السيارات والشاحنات( أكبر مساهم يف امللوثات. يف السبعينيات، 
مقابل كل 1000 غالون )3785 لتراً( من البنزين املستهلك، كانت انبعاثات السيارات 
يف الغالف اجلوي هائلة: 1434 كغ من أول أكسيد الكربون، 90-180 كغ من األبخرة 
من  كغ   7.5 األلدهيدات،  من  كغ   8 النيتروجن،  أكاسيد  من  كغ   34-9 العضوية، 
مركبات الكبريت، 0.9 كغ من األحماض العضوية، 0.9 كغ من األمونيا، و 0.13 كغ من 

املواد الصلبة، مثل: )الزنك، وأكاسيد املعادن األخرى(.

مصادر االنبعاثات اجلوية ألكاسيد النيتروجن )NOx( والكبريت )SOx( للترسب احلمضي الرطب / اجلاف.
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البشرية  الغازات  انبعاثات  من   %  12 بنسبة  احمللية  املركبات  انبعاثات  تسهم 
يف  النقل،  قطاع  فإن  وصيانتها،  واستخدامها  الطرق  إنشاء  أثناء  العاملية.  املنشأ 
 )CO2( الوقت احلالي، مسؤول عن نحو 20 و 40 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وأكاسيد النيتروجن )NOx(، على التوالي.

يف مراكز املُدن، متثل حركة املرور على الطرق 90-95 % من أول أكسيد الكربون 
)CO( والرصاص )Pb(، و60-70 % من أكاسيد النيتروجن )NOx( والهيدروكربونات 

)HC(، وحصة كبيرة من اجلسيمات.

لقــد أدت العديــد مــن التطــورات الرئيســية إلــى انخفاضــات كبيــرة يف انبعاثــات 
املركبــات يف الســنوات الثالثــن املاضيــة، مبــا يف ذلــك:

 حتسن تكنولوجيا محرك االحتراق الداخلي.. 1

 تغييرات كبيرة يف صقل املنتجات البترولية.. 2

 تطبيق اللوائح الرئيسية لتلوث الهواء يف العديد من البلدان.. 3

ــك،  ُــدن. ومــع ذل ــد مــن امل ــى جــودة الهــواء يف العدي ــرات عل تنعكــس هــذه التغيي
نظــراً للزيــادات الكبيــرة يف العقــود األخيــرة يف عــدد املركبــات - ليــس فقــط يف 
الواليــات املتحــدة ولكــن أيضــاً يف جميــع أنحــاء العالــم - مت تعويــض هــذه املكاســب 
ــاً وال يــزال قطــاع النقــل يســهم بأكثــر مــن نحــو 55 % مــن إجمالــي  الرئيســية جزئّي

ــة. ــازات املنبعث الغ

املصدر الرئيسي الثاني مللوثات الهواء هو مرافق توليد الطاقة، التي تسهم بأكثر 
من 20 %. النباتات التي يغذيها الفحم هي ملوثات كبيرة بشكل خاص. مثاًل، تنبعث 
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من محطة طاقة نهر موسكينغ يف والية أوهايو 2090305 طن من الكربون سنوّياً، 
أي ما يقرب من أربعة أضعاف الكربون الذي يُعزل يف الكتلة احليوية اخلشبية فوق 
األرض يف غابات جنوب شرق والية أوهايو كل عام. تسهم الصناعات األخرى بنحو 
15 % من إجمالي االنبعاثات، ويأتي الباقي من مصادر عدة، مبا يف ذلك التخلص 

من النفايات.

· أنــــــــــواع ملوثـــــات الهـــــــواء	
ميكــن تقســيم انبعاثــات ملوثــات الهــواء مــن األنشــطة البشــرية إلــى فئــات أوليــة 
وثانويــة. ملوثــات الهــواء األوليــة هــي تلــك التــي تدخــل مباشــرة إلــى الغــالف اجلــوي، 
بينمــا تتشــكل ملوثــات الهــواء الثانويــة عــن طريــق تفاعــالت كيميائيــة مــع مــواد أخــرى 

يف الغــالف اجلــوي. 

ميكن تصنيف تلوث الهواء إلى خمسة أنواع:

تلوث الهواء باجلسيمات: الهباء اجلوي األولي والثانوي.. 1

تلــوث الهــواء الغــازي: الغــازات األوليــة والثانويــة املتضمنــة يف الضبــاب الدخانــي . 2
الكيميائــي الضوئــي، والترســب احلمضــي، واســتنفاد طبقــة األوزون، وتغيــر املناخ 

العاملي.

ملوثــات . 3 الكيميائيــة الضوئيــة:  املؤكســدات  التروبوســفيري وغيــره مــن  األوزون 
الهــواء الثانويــة، مثــل: )نتــرات البيروكســي أســيل )PANs( ، وحمــض النيتريــك 

)HNO3( ، والفورمالديهايــد، واأللدهيــدات األخــرى(.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

184 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

التلــوث اإلشــعاعي والســام: أول أكســيد الكربــون )CO(، الــرادون املشــع، )مثــل . 4
ــة، مثــل )متعــدد  ــرادون(، األليــاف، مثــل )األسبســتوس(، تتبــع املــواد العضوي )ال
مثــل  ثقيلــة مختــارة،  ومعــادن  والفــوران(،  الديوكســينات  بنــزو  ثنائــي  الكلــور 

)البريليــوم والكادميــوم والزئبــق(.

التلــوث احلــراري والضوضائــي: جــزر احلــرارة احلضريــة واألصــوات العاليــة أو . 5
عاليــة النبــرة.

الهبــاء اجلــوي )اجلســيمات( عبــارة عــن خليــط كيميائــي معقــد مــن اجلســيمات   
بوســاطة  إنتاجهــا  التــي ميكــن  اجلــوي،  الغــالف  يف  املعلقــة  والســائلة  الصلبــة 

متميزتــن: آليتــن 

عــن طريــق احلقــن املباشــر للجســيمات يف الغــالف اجلــوي )الهبــاء اجلــوي . 1
األولــي(.

2. بوســاطة حتويــل الســالئف الغازيــة أو )املركــب الطليعــي Precursor يف الكيميــاء، 
هــي مركبــات كيميائيــة تشــارك يف التفاعــل الكيميائــي لتكويــن مركــب آخــر( إلــى 

جســيمات ســائلة أو صلبــة )ضبــاء ثانــوي(.

البحــر،  وملــح  الغبــار،  املنشــأ  والبشــرية  الطبيعيــة  الهبــاء  مصــادر  وتشــمل 
والثــوران البركانــي، واحتــراق الوقــود األحفــوري، وحــرق الكتلــة احليويــة، والنتــرات، 
والكبريتــات. لأليروســوالت تأثيــر تبريــد يف النظــام املناخــي العاملــي بشــكل مباشــر 
عــن طريــق التشــتت اخللفــي لإلشــعاع الشمســي الــوارد )الطــول املوجــي القصيــر( 
وبشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل العمــل كنــواة لتكويــن قطــرات الســحب وتعزيــز بيــاض 

ــوم )االنعكاســية(. الغي
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ــاً  كمــا أن للهبــاء اجلــوي، مثــل: )ملــح البحــر، وغبــار الصحــراء( تأثيــراً احتراري
طفيفــاً نســبّياً عــن طريــق حبــس اإلشــعاع األرضــي اخلــارج )طويــل املوجــة(. يضعــف 
الهبــاء اجلــوي الرؤيــة عــن طريــق تشــتت الضــوء ويســبب الضبــاب. تشــير الدالئــل 
املســتمدة مــن بيانــات األقمــار الصناعيــة إلــى أن انبعاثــات الهبــاء اجلــوي مــن 
األنشــطة احلضريــة والصناعيــة متنــع هطــول األمطــار وتســاقط الثلــوج بســبب قمــع 

ــاء اجلــوي. ــة بالهب اندمــاج القطيــرات وتســاقط اجلليــد يف الســحب امللوث

تلوث السحب بانبعاثات الهباء اجلوي.
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ــدورات  ــى ال ــي عل ــة، وبالتال ــدورة الهيدرولوجي ــة ســلباً يف ال ــر الســحب امللوث تؤث
احملليــة  املســتويات  علــى  للكائنــات  البيولوجيــة  واإلنتاجيــة  والرســوبية  الغازيــة 

والعامليــة. واإلقليميــة 

ــت وأكاســيد  ــة مــن الكبري ال يشــمل ترســب الغــالف اجلــوي األحمــاض )احملول
وامللوثــات  واملعــادن  العضويــة  الفلــزات  أيضــاً  يشــمل  بــل  النيتروجــن( فحســب، 
العضويــة التــي، كمــا ســنجد، تســبب حتمــض امليــاه والتربــة ومــوت األشــجار وفقــدان 

ــي. ــوع البيولوجــي واســتقرار النظــام البيئ التن

جنباً إلى جنٍب مع امللوثات التي نوقشــت ســابقاً، يجب علينا أيضاً النظر يف دور 
األوزون. ميكن أن يحدث األوزون )O3( يف الغالف اجلوي العلوي )الستراتوســفير(، 
حيــث يحمــي احليــاة علــى األرض مــن أشــعة الشــمس فــوق البنفســجية الضــارة 
)UV-B(، ويف الغــالف اجلــوي الســفلي )اجلــزء الســفلي مــن الغــالف اجلــوي أو 

التروبوســفير( عــن طريــق تفاعــل كيميائي بن أكاســيد النيتروجــن )NOx( واملركبات 
العضويــة املتطايــرة )VOCs( يف وجــود ضــوء الشــمس.

