


השמש נמצאת במרחק רב מאוד מכדור הארץ ) במרחק של כ 150-מליון קילומטרים (  .בעזרת
הטלסקופ חקרו בני האדם את השמש ולמדו עליה רבות .להבות ענקיות מתרוממות מן השמש .
הלהבות עולות מעלה ויורדות בחזרה כמו מזרקות אש ענקיות  .גם עמודי גז לוהט עולים מן
השמש ומגיעים לגובה רב  .כדור הגז הלוהט הזה ) השמש ( מסתובב סביב עצמו  .מסביב
לשמש נעים כוכבים רבים הסובבים את השמש בלי הפסקה  .בני האדם קראו לכוכבים אלה בשם
כוכבי-לכת  .יש כוכבי-לכת קטנים המלווים את כוכבי-הלכת הגדולים  .גם כדור הארץ שלנו הוא
כוכב-לכת הנע מסביב לשמש  .והירח הוא כוכב-לכת קטן המקיף את כדור-הארץ  .הירח מלווה
את כדור הארץ כל הזמן  ,במסלול קטוע .כיום מקיפים את כדור הארץ  ,את הירח ואת הכוכבים
גם לווינים ְמ ָלאכותיים שהאדם שיגר אל החלל .
 

השמש נמצאת במרחק רב מאוד
בעזרת הטלסקופ
חקרו בני האדם את השמש
למדו עליה רבות
להבות ענקיות מתרוממות מן השמש
הלהבות עולות מעלה
ויורדות בחזרה כמו מזרקות אש
עמודי גז לוהט עולים מן השמש
מסתובב סביב עצמו
מסביב לשמש נעים כוכבים רבים
הסובבים את השמש בלי הפסקה
בני האדם קראו לכוכבים אלה בשם
יש כוכבי-לכת קטנים
המלווים את כוכבי-הלכת הגדולים
כדור הארץ שלנו הוא כוכב-לכת
הירח הוא כוכב-לכת קטן

 

ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻭﺏ
ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻤﺱ
ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻟﻬﺒﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ
ﺍﻷﻟﻬﺒﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻷﻋﻠﻰ
ﻭﺘﺭﺘﺩ ﻷﺴﻔل ﻤﺜل ﻨﺎﻓﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ
ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻼﻓﺢ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ
ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻜﻭﺍﻜﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﺴﻤﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺒﺎﺴﻡ
ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻭﺍﻜﺏ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻜﺭﺘﻨﺎ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻜﻭﻜﺏ ﺴﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻜﻭﻜﺏ ﺴﻴﺎﺭ ﺼﻐﻴﺭ

המקיף את כדור-הארץ
הירח מלווה את כדור הארץ
במסלול קטוע
לווינים ְמ ָלאכותיים
האדם שיגר אל החלל

ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﺘﻘﻁﻊ
ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ

*******************
הזהב מכונה מתכת אצילה  .הוא מתכת רכּה למדי  ,וערבּוב הזהב עם מתכות אחרות מקשה אותו
 .בתעשיה משתמשים בזהב מעורבב עם כמות קטנה של כסף ליצירת תכשיטי זהב וכלי זהב .
ליצור מטבעות משתמשים בתערובת של זהב ונחושת  .חפץ עשוי זהב שחרוטים בו הסמנים ) 24
קרט ( עשוי מזהב טהור  ,קרט הוא מידת החלק של הזהב הטהור בחפץ  ,כלומר מדידת הזהב
נעשית בקרטים .בדרך כלל חפצי זהב עשויים  18קרט ומוסיפים להם  6חלקים של כסף  .חישול
ַפי זהב דקיקים ביותר  .אם נניח אלף
הזהב קל ביותר ורדוד הזהב נוח  .אפשר לרדד זהב ְל ַד ְפד ֵ
דפדפי זהב דקיקים כאלה זה על גבי זה יגיע עובי כולם יחד רק למילימטר אחד  .יצור הזהב ,
חיפושׂ הזהב  ,והפקה של הזהב הן מלאכות עתיקות מאוד .
 

הזהב מכונה מתכת אצילה
הוא מתכת רכּה למדי
ערבּוב הזהב עם מתכות
מקשה אותו
בתעשיה משתמשים בזהב
מעורבב עם כמות קטנה של כסף
ליצירת תכשיטי זהב וכלי זהב
ליצור מטבעות משתמשים
תערובת של זהב ונחושת
חפץ עשוי זהב
שחרוטים בו הסמנים )  24קרט (
עשוי מזהב טהור

 

ﻴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ
ﻫﻭ ﻤﻌﺩﻥ ﺭﻗﻴﻕ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
ﺨﻠﻁ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺼﻠﺒﺎﹰ

ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻤﺨﻠﻭﻁ ﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻨﻰ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ
ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ
ﺍﻟﺸﻴﻰﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻤﺤﻔﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺭﻤﻭﺯ ) ٢٤ﻗﻴﺭﺍﻁ(
ﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ

מדת החלק של הזהב הטהור בחפץ
מדידת הזהב נעשית בקרטים
חפצי זהב עשויים  18קרט
מוסיפים להם  6חלקים של כסף
חישול הזהב קל ביותר
רדוד הזהב נוח
ַד ְפ ַד ֵפי זהב דקיקים ביותר
זה על גבי זה
יגיע עובי כולם יחד
יצור הזהב  ,חיפושׂ הזהב
והפקה של הזהב
מלאכות עתיקות מאוד

ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻰﺀ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﺭﺍﻁ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ١٨ﻗﻴﺭﺍﻁ
ﻴﻀﻴﻔﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ٦ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ
ﻗﻭﻟﺒﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺴﻬﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻤﺭﻴﺢ
ﺭﻗﺎﺌﻕ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩﺍ
ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻴﺼل ﺴﻤﻜﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ  ،ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﺤﺭﻑ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ

*******************
האגודה המצרית לאסטרונומיה הודיעה ,כי מחר יתחוללו ארבע תופעות אסטרונומיות ואפשר
יהיה לראות את הירח הגדול ביותר ב 133-השנים האחרונות .יו"ר האגודה מסר  ,כי הירח המלא
יהיה במרחקו הקטן ביותר במסלולו סביב כדור-הארץ  356 -אלף ק"מ  .לדבריו  ,הירח וכדור
הארץ יהיו סמוך לנקודה הקרובה ביותר במסלולו של כדור הארץ סביב השמש ) שתחול ב6-
בינואר ( והשמש תהיה בנקודה הדרומית ביותר על כיפת השמים ) היום הקצר ביותר (  .כתוצאה
מתופעות אלה ייראה הירח המלא שיחול באותו יום גדול מאוד  ,בכ 14%יותר מהממוצע  .גובהו
מעל האופק יגיע לכ 80-מעלות.
 

האגודה המצרית לאסטרונומיה
מחר יתחוללו ארבע תופעות
אפשר יהיה לראות את הירח
יו"ר האגודה מסר
במסלולו סביב כדור-הארץ
כיפת השמים

 

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﻙ

ﻏﺩﺍﹰ ﺴﺘﺤﺩﺙ ﺃﺭﺒﻊ ﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺭ
ﺫﻜﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻰ ﻤﺩﺍﺭﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ

כתוצאה מתופעות אלה
יותר מהממוצע
גובהו מעל האופק יגיע
לכ 80-מעלות

ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺴﻴﺼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﻓﻕ
ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻰ  ٨٠ﺩﺭﺠﺔ

*******************
חודש יולי היה החודש החם ביותר בארץ בשלושים השנים האחרונות .בארצות הברית יש בצורת
קשה  .הטמפרטורות גבוהות  ,ולא יורדים גשמים  .גלי חום כבדים עברו על יוון ויוגוסלוויה.
במוסקבה נמדדה טמפרטורה של  30מעלות .בסין היו חמסינים  .אלה הן מקצת מן הידיעות על
מזג האוויר  ,שהתפרסמו בשבועות האחרונים  .על רקע ידיעות אלה  ,נערך בטורונטו שבקנדה
כנס גדול של אנשי-מדע העוסקים בחקר האקלים.מן הכנס הזה יצאה אזהרה לעולם  :כדור-
הארץ נמצא בתהליך של התחממות  .אם לא נטפל בנושא בזמן  -צפויה האנושות לסכנה .
מדוע ואיך מתחמם כדור-הארץ ؟
אנשי המדע בעולם מאוחדים היום בדעה  ,כי כדור-הארץ נמצא בתהליך של התחממות  .השנה
שעברה נחשבת לשנה החמה ביותר בעולם מאז החלו לנהל בעולם רישומים של מזג-האוויר .
הטמפרטורה הממוצעת בעולם היתה גבוהה בשנה זאת בחצי מעלה מכל השנים שרשמו בהן
רישומים על מזג-האוויר  .חצי מעלה זה הרבה מאוד  .גם השנה מזג-האוויר הוא חם מאוד
באזורים רבים בעולם  .משתתפי הכנס אומרים  ,כי אם תהליך ההתחממות יימשך  ,תהיה
הטפרטורה הממוצעת בעולם בעוד כ 50-שנה גבוהה יותר בין  1.5ל 4.5 -מעלות מאשר
הטמפרטורה היום .בין אנשי -המדע יש תיאוריות שונות על הסיבות להתחממות  ,אך כולם
מסכימים  ,כי חלק מההתחממות הוא מעשי ידי אדם  .ההשגים הטכנולוגיים העצומים של האדם
עלולים לגרום בסופו של דבר לסכנה נוראה לאנושות.בכל יום נפלטות כמויות עצומות של גאזים
מכדור -הארץ  ,ועולות אל האטמוספרה  .הם יוצרים באטמוספרה תנאים הדומים לחממה ,
כלומר  ,תנאים הגורמים לכך שקרני השמש מחממות את כדור-הארץ  ,בלי שיהיה אחר-כך
תהליך של התקררות  .אותם תנאים הקיימים בחממה לגידול צמחים  .הגאזים נפלטים ממפעלי
תעשיה  ,משריפת דלק במכוניות  ,משריפות עצומות של יערות  ,ועוד  .הסכנה הגדולה ביותר
היא ,לדעת אנשי-המדע  ,בפגיעה בשכבת האוזון  ,הנמצאת באטמוספרה ומגינה על כדור-הארץ
מפני פגיעה של קרני שמש מסוכנות  .גאז זה נמצא בתהליך של דילול  ,וזאת כנראה כתוצאה
ממגע עם גאזים מסוימים  ,הנפלטים מכדור-הארץ .

