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تطل الدول الناطقة بالعربية عىل مسطحات مائية (حميطات أو بحار أو أهنار أو خلجان أو 
بمناطق كثرية يف العامل  الساحلية عىل البيئات البيئي األثر تقييم بحريات). واجلدير بالذكر أن دراسات

 والكوبلت, والنيكل, والكادميوم, الرصاص, مثل السامة العنارص من الكثري تركيزات يف زيادة تؤكد
وقد أُرجعت هذه املستويات . البحرية الكائنات هياكل ومياه رواسب يف وغريها والزنك والزئبق,

 سياحية وقر مطارات( البحار سواحل عىل اإلنشاءات يف املطَّرد النمو إىل املرتفعة من امللوثات
 للردم نتيجة كذلك السواحل, هذه عىل املتزايد السكاين للنمو مواكبة) مياه حتلية وحمطات ومنتجعات

  .وغريها النفطية وامللوثات الصحي وللرصف املنجروف حلدائق املتزايد
 ذات والكيامويات بالفلزات, والنفط البحرية بيئاتال بتلوث "التلوث البحري"هيتم كتاب 

 املناخية بالتغريات الكتاب هيتم كام. واملبيدات الصناعة, وخملفات الصحي, واحلطام, والرصف الصلة
وقد عُرض الكتاب  .عموما البحري التلوث مشكلة وعالج البيولوجي والرتاكم البحار وحتمض

بطريقة أسئلة وأجوبة غطت ما يدور يف ذهن من يفكر يف موضوع تلوث البحار بطريقة شيقة ال تدعو 
للملل. ولقد كان الدافع وراء ترمجة هذا الكتاب هو احتياج املكتبة العربية إىل الكتب العلمية باللغة 

فة يف الوطن العريب. أضف إىل ذلك أمهية العربية حيث إهنا القاعدة السليمة يف تأصيل العلوم واملعر
 . الكتاب لرفع وعي السكان بخطورة تلوث البحار, وللباحثني وللطالب يف قطاع العلوم البيئة عموماً
وقد آثرنا أن نكتب باللغة اإلنجليزية, جنباً إىل جنب, مع الرتمجة للعربية كالً من أسامء األنواع واألجناس 

ا واملتبوعة باختصارات عند كتابتها واملركبات الكيميائية, واأل مراض, واملصطلحات العلمية عمومً
  ألول مرة, وذلك لسهولة التعرف عليها وتتبعها يف املراجع العلمية أو عرب املواقع اإللكرتونية.
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و
يف هذا املقام أن  يفوتنا نؤكد عىل سعادتنا البالغة بإضافة هذا الكتاب إىل رصيد أعاملنا, وال

الشكر والعرفان ملركز الرتمجة بجامعة امللك سعود والقائمني عليه, عىل ثقتهم مع دعوايت نتقدم بجزيل 
للمركز بمزيدٍ من التقدم يف مهمته التنويرية السامية. وأخرياً نسأل اهللا العيل القدير أن جيد القارئ 

. املتخصص الكتاب مفيداً يف بحوثه وكتاباته, وأن جيده القارئ غري املتخصص شيقاً و ممتعاً وكاشفاً
فالبحار وتلوثها جمال يستهوي اجلميع, خاصة إذا تعلقت بام نأكل ونرشب. واهللا من وراء القصد وهو 

 هيدي إىل سواء السبيل. 
 
 املرتمجان
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راءة بسبب ق م,٢٠١٠ عام يف عديدة أشهر مد , عىلوع كثري من الناس يف مجيع أنحاء العاملرُ 
يف خليج املكسيك. وعىل نحو  العميق من جهاز احلفر املتدفقاحلجم اهلائل من النفط  عنتقارير يومية 

خليج  يف بالنفط البحر املغطاة وثعالب صور الطيور مشاهدةقراءة األخبار و عىل الناس ركز ,مماثل
اكسون فالديز يف عام الناتج عن حادثة ترسب العىل شاشات التلفزيون بعد  بأالسكا وليام, األمري
,. احلدوث نادرة الكبريةهذه األحداث املأساوية  احلظ, تعد وحلسن. م١٩٨٩ قد يدرك الناس  أيضاً

احلطام أو وجود التلوث البحري من خالل بعض أحداث أصغر مثل قتل األسامك يف منطقة حملية, أو 
هناك العديد و. يهار الطحلبدزاال نتيجةاملياه تغري لون األعشاب البحرية املتناثرة عىل الشاطئ, أو 

ويتم اكتشافها فقط من خالل التحليل  يمكن رؤيتها تعطي إشاراتالتي ال البحري التلوث من أنواع 
الكائنات  يرض, فقد يرضكأحيانًا, وإذا مل  يرضنا. يف هذه احلالة, ما ال تعرفه يمكن أن املعقدالكيميائي 
 .البحرية

يشة الطبيعية بسبب الصيد اجلائر وتسبب فقدان مواطن املع للهجوم البحرية البيئة تتعرض
والتي تضم  ,(امللوثات الناشئة املثرية للقلق) امللوثات من اجلديدة األنواع تشملث التلوث. احدإو

 األدوية وتشمل. قبل من هبا اهتم أن ألحد يسبق مل التي القديمة وامللوثات اجلديدة امللوثات من كالً 
 من اهلائلة األحجام وقد سمع الناس عن. اجلسم للغاية عىل قليلة آثار هلا ليكون تصميمها تم التي

 يف كبرية نفايات بقع يف جتميعه أُلقى عىل الشواطئ وتم البالستيك, من ومعظمه البحري, احلطام
 فرق اكتشفت عندما م٢٠١٤ وأبريل مارس يف الرئيسة العناوين البحري احلطام تصدر. املحيطات
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ح
 ميلء املحيط أن املفقودة ٣٧٠ رقم املاليزية اجلوية اخلطوط رحلة عن تبحث التي والتفتيش البحث
 ليست أهنا تبني الطائرات, رصدهتا التي البقايا السرتداد يف طريقها السفن كانت وعندما. بالقاممة
 املحيط. يف تدور نفايات ولكنها املفقودة, الطائرة من حطاماً 

 عىل كبري قلق مصدر التي تشكل الصاخبة للضوضاء الضارة باآلثار اجلديد الوعي إن
 هناك ولقد كان. احليتان عىل الشواطئ بحوادث ترتبط قد ألهنا الثدييات, وخاصة البحرية, احليوانات

 أكسيد ثاين مستويات ارتفاع بسبب املحيطات, حتمض بتأثريات األخرية السنوات يف متزايد اهتامم
 فإن البعض اآلخر يكتشف القرشة, تكوين بضعف هيتم وإذا كان البعض. اجلوي الغالف يف الكربون
 التلوث أنواع أكثر ولعل. أيضاً  والسلوك األعضاء وظائف علم عىل املحيطات حتمض تأثريات
 تكاثر حتفز التي الزائدة, املغذيات بسبب التشبع الغذائي هو العامل أنحاء مجيع يف وخطورة انتشاراً 

 مجيع يف "امليتة املناطق"و املغذياتب الغنية املناطق وتتزايد. األكسجني مستو من وتقلل الطحالب
 الثابتة العضوية امللوثات من العديد حول حظر السارة األخبار بعض أيضاً  كام أن هناك العامل, أنحاء
,). احلياة البحرية يف وتراكمها استمرارها يف الرواسب من الرغم عىل( تصنيعها يتم يعد ومل  أيضاً

 مدخالت يف االنخفاض هذا إىل وباإلضافة. املاضية القليلة العقود يف النفط ترسب وترية انخفضت
 الساخنة األماكن بعض من التلوث شديدة الرواسب إزالة يف اجلهود بدأت التارخيية, امللوثات بعض
 برنامج الدعم. رعاية حتت املتحدة الواليات يف األهنار مصبات يف السامة

 للجمهور خمصص ,"معرفته إىل اجلميع حيتاج ما" سلسلة يف غريه مثل مثله الكتاب, يعد هذا
صناع السياسة وعلامء الطبيعة وعلامء البيئة والطالب والعلامء يف املجاالت األخر.  ذلك يف بام العام,

أكثر تعليامً  اً وآمل أن يساعد عىل فهم املوضوع وحيفز بشكل كبري االهتامم به, كام أمتنى أن يساعد مجهور
 وغري املرئية األنواع بتغطية أقوم الكتاب, هذا يفللحد من التلوث البحري. عىل اإلجراءات القوية 

 فصول الكتاب تنظيم تم. تقليلها يمكننا وكيف تفعل, وماذا تأيت, أين من البحري, للتلوث املرئية
 يعد ال الغازية, األنواع يتناول فصل هناك املعتادة, التلوث أنواع إىل باإلضافة. التلوث نوع حسب

 االحرتار يشمل املناخ, تغري حول فصل أيضاً  لدي. احليوي التلوث فئة حتت التلوث, من نوعاً  دائامً 
وقد . البحرية احلياة عىل والتأثريات املحيطات وحتمض البحر, سطح مستو وارتفاع العاملي,
 عىل للملوثات املحتملة التأثريات ذلك يف بام فيها, فكر القراء ربام أسئلة فصل كل ضمن أُدرجت



 املؤلفمقدمة 

  

ط
 مصري مثل مواضيع ذلك يف بام عنها, تساءلت قد تكن مل ربام التي األسئلة من والعديد صحتنا,
 الكائنات تتأقلم وكيف البحرية, الكائنات عىل امللوثات تأثري ما البحرية, البيئة يف الكيميائية امللوثات
. ومفيدة لالهتامم مثرية احلالتني كلتا يف اإلجابات تكون أن آمل. امللوثات من خمتلفة أنواع مع البحرية
يغطي الفصل األخري آفاق . معرفتها يف ترغب إضافية أسئلة يف التفكري ذلك عىل حيفزك سوف وربام

ا تتعلق بالقوانني الدولية والوطنية التي تنظم التلوث, وكيف يمكن للواليات  املستقبل, ويشمل أقسامً
 عدد وقد تم تقديم التي يمكن لألفراد القيام هبا لتليل التلوث.والبلديات تقليل التلوث, واخلطوات 

 .البحري التلوث من احلد يف فرق قيامك بإحداث كيفية حول االقرتاحات من كبري
 

 ملؤلفا
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أود أن أشكر زوجي الدكتور/ بدرك وايس, عىل اقرتاحاته القيمة بينام كنت أكتب هذا 
ن عخالل سنوات عديدة  ةمتكررث ابحيف أالكتاب, ومساعدته يف األشكال املرفقة, ودوره كرشيك 

هبا عن البحر الراشيل كارسون لكت خالص الشكردراسة تأثريات التلوث عىل الكائنات البحرية. 
حفز اهتاممي بالتلوث. كام  الذي, "الربيع الصامت"وكتابة  البحرية, بعلم األحياءالذي عزز اهتاممي 

سلسلة من املؤمترات  ن نظاميثوربريج, اللذ, وأنتوين كاالبريس, وفريد جوينونا فرينربو ,أشكر جون
حول التلوث البحري يف السبعينيات والثامنينيات كانت مفيدة يف توجيه اجتاهايت البحثية املبكرة يف 

الدراسات العليا الذين عملوا يف خمتربي اخلرجيني وطالب كثري من  كبري بقدرهذا املجال. لقد ساهم 
من مطبعة جامعة أكسفورد عىل  جرييوي لويس التلوث. أشكرمتعلقة ب يةمواضيع بحث عىل عدة

ملنظامت البيئية احلكومية وغري ا أشكرهذا الكتاب. كام  نرشتشجيعه ونصائحه اجليدة طوال عملية 
 .كومية التي تعمل عىل احلد من التلوث يف املحيطات ويف أماكن أخراحل
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INTRODUCTION TO MARINE ENVIRONMENT  
AND POLLUTION 

 ما البيئة البحرية?
البحار  marine environment كام هو معمول به يف هذا الكتاب, ال تغطي البيئة البحرية 

ا مصبات األهنار مثل اخللجان التي تعد بيئة ساحلية, حيث    estuariesواملحيطات فقط, بل تشمل أيضً
تتخفف فيها املياه البحرية املاحلة عن طريق املياه العذبة القادمة من األهنار واجلداول املائية وأحيانًا من 

لضحلة التي توجد بجانب املناطق املياه اجلوفية. ويرتكز معظم التلوث يف هذه املناطق الساحلية ا
 احلرضية والتجمعات البرشية األخر املسؤولة عن التلوث.

 
 ما هي بعض أساسيات األنظمة البيئية البحرية والشبكات الغذائية?

البيئة البحرية هي فرع من علم البيئة هيتم بالعالقات بني الكائنات احلية يف البحار 
واملحيطات, واملياه الساحلية الضحلة وعىل شواطئ البحار. وتتفاعل الكائنات يف أثناء لعب أدوارها 

األولية الكائنات املنتجة . decomposers أو حمللة consumersأو مستهلكة  producersككائنات منتجة 
هي النباتات التي متتص ثاين أكسيد الكربون غري العضوي واملياه خالل عملية البناء الضوئي وتصنع 
مواد عضوية (سكريات) باستخدام الطاقة الضوئية من الشمس, وتعد الكائنات املنتجة أوىل حلقات 

غذ عىل النباتات, أما الشبكة الغذائية. والكائنات املستهلكة األولية هي حيوانات آكالت أعشاب تت
الكائنات املستهلكة الثانوية فهي أكالت حلوم تتغذ عىل آكالت األعشاب. ويضم املستو الثالث 
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من الكائنات املستهلكة, آكالت حلوم تتغذ عىل آكالت حلوم أخر. أما الكائنات املحللة فهي 

ضوية من النباتات واحليوانات كائنات دقيقة (مثل البكرتيا والفطريات) تقوم بتحليل املواد الع
(الفضالت واألجسام امليتة) إىل مواد غري عضوية, حيث يعاد استخدامها بواسطة الكائنات املنتجة. 
ا مهامً يف تدوير املواد. ومن ناحية  وترتكز املواد املحللة يف الرمال أو الطني عىل القاع, وتلعب دورً

من الكائنات املستهلكة, كام أن عدد الكائنات املستهلكة  العدد, يالحظ أن عدد الكائنات املنتجة أكرب
األولية أكرب من املستهلكة الثانوية وهكذا كلام اجتهنا إىل قمة السلسلة الغذائية. ويرجع هذا إىل فقدان 
الكثري من الطاقة عند كل حلقة يف السلسلة الغذائية, ومن ثم تصبح الطاقة غري كافية, وتكون أكالت 

 ال) هي أكثر احليوانات ندرة.ثرأس السلسلة الغذائية (مثل أسامك القرش عىل سبيل املاللحوم عىل 
واجلدير بالذكر أن الكائنات املنتجة األولية هي األكثر أمهية يف البحار واملحيطات, وهي 
 جمموعة متنوعة من الكائنات املجهرية الطافية وحيدة اخللية تقوم بعملية البناء الضوئي ويطلق عليها

, وهي أساس الشبكة الغذائية حيث تدعم بقية احلياة يف البحار phytoplanktonاهلائامت النباتية 
ا بأعداد كبرية عىل السطح أو يف املياه التي يمكن  ا واسعً واملحيطات. تنترش اهلائامت النباتية انتشارً

ويتم التغذي عىل .  photosynthesisللضوء اخرتاقها, الحتياجها للضوء يف عملية البناء الضوئي 
.  zooplanktonاهلائامت النباتية بواسطة حيوانات صغرية طافية تسمى اهلائامت (العوالق) احليوانية 

وتتكون اهلائامت احليوانية من عدة أنواع حيوانية صغرية, يقيض بعضها حياته كهائامت صغرية, ويعد 
ا البعض اآلخر مراحل يرقية حليوانات كبرية مثل الرخويات و رسطان البحر, والتي تتجه للقاع الحقً

لتكمل بقية حياهتا. تتغذي األسامك الصغرية عىل اهلائامت احليوانية وتتغذ األسامك الكبرية 
واحليوانات األخر مثل الثدييات البحرية عىل األسامك الصغرية. ويطلق عىل احليوانات التي تعيش 

ضها برتشيح املياه للحصول عىل اهلائامت منها, بينام , ويتغذ بعbenthosعىل قاع البحر بالقاعيات 
 يستهلك البعض اآلخر النباتات أو بقايا احليوانات التي هتبط للقاع.

ويتواجد يف املياه الساحلية الضحلة أو مصبات األهنار أنواع أخر من الكائنات املنتجة 
األولية مثل الطحالب البحرية والنباتات اجلذرية كاألعشاب البحرية التي تعيش ملتصقة بالقاع يف 
ة املناطق الضحلة التي يستطيع الضوء اخرتاق مياهها. وتُستهلك النباتات السابق ذكرها بواسط

 .)١٫١الشكل (حيوانات عديدة, ويتحول معظمها بعد املوت إىل فتات 
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 )وكميديا من( خمتلفة غذائية مستويات تبني البحرية, الغذاء شبكة )١٫١(شكل ال

 
 ملاذا االهتامم بشأن البحار واملحيطات?

التأثري كان يعتقد لقرون سابقة أن البحار واملحيطات واسعة لدرجة عدم قدرة البرش عىل 
راشيل "م فقد ألفت ١٩٥١فيها, إال أن هذا التصور قد تبدل يف السنوات األخرية. وبالرجوع لعام 

وذكرت أن الناس ال يستطيعون التأثري يف املحيط بالطريقة التي  "البحر الذي حولنا"كتاب  "كارسون
ا. جيب التوعية اآلن من تناقص الكثري من  متت مع القارات. ولكن راشيل كارسون غريت رأهيا الحقً

األسامك نتيجة للصيد اجلائر, والدفء الذي تسبب يف ذوبان اجلليد وارتفاع منسوب البحار, كام أن 
هناك أجزاء كبرية من البحار قد امتألت بالزجاجات واألكياس البالستيكية والبالونات وشبكات 

حليوانات البحرية نتيجة للتأثريات الصيد املفقودة. لقد عارصنا ترسبات نفطية كارثية, وتشوهات يف ا
اخلطرية للمواد الكيميائية التي صنعها اإلنسان. أضف إىل ذلك وجود مساحات كبرية من املناطق 

 الساحلية خالية من األكسجني, وكذلك من احلياة البحرية بسبب إلقاء املخلفات يف املياه.
ا لسالمة كل من ال بيئة البحرية والربية. وحتتل البيئات تعد األنظمة البيئية البحرية مهمة جدً

الساحلية حوايل ثلث اإلنتاجية احليوية البحرية. كام تعد بعض أنظمة مصبات األهنار البيئية (مثل 
املستنقعات امللحية, واألعشاب البحرية, وغابات املنجروف) من أهم املناطق املنتجة عىل كوكب 

, وهي من األنظمة البيئية البحرية األخرcoral reefs األرض. يضاف إىل ذلك, أن الشعاب املرجانية 
ا أساسيًا يف  التي تدعم إنتاجية التنوع احليوي الكبري يف العامل باحلامية والغذاء. ويلعب املحيط دورً
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تدوير الكربون, والنيرتوجني, والفوسفور, واملواد الكيميائية املهمة األخر. وقد تغريت كيمياء 

البرشية يف كل من املياه الساحلية والبحر املفتوح. ولقد كانت معظم التأثريات  املحيط بسبب األنشطة
عىل الكربون والنيرتوجني واألكسجني الذائب, حيث تؤثر عىل الوظائف احليوية للكائنات البحرية. 
وقد تسبب التلوث لعقود من الزمن إضافة لتدمري البيئات الساحلية والصيد اجلائر يف تأثريات مدمرة 
عىل إنتاجية البيئات البحرية. كام تسبب الطلب املتزايد عىل األغذية البحرية عىل مستو العامل يف 
تناقص الكثري من األسامك وكثري من كائنات املناطق الساحلية. ويأيت عىل رأس القائمة, التغري املناخي 

climate changeيوجد دالئل علمية , الذي يغري املحيط بطرق تستدعي التعرف عليها وفهمها. و
ات الكيميائية ثمتزايدة تؤكد خطورة وأحيانًا كارثية تأثريات التلوث عىل البيئة البحرية. وتعد امللو

Chemical pollutants   ,أكثر أمهية من ناحية االنتشار والبقاء يف البيئة, وتراكمها يف الكائنات احلية
 تنوع املواد الكيامئية السامة وغالبًا يصعب كشفها.والتسبب يف التأثريات عند الرتكيزات املنخفضة. وت

 
 ما امللوث الطبيعي? هل يوجد فرق بني امللوث الطبيعي وغري الطبيعي املخلق كيميائيًا 

مادة كيميائية أو حيوية أو طبيعية أو طاقة عادة تُفقد أو تندر يف   contaminantامللوث الطبيعي 
لبًا عندما تتواجد برتكيزات مرتفعة. أما امللوث غري الطبيعي املنتج البيئة, وتؤثر عىل الكائنات احلية س

هو عبارة عن مادة أو طاقة تنتج يف البيئة, وهلا تأثريات غري مرغوب فيها. ولذلك   pollutantكيميائيًا 
إذا تواجد امللوث الطبيعي برتكيزات عالية يصبح ملوثًا غري طبيعي. وقد تتواجد امللوثات يف البيئة 

ولكن برتكيزات كبرية أو قد تكون من صنع اإلنسان. وتنقسم   metalsصورة طبيعية (مثل الفلزات ب
امللوثات غري الطبيعية املخلقة كيميائيًا عىل حسب نشأهتا, وتأثرياهتا عىل الكائنات احلية (سميتها), 

 أهنا مكلفة يف مراقبتها.وخصائصها, وبقائها يف البيئة. وتتنوع وتتعدد املواد الكيميائية السامة, كام 
 

 ما املصادر الرئيسة للتلوث يف البيئة البحرية?
مثل املغذيات,   Land-based sourcesتتلوث مصبات األهنار واملياه الساحلية من املصادر الربية 

والرواسب, ومسببات األمراض (الكائنات املمرضة), باإلضافة إىل املواد الكيميائية شديدة السمية التي 
م الفلزات, واملبيدات احلرشية, واملنتجات الصناعية, واألدوية. وقد تسببت الثورة الصناعية يف ضخ تض
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الكثري من املواد من املصانع, وحمطات معاجلة الرصف الصحي, واملخلفات الزراعية يف األنظمة 

ثل الترسب النفطي البحرية. وال يأيت التلوث فقط من املصادر الربية. فأكثر األحداث التي تم رصدها, م
, واملياه املتدفقة العميقة بخليج املكسيك قد لوثت )Exxon Valdezيف االسكا (حادثة اكسون فالديز 

 البحار بزيت النفط من السفن ومن منصات احلفر يف املحيط نفسه. وقد تسببت هذه األحداث الكرب
التلوث ذات املنشأ البحري قليلة  يف رفع معدل الوعي عن التلوث البحري. واجلدير بالذكر أن مصادر

األمهية, وتضم مياه رصف السفن, وإزالة مواد طالء السفن, وإزالة املواد احلافظة لألخشاب (مثل 
الكريوسوت أو زرنيخات النحاس املعاجلة بالكروم). وتسبب عمليات االستزراع املائي املتزايدة 

فاص بمخلفات األسامك, وبقايا الطعام, واملواد بواسطة األقفاص الطافية تلوث املياه املحيطة باألق
الكيميائية املضادة للطفيليات, واملضادات احليوية. وقد تدخل امللوثات للبحار واملحيطات عن طريق 
ا. فعىل سبيل املثال, ينطلق فلز الزئبق كغاز إىل الغالف اجلوي نتيجة حرق الفحم,  الغالف احليوي أيضً

ا عن طريق األمطار. وكذلك ينطلق النيرتوجني ليلوث الغالف ومن ثم قد يرتسب يف املحيط ات الحقً
قبل أن يرتسب يف   fossil fuelsاجلوي عىل هيئة أكاسيد نيرتوجني نتيجة حلرق الوقود األحفوري

  املحيطات أثناء سقوط األمطار ويصبح ملوثًا للمياه.
 

 يئة البحرية?ما الطرق الرئيسة لدخول امللوثات ذات األصل الربي إىل الب
إىل نقل املواد عىل متن قوارب وإلقائها يف البحر   Ocean dumpingيشري مصطلح الدفن املحيطي 

أو املحيط. حتى بداية السبعينيات من القرن املايض, كانت النفايات الصناعية والنووية والرصف 
ات املتحدة األمريكية, الصحي وأنواع أخر من املخلفات تدفن يف املحيطات بصورة رسمية يف الوالي

ا ولكن بصورة غري رسمية يف كل مكان. وقد زاد الوعي يف الواليات املتحدة نحو  وال يزال الدفن مستمرً
هذه املشكلة مع اكتشاف التلوث بالكائنات الدقيقة الناجتة عن الرصف الصحي عىل الشواطئ العامة 

ا للمواد غري اآلمنة مثل رسنج ات احلقن اخلاصة باألمراض املعدية. وتأيت للبحار واملحيطات, خصوصً
معظم املواد الكيميائية امللوثة إىل مياه البحار عن طريق األنابيب. ويف حني ترصف كثري من امللوثات 
(بصورة رسمية) من املناطق الصناعية والسكنية, تأيت غريها من املناطق الزراعية. ويشار إىل رصف 

, والتي يمكن رصدها وتنظيمها point sourceحي باملصدر املبارش املصانع وحمطات معاجلة الرصف الص
بواسطة وكاالت محاية البيئة.  وقد حدث تقدم كبري يف السيطرة عىل التلوث من املصادر املبارشة منذ 
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م. وحيدث ١٩٧٢الواليات املتحدة األمريكية عام  يف  Clean Water Actالعمل بقانون املياه النظيفة 

التدفق الزائد للرصف يف املدن القديمة التي ترتبط فيها مصارف العواصف املطرية بأنابيب رصف املنازل 
واملناطق الصناعية املتجهة إىل حمطات معاجلة الرصف الصحي. وقد تتسبب األمطار الغزيرة يف زيادة 

ت معاجلة الرصف الصحي, ومن ثم دخول كميات كبرية منها إىل مياه البحار الكميات املتدفقة إىل حمطا
الناتج عن الرصف   bacterial contaminationبدون معاجلة. وكنتيجة لذلك يؤدي التلوث اجلرثومي 

  الصحي إىل إغالق الشواطئ ألسباب صحية.
لناجتة عن مياه األمطار ويف العقود األخرية, انتقل االهتامم من املصادر املبارشة إىل تلك ا

وتنتقل امللوثات إىل مياه .  nonpoint sourcesوالغالف اجلوي التي يطلق عليها املصادر غري املبارشة 
البحار نتيجة غسل الرتبة والشوارع ومناطق التشييد أثناء سقوط األمطار, وتلك التي تتساقط من 

ا. ويصعب تن ظيم األنواع األخرية من امللوثات. وتبقى الغالف اجلوي يف أثناء سقوط األمطار أيضً
سيطر  املصادر غري املبارشة للملوثات الناجتة عن املزارع والطرق واملناطق احلرضية وضواحيها غري مُ

). وإذا مل تنقل إىل ١٫٢شكل العليها يف كثري من األحيان, وتعد من أكرب مصادر التلوث املستمر (
مبارشة إىل املياه مع رواسبها, وشحومها, وقاذوراهتا,  حمطات معاجلة الرصف الصحي سوف تتحرك

, polycyclic aromatic hydrocarbons PAHsوزيوهتا, واملواد اهليدروكربونية العطرية عديدة احللقات 
 وكذلك الفلزات الناجتة عن غسل الطرق الرسيعة.

 
 مصدر غري مبارش جلريان سطحي من مناطق ريفية وحرضية (إذن من د. بيدريك ويس). )١٫٢(شكل ال
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 ما ملوثات الغالف اجلوي التي تدخل إىل املحيط?

تأيت غازات النيرتوجني, والزئبق, وثاين أكسيد الكربون, والنظائر املشعة بكثرة من الغالف 
ضوية (مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد اجلوي. كام يمكن أن تنقل بعض امللوثات الكيميائية الع

 ملسافات كبرية يف اهلواء قبل أن ترتسب يف املحيط.  polychlorinated biphenyls, PCBsالكلور 
 

 هل تسبب األشياء املوجودة يف مياه البحار التلوث?
احلشف هو تراكم الكائنات البحرية   Antifoulingتم تصميم الدهانات املضادة للحشف 

ية املثبتة فوق أسطح األجزاء السفلية للسفن املغطاة باملياه) من مواد سامة تدهن عىل السفن القاع
والقوارب واملراكب لتقليل ارتباط الكائنات احلية مثل الربنقيل والطحالب هبا. يتم إطالق املواد 

ذلك, تعد مواد الكيميائية من الطالء ببطء ملنع التصاق الكائنات العالقة يف مراحلها األوىل. ومع 
ا للكائنات احلية األخر يف األماكن القريبة. ويعد ثالثي بوتيل القصدير  الطالء الكيميائية سامة أيضً

Tributyltin   من أكثر املواد الكيميائية املانعة للحشف التي كانت تستخدم يف املايض, والذي تم حظره
 الفصول الالحقة). وتشمل مضادات احلشف اآلن يف معظم أنحاء العامل (وسيتم مناقشته بالتفصيل يف

األخر النحاس, وهو سام بشكل خاص للرخويات والطحالب (يستخدم كمبيد للطحالب 
والرخويات). ومنذ أن دخل احلظر املفروض عىل ثالثي بوتيل القصدير حيز التنفيذ, قام الباحثون 

مضاداً  للحشف, وهو   Irgarolإرجارول بتطوير وإنتاج أنواع جديدة من املواد الكيميائية. اآلن, يعد 
شديد السمية بالنسبة للنباتات. وقد لوحظ وجود مستويات مرتفعة منه يف املياه والرواسب بالقرب 
جد مبيد حيوي آخر يف املياه  من املرايس البحرية بام يكفي إلحداث تغريات يف العوالق النباتية. كام وُ

 .Diuron نعليه ديورو قوالرواسب مضاد للحشف يطل
وعندما توضع هياكل خشبية عىل شكل دعامات أو أرصفة حاجزة يف مياه البحر, فإهنا تكون 
عرضة للتحلل بواسطة امليكروبات والتدمري بواسطة احليوانات احلافرة, مثل بعض مزدوجات 

 , وديدان السفن (رخويات يف األساس). لذلك, وملنع تدمري اخلشب يتم معاجلتهgribblesاألرجل 
برتكيزات عالية من املواد الكيميائية السامة, مثل الكريوسوت أو زرنيخات النحاس املعاجلة بالكروم 

chromated-copper-arsenate CCA  . تترسب هذه املواد الكيميائية من اخلشب ويمكن أن تتجمع يف
 البيئة وتلتقطها النباتات واحليوانات املجاورة, وهو ما تتسبب يف تأثريات سامة.
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٨
 كيف يسبب االستزراع املائي التلوث?

االستزراع املائي هو تربية الكائنات البحرية من أجل الغذاء, ويطلق عليه الزراعة البحرية, 
وهو مشابه للزراعة عىل الرب. وقد لوحظ أن املزارع السمكية, وخاصة تلك األقفاص املفتوحة لسمك 

املفتوحة  السلمون هي مصادر للتلوث يف املياه املحلية. تنتج آالف األسامك التي حتتجز يف الشباك
أطناناً من الفضالت اإلخراجية, جنبًا إىل جنب مع بقايا املواد الغذائية, وتغوص هذه النفايات إىل 
القاع, وتؤثر عىل البيئة املحلية, حيث تلوث املياه وختنق النباتات واحليوانات يف قاع البحر حتت هذه 

يف أعالف األسامك غري املستخدمة األقفاص. عىل سبيل املثال, يمكن أن تسبب املغذيات املوجودة 
واملواد اإلخراجية تكاثر الطحالب باملنطقة, وهو ما يؤدي إىل تقليل األكسجني يف املياه, والذي بدوره 
ا,  يؤدي إىل إنتاج األمونيا وامليثان وكربيتيد اهليدروجني, التي تعد سامة للعديد من األحياء املائية. أيضً

ياة البحرية مبارشة. وتستخدم العديد من املزارع املائية املعاجلات قد يسبب نقص األكسجني قتل احل
الكيميائية مثل املضادات احليوية أو املواد الكيميائية املضادة للطفيليات من أجل زيادة األسامك, وتؤثر 

املواد هذه املواد الكيميائية التي تطلق يف البيئة عىل الكائنات احلية. ويتم استخدام جمموعة متنوعة من 
الكيميائية حاليًا كأدوية عند تربية األحياء املائية, مثل املضادات احليوية واملواد الكيميائية املضادة 
للطفيليات, ومضادات احلشف مثل النحاس لألقفاص يف املقام األول. وقد أد اإلفراط يف استخدام 

نوبية, إىل زيادة مقاومة البكترييا املضادات احليوية يف بعض املناطق, مثل جنوب رشق آسيا وأمريكا اجل
ا لألنواع املستزرعة وربام ألنواع أخر, بام يف ذلك البرش.  للعالج, األمر الذي قد جيعلها أكثر رضرً

 
 ماذا حيدث للملوثات بمجرد وصوهلا إىل املياه?