واملذيبــات  البنزيــن  وأبخــرة  الصناعيــة  واالنبعاثــات  الســيارات  عــوادم  تعــد 
العضويــة  واملركبــات  النيتروجــن  ألكاســيد  الرئيســية  املصــادر  مــن  الكيميائيــة 
املتطايــرة، واملعروفــة باســم ســالئف األوزون. يجــري تســهيل تكويــن التركيــزات 
الضــارة مــن األوزون التروبوســفيري مــن خــالل ضــوء الشــمس القــوي والطقــس 
احلــار ويــؤدي إلــى تدهــور جــودة الهــواء وصحــة اإلنســان والغطــاء النباتــي والعديــد 
مــن املــواد الشــائعة. كلمــا زاد تركيــزه يف منطقــة التروبوســفير، زاد تأثيــره الضــار يف 

العديــد مــن العمليــات الفســيولوجية للحيوانــات والنباتــات والبشــر.
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· حتـــــــــوالت ملوثـــــــات الهــــــــواء	
علــى الصعيــد العاملــي، حتشــد األنشــطة البشــرية احلاليــة نحــو 150 تيراغــرام 
ــال توضيحــي، يف عــام  ــت ســنوّياً. كمث ــن الكبري ــن النيتروجــن و150 تيراغــرام م م
ــن  ــي يســببها اإلنســان دورة النيتروجــن م ــات النيتروجــن الت ــت إضاف 1997، عطل
خــالل ســماد N )الــذي أضــاف 80 تيراغــرام نتروجــن(، واحتــراق الوقــود األحفــوري 

ــات واألرز )40 تيراغــرام نتروجــن(. )30 تيراغــرام نتروجــن(، وزراعــة البقولي

يترســب بــن 20 و 80 % مــن إجمالــي انبعاثــات النيتروجــن البشــرية املنشــأ 
يف احمليطــات واألراضــي، علــى التوالــي. يأتــي نحــو نصــف الكبريــت الــذي يحركــه 
اإلنســان مــن احتــراق الوقــود األحفــوري وأنشــطة التعديــن، ويأتــي الباقــي مــن 
األســمدة الكبريتيــة وتربيــة احليوانــات واألراضــي الرطبــة. وبالتالــي، فــإن أكســدة 
انبعاثــات أكاســيد الكبريــت وأكاســيد النيتروجــن وأكســيد النيتروجــن إلــى أحمــاض 

ــي. ــد مــن حموضــة الترســيب الطبيع ــك تزي ــك والكبريتي النيتري

يحــوي الترســيب بشــكل طبيعــي علــى درجــة احلموضــة PH حمضيــة تبلــغ 5.6 
تقريبــاً ألنــه يف حالــة تــوازن مــع ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــالف اجلــوي، والــذي 
يشــكل H2CO3 )حمــض الكربونيــك( عنــد دمجــه مــع املــاء. لذلــك، فــإن أي أس 
هيدروجينــي أقــل مــن 5.6 يرجــع إلــى أحمــاض أخــرى. يف حالــة عــدم وجــود أنشــطة 
بشــرية، فــإن التثبيــت البيولوجــي للنيتروجــن والبــرق يوجــدان النتروجــن N تفاعلّيــاً 
مــن N2 يف الغــالف اجلــوي، يف حــن أن التجويــة املعدنيــة واالنفجــارات البركانيــة 

  .S تخلــق تفاعلّيــاً الكبريــت
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األمنــــــــــــــــــــــاط العامليــــــــــــــــــــــة ملتوســـــــــــــــــط قيـــــــــم األس الهيدروجيني للمطــــــــــــــــر.

· طرائــــــــق تشــــكل ملوثـــــــــات الهــــــــــواء	
عندمــا تتولــد هــذه امللوثــات، فإنهــا ترتفــع إلــى الغــالف اجلــوي ويتــم نقلهــا يف 
ــده  ــم عن ــذي يت ــاً. ســيحدد االرتفــاع ال ــاً وكذلــك تتحــول كيميائّي الوقــت نفســه عاملّي

ــى أي مــدى ســيُنقل. ــات يف الغــالف اجلــوي إل تصريــف امللوث

أدى ازدياد ارتفاع محطة توليد الكهرباء وغيرها من مداخن الغاز الصناعية إلى 
تصريف ملوثات الهواء يف الغالف اجلوي على ارتفاعات أكبر من األرض، مما أدى 
إلى جتنيب اآلثار احمللية مع ضمان االنتقال بعيد املدى. بدوره، يعتمد النقل بعيد 

املدى بشكل كبير على أمناط تدفق الهواء )سرعة الرياح( واجتاهه السائد.
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حتــدد طبيعــة وتركيــز امللــوث تفاعلــه الكيميائــي مــع املكونــات األخــرى للغــالف 
اجلــوي مثــل ارتباطــه ببخــار املــاء يف الغــالف اجلــوي، والســرعة التــي حتــدث بهــا 

هــذه التفاعــالت، وأنــواع املركبــات الناجتــة.

ممـــــــــــــــرات الغــــــــــــــالف اجلـــــــــــــوي التي تؤدي إلى ترســـــــــــــــب احلمـــــــــــــــــــض.

ــة النســبية والغطــاء الســحابي  ــل: )الرطوب ــة، مث ــر ظــروف األرصــاد اجلوي تعتب
ــة جــّداً أيضــاً. يُطلــق علــى ارتبــاط امللوثــات بامليــاه  وشــدة اإلشــعاع الشمســي( ُمهمَّ
يف الغــالف اجلــوي )إزالــة الترســبات(، وهــي عمليــة مركبــة تتضمــن أربــع خطــوات:
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ــج(  ــوث واملــاء يف الغــالف اجلــوي )ســحابة أو مطــر أو ثل أواًل: يجــب أن يختلــط املل
داخــل املجــال اجلــوي نفســه. 

ثانيًا: يجب أن يلتصق امللوث بجزيء املاء املكثف.

ثالًثًا: قد يتفاعل امللوث فيزيائّياً و / أو كيميائّياً داخل الطور املائي. 

رابعــًا: عناصــر امليــاه احململــة بامللوثــات يجــب أن تصــل إلــى ســطح األرض عــن طريــق 
الترسيب.

التي يجري من خاللها تكوين أحماض  مثاًل، جرى حتديد عدد من املسارات 
الكبريتيك )H2SO4( والنتريك )HNO3(. تختلف معدالت تفاعل أكسدة ثاني أكسيد 
الكبريت وأكسيد النيتروجن بشكل كبير يف مراحل الغاز والسائل املتجانسة، من 

قليل إلى 30-20 % يف الساعة يف الطور الغازي إلى 100 % يف املاء.

 ،SO2 ، SO3 ، HNO3 ، NH3 ، Cl تشمل األنواع املرتبطة بتكوين احلمض القاعدي
واأليونات املعدنية. أكسيد النيتروز )N2O( خامل نسبّياً يف طبقة التروبوسفير، لذلك ال 
يترسب بسهولة على األرض من الغالف اجلوي، ولكن العكس هو الصحيح بالنسبة 
ألكاسيد النيتروجن )NO وNO2(. إن العمر القصير ألكاسيد النيتروجن يف الغالف 
اجلوي وعدم وجود دليل على أنه يتراكم يف الغالف اجلوي يفرضان التوازن بن 

مصادر وأحواض أكاسيد النيتروجن السطحية.

ــة ال يترســب بســهولة يف هطــول  ــن الترب ــث م ــع أّن أكســيد النيتروجــن املنبع م
األمطــار، فــإن أول منتــج مــن األكســدة الكيميائيــة الضوئيــة يف طبقــة التروبوســفير 
ــد مــن األكســدة،  ــات. بعــد مزي ــة والنبات ــل كل مــن الترب NO2، ميتــص بقــوة مــن ِقب

ــاً. ــع األســطح تقريب ــى جمي ــة عل ــاجت بكفــاءة عالي يترســب HNO3 الن



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 191

· معاييــــــر جــــــودة الهــــــواء	
وضعــت وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة معاييــر جــودة الهــواء الوطنيــة لســتة 
ــون )CO(، والرصــاص )Pb(، واجلســيمات  ــات رئيســية هــي: أول أكســيد الكرب ملوث
)PM(، وثانــي أكســيد النيتروجــن )NO2(، وثانــي أكســيد الكبريــت )SO2( واألوزون 

ــة )1998( أن  ــة البيئ ــة حماي ــواد الســامة لوكال ــن امل ــر أحــدث مخــزون م )O3(. أظه

الشــركات األمريكيــة أبلغــت عــن إطــالق 544.3 ألــف طــن مــن املــواد الكيميائيــة يف 
ــواد  ــن هــذه امل ــواء. م ــف طــن أُطلقــت مباشــرة يف اله ــا 514.2 أل ــاء، منه ــواء وامل اله
الكيميائيــة، 53 % معروفــة أو مشــتبه بهــا ســموم عصبيــة أو منائيــة. ويشــير التقريــر 
كذلــك إلــى أنــه نظــراً ألن الشــركات الكيماويــة أبلغــت عــن 5 % فقــط مــن إجمالــي 
اإلطالقــات الكيميائيــة، فــإن إجمالــي اإلطــالق املقــدر قــد يصــل إلــى 10.8 مليــون 

طــن.

تؤثــر معاييــر ملوثــات الهــواء يف علــم وظائــف األعضــاء والكيميــاء احليويــة 
للخاليــا ومنوهــا وتشــريحها وتشــكلها، وبالتالــي علــى هيــكل ووظيفــة وديناميكيــات 
املجتمعــات والنظــم البيئيــة. مثــاًل: األوزون املوجــود يف طبقــة التروبوســفير، ال ِســيَّما 
يف منطقــة التالمــس بــن األرض واجلــو، ال ينبعــث مباشــرة يف الهــواء، بــل يتشــكل 
كمؤكســد كيميائــي ضوئــي قــوي عــن طريــق تفاعــل املركبــات العضويــة املتطايــرة 

وأكاســيد النيتروجــن يف وجــود احلــرارة وأشــعة الشــمس.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

192 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

تأثيرات ملوثات الهواء على املستويات البيئية املختلفة.

كلما زاد تركيزه يف هذه املنطقة، زاد تأثيره يف العديد من العمليات الفسيولوجية 
ــر املــدى )1-3 ســاعات(  ــط التعــرض قصي ــات والبشــر. جــرى رب ــات والنبات للحيوان
واملطــول )6-8 ســاعات( لــألوزون احمليــط بعــدد مــن اآلثــار الصحيــة املثيــرة للقلــق، 

مثــل: )عــدوى اجلهــاز التنفســي، والتهــاب الرئــة، والربــو، وألــم الصــدر، والســعال(.

الضوئي،  التمثيل  من  يقلل  أنه  جتريبي  بشكل  املرتفع  األوزون  مستوى  أظهر 
ونضج احملاصيل، وإنتاج املادة اجلافة والغلة وزيادة قابلية النبات لإلصابة باألمراض 
لألوزون  اسة  احلسَّ النباتية  األنواع  أظهرت  األخرى.  البيئية  والضغوط  واآلفات 

تأثيرات أكبر: انخفاض ناقلية األوراق، ومساحة األوراق، وكفاءة استخدام املياه.  
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معاييــر امللوثــات املتبقيــة لهــا تأثيــرات متنوعــة علــى البشــر. يدخــل أول أكســيد 
الكربــون إلــى مجــرى الــدم مــن خــالل الرئتــن ويقلــل مــن توصيــل األكســجن إلــى 
أعضــاء وأنســجة اجلســم، وميكــن أن يكــون ســاماً عنــد التعــرض ملســتويات أعلــى.