מהי הסכנה בהתחממות ؟
אנשים החיים באלסקה יכולים ודאי לשאול  :מה רע בכך שיהיה חם מעט יותר ? אך להתחממות
כדור הארץ עלולות להיות תוצאות מרחיקות-לכת על כל מבנה החיים  ,והיא עלולה אפילו לסכן
את קיום האנושות  .יש ארצות רבות שהטמפטורה בהן גבוהה מאוד  ,וכל מעלה נוספת עלולה
לגרום להשמדה של הצמחים  ,לפגיעה קשה ביבולים  ,ועוד  .ההתחממות של כדור-הארץ
עלולה לגרום להפשרה של קרחונים  ,לעלייה של גובה פני הים  ,להצפות של שטחים גדולים
מאוד על פני כדור-הארץ  .קרינה של קרני שמש שחלקן מסוכנות  ,עלולה לגרום לפגיעה קשה
בבריאותם של בני-אדם בעולם
איך להתגבר על הסכנה ؟
אנשי  -המדע בעולם מאוחדים בדעה  ,כי יש לפעול במהירות  ,כדי להקטין את זיהום האוויר
ואת כמויות הגאזים המסוכנים הנפלטים לאטמוספרה  .יש לעשות זאת לפני שיהיה מאוחר מדי .
אומנם אין ביטחון מלא  ,כי גם אז לא תימשך ההתחממות .יש אנשי מדע הטוענים  ,כי מקור
ההתחממות אינו רק בשליטה של אדם  ,והוא תוצאה של שינויים באטמוספרה  ,של אופן
הקרינה של השמש  ,ועוד  ,אך גם הם בדעה  ,כי זיהום האוויר בגאזים הוא מסוכן  .המדענים
בכנס גם הציעו למדינות לחתום על הסכמים להגבלת השימוש במכשירים ובמפעלים הפולטים
גאזים מסוכנים  :אך ספק אם תוכנית כזאת יכולה להיות מעשיות היום  .בינתיים ממשיכים
אצלנו  ,ובעוד מקומות רבים בעולם  ,לנגב את הזעה  ,לסבול מהחום הכבד  ,ולחפש פתרונות
קלים יותר מהיום למחר .
*******************
לראשונה מאז תחילת החורף בישראל התפשט הגשם אתמול לאזורים המדבריים  .הגשם
ירד בהר הנגב  ,ושלג כיסה את הגליל העליון והתחתון .עקב הגשמים בנגב ,החליטה רשות
שמירת הטבע לסגור שמורות וגנים לאומיים מחשש לשטפונות  .בתל אביב שוב הוזרמו שפכים
לים ולנחלים  ,בגלל עומס של שפכים ומי גשם  .הכמות הגדולה ביותר של גשמים ירדה באזור
החוף  .מי הגשמים שירדו ושיירדו היום עשויים לזרום לכנרת ,מה שכמעט ולא קרה בגשמים
קודמים החורף .עקב כך עשוי מפלס האגם לעלות ,לפי ההערכות  ,בכעשרה סנטימטרים  .השלג
שירד בגולן ובגליל יתרום רק באופן חלקי למאזן המים בכנרת ובמאגרי מי התהום .על פי
ההערכה  ,משלג בגובה עשרה סנטימטרים  ,רק סנטימטר אחד הופך למים  .החשיבות העיקרית

של מים אלה היא חלחולם למי התהום  ,והעשרת מעיינות בגליל ובמקורות הירדן  .בתל אביב
הזרימו אתמול שוב ביוב לנחלים ולים  ,מפני שמערכת הולכת השפכים והניקוז לא עמדה בעומס
 .השפכים הוזרמו לירקון  .לנחל איילון ולים  .מומחה לאקלים הסביר  ,כי העובדה שחודש
דצמבר היה חם במיוחד  ,סייעה ליצירת תנאים לגשם מוגבר בינואר  .לדבריו  ,הטמפרטורה
הגבוהה של הים יצרה אנרגיה במערכת האוויר הקר  ,וזו  ,בשילוב עם אדי מים  ,הפכה לגשמים
חזקים .
*******************
משולש הגבולות של קונגו  ,רואנדה ואוגנדה הוא מהאזורים היפים ביותר ביבשת אפריקה .
שרשרת של הרי געש גבוהים מהווים גבול בין המדינות  .רכסי הרים גבוהים  ,מדרונות פוריים
ועמקים צרים מעובדים לטרסות באינטנסיוויות בידי תושבי האזור הצפוף  .במדרונות האלו ,
בתוך כיסי יערות טבעיים שהוגדרו כשמורות טבע  ,נדחקו  600גורילות ההרים האחרונות
שנותרו בטבע בעולם כולו  ,לחוצים בין שלושה גבולות מדיניים והמוני בני אדם הצובאים על
השטחים שלהם .מחצית מהגורילות האלה חיות במורדות הרי הגעש בשמורת וירונגה במשולש
הגבולות  .המחצית השניה חיה במרחק של  25ק"מ משם  ,בשמורת יער הגשם בווינדי  ,הידועה
גם בכינוי "יער הגשם הבלתי-חדיר"  .שמורה זו מגיעה עד לגבול קונגו  .מטיילים חובבי טבע
מכל העולם מגיעים אל מערב אוגנדה כדי לצפות בגורילות ההרים  .חוקי שמירת הטבע
החמורים מגבילים את הצפייה בכל אחת מן השמורות לשישה מטיילים ביום  ,המורשים להגיע
אל חוברות הגורילות ולצפות בהם למשך לא יותר משעה  .פקח של שמורת הטבע עוקב אחר
סימנים שמותירות הגורילות בשטח  -ענפים שבורים  ,נצרי חזרן )במבוק( לעוסים  ,גללים וקיני
שינה שבהם בילו את הלילה  .בסכין ג'ונגלים ארוכה הוא קוצץ ענפים סרבניים שחוסמים את
הדרך  .הרובה שבידו מיועד בעיקר נגד ציידים  ,שפוקדים לעתים את האזור והורגים גורילות
למטרות פולחן  ,מזכרות לתיירים ובעיקר כדי ללכוד גורי גורילות ולמכור אותם לאספנים ולגני-
חיות בעולם .לאחר שעות של מעקב ברחבי היער  ,זחילה בין שיחים וטיפוס על מדרונות ,
המפגש עם הגורילות מרגש  .המפגש הוא ממרחק של מטרים ספורים עם קופי אדם  ,שהזכרים
הגדולים בהם מגיעים לגובה שני מטרים ולמשקל  200ק"ג .
*******************
ציקלון ונחשול אדיר שפגעו אתמול בבנגלדש ממפרץ בנגאל גרמו למותם של לפחות  47בני
אדם  ,הותירו עשרות אלפים חסרי בית וגרמו נזקים לגידולים  ,מסרה סוכנות הידיעות הרשמית

 .BBSוביפאן נע אתמול הטייפון בארט לכיוון האי הוקאידו  ,לאחר שהיכה באיי יפאן וגרם
לרוחות וגשמים עזים  ,שבהם נהרגו לפחות  26איש ונפצעו  . 537בארט נע במהירות של 50
קמ"ש סמוך לחוף המערבי של הוקאידו  ,והיה צפוי להכות באי ליד נמל וואקאנאי  1091 ,ק"מ
מטוקיו  .מהירות הרוח אתמול בבוקר הגיעה ל 108-קמ"ש  .בעיר שיראנוי התגלו גופותיהם של
 14בני אדם בבתים שהוצפו על ידי גלי ענק  .בהירושימה הפילה הרוח שני עגורנים בבית חרושת
 .במקומות רבים דווח על מפולות אדמה  22 ,בתים נהרסו  ,ויותר מ 4000-בתים הוצפו .
בישראל הגדירו פקידים בשירות המטאורולוגי את הסופה הצפויה להגיע מחר לפנות בוקר כי
היא כמעט הוריקאן  .החזאים העבירו אזהרות לגורמים שונים כמו חברת החשמל  ,ימאים ,
מנופאים ומשטרת התנועה  ,לקראת מזג האוויר הסוער הצפוי  .קיים חשש לעקירת עצים וקריעת
כבלים וחוטים בשל משבי רוח של  70קמ"ש ומשבים קצרים ופתאומיים של  100קמ"ש .
החזאים מסרו אמש כי כבר הלילה יחלו לנשב רוחות שיילכו ויתחזקו  .מחר עשויות להתפתח
בדרום סופות חול ואובך  ,שיגיעו גם למרכז  .הם הוסיפו ואמרו " רק הגשם שיבוא אחר-כך
ינקה את האובך  ,רוחות חזקות כאלה לא פקדו את ישראל זמן רב "  .הרוחות החזקות יימשכו גם
מחרתיים  .הגשם צפוי לרדת ממחר ועד יום חמישי  .הוא יתחיל בצפון  ,ויתפשט כמעט לכל
חלקי ישראל  .ביום חמישי עדיין יירד גשם בכל ישראל  ,למעט אילת  ,אם כי הרוחות ייחלשו
מעט .
*******************
בשנים האחרונות מוצפים אמצעי התקשורת בעולם בדיווחים על ירידה בכמות האוזון
שבאטמוספרה ועל הסכנות הצפויות למין האנושי ולצורות חיים אחרות על פני-כדור-הארץ .
האוזון  ,גז אשר המולקולות שלו מורכבות משלושה אטומים של חמצן  ,התגלה ב 1840-ע"י
הכימאי הגרמני כריסטיאן פרידריך ֶשנְ ַבּיִן בניסויי התפרקויות חשמליות באוויר  .הוא הבחין
בריח מיוחד  ,שהתלווה לניסויים אלה והניח כי הריח מצביע על נוכחות גז  ,אשר קרא לו אוזון )
נְבּיִ ן החל לחקור את התכונות האופיניות של גז זה  ,והציע שיטה
המילה היוונית ריח ( ֶ .ש ַ
פשוטה לקביעת ריכוזו באוויר  .הוא גם שכנע חוקרים אחדים לערוך מדידות רצופות של ריכוזי
אוזון באוויר  ,ואכן קיימות סדרות אלו מאותה תקופה  ,שנערכו משך  20שנה  .מתוך התוצאות
ניתן היה ללמוד על התנהגות ריכוזי האוזון בהתאם לעונות השנה  .מידע נוסף על תפקיד האוזון
הס ֶפּ ְק ְט ִרית של קרינת-
באטמוספרה הגיע מתחום מחקר שונה והיה קשור בבדיקת ההתפלגות ְ
בס ֶפּ ְק ְטרוּם .
השמש המגיעה לפני כדור-הארץ .כבר ב 1878-נמצא כי הקרינה העל-סגולה חסרה ְ