يل قد تعيد تيارات املحيط والكائنات احلية توزيع امللوثات عىل مسافات كبرية. ومع ذلك, مت
لف االستخدام  الرواسب إىل ربط الفلزات, وترتكز العديد من امللوثات العضوية يف رواسب القاع. خَ
ا يف  املزمن لبعض املواد الكيميائية (مثل دي دي يت, ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) تلوثً

هبا مستمراً يف التدوير  الرواسب, مع أهنا مل تعد تصنع يف الواليات املتحدة, وال يزال تلوث الرواسب
ا بعد توقف استخدامها. كام تشكل الرواسب امللوثة  عرب البيئة, حيث تؤثر عىل احلياة البحرية عقودً
مشكلة يف عمليات احلفر, فقد تتحرر امللوثات من الرواسب وتصبح متاحة بصورة أكرب للكائنات 

رواسب امللوثة بمجرد إخراجها من القاع. احلية. وتتمثل املشاكل األخر يف املكان الذي توضع فيه ال
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٩
ا لتأخر عمليات تعميق القنوات املائية وتنظيف املناطق الساخنة  يعد حل هذه املشاكل سببًا رئيسً
السامة من أجل حركة السفن واملالحة. يمكن للكائنات احلية أن تتناول املواد الكيميائية أو ترتاكم 

 هر التأثريات السامة عىل اجلسم بمجرد تناول املواد الكيميائية.بيولوجيًا يف أجسادها من البيئة. وتظ
 

 كيف تصل املواد الكيميائية إىل احليوانات البحرية?
تدخل امللوثات إىل أجسام احليوانات املائية من خالل اجللد واخلياشيم واجلهاز اهلضمي, 

االمتصاص أكرب من اإلزالة,  وتفرزها يف فضالهتا أو تطردها من خالل اخلياشيم. وعندما يكون معدل
فإن املادة الكيميائية ترتاكم يف جسم الكائن احلي. ومتيل املواد الكيميائية ذات القابلية املنخفضة 
للذوبان يف املياه والتي ترتبط بالرواسب إىل الرتاكم برتكيزات أكرب يف الكائنات احلية, خاصة يف 

نية املعاجلة بالكلور, وثنائي الفينيل متعدد الكلور, أنسجتها الدهنية. وتعد املبيدات اهليدروكربو
وميثيل الزئبق من تلك املواد السامة ذات القابلية املنخفضة للذوبان يف املياه والتي ترتكز يف الكائنات 

 احلية وال يتم متثيلها (هضمها) أو إفرازها بسهولة.
املفرتس (االنتقال الغذائي), يتم نقل امللوثات من خالل الشبكات الغذائية من الفريسة إىل 

ومتيل بعض املواد الكيميائية إىل أن تكون أكثر تركيزاً خالل هذه العملية, وهي حالة شبه طبيعية تسمى 
كام متيل املواد الكيميائية العضوية الثابتة, مثل ثنائي الفينيل متعدد .  biomagnificationالتعاظم احليوي 

يل الزئبق, إىل التعاظم احليوي يف أثناء انتقاهلا من الفريسة إىل الكلور ودي دي يت, فضالً عن ميث
). ١٫٣املفرتس, وهو ما يتسبب يف احتواء املفرتس املُعمر عىل تركيز مرتفع من امللوثات (الشكل 

وترتاكم املواد الكيميائية السامة باحليوانات يف املناطق امللوثة نتيجة تغذيتها عىل أطعمة ملوثة, وتكون 
كيزات أعىل يف احليوانات املستهلكة مقارنة بطعامها, ويكون الرتكيز األعىل يف احليوانات الكرب الرت

آكلة اللحوم مثل األسامك الكبرية والطيور اآلكلة لألسامك والثدييات البحرية والبرش. وبسبب 
ا يف األسامك الكبرية آكلة ا للحوم مثل سمك للتعاظم احليوي, تصبح مستويات ميثيل الزئبق عالية جدً

أبو سيف وسمك التونة, رغم أهنا تعيش يف املحيط املفتوح بعيداً عن أي مصدر للزئبق. وهلذا, يوىص 
ا النساء احلوامل واألطفال الصغار). كام ختضع املبيدات  بعدم تناول الكثري من هذه األسامك (خصوصً

سينات لعملية التعاظم احليوي, ولكن ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوك املعاجلة بالكلور
 ال تفعل الفلزات غري ميثيل الزئبق ذلك.
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١٠
وقد يؤثر جنس السمكة عىل كمية امللوثات التي ترتاكم بداخلها. كام يعد صفار البيض مادة 
غنية بالدهون, ويمكنها ختزين كميات كبرية من امللوثات العضوية, وتضع بعض اإلناث كميات 

د الكيميائية القابلة للذوبان يف الدهون مع بيضها, وهو ما يقلل من مستويات كبرية من هذه املوا
السموم يف أجسامها. وقد تم العثور عىل امللوثات املنقولة من األمهات يف بيض الطيور والزواحف 
وكذلك األسامك. ويف حني ختفض اإلناث من مستو امللوثات بأجسامها, وهذا أمر جيد, إال أنه ال 

  جنة التي تبدأ حياهتا حمملة باملواد الكيميائية السامة.يفيد األ

 
 Walther-Maria Scheid, Berlin, Germany, for World(©  التعاظم األحيائي للملوثات يف الشبكة الغذائية )١٫٣(شكل ال

Ocean Review 2010) 
 

 ما السمية?
املادة السامة هي مادة تؤذي الكائنات احلية عند الرتكيزات املنخفضة. (يف الغالب, أي يشء 
ا إذا زاد تركيزه عن احلد الطبيعي). متت دراسة التأثريات السامة بشكل أسايس  يمكن أن يكون ضارً

ياس يف التجارب املعملية (اختبارات حيوية), عىل الرغم من وجود بعض الدراسات امليدانية لق
التأثريات عىل جمموعات من الكائنات البحرية. اعتمدت الدراسات املبكرة عن تأثري امللوثات عىل 
االختبارات التي تؤدي إىل اهلالك (املوت). وكان املعيار هو تركيز املادة الكيميائية التي تسبب موت 

ني, مثل القانون ساعة). تتطلب اللوائح بموجب القوان ٩٦من حيوانات التجارب (عادة يف  %٥٠
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١١
الفدرايل األمريكي ملكافحة املبيدات الفطرية ومبيدات القوارض إنتاج مستويات آمنة من مبيدات 
اآلفات حلامية احلياة املائية يف املستو العياري قليل التأثري من الناحية البيئية. وقد أُجريت اختبارات 

أحد أسامك املياه الباردة), واخليشوم األزرق السمية عىل بعض األنواع األتية: سمك السلمون املرقط (
(أحد أسامك املياه الدافئة), ودافنيدز (أحد القرشيات), باإلضافة إىل مجيع أنواع املياه العذبة. 
ولألسف, حتى اليوم, بعد أكثر من نصف قرن, ال يزال هذا النهج (قياس نسبة احليوانات التي متوت 

ا شبه مميتة حتدث عىل فرتات ساعة) هو النهج األكثر فا ٩٦خالل  ئدة. وال تعد هذه االختبارات آثارً
 اتتأثير معرفةزمنية أطول, أو سمية متأخرة, أو اختالفات يف تاريخ احلياة بني األنواع. كام أن 

 لفهمرضوري  مروظائف األعضاء والسلوك والتطور أ على ألجلا يلةطو ,ألقلا تللجرعا ضلتعرا
 الطبيعة. في تللملوثا لعامةا اتلتأثيرا

 
 اآلثار التي يمكن أن تسببها امللوثات إىل جانب قتل الكائنات احلية? ما

األبحاث إمكانية تعطيل املواد الكيميائية السامة ألنظمة األيض أو املناعة ضد  أظهرت
األمراض, كام تقلل التكاثر. كام أن كالً من سلوك الكائنات احلية, وتطورها ووظائف أعضائها 

 ادملوثات. التعرف عىل هذه التأثريات شبه املميتة يمكن أن يساعدنا يف فهم آليات عمل املوحساسة لل
الكيميائية املختلفة, وكذلك فهم التأثريات البيئية يف العامل. واجلدير بالذكر أن مراحل احلياة املبكرة 

ا للملوثا ت, لذا فإن (البيض واالمشاج, واإلخصاب, والتطور اجلنيني, والريقات) حساسة جدً
هذه املراحل  ميمن املادة الكيميائية عىل أساس احليوانات البالغة لن حي "آمنة"وضع مستويات 

الصغرية. ويمكن أن يتأثر التحكم اهلرموين يف التكاثر بالعديد من املواد الكيميائية, والتي يطلق عليه 
للمواد الكيميائية خالل املراحل قد يتسبب التعرض .  endocrine disruptorsاختالل الغدد الصامء 

بعد عدة سنوات. ولذلك, فإن اآلثار  ااملبكرة يف تأثريات ال تظهر يف وقت الحق قريب, وأحيانً 
املتأخرة طويلة األجل واآلثار غري املبارشة مهمة. وعىل الرغم من التقدم يف دراسة األنظمة البيئية 

ا, إال إن التقدم كان بشكل رئيس يف األنظ  مة البيئية للمياه العذبة.عمومً
تؤدي تأثريات املواد الكيميائية عىل األفراد إىل تغريات يف الرتكيبة األساسية, وتؤدي إىل  قد

انخفاض معدل النمو واحلجم, ومعدالت املواليد, وارتفاع معدالت الوفيات, وهو ما يؤدي إىل 
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١٢
الوراثي  باينالتباين الوراثي. حيدث الت إنتاج تركيبة هييمن عليها أفراد أصغر سنًا وحجامً مع انخفاض

ا, وتصبح األفراد القادرة عىل حتمل التلوث هي السائدة, كام  املنخفض عندما خيتفي أكثر األفراد تأثرً
 شوهد مع احلرشات املقاومة للمبيدات احلرشية أو البكترييا املقاومة للمضادات احليوية.

الكيميائي احليوي, وفيام بعد عىل املستو اخللوي, التأثريات السامة أوالً عىل املستو  تظهر
ثم عىل مستو الكائن احلي بأكمله, وتركيبة األفراد, ويف النهاية النظام البيئي ككل. قد تسبب 

أو إنتاج  وية,التغريات الكيميائية احليوية األولية امللحوظة تغريات يف اإلنزيامت, واألمحاض النو
السموم من املادة الكيميائية. عىل املستو اخللوي, يمكن أن حيدث  بروتينات خاصة تستطيع إزالة

تلف يف الكروموسومات أو موت اخللية أو تشوهات هيكلية غري طبيعية أو رسطان. وتؤثر بعض 
,  املواد الكيميائية عىل اجلهاز املناعي وتزيد القابلية لألمراض املعدية. عىل مستو الكائن احلي إمجاالً

ات يف وظائف األعضاء, أو التطور, أو النمو, أو السلوك, أو القدرة عىل اإلنجاب, قد حتدث تغري
 ومع الرتكيزات املرتفعة, يمكن أن يموت احليوان أو النبات.

احلظ, فقد رأينا يف العديد من املواقع أنه عندما تنخفض املدخالت من امللوثات أو  وحلسن
ل اإلصابة باألمراض واملشاكل األخر تنخفض كذلك. يتم تنظيف مواقع النفايات السامة, فإن معد

وقد يفقد الكائنات تكيفها للملوثات كذلك. تم رصف الكادميوم يف مستنقع ملوث بالقرب من 
مصنع بطاريات سابق منذ عقود بالقرب من هنر هدسون, الحظ جيفري ليفينتون وزمالؤه من جامعة 

أصبحت أكثر قدرة عىل حتمل الكادميوم. بعد بضع ستوين بروك أن الديدان املوجودة يف الرواسب 
ا ملتطلبات وكالة محاية البيئة    Environmentalسنوات من تنظيف املكان من الكادميوم, طبقً

Protection Agency, EPA قام العلامء بإعادة زيارة املوقع ولُوحظ أن الديدان قد فقدت قدرهتا عىل ,
 ل قليلة.حتمل الكادميوم نسبيًا عىل مد أجيا

 
 يتم قياس درجة السمية? كيف

. فمن املهم وجود قياسات دقيقة حول كمية املادة "اجلرعة هي املتحكمة يف السمية"دائامً  يقال
ا يف تركيزات منخفضة, ولكن يمكن أن تسبب  الكيميائية وما تسببه من تأثري معني. تتواجد امللوثات عمومً

ا, يعادل   ppmيون واجلزء يف املليار تأثريات. اجلزء يف املليون الرتكيزات املنخفضة مثل اجلزء يف املل قليل جدً



 مقدمة عن البيئة البحرية والتلوث

  

١٣
جالون  ١٣٫٢جزءاً واحداً من مليون جزء (أو ملجم/لرت), أي بام يعادل قطرة واحدة من املادة يف حوايل 

 من املياه. واملقصود بجزء واحد يف البليون (أو ميكروجرام/لرت) جزء واحد يف بليون جزء, وهو أصغر
قطرة واحدة يف شاحنة من أكرب الشاحنات التي تستخدم لنقل  دلبكثري من جزء يف املليون. أي ما يعا

البنزين. تعد بعض املواد الكيميائية, بام يف ذلك الديوكسني وثالثي بوتيل القصدير سامة عند مستويات 
من امللوثات. هناك حاجة  أقل من جزء يف البليون. ومن الصعب واملُكلف قياس هذه الرتكيزات املنخفضة

أو  atomic absorption spectrophotometersمثل أجهزة الطيف االمتصاصية الذرية  تطورةإىل معدات م
   gas chromatograph/mass spectrometersكروماتوجراف الغاز/مطياف الكتلة .

 
 يمكن استخدام الدراسات امليدانية لفهم السمية? كيف

امليدانية املتكاملة مهمة, إىل جانب الدراسات املعملية لتوفري رؤ حول تأثريات  التطبيقات
السمية عىل مستو تركيبة األفراد واملجتمع. ويمكن للتجارب امليدانية أن تفحص البيئات امللوثة, 

 املوادولكن مع صعوبة ما, يف ظل ظروف مقيدة للغاية, حيث قد يطلق العلامء كميات حمدودة من 
كيميائية يف منطقة ما ملراقبة اآلثار الناجتة عنها. وتشمل التطبيقات امليدانية واملعملية دراسات عىل ال

ا يف حاويات صغرية  , يمكن mesocosmsأو حاويات كبرية   microcosmsأنواع متعددة موضوعة معً
احلاويات للنسخ  . تسمح هذهئياستخدامها للتحقق من تأثري مستو امللوثات عىل مستو النظام البي

املتامثل, بحيث يمكن دراسة العالقات بني اجلرعة واالستجابة يف ظل ظروف خاضعة للرقابة. قد 
تظهر هذه الدراسات االختالفات يف احلساسية للسمية بني األنواع املختلفة, ويمكن استخدامها 

ساليب. وتظل جرعات ملعرفة التفاعالت احليوية. هناك الكثري الذي يمكن تعلمه من مثل هذه األ
احلاويات الكبرية املعقدة ذات الرتكيزات املعروفة ملواد كيميائية حمددة ال تتكرر يف البيئة الطبيعية التي 
تتعرض فيها الكائنات للعديد من امللوثات املختلفة برتكيزات خمتلفة (ختتلف مع مرور الوقت), 

يقني  عدمهناك  يزال الامللوثات. ومن ثم, وحيث يمكن لبعض األنواع أن تظهر مقاومة كبرية لبعض 
 .احلقيقي امليداينالوضع  لیاحلاويات الكبرية إ نتائجونقل  البيئة املخاطر تقييم في

ما يكون من الصعوبة بمكان عزو املشاكل التي تظهر يف مناطق الدراسة إىل ملوثات معينة,  عادة
ا . يف بعض احلاالت النادرة, تقود املالحظات عىل لوجود العديد من امللوثات املختلفة يف املوقع عمومً
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مع تأثريات ثالثي بوتيل  لالكائنات يف مناطق الدراسة إىل تأثري بعض املواد الكيميائية. كان هذا هو احلا

). وبام أن التشوهات التي حتدثها مركبات ثالثي بوتيل ٨القصدير عىل املحار يف أوروبا (انظر الفصل 
نتجها مواد كيميائية أخر, فإن العالقة السببية بني التأثريات التي تم مالحظتها القصدير فريدة وال ت

  .)(أصداف املحار املشوهة وثالثي بوتيل الرصاص يمكن رؤيتها بسهولة أكرب
 

 تكون بعض األنواع أكثر حساسية للتلوث عن غريها? ملاذا
الفروق يف االستجابة للملوثات بني األنواع إىل االختالفات يف وظائف األعضاء, والعمر,  ترجع

ودورة احلياة, والتي يمكن أن تؤثر مجيعها عىل االستجابات األولية والقدرة عىل التعايف من التأثريات. 
ا كبرية من النسل يف در البيئات املتغرية, بام يف  اسةيمكن أن تستغل األنواع قصرية العمر التي تنتج أعدادً

ذلك البيئات امللوثة. من املرجح أن تكون مثل هذه األنواع ذات األجيال القصرية قادرة عىل التكيف مع 
امللوثات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع معدالت األيض إىل حتلل أرسع للملوثات. وعىل العكس, من املحتمل 

ا, بطيئة النمو,  ا, متيل  ةقليلأن تكون أطول األنواع عمرً النسل نسبيًا أقل قدرة عىل مقاومة امللوثات. أيضً
األنواع املُعمرة أن تكون يف قمة الشبكة الغذائية, وذات أعداد أقل, وجتمع مستويات أعىل من امللوثات عىل 

ا. والتكاثر البطيء, املق  رتنمد فرتة طويلة من الزمن. إن تكاثرها البطيء جيعل نموها العددي بطيئًا جدً
برتاكم كميات كبرية من امللوثات, جيعلها عرضة بشكل خاص للتأثريات اإلنجابية. ويسبب نقل امللوثات 
القابلة للذوبان يف الدهون (مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور, ودي دي يت) من اإلناث إىل صفار البيض 

  تعرض اجليل التايل إىل هذه املواد الكيميائية حتى قبل فقس البيض.
 
 قوانني التي تنظم التلوث البحري?ال ما

البحار واملحيطات, والتلوث البحري الناتج عن مصادر برية ألطر قانونية عىل  ختضع
مستويات دولية ووطنية وحملية. هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف وغريها من االتفاقيات 

 متعددةاالتفاقية  تعدوالتلوث. و اخلاصة بإدارة مصايد األسامك, والشحن, ومحاية التنوع البيولوجي,
 ثلتلوا لمنع ليةالدو تفاقيةهي اال  The multinational treaty on pollution ثلتلواخلاصة با افألطرا

البحار واملحيطات. وضعت االتفاقية ستة ملحقات  في يفلتصرا تعمليا تنظم لتيوا ,لسفنا من
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 ياتالنفط نتيجة عمل زيتب ثلتلوا منع ولألا لملحقا يغطيتنظم اجلوانب املختلفة للتلوث. 

واحلوادث. وينظم امللحق الثاين التلوث بمواد سائلة ضارة حممولة بكميات كبرية (تم تقييم  للتشغيا
مادة وتضمينها يف القائمة), وحيدد امللحق الثالث متطلبات إصدار معايري تفصيلية بشأن  ٢٥٠نحو 

 لملحقا ييحتوويف, وحتديد كمية املواد الضارة. تعبئة, ووضع عالمات, وختزين, وتوثيق, وتست
إال إذا  ف,لصرا مياه ترصيف حيظر( لصحيا فلصربمياه ا ثلتلوا لمكافحة متطلبات على بعالرا

باستخدام نظام معتمد).  املعقم فلصرا مياه غتفرأو  فلصرمعتمدة ملياه ا معالجةلدهيا  لسفينةكانت ا
ويتحكم امللحق اخلامس يف القاممة وحيظر تفريغ املواد البالستيكية من السفن. أما امللحق السادس 
فيحدد انبعاثات أكسيد الكربيت وأكسيد النيرتوجني من عوادم السفن وحيظر انبعاثات املواد 

 International Maritimeدولية املستهلكة لألوزون يف اهلواء اجلوي. تدير املنظمة البحرية ال

Organization    من دولتي العلم (البلد التي  لكلاتفاقية منع التلوث البحري, وتضع االلتزامات
أبحرت منها السفينة, والبلد مالكة السفينة) ودول امليناء (حيث األرايض التي تصل إليها السفينة). 

فن للتأكد من امتثاهلا لالتفاقية ويمكنها فرض وجيوز لكل من دول العلم ودول امليناء تفتيش الس
املتحدة, يتحمل خفر السواحل املسؤولية  ياتعقوبات عليها إذا كانت تنتهك الرشوط. يف الوال

 األساسية.
مصادر التلوث البحرية, يتم تنظيم املصادر الربية بواسطة مجيع املستويات احلكومية.  مثل

البحار معاهدة دولية تغطي العديد من جوانب إدارة املحيط, وتعد اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
 انونوتتضمن التزامات للتحكم يف مصادر التلوث الربية. باإلضافة إىل اتفاقية األمم املتحدة لق

البحار, حتاول املعاهدات اإلقليمية والقوانني املحلية التحكم يف التلوث الربي. فعىل سبيل املثال, 
قية كارتاجينا بشأن التلوث من املصادر واألنشطة الربية إىل منع النفايات الربية يسعى بروتوكول اتفا

املواد املصنعة الثابتة وغريها  نعالصلبة من الوصول إىل البحر الكاريبي. وتشمل رشوط هذه املعاهدة م
ا قابالً للتنفيذ قانونيًا ومنت د يمكن من املواد من اإلرضار باملحيط. وتوفر معاهدات كهذه إطارً

ا لتبادل أفضل املامرسات الطوعية ملكافحة التلوث.  للبلدان من خالله االجتامع معً
ح  يف ضَ الواليات املتحدة, يسعى قانون املياه النظيفة إىل التحكم يف مصادر التلوث الربية. وَ

 القانون حظر رصف أي ملوث من مصدر مبارش (أنبوب أو حفرة من صنع اإلنسان) إىل مياه صاحلة
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التخلص  مللمالحة ما مل يتم احلصول عىل ترصيح, ووكالة محاية البيئة هي املعنية بفرض القانون. نظا

من امللوثات الوطنية عبارة عن برنامج يتحكم يف ترصيفات املصادر املبارشة يف البيئة املائية. ال حتتاج 
ا صحيًا, أو ليس ل دهيا ترصيف سطحي إىل ترصيح من املنازل املرتبطة بنظام البلدية, أو تستخدم نظامً

الربنامج, ومع ذلك, جيب أن حتصل املنشآت الصناعية والبلدية وغريها عىل تصاريح إذا ما رصفت 
 حتديثأو  إلنشاء للبلديات ويالً متقدم قانون املياه النظيفة  كامخملفاهتا مبارشة إىل املياه السطحية. 

نفذت وكالة محاية البيئة برامج مكافحة التلوث مثل وضع  . وقدالصحي الرصف مياه معاجلة حمطات
معايري للرصف الصناعي, ومعايري جودة املياه لعدد كبري من امللوثات يف املياه السطحية. أبعد من 

من قانون املياه  ٣٠٣ذلك, هناك ضوابط إضافية للمياه التي تعاين من التلوث. حيث تسمح املادة 
ياه التي تعاين من التلوث وحتديد مستويات امللوثات املختلفة التي قد تدخل النظيفة للدول بتحديد امل
 total maximum dailyعىل هذه احلدود األمحال اليومية القصو الكلية  لقإىل املياه املترضرة. يط

loads.   أنشأت والية كاليفورنيا هذه األمحال لنهر لوس أنجلوس يف حماولة للحد من ٢٠٠٧يف عام ,
القاممة التي تدخل للنهر, والذي بدوره يقلل من الكمية التي تدخل املحيط اهلادئ. ستتم مناقشة  كمية

 قانون املياه النظيفة بشكل أكرب يف الفصل احلادي عرش.
 

 ال تزال بعض امللوثات التي تم حظرها متثل مشكلة? ملاذا
للقوانني الوطنية والدولية أن تنظم أو حتظر املواد الكيميائية, ولكن التلوث املوروث  يمكن

من تلك امللوثات الثابتة, مثل دي دي يت, ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, والفلزات يمكن أن 
 تمراً تبقى يف الرواسب لعقود بعد أن تم حظر استخدامها أو رصفها, وتعد الرواسب مصدراً مس

لتلوث الكائنات احلية. إضافة إىل ذلك, ال يزال العديد من امللوثات غري خاضع للتنظيم, وهناك 
ا  ضوابط غري كافية عىل املصادر غري املبارشة. وختتلف اللوائح البيئية ومستو االمتثال اختالفًا واسعً

ا نتيج  Cleanانون املياه النظيفة لق ةبني البلدان. ومع ذلك, فقد حتسنت مياه الواليات املتحدة كثريً

Water Act.الذي حفز العديد من املناطق لبناء أو حتديث حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي , 
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 مد انتشار التلوث البحري وشدته حول العامل? ما

الوقت الذي يعتمد فيه البرش عىل البحار واملحيطات يف نقل السلع واخلدمات املتنوعة  يف
نسان هو من يغري طبيعة املحيطات ويلوثها بشكل مبارش وغري مبارش. نرش األخر, نجد أن اإل

 ة,جمموعة من الدارسني قبل عدة سنوات خريطة عاملية خاصة بتأثري اإلنسان عىل النظم البيئية البحري
وهي خريطة عالية الدقة وأطلس جيمع بيانات متعددة عن حميطات العامل. وتكشف هذه اخلرائط أن 

من  %٤من مساحة البحار واملحيطات ومل يتبق سو  %٤٠برشية قد أثرت بقوة عىل حوايل األنشطة ال
ا, منها  ١٧املناطق البكر. وتغطي األنشطة البرشية  ا خمتلفً  عن فضالً, لصيدوا خ,لمناا تغيرنوعً

ا ثلتلوا لكل . قام املؤلفون بتجميع البيانات من مصادر متنوعة تم وضعها يف نموذج حيدد رقامً واحدً
كيلومرت مربع من املحيط, وهو ما يعكس التأثري البرشي اإلمجايل يف تلك املنطقة. وقد لوحظ أن أكثر 
ا هي منطقة البحر الكاريبي الرشقية, وبحر الشامل, واملياه اليابانية, وأقل املناطق  املناطق البحرية ترضرً

ا هي املناطق حول القطبني. كام أن أكثر أنواع البيئات ت ا هي الرفوف القارية, والشعاب تأثرً رضرً
الصخرية, والشعاب املرجانية, وطبقات األعشاب البحرية, واجلبال البحرية. وتوجد مناطق قليلة 
من الشعاب املرجانية أو أشجار املنجروف أو طبقات األعشاب البحرية يف العامل غري متأثرة نسبيًا. 

تلوث, فإن الكثري منها يتأثر به. وتعد املغذيات الزائدة ويف حني ال تتأثر مجيع املناطق املترضرة من ال
(التشبع الغذائي), واحلطام البحري, والترسبات النفطية, وامللوثات السامة هي األنواع الرئيسة 

 للتلوث.
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NUTRIENTS 

 للحياة? مطلوبة وهي املغذيات ملوثات, تعد ملاذا
 املائية إىل البيئة يف والفوسفور النيرتوجني ) مثلNutrients( املغذيات دخول يف الزيادة تؤدي

 ويعد العذبة, املياه للمشاكل يف الرئيس السبب إىل أن يكون الفوسفور يميل كام. كبرية مشاكل
 البحرية. البيئة يف للمشاكل الرئيس املصدر النيرتوجني

 

 ما مصادر املغذيات?
 خملفات إىل باإلضافة األطعمة وخملفات الصحي الرصف مياه املغذيات مصادر تشمل

 من الزائد يتدفق النيرتوجني اليابسة, من. الزراعية املناطق من رصفها يتم التي واألسمدة احليوان
حيث تتسبب يف  واألهنار, اجلداول عرب األهنار ومصبات العذبة املياه إىل والغابات الزراعية, األرايض

 ومواقف املرصوفة, الشوارع أسطح أو األرض عىل األمطار مياه تدفق ومع. والبيئة املياه كيمياء تغري
يف املياه,  األخر وامللوثات والرواسب واملواد الكيميائية احلطام يتجمع املباين, وأسطح السيارات,
 الصحي, الرصف ومياه بمخلفات الطعام, احلرضية املناطق وتساهم. جودهتا تقلل من ومن ثم

 مرتفعة مستويات عىل الرصف الصحي حيتوي املعاجلة, بعد حتى. واألسمدة احليوانات, وفضالت
 إىل الترسب خالل من إىل املصبات الرصف خزانات ل نفاياتيضاف إىل ذلك دخو. املغذيات من
 النيرتوجني من املزيد يترسب ومع زيادة املباين السكنية وخزانات الرصف اإلضافية,. اجلوفية املياه

 الزائدة الكميات بسبب ويؤدي التشبع باملغذيات,. األهنار ومصبات واملستنقعات املياه اجلوفية لیإ
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 أساسياً  مغذياً  عنرصاً  ويعد النيرتوجني. العامل أنحاء مجيع يف الساحلية تلوث املياهمن النيرتوجني إىل 

 .املياه إىل منه الكثري دخل ملوثًا إذا يصبح ولكنه الزراعية, لزيادة اإلنتاجية مهامً  وسامداً 

 القرن الزراعية طوال إىل زيادة املحاصيل صناعي نطاق أد حتويل النيرتوجني إىل أسمدة عىل
ا, السكاين النمو دَعم بل املحصويل فقط, النمو زيادة عىل املصنعة األسمدة تعمل مل. العرشين  أيضً

 مهمة املصنعة ويف الوقت الذي تعد فيه األسمدة. احلبوب من ورخيصة ثابتة وذلك بتوفري إمدادات
ا, بيئية فهي تعد مشكلة املحاصيل, غلة لزيادة  املدخول منإىل زيادة  ذلك ويرجع مستمرة أيضً

املصنعة إىل  من األسمدة املتزايد وقد أد االستخدام. املائية البيئية النظم يف النيرتوجينية املغذيات
 % ١٨ يدخل حوايل. العامل من كثرية أجزاء يف أضعاف عرشة من النيرتوجني بمقدار زيادة املدخالت

 أو املياه, إىل ينطلق أو الرتبة, يف الباقي امتصاص املحصول, ويتم يف نيرتوجني األسمدة من فقط
 األرايض مقدرة احليوانات من كبرية قطعان عن الناجتة السامد كمية تتجاوز قد. اجلوي الغالف يدخل

 .األهنار مصبات إىل النهاية يف تؤدي التي اجلداول إىل الباقي ينساب لذا امتصاصها, عىل الزراعية

ا املغذيات تأيت  الوقود حلرق نتيجة النيرتوجني إطالق يتماجلوي, حيث  الغالف من أيضً
األحفوري إىل انبعاث  الوقود يؤدي حرق. املياه يف أو األرض عىل ليرتسب fossil fuels األحفوري

ا وتكوين اجلوي الغالف يف النيرتوجني أكاسيد  بمجرد املياه تلويث ثم اهلواء, وتلويث محضية أمطارً
 األكسجني بنقص مصحوبة الطحالب ازدهار املغذيات هذه تسبب. acid rainهطول األمطار احلمضية 

 ). ٢٫١ الشكل( " eutrophicationاإلثراء أو التشبع الغذائي " تسمى عملية وهي العميقة, املياه يف

 
 أو التشبع الغذائي (إهداء من برنامج خليج تشيسابيك) اإلثراءظاهرة  )٢٬١(شكل ال
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ويعود ارتفاع املغذيات عامليًا إىل األنشطة الزراعية والصناعية والزيادة السكانية, وختتلف 

 خملفات( عيةرالزا درلمصاتعد ا ل,لمثاا سبيل فعىلمصادر املغذيات باختالف املناطق التي توجد هبا. 
 فصرلا ريمجا أما ,باوأورو دةلمتحا تالياولا فيهي املصادر الرئيسة  )سمدةألوا انلحيوا

مع وتُعالج ( لصناعيالصحي وا  الغالف مصادر وتعد. نويثا درمصفهي ) الترصيف قبل دةعاالتي جتُ
ا اجلوي  يعد املثال, سبيل عىل تشيسابيك, خليج يف. الساحلية املناطق مهمة للنيرتوجني يف أيضً
أمريكا الالتينية وأسيا  فياخلليج.  يدخل لكل النيرتوجني الذي الرئيس املصدر اجلوي الغالف

رئيسة لهي املصادر المعالجة ر اغيعي لصناوالصحي رف الصتكون مياه ا ما وأفريقيا, وغالبًا
ا عىل جراثيم ضارة  للمغذيات. وباإلضافة إىل املغذيات, حتتوي مياه الرصف واملخلفات احليوانية أيضً

جراثيم املجاري املائية اإلصابة بخالف ذلك, قد تسبب  بواسطة حمطات املعاجلة. إزالتهايمكن 
 وسوف يتم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيل يف الفصل العارش. باألمراض.