ــة،  ــاض البراعــة اليدوي ــى العمــل، وانخف ــدرة عل ــاض الق ــف البصــر، وانخف ضع
وضعــف القــدرة علــى التعلــم، وصعوبــة أداء املهــام املعقــدة كلهــا مرتبطــة بالتعــرض 
ــون. يحــدث التعــرض للرصــاص بشــكل  ــي أكســيد الكرب ــة مــن ثان ملســتويات مرتفع
رئيســي مــن خــالل استنشــاق الهــواء وابتــالع الرصــاص يف الطعــام أو املــاء أو التربــة 
أو الغبــار. يتراكــم يف الــدم والعظــام واألنســجة الرخــوة، ممــا يؤثــر ســلباً يف الكلــى 
والكبــد واجلهــاز العصبــي واألعضــاء األخــرى. ميكــن أيضــاً أن يترســب الرصــاص 

علــى أوراق النباتــات، ممــا يشــكل خطــراً علــى حيوانــات الرعــي.

قــد يــؤدي التعــرض لثانــي أكســيد النيتروجــن وثانــي أكســيد الكبريــت إلــى زيــادة 
أمــراض اجلهــاز التنفســي والتغيــرات يف دفاعــات الرئتــن وقابليــة اإلصابــة بعــدوى 
اجلهــاز التنفســي. ميكــن أن يــؤدي التحــول اجلــوي ألكاســيد النيتروجــن إلــى تكويــن 
األوزون واجلســيمات احلاملــة للنيتروجــن، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم اآلثــار الصحيــة 
الضــارة. تشــتمل املــواد اجلســيمية املستنشــقة علــى كل مــن اجلســيمات الدقيقــة 
ــم أمــراض  ــط التعــرض للجســيمات اخلشــنة بشــكل أساســي بتفاق واخلشــنة؛ يرتب

اجلهــاز التنفســي مثــل الربــو.

إلى  الدخول  بزيادة حاالت  وثيقاً  ارتباطاً  الدقيقة  للجسيمات  التعرض  يرتبط 
املستشفى وزيارات غرفة الطوارئ ألمراض القلب والرئة، وزيادة أعراض وأمراض 
إلى  باإلضافة  املبكر.  املوت  وحتى  الرئة،  وظائف  وانخفاض  التنفسي،  اجلهاز 
املشكالت الصحية، فإن اجلسيمات الدقيقة هي السبب الرئيسي النخفاض الرؤية 

يف املناطق احلضرية وميكن أن تتسبب أيًضا يف تلف الدهانات ومواد البناء.
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· طبيعـــــــة الترســــــيب اجلـــــــوي	
لقــد ثبــت بشــكل قاطــع أن بعــض امللوثــات التي نوقشــت ســابقاً تزيــد من حموضة 
ــة ترســب احلمــض  ــي(. مــع أّن أهمي ــل مــن قيمــة الرقــم الهيدروجين املطــر )أي تقل
لــم تتحقــق إال يف األربعــن ســنة املاضيــة أو نحــو ذلــك، فــإن التعــرف علــى مثــل هــذه 
ــذ منتصــف  ــة للتحمــض من ــة العلمي ــغ عــن املعرف ــد أُبل ــر. فق ــدم بكثي املشــكالت أق

القــرن الثامــن عشــر وعلــى وجــه التحديــد منــذ عــام 1845.

جرى التعرف على أن هذه امللوثات قد تختلط باملطر، وتغير تركيبته الكيميائية، 
وتصل إلى األرض يف عام 1852 من ِقبل الكيميائي اإلجنليزي روبرت أجنوس سميث، 

.)Acid Rain الذي كان أول من استخدم مصطلح )املطر احلمضي

عندمــا كان يُعتقــد أن ملوثــات الغــالف اجلــوي تصــل إلــى األرض فقــط عندمــا 
تختلــط باملــاء، كان املصطلــح املســتخدم علــى نطــاق واســع هــو املطــر احلمضــي. ومــع 
ــذا فــإن  ــى األرض؛ ل ــات إل ــرد يعمــالن أيضــاً كناقــالت للملوث ــج والب ذلــك، فــإن الثل

املصطلــح األفضــل هــو الترســيب احلمضــي.

عــالوة علــى ذلــك، أظهــرت األبحــاث أن امللوثــات تســتقر أيضــاً يف أشــكال جافــة 
علــى أســطح املبانــي واحليوانــات والنباتــات. قــد يتــراوح جــزء الترســيب اجلــاف مــن 

20 إلــى 60 % مــن إجمالــي الترســيب يف الغــالف اجلــوي.

وهكــذا، أدخــل املصطلــح املفضــل احلالــي، ترســب الغــالف اجلــوي، ليعكس مزيج 
الترســب الرطــب )املطــر والثلــج وقطــرات الضبــاب - الســقوط الرطــب( والترســب 
اجلــاف )الغبــار والهبــاء اجلــوي والغــازات - الســقوط اجلــاف(. تتفاعــل االنبعاثــات 
الناجتــة عــن حــرق الوقــود األحفــوري ومحطــات املرافــق الكهربائيــة ونقــل أكاســيد 
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ــواد املؤكســدة  ــاء واألكســجن وامل ــع امل ــت يف الغــالف اجلــوي م النيتروجــن والكبري
لتكويــن مركبــات حمضيــة )ثانويــة( تزيــد مــن حمضيــة الترســيب.

يؤثــر ترســب الغــالف اجلــوي يف الكائنــات احليــة واألجســام التــي مــن صنــع 
اإلنســان بطــرق متعــددة. لتقييــم آثــار الترســب احلمضــي ونوعية الهــواء على الصحة 
العامــة وصحــة النظــام البيئــي، يجــب إجــراء قوائــم جــرد النبعاثــات التغييــرات مبرور 

الوقــت واملــكان يف التركيــب الكيميائــي للهطــول والهــواء.

الغـــــــــالف اجلوي / شبكة االجتاهات  لترسب  الوطني  البرنامج  إنشاء  جرى 
الهـــــــــواء  واجتاهــــــــات  حالـــــــــــــــــة  وشبكة   )NADP / NTN( )1977( الوطنية 
النظيــف )CASTNET( )1987( يف الواليات املتحدة ملراقبة الترسبات اجلوية الرطبة 
واجلافة. تظهر مقارنة انبعاثات ستة ملوثات رئيسية انخفاًضا ملحوظاً وكبيراً يف 
اجلوي  الغالف  النيتروجن يف  مسارات  توضح   .2006 إلى   1980 من  مستوياتها 

اخلطوات العديدة املتضمنة من املصدر إلى التأثيرات.



املشاكل البيئية وحلولهـــا

196 Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض

التأثيرات املباشرة وغير املباشرة النبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجن.
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مقارنــة املســتويات الوطنيــة للملوثــات الســتة الرئيســية مبعاييــر جــودة الهــواء احمليــط الوطنيــة، 1980-
2006. املســتويات الوطنيــة هــي متوســطات عبــر جميــع املواقــع مــع بيانــات كاملــة عــن الفتــرة الزمنيــة )تبــدأ 

بيانــات جــودة الهــواء للجســيمات PM10 وPM2.5 يف عامــي 1990 و1999، علــى التوالــي(.
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مقارنة انبعاثات الواليات املتحدة عام 1980 مقابل 2006. تقديرات PM2.5 لعام 1990 و2006؛ تقديرات 
PM10 لعام 1985 و2006.

مسارات النيتروجن يف الغالف اجلوي.
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· العوامـــــل املؤثــــــــرة يف الترسيب يف الغـــــــالف اجلـــــــوي	
هنــاك عوامــل عــدة تؤثــر يف الترســيب يف الغــالف اجلــوي؛ ميكــن تصنيفهــا إلــى 
عوامــل جويــة وغيــر جويــة. تنتمــي املجموعــة األولــى إلــى عوامــل مثــل ســرعة الريــاح 
وكميــة ضــوء الشــمس، ومعــدل الــزوال )أي تغيــر درجــة احلــرارة مــع االرتفــاع(، 

وعمــق اخللــط، وهطــول األمطــار.

يحدد االرتفاع الذي يجري عنده تصريف االنبعاثات يف الغالف اجلوي واجتاه 
الرياح السائد وسرعتها إلى أي مدى سيتم نقل امللوثات. مثاًل، يف األجزاء الشرقية 
من الواليات املتحدة وكندا، تعمل التأثيرات املجمعة لتيار الهواء من القطب الشمالي 
الكندي، والغرب من احمليط الهادئ، وهواء الهواء املداري من خليج املكسيك على 
الشرقي  الشمال  إلى  املتحدة  الواليات  الغرب األوسط من  االنبعاثات من  حتريك 

للواليات املتحدة وإلى األجزاء اجلنوبية من أونتاريو وكيبيك، كندا.

توفر أمناط الرياح يف آسيا، مع اثنن من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان يف العالم 
- الصن والهند - حيث تضمن تطوراتهما االقتصادية زيادات كبيرة يف االنبعاثات، 
مثاالً آخر على حركة امللوثات. تضمن أمناط الرياح الصيفية التي تشمل سحب الرياح 
املوسمية تدفق االنبعاثات من الهند إلى الصن وحركة يف االجتاه املعاكس يف الشتاء.
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)a( أمناط تدفق الرياح يف الصيف أثناء الرياح املوسمية يف آسيا؛ )b( أمناط تدفق الرياح الشتوية يف آسيا.

تشــمل العوامــل يف املجموعــة الثانيــة غيــر املتعلقــة باألرصــاد اجلويــة أنــواع وكمية 
امللوثــات والســمات الفيزيائيــة لألجســام املائيــة وتضاريــس األرض والغطــاء النباتــي 

وقابليــة الكائنــات احليــة، أي النباتــات واحليوانــات والبشــر.