מתוך שיקולים תאורטיים שיערו שקרינת השמש מכילה גלים אלה  ,והעדרו של התחום הזה
מהס ֶפּ ְק ְטרוּם יוחס לנוכחות מרכיב אטמוספרי בלתי-ידוע אשר אמור היה לבלוע את הקרינה
ְ
החסרה .אולם זהותו של מרכיב זה ומיקומו באטמוספרה לא היו ידועים  .חידת "האטמוספרה
טלי ) ( Hartley
נוּאל ַה ְר ִ
וול ֶטר ֵ
הבולעת" פוענחה לבסוף ע"י כימאי האטמוספרה האנגלי סר ְ
שהחליט ב 1880-לקבוע  ,בניסויי מעבדה  ,את כושר-הבליעה האופטית של כל הגזים שהיו
מוכרים לו  .האוזון נבדק ב , 1881-והתברר כי יש לו כושר בליעה גדול מאוד בתחום העל-סגול .
לכן ,טען הרטלי ,המרכיב האטמוספרי שבולע את הקרינה קצרת הגל של השמש  ,חייב להיות
האוזון  ,מפני שקיימת חפיפה בין תחום אורכי-הגל שבולע האוזון  ,לבין תחום אורכי-הגל
בס ֶפּ ְק ְטרוּם קרינת -השמש  ,כפי שזה נמדד בגובה פני-הקרקע  .הרטלי גם הצליח
החסרים ְ
לאמוד את כמות האוזון הנמצאת בעמוד אוויר דמיוני  .באשר למיקומו של האוזון באטמוספרה ,
הרטלי שיער כי האוזון מרוכז באטמוספרה העליונה  ,אך הוא לא היה יכול לנקוב בגובה המדויק
ואף לא הצליח להצדיק את טענתו  ,בעיקר עקב חוסר מידע על אודות המבנה האנכי של
האטמוספרה  .לימוד מבנה זה התחיל בראשית המאה הנוכחית שמטרתן היתה קביעת השינויים
טוס ֵפ ָרה היא בבליעת הקרינה העל
בסִ ְִט ָר ְ
באטמוספרה  .החשיבות הגדולה של נוכחות האוזון ִ
סגולה של השמש  .ידוע כיום  ,כי קרינה זו במיוחד באורכי גל קטנים מסוגלת לחולל שינויים
מרחיקי לכת וחשׂיפת בני-אדם לקרינה שעלולה לגרום לסרטן-העור  .יש כיום ֵעדוּיוֹת ברורות
ָטוֹס ֵפ ָרה נפגעת והולכת  ,כתוצאה מפליטת גזים מעשׂה ידי אדם  .כיום
בס ְטר ְ
לכך ששכבת האוזון ִ
מעריכים כי ירידה של  02%בכמות האוזון האטמוספרית תגרום לעליה של  30%במקרי סרטן-
העור באזורים בהם הקרינה חזקה  .הירידה בכמות האוזון תגרום גם לשינויים אקלימיים  .יש
טוֹס ֵפ ָרה תתקרר  .וכך ישתנה מאזן-הקרינה שבין כדור הארץ לאטמוספרה .
הס ְט ָר ְ
להניח כי ִ
השינוי האקלימי הצפוי עקב הפגיעה בשכבת האוזון הוא אחד מהשינויים החוזרים לעתיד עקב
השתנות הרכב האטמוספרה .
*******************
 -8בשנת 1678סיפר נוסע צרפתי על גילוי אחד ִמ ִפּ ְל ֵאי הטבע הגדולים בצפון מזרח ארה"ב .
וכך סיפר  :בין שתי ימּות נמצא מפּל מים אדיר ונהדר .המים במפל נופלים בצורה מופלאה שאין
דומה לה בעולם הגדול .מורי-הדרך  ,הילדים המקומיים סיפרו כי פרוש השם "ניאגרה" בשׂפתם
הוא "מים רועמים"  .ואמנם ככל שהתקדמו בגדה הסלעית של הנהר נשמע יותר ויותר קול רעם
כביר מן הכוון הנגדי .האוויר היה רווי רסיסי מים זעירים וענן לח חלבי  .כשנפתח לפניהם מסך

ימ ָתנִ ית של מים
הענפים העבותים עמדו החוקרים מוקסמים ומשתאים .לפניהם התנשׂאה חומה ֵא ְ
ֲמה ַחי ִָתית אל אגם עצום של מים גועשים.היה זה מראה אלוהי ,וחווייה חד-
קוצפים שנפלו ְב ַנה ָ
פעמית  .מפל הניאגרה הוא בעצם שני מפלים נפרדים .האחד שייך לארה"ב וצורתו ישרה
ֲליות תת-
ֵלית .השני השייך לקנדה צורתו פרסתית ) כשל פרסת הסוס ( כיום מאפשרות ַמע ִ
וס ְרג ִ
ַ
קרקעיות לרדת למרפסת קשתית כדי לחזות ממנה באשר בעל השם העולמי  .תיירים אמיצים
במ ְקוֵה מים גדול .זרם המים האדיר של
וסקרנים יכולים לעלות על ספינה העושה סיור מעגלי ִ
הניאגרה מאפשר הפקת אנרגיה חשמלית בעזרת מתקנים חדשניים  .בשעות הלילה המראה
מרהיב עוד יותר  .המפלים העצומים נוצצים לאורם של זרקורים ענקים ואורות צבעוניים .
*******************
 -9המים הם גורם חיוני ביותר לקיום החיים בכדור הארץ  .הם מכסים קרוב לשלושה רבעים
משטחו ,הנפח הכולל של הימים והאוקיינוסים הוא כ 5.1-מיליארד ק"מ מעוקב .האגמים
והנהרות מהווים רק חלק קטן מכמות זאת ,אבל מימהם המתוקים משמשים כבית גדול חשוב
ליצורים שונים ,שקל לצפות בהם.כל האורגניזמים ממסים מלחים מינרליים בתוך תאיהם.
הריכוז של מלחים אלה הוא כ 5.3-אחוזים כמו הריכוז שלהם במי-ים מלוחים .עובדה מעניינת זו
היא ,בעצם ,תזכורת לכך שהחיים החלו כנראה את התפתחותם בים ,ולא על פני היבשה .אפילו
הכמויות היחסיות של כל מלח בתערובת בפני עצמו מקבילות ,פחות או יותר ,לכמויות היחסיות
הנמצאות במיהים ולא במקרה בעל-החיים במים "מלוחים" כמו המים שמסביבם,ולכן המים
יוצאים מתוכם .אבל הדבר שונה לגבי בעלי החיים שבאגמים ,הנוזל שבתוך גופם הרבה יותר
מלוח מן המים המקיפים אותם ,ולכן תהליך האוסמוזה נוטה להעביר מים לתוך התאים  .אילולא
נקטו אמצעי הגנה מיוחדים ,בעלי-החיים אלה היו מתנפחים ומתפוצצים .כל שוכני המים
המתוקים פיתחו כל מיני שיטות להתמודד עם הבעיה הזו  .יצורים חד-תאיים רבים נפטרים
מעודף המים בשיטה דומה לזו המשמשת אותו להוצאת מים מסירה דולפת בעזרת דלי .ברגע
שהמים חודרים לתא מבצעים הנקראים חלליות מוצאים אותם החוצה .בעלי חיים גדולים מהם
מוגנים באמצעות עור חסין למים המתוקים ,לדוגמה  ,מכוסים בשכבה רירית בלתי חדירה למים,
ואילו החרקים מוגנים באמצעות שריון חיצוני .בעלי-חיים כמו צלופחים וכמו שוכני השלוליות
בסלעים יכולים להסתגל לרמות שונות של מלח  ,אבל שאר בעלי-החיים שמצויים במים מתוקים
 המעבר ממים מלוחים למים מתוקים ולהיפך ,הוא בלתי אפשרי ואפילו קטלני .*******************

 -10רעידת אדמה עזה בעוצמה של  7.6בסולם ריכטר פגעה אתמול לפנות בוקר באזרים
נרחבים בטייוון  ,ובתוכם טייפה הבירה  .הרעידה זיעזעה בניינים רבי-קומות ,גרמה לשיתוק
מערכות החשמל והטלפון בחלקים נרחבים באי וגרמה נזקים כבדים לבניינים ולתשתיות  .זוהי
רעידת האדמה החזקה ביותר בטייוואן בעשר השנים האחרונות ואחת משלוש הרעידות החזקות
בעולם בעשׂור האחרון  .מאחר והרעש אירע בלילה וכל המערכות קרסו  ,טרם ידוע מהו מספר
הנפגעים באסון  .אחד הפקידים במכון הגיאולוגי האמריקני בקולורדו אמר  ,כי זהו רעש הדומה
לזה שהיה בטורקיה  ,אך עדיין איננו יודעים באיזה עומק הוא התחולל  .מוקדו של הרעש בים,
במרחק של  541קילומטרים דרומית מזרחית לאי  .אתמול הזהירו הרשויות בטייוואן מפני גלי
ענק הבאים בעקבות רעידת אדמה בלב הים  ,העלולים לפגוע בטייוואן  ,ביפאן  ,בפיליפינים .
אמש הוצגו בשידור ישיר בסי-אן-אן תמונות החילוץ ממלון "סאנגהן"  ,שבלב טייפה  .שלוש
הקומות התחתונות של המלון התמוטטו  .הקומות העליונות  ,שנפגעו מאוד  ,נותרו נוטות על
צידן באופן מסוכן  .ובעוד שצוותי החילוץ מנהלים מרץ נגד הזמן על מנת לנסות ולחלץ יותר מ-
 2600בני-אדם הלכודים עדיין מתחת להריסות הבניינים בטורקיה  ,המשיכו אתמול לפקוד את
המדינה מאות רעשי-משנה  ,שהחזק שבהם היה בעוצמה של  8.6בסולם ריכטר  .לא נמסר על
נפגעים נוספים כתוצאה מרעשים אלה .
*******************
 -11מפלס הכנרת חצה אתמול את הקו האדום התחתון והגיע ל 312-מטר  .בנציבות המים
ובמקורות צופים שהיום הוא יעלה ב 2-ס"מ נוספים  ,וכך גם בימים הבאים  .בשל הבצורת
בישראל עמד מפלס הכנרת בחודשים האחרונים מתחת לקו האדום התחתון ובאחרונה דנו
בנציבות בהורדתו ל 412-מטר  ,כדי לאפשר שאיבה של  160מיליון מ"ק נוספים  .גורמים
בנציבות המים הביעו אופטימיות לגבי המשך עליית המפלס בימים הקרובים  ,לאחר שבאגן
ההיקוות של הכנרת ירדו ביומיים האחרונים  40-60מ"מ גשמים  .דווח גם על עלייה משמעותית
במפלסי המים במאגרים התת-קרקעיים של ישראל  .ירידת מפלס הכנרת גורמת להמלחת המים
באגם  .החשש הוא שבמשך הזמן תגרום המלחת המים לפגיעה קשה באיכותם עד שאי אפשר
יהיה להשתמש בהם כמי-שתייה " .אף פעם לא עמדנו בפני מצב חירום כזה של פגיעה קשה
בטבע,בחי ובצומח כתוצאה מהתייבשות מקורות מים ,כפי שעמדנו השנה  ,כך אמר מנהל אגף
אקולוגיה ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים  .לדבריו  ,גם אם יהיה חורף רגיל השנה  ,לא
יתמלאו מאגרי מי התהום  .ואם יהיה חורף שחון  ,נהיה עדים לאסון אקולוגי חסר תקדים