 
 كيف تعمل حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي?

عمليات فيزيائية  التي تشملاملعاجلة,  طريق عن الصحي الرصف مياه من امللوثات إزالةيتم 
واهلدف من املعاجلة هو إنتاج تيار مائي سائل آمن بيئيًا (مياه  وكيميائية وحيوية إلزالة امللوثات بأنواعها.

ة كسامد). معاجلةرصف صحي  ) ونفايات صلبة معاجلة صاحلة للتخلص منها أو إعادة استخدامها (عادً
األنابيب مياه الرصف  حتمل فصل املواد السائلة عن الصلبة. Primary treatmentاألولية  تشمل املعاجلة

النفايات (مثل بمرور الشبكات بمرور املياه, وال تسمح  واملصانع إىل حمطة املعاجلة. تسمح من املنازل
بعد ذلك تستقر مياه الرصف  األقمشة البالية, واحلفاضات, وغريها), حيث يتم مجعها والتخلص منها.

يف حوض تسوية حيث تستقر املواد الصلبة الثقيلة يف القاع بينام تطفو الزيوت والشحوم واملواد  امؤقتً 
الصلبة اخلفيفة عىل السطح. يتم إزالة املواد املستقرة والعائمة وترصف الكمية السائلة املتبقية إىل البيئة 

  .)ية من املعاجلة (الثانوية(إذا كانت هناك معاجلة أولية فقط), أو ترصف إىل املرحلة التال
عمليات حيوية يتم فيها حتلل املواد العضوية   Secondary treatmentالثانوية  تتضمن املعاجلة

ا) املوجودة يف املواد الصلبة والسائلة بواسطة الكائنات احلية  (كام تفعل اجلراثيم يف البيئة الطبيعية متامً
ياه الناتج من املعاجلة األولية والكائنات الدقيقة, التي يتم ضخ اهلواء إىل خليط امل يتم , حيثالدقيقة
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النهاية, تسمح األحواض لكتل الكائنات الدقيقة باالستقرار من  ترسيع نموها بواسطة التهوية. يف

دارة أو  املياه يف قاع األحواض بفعل اجلاذبية. يتم إرجاع معظم هذا اخلليط, الذي يطلق عليه الكُ
قد  , إىل أحواض التهوية للحفاظ عىل الكمية املطلوبة من اجلراثيم.activated sludgeالنشطة  احلمأة

تشمل املعاجلة الثانوية عملية فصل إلزالة الكائنات الدقيقة عن املياه املعاجلة قبل الترصيف أو املعاجلة 
وزون واألشعة فوق يمكن تطهري املخلفات النهائية السائلة (عىل سبيل املثال, بالكلور واأل الثالثية.

 يف البيئة. قبل أن يتم رصفهاالبنفسجية), وذلك لتقليل الكائنات الدقيقة يف املياه 
إلزالة املزيد من  Tertiary treatmentوتشمل بعض حمطات معاجلة مياه الرصف معاجلة ثالثية 

ة (تضم أعشاب يف بعض احلاالت يتم ضخ املياه إىل األرايض الرطب امللوثات قبل رصفها يف البيئة.
نباتات األرايض الرطبة بعض املغذيات املتبقية من  ) ملزيد من املعاجلة. تأخذأخرالربك أو نباتات 

وذلك بإزالة ا وتشمل أشكاالً أخر من املعاجلة الثالثية إزالة املغذيات احليوية تقنيً  املخلفات السائلة.
وجني, وهو غري ضار ويطلق يف الغالف نيرت العضوي عن طريق حتويله إىل غاز النيرتوجني معظم

البيئة. ويعد حتسني أنظمة  اجلوي. وجيب أن تتامشى املخلفات السائلة مع معايري الوكالة الوطنية حلامية
 .معاجلة مياه الرصف الصحي طريقة رئيسة لتحسني جودة املياه

ملواد الصلبة غري الناجتة عن املعاجلة األولية إىل عامل فصل, حيث يتم فصل ااحلمأة يتم ضخ 
وضخها إىل هاضامت بعد ذلك العضوية عن املواد الصلبة العضوية خفيفة الوزن, والتي يتم تركيزها 

للحمأة املستقرة رائحة, مصدرها غاز امليثان الناتج الهوائية مع بكترييا تعمل يف غياب األكسجني. 
مأة النهائية (املواد الصلبة عن اهلضم الالهوائي, ويمكن استخدامه كوقود. ويمكن استخدام احل

ها عىل ئحتوارضية, الاحلناطق امل) بطريقة مقبولة بيئيًا كأسمدة, باستثناء تلك الصادرة عن احليوية
تركيزات مرتفعة من الفلزات وغري ذلك من امللوثات السامة الناجتة عن الصناعة والتي جيب التخلص 

عينة يف املحيط, ولكن بسبب آثارها السلبية, أصبح منها. يف املايض, كانت تدفن احلمأة يف مواقع م
املتحدة اليوم هي رواسب تم  املحيط بالوالياتيف  تُدفنكل املواد التي  اتقريبً ( غري قانوين الدفن

 .)قنوات املالحة صيانةمن قاع املسطحات املائية من أجل  استخراجها
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 ما الرصف الصحي املشرتك?

مشرتك  الصحي الرصفأنظمة با أوروفي نيويورك ومدن أخر  مثل ,يمةدلقدن المتضم ا
Combined Sewer Overflow, CSO  ف لصربيب اناأتجمع بين , لتاسع عشرن القرافي تم إنشاؤها

ا لمياه من ت امخلفااملباين وتلك التي جتمع لصحي من ا الشوارع. ويعد هذا الرصف املشرتك متطورً
امقارنة بالبالوعات واملزاريب الت يف النصف  إىل املجاري املائية القريبة. ي كانت حتمل النفايات سابقً

يف ذلك  األول من القرن العرشين, تم تصميم وبناء العديد من حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي.
د الرصف املشرتك طريقة جيدة لرصف مياه الشوارع إىل جانب القاممة وخملفات احليوانات  الوقت, عُ

تم تصميم حمطات الرصف للتعامل مع معدل  ايات التي تم مجعها من شوارع املدن.وغريها من النف
تدفق مياه بمقدار الضعف, ولكن بسبب الزيادة السكانية, فإن ما تم اعتباره سعة زائدة مل يعد مناسبًا 
ة بعد حدوث العواصف املطرية. ففي الوقت الذي يمكن إدارة كمية املياه الداخلة إىل حمطات املعاجل

 تصميم أثناء الطقس اجلاف, ال يمكن معاجلة املياه بسبب حجمها املتزايد أثناء تلك العواصف. تم
 أمطار وهي السنوات اخلمس), املطرية (عواصف العواصف الستيعاب املجاري من العديد أنظمة
 م,٢٠٠٧ عام يف ولكن. املتوسط الزمان يف من عقد خالل فقط مرتني حدوثها, يتوقع الشدة بالغة

ا), حيث ٢٥ (بام يعادل مدة عواصف لثالث نيويورك تعرضت مدينة ا قوية العواصف كانت عامً  جدً
 تغري مع الشديدة العواصف تزيد أن املرجح ومن. قرن كل مرات أربع إال توقعها يمكن ال بحيث
 الرصف مياه ترسب ولتجنب املعاجلة, حمطات غمر يتم تفيض املياه الزائدة عندما. املتوقع املناخ

 غري الفضالت ذلك يف بام املعاجلة, بترسب املياه غري املياه منافذ تسمح الشوارع, أو املنازل إىل الصحي
). بروكلني يف السمعة سيئة جوانس قناة مثل( املائية املجاري إىل مبارشة الصناعية, واملخلفات املعاجلة

ة, وتَنتهك أنظمة الرصف الصحي وختالف حمطة املعاجلة القانون عندما ترصف نفايات غري معاجل
من أنظمة الرصف يف  ٩٠٠٠قانون املياه النظيفة بصورة متكررة. يف السنوات املاضية, قام أكثر من 

نظام, بام يف ذلك تلك املوجودة يف املدن الكرب, برصف نفايات برشية  ٢٥٠٠٠البالد, البالغ عددها 
عاجلة جزئيًا إىل املسطحات املائية. تدمر مياه الرصف ومواد كيميائية ومواد خطرة أخر غري معاجلة وم

اخلام جودة املياه, بام يف ذلك شواطئ السباحة القريبة. وتواجه املئات من البلديات القديمة ذات أنظمة 
 ذلك, ومع أثناء هبوب العواصف املطرية الكرب.يف املجاري املشرتكة نفس مشكالت نوعية املياه 
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 أصبحت. للغاية مكلف األمطار مياه عن الرصف مياه تفصل ووضع أنظمة األنظمة هذه إلغاء فإن

ا املشرتك الرصف تدفقات ا مصدرً  مياه من الناتج اجلرثومي التلوث يرتكز أن ويمكن ,للتلوث رئيسً
. لالستهالك صاحلة غري جيعلها ماوهو  يف الكائنات املائية كالرخويات واألسامك, الصحي الرصف

 مشكلة تصحيح ولكن العواصف املطرية, مع للتعامل إضافية معاجلة وحمطات اناتخز بناء تم
 .الدوالرات وباليني مستمرة سياسة سيتطلب دائم بشكل الرصف املشرتك

 
 املركزة? احليوان تغذية عمليات ما

 Concentrated Animal Feeding Operations املركزة احليوانات تغذية تتسبب عمليات

CAFOs أمراض  ومسببات مغذيات, عىل املحتوي السامد من أطنانًا إنتاجيف  الكثيفة باملزارع بأعدادها
 حني ويف. الزرنيخ) أو النحاس وفلزات (مثل حيوية وفريوسات), ورواسب, ومضادات (بكترييا

 تجاوزت ما غالبًا املزارع تنتجها التي السامد كمية فإن املحاصيل, لزيادة يستخدم السامد للمزارع
 مصباً  تشيسابيك ويعد خليج املناطق, من العديد يف الزائد السامد مشكلة تتواجد. املحلية االحتياجات
 محاية وكالة وتتحمل. الرشقي الشاطئ عىل صناعي نطاق عىل الدواجن مزارع من رئيسة ملدخالت

 تغذية لعمليات الرسيع النمو تواكب مل لوائح الوكالة ولكن امللوثات, هذه من املياه محاية البيئة,
 .املركزة احليوانات

 
 ما اآلثار املرتتبة عىل املغذيات الزائدة, أو ما اإلثراء أو التشبع الغذائي?

يزيد التشبع باملغذيات يف املياه البحرية النمو املفرط للطحالب, واألشكال متعددة اخلاليا 
يمكن أن تؤدي الزيادات البسيطة  املجهرية.املرافقة للطحالب مثل اخلس البحري واهلائامت النباتية 

إال أن  اإلنتاجية يف الشبكات الغذائية واحلفاظ عىل املزيد من األسامك واملحار. زيادةيف الطحالب إىل 
اإلفراط يف نمو الطحالب يمكن أن يؤدي إىل تدهور جودة املياه بشكل كبري وهيدد صحة اإلنسان 

 هناية تغرق اخلاليا امليتة يف القاع يف algal bloomsلب املزدهرة واملوارد احلية. فعندما متوت الطحا
تستهلك عملية التحلل األكسجني الذائب من املياه. وعندما  املطاف, حيث تتحلل بواسطة البكترييا.

يف املياه السطحية قليلة, تصبح نسبة  نسبة األكسجني الالزم للتمثيل الغذائي البكترييتكون 
يعد  معدومة يف املياه القاعية, مما خيلق ظروفًا قاسية أو مميتة للكائنات القاعية. ضعيفة أو األكسجني
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رئيسة يف العديد من املصبات, خاصة يف أواخر الصيف وأوائل فصل  مشكلة نقص األكسجني

 .اخلريف, ويتزايد ذلك عىل مستو العامل

معدل نمو جراد البحر األكسجني من وفرة وتنوع األسامك وتقلل من  ةمنخفضتقلل املناطق 
أما املارلن األزرق, وسمك اخلرمان, والتونا,  .(اللوبسرت) ويرقات الرسطانات والسمك املفلطح

منخفضة فهي سابحات رسيعة حتتاج إىل مستويات عالية من األكسجني, ومن ثم زيادة املناطق 
منخفضة األكسجني, قد متوت يف املناطق األكسجني تقلل من البيئة الصاحلة هلذه األسامك القيمة. 

األنواع عديمة احلركة أو التي تتحرك ببطء, ويمكن أن تتأثر مقاومتها لألمراض, وقد تنخفض عملية 
تكاثرها وتطورها اجلنيني. تُعد يرقات األسامك سابحات غري ماهرة, وتصبح أكثر عرضة لالفرتاس. 

عن طريق تقليل نشاطها من أجل  وبشكل عام, حتاول احليوانات التعامل مع انخفاض األكسجني
استهالك كمية أقل من األكسجني. هذا يعني التغذية لفرتات أقرص وتناول كميات أقل من الطعام يف 

, عندما تكون مياه القاع قليلة األكسجني, تتحرك املحاريات املدفونة بالقرب  كثري من األحيان. أيضاً
ا مع األكسجني من سطح الرواسب وتصبح فرائس سهلة للرسطانات ال زرقاء التي هي أشد تكيفً

املنخفض ويمكنها القيام بجوالت قصرية يف املناطق منعدمة األكسجني. كام تُظهر الديدان البحرية 
عالية التكيف مع األكسجني املنخفض تأثريات شبه مميتة, حيث ختفض معدالت تنفسها وتغذيتها, 

 .وتكون عمليات إخصاهبا وتطور أجنتها غري طبيعية
ا يف الطقس احلار, تتدفق الرسطانات وغريها من احليوانات إىل  يف بعض األحيان, وخصوصً

األكسجني يف أثناء حماولتها التنفس. وقد متت اإلشارة إىل  قليلةاملياه الضحلة وقد تزحف من املياه 
فت ناحية بسبب أن الرسطانات التي زح اليوبيل اسم . وقد أعطىjubileeهذه الظاهرة باسم اليوبيل 

املياه الضحلة هروبًا من نقص األكسجني يف األعامق تصبح فريسة لإلنسان (عشاء للبرش الذين أطلقوا 
 االسم), عىل الرغم من عدم سعادة الرسطانات هبذا احلدث.

  
 ما اآلثار التي تظهر عىل األعشاب البحرية?

إىل عكارة املياه, وهو ما يقلل  Phytoplankton bloomsيؤدي االزدهار املفرط للهائامت النباتية 
من الضوء املتاح للنباتات املائية املغمورة (األعشاب البحرية) عىل القاع. تعد األعشاب البحرية 
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ا مهامً يف النظام البيئي املائي, وقد تعرضت للرتاجع. توفر األعشاب البحرية مواطن حاضنة  عنرصً

ا مهامً يف تركيبة ووظيفه النظام  بسبب قلة الضوء  البحرية البيئي. وقد ترضرت األعشابوتلعب دورً
). تُسبب قلة الضوء الناتج عن االزدهار eutrophicationوالسمية بالكربيتيد نتيجة التشبع الغذائي (

ا النباتات املائية  املفرط للهائامت النباتية انخفاض قدرة األعشاب عىل البناء الضوئي. كام ترتاجع أيضً
 النباتات املتطفلة تغطي. ب ثعبان البحر بسبب نمو نباتات متطفلة متعلقة هبااملغمورة, مثل عش

األعشاب البحرية  أوراق إىل تصل التي الشمس ضوء كمية مقللة الزغب من النباتات املغمورة بطبقة
 .الضوئي البناء والالزمة لعملية

 تتغذ عليها, مثل صغرية حيوانات بواسطة ما حد إىل املتطفلة النباتات يف التحكم يمكن
 صحة عىل احلفاظ يف مهامً  الصغرية احليوانات هبذه الرعي قد يكون. األمفيبودا (رتبة من القرشيات)

تسبب ذلك يف نظافة احلشائش البحرية  ,اتنوعً  أكثر الراعية احليوانات كانت وكلام البحرية, احلشائش
 من املفاجئ بدالً  الوفرة نقصان املغمورة املائية النباتات تراجع يشمل ما وعادة. من النباتات املتطفلة

 األعشاب وتعاين. التأثريات حدة من يزيد احلرارة ودرجة امللوحة ارتفاع أن كام التدرجيية, التغريات
املجموع  كثافة تقليل يف يتسبب والذي البحري, لنبات اخلس االزدهار املفرط منا أيضً  البحرية

 التي واملخلفات البحرية األعشاب توفر. الكربوين لألعشاب وواملحت اخلرضي, ونمو األوراق,
هذه  أعداد يرتاجع نموها ينخفض وعندما احليوانات, من متنوعة ملجموعة واملأو الغذاء تنتج عنها
 البحرية لألعشاب التعايف حاالت من قليل عدد سو يوجد ال ولألسف,. هبا املرتبطة احليوانات

 الداخلة للمياه البحرية.املغذيات  من للحد تالية

 
 ما اآلثار التي تظهر يف الشعاب املرجانية?

 الرصف طريق عن املرجانية الشعاب إىل الزراعيالرصف  مع مياه والرواسب املغذيات تنتقل
ا ويعد اإلثراء أو التشبع الغذائي. النهري  املغذيات تقوم حيث املرجانية, للشعاب خاص بشكل ضارً
 إىل املطاف هناية يف يؤدي وهو ما املرجانية, الشعاب وختنق والتي تغطي القاعية نمو الطحالب بتحفيز
مثل  الراعية, عندما ال تتوافر احليوانات (خاصة الطحالب بمجتمع املرجانية الشعاب جمتمع استبدال

عىل  املرجانية الشعاب احتوت إذا ويمكن السيطرة عىل الطحالب فقط). وسمك الببغاء البحر, قنفذ
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٢٧
 قيد عىل البقاء للشعاب العشب, ويف هذه احلالة يمكن الراعية آكلة احليوانات من كبرية جمموعات

 العشب, أعداد آكالت ختفيض يتسبب الصيد يف األحيان, من كثري يف. املنافسة هذه يف والسيادة احلياة
 قبالة املرجانية الشعاب وقد تدهورت. بالطحالب مغطاة املرجانية ويف هذه احلالة تصبح الشعاب

 اجلريان من تعاين أسرتاليا يف العظيم املرجاين احلاجز من أجزاء لكن البرشية, النفايات بسبب فلوريدا
 ذات املناطق الغواصون يفضل حيث للسياحة, فادحة خسارة التدهور ويمثل. الزراعي السطحي
 الغنية. املرجانية البيئات

 
 ما املنطقة امليتة?

ألنه ال  "dead zonesاملناطق امليتة "بشدة  التي ينخفض فيها األكسجنييطلق عىل املناطق 
األكسجني مجاعية عندما ينخفض  وفيات يوجد كائن (باستثناء البكترييا) يمكنه العيش فيها. وحتدث

القاعية يف املناطق التي حتتوي عىل  أعداد الكائنات ملجم/لرت. وتنخفض ٠٫٥إىل أقل من  املذاب
. يف حالة تعرض الكائنات املجم/لرت, وتكون حيواناهتا صغرية جدً  ٣أو  ٢أقل من  كمية أكسجني

القاعية لضغوط نقص األكسجني, يف هذه احلالة تعيش فقط الديدان قصرية األجل التي تتغذ عىل 
رواسب السطح. أما احليوانات األخر مثل القرشيات, واملحاريات, والقواقع فتصبح غري قادرة 

 وترسيب لرصف نتيجة, العامل أنحاء مجيعفي  امليتة املناطق أعداد زيادة عن اإلبالغ وقد تم .عىل البقاء
تكون أنواع معينة من اهلائامت , الشبكة الغذائية ام خيصفي .املحرتقوري ألحفود اقولا من النيرتوجني

النباتية بام يف ذلك األشكال الدقيقة (مثل البكترييا الزرقاء أو الطحالب اخلرضاء املزرقة) أكثر أمهية 
 امنطقة ميتة حول العامل, بام يف ذلك منطقة كبرية جدً  ١٥٠مقارنة بالدياتومات. تم التعرف عىل حوايل 

ر املسيسيبي, الذي جيمع الكثري من الرصف الزراعي للواليات يف خليج املكسيك تتلقى مياهها من هن
من الواليات املتحدة األمريكية املتجاورة, وحتتوي عىل  %٤١وتشمل مستجمعات املياه هذه  املتحدة.

جزء كبري من األرايض الزراعية يف البالد. ويف حني تم مالحظة نقص األكسجني يف املايض, إال أنه مل 
اسع حتى ستينيات القرن املايض, وتم التغايض عنه حتى تسبب يف قتل األسامك ينترش عىل نطاق و

لفرتات طويلة  hypoxiaالنظم البيئية التي تعاين من نقص األكسجني  وتدمري املصائد القاعية. تتميز
وقد أوضحت نانيس راباليس  بمستويات منخفضة من احليوانات القاعية وإنتاجية األسامك.

مستو األكسجني يف منطقة ميتشيك يف حتاد البحري جلامعات لويزيانا, انخفاض وزمالؤها من اال
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صيف, وهي ظروف ال يمكن ألي كائن حي  كل مليجرام/ لرت يف ٠٫٥خليج املكسيك إىل أقل من 

ية العيش فيها باستثناء اجلراثيم. وتؤدي املغذيات املرتفعة يف املجاري املائية إىل زيادة نمو اهلائامت النبات
. أصبحت االتي تتسبب يف نقص األكسجني باملياه, والتي تستمر من الربيع حتى أواخر الصيف سنويً 
النيرتوجني  ظروف نقص األكسجني أكثر شدة منذ مخسينيات القرن املايض, حيث تضاعفت مسامهة

 لقيمةا يةرجالتا امليتة املصائد هذه املنطقةهتدد  أضعاف. ثالثة من هنر املسيسيبي إىل خليج املكسيك
 عام يف الرصد بدء منذ منطقة أصغر رابع م٢٠١٢ عام امليتة املنطقة حجم كان لخليج.با لترفيهيةوا

ا ميالً  ٢٨٨٩ بمساحة م,١٩٨٥ . السطحي اجلريان كمية من قلل الذي اجلفاف بسبب هذا كان. مربعً
 منطقة إىل املغذيات, من كبرية كميات حتمل التي الفيضانات, ظروف أدت م,٢٠١١ عام يف املقابل, يف

, ميالً  ٦٧٧٠ تبلغ ميتة  ميالً  ٥٨٤٠ إىل وصلت م٢٠١٣ عام يف. نيوجرييس والية مساحة وهي مربعاً
ا, أي أكرب  .والية كونكتكت من بقليل مربعً

نظام بيئي, وتغطي مناطق شاسعة من املحيط, أكثر  ٤٠٠تؤثر املناطق امليتة اآلن عىل أكثر من 
ميل مربع), ويف حني تُظهر االجتاهات زيادهتا يف مجيع أنحاء  ١٨٣٫٤مربع (كيلومرت  ٤٧٥٠٠٠من 

منطقة حول العامل تم حتديدها عىل  ٤١٥من بني  العامل, فإن بعض املناطق املحلية مستمرة يف التحسن.
مصابة بنقص األكسجني وتم تصنيف  منها ١٦٩أهنا تعاين من شكل من أشكال التشبع الغذائي, فإن 

تشيسابيك, تؤثر املنطقة امليتة عىل توزيع ووفرة  خليجيف منطقة  قط عىل أهنا قيد التعايف.ف ١٣عدد 
األسامك بام يف ذلك ٍسمك اللوت, وسمك الفرخ األبيض, واجلهري املخطط, والسمك املفلطح 

 االحظ العلامء انخفاضً  الصيفي, التي تعد مكونات أساسية للنظام البيئي وتدعم الصيد التجاري.
يف عدد وتنوع األنواع ومعدل الصيد حتت ظروف األكسجني املنخفض, وهو ما يشري إىل أن  ادً حا

ملجم/لرت,  ٤إىل أقل من  الذائب األسامك تبدأ يف جتنب املناطق التي تنخفض هبا مستويات األكسجني
 ٢أكرب من حيث تبدأ يف معاناة خاصة بوظائف أعضائها. االستجابة هلذا املستو مثري لالهتامم ألنه 

ويبدو أن اجلهود املبذولة لتخفيض املدخالت  ملجم/لرت وهو التعريف الرسمي لنقص األكسجني.
سوف تساعد يف ذلك. ومن  من األسمدة وخملفات احليوانات وامللوثات األخر يف خليج تشيسابيك

 .املالحظ أن حجم املناطق امليتة الصيفية يف القنوات العميقة هلذا اخلليج مستمرة يف االنخفاض
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ا  املاحلة? للمستنقعات هل تسبب الزيادة يف املغذيات رضرً

 وتوفر العواصف من السواحل السمكية, وحتمي املصائد الساحلية الرطبة األرايض تدعم
 املصبات محاية ومن ثم املياه اجلارية, من املغذيات امتصاص عىل قادرة أهنا الربية, كام للحياة مواطن
 طول عىل املاضيني العقدين مدار عىل Salt marshes امللحية املستنقعات تراجعت هذا وقد. القريبة
 أظهرت وقد. معروفة غري ألسباب السواحل املطورة وغريها من املتحدة للواليات الرشقي الساحل

 للنباتات, املجموع اجلذري واخلرضي نسبة انخفاض إىل تؤدي املغذيات إضافة أن التجارب الصغرية
 الذين العلامء من وفريق دجيان ليندا أضافت. العاشبة باحليوانات النباتات تأثر وزيادة أنواعها, وتغري

 واجلزر, املد ارتفاع أثناء امللحية املستنقعات تدخل إىل أن املغذيات واجلزر, املد تيارات عىل يعملون
 تسع مد النباتات للمغذيات عىل استجابات وقارنت باملغذيات, الغنية األهنار ملصبات مشاهبة
حيث  الرتبة, يف العضوية املواد حتلل وزاد صغرية, جذور النباتات أصبحت متوقع, هو وكام. سنوات

 غري كانت األخر النتائج لكن. أكرب بسهولة تكسريها من البكترييا اإلضافية مكنت املغذيات
 باملغذيات, الغنية اجلداول ضفاف التي تشكلت عىل الشقوق اهنارت سنوات, بضع فبعد متوقعة,
 وال إنتاجية أقل وهي الطني, من طبقة إىل النباتية املستنقعات حتويل إىل املطاف هناية يف أد وهو ما
 الضفاف, استقرار من العضوية واملواد اجلذور فقدان قلل. الربية واحلياة لألسامك مالئمة مساكن توفر

 النتائج هذه تدل. طينية أرض إىل املطاف هناية يف امللحية املستنقعات اهنيارها وحتويل إىل أد وهو ما
 عىل حمدودة قدرة لدهيا امللحية املستنقعات أن وتظهر املد طويلة امليدانية الدراسات قيمة عىل

 .تتلف أن قبل الغذائية العنارص امتصاص

 
 اإلثراء أو التشبع الغذائي? انتشار مد ما

منخفضة األكسجني أو املناطق امليتة مع زيادة البحرية والساحلية ازدادت التقارير عن املناطق 
بتجميع قام معهد املوارد العاملية  .يف السنوات األخرية النمو السكاين, والتحرض, وتوسيع الرقعة الزراعية

الغذائي يف مجيع أنحاء العامل, كام أن هناك العديد من املناطق  التشبع من منطقة تعاين ٤١٥اخلرائط وحتديد 
التي ال توجد هلا معلومات كافية لتحديد مد زيادة املغذيات أو حتديد مصادر العنارص الغذائية. قد يعود 

ني إىل زيادة عدد العلامء الذين يبحثون عنها. ومن سبب زيادة املناطق يف التقارير املتعلقة بنقص األكسج
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العديد من املناطق يف الواليات املتحدة وأوروبا نتيجة للترشيعات البيئية يف سبعينيات القرن  املالحظ حتسن

 .http://www.wri.org/project/eutrophication/mapاملايض. اخلريطة التفاعلية متاحة عىل املوقع التايل: 

 
 الضار? الطحلبي دهاراالز ما

يمكن أن تفسد وظائف اجلهاز سموماً  مثل السوطياتالنباتية,  اهلائامتبعض أنواع  تنتج
. يطلق التنفيس والعصبي وغريها, بل وتؤدي إىل موت األسامك واملحار والطيور البحرية والثدييات

املد البني  أو red tidesاملد األمحر  Harmful Algal Blooms HABsالضار  الطحلبي عىل االزدهار
brown tides  بسبب تلون املياه عند حدوثها, عىل الرغم من أن العديد من أنواع الطحالب الضارة ال
تسببت يف وقف قتصادية شديدة إذا زدهار الطحلبي الضار االيمكن أن تكون آثار اال .تغري لون املياه

هذه يف مجيع أنحاء العامل, وأظهرت عن هذا االزدهار  تقاريرالازدادت  .املحار وصيد األسامك مجع
 تربط بنيهناك أمثلة من مجيع أنحاء العامل من النيرتوجني. و املدخالت رتباطات معبعض االالتقارير 

من الطحالب الضارة التي تم اكتشاف أنواع جديدة  . وقدسامةالتأثريات والاملغذيات  محلزيادة يف ال
الضار  الطحلبي االزدهارحماوالت ربط  توجد صعوبة يفومع ذلك,  .لتسبب مشاكولسموم تنتج ا

كام أهنا معقدة بسبب عوامل أخر, بام يف ذلك زمني. الوبالعنارص الغذائية بسبب التباين اجلغرايف 
 االزدهار بنيعتبار الدليل عىل وجود رابط اال ينبغي و .زيادة الرصد واإلبالغ وتأثري تغري املناخ

من بني , اأيضً  .يف إحد املناطق دليالً عىل وجود ارتباط عام يف كل مكانواملغذيات  ارالض الطحلبي
نتشار الطبيعي لألنواع من خالل االالضار,  الطحلبي لالزدهاراألسباب املحتملة للتوسع الظاهري 

األنشطة البرشية مثل النقل البحري, وانتشار املحار,  خاللنتشار من واال ,التيارات والعواصف
ا .املياه باملغذيات وإثراء يمكن أن الضار, و الطحلبي االزدهار يف ظاهرة املزيد من العلامء يبحث أيضً
يف األماكن التي الظاهرة  الكشف عنطرق حتسن االنتشار العاملي للظاهرة إىل بعض جوانب  يرجع

 .ة موجودة دائامً ومل حتفزها األنشطة البرشيةكانت فيها األنواع السام

 
 الضارة? الطحالب أنواع هي بعض ما

 ألكثر فلوريدا والية غرب جنوب ساحل طول عىل دوري بشكل الضارة وجدت الطحالب
 والدالفني والفقامت السالحف ذلك يف بام األنواع من العديد وفاة يف تسبب وهو ما قرن, من
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 واضطرت األسامك, أنواع من والعديد الروبيان كمية انخفاض مالحظةتم  كام. البحر ورسطان
اإىل اإلغالق املحار مزارع عىل  تغذت التي األسامك تناول بعد مجاعية للطيور وفيات لوحظ ,. أيضً

 Kareniaرينيا بريفس ااالزدهار من نوع ك هذا تسبب التي تنتج السوطيات املجهرية. سامة طحالب

brevis  ًيطلق عليه بريفيتوكسني قوياً  سام brevetoxin, عليها التي للحيوانات يسبب شلل وال. تتغذ 
ينتقل إىل  أن ومن ثم يمكن الشحوم يف للذوبان قابل السم هذا ولكن األسامك, قتل عىل األمر يقترص
 هتيج يسبب أن أيضاً  ويمكن. الدالفني مثل اللحوم آكلة من خالل احليوانات الغذائية السلسلة قمة
ومن املمكن أن يسبب سعاالً وعطساً ملن هم خارج املياه . السباحني يف العيون لد وحروقاً  اجللد
 يؤثر انتشار كرينيا بريفس اخلليج, ساحل طول عىل. الشاطئ عىل حمملة هبواء البحر الرياح هتب عندما
 إضافة. العصبية السمية املحمل بالسم املحار تناول يسبب اإلنسان, حيث صحة عىل مبارش بشكل

 مجعها تم التي لألسامك اآلكلة والطيور امليتة األسامك يف سم الربيفيتوكسني مستويات تشري ذلك, إىل
يزداد . الطيور وفيات يسبب أن يمكن أنه إىل التكاثر يف أثناء التأهيل إعادة ومراكز الشواطئ من

ا رك املغذياتيف حت الرياح بأنامط املوسمية التغريات تتسبب االنتشار عندما . املسيسيبي هنر من رشقً
 تساعد يف حيث فلوريدا, نحو الرياح تدفعها التي الطحالب, نمو بالنيرتوجني الغنية النهر مياه وحتفز