ــة  ــم، ســيختلف كل عامــل مــن هــذه العوامــل يف غلب ــى منطقــة العال اعتمــاداً عل
ــة  ــاه يف البحيــرات واجلــداول والترب ــات. مــن األهميــة مبــكان قــدرة املي ــر امللوث تأثي

ــار احلموضــة. علــى حتييــد آث
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وعندمــا توجــد الكربونــات والبيكربونــات يف التربــة أو البحيــرات بســبب الصخور 
يجــري حتييــد  املتحــدة(،  الواليــات  وســط  )كمــا يف  الكامنــة  البحريــة  اجليريــة 

ــر الترســب اجلــوي منخفضــاً. ــون تأثي ــي يك ــواردة، وبالتال احلموضــة ال

ولكــن يف مناطــق أخــرى تكــون قــدرة التخزيــن اجليوكيميائــي لتحييــد احلموضــة 
منخفضــة ، مثــاًل: )بعــض املناطــق يف أمريــكا الشــمالية ذات ركائــز صخريــة بركانيــة 
]غــرب[ أو صخريــة ]كنــدا[ وكذلــك الصخــور املتحولة القدمية يف أباالتشــي الواليات 

املتحــدة، والــدول االســكندنافية(، وتأثيــرات الترســب اجلــوي أكثــر وضوحــاً.

ليــس مــن املســتغرب، بســبب حتمــض البحيــرات علــى نطــاق واســع يف كنــدا، 
أن مشــكلة الترســب احلمضــي يف الغــالف اجلــوي كانــت، لســنوات عديــدة، قضيــة 
سياســية رئيســية بــن الواليــات املتحــدة وكنــدا. تركــز معظــم األخبــار احلديثــة أيضــاً 
علــى العالقــات بــن الواليــات املتحــدة بــن دول الغــرب األوســط والواليــات الشــرقية. 
ــة  ــرن الســمات املناخي ــب أن تقت ــرات يتطل ــح للتأثي ــم الصحي مــن الواضــح أن التقيي

بالقــدرة اجليوكيميائيــة للمــواد احملمضــة.

· حتمــــــــض املــــــاء والتربــــــة	
عنــد مناقشــة التغييــرات التــي حتــدث أثنــاء العديــد مــن عمليــات تكويــن التربــة، 
وجدنــا ســابقاً أنــه عندمــا يحــدث ارتشــاح لألمــالح القابلــة للذوبــان يف طبقــات 

ــة بشــكل تدريجــي. ــر حمضي ــة أكث ــر الترب ــة، تصي ســطح الترب
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تظهر دورة الكالسيوم يف النظم اإليكولوجية للغابات ارتشاح الكالسيوم وزيادة حتمض التربة.

ــة،  ــر املضطرب ــة غي ــة. يف النظــم الطبيعي ــة ودقيق ــة التحميــض هــذه بطيئ عملي
ميــر هطــول األمطــار عبــر التربــة، وتصــل املــواد املرتشــحة احلمضيــة الناجتــة إلــى 

اجلــداول والبحيــرات، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة حموضــة امليــاه.

ومــع ذلــك، فــإن التحمــض النــاجت يكــون بطيئــاً وخفيفــاً جــّداً. مــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن األنشــطة البشــرية الكبيــرة وغيــر املســبوقة تخلــق انبعاثــات ألحمــال عاليــة مــن 
الغــازات املكونــة لألحمــاض يف الغــالف اجلــوي. وبالتالــي، فــإن عمليــة التحميــض 
التي تؤثر يف الوقت نفســه على جميع أشــكال هطول األمطار والبحيرات واجلداول 

واألنهــار والتربــة وامليــاه اجلوفيــة تكــون أســرع بكثيــر.
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 ،SO-2
ينتــج هــذا التحمــض مباشــرة مــن أكاســيد الكبريــت )بشــكل رئيســي SO2 و 4

يشــار إليهــا مجتمعــة باســم SOx(، والنيتروجــن )بشــكل رئيســي أكاســيد النيتروجــن، 
NH3 ، NH4 ، NO3، يشار إليها مجتمعة باسم أكاسيد النيتروجن(، واملواد احلمضية 

ــة األخــرى، واملنتجــات الناجتــة عــن هــذه الغــازات. وقــد أدى التحمــض الــذي  والقلوي
يســببه اإلنســان إلــى خفــض الرقــم الهيدروجينــي للمطــر إلــى 4. 

· حتمـــــــض البحـــــيرات واجلـــــــــداول	
تركــزت املخــاوف اجلــادة بشــأن ترســب األحمــاض خــالل الثالثــن عامــاً املاضيــة 
أوالً علــى آثــاره يف البحيــرات. يف الواقــع، جــرى توضيــح التأثيــرات يف أنظمــة امليــاه 

العذبــة املائيــة مــن خــالل القيــاس الكمــي لعــدد مــن املعالــم.

الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للوسط املائي هي التي تضمن االنتشار السريع 
وخلط املواد الدخيلة التي تصل إلى املسطحات املائية. يف املقابل، يف التربة، كوسائط 
صلبة، يكون انتشار وخلط امللوثات عملية أبطأ بكثير، وكذلك التفاعالت الكيميائية، 
مثاًل: )التبادل الكاتيوني بن أيونات الهيدروجن، وكالسيوم التربة( التي قد حتدث 

يف التربة بن املواد العضوية والطن املجمعات وامللوثات.

تعــد املنطقــة والبحيــرات االســكندنافية يف كنــدا مــن أكثــر املناطــق حتمضــاً يف 
العالــم. يف الســويد وحدهــا، جــرى حتميــض 20000 بحيــرة مــن أصــل 90000 بحيــرة 

و 4000 منهــا كانــت خاليــة متامــاً مــن احليــاة الســمكية.

يف النرويــج، جــرى تصنيــف 80 % مــن البحيــرات واجلــداول يف النصــف اجلنوبــي 
اســة. تُركــت  مــن البــالد علــى أنهــا )ميتــة( تقنيــاً أو جــرى وضعهــا علــى القائمــة احلسَّ

أكثــر مــن 13000 كيلومتــراً مربعــاً مــن بحيــرات النرويــج دون أي حيــاة ســمكية.
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يف كنــدا، بــدأ العلمــاء يف إجــراء جتــارب يف حتمــض البحيــرات الكاملــة وإثرائهــا 
باملغذيــات يف منطقــة البحيــرة التجريبيــة، كينــورا، أونتاريــو، يف أواخــر الســتينيات. 
كان العمــل ُمهّمــاً وكانــت أنظمــة البحيــرات متثــل أيضــاً مواقــع مثالية للتجــارب طويلة 
املــدى. يف إحــدى البحيــرات التجريبيــة )البحيــرة 223(، انخفــض األس الهيدروجيني 
بشــكل مصطنــع مــن < 6.5 إلــى 5.1 بــن عامــي 1976 و1980، واســتقر عنــد 5.0-5.1 

بــن عامــي 1981 و1983، ثــم ارتفــع إلــى 5.8 بحلــول عــام 1988.

يف بحيــرة جتريبيــة أخــرى، انخفــض الرقــم الهيدروجينــي مــن 6.5 إلــى 4.6 مــن 
1981 إلــى 1988. تلقــت البحيــرات التجريبيــة املغذيــات إضافــات مــن الفوســفور 

أنــواع  تنــوع  إلــى تقليــل  والنيتروجــن. أدى كل مــن فــرط املغذيــات والتحميــض 
البحيــرات. أظهــرت هــذه الدراســات وغيرهــا أن كل انخفــاض متتــاٍل يف األس 

الهيدروجينــي لــه تأثيــرات يف األنــواع الفرديــة.

تتحكم العديد من العوامل الرئيسية يف مدى سرعة حدوث تأثيرات امللوثات اجلوية:

كميــة وطبيعــة امللوثــات التــي يتلقاهــا املــاء؛ مــن بــن الغــازات، ثبــت أن لثانــي - 
أكســيد الكبريــت أكبــر تأثيــر يف التحمــض.

طبيعــة مســتجمعات امليــاه، مثــل: )نــوع الغطــاء النباتــي األرضــي، ودرجــة الغطــاء - 
إلــى امليــاه  التــي ميــر مــن خاللهــا هطــول األمطــار قبــل الوصــول  النباتــي( 
الســطحية؛ ســتحدد طبيعــة الغطــاء النباتــي أيضــاً املعــدل الــذي ســتصل بــه ميــاه 

ــى األرض. األمطــار إل

ســتحدد طبيعــة التربــة معــدل تســرب امليــاه وتســّربها ومعــدل تصريفهــا يف - 
ــة؛ ألنــه مــع  البحيــرات واجلــداول؛ وبالتالــي فــإن الطبيعــة الكيميائيــة للتربــة ُمهمَّ

ــة بعــض احلموضــة. ــن معادل ــي املناســب، ميك ــب الكيميائ التركي
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طول الفترة الزمنية التي يبقى فيها املاء يف نظام التربة والتفاعل اجليوكيميائي - 
للتربة واملواد األم والصخور األساسية.

يقلــل التحمــض بشــكل أساســي مــن تنــوع احليــاة التــي تعيــش يف البحيــرة ويغيــر 
التــوازن بــن الســكان الباقــن علــى قيــد احليــاة.

لقــد ثبــت أن النظــم البيئيــة املائيــة املرتبطــة بالتربــة التــي تتمتــع بقــدرة عاليــة 
علــى امتصــاص الكبريتــات ســوف تتحمــض بشــكل أبطــأ بكثيــر مــن تلــك التــي لديهــا 
قــدرة منخفضــة علــى امتصــاص الكبريتــات. ولكــن مبجــرد حــدوث حتّمــض للنظــم 

البيئيــة املائيــة، فــإن التغيــرات البيولوجيــة تكــون ســريعة وواســعة النطــاق.

· حتمــــــض الغــــــــابــــــــات	

بــدأ القلــق الشــديد بشــأن تأثيــر الترســب اجلــوي يف عــام 1970 مــع مــوت أشــجار 
التنــوب يف أوروبــا، وتبــع ذلــك انخفــاض كبيــر يف العديــد مــن أنواع األشــجار األخرى. 
عندمــا أظهــرت أكثــر مــن 5 ماليــن هكتــار مــن الغابــات )38000 كيلومتــر مربــع( يف 
ــا  ــع أنحــاء أوروب ــات البــالد انخفاضــاً واضحــاً يف جمي ــل 52 % مــن غاب ــا، متث أملاني
- أطلــق عليــه األملــان اســم )Waldsterben(  أو )مــوت الغابــات( - جــرى إيــالء قــدر 

كبيــر مــن االهتمــام للعثــور علــى أســباب هــذا االنخفــاض الكبيــر.