בישראל  ,תמותה וניוון של אוכלוסיות שלמות של בעלי חיים וצמחים ברחבי הארץ  .כבר השנה
המצב הגיע לכך שפקחי הרשות החלו בהכנת "מקלטים" ) מכלי מים גדולים ( שאליהם הועברו
בעלי חיים ימיים  ,כדי להציל אותם מהתייבשות .
*******************
 -12הסופה שהיתה ביומיים האחרונים במישור החוף גרמה נזקים של מליוני שקלים למטעי
האבוקדו בגליל המערבי ובמרכז ישראל  -כך עולה מהערכות ראשונות של שמאי הקרן לביטוח
נזקי טבע בחקלאות  .השמאים יצאו אתמול לשטחים שנפגעו ואמדו את הנזק  .מרבית היבולים
של חקלאי ישראל מבוטחים בקרן לביטוח נזקי טבע  ,שהיא חברה ממשלתית  .הסופה גרמה
לנשירת אלפי טון אבוקדו  .נגרמו גם נזקים כבדים לפרדסים .
*******************
 -14איך צומחים סלעים? האם מלמטה-למעלה או מלמעלה-למטה? האם הסלעים בכלל
צומחים ?  .אכן יש גם סלעים שצומחים  -לא בדיוק כמו הצמחים  ,אלא בצורה שונה  .אמנם את
תהליך הצמיחה אי אפשר לראות ,אך את התוצאה של הצמיחה הזאת אפשר לראות .גם אנחו
נוכל לראות זאת במערת אבשלום בישראל ,שהיא מערת הנטיפים היפה והמיוחדת  .גלויה של
המערה היה אירוע מלהיב לחוג חובבי הטבע בעולם כולו  .המערה הצטרפה מיד לרשימה
המסודרת של מערות נטיפים בעולם  .איך נוצרה מערה מרשימה זו ואיך נוצרו וצמחו עמודי
הסלעים המרהיבים שבתוכה? מן התקרה של המערה מטפטפים מי הגשמים המרוכזים שבתוכם
גיר מומס וחומרים אחרים  .אם הטפה מתאדה לפני שטפטפה ,נשאר הגיר המומס כנקודה זעירה
בתקרת המערה  .טיפה נוספת מטפטפת והגיר המומס שבה הופך לעוד נקודה וכך  ,במשך
ֶדת על
מיליוני שנים הוא צומח להיות עמוד מלבין  ,התלוי מן התקרה  .לפעמים הטיפה ִמ ְתאַי ֶ
רצפת המערה ואז צומח עמוד מקסים מן הרצפה למעלה  .מה קורה כששני עמודי צמחים כאלה
נפגשים? הם הופכים להיות עמוד אחד ,מחוטב ומקושט כמו בארמון מפואר בעולם הדמיון .
מראה העמודים והנטיפים הוא מראה משׂמח לכל אוהבי הטבע על אף שילד קטן אמר בקול " :
זה מקום קצת מפחיד
*******************
 -15חוקרי הדינוזאורים בארה"ב מאמינים כי גילו שׂרדים של הדינוזאור הגדול ביותר שאי פעם
התהלך על פני כדור הארץ  .אילו היה חי היום  ,היה מסוגל להציץ לתוך חלון של בית בגובה של
שש קומות  .היצור הענק שקל כ 60-טון  ,וגובהו היה  81מטרים  .הוא חי לפני כ 110-מיליון

שנה  .הוא נקרא "סארוֹפוֹסיידוֹן" שמשמעו רעש אדמה אלוהי  .החוקרים מאוניברסיטת
אוקלהומה טוענים כי לסארוֹפוֹסיידוֹן היה הצוואר הארוך ביותר שנמצא במאובני הדינוזאורים .
פרופ' ריצ'רד סיפילי ,שהוביל ב  4991את משלחת המחקר בדרום-מזרח אוקלהומה ,סיפר כי
כשגילו את השׂרידים סברו תחילה בטעות שזהוא שׂריד של גזע-עץ קדום .אולם ,חקירה
מדוקדקת העלתה את האמת  .יש לציין ,כי הדינוזאור הגדול ביותר שהתגלה עד כה הוא ה
"דיפלודוקס" שגובהו  15מטר  .כל אחת מעצמות הצוואר של ה"סארוֹפוֹסיידוֹן" היא באורך של
 021ס"מ " .הצוואר ביצור שהתגלה ארוך בשליש מה"דיפלודוקוס"  .משקלו של היצור לא היה
גדול בהתאמה .לדברי פרופ' סיפלי ,הוא ככל הנראה היה האחרון מבני מינו .
*******************
 -16חוקרים גילו לאחרונה ,כי יש עלייה גדולה בכמות של שני סוגי צמחים הצומחים
יקה  .בין גושי הקרח נראים כתמים גדולים יותר של צבע ירוק  .המומחים
אַר ְק ִט ָ
ביבשת אַנְ ְט ְ
אומרים  ,כי תופעה זאת קורית בגלל התחממות כדור-הארץ .ההתחממות גורמת ,כידוע  ,נזק
יקה אינה סובלת מכך .
אַר ְק ִט ָ
לכדור-הארץ אך מתברר כי אַנְ ְט ְ
*******************
 -17בכל שנה ,מחודש אוקטובר ועד סוף חודש מארס ,יש חגיגה של ציפּורים בישראל.
האנשים נוסעים למשל למעגן-מיכאל ,ושם יושבים וצופים באלפי הציפורים מכל המינים
והסוגים .סביב הבריכות יש ִצ ְמ ִחייה אופיינית המתאימה למקומות מים .צמחייה גבוהה וסבוכה.
הציפורים הנודדים מוצאות שם כל-טוב )גם מזון ( ,כלומר דגים ) וגם מקומות למנוחה ולמסתור
בתוך הצמחייה שליד המים(  .לכן מגיעות לשם כל שנה המוני ציפורים .השמורה פתוחה לקהל
ברוב ימי השנה ,אך לא בקיץ .בקיץ הציפורים מקננות ) בונות את הקן ( ומגדלות את הגוזלים ,
ולכן שומרים עליהן לבל יפריעו להן האנשים הרבים .מבחר גדול מאוד של ציפורים יש במעגן-
מיכאל .ראשית נזכיר את הציפורים הנודדות  ,שעוברות שם בדרכן לאפריקה ,בסתיו ,או
לאירופה ,באביב .נוסף עליהן יש כאן ציפורים שזהו ביתן ,והן חיות שם כל שנה .הן נקראות
ציפורים יציבות ,בניגוד לציפורים נודדות .בבריכות אפשר לראות אגמיות כשהן שׂוחות בלהקות.
הן בולטות במקור הלבן שלהן .לפעמים מתלווים אליהן ברווזים ,אך הם זהירים מאוד ,לאחר
שנים שהאדם צד אותם כדי לאכול את בשׂרם .על המים נראה גם שחפים רבים מאוד .הם אוהבים
לשחות על המים ולחפש דגים מתים .על פני המים אפשר לראות את הפרפור ,שקיבל את שמו
בזכות התרגילים שהוא עושה על המים ־ תרגילים שמזכירים פרפר .צבעיו הם שחור לבן ,והוא

צולל למים כדי להשיג לו אוכל .אך לא תמיד הוא מצליח בכך ואפשר לראות אותו כשהוא צולל
שוב ושוב .השלדג לבן החזה נראה כמו ברק כחול .על הכנפיים יש לו צבע כחול מבריק  ,ועל
החזה כתם לבן .בשלוליות הקטנות אפשר לראות עופות בעלי רגליים ארוכות מאוד ,כמו
חסידות ולבניות .בחוף הים נראה את אי היונים שיש עליו המוני ציפורים במשך כל השנה.
*******************
 -18הרכב הקרקע משתנה ממקום למקום  .הקרקע העמוקה ביותר נמצאת במישורים שטוחים
שגובלים בנהרות  -מקומות כמו הדלתה של הנילוס והגדות הנמוכות של המיסיסיפי .נהרות
כאלה נושאים כמות גדולה של טין ,אשר שוקע בגדות ויוצר קרקע .לכאורה ,הקרקע ביערות-
הגשמים הטרופיים עמוקה ופורייה באותה מידה ,אבל בדרך-כלל ,ההיפך הוא הנכון .כאן תמצא
לעתים קרובות שכבה דקה של קרקע ,על גבי שכבה יסודית של סלע איתן .תוכל לאסוף דגימות
של קרקע מאזורים שונים בסביבת מגוריך .אחת הדרכים לבחינת הרכיבים שבדגימה ,היא
להפריד ביניהם בעזרת מים .לרקבובית שבקרקע יש בדרך-כלל צפיפות נמוכה .אם מערבבים
אותה במים היא תצוף ,ואילו חלקיקי הסלעים שבקרקע ישקעו ,לעתים ,החלקיקים השוקעים
יוצרים שכבות נפרדות  ,המסודרות לפי מידותיהן וצפיפותן .טווח הממדים של חלקיקי הקרקע
השונים גדול מאוד .חרסית ,למשל ,עשויה מגרגרים זעירים מקצתם קטנים פי  0001מגרגרי
החול .
*******************
 -19ככל בעלי-החיים גם דבורים זקוקים למזון כדי להישאר בחיים כדי להאכיל את
צאצאיהן .מעלות השחר ועד שעות בין הערבים  ,זרם קבוע של דבורים יוצא מן הכוורת כדי
לאסוף אבקה מכילה חלבונים וצוף עשיר בסוכר .במהלך חייהן הקצרים הפועלות עורכות אלפי
סיורים כאלה .הן מוצאות את הצוף בעזרת לשונן הצינורית .את האבקה המזינה אוספות
הדבורים ומאחסנות בכיסי-האבקה שנמצאים על רגליהן האחוריות .תוך מלאכת איסוף המזון
נדבקת אבקה לשערות גופן .הדבורים הפועלות חוזרות אל הכוורת שם הן מאחסנות את הצוף
בתאים ,ובעמל רב הופכות אותו לדבש .גם את האבקה הן משמרות .מאגר זה של מזון יכלכל
אותן במהלך החורף הקר .הפועלות אינן מחפשות את המזון בשדות באופן אקראי .כפי שתוכלו
לגלות בעצמכם יש להן מערכות נהדרות של תקשורת ,אשר מאפשרת לדבורה אחת לגלות
לדבורים אחרות היכן אפשר למצוא מזון .לאחר שהדבורה הראשונה מוצאות שדה פרחים עשיר
המזון ,היא חוזרת לכוורת שלה ומבצעת ריקוד מיוחד ,המדווח על כיוון השדה והמרחק