 من أكثر( الفقامت وفيات من قيايس عدد تسجيل تم م,٢٠١٣ عام ربيع يف. بصورة أكرب انتشارها
 االزدهار سموم أن العلامء يعتقد. أخر أسباب إىل باإلضافة بسبب الطحالب الضارة,) فقمة ٥٠٠

 يف وغرقها شللها إىل أد وهو ما الفقامت, تأكلها التي البحرية األعشاب عىل استقرت الطحلبي قد
 يف الدالفني من ١٥٢ تويف م,٢٠٠٠−١٩٩٩ ويف عامي. للسما أيضً  الدالفني تتعرض. املطاف هناية

 يف عن سم الربيفيتوكسني الكشف تم عىل نطاق واسع, وقد الطحالب الضارة انتشار بعد املنطقة
 يف. بالربيفيتوكسني امللوثة اهلامور أسامك عىل الدالفني أسامك احتوت ما غالبًا. احليوانات من % ٥٢
من الربيفيتوكسني,  عالية مستويات نتيجة وجود من الدالفني ٩٠توىف عدد م,٢٠٠٦−٢٠٠٥ فرتة
 .كانت إجيابية هلذا السم) % ٩٣(العينات  أن معظم أثبت االختبار حيث

تسمى  سامة, (من السوطيات) مادة Alexandrium جنس الكساندريم ينتج بريطانيا, يف
وقد . النباتية اهلائامت تتغذ عىل التي واملحار البحر بلح يف ترتاكم التي ,Saxitoxin ساكسيتوكسني

 paralyticالذي يسبب الشلل  املحار بتسمم للمرض املحار يأكلون الذين األشخاصيتعرض 

shellfish poisoningكذلك, البحرية الغذاء شبكة خالل من الطحالب من السموم تنتقل أن . ويمكن 
 .البحرية الثدييات أو األسامك عىل مميت تأثري مع األحيان بعض ويف
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 , domoic acidمحض الدومويك Pseudonitzschia شياجنس بسيدونتس من الدياتوماتتنتج 
مونتريي  خليج يف املحار. وتزدهر الدياتومات من هذا اجلنس ويشيع وجودها تسمم الذي يسبب
 الدومويك ومحض اكتشاف هذه الدياتومات تم وقد. البحر أسد وفيات يف تسبب وهو ما بكاليفورنيا,

 تم وقد. متنوعة بيئات يف وجودها عىل يدل بام واخللجان, املضايق إىل باإلضافة املفتوح املحيط يف
 والثدييات والديدان, اجللد, وشوكيات والقرشيات, واملحاريات, احليوانية, اهلائامت يف السم قياس

 .البحرية الغذاء شبكة خالل انتقاهلا عىل يدل وهو ما والرواسب, والطيور, البحرية,

 Pfiesteria من السوطيات يدعى فيسرتيا للغاية, غريب كائن القرن املايض, ظهر تسعينيات يف
 وهو ما تشيسابيك, وخليج الشاملية كارولينا والية مياه يف) اجلحيم من خلية بـمعنى اسم مستعار(

اخلوف, أثار ومما) من الرنجة معظمها( األسامك من املليارات وقتل مفتوحة تقرحات ظهور إىل أد 
 تسبب سمومها أن باحثونال وجد. درسوا احلالة الذين التي ظهرت عىل الباحثني العصبية األعراض

 وقد تَسبب ذلك يف دخول أحد. يف النطق وإعاقات واالرتباك, الذاكرة, فقدان تشمل عصبيةا أعراضً 
 حياهتا معظم "فيسرتيا" تقيض. الكافية العالجية االحتياطات وضع قبل للمستشفى الباحثني
 ظروف يف األسامك من كبرية أعداد تتواجد عندما ولكن. الرواسب يف ضارة غري جمهرية كأكياس
نباتية  خاليا إىل األكياس فيها تتحول ملحوظة بتحوالت فإن السوطيات من هذا النوع, متر مناسبة,
. امليتة األسامك تأكل كبرية إىل أميبا تتحول ثم يقتلها, سامً  وتطلق األسامك, نحو تتحرك سامة, سوطية
 هذا من أخر مراحل. الرواسب إىل وتعود األصيل الشكل إىل تعود فإهنا التغذية, من االنتهاء وعند
 من هبا احتفظت التي اخلرضاء البالستيدات الضوئي باستخدام البناء عىل قادرة الالفت للنظر الكائن

 ا.سابقً  تغذت عليها التي الطحالب

 ذات والزراعي الصحي الرصف مياه يف رئيسة مشكلة فيسرتيا السوطيات من نوع كانت
 واجلدل القلق من الكثري يف وتسببت الصحف عناوين تصدرت لقد. املغذيات من املرتفعة املستويات

 من السم عزل عىل القدرة عدم بسبب كان هذا اجلدل من جزء. عديدة لسنوات العلمي املجتمع يف
 املياه من ختتفي للغاية مستقرة غري كيميائية مادة عبارة عن ,اكيميائيً  السموم حتديد تم اأخريً . اخلاليا

. السمية شديدة إىل السامة غري من فيسرتيا سمية تتدرج. عليها العثور صعوبة يفرس وهو ما برسعة,
. اجللد عىل والتغذية البدين واهلجوم السموم من كل بواسطة األسامك قتل عىل قادرة السامة السالالت
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 طريق عن األسامك يرقات تقتل ولكنها األسامك, لقتل السم من يكفي ما تنتج ال السالالت بعض
الرنجة  ألسامك رئيسة قتل بعمليات مرتبطة فسترييا كانت م,١٩٩٨ عام إىل ١٩٩١ عام من. اهلجوم
 األرايض يف األهنار مصبات أثنني من أكرب يف  Brevoortia tyrannusمن نوع بريفورتيا تريانس الصغرية

 .اآلونة األخرية يف عنها يُسمع مل ما, لسبب ولكن األمريكية,

الدقيقة, من نوع  الكائنات الناتج عن البني للمد كان القرن املايض, من الثامنينيات يف
 حادة تأثريات لونج, جزيرة رشق يف , Aureococcus anophagefferens أوريوكوكس أنوفاجيفرينس

دوالر  مليون ٢ بقيمة قدرت مزدهرة, كانت اإلسكالوب التي وعىل صناعة األعشاب, جتمعات عىل
 خالهلا سو حتدث مل حيث سنوات, عدة بعد التجمع هذا يتعاىف مليف خليج بيكوكوين.  يف وقت ما

 ة.معتدل بصورة البني ملدإعادة ا

 
 الضارة? انتشار وجود الطحالب مد ما

 هناك ولكن التزايد, يف آخذة آثارها أن ويبدو التاريخ, مدار عىل الطحالب الضارة عرفت لقد
 من العديد السامة الطحالب أصناف وتشمل. املشكلة هذه يف والبحث الوعي من أكرب قدر أيضاً 

ا دةلزياا هذه تشملو. العامل أنحاء مجيع يف متكرر بشكل الضارة الطحالب وظهور األنواع,  أنواعً
. طالقإلا على فةومعر غير أو سابقًارضرها  معروف غير جديدة اعنوأ زيادة عن فضالً  ,اسابقً  مألوفة

تسمم املحار التي  زادت حاالت. املاضيني العقدين مد عىل السامة األنواع من تعريف العديد تم
 قد ذلك, ومع. م٢٠٠٩ حالة عام ١٠٠ من أكثر إىل م١٩٧٠ عام حالة يف ٢٠ من أقل من تم رصدها

 .املراقبة زيادة بسبب الواضحة الزيادات بعض تكون
 استشعار جهاز يستطيع. املحيط يف مبارشة هبا القيام ويمكن الكشف, لتحسني جارية اجلهود

 وحتويل Karenia brevis بريفس كرينيا قياس تواجد نوع BrevBuster يسمى بريفبوسرت برصي
 الطحالب أنواع ألكثر استخدامها يمكن التي التكنولوجيا. الصناعي القمر عرب الشاطئ إىل املعلومات

 عينات جيمع عىل هيئة إنسان آيل خمترب وهو ,environmental sample processorالبيئية  العينة معالج هي
 املخترب طريقة سيوفر. الشاطئ إىل النتائج وتنقل املتسلسل, النووي واحلمض واملستخلصات املياه
 .الطحالب الضارة وسمومها خاليا عن للكشف ورخيصة ورسيعة دقيقة
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 السطحي من املزارع? اجلريان لتقليل عمله يمكن الذي ما

 السطحي, اجلريان تقلل احلرث من معينة أنواع باستخدام الزراعة مدخالت من احلد يمكن
 من العديد وهناك. املياه اجلارية المتصاص املجاري حواف طول عىل األشجار أو العازلة الرشائط وزراعة
. تبنيها عىل املزارعني لتشجيع حمفزة برامج وضع وتم السطحي, اجلريان من تقلل التي الزراعة تقنيات
 يف تدخل التي املياه كمية من يقلل وهذا. املجاري دخول من املياه ملنع املزرعة خنادق وضع ألواح يف يمكن

ا يعطي مما حركة املياه, كام تبطئ اجلداول  نيرتوجني قابل غاز إىل للتحول الوقت من النيرتوجني مزيدً
  .املغذيات مصادر سوف يزيل املخلفات احليوانية تدوير السامد وإعادة من استخدام كام أن احلد. للتبدد

يكون  وخفضه السطحي اجلريان يف التحكم فإن املبارشة للتلوث, املصادر عكس عىل
 الزراعة, لوزارة التابع املتحدة الواليات يف املحافظة برنامج من متاح متويل هناك. كبري حد إىلا اختياريً 
 تنظيم يتم أن املفرتض من. املزارع من السطحي واجلريان التعرية من احلد عىل املزارعني يشجع

 كمصادر والدجاج) اخلنازير عىل حتتوي التي الضخمة (احلظائر الكبرية احليوانات تغذية عمليات
 يف املغذيات عىل وللسيطرة. كذلك ليست ولكنها املصانع, مثل النظيفة املياه قانون بموجب مبارشة
 املحاصيل حتسني عىل تعمل التي املغذيات, إدارة خطط تنفيذ للمزارعني يمكن السطحي, اجلريان

 يقلل وهو ما املطلوبة, األسمدة ومقدار الصحيح التوقيت هذه اخلطط حتدد. البيئة محاية الزراعية مع
 كسامد ةاملخلفات احليوانية أو الداجن استخدام للمزارعني يمكن. املياه اجلارية إىل نقلها فرصة من

 وملساعدة. للمحاصيل املطلوبة الكمية باملزرعة املنتجة السامد كمية تتجاوز قد ذلك, ومع. حلقوهلم
 مزارع إىل لتصديرها األسمدة نقل برامج الدول بعض تدعم الزائد, السامد ختزين جتنب عىل املزارعني
 .املغذية العنارص إىل بحاجة

 يمكن التي للمخلفات احليوانية جديدة استخدامات إجياد عىل املجموعات بعض تعمل
 هوائية ال هضم أجهزة اإلبداعية املناهج بعض وتشمل. كسامد بيعها أو الطاقة إنتاج يف استخدامها

ل  بيعها يمكن إضافية كهربائية طاقة وتنتج املزرعة تدير كهرباء إىل احليواين السامد الناتج من امليثان حتوّ
 تساهم التي( امليثان انبعاثات من فقط يقلل ال النهج هذا. املجاورة للمنازل لتوفريها الكهرباء لرشكة

ا. اجلريان يقيض عىل ولكنه مورد, إىل النفايات وحيول) العاملي الدفء يف  السطحي أيضً

 هلم السامح طريق عن السطحي اجلريان خيفضون املزارعني جعل بنسلفانيا والية حتاول
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 طلبت. الرصف مياه معاجلة حمطات لبناء للمطورين بيعها يمكن تلوث ائتامنات عىل للحصول بالتقدم

 حوافز مع تشيسابيك, خليج يف السطحي اجلريان من للحد حواجز بناء املزارعني من والية بنسلفانيا
 بالعواصف االنجراف من النباتات الرتبة جذور متنع حيث السنة, مدار عىل املحاصيل لزراعة مالية

 تأثري بني جتمع معادلة باستخدام عليه, القضاء تم الذي التلوث بتقدير الوالية ستقوم. الكبرية
 .واخلليج بني املزرعة واملسافة التحسن

 البحرية, واألعشاب املياه, لتحسني حماوالت يف السنني مر عىل واملال اجلهد من الكثري بذل تم
 يف الناس يتوغل عام كل يف. لآلمال خميبة كانت النتائج ولكن تشيسابيك, خليج يف األكسجني ومستويات

. املياه لصفاء اختبار وهو أقدامهم, قادرين عىل رؤية زالوا الذي يصلون إليه وما العمق مد ملعرفة اخلليج
 .املياه مستجمعات يف السكان زيادة عدد استمرار بسبب التحسن من الكثري حيدث مل احلظ, ولسوء

 واملساعدات عينارلمزا بني ونلتعاا دةياز وريلضرا منكان  تقدم كبري, ازحرإ جلأ منو
 استخدام ممارسات يف تغيري مطلوب. ريلمجاا معالجة فقامر حديثت جانب لىإ الكبرية, لماليةا

 يقوم بعض املزارعني بتغيري. املترضرة األهنار مصبات من األميال مئات تبعد التي بالدول األرايض
 بعض هناك. الزراعة لدهيم واستدامة الرتبة جودة من حيسن قد مما ,التلوث من للحد ممارساهتم
 األفدنة من %١٢ من باملحاصيل املنزرعة الزراعية األرايض زادت م,٢٠٠٦ عام منذ: اجليدة األخبار

 عدم مثل احلفظ, ممارسات يف طرق خمتلفة يتم استخدام تشيسابيك, حيث خليج منطقة يف %٥٢ إىل
 املجاري وخارج املزارعني حقول يف والرواسب الغذائية العنارص عىل احلفاظ يف تساعد التي احلرث,
 مستجمعات يف الزراعية األرايض من % ٩٧التعرية عىل  مكافحة أشكال بعض اعتامد تم. القريبة املائية
 .املياه

 جودة لتتحسن املغذيات مدخالت املطلوب يف التخفيض مقدار اآلن حتى نفهم ال نحن
 للسيطرة الطوعية اجلهود تشجيع تم لقد. التحسينات ظهور قبل زمني تأخر من سيحدث وما املياه,
 قادرة أن هذه اجلهود يبدو ال ولكن الزمان, من عقدين مد عىل املبارش غري السطحي اجلريان عىل
 .املشكلة حجم مع التعامل عىل

 اخلطوات البيئة محاية وكالة حددت املياه, جودة ضعف من تعاين التي للمناطق بالنسبة
 ,total maximum daily load للحمل األقىص اليومي احلد يطلق عليه التلوث, من للحد الالزمة
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 حلساب والنمذجة البيانات باستخدام مصباهتا, إىل تتدفق التي املغذيات تقليل إىل الدول يدعو والذي
 والسلطات الواليات سلطات ملساعدة عمله جيب مما الكثري هناك. الذي نسعى إليه التخفيض مقدار
. التقنية واملساعدة املعلومات الفيدرالية احلكومة وتقدم التشبع الغذائي, ظاهرة معاجلة عىل املحلية

 التي األرضار من للحد حقيقي تقدم إلحراز الوطني املستو عىل منظمة خطة وضع الرضوري من
 .أخر سليمة مناطق أي تأثر عدم من والتأكد الساحلية, باملناطق تلحق

 
 ما الذي يمكننا عمله لتقليل جريان املياه من املدن والضواحي?

يف املناطق احلرضية, تتطلب مواد قانون املياه النظيفة تشغيل أنظمة قادرة عىل تنفيذ برامج 
التي تعد قضية رئيسة يف املناطق احلرضية, حيث إهنا مياه غري دائمة وغري  العواصف املطرية, إدارة مياه

 يفا أيضً  تسهم بل فحسب, املغذيات العواصف مياه تضيف ال). النظيفة املياه قانون(صاحلة للسباحة 
 يمكن. املياه المتصاص هلا أسطح كبرية غري قابلة التي واملدن املنخفضة الساحلية باملناطق الفيضانات
 القاممة وإزالة لالمتصاص القابلة غري األسطح كمية تقليل طريق عن احلرضية املدخالت يف التحكم

 عىل نيويورك, مدينة وضعت. الرصف مياه معاجلة حمطات وحتسني املياه إىل انتقاهلا قبل الشوارع من
 المتصاص طبيعية مناطق لتشمل جديدة انتظار أماكن تتطلب التي املناطق تقسيم قوانني املثال, سبيل
 مشاريع وبدأت املاص, النبايت الغطاء ذات اخلرضاء لألسطح رضيبية ائتامنات وإنشاء األمطار, مياه
. آالف األشجار وزراعة مسامية وأرصفة مطرية حدائق ببناء فيالدلفيا تقوم. للبيئة صديقة حتتية بنية
ا األمطار وحدائق براميل تعد املدرسية,  واملجموعات املجتمعات من للعديد تعليمية لربامج موضوعً

 ,اعمليً ا تدريبً  عادة وتتضمن والصيانة الرتكيب حول املنازل ملالكي معلومات الربامج هذه توفر حيث
 للحد من ممتازة الطرق كل هذه. ما جمتمع يف مطرية حدائق تثبيت املنازل يستطيع من خالله مالك

 فمن السطحي, اجلريان من يف احلد هو االستمرار املطورين من املدن تطلبه مل ما ولكن. املشكلة
 .املجاري املائية إىل املتدفقة األمطار حجم يزيد أن املرجح

 
 الصحي املشرتك? الرصف جتاوز بشأن عمله يمكن الذي ما

 حجم ينخفض أن إىل الرصف بمياه حتتفظ خزانات وهي استبقاء, أحواض املدن بعض بَنت
. التدفق معدل لزيادة املعاجلة حمطات هندسة بإعادة أخر بلديات قامت. العاصفة املطرية بعد املياه
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 أو املسامية, واألرصفة اخلرضاء, اخلرضاء (األسقف التحتية البنية بتكييف آخرون قام ذلك, ومع

 وقد. العاصفة بعد الرصف مياه وسمية ورسعة كمية لتقليل امللوثات) ترشح التي املنزرعة اخلنادق
 يف موقعني يف ,inflatable dams قابلة للنفخ يطلق عليها سدود جديدة, تقنيات تركيبا مؤخرً  تم

 والتي تنتفخ يف أثناء الرصف, أنابيب داخل أسطوانية كبرية مطاطية هياكل توضع. ونيويورك بروكلني
 الرصف مياه وهي بذلك حتول. الرصف األمطار ومياه مياه تدفق لتمنع الغزيرة األمطار هطول
 أو املنازل إىل بالرجوع وهددت للغاية املياه مستو ارتفع إذا ذلك, ومع ختزين, مواقع إىل الصحي

 مليوين بحوايل االحتفاظ سد لكل يمكن. املياه بعض إلطالق السد توجه احلساسات فإن الشوارع,
 أن املتوقع ومن. املعاجلة حمطة بالتدفق إىل للمياه السد ويسمح املطر, ينخفض حتى املياه من جالون
 .عام كل امليناء إىل املعالج غري التدفق من الرصف مياه من جالون مليون ١٠٠ حوايل السدود متنع

 

 املياه? التشبع الغذائي يف آثار من تقلل أن التي يمكن التقنيات ما
 املمكن ومن. املياه يف نفاياهتا ترصف ال حتى للقوارب ترصيف مرافق املرايس توفر أن يمكن

 حيث الكائنات احلية, باستخدام املياه إىل وصوله بمجرد النيرتوجني امتصاص تقنيات استخداما أيضً 
مزارع املحار  تستهلك فسوكام  الغذائية, العنارص بامتصاص البحرية األعشاب مزارع ستقوم

نفس الوقت  فيو باملغذيات,اإلثراء  خفض ما يؤدي إىلوهو  ,لنباتيةا واملحاريات األخر العوالق
. إطعامها يف أثناء املياه تنظيف التي يمكنها القوية من مرشحات املياه يعد املحار. توفري الغذاء
. ساعة خالل املياه من جالون ١٫٥ من املغذيات وإزالة ترشيح البالغة املحاريات أحد ويستطيع
 بسبب املايض القرن يف كبري بشكل الشاملية ألمريكا الرشقي الساحل طول عىل املحار أعداد انخفضت
ا كان تشيسابيك خليج أن إىل التقديرات وتشري. واألمراض والتلوث, احلصاد, يف اإلفراط  منذ نظيفً

. اليوم سنوات ثالث كل مقابل أسابيع ثالثة كل كان يقوم برتشيح مياهه املحار ألن عام, مائة
 شائعة ترميم عملية املحار شعاب زراعة أصبحت املحار, يف اخلسارة هذه عىل التغلب يف وللمساعدة

 النيرتوجني لةإزا عملية لخال رلمحاا بشعا أرطال كثرية من النيرتوجني من لةإزا ويمكن. للغاية
denitrification زغا شكل على اءلهوا لىإ تطرد النيرتوجني لتيا ,لمصاحبةا لبكتيرياا طريق عن 

 من رطالً  ٥٤٣ إزالة يمكنه املحار شعاب من كل فدان العلامء أن وجد تشيسابيك, يف نيرتوجني. 
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 يقترص دور الو. املحار دون واجلزر املد من رواسب % ٢٥العام, مع العلم أن أكثر من  النيرتوجني يف

ا  ألخرا لحيةا تلكائناا من لكثري مآو تؤمن بل املغذيات, من احلد على املحار بشعا  في(أيضً
 كل ر). يعيشلمحاا بشعا من مربع متر علىكائن حي  ٢٤٠٠٠ش يعي تشيسابيك, بخليج موقع
 كام. املحار شعاب عىل األخر احليوانات من والعديد والقويب الزرقاء والرسطانات اجلمربي من

 حيث الصيد, ودعم الساحلية املناطق يف والعواصف املوجات آثار تقليل عىل املحار شعاب تعمل
 الطينية باملسطحات مقارنة املحار شعاب يف وفرة أكثر التجارية األمهية ذات األسامك بعض تكون

 .املجاورة

 اجلريان خالل الغذائية العنارص من الكثري الرطبة الساحلية األرايض تستقبل أن يمكن
 العديدة خلدماهتا امللحية املستنقعات عىل استعادة تقوم التي املشاريع من العديد وهناك. السطحي

ا, مناقشتها متت التي دجيان دراسة أظهرت ولكن( املغذيات منها امتصاص والتي تقدمها, التي  سابقً
 املستنقعات حتمي كام). الزائدة املغذيات تدمرها أن قبل اأيضً  كان هلا حدود امللحية املستنقعات أن

 ريةالبح احليوانات من لكثري والطعام املواطن وتوفر العواصف, هبوب من الساحل امللحية
 .الشاطئية مثل الطيور األرضية واحليوانات

 

 التنبؤات املستقبلية للتشبع الغذائي? ما
عملية بطيئة  ولكنهااملغذيات, من دخالت املالساحلية عندما تنخفض  البيئيةقد تتعاىف النظم 

ا يف البيئة البحرية.  أكثر من بني جنينقص األكسيعد للغاية. حاليًا,  عىل والتأثريات البرشية رضرً
زيتستويات, باستثناء املياه الدنامركية. املالرغم من وجود ترشيعات يف أوروبا, مل تتحسن   وقد عُ

(معاجلة مياه  املصادر املبارشةالتحسينات يف  إىل, الغذائي التشبعاحلاالت التي انخفضت فيها ظاهرة 
من الغالف ب ياجلريان السطحي أو الرتسالناجتة عن  غري املبارشة املصادر احلد منمقارنة بالرصف) 

زدادت ا. املبارشةصادر غري املاجلوي الذي يصعب السيطرة عليه. هناك القليل من التقدم يف احلد من 
, حيث كانت جنوب آسيا مسؤولة عن نصف م١٩٧٠منذ عام  بصورة مطَّردةالعاملية  النهرية املغذيات
عىل األقل. يف ظل خمتلف السيناريوهات املستقبلية, يمكن أن تتغري املغذيات بشكل ملحوظ  الزيادة

عىل املياه العذبة  الغذائي التشبع ظاهرة تأثريستمر ي. ومن املرجح أن عاماً التالية ٣٠ ـال عىل مدار
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 .الساحلية يف املستقبل املنظور البيئيةوالنظم 

 



אא 

 

٣٩

 
MARINE DEBRIS 

ا?  ملاذا يكون احلطام البحري وفرياً جدً

البيئة البحرية, بام يف ذلك إىل دخل ت ةمصنع صلبة مادةهو أي  Marine debrisاحلطام البحري 
 وتعد .طاراتاإلحاقن, واملعلب, والو القوارير,فاضات, واحلالصيد, و وخيوطأعقاب السجائر, 

أكثر املكونات  الذي يمثلستخدام املتزايد للبالستيك, بسبب اال اتزداد سوءً و ,مشكلة تلوث منترشة
ا إىل املحيط, أي سنويً  من احلطاممليون طن  ٦٫٥ دخولقدرت األمم املتحدة  .يف احلطام اشيوعً 

حيث  ا,تريليون من أعقاب السجائر سنويً  ٤٫٥يتم التخلص من أكثر من  .طن يوميًا ١٧٠٠٠حوايل 
حطام البالستيك يف املحيطات  ويشيع .للحياة البحرية ةمكوناهتا (عىل سبيل املثال, النيكوتني) سامإن 

ا انتشاره يفاآلن لدرجة  طفو احلطام البحري, يعىل الوزن واحلجم, قد  اعتامدً او .الشواطئ النائية جدً
 .قاع البحر تغوص إىل النفاياتمعظم  لكن

 
 البحري? احلطام يأيت أين من

تنقلها  أن بعد البحري, احلطام من %٨٠ عن مسؤولة Land-based sources الربية املصادر تعد
 املصادر وتشمل. املياه العواصف املطرية إىل مصارف أو األهنار أو اجلداول تُنقل بواسطة الرياح أو
 غري التحكم واجلدير بالذكر أن. الشوارع من والقاممة الصلبة, والنفايات الصحي, الرصف تدفقات
 املياه إىل يدخل قد الذي احلطام من الكثري عن مسؤول البلدان من بالعديد الصلبة النفايات يف السليم
 احلفر وحفارات الرتفيهية, والقوارب السفن من آخر حطام ويأيت. مبارش غري أو مبارش بشكل
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 األهنار يف أو دفنها كقاممة, املواد بإلقائها من التخلص يتم. الصيد واملنصات وأرصفة البحرية,

الصيد  لشباك رئيساً  مصدراً  التجاري ويعد الصيد. النقل أو اإلنتاج يف أثناء املواد أو سكب واجلداول,
ا هتديدً  خيلق وهو ما املائية, واملجاري املوانئ قاع يف القديمة املهجورة كام تَبقى السفن. املفقودة واحلبال
 السبل هبا تتقطع أو واجلزر املد منطقة يف جزئيًا مغمورة تبقى أو املرايس, منها يف الكثري تغرق. للمالحة

 جلزء العادية غري اليابان من املصادر يف تسونامي م وموجات٢٠١١ عام زلزال ويعد. الشاطئ عىل
 ما وكل والسيارات, واملرايس, املنازل, حيث تم نقل والصغرية), الكبريةاحلطام (بأحجامها  من كبري

 .اهلادي املحيط إىل احتوته
 

 ما املكونات الرئيسة للحطام?
 وكمياهتا هاعوتنيف  لبالستيكيةا املواد تادقد ز, واحلطام نم الكرب النسبة كلبالستياشكل ي
 ت,جاجازلاوأغطية , والقوارير, األكوابق, ولتسا شنط( املنزلية املواد كلذ ومن, كبري بشكل

 شكلال( ومعدات الصيد املفقودة أو املهملة ,, واملنتجات الصناعية)تناولبالاو, وأغطية األطعمة
ا ستخداموبام أن هذه املواد شائعة اال ).٣٫١ وتشمل معدات  ., فهي شائعة يف احلطام البحريعمومً

وأوعية رسطان البحر والروبيان وغريها من معدات الصيد  واخليوطالشباك مثل  القديمة,الصيد 
تصنع املعدات عادة ما  ه.ايالرتفيهية أو التجارية التي تم فقدها أو التخيل عنها أو التخلص منها يف امل

ا ةاملفقود أن تستمر املعداتومعدنية, لذلك يمكن  خملقةمن مواد  ةاحلديث . وقد يستمر لفرتة طويلة جدً
. وبعد من املنتجات يف جمموعة كبريةيتم استخدام الزجاج واملعدن واملطاط  .ئات السننيالصيد ملخيط 

عىل وجه ال تتحلل أن تَبىل, ال يتم التخلص منها بسهولة حتى لو تم تفتيتها إىل قطع صغرية, فهي 
سبب ي .ستمر لعدة قرونياليوم, معظم ما نستخدمه يأيت معبأ بالبالستيك, ويمكن أن  العموم.

منذ جيل مىض, كانت املنتجات معبأة يف مواد  .مشكلة كبرية التحلل تهومقاومالبالستيك ستقرار ا
ستخدم املنتجات فتاليوم, ق. أما ستخدام أو قابلة إلعادة التدوير مثل الزجاج والورقابلة إلعادة اال

شواطئ, ويف العىل وة, التي نتخلص منها يف هناية حياهتا القصرية, وينتهي هبا املطاف يف مدافن القامم
 .املحيطات كقاممة بحرية
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 اجلوي) والغالف للمحيطات الوطنية ) احلطام البحري عىل الشاطئ (الصورة من اإلدارة٣٬١الشكل (

 
باإلضافة إىل القاممة الظاهرة عىل الشواطئ, ترتاكم املخلفات البالستيكية الدقيقة من العديد من 

القطع البالستيكية الكبرية باإلضافة إىل املخلفات الناجتة عن غسل األقمشة املصادر, بام يف ذلك تفتيت 
تَتَبع الباحثون بعض اللدائن الدقيقة  املصنعة يف البيئة البحرية ومن ثم يمكن أن تدخل السلسلة الغذائية.

بالستيكية الناجتة من املالبس املصنعة وهي تُطلق آالف األلياف الصغرية عند غسلها. وتتواجد القطع ال
الدقيقة عىل الشواطئ, خاصة بالقرب من املناطق احلرضية, وتتكون من البوليسرت واألكريليك, والبويل 

يف أعامق البحار, وعىل الرغم من كوهنا غري قبيحة  اترتاكم القاممة أيضً  (النايلون). كام polyamidesأميدات 
  .لبحر العميقاملنظر بالنسبة لإلنسان, فإهنا تصبح مشكلة حليوانات ا

 
 ماذا حيدث للمواد البالستيكية? هل تتحلل?

البالستيك بطيء التحلل للغاية ويميل إىل الطفو, ومن ثم ينتقل مع تيارات املحيط آلالف 
قطع لى إتتحلل ية, ولبنفسجق افولألشعة عند تعرضها تصبح املواد البالستيكية أكثر هشاشة  األميال.

وتتواجد هذه القطع, باإلضافة إىل الكريات البالستيكية عىل معظم الشواطئ حول العامل. صغر. وأصغر أ
 ة عادة جلمعها.القطع البالستيكية من الصغر بام فيه الكفاية لتمريرها عرب الشباك املستخدم ويصل حجم
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ومن املعروف أن هذه  وال تزال آثارها عىل البيئة البحرية وشبكات الغذاء غري مفهومة بالقدر الكايف.

ا  اجلسيامت الصغرية يتم تناوهلا من قبل احليوانات املختلفة ومن ثم تدخل يف السلسلة الغذائية. ونظرً
سافات طويلة بسهولة ويتم تركيزها يف الدوامات لكثافتها املنخفضة, تنتقل هذه النفايات البالستيكية مل

gyres .(التيارات املحيطية الدورية)  ال يعرف كم تَبقى من البالستيك يف املحيط, وتشري األبحاث احلالية
ا ال تتحلل أبدً  وألن معظم البالستيك املوجود يف  بصورة كاملة. اإىل أن أكثر املواد البالستيكية استخدامً

حيث يتعني عىل املرء ترشيح  , فال توجد وسيلة عملية لتنظيفه.اات يف هيئة قطع صغرية جدً البحار واملحيط
 من البالستيك. اكميات هائلة من املياه جلمع كمية صغرية نسبيً 

 
 كيف يقاس احلطام يف املحيط?