يف وقــت الحــق، يف عــام 1987، جــرى اإلبــالغ أيضــاً عــن أضــرار جســيمة يف 
الصنوبريــات يف اجلــزر البريطانيــة. بشــكل عــام، كانــت الصنوبريــات وليــس األنــواع 
ســّناً،  األصغــر  األشــجار  عــن  عوضــاً  ســّناً  األكبــر  واألشــجار  األوراق،  عريضــة 
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واألشــجار علــى ارتفاعــات عاليــة هــي التــي أظهــرت أكبــر انخفــاض. كمــا أبلــغ عــن 
انخفاضــات مماثلــة يف منــو التنــوب األحمــر يف وقــت الحــق مــن جبــال آديرونــداك 

يف نيويــورك.

احملتملة،  اآلليات  لشرح  الفرضيات  من  العديد  طرح  جرى  احلن،  ذلك  منذ 
التي يحدث بها مثل هذا الضرر لنمو األشجار. لم يكن عملية بسيطة، ألن تدهور 

األشجار هو نتيجة للتأثيرات التراكمية والتآزرية ملجموعة من العوامل.

وتشمل هذه دوامة من العوامل املؤهبة، والعوامل احملرضة، والعوامل املساهمة، 
وكلها تؤدي إلى موت الشجرة. يعتقد الباحثون أن دوامة التدهور هذه ال تنطبق فقط 
على أشجار الغابات ولكن أيضاً على الكائنات احلية والنظم البيئية األخرى بشكل 

عام.

من احملتمل أن حتدد عوامل عدة رئيسية تأثيرات الترسب اجلوي على الغابات: 

 الطبيعة الكيميائية وحتميل العناصر.. 1

 خصائص التبادل األيوني للتربة.. 2

 أوقــات اإلقامــة واملســارات الهيدرولوجيــة للميــاه عبــر مســتجمعات امليــاه وطبيعــة . 3
ومــدى الغطــاء النباتــي املوجود.

 النشاط اجليوكيميائي لصخور األساس والتربة.. 4

ليــس مــن املتوقــع أن تســتجيب جميــع النظــم البيئيــة للغابــات للترســب احلمضــي 
ــى  ــد عل ــع، وتعتم ــرات خاصــة باملوق ــون التأثي ــل أن تك ــن احملتم ــة. م بنفــس الطريق

املســاهمات النســبية ملصــادر احلموضــة اخلارجيــة والداخليــة.
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التأثير التراكمي والتآزري لعوامل متعددة على تدهور األشجار.

ــر  ــات أكث ــة للغاب ــى النظــم البيئي ــرات الترســيب احلمضــي عل ــم تأثي ــر تقيي يعتب
صعوبــة ممــا هــو عليــه بالنســبة للبحيــرات، حيــث تكــون احلــدود محــددة بشــكل أو 
بآخــر، ويكــون الرقــم الهيدروجينــي الصحــي بــن 6 و7، وانتشــار احلموضــة ســريع 
ــة  ــواع يف النظــم البيئي ــدة لألن ــات املعق نســبّياً يف الوســط الســائل. تتســبب التركيب
للغابــات يف أن تكــون طبقيــة بــل وحتــى غير مكتملة؛ يعتبــر انخفاض درجة احلموضة 
يف التربــة مــن ســمات العديــد مــن النظــم البيئيــة للغابــات، كمــا أن تكيــف الكائنــات 
احليــة مــع مثــل هــذه الظــروف موجــود بالفعــل. وبالتالــي، فــإن تقييــم تأثيــرات تلــوث 
الغــالف اجلــوي ينطــوي علــى دراســات طويلــة األجــل. ومــع ذلــك، فقــد جــرى بالفعــل 

التوصــل إلــى بعــض االســتنتاجات.
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تــؤدي زيــادة احلموضــة إلــى إتــالف األشــجار بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. يــؤدي 
ــى خفــض درجــة  ــن املؤقــت إل ــى التخزي ــدرة املنخفضــة عل ــة ذات الق حتمــض الترب
احلموضــة PH وجميــع التأثيــرات املصاحبــة لهــا بســرعة أكبــر. إن انخفــاض درجــة 

احلموضــة يحــرك األلومنيــوم.
التوافــر الســائد لأليونــات عنــد درجــة حموضــة منخفضة له تأثيرات مباشــرة يف 
توافــر العناصــر الغذائيــة األساســية وامتصاصهــا، وبخاصــة الفوســفور والكالســيوم، 
مــن ِقبــل النباتــات. يف معظــم النباتــات، تصيــر اجلــذور قصيــرة وغيــر قــادرة علــى 
نقــل الفوســفور والعناصــر األخــرى إلــى األجــزاء املوجــودة فــوق ســطح األرض. إن 
انخفــاض درجــة احلموضــة وتركيــز األلومنيــوم  املرتفــع قــد تورطــا جتريبّيــاً يف 

تصديــر الكالســيوم مــن تربــة الغابــات.
مركبات النيتروجن الزائدة لها تأثير معاكس؛ أي أنها تستطيع تسريع النمو، 
ولكن هذا ممكن فقط إذا كان امتصاص العناصر الغذائية األخرى واملياه قادراً على 
مواكبة النمو - لكنها ال تستطيع ذلك. أيضاً، يتراكم النيتروجن الزائد يف شكل أيون 
الهيدروجن واألحماض  أيونات  املزيد من  األمونيوم، والذي، عند األكسدة، يطلق 
العضوية، ويستهلك الكربوهيدرات النباتية، ويخفض درجة حموضة األوراق، ويزيد 

من حموضة التربة. بشكل عام، تكون النتيجة بيئة منو الشجرة متوترة.
وقــد وثقــت زيــادة كبيــرة يف احلموضــة ونضوبــاً ثابتــاً للمغذيــات علــى مــدى 30 
ــون أن املطــر احلمضــي  ــا. أظهــر الباحث ــة يف ســاوث كارولين ــة جتريبي عامــاً يف غاب
ــوم واملعــادن  ــل: )األلومني ــى عــزل األشــجار مــن املــواد الســامة، مث ــق القــدرة عل يعي
الثقيلــة األخــرى(. ثــم قامــوا بحســاب ميزانيــة أيــون الهيدروجــن - صــايف املكاســب 
املتراكمــة،  الغذائيــة  العناصــر  قيــاس  عــن طريــق  الهيدروجــن -  واخلســائر يف 
وتنفــس جــذر الشــجرة، واألحمــاض العضويــة الناجتــة عــن انهيــار قشــور الدبــوس 
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واجلــذور والقمامــة. خــالل فتــرة 28 عامــاً بــن عامــي 1962 و1990، انخفــض الرقــم 
الهيدروجينــي للتربــة مبقــدار وحــدة واحــدة للرقــم الهيدروجينــي يف أعلــى 35 ســم 

مــن التربــة ونصــف وحــدة أس هيدروجينــي يف أقــل مــن 35 ســم.
كانــت توصيــة الباحثــن هــي أنــه لضمــان النمــو املســتدام للغابــات املـُـدارة، يجــب 
أن يشــمل التســميد باملغذيــات الرئيســية الكالســيوم والبوتاســيوم باإلضافــة إلــى 
النيتروجــن والفوســفور. جــرى تأكيــد فقــدان الكالســيوم مــن 10 واليــات أخــرى يف 
شــرق الواليــات املتحــدة؛ يظهــر كل مــن خشــب التنــوب األحمــر والقيقــب الســكري 
ضغوطــاً يف النمــو ويقلــل مــن املقاومــة لهجمــات احلشــرات. وهكــذا، مــع أنَّ التحمض 
يف التربــة يحــدث ببــطء، فــإن النظــم البيئيــة ســتكون أبطــأ يف التعــايف مبجرد تقليص 

األحمــال اجلويــة مــن احلمــض.
النبات  استجابات  تؤدي  احلمضية،  اجلوية  امللوثات  تأثيرات  إلى  باإلضافة 
للمؤكسدات الكيميائية الضوئية، وخاصة األوزون، دوراً رئيسّياً يف ديناميات الغابات. 
األوزون، كما لوحظ سابقاً، هو عامل مؤكسد ُمهمٌّ جّداً يتراكم يف الطبقة السفلى من 
الغالف اجلوي نتيجة تداخالت قصيرة يف طبقة الستراتوسفير وتكوينه الضوئي 

الكيميائي املزمن من ثاني أكسيد النيتروجن والهيدروكربونات غير املشبعة.
باستثناء نترات البيروكسي أسيل )PAN(، لم يثبت أن املؤكسدات األخرى، مثل حمض 
الفورميك، ونترات البيروكسي بروبيونيل )PPN(، وبيروكسيد الهيدروجن، املتكونة من 

التفاعالت الكيميائية الضوئية يف طبقة التروبوسفير، تضر بالنباتات احلراجية.
تشير البيانات املسجلة منذ عام 1974 إلى أن جنوب غرب احمليط الهادئ وشمال 
تشمل  األوزون.  من  األشجار  لتلف  احتمال  أكبر  لديهما  األطلسي  احمليط  شرق 
فانكوفر  ومنطقة  أونتاريو  جنوب  األوزون  إصابة  إلظهار  املوثقة  األخرى  املناطق 

الكبرى ووادي املكسيك.
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قــد يجــري نقــل األعمــدة التــي حتــوي علــى تركيــزات عاليــة مــن األوزون ملســافاٍت 
طويلــٍة، مثــل عمــود لــوس أجنلــوس احلضــري الــذي حتــرك 350 كــم شــرقاً إلــى وادي 
نهــر كولــورادو بالُقــْرب مــن نيدلــز، كاليفورنيــا. لــكل مــن الســمات الطبوغرافيــة 
ــة علــى تركيــزات األوزون. الســطح البينــي  وعوامــل األرصــاد اجلويــة تأثيــرات ُمهمَّ
بــن اليابســة واملــاء حيــث تســتمر تقلبــات درجــات احلــرارة بشــكل جيــد يف النهــار، 
ــرات  ــل: )ســاحل احمليــط الهــادئ، والســاحل الشــمالي الشــرقي، ومناطــق البحي مث
الكبــرى( هــي أكثــر عرضــة لتطويــر تركيــزات عاليــة مــن األوزون، بشــرط وجــود 

ــوث الهيدروكربونــي. أكســيد النيتــروز والتل
تســبب األوزون يف إصابــة أشــجار الصنوبــر األبيــض الشــرقي يف جبــال بلــو ريــدج 
ــو، والرمــاد األبيــض  وجنــوب أباالتشــيا، وســكر القيقــب يف أعالــي وادي نهــر أوهاي
ــى  ــر والتنــوب عل ــو، وغابــات الصنوب ــر األبيــض الشــرقي يف جنــوب أونتاري والصنوب