מהכוורת .הדבורים מבינות את המסר החבוי בריקוד ,ועפות בדיוק בכיוון בנכון  .בתוך דקות
מעטות מוקף השדה בדבורים מזמזמות ופעלתניות .
*******************
 -20חוף של ישראל נסוג כתוצאה מגלישת מצוקי הכורכר לאורכו  .נסיגת החוף גדולה
במיוחד באזור שמיפו בדרום ועד כפר-ויתקין בצפון ישראל .מה גורם לגלישת המצוקים? .
יציבותו של מצוק הכורכר תלויה בשיווי המשקל בין חלקו העליון לחלקו התחתון  .החלק
התחתון תומך והחלק העליון לוחץ  .כאשר החלק התחתון יציב  -לא תהיה התמוטטות .כל
אירוע שמפחית מנפחו של החלק התחתון ,כמו גלים השוטפים חלקים ממנו ,יגרום לגלישה .
ואכן בחורף ,לאחר סערות  ,רואים מצוקים שלמים הגולשים לכיוון הים  .מאידך ,כל גורם
שמכביד על החלק העליון אף הוא עשׂוי לגרום לגלישה,לכן בניה למצוק מגדילה את סכנות
הגלישה וההתמוטטות .לפעמים נדמה לנו ,כי המים הם דבר שאין לא סוף .אנחנו פותחים את
הברז והמים זורמים ממנו ,עד שנסגור אותו .בטיולים שונים באזורי הימים והנחלים אנחנו רואים
את המים זורמים בעוז במקורות ובמפלים  .בחורף יש שטפונות אדירים ואנחנו רואים אותם
ממש ,או בטלוויזיה .יש מים ! בכל חודש אז אפשר לשלם את החשבון ולהמשיך לצרוך מים,
ככל שמתחשק לנו .אבל האם באמת יש מים עד אין סוף? לא ולא  .רוב המים בעולם נמצאים
באוקיינוסים ובימים הגדולים .מים אלה מלוחים ואי אפשר לשתות אותם ,להשקות בהם לצרכים
ביתיים .אפשר להפוך אותם למים שפרירים )להתפיל אותם(  ,על ידי הוצאת המלח מהם ,אבל
עניין זה עדיין יקר מאוד ולא מעשי  .בעולם כולו חסרים ,או יחסרו בקרוב ,מים טובים לכל בני-
האדם ,וישראל היא אחת המדינות שחסרון המים בהן קשה במיוחד .ישראל ארץ קטנה עם הרבה
מאוד תושבים והרבה צרכים ,אבל מים יש לה רק בצמצום .אין בישראל נהרות גדולים .והגשם
יורד בה רק חודשים אחדים בשנה .אי אפשר לתפוס את כל מי הגשם וגם אין איפה לאגור אותם.
יש שם רק אגם אחד של מים מתוקים  ,הכנרת ,וכמות המים שאפשר לאסוף בה קטנה ואיננה
מספיקה .יש בישראל גם כמה נחלים נובעים ,שהגדול ביניהם הוא הירקון ,אבל כמות המים
שזורמת בהם איננה גדולה והיא פוחתת מאוד בקיץ  ,דווקא בשמן שהאוכלוסיה זקוקה להם
ביותר .את רוב מי הנחלים תפסו לצורך השקייה ולמטרות אחרות והכניסו לתוך צינורות .נחלים
זורמים ־ שהם דבר יפה מאוד וחשוב בנוף  -נותרו מעטים .בנוסף על המים שעל פני השטח יש
מים ,הנשמרים במעמקי האדמה במאגרים טבעיים שנקראים "אקוויפרים" .אנו מגיעים אליהם,
כאשר אנחנו קודחים בארות ,לפעמים לעומק של מאות מטרים .את המים מן האקוויפרים צריך

לשאוב בזהירות  :אם שואבים יותר מדי ,יורדים פני המים באקוויפר ,ואז יזרמו מי הים לתוכו
מתחת לאדמה וימליחו את המים הטובים .כבר עכשיו אנחנו משתמשים לצורכי הבית ,לחקלאות
ולתעשייה ביותר מים ממה שמותר לנו ,ואם נמשיך כך ־ נישאר בלי מים טובים .אפילו כמה שנים
גשומות לא יספיקו כדי לתקן זאת .בקיצור ,מוכרחים לחסוך במים  .זאת לא סיסמה  ,זאת אמת!
*******************
 -21האנשים שהיו לפני אלפי שנים לא ידעו כיצד נוצרה הקשת הצבעונית המרהיבה  .הם
לא ידעו  ,כי הקשת איננה אלה אור השמש .הם לא ידעו ,כי אור השמש טומן בתוכו שבעה
צבעים שונים ,ואת הצבעים האלה אפשר לראות ,כשנותנים לאור השמש לעבור דרך מנסרה ,וכן
לא ידעו ,כי גם טיפות המים הנשארות באוויר אחרי הגשם מסוגלות לנפץ את אור השמש
לצבעיו .כשראו את הקשת ,עמדו איפוא תמהים ומשתאים וניסו להסביר את הופעתה בסיפורים
שונים .בספר התורה מסופר כי אלוהים נתן את הקשת בשמיים לאות שלא יביא עוד מבול על
הארץ כדוגמת המבול שהיה בימיו של נוח .אולם עמים אחרים סיפרו על הקשת סיפורים אחרים
 .העמים שישבו בצפונה של אירופה האמינו ,כי בשמיים מתגוררים אלים רבים ,וכאשר אלים
אלה רוצים לרדת אל הארץ ,הם עושים לעצמם גשר נהדר ורב צבעים  ,וזוהי הקשת  .ואחרים
סיפרו ,כי בכל אחד מקצות הקשת חבויה קדרה מלאה זהב ,וכל איש שיילך ויגיע לאחד מקצות
הקשת ימצא שם אוצר גדול .מובן מאליו ,כי אין בקצות הקשת קדרה מלאה זהב ,ואילו גם היו,
לא היה איש יכול להגיע אליהן לעולם  .שום איש אינו יכול להגיע לקצות הקשת .
*******************
 -22בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי ייראה ליקוי ירח מלא .לפי התחזית של נאס"א,
לישראל תהיה הזדמנות חטופה לצפות בליקוי המלא .תחילת הליקוי צפויה בשעה חמש בבוקר,
שיאו יהיה בין השעות  04.5ל . 22.7שלא כמו בליקוי חמה  ,הדורש ציוד מיוחד לצפייה בטוחה ,
הצפייה בליקוי ירח אינה דורשת כל ציוד מיוחד  -מספיק להציץ מחלון הבית .עם זאת ,משקפת
או טלסקופ יעצימו את המחזה באופן דרמטי .כל זאת ,כמובן ,בצנאי שעננים לא יחסמו את
מראה הירח  .ליקוי מלא של היריח מתרחש כאשר השמש ,כדור הארץ והירח נמצאים בקו ישר
בחלל ,והירח חולף דרך צל כדור הארץ  .היריח מקבל את אורו מהשמש ,ואנו רואים למעשה את
אור השמש המוחזר מפני הירח .כאשר הירח נכנס לאזור הצל שמטיל כדור הארץ ,נמנע ממנו
אור השמש ,ולכן הוא כמעט לא נראה מכדור הארץ .מאורע מסוג זה יכול להתרחש רק בלילות
ירח מלא ,או כאשר הירח כמעט לגמרי מלא .הצל שמטיל כדור הארץ מורכב משני חלקים :

ה"אוּמברה"  ,שהוא האזור שבו כדור הארץ חוסם את כל קרני השמש ,וה"פנומברה" ־ האזור
שבו כדור הארץ חוסם רק חלק מקרני השמש .בעת הליקוי ,קרני השמש שיצליחו להגיע לירח
)באזור הפנומברה( יירא מכדור הארץ אדמדמות-כתומות  .באגודה הישראלית לאסטרונומיה
מסבירים כי הסיבה לכך נעוצה באטמוספרה העוטפת את כדור הארץ ופועלת כמנסרה ,השוברת
את האור הלבן המועט המגיע מהירח לשלל צבעי הקשת .אבל האטמוספרה פועלת גם כמסננת :
האבק המצוי בה חוסם את מרבית אורכי הגל  ,ומרשה רק לאורכי הגל הארוכים יותר ,האדומים,
לחדור מבעדו .תופעה דומה מתרחשת בעת שקיעת השמש  .כאשר כמות האבק באטמוספרה
גדולה ומתרחש ליקוי ירח ,הסינון יהיה יעיל יותר ,והירח ייראה בגוון חום-אדמדם .ככל שכמות
האבק באטמוספרה קטנה יותר בעת הליקוי ,גוון הירח יתקרב לכתום .בשנת  , 1991למשל,
התרחשה התפרצות גדולה של הר הגעש פינה-טובו בפיליפינים .באותה שנה נראו שקיעות
אדומות מרהיבות .אבל מומחים אומרים שמאז ,יחסית ,לא היו הרבה התפרצויות געשיות ,ולכן
סביר להניח שהירח ייראה בצבע אדמדם-כתום  .במאה שעברה התרחשו  842ליקויי ירח ,ורק 36
מהם היו ליקויים מלאים .ליקוי הירח המלא האחרון שנראה בישראל היה ב 16-בספטמבר .7991
לפי נאס"א ,ליקוי הירח הבא שייראה מאזור אסיה ,יהיה ב 16-ביולי  .בתרבויות קדומות ,ליקויים
בכלל ,וליקויי לבנה בפרט ,נחשבו כסימן מבשר רעות" .בחברות רבות היריח נחשב לאל ,וכאשר
מתרחש ליקוי ירח  ,זה כמו מות האלהים .כמה דמויות היסטוריות הצליחו להפיק תועלת מניצול
תופעת הליקוי .המוכר ביותר הוא מגלה הארצות ,כריסטופר קולומבוס .הוא הצליח לנבא
במדויק מתי יתרחש ליקוי לבנה מלא בג'מייקה ,וכך ככל הנראה הוא הצליח לשכנע את
המקומיים להמשיך לעזור לו ולצוותו במסעם .
*******************
 -23כוננות הוריקן הוכרזה אתמול בחופי מדינות לואיזינה ומיסיסיפי בארה"ב ,מחשש
שהסופה הטרופית "איזידור" המתקדמת צפונה מכיוון מפרץ מקסיקו תוגדר מחדש כסופת
הוריקן  -כפי שהיתה בתחילת השבוע .ממרכז ההוריקן הלאומי של ארה"ב נמסר כי הסופה
צפויה להכות בחופי המפרץ ביום חמישי לפנות בוקר .הרשויות הכריזו על כוננות סופה טרופית
והצפות מטקסס ועד פלורידה .המטאורולוג מייקל פורמוסה אמר לסי.אן.אן ,כי בכל מקרה
תישאר איזידור במעמד של הוריקן קטן .מנהל מרכז ההוריקן הלאומי ,מקס מייפילד ,ציין כי ככל
הנראה כשתגיע הסופה איזידור לחופי ארה"ב ,עוצמתה תהיה בדרגה  ,1בניגוד לעוצמתה לפני
מספר ימים שדורגה בין  4ל .5-מייפילד המליץ לתושבי קו החוף להצטייד באספקת מזון