لقياس كمية البالستيك العائم يف البحار واملحيطات هي مجعه بالسفن  اأكثر الطرق شيوعً 
هذه الشباك الكائنات العالقة, باإلضافة  جتمع دام شباك متناهية الدقة يتم نرشها عىل سطح املحيط.باستخ

ومع ذلك,  إىل البالستيك وأي حطام طافٍ آخر, حيث يتم فرز مجيع العينات البالستيكية التي تم مجعها.
  .السطحيطفو الكثري من احلطام حتت السطح وال يتم مجعه بواسطة سحب الشباك إىل 

 
 الكمية املوجودة هناك? ما

 معظمها األرطال, ماليني الشواطئ التي تم تنظيفها السنوية من التنظيف عمليات التقطت
عىل  التعرف العامل, كام مل يتم أنحاء مجيع يف الشواطئ معظم من عدم نظافة الرغم عىل البالستيك, من

 احلطام من كبرية كمياتا أيضً  هناك. من قبل أحدحيث ال توجد مراقبة  هناك املوجودة النفايات مقدار
تنظم  بيئية منظمة وهي محاية املحيطات, منظمة أصدرت. املياه داخل أو بالرمل املخلوط الصغري

تم  التي بالقاممة خاصة م,٢٠١٢ قائمة عام هلاا مقرً  العاصمة واشنطن من وتتخذ عمليات التنظيف
 عىل املتطوعني بواسطة رطلٍ  ماليني ١٠ من أكثر تم مجع. الدويل الساحيل التنظيف عملية خالل مجعها

وحدها كاليفورنيا من رطلٍ  ٧٦٩٠٠٠ من أكثر منها العامل, مستو. 

 مرشحات) سجائر/١أثناء عملية التنظيف (يف كانت أهم عرشة مواد تم العثور عليها 
)٢١١٧٩٣١ ) ,( ), ( ١١٤٠٢٢٢) أغلفة أطعمة/حاويات (٢رطالً بوات املرشوبات ) ع٣رطالً

), ( ١٠٦٥١٧١البالستيكية ( ), قبعات/أغطية  ١٠١٩٩٠٢) أكياس بالستيكية (٤رطالً رطالً
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٤٣
)٩٥٨٨٩٣ ) ,( ), ( ٦٩٢٧٦٧مالعق (وسكاكني, وشوك, وألواح, و) أكواب, ٦رطالً ) ٧رطالً

), ( ٦١١٠٤٨شفاطات/هزازات ( ), ( ٥٢١٧٣٠) عبوات املرشوبات الزجاجية (٨رطالً ) ٩رطالً
), و( ٣٣٩٨٧٥رشوبات (علب امل ). وبطبيعة احلال, قد  ٢٩٨٣٣٢) أكياس ورقية (١٠رطالً رطالً

 .ساب باحلجماحلصغر إذا تم األزء اجلتشتمل السجائر عىل 

 هذه تبدو بعيد, من. والشواطئ البحرية احلياة يف كايامن جلزر الرئيسة السياحية املعامل تتمثل
 (حوايل من القاممةا كيسً  ٩٨ املتطوعون مجع دولية, ساحلية تنظيف عملية خالل لكن مجيلة, الشواطئ
١٥٠٠ (  كانت. الساعة ونصف ساعة غضون كايامن, يف جزر شواطئ من فقط أميال ستة من رطلٍ
 من أكثر متثل التي واحلاويات الزجاجات من البالستيك, من املستغرب, من وليس النفايات, معظم
 م٢٠٠٥ عامي بني للبيئة املتحدة األمم مسح برنامج شملهاا بحرً  ١٢ بني ومن. النفايات من % ٥٠
 والبحر آسيا رشق وبحر اهلادي املحيط وشامل اهلادئ املحيط رشق جنوب سواحل كانت م,٢٠٠٧و

 الدراسات تدل مل. األمحر أقل والبحر املتوسط والبحر قزوين بحر وكان أكثر تلوثًا بالقاممة, الكاريبي
 وشامل املتحدة, الواليات وساحل األطليس, املحيط رشق وشامل البلطيق, بحر عىل أجريت التي

. م٢٠٠٨و م١٩٨٦ عامي بني املخلفات كمية يف كبرية تغريات وجود عىل االستوائي شبه األطليس
 م.٢٠٠٧ إىل عام م١٩٩٧ عام من القاممة ازدادت املتحدة, الواليات ويف

 حيث العائمة, القاممة مسوحات تقديرات نم بكثري أكرب وعىل كل حال, فالكميات الفعلية
 بواسطة األعامق يف األسفل إىل دفعها يتم األخف املواد من وكثري الثقيلة, املواد من الكثري تغوص
 كمية من يقللون الباحثني جيعل وهو ما ألسفل, اخلفيفة البالستيكية األجزاء الرياح تدفع. التيارات

 .كبري بشكل البالستيك
 

 احلطام يف بقع كبرية بوسط املحيط? ملاذا يتجمع
قد يتم دفع احلطام البحري الذي ال يرتاكم عىل طول الشواطئ بواسطة الرياح أو التيارات 

ما ينتهي به املطاف يف وسط الدوامات املحيطية, حيث تكون التيارات أضعف ما تكون.  االبحرية, وغالبً 
حتتجز املواد بواسطة  نات احلية واحلطام حول العامل.مياه املحيط باستمرار وحتمل املياه والكائ تتحرك

يمكن  حاملة احلطام العائم نحو املركز. االتيارات البحرية, وتتحرك هذه التيارات بواسطة الرياح تدرجييً 
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٤٤
تم  دوامة شامل املحيط اهلادئ يف أقل من ستة أشهر. من سان فرانسيسكو إىل حطام السفن أن يصل

−٢٠٠٦املفقودة من والية أورجيون خالل  Crab trapلة عىل فخاخ رسطان البحر استعادة العوامات الدا
الكرب باملحيط  Garbage Patchم بعد أربع سنوات من جزر هاواي الشاملية الغربية. رقعة القاممة ٢٠٠٧

اهلادي هي منطقة شاسعة يف شامل املحيط اهلادي, وتشري التقديرات إىل أن حجمها ضعف حجم والية 
 ماليني طن من البالستيك, معظمها من القطع الصغرية. ٣س, وحتتوي املنطقة عىل أكثر من تكسا

يف هذه املنطقة النفايات من مجيع أنحاء شامل املحيط اهلادي, بام يف ذلك سواحل أمريكا الشاملية تتجمع 
ملرئية بواسطة وعىل عكس ما يوحي به االسم, فإن املنطقة ليست عبارة عن تركيز للقاممة ا واليابان.

 األقامر الصناعية أو الصور اجلوية, فال توجد جزيرة عمالقة من القاممة الصلبة تطفو يف املحيط اهلادي.

 ٥٠٠٠ولكن, هناك املاليني من القطع الصغرية واملجهرية من البالستيك عائمة عىل مساحة حوايل 
ا عىل مدار األربعني سنة املاضية, ويبدو وقد ازدادت هذه الكمية كثريً  كيلومرت مربع من املحيط اهلادي.

ما تغطي الدوامة سواحل  اوكثريً  .١إىل  ٣٦أن احلطام البالستيكي هناك يفوق العوالق احليوانية بنسبة 
اجلزر الواقعة ضمن هذه املنطقة التي تغطيها القاممة التي تتدفق عىل الشاطئ, ومن األمثلة الرئيسة عىل 

ث تأيت العوالق مسحوبة مع العديد من القطع البالستيكية. أما ثاين أكرب ذلك جزر ميدواي وهاواي, حي
 بقع القاممة البحرية املعروفة فهي رقعة قاممة شامل األطلنطي, والتي تقدر بنحو مئات الكيلومرتات.

أصغر يف نصف الكرة اجلنويب وهناك بقع أخر.  
 

 الكبرية? أين يرتاكم احلطام غري البقع
عن  احيث إن بعضها ثقيل يغرق بعيدً  القاممة إىل أي مكان, وال تطفو مجيعها, تصل أن يمكن

ساعة من فيديو تم تصويره حتت  ١٨٠٠٠بتحليل  األنظار. قام العلامء يف معهد مونتريي لألحياء املائية
ملنطقة, يف هذه ا اجلزء السفيل العميق من خندق مونتريي. يف املياه, تم مجعها بواسطة مركبات تعمل عن بعد

وكان ثلثها من املواد البالستيكية (أكثر من  قطعة من احلطام يف قاع البحر. ١١٥٠الحظ الباحثون أكثر من 
(حوايل الثلثني من علب  اكان املعدن هو ثاين أكثر أنواع احلطام شيوعً  نصفها من األكياس البالستيكية).

ألخر احلبال, ومعدات الصيد, والزجاجات, وشملت املواد احلطامية الشائعة ا األملنيوم أو احلديد).
وتركزت القاممة عىل املنحدرات الصخرية شديدة االنحدار. واملثري للدهشة, شيوع  والورق, والقامش.

قدم). ويف نفس املناطق التي تراكمت  ٦٥٠٠مرت ( ٢٠٠٠القاممة يف أعمق األجزاء من اخلندق, أكرب من 
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طام الطبيعي اآلخر الذي نشأ عىل اليابسة, حيث استنتج الباحثون اخلشب واحل افيها النفايات, وجد أيضً 

من السفن. وقد قللت الدراسات السابقة من إمكانية تقدير  أن معظم القاممة جاءت من مصادر برية بدالً 
ويف دراسة أخر, تم العثور  حجم احلطام البحري يف األعامق بسبب نقص تقنية رصد القيعان العميقة.

لب   .مرت ٥٠٠٠و ١١٠٠الصغري يف رواسب أعامق البحار النائية املتجمعة يف مواقع ترتاوح بني  عىل الصُ
اكتشف الباحثون ممن جيمعون عينات من املحيط اجلنويب الذي حييط بأنتاركتيكا مستويات 

دت غري ملوثة. وباملثل,   أعامق قاع البحر يفأصبح مرتفعة من التلوث البالستيكي يف منطقة طاملا عُ
وقد دللت الصور الفوتوغرافية التي أُخذت لفحص التنوع  بحار القطب الشاميل مغطى بالقاممة.

% من  ١ظهرت النفايات (البالستيكية يف املقام األول), يف  احليوي للحياة البحرية عىل تزايد احلطام.
املحيط غري كبرية, فإن  %٢م. وإذا كانت نسبة ٢٠١١تضاعف يف صور عام  م, وقد٢٠٠٢صور عام 

 .من أكثر املناطق البعيدة والنقية مقارنة ببقية املحيطات ااملتجمد الشاميل يعد واحدً 
 

 القاممة بشعة يف شكلها, لكن هل ترض احلياة البحرية?
احلطام  مقارنة باآلثار الكيميائية, حيث يرض األول املقام يف للقاممة البحرية تأيت اآلثار املادية
نقعات املاحلة أو أشجار املنجروف, وهي أساس الشبكة الغذائية يف هذه الذي ينتقل ويغطي املست

يؤثر احلطام  وتعتمد اإلصابة والتعايف الالحق للنباتات عىل كمية احلطام ونوعه. األرايض املدية الرطبة.
ىل البحري عىل احليوانات من خالل تناوله أو االشتباك (التعلق) به, وتشري التقديرات إىل قتل ما يصل إ

 من الثدييات البحرية, ومن ذلك األنواع املهددة باالنقراض كل عام بسبب احلطام البحري. ١٠٠٠٠٠

حتدث آثار خطرية للغاية عندما تتعلق احليوانات البحرية يف احلطام مثل خيوط الصيد وحلقات املعلبات 
تم العثور عىل كميات الطيور من أرجلها بخيوط الصيد, وهو ما يسبب جرحها أو موهتا.  الست. تشتبك

كبرية من احلطام البالستيكي يف موطن فقمة الراهب هباواي املهددة باالنقراض, بام يف ذلك املناطق التي 
املهدد  وقد أد االشتباك يف حطام البالستيك إىل اإلصابة والوفاة لنوع من أسد البحر متثل دور احلضانة.

. تسري السالحف بعد خروجها من اشيوعً  packing bandsباالنقراض, بسبب وجود أكثر حزم التعبئة 
يمكن أن  البيض بعد الفقس عىل الشاطئ باجتاه البحر أو املحيط, وهي مرحلة حرجة يف دورة حياهتا.

ا إذا ما اشتبكت السالحف الصغرية يف شباك الصيد أو أُرست يف حاويات مثل  يكون احلطام ا كبريً عائقً
احلطام البحري أحد مواقع التعشيش, وهذا يفرس  ت املفتوحة. ويعداألكواب البالستيكية والعبوا



 التلوث البحري

 

٤٦
العديد من الطيور البحرية مثل  انخفاض أعداد عشش السالحف عىل بعض الشواطئ. تستخدم

احتوت أعشاش اجلانيت التي تم دراستها عىل متوسط  الشاملية البالستيك كمواد للتعشيش. اجلانيت
كان معظم البالستيك املستخدم  طناً للمستعمرة. ١٨٫٤٦ثم إمجايل جراماً من البالستيك, ومن  ٤٧٠

ا يف املوقع الدرايس الواحد, بمجموع  ٦٣يشتبك حوايل  عبارة عن احلبال املصنعة.  ا سنويً  ٥٢٥طائرً
 .عىل مدار ثامين سنوات, غالبيتهم من الصغار افردً 

ما تشبه  اطأ, ألهنا غالبً عن طريق اخل العديد من احليوانات البحرية حطام السفن تستهلك
السالحف البحرية, عىل سبيل املثال, قد ختطئ يف أكياس البالستيك مع قناديل  فرائسها الطبيعية.

ووجدت دراسة عن السالحف البحرية العالقة يف أسرتاليا تفضيل  البحر الذي هو طعامها املفضل.
كرة أن السالحف تتناول احلطام الذي أكرب األفراد البالستيك الناعم الصايف بشدة , وهذا يدعم ف

كانت السالحف الصغرية أقل انتقائية يف طعامها, عىل الرغم من ميلها إىل تفضيل  يشبه قناديل البحر.
متر السالحف البحرية الشابة يف غرب املحيط األطليس بمرحلة تسمى  املواد املطاطية مثل البالونات.

الطحالب البحرية الطافية من جنس سارجاسوم , عندما تعيش بني lost yearسنة الضياع 
Sargassum .  تم العثور عىل سالحف صغرية تم مجعها من الطحالب وقد ابتلعت حطام البالستيك

من الغذاء,  %١٣نسبة املواد البالستيكية إىل جنب مع األعشاب البحرية. بلغ متوسط  االذي يطفو جنبً 
يف خطر نتيجة ابتالع الكثري من احلطام. وجدت دراسة عن  يةوهو ما يشري إىل أن بيئة الطحالب البحر

يف  %٥٨أسامك املحيط األطليس الشاملية ابتالع احلطام البحري بصورة كبرية يف سبعة أنواع, بنسبة 
عىل بعض احلطام, ومعظمها من  %١٩أحد األنواع. من بني مجيع أفراد العينة, احتوت نسبة 

ثري للدهشة أن األنواع التي ابتلعت أكثر أنواع احلطام هي تلك التي وامل البالستيك أو خيوط الصيد.
تعيش يف أعامق متوسطة, ولذلك فمن غري املحتمل أن تكون عىل اتصال مع حطام السطح, وهو ما 

 .يوحي بوجود املزيد من احلطام حتت السطح أكثر مما نعتقد

م, تقطعت السبل ٢٠٠٨يف عام  .من الصعب إثبات أن حيواناً ما قد مات نتيجة تناول احلطام
جدت كميات كبرية من شباك الصيد,  بحيتان العنرب عىل طول ساحل والية كاليفورنيا حيث وُ

حطام البالستيك القناة اهلضمية ويعرقل مرور  واحلبال, وغريها من حطام البالستيك يف بطوهنا. يغلق
ا. ي ألقى بنفسه عىل الشاطئ يف عام حوت العنرب الذ احتو الطعام, ويمكن أن يسبب املوت جوعً
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ياردة مربعة من  ٣٦م يف إسبانيا عىل كمية كبرية من القاممة التي أغلقت معدته, بام يف ذلك ٢٠١٢

القامش البالستيكي, وعرشة أمتار من حبل بالستيكي, وأغطية بالستيكية مستخدمة خارج وداخل 
ا بسبب احلطام أل كان احلوت هزيالً  الصوبات, واثنني من أواين الزهور. ن أمعاءه كانت مغلقة متامً

ا بسبب ٢٠١٣ومن املحتمل أن دلفني ريسو يف هنر هدسون يف مايو  البالستيكي. م قد مات جوعً
رطل  ٦٠٠أقدام ووزنه  ١٠كان الدلفني الذي بلغ طوله  وجود أربعة أكياس بالستيكية يف املعدة.

قدم, وتم تدويرها يف شكل  ٢ ×أقدام  ٤أكرب كيس  حيتوي عىل أربعة أكياس بالستيكية يف معدته. بلع
 .بوصات, وهو ما أغلق معدته ٨كرة قطرها حوايل 

 يف احلطام استقر إذاا خنقً  أو اجوعً  تتضور ولذلك قد ,اأيضً  احلطام البحرية الطيور تبتلع
 سالحفوال امليتة الطيور يف عادة املتناثر البحري احلطام يوجد. اهلضمي جهازها يف أو حناجرها

 حدد). ٣٫٢ الشكل( الوفاة يف السبب هو احلطام أن عدم تأكيد من الرغم وعىل األخر, واحليوانات
 اهلادي املحيط رشق شواطئ من الفلامر الشاميل طائراً من طيور ٦٧ يف املعدة حمتويات كمية العلامء
 أو قطعة, ٣٦٫٨ املتوسط يف تناولت قد الطيور من% ٩٢٫٥ أن ووجد م,٢٠١٠−٢٠٠٩ يف الشاميل

 البالستيك ابتالع يف زيادة هذا عىل يدل السابقة, بالدراسات ومقارنة. البالستيك منا جرامً  ٠٫٣٨٥
 من احلية الطيور يف املعدة حمتويات لدراسة تسمح جديدة طرق. املاضية األربعني السنوات مد عىل

 يف تقريبًا العينات نصفلوحظ أن . الذي يسبب القيء ,ipecacإعطائها رشاب ابيكاك  خالل
 بإطعام البالستيك الكبرية البحرية الطيور من العديد تقوم. البالستيك ابتلعت قد نيوفاوندالند

 .آبائها من أعىل حتتوي الطيور الصغرية عىل مواد بالستيكية أن حيتمل لذا صغارها,
تشبه اجلزيئات الدقيقة العائمة من املواد البالستيكية العوالق احليوانية الدقيقة, بحيث يمكن 

دراسة األسامك التي  تناوهلا بواسطة احليوانات ترشيحية التغذية ومن ثم تدخل السلسلة الغذائية. تم
جد  منها قد تناولت البالستيك يف  %٣٥ من يقرب أن ماتتغذ بالرتشيح بشامل املحيط اهلادي, وُ

احتوت بطون سمك السلور التي تم دراستها يف مصبات  .سمكة لكل قطعة ٢٫١بطوهنا, بمتوسط 
من  %٣٣من األفراد من نوع واحد من سمك السلور و %١٨األهنار الربازيلية عىل البالستيك, كانت 

,النمو (صغار, ومتوسطو عمر, وبالغون) ملوثة. كانت  وكانت مجيع مراحل األفراد من أنواع أخر
يف الكركند  اتلوث البالستيك مرتفعً  كام كان بقايا النايلون من أنشطة الصيد هي املكون الرئيس.
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٤٨
 احليوانات عىل البالستيك (يف الغالب خيوط الصيد) يف بطوهنا. من عينات %٨٣النروجيي. احتوت 

من احليوانات, ويمكن إرجاع  %٦٢من خيوط بالستيكية يف  تم العثور عىل كرات متشابكة بشدة
 .بعض اخليوط الدقيقة يف حمتويات األمعاء إىل نفايات الصيد

 
 اجلوي) والغالف للمحيطات الوطنية من اإلدارة الصورة( املبتلع البالستيك مع الطيور جثث )٣٬٢(شكل ال

 
يت وثنائي الفينيل  دي , تم مجع امللوثات الكيميائية مثل الـ دي"زيادة الطني بلة"ولزيادة الرضر 

 البالستيكي, وهو ما جيعله مصدرً متعدد الكلور (املوصوفة يف الفصل السادس) من أسطح احلطام ا
للسمية, ونقل املواد الكيميائية إىل الشبكة الغذائية, حيث يمكن أن ترتاكم يف الطيور وغريها من احليوانات 

شامل املحيط اهلادئ وحتليل مركبات ثنائي  تم مجع حطام البالستيك من البحرية التي تتناول البالستيك.
دي دي يت, واهليدروكربونات العطرية  اآلفات الكلورية العضوية مثل الفينيل متعدد الكلور, ومبيدات

من البالستيك عىل مركبات ثنائي  %٥٠احتو أكثر من  متعددة احللقات هبا (راجع الفصل السادس).
منها عىل مركبات الكربون  %٨٠عىل مبيدات حرشية, وحوايل  %٤٠الفينيل متعدد الكلور, 

 ت تركيزات امللوثات التي تم العثور عليها من بضعة أجزاء إىل آالف يفوتراوح اهليدروكلوروفلورية.
مماثلة  احللقات متعددة العطرية واهليدروكربونات وكانت أنواع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املليار.

املواد لتلك املوجودة يف الرواسب البحرية. باإلضافة إىل هذه املواد الكيميائية عىل سطحها, حتتوي 
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٤٩
البالستيكية البحرية عىل مواد مضافة مثل اللدائن واملواد املضادة لألكسدة ومواد شحمية ومثبطات 

, حيث تتداخل مع endocrine disruptionبعض املواد املضافة قد تسبب اضطراب الغدد الصامء  اللهب.
ز العصبي, وشذوذ يف ويمكن أن تؤدي إىل ضعف تطور اجلها عمليات اجلسم التي تستخدم اهلرمونات.

 .السلوك, وتشوهات, وتعطيل التطور اجلنيس الطبيعي والتكاثر

 املياه إىل املياه, ومن ثم انتقاهلا من امللوثات لدخول نقطة البداية هو البالستيك يعد استهالك
 إىل الكرب القطع تتفكك عندما سمية أكثر البالستيكي احلطام يصبح قد. البحرية الغذاء شبكة إىل
 زادت أصغر, احلطام كان وكلام. للملوثات املتاحة السطحية املساحة من يزيد وهو ما صغر, قطع

 براون مارك وجد. الغذائية الشبكة يف قاعدة الصغرية الكائنات إىل امللوثات وإدخال استيعاب احتاملية
تناول املواد  بعد واناتاحلي أنسجة يف تدخل املضافة واملواد امللوثات من السامة الرتكيزات أن وزمالؤه

ضَ الباحثون ديدان رَ   Arenicola marinaالرمال من نوع أرينيكوال مارينا البالستيكية الدقيقة. عَ
النتائج  وأظهرت شائعة, كيميائية ملوثات عىلا أيضً  املحتوي الدقيق البالستيك من %٥ حمتوية عىل

 يمكن التي وبالرتكيزات أنسجة الديدان يف املبتلع الدقيق البالستيك هو امللوثات أن السبب يف وجود
 البالستيك من كثري يتواجد عندما أنه وزمالؤه رايت ستيفاين وقد أوضح. ضارة تأثريات تسبب أن

الديدان التي أجريت  إن. الطاقة مستويات وختفض أقل تأكل الطحلبية فإن الديدان الرمال, يف الدقيق
 عىل العضوية الكائنات كتلة ثلث إىل يصل ما تشكل أن يمكن حفارات قاعية,هي عليها الدراسة 

 واألسامك الطيور كام تستهلكها األرض, ديدان مثل الرواسب تفتت فهي الشواطئ, بعض
 كطعم للصيد. الصيادون ويستخدمها

 عدد ويقدر البحري, احلطام تتناول أو تتشابكا نوعً  ٢٥٠ من أكثر تم رصد العامل, أنحاء مجيع يف
 غطي إذا البيئات تدمري للحطام ويمكن. ١٠٠٠٠٠ بنحو متوت سنويًا التي البحرية والسالحف الثدييات
قد تسبب  القاع, يف البالستيكية املواد تستقر وعندما. البحرية األعشاب أو واملستنقعات, املرجانية الشعاب

 .املرجانية الشعاب حول تلتف أو عديمة احلركة واحليوانات للنباتات اختناقاً 

ا موطنً  العائمة القاممة من احلرشات, حيث وفرت واحد نوع عن السارة األخبار بني ومن
 متزجلي من املجموعة هذه تعيش. sea skatersالبحر  متزجلي أُطلق عليها تسمية البحرية للحرشات

 املخلفات استخدام عىل قادرة وهي. الطافية األجسام عىل بيضها وتضع املياه سطح عىل املياه برك
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٥٠
 شبه املنطقة يف البيض كثافة يف زيادة إىل يؤدي وهو ما بيضها, لوضع جديد كموقع البالستيكية
 امليكروبات من لعددا موطنً  البالستيك من الصغرية القطع توفر كام. اهلادي املحيط شامل االستوائية

 اجلرثومية للمجتمعات اإلنسان صنع من جديدة كبيئة البالستيك, قطع عىل وتزدهر تستعمر التي
 .الغالف البالستيكي اسم عليها أطلق التي

 
 ما املشاكل النامجة عن معدات الصيد املهجورة?

واملصايد عىل  قد تستقر شباك الصيد املفقودة (املصنوعة من البالستيك غري القابل للتحلل)
تأرس معدات الصيد  األشباح).القاع وتستمر يف اإلمساك باألسامك لسنوات (ويعرف هذا باسم صيد 

وتشري  , ومن ذلك األنواع املحمية واملهددة باالنقراض.اواقتصاديً  ااملفقودة احليوانات املهمة بيئيً 
يف أالسكا وحدها. وقد تشكل  اوعاء صيد لرسطان البحر سنويً  ٥٠٠٠التقديرات إىل فقد حوايل 

ا عىل املالحة يف دراسة أجريت  وهلا تأثريات اقتصادية كبرية. معدات الصيد املهجورة أو املفقودة خطرً
عىل الشباك املفقودة يف بوجيه ساوند بواشنطن, قدر العلامء معدل الصيد اليومي للشباك املفقودة, 

وتشري التقديرات أن  للتنبؤ بالوفيات اإلمجالية. اوالتي ال تزال تلتهم الرسطانات, وطورت نموذجً 
باك خالل فرتة حياة شبكة مهجورة واحدة, وهي خسارة تزيد عن رسطان يتعلق بالش ٤٠٠٠أكثر من 
استعاد العلامء ما يقرب من  .دوالراً فقط إلزالة الشبكة ١٣٥٨دوالر, مقارنة بتكلفة قدرها  ١٩٠٠٠
ا وأكثر  ٤٠وعاء رسطان بحر أزرق مهجور من خليج تشيسابيك الذي حارص  ٣٢٠٠٠ ا خمتلفً نوعً

يف األواين املفقودة  اطانات الزرقاء نفسها هي أكثر األنواع شيوعً وكانت الرس كائن حي. ٣١٠٠٠من 
كل عام, وهذا يمثل خسارة سنوية حمتملة ملصايد األسامك تبلغ  ٩٠٠٠٠٠حيث يقدر عدد القتىل بـ 

 .ألف دوالر ٣٠٠

تعلق فقمة الراهب يف هاواي, وهي من األنواع املهددة باالنقراض بمعدات الصيد القديمة 
خيط وحيد من النايلون يستخدم يف بكرات  يتسبب أن يمكن .الرئيس أمام تعايف األنواع هو العائق

ال تستطيع رؤية هذا اخليط  البحرية احليوانات الصيد يف تلف حمركات القوارب. واجلدير بالذكر أن
ل أو تغرق أو تفقد أحد أطرافها. ومتث ااملهجور, لذلك من السهل أن تشتبك به ومن ثم تتضور جوعً 

ا كبريً التي جرفتها التيارات البحرية يف البحر األبيض املتوسط  القانونية الشباك غري عىل  اخطرً
لقد حظرت األمم املتحدة استخدام الشبكات العائمة منذ  الثدييات البحرية والزواحف واألسامك.
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ا واالحتاد األورويب يف اآلونة األخرية, ولكن تواصل ٢٠ ن املغرب وفرنسا سفينة م ٥٠٠حوايل  عامً

وإيطاليا وتركيا واجلزائر وتونس استخدامها, وهو ما يؤدي إىل قتل احليتان والدالفني وأسامك القرش 
 والسالحف البحرية دون قصد.

 تعد أسرتاليا موطناً لستة أنواع من السالحف البحرية السبعة املهددة باالنقراض يف العامل.

من احليوانات املوجودة  %٨٠عىل الشواطئ, كانت  خالل عملية تنظيف حديثة لشبكات قديمة
, وسالحف Olive Ridleyحمارصة يف الشباك هي السالحف البحرية, بام يف ذلك السالحف من نوع 

ويعد التعلق يف الشباك  منقار الصقر, والسالحف اخلرضاء, والسالحف ذات اخللفية املسطحة.
ا يف أسرتاليا.املهجورة أحد أكثر أسباب موت السالحف البحرية  استخدم العلامء بيانات من  شيوعً

بعض الشباك املهجورة تم العثور عليها يف أثناء تنظيف الشواطئ يف خليج كاربنتاريا وتم دجمها مع 
نموذج للتيارات البحرية ملحاكاة املسارات املحتملة التي أخذت منها الشباك للوصول إىل أماكن 

هذا النموذج مع بيانات حول مكان وجود السالحف يف تم إرشاك  استخدامها عىل الشواطئ.
باك املهجورة مع بيانات  اخلليج, ومن ثم عمل تنبؤات حول املكان الذي ستتعلق فيه السالحف يف الشِ
حول توزيع السالحف ملعرفة أين توجد النقاط الساخنة, وهو ما جيعل من املمكن اعرتاض هذه 

 .السالحف الشباك قبل أن تصل إىل املناطق كثرية
 

 ما أكرب قطع القاممة البحرية?

 الياباين الزلزال بسبب السفن واألرصفة إىل باإلضافة األخر, واهلياكل املباين بقايا تم جرف
 من طن ماليني ٥ من يقرب ما جرف اليابانية احلكومة تقدر. م٢٠١١مارس عام  يف والتسونامي

 رشق شامل شواطئ إىل ونقلت طن, مليون ١٫٥ حوايل طفا ربام الكتلة, هذه ومن. البحر إىل احلطام
 العائمة بعض من املواد ترتاكم. وكندا املتحدة للواليات الغريب الساحل ذلك يف بام اهلادئ, املحيط
ا وهي متثل اهلادئ, املحيط ويف وأالسكا وواشنطن وأورجيون هاواي سواحل عىل الكبرية ا برشيً  خطرً

 إىل يصل لن الطايف احلطام من %٧٥ حوايل أن إىل البحرية والنامذج الدراسات وتشري. حمتمالً ا وبيئيً 
 وتشري. سنوات عدة مد عىل أالسكا ساحل طول عىل الباقي يسقط أن املرجح ومن. الشاطئ

 أورجيون سواحل طول عىل طن ١٣٨٠٠٠ من أكثر هيبط أن املرجح من ليس أنه إىل التقديرات
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 هذه توزعت إذا. ككمية حمتملة طن ١١٠٠٠ باإلضافة عام, أي يف الربيطانية وكولومبيا وواشنطن

 من ميل/طن ٦٫٧و ٠٫٥ بني ما تكون فسوف الساحيل, اخلط طول عىل بالتساوي احلطام من الكتلة
 املحيطية التأثريات بسبب بكثري أقل أو أكثر تراكامت معينة شواطئ تتلقى قد ذلك, ومع. الشاطئ
 احلطام إزالة يف للمساعدة املتحدة الواليات من دوالر ماليني ٥ مبلغ اليابان حكومة تم منح. املحلية
 .تسونامي كارثة من البحري

 نقل احلطام هلذا فيمكن احلية, الكائنات أنواع من لكثري موطنًا الصلبة األسطح كانت وملا
 بعض توجد حيث اهلادي, املحيط غرب شامل جزر مثل جديدة أماكن إىل احلية الكائنات من العديد
وسوف . املتحدة بالواليات اهلادي املحيط ساحل إىل باإلضافة العامل, يف املرجانية الشعاب أفضل
 .invasive speciesالغازية  األنواع يغطي الذي العارش الفصل يف أكرب بشكل القضية هذه تُناقش

 
 للبرش? اهل يسبب احلطام البحري رضرً 
عىل صحة اإلنسان عندما يلقى الزجاج املهشم أو العلب أو النفايات يمكن أن يؤثر احلطام 

يمكن أن يتعلق السباحون والغواصون يف خيوط الصيد  الطبية مثل املحاقن عىل الشواطئ الرتفيهية.
 خطورة قد يشري احلطام الذي يدخل املياه مع مياه الرصف إىل مشكلة أكثر وأدوات الصيد املهجورة.