بُْعــد 20-30 كــم جنــوب غــرب مدينــة مكســيكو.
تتسبب تركيزات األوزون يف إتالف أغشية اخلاليا )ظاهرة مشابهة للشيخوخة( 
وتقليل التمثيل الضوئي. تظهر األدلة التجريبية أن األوزون، الذي يتكون من تركيزات 
عالية من أكاسيد النيتروجن، ضار بشكل مباشر بأوراق األنواع عريضة األوراق، 
مثل: )البلوط( والصنوبريات، مثل: )الصنوبر، والتنوب( وينتج عنه ترشيح أيونات 

املغذيات وبخاصة الكالسيوم واملغنيسيوم.
ــمٌّ يف  ــرار األوراق ألن املغنيســيوم عنصــر ُمه ــج عــن فقــدان املغنيســيوم اصف ينت
جــزيء الكلوروفيــل. تســهم أكاســيد النيتروجــن يف احلموضــة، لكــن التحــوالت يف 
ــاً توافــر النيتروجــن لنمــو النبــات. مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو  التربــة قــد تعــزز جزئّي
أن زيــادة احلموضــة تقلــل مــن معــدل نترجــة التربــة وتفضــل أيضــاً شــكل األلومنيــوم  

مــن النيتروجــن مبــرور الوقــت. هــذا لــه تأثيــر قــوي يف منــو اجلــذور.
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آثــــــار التحمـــــض يف الزراعــــــــة
كمــا أوضحــت املناقشــة الســابقة حــول البحيــرات واجلــداول والغابــات، فــإن 
التربــة حتمــل مفتــاح عمليــات التحميــض فيمــا يتعلــق بالزراعــة أيضــاً. بشــكل عــام، 
يتــم احلفــاظ علــى التربــة الزراعيــة عنــد درجــة حموضــة أكبــر مــن 5 )حموضــة 

ــدة لنمــو محصــول معــن. ــة( يف نطاقــات جي قليل

طاملــا أن التربــة تتمتــع بقــدرة تخزينيــة )أي قــدرة كافيــة علــى حتييــد األحمــاض(، 
فــإن التحميــض يكــون أبطــأ بكثيــر وأقــل إضــراراً بنمــو النبــات. ســيجري حتميــض 
التربــة اخلشــنة، منخفضــة املــواد العضويــة، والضحلــة بســرعة أكبــر مــن التربــة 

األعمــق، التــي حتــوي علــى املزيــد مــن املــواد العضويــة ومحتــوى الطــن.

وهكــذا، مثــاًل، فــإن التــرب الدكنــاء Mollisols )التربــة الزراعيــة املهيمنــة يف 
الواليــات املتحــدة(، ذات احملتــوى العالــي مــن القواعــد، لديهــا قــدرة تخزيــن عاليــة 
 Alfisols وتظهــر آثــار ضــارة أقــل مــن الترســب احلمضــي. ومتتلــك تربــة الفيزولــس
والتربــة احلمــراء Ultisols أيضــاً تشــبعاً قاعدًيــاً مرتفعــاً، وبالتالــي ســتظهر تأثيــرات 

أقــل.

يف املقابل، فإن تربة الغابات، مثل )البودزوالت  Spodosols(، والتربة االستوائية، 
 )Entisols (، والتربة احلديثة النمو، مثل )اإلنتيسوالتOxisols مثل )األوكسيزوالت
لها محتوى منخفض من املواد العضوية وقدرات تبادل الكاتيونات، فضاًل عن غلبة 

أكسيد األلومنيوم واحلديد؛ وبالتالي، سوف تتأثر بشكل كبير.

ــى خفــض  ــض ال تقتصــر عل ــة التحمي ــإن عملي ــات، ف ــع الغاب ــا هــو احلــال م كم
درجــة احلموضــة يف التربــة فحســب، بــل هــي أيضــاً عبــارة عــن تأثيــر تراكمــي للرقــم 
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الهيدروجينــي، والقــدرة علــى التخزيــن املؤقــت، وإذابــة األلومنيــوم ، واألهــم مــن 
ــر الكالســيوم واملغنيســيوم مــن النظــام. ــك، تصدي ذل

ــا  ــى حــد مــا نظــراً لعمرهــا وبيئته ــة إل ــة االســتوائية عمومــاً حمضي تكــون الترب
الرطبــة. ومــع ذلــك، وبســبب حموضتهــا، فــإن التركيــزات العاليــة مــن احلديــد 
وأوكســي هيدروكســيدات األلومنيــوم متنحهــا قــدرة امتصــاص عاليــة للكبريتــات. يف 
هــذه األنــواع مــن األنظمــة، قــد يتأخــر حتمــض النظــم اإليكولوجيــة املائيــة إلــى حــد 
كبيــر بعــد ظهــور األيــون املتحــرك. لقــد اقتــرح أن بعــض محاصيــل الســلطة الورقيــة، 
مثــل اخلــس والســبانخ، قــد تكــون مبثابــة مؤشــرات حساســة للكشــف عــن الضــرر.

· تلــــــوث الغــــــالف اجلـــــــــوي وصحة اإلنســـــان	

ــر بترســيب الغــالف  ــر بشــكل كبي ــة الدعــم البشــري تتأث مــن الواضــح أن أنظم
اجلــوي )أي مــن خــالل انخفــاض منــو أشــجار الغابــات، وغــالت احملاصيــل الغذائيــة، 

واألنــواع املائيــة، وزيــادة االحتبــاس احلــراري مــن غــازات الدفيئــة احملســنة(.

ــل تدهــور  ــر مباشــر يف صحــة اإلنســان، ومث ــا تأثي ــات له ــإن امللوث ــك، ف ومــع ذل
شــجرة الغابــات، ميكــن أن يكــون ســببه النتيجــة التآزريــة لعــدد مــن العوامــل. وتشــمل 
ــاه الشــرب  ــي يجــري تناولهــا مــن مي ــك الت ــات الهــواء وكذلــك تل هــذه العوامــل ملوث

والطعــام.

ــة يف أجــزاء  ــرات متباين ــة مــن كل عنصــر تأثي ــون للجرعــات العالي ــن أن يك ميك
مختلفــة مــن جســم اإلنســان. تشــمل ملوثــات الهــواء علــى وجــه التحديــد التأثيــرات 



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 213

ــكل وأمــراض  ــل: )الني ــادن، مث ــن( واملع ــل: )البنزي ــة، مث ــات العضوي املســرطنة للملوث
العــن  وتهيــج  والكبريــت  النيتروجــن  أكاســيد  عــن  الناجتــة  التنفســي  اجلهــاز 

واضطرابــات الدمــاغ والعصبيــة(.

لقــد ثبــت أن تركيــزات األوزون العاليــة وحدهــا تســبب تهيجــاً مؤملــاً للجهــاز 
التنفســي، وانخفــاض وظائــف الرئــة، والربــو، وانتفــاخ الرئــة. لقــد صــارت تنبيهــات 
تركيــز األوزون حاليــاً جــزءاً مــن تقاريــر الطقــس اليوميــة يف الواليــات املتحــدة واملـُـدن 

الرئيســية يف العالــم.

· آثـــــــار ترسيب الغــــــالف اجلوي يف األبنيـــــــة	

ــل اإلضــايف  ــواء والعم ــات اله ــة التدهــور بوســاطة ملوث ــى عملي ــاز عل ــال ممت مث
للعوامــل اجلويــة موضــح مــن خــالل متثــال املــالك يف كولونيــا، جيــر مونــي. هنــاك 
عمليــات عــدة متضمنــة تشــمل: )ترســب الغبــار، والدخــان، والســخام، والترســب 
ــق  ــال عــن طري ــر مــن تدهــور مــادة التمث ــذي يســرع بشــكل كبي اجلــوي املســتمر( ال

التجويــة الفيزيائيــة والكيميائيــة.

يف حالــة تــاج محــل، أحــد العجائــب الســبعة يف العالــم، أدى الترســب احلمضــي 
أكثــر مــن  )الكالســيت(. يف  الرخــام  بالكامــل مــن  الهيــكل املصنــوع  إلــى تدهــور 
مناســبة، شــجبت احملاكــم الهنديــة، ويف بعــض احلــاالت، أغلقــت محطــات توليــد 
الطاقــة التــي تعمــل بحــرق الفحــم، والتــي وصلــت أكاســيد الكبريتــات والنيتروجــن 

ــى هــذا النصــب الشــهير. إل
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جميــع املــواد الصخريــة التــي حتــوي علــى كربونــات الكالســيوم معرضــة للذوبــان 
مــن الترســب احلمضــي، واملبانــي املصنوعــة مــن الرخــام تظهــر تغيــر اللــون وتدهــور 
مــع مــرور الوقــت. ينتــج عــن تفاعــل حامــض الكبريتيــك مــع الرخــام واحلجــر اجليــري 
ــد  ــذي يُغســل بع ــات الكالســيوم(، ال ــاء )كبريت ــان يف امل ــل للذوب ــن اجلبــس القاب تكوي
هطــول األمطــار، وبالتالــي، تفقــد الطبقــات الســطحية التي حتمل األعمــال املزخرفة 

احملفــورة، كمــا أن ضياعهــا يعــرض الطبقــات العميقــة للتدهــور أيضــاً.

يف املقابــل، ال تتضــرر صخــور الغرانيــت واحلجــر الرملــي التــي تتكــون أساســاً من 
الســيليكا ومــواد الســيليكات باحلمــض. ومــع ذلــك، حتــوي بعــض األحجــار الرمليــة 
علــى كربونــات تالفــة. أظهــرت الدراســات أن الترســيب اجلــاف )ترســب اجلزيئــات 
بــن أحــداث املطــر( أكثــر ضــرراً مــن الترســيب الرطــب )ترســب اجلســيمات أثنــاء 

أحــداث املطــر(.