לשלושה ימים לפחות ,ולהיות קשובים להוראות הרשויות בנוגע לפינוי אפשרי מבתיהם.
תושבים רבים באזורים אליהם צפויה להגיע הסופה החלו להצטייד בקופסאות שימורים
ובבטריות .מייפילד הוסיף ,כי ספינות של הצי ואוניות מסחר השטות במפרץ ,משתדלות שלא
לעמוד בדרכה של הסופה .איזידוור ,שהוגדרה בתחילת השבוע כהוריקן דרגה  ,3אילצה לפחות
 70אלף בני אדם לפנות את בתיהם בחצי האי יוקטאן שבמקסיקו 800 .אלף בני אדם נוספים
נותקו מקווי החשמל והטלפון .לפחות שני בני אדם מתו במקסיקו כתוצאה מהסופה .
*******************
 -24מיליוני בריטים קפצו אתמול בבעתה ממיטותיהם ,בעקבות רעידת האדמה החזקה
ביותר שפקדה את המדינה בעשר השנים האחרונות  4.8 -בסולם ריכטר .הרעש ,שאירע ב12:54-
בלילה ,ונמשך כ 4-עד  30שניות ,היכה את בריטניה כולה בתדהמה .הרעש הורגש בחלקים
נרחבים במדינה ,החל ממרכז אנגליה ודרום מזרחה ,כולל צפון לונדון ,ועד ווילס .לאחר הרעידה
הראשונה הורגשו עוד כמה רעידות משנה" .זה היה רעש אדמה חזק במיוחד במונחים בריטיים,
אבל חלש למדי במונחים בינלאומיים" ,נמסר מהמרכז הבריטי לסקירה גיאולוגית ) .(BGSאלפים
הציפו את תחנות המשטרה וכלי התקשורת בשיחות טלפון בהולות ,בהן דיווחו על קירות
וחלונות שנעקרו ממקומם .חלקם חשבו כי הם נמצאים בעיצומה של הפצצה או חווים הדף של
התפוצצות .קשישה אחת לקתה בהלם ושני אנשים נפצעו קל משברי זכוכית .מוקד הרעש,
העיירה דדלי במערב מידלנדס ,דמה לסרט רפאים ,כשבאישון לילה הגיחו מאות מתושבי העיירה
אל הרחוב על מנת לגלות את פשר האירוע .מאות תושבים מזועזעים ומפוחדים נמלטו מבתיהם
באחד מבנייני המגורים הגבוהים בבירמיגהאם ומצאו מחסה ברחוב .שמאים החלו לסקור את
הנזקים שנגרמו למבנים .רעש האדמה החזק ביותר שפקד את בריטניה נרשם ב 1931-ועוצמתו
היתה  6.1בסולם ריכטר .בשנים האחרונות נרשמו רעשים קלים יחסית :בעוצמה של  4.1בסולם
ריכטר באוקטובר  2001ו 4.2-בספטמבר .2000
*******************
 -25בקרוב ייפתח גן -חיות חדש לאחר שהגן הישן נסגר לקהל .שטח הגן הוא כ250 -דונם .
הגן בנוי לפי ץפיסה חדשה ,האומרת כי צריך לתת "איכות חיים" לחיות שבגן .לחיות שבגן יהיו
שטחים רחבים ,ותעלות עמוקות ,מלאות מים יפרידו בינן לבין הקהל הבא לגן .כך לא יהיו קירות
או גדרות בין החיות לבין הקהל .הגן בנוי סביב לאגם מים מלאכותי ,שבו נמצאים עופות מים.

באגם זורמים מים ,ובמקומות מסוימים יש איים ,שבהם יהיו קופים .בפארק יהיה אזור מיוחד
לילדים ,שבו הם יוכלו ללטף בעלי-חיים וללמוד עליהם .הנמר הפרסי ,הוא נמר שדומה לנמר
שחי בגליל בעבר ,ונעלם לגמרי מהנוף לפני שלושים שנה .הוא פעיל בעיקר בלילה ,שוחה
ומטפס מצוין .בדרך הוא אוכל את החיות שהוא טורף על עץ גבוה ,כדי שלא יהיו לו שותפים.
לאריה האסיאתי רעמת שיער גדולה מאוד .הוא ישן רוב שעות היממה ,והנקבה היא זו שמחפשת
טרף .הוא אוכל כ 25-ק"ג בשר בכל ארוחה .בעבר חי האריה הזה בפלשתין ,עד שנעלם ממנה
במאה ה . 12-כיום הוא חי בהודו .
*******************
 -26קל לחשוב שעולם החי מורכב רק משתי קבוצות גדולות – צמחים ובעלי-חיים .אבל
הביולוגים קובעים שעולם החי מורכב מחמש קבוצות גדולות לפחות ,ואולי אפילו מעשרים.
קבוצות אלו ידועות בשם "ממלכות" .והנה פירוט הממלכות האלה:
 -1ממלכת החד תאיים )חיידקים( :
החד-תאיים הם יצורים זעירים ונחשבים לצורת החיים הקדומה ביותר בכדור-הארץ.
לתאיהם יש דופן קשוחה ,אבל הם הרבה יותר פשוטים מתאים של צמחים ושל בעלי-חיים.
החיידקים מתקיימים במספרים עצומים כמעט בכל בית-גידול ,כולל בגופנו .חלקם מזיקים,
וגורמים למחלות ,אבל הרבה חיידקים מביאים תועלת רבה .החיידקים מצולמים בעזרת
מיקרוסקופ אלקטרוני ,אשר יכול להגדיל פרטים פי כמה וכמה אלפים .החיידק מתרבה על-ידי
כך ,שהוא מפצל את עצמו לשניים .בתנאים מתאימים הוא יכול לעשות זאת כל עשרים דקות,
ולכן הוא מוקף במהרה בהמוני "צאצאים" משלו.
 -2ממלכת הפטריות:
הפטריות מתקיימות תודות לכך שהן סופגות מזון מיצורים חיים אחרים או משאריות של
יצורים שמתו .חלקן נראה ממש כמו צמחים ,אבל יש להן אורח חיים שונה לחלוטין .מתחת
למיקרוסקופ ,הפטריות אינן נראות כמו צמחים .הן מורכבות מחוטים בעלי מעטפת קשיחה,
שנקראים קורים .בדומה לחיידקים ,הפטריות ממלאות תפקיד חשוב בעולם הטבע ,מאחר שהן
ממחזורות את השיירים של יצורים אחרים.
 -3ממלכת הצמחים – צמחים לא צינוריים:

הצמחים מסוגלים לייצר את מזונם בעצמם ,בעזרת אור השמש .יש להם תאים מורכבים,
בעלי דפנות קשיחות עשויות מתאית .הצמחים הראשונים התפתחו במים והיו "לא-צינוריים".
האצות הן עשבי-ים ,והן הצמחים הגדולים ביותר בקבוצה זו ,המונה כ 25000-מינים .רובם
גדלים על סלעים וחלקם נסחפים בים .אצות אחרות גדלות בביצות ובאגמים.
 -4ממלכת הצמחים – צמחים צינוריים:
לצמחים הצינוריים יש שורשים ועלים אמיתיים ,ובגזעים שלהם יש צינורות מיוחדים
המעבירים מים וחומרים אחרים לשאר חלקי הצמח .צינורות אלה הם שמאפשרים לעץ לספוג
מים דרך שורשיו ,ולשלוח אותם מן הקרקע אל העלים .מערכת דומה מאפשרת לתפוח האדמה
להכין מזון בעליו ,להוליכו ולאחסן אותו בפקעות תת-קרקעיות  .אחת מקבוצות הצמחים
הצינוריים – צמחים בעלי-פרחים – שולטת כעת בכדור-הארץ .בדומה להרבה בעלי-חיים
אחרים ,גם אנו מכינים מצמחים אלה חלק גדול ממזוננו .השׂרכים משתייכים לקבוצה זו .לשׂרכים
יש עלעלים ירוקים ,אשר מתיישרים במהלך צמיחתם.
*******************
 -27שני מדענים אמריקאים טוענים כי עננים גבוהים באטמוספירת הכוכב נוגה מכילים
כימיקלים המרמזים על נוכחות חיים על פני הכוכב .עד היום מעולם לא נמצא סימן לחיים על פני
הכוכב ,שהטמפרטורות בו גבוהות ביותר והאטמוספירה שלו מכילה כימיקלים רעילים .ואולם,
במאמר שהתפרסם בכתב העת "סיינטיסט טודיי" טוענים דירק שולצה-מקוך ולואיס אירווין
מאוניברסיטת טקסס ,כי האטמוספירה של נוגה היא "מכניסת אורחים יחסית" ,ועשוייה להוות
בית גידול לסוגים שונים של בקטריות" .מנקודת מבט אסטרו-ביולוגית יש סיכוי לחיים על נוגה"
אמרו השניים .עם זאת ,רוב האסטרונומים עודם ספקנים לגבי הגילוי והקונסנזוס המדעי ,לפיו
חיים על נוגה אינם אפשריים ,נותר בעינו .תוך שימוש במידע שאספו חלליות רוסיות
ואמריקאיות ,חקרו שני המדענים את ריכוז טיפות המים בעננים שמעל פני הכוכב .הם הבחינו
במספר אינדיקציות בהרכב הכימי שלהן ,העשויות לרמז על הימצאות חיידקים .כך ,למשל,
נמצאו במים מימן גופרתי ודו תחמוצת הגופרית  -שני גזים המתרכבים זה עם זה ,והאפשרות
היחידה להימצאותם בנפרד היא אם מישהו או משהו ייצר אותם .בנוסף ,למרות קרינת השמש
האטמוספירה של נוגה כמעט אינה מכילה פחמן חד חמצני ,ונראה שדבר מה העלים את הגז .שני
החוקרים מאמינים ,כי לנוכח הממצאים ייתכן שחיידקים החיים בענני נוגה הם בעלי חילוף