اه بالبكترييا املسببة لألمراض. حيث تلتقط املواد البالستيكية الدقيقة امللوثات خاصة بتلوث املي
السامة وتدخلها يف شبكات الغذاء, ومن ثم قد تدخل يف الغذاء البحري, وهو مصدر آخر لتلك املواد 

اقتصادية  عىل الشاطئ إىل آثار تؤدي املناظر القبيحة للقاممة االكيميائية السامة بالنسبة لإلنسان. أيضً 
 .عىل املجتمعات الساحلية عندما يتوقف السياح عن زيارة السواحل

 
 فعالة? التنظيفات تكون أن يمكن هل ذلك? حيال عمله يمكن الذي ما

وملنع املزيد من التلوث عن  ,جتري جهود عىل مستو العامل لرصد وإزالة احلطام البحري
 حتديد من البرش متكن إذا للحل قابلة مشكلة البحري احلطام. طريق مراقبة النفايات من مصدرها

 عىل احلفاظ منظمة ترعاها التي السنوية الدولية السواحل محلة خالل. عليها والسيطرة املصادر
ويقومون بتسجيل  الشواطئ من احلطام العامل حول دولة ١٢٧ يف املتطوعني ماليني يلتقط املحيط,
 أنواع إىل اإلشارة مع مجعها, تم التي املحددة العنارص لتسجيل بيانات ورقة املشاركون يمأل. البيانات
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أنظف  عن فضالً ( املعلومات من كبرية بيانات قاعدة عن ذلك ينتج. القاممة أنتجت التي األنشطة
 الساحل من احلطام بإزالة املتطوعون يقوم عام, كل من سبتمرب يف. العامل أنحاء مجيع يف) الشواطئ

 األسامك, صيد وشباك خيوط من من احلطام %٦٠ يتكون كيلومرت, ٢٨٨٠٠٠ ايلحو يبلغ الذي
 وترتاوح. ومرشحات سجائر من احلطام عبارة عن أعقاب % ٢٩. الطعام وأغلفة الشاطئ, ولُعب
 مؤلفة شاركت. الساحل من كيلومرت لكل قطعة ٤٨ ٠٠٠ من أكثر إىل ٤ من البحري احلطام مواد

 وكان كاليفورنيا, جنوب يف به التدخني ممنوع شاطئ عىل ٢٠٠٩ يناير يف تنظيف عملية الكتاب يف
 أما أعقاب مجعها, مقارنة باألشياء األخر التي تم بكثري وفرة أكثر الفلني, وخاصة البالستيك,
 .للغاية نادرة فكانت السجائر

 املياه حتت النفايات إنسان آيل جلمع بتطوير "روزاليا مرشوع" تسمى ربحية غري منظمة قامت
 كشف م,٢٠١١ يف. الشواطئ إفساد من تتمكن أن قبل ويلتقطها األجسام لكشف األشعة يستخدم
 بالستيكية وأكواب البرية علب من وأكوام املعدن, من كبرية وقطع إطارات, عن اآليل اإلنسان

 من أكثر عىل وعثرت. بوسطن ميناء يف )القاع طول عىل يسري كان الذي البحر رسطان إىل باإلضافة(
غايل  هذا الذي يقوم بجمع القاممة اآليل اإلنسان. واحد رصيف من البحري احلطام من قطعة ٨٨٠

 .الرشكات خمتلف من مدعوم ولكن الثمن,

 املجاين للتخلص بحل التجاريني الصيادين لتزويد مصممة رشاكة هي الطاقة أجل من الصيد
 املعدات من للتخلصا مناسبً ا مكانً  الربنامج يمنحهم. لالستخدام القابلة غري الصيد من معدات
 غري الصيد معدات من التخلص ومشاحنات نفقات من للتخلص املزدمحة الصيد موانئ يف (صناديق
مثال ا. بحريً ا حطامً  املهجورة املعدات تصبح أال احتامل من الربنامج يزيد. بالردم) لالستخدام الصاحلة

 الرسطانات املهجورة التي متثل خماطر عىل قوارب صيد األسامك وبالآخر هو جهد متعدد إلزالة مصائد 
 مجع يتم. حاوياهتا يف تستخدمها التي الواليات بعض يف الصيد خيوط استعادة برامج بدأت وقد. فائدة

 يف منتجات وتعيد تصنيعها اخليوط تذيب الرشكة. تدويرها إلعادة املصنعة الرشكة إىل وإرساهلا اخليوط
 مصحوبة للرسطانات اجلديدة األواين كام تصنع. والبَكر اخليوط مثل البالستيك, للصيد من جديدة
 .املفقودة األواين يف املحتبسة للحيوانات هروبًا توفر أن شأهنا من للتحلل قابلة بلوحة
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 األول, املقام يف إنتاجه تقليل هو النفايات لتقليل للتطبيق قابلية األكثر اخليار فإن ذلك, ومع

 تستجيب بعض العام, للضغط نتيجة. البيئي الوعي وتعزيز التدوير, وإعادة االستخدام إعادة وحتسني
اخلرز الدقيق  هو املصادر أحد أن عىل دليل عىل العثور تم عندما. للبالستيك املصنعة الرشكات
 محاية جمموعات بذلت الشخصية, العناية ومنتجات بالوجه العناية بمنتجات التقشري يف املستخدم

 قابلة بدائل ويستخدمون اخلرز استخدام عن يتوقفون املنتجات هذه منتجي جلعلا جهودً  البيئة
اخلرز الدقيق  استخدام من التدرجيي التخلص رشكة جونسون وجونسون عىل وافقت. للتحلل

 وتوقفت Clean and Clear و Neutrogenaمثل  الشخصية العناية منتجات يف ايثيلني املصنع من البويل
 Theو Unileverالتزمت كل من  كام. بالستيكي دقيق خرز عىل حتتوي جديدة منتجات تطوير عن

Body Shop  م.٢٠١٥ عام بحلول الدقيق اخلرز من التدرجيي بالتخلص 

 شواطئها, تلويث من النفايات ملنعا سنويً  دوالر مليار نصف من يقرب ما كاليفورنيا تنفق
 الشوارع, ومسح والشاطئ, النهر تنظيف يف األموال هذه البلديات وتستخدم. وحميطها وأهنارها,
 القاممة, وتنظيف األمطار, مياه مصارف وصيانة وتنظيف األمطار, مياه لضبط أجهزة وتركيب
 .العام والتثقيف

 
 ماذا عن التعليم العام? 

تم تطوير الربامج التعليمية الرئيسة  .اأيضً  يعد التعليم قضية قابلة للتثقيف واملراقبة العامة
من رسام الكاريكاتري جيم تومي  يوتيوب والتواصل مع املهتمني من املجتمع واملدارس, بام يف ذلك فيديو

)www.youtube.com/watch?.(  بواسطة جريمي  "إىل سلة املهمالت"تم إصدار فيلم وثائقي بيئي بعنوان
 =www.youtube.com/watch?v( مقطع دعائي لفيلم عىل اليوتيوبوهناك  م.٢٠١٢أيرونز يف عام 

7UM73CEvwMY& feature=youtu.be.( 

 من إلقائها يف املياه. يمكن نصح الصيادين باالحتفاظ بنفاياهتم ووضعها يف صناديق بدالً 

من  وبغض النظر عن مد حرص األفراد, من الصعب املعاجلة حتت املياه, كام أن االسرتداد قد يكون
 .ااملستحيل عمليً 
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 هل هناك قوانني لتقليل النفايات البحرية?

 متتلكالنفايات البحرية.  خيص امفي التطوعي التطهري من فعالية أكثر واللوائح القواعد تعد
 للدفن لندن اتفاقية مثل دولية اتفاقياتا أيضً  هناك. احلطام يف للتحكم وسياسات قوانني الدول بعض

مم املتحدة, الواليات السفن. ويف عن الناجم التلوث ملنع الدولية واالتفاقية  البيئة تقييم قانون صُ
 الشواطئ رواد إىل املرض انتقال خماطر من م, وذلك للحد٢٠٠٠ لعام الساحلية للصحة والشواطئ
 النفايات من للحد برامج يف الفيدرالية احلكومة تشارك. العائمة املواد وتقييم لرصدا نصوصً  ويتضمن
 من العديد يف البحري اجلوي للحطام والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة برنامج ويشارك البحرية,
 ركز لكنه املهجورة, والقوارب الصيد معدات إزالة وعمليات واألهنار, الشواطئ تنظيف عمليات
 كام. اليابانية تسونامي الناجتة عن األنقاض وتنظيف رصد عمليات عىل م٢٠١٢ عام يف طاقاته معظم

 واملياه الشواطئ عىل البحري احلطام وتقييم لرصد موحدة وطرق بحثية, إسرتاتيجية تم تطوير
 قضايا حول شخص ٢٠٠٠٠ نحو وتثقيف للتوعية, فعالية ١٠٠ من أكثر يف ومتت املشاركة السطحية,
 .البحرية النفايات

 أن من منها التخلص يتم التي األكياس البالستيكية مثل املواد النفايات إدارة متنع أن يمكن
 بعض يف حظرها ويتم للقاممة الرئيسة املكونات أحد هي البالستيكية األكياسا. بحريً ا حطامً  تصبح
 من %١٣٫٥ تشكل البالستيكية األكياس أن كاليفورنيا والية يف الساحلية اللجنة وجدت. املناطق
 املخلفات من %٢٥ تشكل البالستيكية األكياس أن أنجلوس لوس مدينة وجدت. الساحلية القاممة

عملية  زادت البالستيكية, وقد األكياس تدوير إلعادة برامج تطوير يتم. العواصف املطرية الناجتة عن
ا جنيه مليار إىل لتصل %٤ بنسبة البالستيكية املواد تدوير إعادة  تشتمل. مرة ألول م٢٠١١ عام يف سنويً
رشكاء مور  أعده تقرير وأشار. املنتجات ولفافات البالستيكية, األكياس البالستيكية, املواد فئة

 م.٢٠٠٥ عام منذ %٥٥ بنسبة هذه املواد تدوير إلعادة التدوير إىل نمو إعادة

 التجزئة بيع مواقع معظم حتظر مراسيم األخر البلديات وبعض فرانسيسكو سان مررت
 كيس أو( الورق من كيس لكل سنتات عرشة رسوم فرض يف والبدء البالستيكية األكياس توزيع من

 عىل حيظر م,٢٠١٣ يناير ١ منا اعتبارً  تورونتو, ويف. يستخدمه الزبائن) لالستبدال قابل بالستيكي
 يتم التي تلك ذلك ومن الواحد, االستخدام ذات البالستيكية األكياس العمالء منح التجزئة جتار
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 البالستيكية األكياس استرياد حظر تم ,اأيضً . للتحلل قابلة أو لالستبدال قابلة أهنا عىل عنها اإلعالن

 املنتجات هذه (معظم م٢٠١٢أكتوبر  ١من  ااعتبارً  هايتي يف بيعها أو تصنيعها أو الرغوة ومنتجات
 هناك تكن مل وما. القانون هذا تطبيق مد املعروف غري ومن الدومينيكان), مجهورية من مستوردة
 األشخاص بأكثر األذ إحلاق إىل النهاية يف تؤدي وقد فعالة غري ستكون فإهنا بسهولة, متاحة بدائل

 .بشكل مبارش والرصف القاممة بمشكلة تأثراً 

 البالستيكية األكياس ثمن بدفع الناس مطالبة مثل السوق فعالة, عىل القائمة احللول كانت
 يف وبلدان واهلند واملكسيك الصني يف املتسوقون يتسوق. اوايرلندي العاصمة واشنطن يف اخلروج عند
 حقائبهم جيلبون الواحد, وإنام االستخدام ذات احلقائب استخدام دون وأوروبا أفريقيا أنحاء مجيع

 تشجع التي اجلهود من العديد وهناك املتحدة, الواليات يف الفكرة هذه بدأت. للسوق اخلاصة
 باسيفيك يف مينر إيمييل الثامن الصف طالبة ابتكرت. اخلاصة حقائبهم جلب عىل املتسوقني
قديمة  صورة مع وباعتها االستخدام إلعادة قابلة تسوق حقائب كاليفورنيا بوالية باليساديس
 يف حقيبتها كاليفورنيا, يف البيئة ملنظمة الترشيعي املدير جاكوبسون, دان أدرج. باليساديس لباسيفيك
 ويظهر كاليفورنيا والية أنحاء مجيع يف ويسافر. البالستيكية لألكياس اإلبداعية البدائل عن جمموعته

 ذات االستخدام الواحد. األكياس استخدام من للحد الشعبية اجلهود من النوع هذا

 املعاد البالستيك استخدام سيتم باخلطر, ينذر بمعدل املستنقعات فقدان يتم حيث لويزيانا, يف
 عرضها يبلغ عائمة جزيرة ١٧ بناء وسيتم. بونتشارترين بحرية يف املستعادة املستنقعات حلامية تدويره
ا ٢٠ وطوهلا أقدام مخسة  حوايل سمكها سيبلغ التي العائمة, اجلزر. اإلنسان صنع من مستنقع أمام قدمً
عاد بالستيكية قوارير من مصنوعة بوصة, ١٨  املحلية بالنباتات العائمة اجلزر تزرع. تدويرها مُ

 .بالقاع تُثبت ثم واجلراثيم

 لتقليل بالستيكية قوارير يف املياه بيع عن العظيم املرجاين احلاجز يف إحد اجلزر توقفت
 اإليداع خطط مثل السوق, عىل القائمة األخر املناهج من العديد استكشاف تم وقد. النفايات
 مرة تستخدم التي اللدائن عىل املتعددة والرضائب البالستيكية القوارير واستخدام عودة لتشجيع
 بإعداد Plastic Bank البالستيك بنك تسمى مؤسسة تقوم. اإليداع أنظمة مع تتناسب ال التي واحدة
هتدف . والفقر البالستيكية النفايات من تتميز بوفرة مناطق يف العامل حول البالستيك هتيئة إعادة مراكز
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توفر  وسوف. الفقر من النهوض عىل الناس مساعدة مع البيئة من البالستيك إزالة إىل هذه املراكز

 التي االئتامنات عىل للحصول االستخدام إلعادة القابل البالستيك لتجارة وفرصة التعليم املراكز
النهج  هذا تطبيق كان ذلك, ومع. األخر املشاريع أو الصغرية التمويل قروض يف استخدامها يمكن
 مشكلة البحري احلطام يزال ال واللوائح, واملشاريع املعلومات وفرة من الرغم وعىل. النطاق قليل
 احلطام. ينتجون يزالون ال الناس ألن كبرية

 
 هل يمكن للتقنيات اجلديدة أن تقلل من مشاكل احلطام البحري?

للغاية يف بعض البلدان  ةفعالعملية  Recycling of plasticإعادة تدوير البالستيك تعد 
فتوحة وعدم إعادة التدوير هي املدافن املال تزال  عىل الرغم من ذلك,, و)%٩٥, أملانيا %٩٨(سويرسا 

, وهي ماركة أوروبية للتنظيف, أهنا ستستخدم Ecoverأعلنت إيكوفر  .القاعدة يف كثري من األماكن
بلة إلعادة القااملستدامة والبالستيكية  القواريربالستيكية من البحر إلنتاج نوع جديد من النفايات ال

تعمل الرشكة عىل اجلمع بني النفايات البالستيكية والبالستيك املصنوع من قصب السكر  .التدوير
ستقوم القوارب املزودة بشباك جر بتجميع النفايات  .والتغليف للتعبئةوالبالستيك املعاد تدويره 

يف حطام البالستيك سيجمع الصيادون اآلخرون والبالستيكية ألغراض التنظيف وإعادة التدوير, 
سيتم إرسال النفايات املصنفة إىل حمطة إعادة التدوير,  .ويودعونه يف نقاط جتميع خاصة أثناء الصيد

تتعاون رشكة السجاد ومجعية علم احليوان يف . كام اجلديدة القواريرحيث سيتم حتويلها إىل بالستيك 
ه يتم إعادة تدوير حيث, يف مجع البالستيك شباكالاستخدام يف الفلبني إىل  األفرادلندن يف برنامج يدفع 

 .السجادو صناعة األرضياتيف 

مرشوع فورتكس  بيونك للغزل يف محاية ورعاية البحر بالتعاون مع رشكة تشارك مجعية
Vortex Project  الذي يزيل البالستيك من البحار واملحيطات وحيوله إىل أزياء. يأخذ املرشوع

ونسيج  غزل املخلفات من املحيطات والشواطئ, ويعيد تدويرها, ويعيد استخدامها كمنتجات
ا إىل إغالق احللقة بإعادة تدوير هذه املنتجات مرة أخر يف  استهالكية, مثل اجلينز. وستسعى أيضً

 جاهتا وتصنيع منتجات جديدة بطريقة ال تؤدي إىل مزيد من التلوث.هناية عمر منت

معدات الصيد القابلة للتحلل البيولوجي إىل حد كبري من املشاكل النامجة عن  تقلل أن يمكن
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الصيد. تم تطوير خيوط الصيد بحيث تكون قابلة للتحلل احليوي, مثل تقنية خيوط اجلراحة القابلة 

طور الباحثون لوحة بيضاوية  تعديالت لنزع معدات الصيد بمجرد فقدها. للذوبان. هناك حاجة إىل
أن تتفكك اللوحة, فإن أي حيوان يمكنه  دلألسامك. بمجرملصايد األسامك من شأهنا أن تتحلل, تاركة فتحة 

االدخول واهلروب من املصيدة  . تم اختبار فخاخ رسطان البحر ذات اللوحة القابلة للتحلل يف مصايد أيضً
 قابلة للتحلل احليويوقد استخدم الصيادون فخاخاً ذات ألواح  طان البحر األزرق بخليج تشيسابيك.رس

وأخر قياسية ومل جيدوا أي انخفاض يف كمية الصيد, وهو ما يدل عىل أن األلواح القابلة للتحلل احليوي 
 .قابالً للتطبيق يف حالة الفخاخ واملعدات املهجورة يمكن أن تكون حالً 
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٥٩

 
OIL AND RELATED CHEMICALS 

 ما مكونات النفط?

(كربون مع ذرات هيدروجني). وتعد  متنوعةمن هيدروكربونات  معقد النفط هو مركب
والديزل باإلضافة إىل عدد من املذيبات  هي املكونات األساسية يف النفط والبنزين النفطيةاهليدروكربونات 

 بعضالعىل الرغم من أن  ,املختلفة. ال ختتلط الزيوت واملواد ذات الصلة باملياه ولكنها تطفو عىل السطح
ت مركبات ذات تحلل والبعض يتبخر. تشمل اهليدروكربونايخفيف الوزن (اجلزء القابل للذوبان يف املياه) 
) ٤٫١الذي حيتوي عىل ثامين ذرات كربون (الشكل  octane سلسلة مستقيمة بأطوال خمتلفة مثل األوكتان

وكذلك املركبات املتفرعة واملركبات التي يشكل فيها الكربون حلقة دائرية الشكل. حتتوي 
متبادلة بني ذرات الكربون  عىل روابط ثنائية وأحادية Aromatic hydrocarbonsاهليدروكربونات العطرية 

عىل شكل حلقة سداسية األجزاء. يعرف تكوين ذرات الكربون السداسية يف الروائح العطرية باسم حلقة 
هليدروكربونات ا ويطلق عليهاالبنزين. يمكن أن حتتوي اهليدروكربونات العطرية عىل أكثر من حلقة 

. يطلق عىل أصغر حلقة نفثالني polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHالعطرية متعددة احللقات 
naphthalene  ٤٫٢وتكون مرتبطة مع اثنني من احللقات (الشكل.( 

 
 وكتان (سلسلة هيدروكربون مستقيمة)) جزيء األ٤٫١شكل (ال
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 ) جزيء النفتالني (هيدروكربون عطري متعدد احللقات)٤٫٢شكل (

 

 ما اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات?
من  polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHتعد اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات 

حيث تصبح  ,املكونات السامة الرئيسة للنفط. هناك اآلالف من املركبات املختلفة يف هذه املجموعة
ومتيل إىل أن  ,الدهون قابلية للذوبان يف رباحللقات أقل قابلية للذوبان يف املياه وأك كبرية اجلزيئات الكرب

تكون أكثر مسببات للرسطان أو للطفرات اجلينية أو للتشوهات اجلنينية. يتم تكسريها يف الكبد إىل مركبات 
ال تزيد نسبة تركيزها ألهنا تشق طريقها عرب السلسلة الغذائية. ومع ذلك ففي بعض  ايمكنها أن تُفرز وغالبً 

ة أكثر سمية من منتجاهتا األصلية. ويف البيئات املائية قد احلاالت يمكن أن تكون منتجات حتلل وسيط
 تتبخر أو تتحلل بسبب البكترييا ولكنها غالبًا تصبح أكثر سمية بعد التعرض للضوء (السمية الضوئية

phototoxicity(,  ويمكن أن ختتلط برواسب القاع وتتحلل ببطء شديد. ترتبط الرتكيزات العالية من
خر. وألن رية يف الرواسب برسطان الكبد واجللد يف األسامك والكائنات القاعية األاهليدروكربونات العط

اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات فإهنا تستمر يف عملية وامتصاص الرخويات ال تستطيع هضم 
يف فهي مفيدة لربامج الرصد احليوي حيث يتم حتليل أجسامها لتقييم مستويات تلوثها  من ثمتراكمها و

يمكن أن تدخل اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات إىل البيئة  ,بيئة. باإلضافة إىل ترسبات النفطال
فمن املمكن إطالقها يف الغالف اجلوي عن طريق احلرق ومن ثم يمكنها  ,البحرية من مصادر أخر

برية منها مبارشة يف املياه من الوصول إىل األنظمة املائية عن طريق مياه األمطار. كام يتم إطالق كميات ك
ستخدم يف امل ),creosote-treated wood( خالل مواد كيميائية ترشح من اخلشب املعالج بالكريوسوت
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قامت أنثى  عندمايف املياه الضحلة. كانت هناك حادثة مثرية لالهتامم  حواجز وأحواض السفن واملرايس

ما وهو ريوسوت يف والية كاليفورنيا ة املعاجلة بالكأحد احلواجز اخلشبيسمك الرنجة بوضع بيضها عىل 
ومازال يطلق  ا,بأن احلاجز قد جتاوز عمره األربعني عامً  البيض أو هالكه. علامً  كل أد إىل تشوه

جدت كارول  الكنه كان مميتً  اكريوسوت سام بنسبة أقل مما كان عليه عندما كان جديدً  لكل األجنة, كام وَ
ا تواجد اهليدروكربونات الباحثني يف جامعة كاليفورنيا وكذلك اكتشف ديفيس. أيضً جمموعة من وفاينز 

العطرية متعددة احللقات يف أماكن اجلريان السطحي لألسطح املمهدة باألسفلت. قد يتم منع الترسب من 
مواقف السيارات والطرق بإضافة الفحم أو القطران إىل اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات 

ا, حيث تترسب كميات كبرية منها إىل  مواد مانعة للترسب, وبخاصة بعد معاجلة بوصفها الرصف مؤخرً
  جمر املياه كلام أمطرت السامء. 

تنبعث اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات يف اهلواء عندما يتم حرق الوقود 
  احلياة البحرية. املرجاناألحفوري. وتصل إىل املحيط عند هطول األمطار, ويمكن أن تؤثر عىل

Corals  مرتبط رسيع التأثر بشكل خاص جلسيامت اهلباء اجلوي, والتي حتتوي عىل السخام (كربون
 يدروكربونات عطرية متعددة احللقات) والكربيتات الناجتة عن الوقود األحفوري.هب
 

 ما املصادر الرئيسة للنفط يف املحيط?

ذلك كل من املركبات اخلطية واهليدروكربونات  ومن( يةالنفطلطاملا كانت اهليدروكربونات 
هناك قلق عام كبري بشأن  العطرية متعددة احللقات) مشكلة طويلة األمد بالنسبة للبيئة البحرية.

الترسبات النفطية وما ينتج عنها من تلوث ساحيل وهالك أعداد كبرية من الطيور والثدييات البحرية. 
ا كبرية يمكن أن تكون هذه الترسبات ا أكثر يمكن رؤية و ,غري مألوفة وتسبب أرضارً التأثريات وضوحً

يف الطيور البحرية والثدييات التي تعيش عىل السطح أو التي تصل إىل السطح للتنفس, يف حني أن 
ينترش كطبقة  النفطالكائنات البحرية األخر التي تعيش يف القاع قد تعاين من آثار مزمنة. وبام أن 

ناقالت  تعدالسطح, فإن الترسبات يمكن أن تلوث مناطق كبرية ومتثل خماطر بيئية خطرية.  رقيقة عىل
 يمثل كام), %٧٠النفط العرضية يف البحار (حوايل  حلوادثالنفط وخطوط األنابيب السبب الرئيس 

وتنتج , وتعد معظم الترسبات صغرية نسبيًا, التنقيب يف املناطق القريبة من الشاطئ نسبة أقل من ذلك
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. وتنشأ أكرب املوانئ أو حمطات النفط فيوالتفريغ  عمليات التحميل عن العمليات الروتينية, مثل

وادث (االرتطام والتصادم) التي تشمل ناقالت حتمل كميات كبرية من النفط. وتعد احلالترسبات من 
طن من النفط نادرة احلدوث نسبيًا, ولكنها يمكن أن  ٣٠٠٠٠الترسبات الكارثية التي حترر أكثر من 

ا بيئية خطرية (يف املقام األول للطيور البحرية والثدييات) وتنتج عنها أرضار بيئية طويلة  تسبب أرضارً
بب الترسب الذي حدث  م عىل نطاق واسع ١٩٨٩عام األمد باإلضافة إىل آثار اقتصادية كذلك. تَسَ

يف منطقة األمري وليام بأالسكا, يف إحلاق رضر غري  Exxon Valdezديز واملعروف بحادثة إكسون فال
مسبوق بالنظام البيئي اهلش يف املنطقة القطبية الشاملية. أما الكارثة النفطية األخر التي حدثت يف 

مياه يف خليج  السنوات األخرية, فهي انفجار بئر رشكة البرتول الربيطانية الذي وقع عىل عمق ميل يف
 حينها ملدة أربعة أشهر متواصلة.يف تدفق النفط  تسبب يفكسيك, وامل

 

 ماذا حيدث للنفط بعد ترسبه?

النفط العائم له آثار كبرية عىل احليوانات التي تعيش عىل سطح البحر مثل الطيور وثعالب 
عندما  , تاركة وراءها املكونات الثقيلة.ةخفالتي هي أشد املياه. ومع مرور الوقت تتبخر املكونات 

يغطي وخينق الكائنات احلية يف هذه املناطق.  قدالنفط إىل املياه الضحلة واملستنقعات الساحلية,  يصل
أثقل , خملفة وراءها رالشواطئ الصخرية, فإن العنارص اخلفيفة للزيت تتبخ إىلالنفط إذا وصل و

مواج. ويف ظل مثل بسبب حركة األ اينجرف بعيدً  قدالعنارص وتتحول إىل قطران يغطي الصخور و
برسعة إىل حد ما بعد إزالة النفط برسعة نسبية. ومع  هذه الظروف, يمكن أن تعود املجتمعات احليوية

 قدناعمة مثل املستنقعات امللحية أو الشواطئ الرملية, فإنه ال الرواسبذلك, عندما يصل النفط إىل 
 أن يترسب حتت السطح ويظل لعقود عديدة.

 

 إكسون فالديز? ماذا جر يف حادثة

م رضبت ناقلة النفط إكسون فالديز حاجز بالي املرجاين يف منطقة ١٩٨٩مارس عام  ٢٤يف 
 ١٧ (ما يعادل مساحةاخلام  النفط منمليون جالون  ١١األمري وليام بأالسكا وترسب بسببها حوايل 

سباحة باحلجم األوملبي). كانت السفينة قد واجهت جبال جليدية يف املمرات املالحية وقد حوض 
أمر قبطان السفينة هازلوود قائد الدفة باخلروج للتجول حول اجلليد. ثم قام بتسليم القيادة إىل شخص 
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د فشل طاقم ثالث مع تعليامت للعودة إىل املمرات املالحية عندما تصل الناقلة إىل نقطة معينة. وق

السفينة يف العودة إىل ممرات املالحة بام فيه الكفاية, وجنحت السفينة عن مسارها ثم ارتطمت. يف 
األيام القليلة األوىل بعد الترسب كان معظم النفط يرتكز يف بقعة كبرية بالقرب من جزيرة بالي, ولكن 

ميالً  ٧٠يها رسعة الرياح حوايل مارس هبت عاصفة قوية وصلت ف ٢٦مل تبدأ عملية تنظيف فعالة. يف 
القطران  وكرات منمن النفط وتغلظ قوامه وحتوله إىل رغوة  يف الساعة ساعدت عىل جتوية الكثري

من موقع الترسب. حدث  ميالً  ٩٠مارس, امتد النفط مسافة  ٣٠وغطى مساحة شاسعة. وبحلول 
ما أد إىل انتشار وهو تقريبًا,  اً قدم ١٨الترسب يف وقت من السنة وصلت فيه تقلبات املد واجلزر إىل 

ميل من  ١٣٠٠الزيت عىل حواف الشواطئ عىل نطاق بعيد. يف هناية املطاف انترش النفط عىل طول 
ا بوجود  ٢٠٠مربع من املحيط. تأثرت سواحل بطول  ميل ١١٠٠٠السواحل و ا واضحً ميل تأثريً

ميل كانت هناك كميات قليلة أو قليلة  ١١٠٠كميات كبرية أو متوسطة من النفط وباملقابل عىل طول 
املنتظمة. وقد كان هذا الترسب هو األكرب عىل اإلطالق  اخلفيف وكرات القطران غري النفطا من جدً 

يف مياه الواليات املتحدة يف ذلك الوقت من حيث حجم النفط الذي تم ترسيبه. إضافة إىل ذلك, فإن 
كن الوصول إليها إال باملروحية العمودية أو الطائرة أو القارب, ال يم منطقة األمري وليام النائية, والتي

 قد جعلت جهود استجابة احلكومة صعبة وبطيئة للغاية.

 

 ما أسباب احلادث?

  قام جملس سالمة النقل الوطني بالتحقيق ملعرفة أسباب احلادثة ووجد أن األسباب املحتملة هي:
صحيح, ربام بسبب التعب أو عبء فشل الزميل الثالث يف مناورة السفينة بشكل   −أ

 العمل املفرط.

 فشل القبطان يف توفري مراقبة املالحة املناسبة, وربام بسبب اختالله من الكحول.  −ب

فشل رشكة إكسون للمالحة يف اإلرشاف عىل ربان السفينة وتزويد طاقم السفينة بقسط  −ت
 من الراحة. كافٍ 

 فعال حلركة السفن. فشل خفر السواحل األمريكية يف توفري نظام −ث

 عدم وجود خدمات إرشادية بحرية ومرافق بحرية فعالة.ـ ج 
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 ما اإلجراءات التي اُختذت بعد حادثة الترسب حلامية الشواطئ?

ما جيعل النفط وهو ل املنظفات, ث(م  dispersantsأجريت مخس حماوالت بواسطة املشتتات
مارس قرر فريق االستجابة اإلقليمية  ٢٩س, ولكن يف مار ٢٨مارس و  ٢٥للذوبان يف املياه) بني  قابالً 

فرخات مل القصو تكون األولويةأن املشتتات مل تعد جمدية. قررت الوكاالت الفيدرالية واملحلية أن 
. تم نرش العديد من احلواجز العائمة salmon streamsالسلمون  لتياراتو fish hatcheriesاألسامك 

ا اميل منها. تم استخدام واختبار مجيع أنواعها تقريبً  ١٠٠حوايل  تم نرش ,حلامية هذه املناطق . ونظرً
 وقد, هباالعتناء او مي اخلربة لنرش احلواجزيلكرب حجم الترسب, كان من الرضوري توظيف عامل عد

أد استخدامها بشكل غري صحيح إىل تلفها أحيانًا. كانت الوسيلة األساسية الستعادة زيت املياه 
أقل  الكاشطات . بشكل عام, أصبحت معظمskimmers ي شفط الزيت بواسطة كاشطاتاملفتوحة ه

الستعادة  Sorbents فاعلية عندما ينترش الزيت ويستحلب ويمزج مع احلطام. تم استخدام املواد املاصة
ت وتولد كميا اً النفط يف احلاالت التي كانت فيها الوسائل امليكانيكية غري جمدية. كان استخدامها شاق

يف عملية التجميع من املياه  Sorbent booms األذرع املاصةكبرية من النفايات الصلبة. وقد استخدمت 
 أثناء الفيضانات املدية.يف البحرية ومن الشاطئ 

 

 كيف تم تنظيف الترسب?