ال تتأثــر اآلثــار بترســيب الغــالف اجلــوي فحســب، بــل تؤثــر أيضــاً مكوناتهــا 
للملوثــات  املــواد املشــابهة، ويكــون التأثيــر الفــوري نســبّياً  الكيميائيــة يف جميــع 
أكثــر وضوحــاً يف املناطــق األقــرب إلــى مــكان نشــأتها. تســتخدم صناعــة الســيارات 
ــى الضــرر ]الــذي يلحــق  ــة( لإلشــارة إل ــات البيئي ــاً يســمى )التداعي مصطلحــاً مركب
بالســيارات[ الناجــم عــن تلــوث الهــواء، مثــل: )املطــر احلمضي(، واحلشــرات املتحللة، 

ــوب اللقــاح، ونســغ األشــجار. ــور، وحب وفضــالت الطي

ثانــي أكســيد الكبريــت لــه أكبــر تأثيــر  يف تــآكل املــواد املكشــوفة املصنوعــة مــن 
الفــوالذ والزنــك. مــع أّن مركبــات أكاســيد النيتروجــن قــد ثبــت أن لهــا تأثيــرات 
محــدودة، فــإن دمجهــا مــع ثانــي أكســيد الكبريــت يعــزز تآكل النحاس ومــواد التالمس 

الكهربائيــة، مثــل: )طــالء الذهــب، والنحــاس(.
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ــة ملــواد البنــاء  مــن خــالل عمليــة معقــدة، يكــون لتحمــض التربــة آثــار تــآكل ُمهمَّ
ــة واخلرســانة. مــن  ــاه املعدني ــب املي ــد الزهــر والرصــاص وأنابي ــي تشــمل احلدي الت
ــاجت  ــون دوالر نتيجــة التدهــور الن ــى 2 بلي املتوقــع حــدوث خســارة ســنوية تزيــد عل
عــن الترســب اجلــوي للدهانــات والبالســتيك ومــواد البوليمــر األخــرى يف الواليــات 

املتحــدة وحدهــا.

ــوث  ــن التل ــة البشــرية م ــة التحتي ــي للبني ــدة للضــرر الكل ــرات جي ال توجــد تقدي
اجلــوي. ومــع ذلــك، يشــير أحــد التقديــرات إلــى أن األضــرار التــي حلقــت باملعــادن، 
واألجــزاء اخلارجيــة للمبانــي، واألســطح املطليــة تكلــف الــدول األعضــاء يف منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة البالــغ عددهــا 24 دولــة نحــو 20 بليــون دوالر ســنوّياً. 
يالحــظ أنــه إذا أدرجــت تكاليــف الغابــات امليتــة واحملتضــرة والبحيــرات واجلــداول 
احملمضــة وخســائر احملاصيــل يف املعادلــة، فقــد يكــون تكلفــة تلــوث الغــالف اجلــوي 

فلكّيــاً جــّداً.

ثقــب األوزون وبروتوكــول مونتريـــال وكل املناقشــات الســابقة حــول ملوثــات الهواء 
مرتبطــة بطبقــة التروبوســفير، التــي متتــد حتــى نحــو 8 كيلومتــرات فــوق ســطح 
األرض، ولكــن هنــاك املزيــد الــذي يجــب مراعاتــه أعلــى يف اجلــزء العلــوي الغــالف 
اجلــوي. طبقــة الستراتوســفير، التــي يصــل ارتفاعهــا إلــى نحــو 59 كــم، تــؤوي طبقــة 
مــن O3 تكــون األكثــر كثافــة بــن 11 و20 كــم. يقــوم بتصفيــة الكثيــر مــن األشــعة فــوق 

البنفســجية الضــارة القادمــة مــن الشــمس قبــل أن تصــل إلــى األرض.

 UVA ميكن وصفها بأنها )UV( الحظنــــــــــــــا ســابقاً أن األشــعة فوق البنفســجية
400-315 )نانومتــر( وUVB 280-315 )نانومتــر(، وكالهمــا ضــار بشــكل تدريجــي 

لنمــو الكائنــات احليــة، و UVC > 280 )نانومتــر(، الــذي يقتــل احليوانــات والنباتــات.
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وبالتالــي، فــإن اآلثــار الضــارة لألشــعة فــوق البنفســجية تــزداد بشــكل كبيــر مــع 
ــر  ــر هــو إشــعاع قصي ــل عــن 10 نانومت ــذي يق تناقــص الطــول املوجــي. اإلشــعاع ال
ــراق  ــى اخت ــردد، ويتضمــن أشــعة ســينية وأشــعة جامــا القــادرة عل املوجــة عالــي الت

املــادة.

مجموعــة متخصصــة مــن املركبــات التــي اســتخدمها البشــر علــى مــدار الـــ 75 
عامــاً املاضيــة أو نحــو ذلــك ترتفــع يف الغــالف اجلــوي العلــوي )الستراتوســفير( 

ــى األرض. ــاة عل ــل يف احلي ــر هائ ــه تأثي ــداً ل ــراً فري وتســبب تغي

هــذه املجموعــة مــن املركبــات املهلجنــة، املعروفــة مجتمعــة باســم )مركبــات 
كلوروفلــورو كربــون CFCs(، تــؤدي إلــى تدهــور طبقــة األوزون يف الستراتوســفير، 
ممــا يــؤدي إلــى ترققهــا علــى مســاحة كبيــرة إلــى نقطــة تدميــر الطبقــة التــي يشــار 
إليهــا باســم )ثقــب األوزون(. يف املناطــق التــي يُفقــد فيهــا O3، تصــل األشــعة فــوق 

البنفســجية UVB وUVC إلــى األرض.

متتــص طبقــة O3 الستراتوســفيرية األشــعة فــوق البنفســجية الــواردة، وبالتالــي 
ــي  ــل الضوئ ــات التمثي ــة وتســمح لكائن ــات احلي ــا الضــارة يف الكائن ــن آثاره ــل م تقل

ــاة يف القــارات أيًضــا. ــى قيــد احلي بالبقــاء عل

جزيئات  إلى   O3 تكسير  معدل  تسريع  على  الكلوروفلوروكربون  مركبات  تعمل 
تسمى  النشطة.  البنفسجية  فوق  األشعة  تأثير  حتت   )O( ذري  وأكسجن   )O2(

املواد املستنفدة لألوزون )oDS(، وتشمل املركبات احملتوية على الكلور مثل مركبات 
الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )HCFCs( واملركبات 
الكربون  ومركبات   )CH3Br( امليثيل  وبروميد  الهالونات  مثل  البروم  على  احملتوية 



املشاكل البيئية وحلولهـــا

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 217

الهيدروفلورية )HFCs( وأكسيد النيتروجن )N2O(. لقد تضاعف استخدامها بشكل 
كبير منذ عام 1930، عندما اكتشف توماس ميدغلي جونيور، الكيميائي يف جنرال 

موتورز، أول مركبات الكربون الكلورية فلورية وأظهر فائدتها الصناعية املتنوعة.

وعدميــة  مســتقرة  مركبــات  )الفريــون(  مثــل:  الكلوروفلوروكربــون،  مركبــات 
الرائحــة وغيــر قابلــة لالشــتعال وغيــر ســامة وغيــر قابلــة للتــآكل. تُســتخدم كمبــردات 
)مكيفــات هــواء للمنــزل والســيارات(، ووقــود دافــع )يف علــب رذاذ الهبــاء اجلــوي(، 
ــات، وعوامــل تنظيــف لشــرائح احلاســوب، ومعقمــات  وعوامــل نفــخ الرغــوة، ومذيب
املستشــفيات، ومــواد تبخيــر ملخــازن احلبــوب؛ إلنشــاء فقاعــات يف الســتريوفوم؛ ويف 

العــزل والتعبئــة.

نظــراً للعديــد مــن االســتخدامات لهــذه املركبــات، كان االرتفــاع غيــر املســبوق يف 
مركبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة يف الغــالف اجلــوي، وبالتالــي مســتويات الكلــور 

أمــراً ال مفــر منــه.

ــة يف الغــالف  ــة فلوري ــون الكلوري ــات الكرب ــة، قــد تبقــى مركب ــر تفاعلي ــا غي ألنه
اجلــوي ملــدة 400-60 ســنة. تشــير التقديــرات إلــى أن ذرة كلوريــد مفــردة ميكنهــا 
حتويــل مــا يصــل إلــى 100000 جــزيء مــن O3 إلــى O2. للحصــول علــى فكــرة عــن 
ضخامــة هــذه األرقــام، يحــوي فنجــان قهــوة صغيــر مــن البوليســترين علــى أكثــر مــن 
1 بليــون )أي 109( جــزيء مــن مركبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة التــي إذا أُطلقــت يف 

الهــواء ميكــن أن حتــول 1014 جــزيء مــن األوزون يف الستراتوســفير.

زادت تركيــزات الكلــور الكلــي يف الستراتوســفير مــن 0.6 جــزء مــن البليــون 
)أجــزاء لــكل 109 جزيئــات مــن الهــواء حســب احلجــم( يف القــرن التاســع عشــر 
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إلــى 2 جــزء مــن البليــون يف أواخــر الســبعينيات. تزيــد تركيــزات الكلــور والبــروم يف 
الستراتوســفير حاليــاً عــن 3 و 0.02 جــزء مــن البليــون، علــى التوالــي.

ــى األرض مــن حيــث املــكان باختــالف  تختلــف كميــة األوزون فــوق موقــع مــا عل
خــط العــرض واملوســم ومــن يــوٍم آلخــر. مت اقتــراح دور مركبــات الكربــون الكلوريــة 
ــا  ــو مولين ــة كعوامــل للتخلــص مــن O3 ألول مــرة يف عــام 1974 مــن ِقبــل ماري فلوري
وشــيروود روالنــد، الذيــن كانــا أول مــن أوضــح كيــف أدى الكلــور النــاجت عــن مركبــات 
الكربــون الكلوريــة فلوريــة إلــى حتلــل O3 إلــى O2 و O، يف حــن أوضــح بــول كروتــزن 

دور مركبــات النيتروجــن.

شــارك الثالثــة جميعــاً يف جائــزة نوبــل يف الكيميــاء لعــام 1995، وهــي املــرة األولى 
التــي تقاســم فيهــا العلمــاء اجلائــزة عــن عمــل ينطــوي علــى مشــكلة يف البيئــة. لــم 
يطــّور منــاذج احلاســوب إال يف أواخــر الســبعينيات مــن القــرن املاضــي والتــي أظهــرت 
أن اســتنفاد األوزون الشــديد الــذي يســببه اإلنســان فــوق القــارة القطبيــة اجلنوبيــة 
كان يحــدث منــذ عــام 1979. وانخفضــت مســتويات األوزون العامليــة مبعــدل 3 % 

تقريبــاً بــن عامــي 1979 و 1991.