חומרים הדומה לזה של חיידקים על כדור הארץ .החוקרים העריכו כי הטמפרטורות על נוגה היו
נמוכות יותר בעבר ,וכי ייתכן שהיו אוקיינוסים על הכוכב" .יש אפשרות שהתפתחו שם חיים
שנסוגו לנישות בטוחות כאשר החל אפקט החממה על פני הכוכב" ,אמר שולצה-מקוך.
*******************
 -28פילים החיים בגני חיות ופארקים חיים חיים קצרים יותר ,מלאי מתח וחולי .כך קובע
מחקר הקורא לעריכת שינוי בתנאי החיים שלהם .המחקר העצמאי שנערך על ידי אוניברסיטת
אוקסופורד ,מצא שפילים אסיתיים החיים בגני חיות באירופה ,חיים בממוצע  15שנה .זאת
לעומת פילים החיים בטבע שמגיעים לגיל  .65-60החוקרים קוראים לעצירה מוחלטת של
משלוח הפילים מאסיה לגני חיות באירופה ,ולהפסקה של כל תוכניות הרבייה בשבי של פילים.
על פי ההערכות ,על אדמת אירופה נמצאים כ 500-פילים ,בגני חיות ובקרקסים .אף גן חיות או
פארק בבריטניה לא יכול לספק את התנאים המספקים הדרושים לפילים .הזאולוג שעמד בראש
צוות המחקר ,ד"ר קלאב ,מסר כי  35אחוז מהנקבות החיות בשבי לא מצליחות להרות .לדבריו,
 15עד  25אחוז מהעוברים של פילים אסיאתים נולדים מתים .ד"ר קלאב מסר ש 6-עד  18אחוז
מגורי הפילים נידחים ואף נרצחים על ידי אימותיהם .לפי הממצאים 90 ,אחוז מהפילים שחיים
בשבי לא נהנים ממקומות בהם יוכלו לרעות באופן טבעי .החוקרים גילו כי במספר גני חיות
באירופה עדיין מאלצים פילים לבצע פעלולי קרקס בפני המבקרים .הם מאמינים כי הפילים
הצעירים מאומנים לבצע את הפעלולים האלה באמצעים ברוטלים" .אנחנו בהלם מהממצאים
שהעלנו .עכשיו קיים צורך דחוף למצוא כיצד אפשר לפתור את הבעיה" ,הוסיף ד"ר קלאב.
*******************
 -29בגן חיות בסן דייגו משמרים רקמות מחיות נדירות ,במטרה לשבט אותן בעתיד .בתוך
מיכלים גדולים הנשמרים בתאי הקפאה מוכנסות רקמותיהן של כמה מהחיות הנדירות כיום
בעולם ,בהן דובי פנדה ,קונדור ואף לווייתנים .כל רקמה מאוחסנת בבקבוק פלסטיק קטן ,ואלו
מוכנסים לתוך חנקן נוזלי קפוא ,בטפמרטורה של מינוס  100מעלות .כשהמדענים הקימו
לראשונה את מה שהם מכנים "גן החיות הקפוא" לפני  25שנה ,לא נקבע לו מטרה .רעיון הקפאת
רקמות של בעלי חיים נדירים ,הנמצאים בסכנה נדירה ,פשוט נשמע להם מספיק חשוב .עתה,
כנראה לראשונה ,ייעשה בטכנולוגיה שימוש .באחת החוות במדינת איווה שבארה"ב ישנן 11
פרות הנמצאות בהריון .אך פרות אלו ,הידועות בשם "באלי" ,הן נדירות .כיום ידוע שיש רק

 8,000פרות מזן זה ,בעיקר באיים באינדונזיה .באמצעות הטכנולוגיה שפיתחו ,מדעני "גן החיות
הקפוא" החדירו את הדי.אן.איי של הפרות לתוך  30ביציות שלהן ,כדי לשבט אותן וליצור
בעתיד עדר חדש מזן זה .המדענים לא יכלו לאחל לעצמם ניסוי מוצלח מזה .כבר בקיץ האחרון,
הם הצליחו לשבט שש פרות" .בסופו של דבר נמצא את עצמנו עם עדר קטן" ,אמר בשמחה ד"ר
רוברט לאנזה ,אחד המדענים המשתתפים בפרויקט .עדיין לא הוחלט מה לעשות עם העדר
החדש ,אך כרגע מטרת המדענים היא לגדל את הפרות המשובטות לצד אלו הקיימות כבר בגן
החיות ,כדי לבחון את השתלבותן בחיי הטבע .תקוותם של המדענים היא כי בעקבות ההצלחה
בניסוי של שיבוט הפרות ,ייעשה שימוש שגרתי בשיבוט של בעלי חיים הנמצאים בסכנת
הכחדה ,ואולי אף לעורר לתחייה זנים נכחדים" .אנחנו לא משתעשעים" ,אומר אוליבר רידר,
ראש צוות המדענים בגן החיות הקפוא" .זוהי זירה טכנולוגית חדשה שבה אנחנו מתמודדים ,ויש
עלינו אחריות עצומה לבחון את תוצאותיה ,וכיצד בני האדם יכולים להפיק ממנה את המיטב".

ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺯﺓ ﻓﻰ ﻗﺸﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﻻﺯل .
ﻭﺍﻟﺴﻴﺴﻤﻭﺠﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺒﻌﺩ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ .ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ .
*******************
 ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻰ ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﺼﻬﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺘﻔﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﻓﻭﻫﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺤﻤﻡ ﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ  .ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺠﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻡ
ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﺨﻭﺭ ﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺯﻟﺕ  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻬﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻓﺘﺤﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺭﺌﻴﺱ  ،ﺃﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ  ،ﻭﻗﻭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ  ،ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻨﺩﻻﻋﻬﺎ .
*******************
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  .ﻟﻜﻰ ﻨﻌﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻨﺒﺩﺃ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ﻭ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﺭﺼﺩ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﻴﻪ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ .ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺘﻭﺍﻟﻰ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﻬﺎﺭ  .ﻭﻭﻅﻑ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﺫﺭ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻡ  ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻫﺒﻭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﺠﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  .ﻭﺩﻭﻨﻭﺍ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ .
ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ))  (( physisﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺒﺄﻨﻪ )) ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺸﻌﺎﻉ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻤﺎ ﻭﺤﺭﻜﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ((ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻋﺸﺭ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ
ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺭﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ  .ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺒﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟ ﻬﻴﺜﻡ ﻤﻨﺸﻰﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻀﻭﺀ  .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻯ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﻕ ﺭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻋﺎﻡ ١٩٧٦ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻭﻴل.
*******************

 ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺴﺭﻴﻊ ﻓﻰﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﻠﻪ.ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﺎ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ .ﻭﺒﺴﺒﺏ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻼﻻﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒـ)) ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ (( ﻭﻓﻰ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻻﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻫﺸﺔ ﻭﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒـ )) ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ (( ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺒﺩﺃ )) ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺫﺭﺓ (( ﻭﻓﻰ ﻤﻁﻠﻊ
ﺍﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺃ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ )) ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ (( ﻭﺍﻻﻥ ﻭﻤﻊ
ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻓﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ )) ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ((
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .ﻭﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎﻟﻡ ﻨﻜﻥ
ﻨﻌﻠﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻯ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ .
*******************
 ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﻤﺠﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ( ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﺭﺏ ﺘﺩﻤﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻻﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﻏﻴﺎﺏ ﻁﻭﻴل ﻋﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻨﻘﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ،ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ .ﻭﺴﻴﻌﻤل ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻀﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ
ﻤﻤﺜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔـﺎﻭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺩﻤﺸﻕ  ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ .ﻭﺠﺩﻴﺭ
ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ،ﻫﻨﺎ ،ﺍﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻗﺒل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ  ٢٢ﺍﻟﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻁﺎﺌﺭ ﺍﺒﻭ ﻤﻨﺠل ﻓﻲ
ﺠﺭﻑ ﺼﺨﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﺍﻻﺼﻠﻊ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻓﻲ
ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺔ.
*******************
 -ﻴﻘﻭل ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﺍﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻻﺭﺽ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﻜﺘل

ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺜﻘﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ .ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻰ ﺍﺨﺭ
ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺯﻙ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻤﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺜﻘﻭﺒﺎ ﻴﺼل ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ  ١,٥ﻤﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ .ﻭﻴﺨﺸﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ
ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺭﻀﺎ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻭﻗﺎل ﻤﺩﻴﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﻴﺩ »ﻻ ﺍﻗﻠﻕ ﻤﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻓﻭﻕ ﺭﺃﺴﻙ ،ﻟﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ« .ﻭﻗﺎل ﻓﻲ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ »ﺍﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻤﺜل ﺍﻻﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ
ﺍﻟﺠﻭﻱ ،ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ«.ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ
ﻤﺘﺄﻜﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل ،ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻗﺎل ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﺩﻋﺎ ﻭﻻ ﻜﺘﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ ﻤﻥ
ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻭﻥ .ﻭﻗﺎل »ﻻ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺨﺩﻉ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﺘل ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ« .ﻭﺍﻀﺎﻑ ﻗﺎﺌﻼ »ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ
ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻴﺒﻴﺭﻴﺎ« .ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﻁﻴﺎﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل
ﺠﻴﺩ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻻﺭﺽ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﺤﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﺴﺨﻭﻨﺔ ،ﻓﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ
ﺍﻻﻥ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻁﻭل .ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻜﻜﺘﻠﺔ ﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﻭﻤﺘﺠﻤﻌﺔ
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻻﻤﺎﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻟﺘﻬﺒﻁ ﺒﺴﻼﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺎﺩﺓ .ﻭﻋﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻭل ﻜﺘﻠﺔ ﺠﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻴﻘﻭﺩ ﺠﺭﺍﺭﺍ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ ﻭﺒﻠﻎ ﻭﺯﻨﻬﺎ
 ١٦ﻜﻴﻠﻭ ﺠﺭﺍﻤﺎ .ﻭﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻜﺘل ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠـﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺎﻗﻁﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ٥٠ﻜﺘﻠﺔ.ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﺍﺒﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﻰ ﺨـﻤﺱ ﺍﻟﻜﺘل
ﺍﻟﺠﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ .ﻭﻗﺎل ﺍﻨﻪ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠﺔ ﺠﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ ﺒﻠﻎ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل .ﻭﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ .ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘل ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ ﻤﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻻﺭﺽ .ﻭﻴﺸﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺼﺤﻭ .ﻭﻨﻘل ﻋﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺒﻭﻟﺩﺭ ﺒﻭﻻﻴﺔ
ﻜﻭﻟﻭﺭﺍﺩﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻤﺠﻠﺔ »ﺴﺎﻴﻨﺱ« ﺍﻥ »ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﺤﺏ ﺴﻤﻴﻜﺔ ﻤﺭﺌﻴﺔ
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺸﺩﻴﺩ«.ﻟﻜﻥ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﺴﻴﺎﺘل ﻗﺎل ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻀﻌﻪ ﻤﺎﺭﺘﻴﻨﻴﺯ ﻓﺭﻴﺎﺱ ﻭﻓﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺼﺤﻭ »ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺠل ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ«.
 -32ﺇﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺤـﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ٠ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺼل

ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻥ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻓﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ  ،ﺃﻤﺎ
ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ  ،ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻴﺎﻀﺎﻨﺎﺕ ٠ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻫﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ
ﺍﻷﻜﺴﻴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺫﺭﺍﺕ  ٠ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺼﻴﻑ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٢ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻨﺎﺍﺴﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ  ٢٤ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ  ،ﺃﻱ ﻤﺎ
ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ٠ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻡ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﻫﻲ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﻠﻭﺭﻴﺩ  .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺠـﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺯﻕ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺯﻭﺍل ﻋﺩﺓ ﻤﺩﻥ ﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ  ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ  ،ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ  ،ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ
ﺒﻌﺩ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺜﻠﻭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ٠ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻠﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﺜل ﻟﻭﻫﺎﻓﺭ  ،ﻭﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ  ،ﻭﺭﻭﺘﺭﺩﺍﻡ ﻭﺠﺯﺭ ﺒﻨﺠﻼﺩﺵ ٠ﺇﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺠﻠﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻷﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺭ ﻀﺨﻡ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ،
ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ٠ﻭﺘﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل  -ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ – ﻤﻥ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ٠ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ٠ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺃﻭﻜﺴﻴﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺯﻭﺕ ﺘﻌﺎﺩل ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺴﻨﺔ ٠ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﺨﻥ ﺍﻟﺠﻭ
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ
ﻴﺯﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ٠ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻤﺽ ﻜﺒﺭﻴﺘﻴﺔ ﻭﺃﺯﻭﺘﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﻭﻀﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ٠ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ٠ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺭﻉ
ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٨٥ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ٠ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭﻫﻡ ﻴﺤﻀﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ٠
*******************
 ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠١ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻨﺎﺴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻭﺤﻁﺎﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺤﻤل ﻨﺤﻭ ﻁﻨﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ٠ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ  ،ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ
ﻴﺘﺤﻠل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺸﻜل ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ٠ﺇﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻟﻑ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ  ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﺤﺘﻤﺎل
ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﻭﺨﻁﺭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺭﺩﺍ  ،ﻓﺘﺸﻜل ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ٠ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﺘﻭﻨﻴﻭﻡ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ٠ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﻗﻤﺭﻴﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﻁﺩﺍﻡ ﺴﻴﻨﺸﺭ – ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻨﺎﺴﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ – ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻠل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ٠ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ٠ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺱ
ﻨﺘﺴﺎﺀل :ﻫل ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ؟ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﻜل ﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل :ﻫل
ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺎ ﺨﺭﺍﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ؟
ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﺠﺎﻫل ﺫﻟﻙ ٠ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ  ،ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ٠
*******************
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﺤﺸﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻨﺩﺴﺔ ﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭﻥﻭﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ  ،ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺒﺩﺭﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ٠ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤل ﻴﻤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  ،ﻓﻴﺯﺭﻉ ﻨﺒﺎﺕ ﻋﻴﺵ ﺍﻟﻐﺭﺍﺏ ﻭﻴﺠﻠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻨﺔ ﺜﻡ ﻴﺤﺼﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﻨﻀﺠﻪ
ﻭﻴﺨﺯﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺯﻥ٠ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤل ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﻤﻀﻎ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﻴﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ
ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ  ،ﺜﻡ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ﻁﺭﺯﺍ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ٠ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻴﺒﻨﻲ
ﺒﻴﻭﺘﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻼﺕ  ،ﺜﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺴﻔﻠﻴﺔ ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﻨﻭﺍﻓﺫ
ﻋﻠﻭﻴﺔ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ٠ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ  ،ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ
ﻭﺍﻷﻤﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ  ،ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻜﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ،ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﺸﺘﻐل ﺒﻠﻘﻤﺘﻬﺎ ٠ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺠﻡ ﻓﻲ ﺠﻴﻭﺸﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻴﻘﺘل ﻤﻥ ﻴﻐﺯﻭﻩ ﺒﻌﺩ
ﻗﺘﻠﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﻭﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﻴﻨﻘل ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﻴﺘﻌﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻘﺱ ﻭﻴﺨﺭﺝ
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻤل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺨﺩﻤﺎ ﻭﻋﺒﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺘﻪ ٠ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤل ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻲ ،
ﻓﻴﺭﻋﻰ ﻗﻁﻌﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻥ ﻭﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ٠ﻭﺒﻌﺽ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻨﻤل ﺘﻔﺭﺯ

ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺩﺍﺨل ﺠﺴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ٠ﻭﻟﻠﻨﻤل ﻟﻐﺔ ﻴﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ٠ﻭﻟﻠﻨﻤل ﻋﻘل ﻴﺩﺒﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ،ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺨﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ٠ﺤﻘﺎ ﺇﻨﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺩﻫﺵ !
*******************
 ﺍﻟﻔﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻓﻘﺩ ﻴﺼل ﻭﺯﻥ ﻓﻴل ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺯﻨﺔ ﺠﻠﺩﺍﻟﻔﻴل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻟﻑ ﺭﻁل  ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ٠ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ
ﺴﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ  ،ﻭﻗﻭﺘﻪ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻭﺓ ﺒﻭﻟﺩﻭﺯﺭ  ،ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺒﺴﺭﻋﺔ  ٤٨ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ٠ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻔﻴل ﺇﻟﻰ  ٢٠٠ﺭﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎ ٠ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﻴل ﻴﻨﺎﻡ ﻨﻭﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺥ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻡ  ،ﻭﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴل ﻴﺤﻠﻡ ﺃﺤﻼﻤﺎ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﻴﺨﻴل ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺭ
ﺘﻁﺎﺭﺩﻩ ٠ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻴﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﻴل ﺒﺎﻟﺴﻼﺴل  ،ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ
ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻤﻴﻥ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴل ﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺩﺤﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺜﻘﻠﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ٠ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴل ﺇﺫﺍ ﺩﻨﺎ ﻭﻗﺕ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ،
ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺘﻠﺩ ﻓﻴﻪ  ،ﻷﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﻠﺩ ﺇﻻ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ،ﻷﻥ ﺃﻭﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺃﻭﺼﺎل
ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ  ،ﻓﺘﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺴﻘﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺫﻯ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺎﺀ ﻭﺴﻁﺎ ﻭﺘﻀﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ
ﻜﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﻠﻴﻥ ٠ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺃﺤﺱ ﺒﺩﻨﻭ ﺃﺠﻠﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺩﻉ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﻴﺘﺠﻪ
ﺒﻐﺭﻴﺯﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻬﺠﻭﺭ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻷﻓﻴﺎل٠
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻭﺤﺵ ﻻ ﻴﻁﺭﻗﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻬﻭل ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺜﺨﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻭﺕ ٠ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻔﻴل ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻭﺕ٠
*******************

 ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ٠ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ٠ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ٠ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻫﻲ
ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﻜل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ٠ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺠﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ٠ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤﺫﻜﺭ ﻭﺃﺨﺭ
ﻤﺅﻨﺙ ﻹﻨﺠﺎﺏ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻭﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺜل
ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ٠ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺤﺒﻭﺏ

ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﻊ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻨﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ٠ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ٠ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ٠ﻭﺘﻨﻤﻭ
ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺘﻜﺒﺭ ﻭﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜﻡ ﺘﻤﻭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺫﻟﻙ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻤﺕ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ٠ﻭﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻥ
ﻟﺫﻟﻙ ٠ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺭﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﺒﺭ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺃﻴﻀﺎ٠
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﺎ  ،ﻭﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻫﻀﻤﻬﺎ ٠ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻴﺼل ﺍﻷﻜﺴﻴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﺠﻭ ﺇﻟﻰ
ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﺎ ٠ﻭﺍﻷﻜﺴﻴﺠﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ٠ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻏﺫﺍﺀﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻀﺅ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ٠ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ٠ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ
ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺍﻷﻜﺴﻴﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ٠ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺯﺤﻑ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﺃﻭ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻭ
ﻴﻘﻔﺯ ﺃﻭ ﻴﺘﺴﻠﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﺸﺠﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻴﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ٠ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻁﻠﻌﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻔﺘﺢ ﻭﻗﻔل ﺍﻟﻁﻠﻊ ٠ﻭﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  ،ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ٠ﻭﻴﺘﻠﻑ ﺭﺩ
ﻓﻌل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺅ ٠ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﺅ ٠ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺽ
ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ٠
*******************

  ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ٠ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﻨﻬﻀﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﻘل
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ٠ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘل
ﻭﺍﻟـﺘﺭﺠـﻤﺔ  ،ﺒل ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﻨﻘﻠﻭﺍ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ٠ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ٠ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ٠ﻴﻬﺘﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ٠ﻭﻫﻭ

ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ٠ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻭﺼﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ٠ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻭ
ﺒﺤﺙ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ٠ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻴﺤﺎﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ٠ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﻐل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﻭﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠ﺃﻤﺎ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻓﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ ٠ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ٠ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ٠