استغرقت عملية التنظيف أكثر من أربعة فصول صيف. يف ذروة االستجابة, شارك يف عملية 
. مل يتم تنظيف مجيع الشواطئ, وال طائرة ٨٥و سفينة ١٤٠٠وموظف  ١١٠٠٠التنظيف أكثر من 

بالنفط حتى يومنا هذا. من املعتقد أن حركة األمواج بسبب العواصف الشتوية  ىزال بعضها مغطي
كل اجلهود البرشية  رغم ثر األكرب يف عملية تنظيف الشواطئ بنقل النفط ألماكن أخركان هلا األ

مليار دوالر عىل جهود التنظيف. متت جتربة عدد  ٢٫١هنا أنفقت حوايل إاملبذولة. تقول رشكة إكسون 
ن نوع املشتت ميف عديد من املواقع. تم تطبيق  يةالشاطئاملشتتات من التقنيات. متت جتربة تطبيقات 

ا بالغسل باملياه الدافئ Corexitكوريكزت  . مل يُالحظ أي تغيري كبري يف ةعىل جزيرة انجوت, متبوعً
املياه الباردة ذات الضغط بعاجلة املالغطاء النفطي أو احلالة الفيزيائية للزيت نتيجة هلذا العالج. شملت 

قاموا برش الشواطئ باخلراطيم.  باستخدام عرشات األشخاص الذين ةالعايل ومعاجلة املياه الساخن
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مع النفط العائم عىل الشاطئ وحيارص يف احلواجز العائمة, فإما أن يتم حصده, أو  ءينساب املا

سبب ت ابعد أن تبني أهن ةامتصاصه باستخدام مواد ماصة خاصة بالنفط. تم إيقاف معاجلة املياه الساخن
ية الصغرية املوجودة يف الرمال. متت حماولة أكثر من النفط عن طريق قتل الكائنات احل اً أرضار

 ,وهو التنظيف امليكانيكي عىل بعض الشواطئ باستخدام اجلرافات واملعدات الثقيلة األخر ما أد
إىل تعريض النفط املوجود أسفله للغسل. تم تسميد العديد من الشواطئ لتعزيز نمو البكترييا التي 

واسع النطاق يف  bioremediationا النوع من املعاجلة احليوية أو حتلل اهليدروكربونات. كان هذ هتضم
منطقة ساحلية لتعزيز املعاجلة احليوية. تم رصد فاعلية املعاجلة  ٣٧٨م, حيث تم تسميد ١٩٩٠عام 

أكدت أن انحسار النفط قد حتسن, لكن كان هناك بعض االختالفات  اً شاطئ ٢٠احليوية عىل أكثر من 
ولة وحدها. كانت هذه الطريقة يف املعاجلة احليوية ؤاملس هياملعاجلة احليوية  تكانراء حول ما إذا يف اآل

ا. تم استخدام عدد قليل من املذيبات والعوامل  ا جدً ناجحة عىل الشواطئ التي مل يكن النفط فيها كثيفً
 الكيميائية, عىل الرغم من عدم استخدامها عىل نطاق واسع. من املالحظات املهمة أن عمليات
التنظيف الطبيعية كانت فعالة للغاية يف كثري من األحيان يف انحسار النفط. لقد استغرق األمر بعض 

عىل وجه اخلصوص  ةالوقت الستعادة بعض أجزاء اخلط الساحيل من طرق التنظيف باملياه الساخن
 أكثر من التزييت نفسه. 

ا, مل وبعد  ,ال يزال هناك قدر كبري من النفط املتبقي يف الرواسب  تعافَ تمرور مخسة عرش عامً
. لكن من غري الواضح, ما الدور ابعض أنواع األسامك واحلياة الربية التي أصيبت نتيجة الترسب كليً 

. إن النظام البيئي حركي قدرة هذه الكائنات البحرية عىل التعايف مرة أخرالذي لعبه النفط يف عدم 
ثناء جتاوبه للنفط. ومع مرور الوقت, يصبح من الصعب فصل أيف ويستمر يف دوراته وتقلّباته الطبيعية 

 التغيريات الطبيعية عن تأثريات الترسب النفطي.

 

 هل كانت هناك بعض التغريات السياسية الناجتة ملنع االنسكابات املستقبلية?
أثناء مرورها عرب يف يراقب خفر السواحل األمريكية الناقالت عن طريق األقامر الصناعية  احاليً 

األمريكي  م أصدر الكونجرس١٩٩٠مضيق فالديز بجزيرة بالي يف منطقة األمري وليام ساوند. يف عام 
م. ومن ٢٠١٥األمري وليام ساوند مزدوجة اهليكل بحلول عام منطقة كون الناقالت يف تيقيض بأن  اترشيعً 

 النفط املترسبة ألكثر من النصف. املتوقع أنه لو كان إلكسون فالديز هيكل مزدوج النخفضت كمية
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 ماذا حدث يف كارثة انفجار البئر يف خليج املكسيك?

م وقع انفجار بئر يف ماكوندو الذي يقع عىل عمق مخسة آالف قدم حتت سطح ٢٠١٠أبريل  ٢٠يف 
 BP-Transocean ترانسوشني −العميق بـ يب ما تسبب يف انفجار منصة احلفروهو خليج املكسيك, 

Deepwater Horizonعن مقتل أحد عرش عامالً وإصابة آخرين. تم حترير حوايل مخسة ر , وقد أسفر االنفجا
من  اً طن ١١٣٥٠ماليني برميل من النفط اخلام إىل البحر, بمعدل ستني ألف برميل يف اليوم الواحد (حوايل 

 من ساحل اخلليج, معظمها ميالً  ٦٣٠ يوليو. تأثر ما يزيد عن ١٥) قبل توقف التدفق يف االغاز والنفط يوميً 
 عىل سواحل لويزيانا.

 

 ما االستجابات التي تم اختاذها?

ما أسفر عن مقتل مئات من وهو حادثة حريق تم السيطرة عليها,  ٤٠٠كان هناك أكثر من 
السالحف البحرية وعدد غري معروف من الدالفني واحليوانات البحرية األخر. حلامية املستنقعات 

لنفط املترسب, تم وضع احلواجز حول اجلزر والشواطئ, وتم تطبيق مليوين جالون من مادة من ا
املشتتة عىل سطح البحر وحتته لتفتيت النفط. واملشتتات عبارة عن خماليط معقدة من املواد  كوريكزت

د يف ما يسمح هلا بالعمل كمستحلبات, تساعوهو الكيميائية التي حتتوي عىل مواد سائلة (ترطيب), 
عىل سطح املياه, وادعى البعض أنه  اخلط الزيت واملياه. بعد االستخدام املكثف, مل يكن الزيت مرئيً 

 بسبب امليكروبات. لقد تالشى وحتل

 

 للجدل? املاذا كان استخدام املشتتات مثريً 

فعليًا يف عمود املياه, تقوم املشتتات بتقليل الكمية  امتزجتمن خالل حتسني كمية النفط التي 
ا العملية الطبيعية للتحلل احليوي اهلوائي عن طريق التي تصل إىل اخلط الساحيل. فهي حتفز أيضً 

ا خمففة إىل درجة أن املستويات الطبيعية للنيرتوجني والفوسفور  تكسري النفط إىل قطرات صغرية جدً
الالزم لتحلل النفط. من ناحية أخر, عندما يتم  كافية للنمو امليكرويبواألكسجني املتوفرة تكون 

عندما خيتلط النفط مع املشتتات يف املياه, يصبح والنفط يف املياه العميقة, ال يمكن استعادته.  شتيتت
ا. وجدت معظم الدراسات أن تركيبة الزيت واملشتت  النفط نفسهأكثر سمية من  أو املشتت منفردً
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الرغم من أهنا معتمدة من قبل وكالة محاية وعىل السمية. تم استخدام اثنني من املشتتات.   تزيد من

 إال أهنا مصنفة أكثر سمية وأقل فاعلية من املشتتات األخر. األمريكية,البيئة 

 

 ماذا حدث للنفط ومشتقاته?

خلوط بمياه البحر عندما حدث انفجار البئر يف املياه العميقة, تدفق النفط والغاز امللتهب امل
واملتناثر إىل قطرات ومستحلبات وهيدرات غازية دون استخدام املواد الكيميائية. مل يرتفع هذا اخلليط 
املتشتت بشكل طبيعي ليطفو عىل السطح كام يفعل النفط عادة ولكنه ظل يف سحابة حتت السطح. يف 

, تم اكتشاف سحابة من اهليدروكربونات شارت إىل اختفاء النفط بالكامل تقريبًاأخضم التقارير التي 
قدم حتت السطح, وبقايا من انفجار  ٣٠٠٠يف املياه العميقة عىل عمق أكثر من  ميالً  ٢٢ ايبلغ طوهل

كبري. تشري تركيزات األكسجني املذابة إىل  حيويلعدة أشهر دون حتلل  االنتشارالبئر. استمر النفط يف 
 يف املياه العميقة ألن كالً  انترش اً . أنتجت املشتتات نفطامنخفضً أن التنفس امليكرويب يف العمود كان 

. ةمن الضغط العايل ودرجات احلرارة املنخفضة جعلت اخلليط واملشتتات ومياه البحر وامليثان طافي
وبعد ذلك, وجد أن الكثري من املشتتات نفسها كانت موجودة يف أعامق املحيط, ومل تتحلل حتى بعد 

وبدت أهنا أصبحت حمارصة يف املياه العميقة. إن سمية هذا املزيج  استخدامها,ر بعد مرور ثالثة أشه
تتغذ بالرتشيح وبيض  التيعىل كائنات أعامق البحار غري معروفة, وكذلك التأثريات عىل العوالق 

يتعرض  النشاط امليكرويب عىل حتلل النفط. قد األسامك والريقات يف عمود املياه. يف هناية املطاف ساعد
النفط املوجود عىل السطح للتجوية عىل شكل كرات من القطران تصل إىل الساحل إذا مل يتم استخدام 

عىل الشواطئ ويؤثر عىل األنشطة االجتامعية  اً عام اً شعبي اً املشتتات. وهذا من شأنه أن حيدث كابوس
قد سبب هالك حيوانات واالقتصادية للمقيمني والسياح. يبدو أن النفط املشتت حتت سطح املحيط 

باملناطق املدارية القريبة من الشواطئ الرملية. يف األرايض الرطبة فقط ر القاع يف مناطق املد واجلز
ترضرت نباتات املستنقعات من النفط السام واملشتتات, حيث يبدو أهنا قد امتصت املواد الكيميائية 

 .هاالتي تسببت يف موت براعم

وهو كان انفجار ديب واتر هورايزون غري مسبوق بسبب استخدام املشتتات يف فوهة البئر, 
سطح كقطريات ومستحلبات, واحتجزت سحابات الغاز الطبيعي الا أد إىل احتجاز النفط حتت م
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يف األعامق والتي بدورها تأثرت بالتحلل امليكرويب الرسيع. بالنتيجة, ساعدت البكرتيا املستخلصة 

درجات مئوية.  ٥النفط وحدث التدهور الرسيع, عىل الرغم من انخفاض درجة احلرارة بمقدار من 
إىل حد ما. عندما  اً حدث هذا يف املياه العميقة, كنتيجة جلغرافيا خليج املكسيك, والذي يعد مغلق

 امرارً  انطلقت اهليدروكربونات من البئر, تفشت البكترييا والتفت حول التيارات, وكثرياً ما تعود
ضافة إتوي عىل البكترييا بالفعل عىل حت تي كانتاملياه ال تعرب البئر املترسبة. وهكذا, حصل اوتكرارً 

 هليدروكربونات, كام هامجتها الكائنات احلية الدقيقة املتحللة عىل النفط اجلديد املنحدر.من اثانية 

س السواحل األمريكية بإزالة باإلضافة إىل ربع النفط الذي حتلل, قامت القيادة املوحدة حلر
النفط التي نرشوها انتقدت  كميةعىل السطح. ومع ذلك, فإن  %٥حوايل ثلثه وقامت بحرق ما نسبته 

عىل أهنا غري كاملة. وقالت سامانثا جوي من جامعة جورجيا إن البيانات التي مجعتها أظهرت أن 
ا  كمية النفط يف العمق, وكذلك الغاز, استمر لفرتة أطول بكثري من النفط املقرتحة. كان هناك أيضً

ا املالنفط املتبقي غري  يف الشواطئ أو حتتها, أو يف املستنقعات, أو  عىلعروف, وبعضه ال يزال موجودً
 , أو عائامً ككرات قطران.رواسبها

 

 ما التأثريات العامة عىل بيئة اخلليج?

من  اكان هناك عدد قليل نسبيً  ,م٢٠١٣و م٢٠١٢عامي  بني اغالبً  الكتاب,يف وقت تأليف هذا 
التقارير املنشورة عن التأثريات, حيث ال يُسمح للعديد من العلامء بنرش نتائجهم, ومن السابق ألوانه 

سنوات عىل احلادث,  ٣قول أي يشء عن التأثريات طويلة املد عىل النظم البيئية للخليج. بعد مرور 
املشتتات  ألن ;تم العثور عىل األسامك يف اخلليج بمستويات عالية من اهليدروكربون النفطي يف أنسجتها

لتنوع البيولوجي, لواحة ك الطافية Sargassumلب الرسجاسام البني اطح تعملجعلتها متاحة بوفرة. 
 اركة. ارتبط نفط ديب ووتر هورايزون كثريً ة واملتحقتصلجمموعة متنوعة من احليوانات املحيث يسكنها 

بطحالب رسجاسام املوجودة يف خليج املكسيك. أظهرت عمليات املسح اجلوي أثناء الترسب وبعده 
اخلسارة والتعايف الالحق لألعشاب البحرية. تسببت املشتتات وكذلك النفط يف انخفاض وانحسار 

ما ساعد عىل وهو  ,يض احليوانات إىل املواد السامةنسبة األكسجني املذاب. أد تراكم النفط إىل تعر
كسجني وتسبب نقص األ األعامقناحية  اتإزالة املوطن ونقل النفط واملشتت من ثم, والطحالبغرق 

 حول الطحالب يف ضغوط عىل احليوانات املستوطنة.
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ا أن وحتى من قبل املشتتات. اكتشف العلامء أيضً  النفط,ترضرت يرقات املرجان من 

ملشتتات مكنت النفط من اخرتاق عمق أكرب يف رمال قاع البحر, حيث يؤدي انخفاض مستويات ا
صابات خطرية يف بعض الشعاب املرجانية يف البحار. إن وجود إاألكسجني إىل إبطاء حتلله. شوهدت 

ا حتت املسار املعروف لسحابة الزيت املترسب من الب ئر يعد الشعاب املرجانية املترضرة وامليتة مؤخرً
ا عىل أنه كان له تأثري قوي عىل النظم البيئية يف املياه العميقة. من السابق ألوانه تقييم اآلثار  دليالً قويً

اإلمجالية هلذه الكارثة, لكن جلنة من األكاديمية الوطنية للعلوم أوصت بإجراء تقييم خدمات قائم 
يف منطقة اخلليج عىل النظم البيئية للحصول عىل النظم البيئية. يعتمد السكان الذين يعيشون ويعملون 

عىل اخلدمات مثل الغذاء والوقود واحلامية من الفيضانات والعواصف, والسياحة والرتفيه. قد يؤدي 
ما يؤدي إىل تأثريات اجتامعية وهو تلف املوارد الطبيعية من الترسب النفطي إىل إعاقة هذه اخلدمات, 

قييم الرضر البيئي وحده. أدخلت اللجنة هنج خدمات النظام واقتصادية قد ال تكون واضحة من ت
البيئي الذي يتطلب فهم التأثريات البيئية الناجتة عن االضطراب, واالنتقال الناتج يف السلع 

لألفراد واملجتمع ككل. وقد أوضحت كيف يمكن تطبيق هذا  واخلدمات, وتكلفة تلك اخلسائر
كل  , حيث يقدمواألسامك, والثدييات البحرية, والبحر العميقالنهج عىل األرايض الرطبة الساحلية, 

 منها خدمات أساسية للنظم البيئية يف اخلليج.
 

 ماذا حيدث عندما يصل النفط إىل الشواطئ?

, خملفة وراءها أخف مكوناته  عندما يصل النفط املترسب إىل شاطئ صخري, تتبخر من الزيت
ا بسبب حركة األمواج, وستعود tar قطران املكونات الثقيلة التي حتول النفط إىل , والتي ستنتقل بعيدً

ا ما. ومع ذلك ففي املستنقعات, يمكن أن  النفط حتت السطح  يغوصاملجتمعات احليوية برسعة نوعً
ويبقى لسنوات عديدة. يتعرض النفط املرتاكم يف الرواسب إىل بعض التحلل اجلرثومي, ولكن العملية 

عدل التعايف من ترسب النفط أبطأ يف حالة املستنقعات. احتفظت املستنقعات بطيئة للغاية, ويكون م
يف منطقة األمري وليام ساوند يف أالسكا بالنفط لسنوات عديدة بعد الترسب النفطي اهلائل  والرواسب

هو طول مدة هذه التأثريات. يف بيئة باردة  مستغرباً م. والذي ظل ١٩٨٩حلادثة إكسون فالديز يف عام 
أالسكا ينحرس النفط بصورة أبطأ من املناطق الدافئة, وال تتطور أجنة السلمون يف الرواسب بعد  مثل
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من النفط يف هذه املستنقعات, وأظهر  بقايازالت  مامن الزمن كام ينبغي. بعد أكثر من عقد من الزمان  فرتة

فقاريات التي تعيش يف بلح البحر والبطلينوس والبط املهدد والطيور األخر التي تتغذ عىل الال
واصلت أجنة األسامك تأثرها بالنفط كام الرواسب أدلة عىل حدوث رضر يف بعض املناطق املحلية. 

 املحتجز باحلىص والرواسب لسنوات عديدة بعد الترسب.

جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند تقييم املناطق املتأثرة بالتلوث النفطي معرفة اآلثار طويلة  
تنتج عن هذا الترسب. سوف يستغرق األمر سنوات عدة لفهم التأثريات اإلمجالية للتلوث األجل التي 

 م.٢٠١٠النفطي اهلائل الذي ترسب إىل خليج املكسيك من ديب ووتر هورايزون يف ربيع وصيف 

 

 كيف يرض النفط الطيور البحرية والثدييات?
) أنه يغطي الفراء والريش ويدمر ١هناك ثالث طرق أساسية يؤذي فيها النفط احلياة الربية: (

 ,ما يتسبب يف موت احليوانات بسبب انخفاض حرارة اجلسم (يصاب بربودة شديدة)وهو عملية العزل 
سام.  والنفطأثناء الكسح,  يف أثناء حماولتها تنظيف الفراء والريش أويف ) تناول احليوانات للزيت, إما ٢(
) يضعف النفط الطيور البحرية والثدييات بطرق مزمنة طويلة األمد, مثل إتالف الكبد أو إعاقة ٣(

  التكاثر. ال يستطيع احليوان املصاب أن يتنافس عىل الطعام ويتجنب احليوانات املفرتسة.
 

 لحيوانات البحرية األخر?لالنفط  يسببهاما أنواع التأثريات السامة التي 

 رجانيةالشعب امل
الطحالب املتعايشة طرد ( coral bleaching املرجان ابيضاضسبب ترسب النفط يف بنام يف تَ 

 ومناطق ميتة عىل الغدد التناسلية, صغرمن النسيج املرجاين), وتورم األنسجة, وإنتاج املخاط, و
بونات يف , حتى يف الشعاب التي مل تكن عىل اتصال مبارش مع النفط. ارتبطت اهليدروكراملرجان

الرواسب الشعابية مع درجة اإلصابة ومع انخفاض النمو. كان السبب املحتمل لإلصابة املرتفعة هو 
التي انتقلت من أشجار املنجروف إىل  االتعرض املزمن للرواسب املمزوجة بالزيوت املتحللة جزئيً 

. مل يكن هناك أي دليل عىل التعايف بعد مخس سنوات من الترسب. بعد coral reefs الشعاب املرجانية
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 قدما وهو سنوات الحقة, شوهد انخفاض يف حجم املستعمرة وانخفاض حجم الغدد التناسلية, 

ومبايض أقل لكل حيوان, وعدد أقل من الريقات, وإطالق  ,ةرتكاثيقلل من عدد املستعمرات امل
غري الطبيعي للريقات, وانخفاض معدالت النمو. يبدو أن املشتتات الريقات قبل األوان, والسلوك 

 تزيد من الرضر الذي يسببه النفط.
 

 السمك ورسطان البحر
للنفط تأثريات كبرية عىل أجنة األسامك التي قد تنتج تأثريات متأخرة عندما تصبح بالغة. 

ونجا منها وهاجر إىل املحيط,  سمك السلمون الوردي الذي تم تعريض أجنته لنفط اكسون فالديز
كام انخفض يف التكاثر  اً ضعف ةالبالغ األسامك تعاد من البحر بنصف املعدل الطبيعي فقط. أظهر

. متت دراسة تأثريات للنفط جنةاأل. وهكذا, تأثر اجليل الثاين بتعرض صغار معدل البقاء ألجنتها
لدراسات يف البداية عىل اجلزء القابل الترسب النفطي عىل بيض األسامك بشكل مكثف, حيث ركزت ا

للذوبان يف املياه الذي حيتوي عىل هيدروكربونات أروماتية ذات حلقتني أو أكثر. بعد انسكاب اكسون 
 يفالديز, الذي حدث خالل موسم التكاثر للعديد من األسامك, تعرضت أجنة األسامك لنفط متجوٍ 

ت ثالث, وأربع, ومخس حلقات, والتي كان يعتقد ذا اهليدروكربونات حجامً  أكرب ذلك ومن جزئياً 
أهنا أقل سمية من اجلزء القابل للذوبان يف املياه. أثرت مركبات اهليدروكربونات األروماتية عىل سمك 

الرتكيزات بكثري مما كان معروف سابقاً بأنه سام. وجد أقل السلمون الوردي وبيض الرنجة عند 
التشوهات وتشوهات الكروموسومات يف األجنة من النفط أكثر من رونالد هاينتز وزمالؤه املزيد من 

, حتى بعد سنوات من وقوع احلادث. عالوة عىل ذلك, فإن سمية بعض أنواع النفط امللوثةاملواقع غري 
األسامك تزداد بشكل كبري بالضوء (السمية الضوئية). قام جون إنردونا وزمالؤه بدراسة أجنة  ألجنة

أن مكونات  ولوحظاهلادي بعد ترسب كوسكو بوسان يف خليج سان فرانسيسكو, الرنجة يف املحيط 
. بعد ثالثة أشهر من تالنفط املرتاكمة يف األجنة, تفاعلت مع ضوء الشمس عند املد املنخفض فهلك

قلبية (كام هو متوقع من التعرض السمية وأصيبت بالالترسب, كانت األجنة يف مواقع أعمق هلا 
 التي تعيش يف منطقةاألجنة يف ا جدً  ياً عال توفياالاهليدروجينية), ولكن كان معدل للهيدروكربونات 

 للنفط يف الضوء. يميل أن تكون سمية النفط املشتّت أعىل من النفط اخلام. هاتعرض بسبباملد واجلزر 
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بعد انفجار ديب واتر هورايزون, تعرضت أجنة أسامك كييل املوجودة يف اخلليج لرواسب من 

أظهرت تطورات غري طبيعية  م, وقد٢٠١١و ٢٠١٠املناطق التي حدث هبا ترسب نفطي يف عامي 
واجلدير بالذكر إن وفرة أسامك كييل مهمة يف  .نسبة الفقس اً يفوختفيض اً يف القلب, تأخر اً شملت عيوب

 املستنقعات الساحلية ألهنا غري مهاجرة, ومن ثم تعكس حالتها الصحية بيئتها املحلية.

التونة األطلسية ذات الزعنفة الزرقاء وغريها من األسامك الكبرية بالقرب من  تكاثرت أسامك
ما يزيد من احتامل أن بيضها ويرقاهتا, التي تطفو بالقرب من السطح, كانت وهو ديب ووتر هورايزن, 

ه ئمن قبل جون إنردونا وزمال الصغريةقلوب التونة ترضر نتيجة للنفط املترسب. تم اكتشاف  تدمر
نقباض اا حيد من قدرة خاليا القلب عىل النبض بكفاءة. يتداخل النفط مع وهو م, يالنفط نتيجة للترسب

لوفيات يف وهو رضوري لرضبات قلب طبيعية. وقد استنتج الباحثون أن ا, واسرتخاء خاليا القلب
الرسيوال وسمك سياف البحر وسمك اخلرمان  وسمكاخلليج من التونة  لكائناتمراحل احلياة املبكرة 

 السطحية املشبعة بالنفط. وغريها من الكائنات كان عىل األرجح بسبب انتشارها يف املناطق

ا لألو رام. قد تتعرض األسامك املعرضة لـلهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات أيضً
بذلك  بوجت ساوند ارتبطت أورام الكبد بسمك موسى (قاطنة القاع, املعرضة للرواسب) يف منطقة

أيضا, كام راه مايرز وزمالؤه من خمترب اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي يف سياتل. كانت 
حوايل  دواميش ووترواي ألورام الكبد من املناطق احلرضية يف منطقة تكراراألسامك التي لدهيا أعىل 

فقط من  % ٥٫٥ حتى صفركانت يف املناطق األخر من  لكن, % ١٢حوايل  ايفريت وميناء %, ١٦
  ورام. ألامع التي حتوي هيدروكربونات عطرية متعددة احللقات  الرواسبحاالت األورام. ارتبطت 

ا بالتغريات يف السلوك. تعرض سمك السلمون من نوع كوه و اليافع للجزء يرتبط النفط أيضً
القابل للذوبان يف املياه من النفط اخلام. عندما تم وضع األسامك يف املياه النظيفة, متت استعادة النشاط 

وزمالؤه بمقارنة االستجابات املناعية,  أوانثا ديساناياك الطبيعي يف غضون ثامين ساعات. قام العامل
يف الرسطانات الشاطئية التي تم مجعها من موقع الفسيولوجية (نشاط القلب), والسلوكية (التغذية) و

ملوث باهليدروكربونات اهليدروكربونية وموقعني آخرين نظيفني, كام تم النظر يف ردود أفعال 
. وعىل الرغم من عدم وجود أي تأثريات احللقة الرسطانات املعرضة يف املخترب إىل البريين, رباعي

يف الرسطانات أخذت امللوثة, فقد تأثرت التغذية:  خلوية أو فسيولوجية كبرية يف الرسطانات
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كرسها. لذلك, كان السلوك املحاريات لأطول للتعامل مع أصداف  اً احلقلية واملختربية وقتالتجارب 

 أكثر حساسية من االستجابات اخللوية والفسيولوجية.

 

 كم تدوم آثار انسكاب النفط?
ة املد ألن النفط دخل إىل مصبات األهنار كان للعديد من االنسكابات الرئيسة عواقب بعيد

لذوبان يف املياه, ومعدل التجوية, وحجم لقابلية الواملستنقعات. يتأثر ثبات النفط بعدة عوامل, مثل 
احلبيبات الرسوبية. قد تستمر هذه املخلفات لعقود وتواصل التأثري عىل الوظائف احليوية بام يف ذلك 

والنمو, والتغذية, والتناسل. متت دراسة التأثريات طويلة املد بعد السلوك, والتطور, والوراثة, 
لطبيعة النفط ودرجة احلرارة وطبيعة منطقة الترسب. بعد الترسب, خيضع  االترسبات, وهي ختتلف تبعً 

النفط إىل  يغوصمعظم النفط لعملية التجوية. ومع ذلك, يف املستنقعات أو الشواطئ الرملية يمكن أن 
يث يستمر لعقود يف عدم وجود األكسجني. إن التأثريات الرئيسة النسكاب نفط صغري إىل األعامق ح

) يف فاملاوث, ماساشوستس يف أواخر الستينيات ٢جالون من نفط الوقود رقم  ١٩٠٠٠٠حد ما (
استمرت ألكثر من عقد من الزمان, ووفقا لفريق من العلامء من معهد وودز هول لعلوم املحيطات بقيادة 

ارد ساندرز, عاملِ البيئة املميز الذي كان يدرس املنطقة. من النادر أن حيدث االنسكاب يف منطقة متت هو
دراستها بشكل مكثف وكان مفهوما جيدا قبل الترسب, لذا كانت معلوماهتم مفيدة بشكل خاص, رغم 

اص وما زالت أن رشكات النفط كانت تتنازع عليها بشدة. كانت الرسطانات الكامنية حساسة بشكل خ
اجلحور إىل األسفل,  تنشأر, حيث مل ومتأثرة بعد سبع سنوات من ذلك. وقد أثر النفط عىل بناء اجلح

عندما جاء لكن مل يكن مشكلة خالل فصل الصيف,  ذلكن ولكولكنها وصلت إىل مستو أفقي. 
لذلك مجدت حتى ن منطقة التجميد, ع بعيدةفصل الشتاء مل تكن الرسطانات عميقة بام يكفي لتكون 

القاعية حوايل عقد من الزمن للعودة إىل وضعها الطبيعي. بعد أكثر من ثالثني  الكائناتاملوت. أخذت 
ا, متت دراسة موقع الترسب من قبل جيل آخر من علامء وودز هول, بقيادة جينيفر كولبريتسون,  عامً

حتت سطح املستنقعات, وأخاديد الذي وجد أنه ال يزال هناك بقايا نفط كبرية عىل بعد عدة بوصات 
 ١٠قل من أل ةأفقي بصورة الكابوريا العازلة يف النفط. كانت املساحات أقرص يف كثري من األحيان حتول

ا. ووجد الباحثون أن الرسطانات املعرضة للنفط تم جتنبه ثمسم, يف بعض األحيان   ايتحول صعودً



 التلوث البحري

 

٧٤
 تمعدالت التغذية, وانخفض تبطأ, وانخفض, وكانت استجابة اهلروب أبعيدة وحتوهلا إىل طبقات

املناطق النظيفة, ب مقارنةالنفط فيها تبقى يف املناطق التي وكثافتها نمو األعشاب قل . واملستعمرات كثافة
وتسبب فقدان عشب املستنقعات (وخاصة اجلذور) يف جعل الرواسب أكثر عرضة للتآكل. وما زال 

 من آثار النفط املتبقي. يف جتربة, تم زرع بلح البحر من موقع بلح البحر املضلع (من املحاريات) يعاين
ل عىل املد . األجل ةفرتة قصريللتلوث من موقع آخر تعرض ب مقارنةحتكم  كان كل من معامل التحوُّ

وانخفضت معدالت الرتشيح قصرية ألصداف اأطوال كام كانت يف النمو  ئاً القصري والبعيد قد أظهرا بط
 .يف موقع التحكم النظيفحر مقارنة ببلح الب

, استمر النفط حتت السطح, واستمرت حاالت التعرض املزمن "إكسون فالديز"بعد ترسب 
يف التأثري عىل الكائنات احلية ألكثر من عقد من الزمان. بعد ثالث سنوات من الترسب كان معظم 

حية أو حتت طبقات بلح النفط املتبقي يف أماكن ال يمكن أن يتحلل فيه, مثل أسفل الرواسب السط
وهو البحر. كانت الرواسب اخلشنة املشبعة بالزيوت الثقيلة حتمي مستودعات النفط حتت السطح, 

ما يمنع النفط من التجوية يف مواقع املد واجلزر. غالبًا ما احتوت هذه املواقع عىل بيض األسامك 
يتحلل النفط ببطء أكثر من املناطق والكائنات احلية األخر الضعيفة. يف بيئة باردة مثل أالسكا 

ال تتطور بشكل صحيح. بعد أكثر وأجنة السلمون يف الرواسب بعد عقد من الزمان تنمو الدافئة, و
من عقد, ظلت جيوب النفط يف هذه املستنقعات حيث استمر العديد من األجناس يف إظهار دليل 

حبوس يف احلىص والرواسب بعد عدة لنفط املنتيجة لعىل الرضر. استمرت أجنة األسامك بالتأثر 
 سنوات من الترسب.

 

 هل يمكن إعادة تأهيل الطيور وثعالب البحر امللوثة بالنفط?

ا بعد الترسبات, ألهنا كبرية وتعيش عىل أكثر الطيور البحرية والثدييات هي  الضحايا وضوحً
ا هلا, ابتالع  سطح املياه. حتاول الطيور تنظيف الزيوت من عىل ريشها عن طريق الزيت, الذي يعد سامً

ما يؤثر عىل نظامها املناعي وجيعلها أكثر عرضة لألمراض. بعد تسع سنوات من ترسب اكسون وهو 
ا من الوقت واجلهد لتنظيف  فالديز, مل يتعافَ  ا كبريً معظم الطيور املصابة. قىض الكثري من الناس قدرً

النفط. ووجدت دراسة أجريت عىل طيور البجع  حرية امللوثة بالزيت بعد ترسببالطيور والثدييات ال
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طبيعيًا  أن إصابة طويلة األجل قد حدثت, وأن الطيور مل تظهر سلوكاً  اوتأهيله عالجهابنية اللون تم 

 Melanittaأو قابلية للبقاء. كشفت دراسة عن إعادة التأهيل أجريت عىل طيور البط البحري من نوع 

perspicillata خر مل تتعرض بزيت البرتول بعد حادثة ترسب والبعض اآل بعضها تعرض للتلوث
ا, لكنها بقيت للتلوث, وقد خلصت الدراسة إىل حتمل البط امللوث بالزيت عملية إعادة التأهيل جيدً 

 عىل قيد احلياة مدة أقل مقارنة بالبط غري امللوث.
 