خــالل شــهري ســبتمبر وأكتوبــر مــن عــام 1987 و1989 و1990، كانــت هنــاك 
منطقــة مســتنفدة مــن O3 فــوق القــارة القطبيــة اجلنوبيــة، وكان حجمهــا أكبــر مــن 
مســاحة الواليــات املتحــدة؛ وقــد متــت اإلشــارة إلــى هــذا باســم ثقــب األوزون يف 
القطــب اجلنوبــي. توســع ثقــب األوزون يف القطــب اجلنوبــي إلــى حجــم قياســي يبلــغ 
نحــو 28.3 مليــون كيلومتــر مربــع يف 3 ســبتمبر 2000، بعــد أن جــرى تســجيل ثانــي 

ــع يف 19 ســبتمبر 1998. ــر مرب ــون كيلومت ــر ثقــب بنحــو 27.2 ملي أكب
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يــؤدي مزيــج مــن درجــات احلــرارة البــاردة وقطــرات املــاء يف الســحب ومركبــات 
الكربــون الكلوريــة فلوريــة إلــى اســتنفاد أكبــر لــألوزون عنــد خطــوط العــرض الُعليــا 
يف كال نصفــي الكــرة األرضيــة. يف كلتــا املنطقتــن القطبيتــن، هنــاك النضــوب يف 
الشــتاء والربيــع - يف القطــب اجلنوبــي، يبــدأ يف أواخــر أغســطس، ويشــتد مــن 

ســبتمبر إلــى نوفمبــر.

مستويات األوزون املنخفضة يف الستراتوسفير فوق القطب اجلنوبي يف سبتمبر 2000 تظهر باللون 
األزرق يف صورة ذات ألوان زائفة أنتجتها وكالة ناسا.
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يف أكتوبــر 2006، أفــاد غيــر براثــن، أخصائــي األوزون يف املنظمــة العامليــة 
لألرصــاد اجلويــة التابعــة لــألمم املتحــدة ومقرهــا جنيــف، أن ثقــب األوزون فــوق 
القــارة القطبيــة اجلنوبيــة يف عــام 2006 قــد تطابــق مــع احلجــم القياســي البالــغ 
29.5 مليــون كيلومتــر مربــع. مســاحة الثقــب أكبــر بقليــل مــن عــام 2000 القياســي، 

ــاً لقياســات ناســا. وفق

كان مــن دواعــي قلــق براثــن أن كميــة جزيئــات غــاز األوزون املتبقيــة يف الثقــب 
كانــت أقــل حتــى ممــا كانــت عليــه يف عــام 2000، وهــو قيــاس يســمى )عجــز الكتلــة(. 

وفقــاً لوكالــة الفضــاء األوروبيــة، بلغــت اخلســارة 39.8 ميغــا طــن. 

وأشــار براثــن إلــى أن الثقــب كان يتشــكل يف درجــات حــرارة شــديدة االنخفــاض 
تشــير إلــى نهايــة شــتاء القــارة القطبيــة اجلنوبيــة كل عــام منــذ منتصــف الثمانينيــات. 

بشــكل عــام، الثقــب أكبــر يف أواخــر ســبتمبر.

قالــت وكالــة األرصــاد اجلويــة يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، إن شــتاء القــارة 
ــادة اســتنفاد  ــى زي ــرودة، ممــا أدى إل ــام كان شــديد الب ــة هــذا الع ــة اجلنوبي القطبي
خــالل  لــألوزون  املســتنفدة  املــواد  انخفــاض يف  حــدوث  أّن  مــع  األوزون.  طبقــة 
الســنوات القليلــة املاضيــة، إال أن الغــالف اجلــوي ال يــزال مشــبًعا بهــا. وفًقــا للوكالــة، 
سيســتغرق األمــر حتــى عــام 2065 حتــى تتعافــى طبقــة األوزون ويغلــق الثقــب فــوق 
القطــب اجلنوبــي. هــذا التقديــر أطــول بـــ 15 عامــاً مــن التوقعــات الســابقة للوكالــة.

يف املناطــق القطبيــة، يبــدأ النضــوب يف ينايــر ويبلــغ ذروتــه يف أبريــل ومايــو. 
يظهــر مــع عــودة درجــات احلــرارة األكثــر دفًئــا يف فصلــي الربيــع والصيــف. يصيــر 
Cl و Br أكثــر نشــاطاً ويتحلــل مــن O3 أكثــر. كانــت تأثيــرات فقــدان األوزون واألشــعة 
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ــواردة أكثــر وضوًحــا يف أجــزاء كبيــرة مــن أســتراليا ونيوزيلنــدا  فــوق البنفســجية ال
وأطــراف أمريــكا اجلنوبيــة وأفريقيــا.

وبدرجــة أقــل، يحــدث اســتنفاد O3 أيضــاً مــن انبعاثــات غــازات أكســيد النيتــروز 
التفاعليــة. تتفاعــل هــذه الغــازات مــع الهيدروكربونــات الطبيعيــة والبشــرية املنشــأ 
وأول أكســيد الكربــون، ممــا يســهم يف اإلنتــاج الكيميائــي الضوئــي لــألوزون، وتلــوث 
ــاس احلــراري يف الغــالف اجلــوي الســفلي  ــر االحتب ــاء اجلــوي(، وتأثي ــواء )الهب اله

)التروبوســفير(، ونضــوب األوزون يف الستراتوســفير.

تقــدر وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة أن 5 % مــن اســتنفاد طبقــة األوزون يف 
الستراتوســفير قــد يتســبب يف اآلثــار الضــارة اآلتيــة يف الواليــات املتحــدة:

vv.170 مليون حالة إصابة إضافية بسرطان اجللد 

vv.ة يف إعتام عدسة العن  زيادة حادَّ

vv.قمع جهاز املناعة البشري 

vv.)1996 زيادة الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة 3 بليونات دوالر )بدوالرات 

vv.زيادة الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي الذي يحرق العن 

vv.)ة، مثل: )الذرة واألرز وفول الصويا والقمح  انخفاض غلة احملاصيل الغذائية املُهمَّ

vv.انخفاض يف منو العوالق النباتية احمليطية 

vv خســارة إضافيــة قدرهــا 2 بليــون دوالر نتيجــة حتلــل الدهانــات واللدائــن ومــواد 
البوليمــر األخــرى.
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· بروتوكـــــــول مونتريــــــــال	
يف عــام 1987، أدى القلــق بشــأن ضخامــة اســتنفاد طبقــة األوزون الستراتوســفير 
إلــى اتخــاذ املجتمــع الدولــي إجــراءات. وكانــت النتيجــة املوافقــة، يف 16 ســبتمبر 
1987، علــى اتفــاق للتخلــص التدريجــي )مبــرور الوقــت( مــن إنتــاج واســتخدام جميــع 

مركبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة والهالوجينــات ورابــع كلوريــد الكربــون وكلوروفــورم 
امليثيــل.

ــل  ــم ملث ــل 82 % مــن اســتهالك العال ــة، متث ــول عــام 1989، صادقــت 29 دول بحل
هــذه املركبــات، علــى املعاهــدة؛ اعتبــاراً مــن عــام 2006، وقعــت 191 دولــة اآلن علــى 
ــره. يقــدم  ــذ متري ــاً خمــس مــرات من ــال. لقــد مت تنقيحــه جوهرّي بروتوكــول مونتريـ

كتيــب بروتوكــول مونتريـــال تفاصيــل وشــرح األحــكام.

بروتوكــول مونتريــال هــو معاهــدة عامليــة منوذجيــة ال مثيــل لهــا، تقلــل مــن مســتوى 
املــواد التــي تســتنفد األوزون. لقــد كان معرضــاً رائعــاً للتعــاون بــن البيئــة والصناعــة.

لــم يكــن مــروره ممكنــاً بــدون تعــاون شــركة DuPont، التــي صنعــت مــا يقــرب مــن 
80 % مــن إمــداد العالــم مــن هــذه املركبــات. كان مــروره، باإلضافــة إلــى تقليــل حجــم 

ثقــب األوزون، تطــوراً مرحًبــا بــه يف إبطــاء احتــرار املنــاخ.
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بروتوكــول مونتريــال الــذي قلــل مــن االســتخدام العاملــي للمــواد املســتنفدة لــألوزون يف الستراتوســفير وتأثيــره 
يف احلــد مــن اســتخدام هــذه املــواد )اللوحــة اليســرى(. نظــرًا ألن املــواد املســتنفدة لــألوزون هــي أيضــًا غــازات 
دفيئــة، فقــد أعطــى بروتوكــول مونتريــال وتعديالتــه بدايــًة مبكــرًة إلبطــاء االحتــرار املناخــي )اللوحة اليمنى(. 

يعطــي احملــور األيســر )قــدرة االحتبــاس احلــراري( التأثيــر املناخــي بوحــدات واط لــكل متــر مربــع.
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حلـــول مشــكلة تلــــوث الهـــواء وطبقـــة األوزون
 اختبــر الــرادون والفورمالديهايــد داخــل منزلــك واتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة . 1

حســب احلاجــة.

 ال تشتر األثاث واملنتجات األخرى التي حتوي على الفورمالديهايد.. 2

 اخلع حذاءك قبل دخول منزلك لتقليل مدخالت الغبار والرصاص واملبيدات.. 3

 قم بالتبديل إلى املنظفات اخلالية من الفثاالت.. 4

 استخدم الليمون املطبوخ كعطر طبيعي.. 5

 اختبر منزلك أو مكان عملك ملعرفة مستويات ألياف األسبستوس، وحتقق من . 6
وجود أي مواد متهالكة من األسبستوس إذا كان قد مت بناؤه قبل عام 1980.

 ال تقــم بتخزيــن البنزيــن أو املذيبــات أو غيرهــا مــن املــواد الكيميائيــة اخلطــرة . 7
املتطايــرة داخــل املنــزل أو املــرآب امللحــق بــه.

 إذا كنــت تدخــن، فافعــل ذلــك باخلــارج أو يف غرفــة مغلقــة مهــواة للخــارج وليــس . 8
بــن النــاس.

واملدافــئ، وســخانات . 9 بحــرق األخشــاب،  تعمــل  التــي  املواقــد  أن  مــن  تأكــد   
وصيانتهــا. وتهويتهــا،  صحيــح،  بشــكل  مثبتــة  والغــاز،  الكيروســن 

 قم بتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون يف جميع أماكن النوم.. 10
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