 كيف يمكن تنظيف االنسكابات النفطية?

ا أو ترتبط النفقات واجلهد الكبري بم حاوالت تنظيف بقع النفط, والتي قد تستغرق شهورً
الزيت برسعة  وإزالةشط, الذي يتطلب مياه هادئة كحتى سنوات لتنظيفها. وتشمل طرق التنظيف ال

دون اإلرضار بالبيئة. املعاجلة احليوية تكون باستخدام الكائنات الدقيقة أو العوامل احليوية لتحلل أو 
. يمكن للحرق املسيطر يمكن أن تكون فعالة, ولكنها تستغرق وقتًا طويالً هذه الطرق إزالة النفط. 

أن يقلل بشكل فعال من كمية الزيت يف املياه إذا تم القيام به بشكل صحيح, ولكن يمكن القيام به 
فقط يف وجود الرياح املنخفضة ويمكن أن يسبب تلوث اهلواء ويقتل احليوانات السطحية. املشتتات 

قد  السطح بشكل طبيعي.ذلك حيسن  وقد ,ملنظفات, والتجميع حول الكريات النفطيةهي بمثابة ا
. تتسبب قطرات الزيت الصغر, املتناثرة بالتيارات, يف وقوع رضر أقل ويمكن أن حتلل بسهولة أكرب

لمياه العميقة ويمكن أن تؤثر عىل الكائنات البحرية, ل تغوصومع ذلك, فإن قطرات الزيت املشتتة 
ألهنا سامة. هنج آخر هو جمرد االنتظار. يف بعض احلاالت, قد يكون التوهني الطبيعي للنفط أكثر 

. إن امالءمة, بسبب األرضار املحتملة املرتبطة ببعض طرق املعاجلة, خاصة يف املناطق احلساسة بيئيً 
ثال, التنظيف الزائد اإلجراءات التعويضية بعد الترسبات النفطية مثرية للجدل, وبعضها (عىل سبيل امل

حاوالت بعد ترسب املكبرية) قد يكون أسوأ من املشكلة األصلية, كام رأينا مع بعض ومعدات ثقيلة ب
من التنظيف,  بالتوهني الطبيعي بدالً  إكسون فالديز. ومع ذلك, فإن رشكة النفط التي تطالبيف النفط 

 ستواجه مشكلة كرب يف العالقات العامة.
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 يف الترسبات النفطية عىل مد عقود? ما االجتاهات

انخفض عدد االنسكابات من السفن الناقلة بشكل كبري خالل العقود الثالثة املاضية. 
ات القرن املايض. يبتسعين أعدادهايقرب من ثالثة أضعاف إىل ما  السبعينيات يف االنسكابات وصلت

تكرار االنسكابات الكبرية   عن حجم النفط. تناقصربومع ذلك, فإن عدد االنسكابات ال يع
ن فإ, كبريةناقالت نفط لنفط يتم نقله في المزيد من أن الرغم من اعلى والصغرية عىل حد سواء. و

على و ,انلبلدالعديد من افي اكتساهبا لمشكلة قد تم إدارة القانونية في والسياسية والفنية ة الخبرا
إكسون نتيجة النسكاب لية. ولدالبحرية اظمة لمناتها ألتي بدت االتفاقيال الي من خالولدالصعيد ا

م, تطلب من مجيع الناقالت ١٩٩٠, أصدرت الواليات املتحدة قانون الترسب النفطي لعام فالديز
الواليات املتحدة بنفط ال انخفضت ترسبات, التي تم بناؤها حديثًا أن يكون هلا هيكل مزدوج. إمجاالً 

منذ الثامنينيات, برصف النظر عن إكسون فالديز وديب  %١٥٠منذ السبعينيات و %٢٠٠بأكثر من 
ووتر هورايزن. االجتاهات الدولية متشاهبة. هذا أمر مشجع, ألنه كانت هناك زيادة يف النقل النفطي 
يف مجيع أنحاء العامل يف العقدين املاضيني. قد يرجع االنخفاض يف الترسبات النفطية إىل حتسني معايري 

 هاالترسبات يف الواليات املتحدة يمكن أن تؤدي إىل تكاليف باهظة يكون لفاعل السالمة, وإدراك أن
ا لقانون ترسب النفط . ويتوقع أن ترسب م١٩٩٠لعام  )Oil Spill Act( مسؤولية غري حمدودة وفقً

النفط سوف يستمر يف التقلص حيث سيكون هناك اعتامد أقل عىل النفط وزيادة استخدام مصادر 
يف  نقلهيتم سيتم نقله عن طريق البحر سذلك, فإن النفط الذي  وبجانبيف املستقبل.  الطاقة البديلة

 .double-hulled tankers ناقالت مزدوجة اهليكل
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METALS 

 األساسية للتلوث بالفلزات? رما ملصاد

 اتتصبح ملوثوقد  ,بشكل طبيعي يف القرشة األرضية تتواجدهي عنارص  Metals الفلزات
ال يمكن فألهنا عنارص, الطبيعية هلا. واملستويات  من أعىل مستويات عندالنشاط الصناعي  هاركزإذا 
الناجتة عن التعدين والعمليات الصناعية من بني امللوثات  الفلزاتتعد  .إىل أي يشء آخر تتحللأن 

ويعد  .الرئيسة التي تثري القلق يف البيئات الساحلية, حيث ترتاكم يف الرواسب والكائنات الساحلية
ملوثات ) Ag(والفضة  )Cr( والكروم) Zn(والزنك ) Cu(والنحاس ) Cd(والكادميوم ) Hg(الزئبق 
وبام أن الفحم حيتوي عىل زئبق,  .العمليات الصناعية, بام يف ذلك حمطات توليد الطاقة تنتج عنرئيسة 

يف  يرتسبفعند إحراقه يدخل الزئبق إىل الغالف اجلوي حيث يمكن نقله ملسافات طويلة قبل أن 
من الزئبق  مهامً  اً جزءمع األمطار من الغالف اجلوي  املرتسبئبق الزيعد و .مكان بعيد عن مصدره

املأكوالت الزئبق يلوث ة. من الزئبق يف املحيطات املفتوح %٩٠الذي يدخل املياه الساحلية وحوايل 
ت نسبة خالل القرن املايض, ازداد. يف الواليات املتحدة والعامل األفرادالبحرية الشائعة التي يتناوهلا 

تعد بعض و ة.بأكثر من الضعف نتيجة لألنشطة البرشي باملياه السطحية للمحيطاتلزئبق ا وجود
(مثل  خرأما الفلزات األنخفضة, املرتكيزات عند الرضورية للحياة  والزنك مثل النحاس الفلزات

تلوث المعظم فيه  ينشأ الوقت الذييف و .طبيعي حيويال تلعب أي دور فعىل سبيل املثال) الزئبق 
 .لسفنلحشف باامنعة لكيف الدهانات  اتستخدم أيضً  الفلزات, فإن بريةمصادر صناعية الفلزي من 
أسفل فإهنا  من السفن أسطح عىلمثل الربنقيل والطحالب امللتصقة, أن ترتاكم الكائنات  وبمجرد
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لاللتصاق اد تم تطوير الطالء املضوقد لوقود, ل هازيادة استهالك من ثم, وتقلل من قدرهتا عىل التحرك

التصاق الكائنات منذ آالف السنني متت معاجلة أجسام السفن بمواد خمتلفة للحد من  (للحشف).
ات القرن يأربعينمن وابتداء  .ستخدمت الدهانات التي حتتوي عىل النحاس لسنوات عديدةوقد اُ هبا. 

وتعد القصدير),  حتتوي عىل(مواد كيميائية عضوية  العضوي القصدير املايض, تم إنتاج مركبات
ا و, اً أمد أطوهلافعالية و أكثرها من واحدة tributyltin, TBT مركبات ثالثي بوتيل القصدير تعد أيضً

واحدة من أكثر املواد سمية للكائنات األخر. 

نتيجة للتطوير, كانت النفايات املنزلية والصناعية مثل العلب  marshesوبعد ردم املستنقعات 
ا يف الردم. وكانت املعدنية وعلب الطال ء ذات األصباغ التي حتتوي عىل الفلزات من أكثر املواد شيوعً

أكثر امللوثات الشائعة, الزئبق والكادميوم والرصاص والنحاس من األنابيب والدهانات املانعة 
والدعائم.  اخلشبية لاللتصاق, وزرنيخات النحاس املعاجلة بالكروم, التي تستخدم يف معاجلة احلواجز

لكن النحاس يعد رضورياً لبعض العمليات احليوية وال يعد بشكل عام مصدر قلق لصحة اإلنسان, و
 إال أنه شديد السمية للطحالب والالفقاريات, ويستخدم كمبيد للطحالب والرخويات.

الرصاص مع اجلريان السطحي من أسطح الطرق يف أثناء املطر, نتيجة استخدامه كمواد  يأيت
ويظل الرصاص يف البيئة وال يتحلل, لذلك فإن بعض املستنقعات التي كانت غري مضافة للبنزين. 

ملوثة أصبحت حتتوي عىل كميات مرتفعة من الرصاص يف رواسبها نتيجة لعقود من صيد البط 
والطيور املائية األخر بطلقات الرصاص. تؤدي اإلصابة بالرصاص إىل تلوث أرايض املستنقعات, 

عادةً احلىص الصغري يف جهازها اهلضمي لطحن البذور, ويمكن أن تتناول والطيور التي تلتقط 
 الطلقات الفارغة, وهو ما يؤدي يف بعض األحيان إىل التسمم بالرصاص القاتل.

وتشمل الفلزات األخر التي يمكن أن تسبب مشاكل بيئية, الكادميوم والكروم والزنك 
ا يف والنحاس. يمكن العثور عىل السيلينيوم يف أشكا ل كيميائية خمتلفة, ويمكن أن يرتاكم حيويً

 السامة التأثريات احليوانات ويسبب تشوهات يف بعض األحوال, عىل الرغم من إمكانية مقاومة
للزئبق يف حاالت أخر. يؤثر السيلينيوم عىل جهاز املناعة, ويغري اجلينات ويدمر اجلهاز العصبي, 

(وهو  methylmercuryق غري العضوي وميثيل الزئبق وهو سام بشكل خاص لألجنة. ويميل الزئب
ا يف رواسب نباتات املستنقعات مقارنة بالرواسب  الشكل األكثر سمية) إىل أن يكونا أكثر تركيزً
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نباتات  املكشوفة, ربام بسبب النشاط اجلرثومي املرتفع يف الرواسب حول جذور النباتات. كام تطلق

ا من  الزئبق غري العضوي يف اهلواء, ومن ثم إزالته من بعض املواقع البوص الشائعة شكالً متطايرً
 امللوثة, ولكنها تطلقه ملكان آخر.

 

 ما هي بعض املواقع عالية التلوث بالزئبق?
تعرض آالف األشخاص يف ميناماتا باليابان إىل التسمم بالزئبق يف أواخر اخلمسينيات 

تغذ السكان عىل األسامك ويوجود مصنع يقوم بترصيف الزئبق يف خليج ميناماتا,  , بسببوالستينيات
اختالالت من املستخرجة من هذا اخلليج وبالتايل تراكمت السموم يف أنسجتهم. عانى السكان املحليون 

 , مرسالً بذلك رسالة إىلMinamata diseaseعصبية ويف النمو, والتي يطلق عليها اآلن مرض ميناماتا 
.عانى اآلالف من التسمم,  بقية العامل مفادها أن التعرض للزئبق قد يكون له آثار عصبية طويلة املد

تعرض العديد من األطفال الذين  وهو ما أد يف احلاالت القصو إىل اجلنون, والتشوه, واملوت.
ا ملوثةً من إعاقات شديدة, حتى وإن مل تظهر عىل أمهاهت  م أي أعراض.تناولت أمهاهتم أسامكً

 مرتفعة حيتوي املستنقع عىل تركيزات نيو جرييس, يف بامتياز ملوث موقع مستنقع بري كريك,
كل من هنري هاكينساك وباسايك وكذلك  يشكل. الصناعي للتلوث نتيجة رواسبه يف الزئبق من للغاية

ا خليج نيووارك  والغاز الكيميائية واملواد والطالء الورق مصانع وكانت. الصناعية للثورة رئيسا مركزً
 الرصف آنذاك وكان واملصبات, يف األهنار وترصف خملفاهتا املنطقة, يف األوىل التصنيع منشآت بعض هي

 بشدة أصبح ملوثًا بريي, كريك فقط بأكمله, ليس النظام فإن لذلك, ونتيجة. كبري حد إىل قانونياً 
 احللقات, متعددة العطرية واهليدروكربونات ت,والديوكسينا الكلور, متعدد الفينيل ثنائي بمركبات
 خليج ميناماتا بمستويات يرتاكم ومل كبري حد الزئبق إىل ميثيل إىل الزئبق يتحول مل احلظ, وحلسن. والزئبق

 نتيجة الرواسب يف الكربيتيد من الكثري يوجد املجال, هذا يف. أخر عوامل بسبب املحلية, األسامك يف
 كيميائيًا الزئبق هبا يرتبط التي الصحي الرصف مياه معاجلة حمطات من النفايات تراكم لسنوات
 األسامك يف الزئبق مستويات فإن ذلك, ومع. امليثيلة إلمتام عملية للبكترييا متوفر ويصبح غري بالكربيتيد
 استهالك من الناس حتذر النظام أنحاء مجيع يف نرشات عمل يتم لذلك آمنة, تعد التي املستويات تتجاوز
 فقد سامة, بمواد بشدة ملوثة البالد يف أخر مصبات توجد وبينام. الرسطانات البحرية أو األسامك
 .البالد يف بالزئبق تلوثًا كريك األكثر بري مستنقع أن الوقت ذلك يف البيئة محاية وكالة حددت
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 كيف يؤثر الشكل الكيميائي للفلزات عىل سميتها?

 الشكل الكيميائي للفلز من أجل فهم سميته واملخاطر التي يشكلها.من الرضوري معرفة 

عىل سبيل املثال, النحاس ذو الشحنتني  −بشكل عام بالنسبة للعديد من الفلزات, فإن األيون احلر
يف البيئات املائية, يوجد  وسميًة لفلز النحاس املوجود يف املياه. ااملوجبتني هو الشكل األكثر توافرً 

ونحاس ثنائي. يشكل النحاس  حاالت جسيمية, وغروانية, وحالة ذائبة, يف الغالب كفلز النحاس يف
مركبات مع كل من اجلزيئات غري العضوية والعضوية. وترتبط سمية النحاس مبارشة باأليونات 
احلرة, كام هي سمية الكادميوم, لذلك تعد قياسات النحاس أو الكادميوم الكيل يف املياه مبالغاً فيها 

ا والتي قد تكون سامة.  يعد الكروم السدايس أكثر سمية من الكروم مقارنة بتقدير الكمية املتاحة حيويً
الثالثي. كام تعد األشكال العضوية للزئبق (مثل ميثيل الزئبق) والقصدير (مثل ثالثي بوتيل القصدير) 

 .أكثر سمية بكثري من األشكال األيونية

ائن احلي, قد تتخزن يف حبيبات داخل خالياه أو تتعلق بمجرد دخول الفلزات إىل جسم الك
ا عن  عىل هيئة بروتينات مرتبطة بالفلزات, واألخرية حتافظ عىل عدم إتاحة الفلزات للحيوان (بعيدً
املتاعب), ولكن يمكن أن تتحول الفلزات امللحقة هبذه الربوتينات إىل مفرتس يأكل الكائن احلي. 

لغذائي, أكثر الطرق أمهية التي تتحرك هبا الفلزات يف الشبكة الغذائية لتصل تعد التغذية, أو االنتقال ا
للنباتات من الرتبة التي تنمو فيها, وختزن  إىل األسامك والطيور الكبرية. وعادة ما تنتقل الفلزات

األنواع املختلفة نسبًا خمتلفة يف جذورها, أو جذوعها, أو أوراقها, ويمكنها مترير الفلزات إىل 
 حليوانات التي تتغذ عليها.ا

ا, مثل خليج ميناماتا, إال أهنا قد تشكل  عىل الرغم من أن سمية الزئبق يف املناطق موثقة جيدً
ا لصحة اإلنسان واحلياة الطبيعية يف بيئات غري ملوثة بشكل واضح. يتم حتديد اخلطر من خالل  هتديدً

عىل كيفية حتركه وتغري شكله يف البيئة. يمكن  شكل الزئبق والعوامل الكيميائية واحليوية التي تؤثر
حتويل الزئبق غري العضوي إىل مركبات زئبقية عضوية. ميثيل الزئبق هو الشكل األكثر سمية, ينتج 

). تم عزل البكترييا القادرة عىل ميثيلة الزئبق ٥٫١من الزئبق غري العضوي بفعل البكترييا (الشكل 
هو شكل الزئبق الذي قد يرتاكم  الزئبق بة وأنسجة األسامك. ميثيلالثنائي يف الرواسب واملياه والرت

ا يف األسامك واألعضاء األخر. وميثيل الزئبق, باإلضافة إىل كونه أكثر سمية مقارنة بكثري من  حيويً
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ا يف السلسلة الغذائية, لذا فإن تركيزاته يف  ا أيضً األشكال غري العضوية األخر للفلز, يتعاظم حيويً

جة تزداد ناحية قمة السلسلة الغذائية. يعد التلوث بالزئبق وآثاره الصحية مهامً عىل املستو األنس
الدويل. يف مجيع أنحاء العامل, تم العثور عىل مستويات مرتفعة من الزئبق يف بعض أنواع األسامك ذات 

لك ماكريل األمهية االقتصادية, بام يف ذلك سمك القرش وسمك أبو سيف وسمك البالط وسمك امل
 وسمك التونة واملاكريل اإلسباين, باإلضافة إىل أنواع املياه العذبة مثل سمك القاروس الكبري.

 
 ) ميثيل الزئبق والتعاظم احليوي (الصورة إهداء من الدكتور يب وايس)٥٫١شكل (ال

 
القصدير, ولكن بخالف الزئبق, يتحلل  بوتيل الفلز العضوي اآلخر املثري للقلق هو ثالثي

ثالثي بوتيل القصدير يف البيئة, ويفقد تدرجييًا جمموعات البيوتيل اخلاصة به مع مرور الوقت, وهو ما 
ميته ألنه يصبح يف النهاية ثنائي بوتيل القصدير, ثم أحادي بوتيل القصدير, ثم قصدير غري  يقلل من سُ

ا, بعكس القصدير غري العضوي.عضوي, واألخري غري سام عىل اإلطالق  . القصدير العضوي سام جدً

 

 أين ترتكز الفلزات يف البيئة?
ال تصل الفلزات إىل تركيزات مرتفعة يف املياه ولكنها ترتبط بجزيئات الرواسب,  عام بشكل

(ساكنات القاع  benthicوتتوفر بدرجات متفاوتة بالكائنات البحرية, وخاصة الكائنات القاعية 
bottom-dwelling.التوافر احليوي للفلزات  ), والتي تنتقل منها الفلزات إىل قمة السلسلة الغذائية

وبام أن جسيامت الرواسب الصغرية  املرتبطة بالرواسب مسألة حاسمة بالنسبة لسمية هذه املواد.
طني يف حتتوي عىل مساحة سطحية أكرب الرتباط الفلزات, فإن اجلسيامت الدقيقة من الطمي وال
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مصبات األهنار واملستنقعات ترتبط بالفلزات أكرب من الرمل, وهو ما يؤدي إىل مستويات مرتفعة من 

ا  امللوثات يف الرواسب الناعمة التي تستهلكها بعض احليوانات القاعية. وتستطيع ساكنات القاع أيضً
, بينام تأكل "ياه املساميةامل"امتصاص الفلز من املياه املحيطة بجزيئات الرواسب, واملعروفة باسم 

يف الرواسب Acid volatile sulfide AVS  أخر الرواسب مبارشة. يرتبط الكربيتيد املتطاير احلميض
 والكادميوم بالفلزات وقد تم استخدامه للتنبؤ بسمية رواسب بعض الفلزات, بام يف ذلك النحاس

احلميض يف  املتطاير الكربيتيد لاألساس املنطقي هو تفاع والزئبق والزنك. والرصاص والنيكل
متيل  الرواسب مع الفلز ليكون كربيتيد فلز غري قابل للذوبان وغري متاح لالمتصاص إىل حد ما.

رواسب مصبات األهنار إىل احتوائها عىل مستويات مرتفعة من الكربيتيد (كام هو احلال يف خور 
ومن املفارقات, أن  املرتبطة بالرواسب.بريي), ومن ثم التوافر احليوي املنخفض نسبيًا للفلزات 
احلميض, ومن ثم زيادة  املتطاير الكربيتيد ارتفاع نسبة األكسجني يف املياه السطحية يؤدي إىل انخفاض

ولذلك , فإن زيادة األكسجني الناتج عن حتسن جودة املياه يمكن أن يزيد من توافر  توافر الفلزات.
 .ب إىل املياهالفلزات التي ترتبط بالرواسب وتترس

يمكن تناول الزئبق بسهولة بواسطة الديدان التي تعيش يف الرواسب. وتتميز الديدان متعددة 
بالوفرة والتنوع يف املسطحات الطينية املدية, وهي مصدر مهم لتعاظم  Polychaete wormsاألشواك 

ب بالزئبق املوجود الزئبق يف الشبكات الغذائية. يمكن مضاهاة الزئبق املوجود عىل سطح الرواس
بالديدان التي تغذت عىل رواسب سطحية, ولكن حتتوي الديدان احلافرة يف رواسب األعامق عىل قدر 

 أكرب من الزئبق وميثيل الزئبق, وهو ما يدل عىل أن بيئة التغذية مهمة للتنبؤ بالرتاكم احليوي للزئبق.

ا عن مصدره, عىل  سبيل املثال, إىل القطب الشاميل. يمكن نقل الزئبق يف الغالف اجلوي بعيدً
ويبدو أن انتقال الزئبق ملسافة بعيدة من آسيا هو مصدر مهم للزئبق يف الغالف اجلوي بالقطب الشاميل. 

الزئبق, وهو سام كام حيدث له تعاظم حيوي يف الشبكات  يدخل هذا الزئبق املياه ويصبح ميثيل
الزئبق  ية, ويتم التحكم فيها عن طريق مستو ميثيلالغذائية. زادت تركيزات الزئبق يف الكائنات احل

وبنية الشبكة الغذائية وسلوك احليوان (عىل سبيل املثال, سلوك التغذية). حيتوي دم وشعر أفراد شعب 
اإلنويت يف القطب الشاميل عىل زئبق مرتفع. حيث يعتمدون عىل األغذية التقليدية مثل الثدييات 

الغذائية من أجل البقاء, ومن ثم فهم معرضون بشكل خاص خلطر  لشبكةا قمة يف توجد البحرية التي
 عن أي مصادر للزئبق. اجدً  االتعرض للزئبق, رغم أهنم يعيشون بعيدً 
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٨٣
 ما التأثريات السامة للفلزات املختلفة?

يؤثر عىل نمو اجلنني وال سيام السمية  ميثيل الزئبق, هو األكثر سمية. ايعد الزئبق, وخصوصً 
تؤثر عىل  أن املحتمل العصبية, كام هو حال الرصاص. أي مادة كيميائية تؤثر عىل اجلهاز العصبي من

السلوك عند الرتكيزات املنخفضة. ويالحظ انخفاض التغذية واهلضم بعد التعرض ملجموعة متنوعة 
ثات فقط, وال يعد انخفاض التغذية جمرد استجابة عامة للملو من امللوثات, بام يف ذلك الفلزات.

سوء التغذية بدوره إىل جعل احليوانات أكثر عرضة للملوثات والضغوط  يؤدي أن ولكن يمكن
.تستجيب العديد من الكائنات احلية لتقليل استهالك الغذاء بانخفاض النشاط, الذي قد  األخر
وهبذه  احلركة وانخفاض القدرة عىل البحث عن الطعام واهلرب من احليوانات املفرتسة. ءيعني بط

الطريقة, يمكن أن تؤثر التغريات يف التغذية واحلصول عىل الغذاء يف تركيبة الكائنات احلية, كام يمكن 
 أن يكون هلا مضاعفات عىل النظام البيئي ككل.

الفلزات املختلفة من معدل التنفس والتمثيل الغذائي للعديد من الكائنات احلية. يقيس  تقلل
سجني لتحديد التغريات يف معدالت األيض. وقد يكون انخفاض التنفس العلامء عادة استهالك األك

استجابة لتخفيض كمية الطعام كطريقة حلفظ املوارد والطاقة. كام تقلل فلزات النحاس والزنك 
التي تعيش  zooxanthellaeوالرصاص والكادميوم من عملية البناء الضوئي خلاليا الطحالب التكافلية 

ن والتي تكون مسؤولة عن كثري من تغذية هذه احليوانات. يسبب التعرض للفلزات, داخل حيوانات املرجا
ا يف تنظيم الضغط األسموزي, والقدرة عىل احلفاظ عىل تركيزات امللح الداخلية.  وخاصة النحاس, ضعفً

بات للحفاظ عىل بيئة كيميائية داخلية ثابتة أمهية خاصة للحيوانات التي تعيش يف بيئات متقلبة مثل مص
, عىل osmo-regulatorsاألهنار. وحتافظ بعض احليوانات, التي يطلق عليها منتظامت الضغط األسموزي 

سوائل جسمها برتكيزات خمتلفة عن املياه املحيطة, وجيب عليها أن تنظم األمالح بنشاط. يف املحيط املالح, 
ألسموزي ثم خترج امللح الزائد من ترشب هذه احليوانات مياه البحر لتعويض فقدان املياه بسبب الضغط ا

اخلياشيم. وهذه العملية تستهلك طاقة. إذا انتقل احليوان إىل مكان أقل ملوحة من مصب النهر, فإنه جيد 
نفسه يف بيئة معاكسة, حيث يمتص املياه من خالل العملية األسموزية, ويف هذه احلالة جيب عليه االحتفاظ 

يمكن أن يؤدي التعرض للملوثات إىل تعطيل تنظيم الضغط األسموزي, بأمالحه وإفراز املياه الزائدة. 
 الذي يتم يف املقام األول عن طريق إنزيامت يف اخلياشيم.
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٨٤
التعرض للملوثات يمكن أن يغري التكاثر. حيث لُوحظ أن املستويات املنخفضة للغاية 

اختالل "ء, واملعروف باسم لبعض املواد الكيميائية البيئية يمكن أن تتداخل مع نظام الغدد الصام
ا بشكل مبارش endocrine disruption"الغدد الصامء . يمكن أن تؤثر الفلزات وامللوثات األخر أيضً

عىل إنتاج األمشاج, والتزاوج, واإلخصاب. ترتبط هذه املراحل املختلفة من العملية التناسلية بشكل 
ا هائلة من األجنة, فليس من واضح بعضها ببعض. وبام أن معظم الكائنات البحرية ت نتج عادة أعدادً

 الواضح مقدار الضعف اإلنجايب الذي يتطلبه تقليل حجم الرتكيبة, وهو أمر نادر احلدوث.

القصدير عىل  بوتيل ومن األمثلة الواضحة للتأثريات عىل مستو تعداد الرتكيبة, مثال ثالثي
وفعاالً للغاية يف الدهانات املانعة  اشائعً  االسابق مكونً  القواقع احللزونية. كانت هذه املادة الكيميائية يف

للحشف عىل القوارب. أول إشارة إىل وجود مشكلة نتيجة استخدام هذا املضاد الفعال جاءت من 
فرنسا من خالل املالحظات التي أجراها ألزيو وزمالؤه والتي أكدت أن املحاريات التي تعيش 

, وأصبحت كروية الشكل, مع اة. أصبحت أصدافها سميكة جدً بالقرب من املرايس بدت غري طبيعي
قليل جداً من اللحم بالداخل, والنتيجة أهنا غري قابلة للتسويق. وبعد الدراسة, أرجع العلامء التشوه 
إىل الطالء املستخدم يف القوارب التي كانت متمركزة يف املرسى. وكانت املالحظة الثانية هي انخفاض 

ستمرار, وكانت القواقع اإلناث بالقرب من املرايس يف مجيع أنحاء أوروبا ينمو هلا أعداد احللزون با
بريان أنه عندما تشتد احلالة, تندمج األعضاء الذكورية مع  وجيوف جيبس بيرت أعضاء ذكرية. وجد

األنثوية وتقفل قناة البيض بحيث ال يمكن وضع البويضات وال يمكن لإلناث أن تتكاثر. وأُرجع 
لتأثري إىل زيادة كميات هرمونات الذكورة, وهو ما تسبب يف تطور الرتاكيب التناسلية للذكور يف هذا ا

اإلناث. أدت هذه احلالة الشاذة, إىل جعل اإلناث عقيمة, وإىل انخفاض حاد يف عدد األفراد. كام أهنا 
ل القصدير عىل حفزت عىل تطوير األنظمة والقيود, ويف النهاية حظر استخدام مركبات ثالثي بوتي

القوارب الرتفيهية. تم اكتشاف هذه احلالة الشاذة يف احللزونات اإلناث, ودرست عدة سنوات قبل 
أن يتم صياغة مصطلح اختالل الغدد الصامء لوصف هذه اآلثار. ستتم مناقشة اختالل الغدد الصامء 

حيث يسبب املزيد منها بمزيد من التفصيل يف الفصل اخلاص بامللوثات العضوية (الفصل السادس), 
تأثريات الغدد الصامء. الرخويات ليست هي احليوانات الوحيدة التي تتأثر بمركبات ثالثي بوتيل 
القصدير, هي فقط أكثر حساسية من غريها. لقد تأثرت برتكيزات منخفضة للغاية حتى إن األجهزة 

 ز تطوير أجهزة أكثر حساسية.يف أواخر الثامنينيات من القرن العرشين مل تستطع قياسها, مما حف
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٨٥
 أن يمكن. الالحقة املراحل من البيئية للملوثات عرضة أكثر املبكرة احلياة مراحل وتكون

 خالل اإلناث, يف البيض نمو مثل ميثيل الزئبق يف أثناء املرتبطة بالنمو للمواد السامة األجنة تتعرض
 التي الكيميائية للمواد يمكن. اإلخصاب وبعد واإلخصاب, املياه يف األمشاج إلقاء بني وجيزة فرتة

ن يف أثناء البويضات تدخل  هذه من الحق وقت يف تتطور والتي األجنة, يف تشوهات تسبب أن التكوُّ
 أن ويمكن. اإلخصاب بعد الكيميائية للمواد األجنة تتعرض أن يمكن الحق, وقت يف. البويضات

 االستجابات وتشمل. أقرص زمنية فرتات خالل أو اجلنيني التطور مراحل مجيع يف التعرض حيدث
 املواد لبعض ويمكن. الفقس وتقليل طبيعية مشوهة غري حاالت وتكون النمو يف التأخر الشائعة

 تفقس. البلوغ حتى أو الريقات مثل الحقة يف مراحل حتى تظهر ال تأثريات حتدث أن الكيميائية
 ستصبح الذي البالغ الشكل مع قليل تشابه مع الصغرية العوالق يرقات مثل البحرية احليوانات معظم
 األجنة ألن احلي, الكائن لنفس اجلنينية املراحل من حساسية أكثر الريقات تكون قد. النهاية عليه يف
 أن جيب كام. الفقس بعد خيتفي والذي امللوثات امتصاص من يقلل قد خارجي غشاء بواسطة حممية
 من العوالق, القاعية الالفقاريات يرقات معظم. بنفسها الغذاء عىل حتصل وأن عادة الريقات تسبح
 تعرض يؤدي أن يمكن. مناسبة بيئة يف عىل القاع التطور من معينة مرحلة يف تستقر أن جيب والتي

 .مشاكل يف االستقرار عىل القاع إىل للملوثات الريقات

إىل تعطيل العمليات التطورية يف  االفلزات أيضً  مثل للملوثات يمكن أن يؤدي التعرض
مراحل احلياة املتأخرة. النمو هو استجابة واضحة وقابلة للقياس بسهولة ويعز يف كثري من األحيان 
إىل انخفاض استهالك الغذاء, ولكن حتى بدون خفض التغذية قد حيدث ذلك ألن الكائنات احلية 

ات. وكلام زادت الطاقة الالزمة إلزالة السموم جيب أن تفقد الطاقة عند الدفاع عن نفسها ضد امللوث
من امللوثات, قلت إمكانية نموها. باإلضافة إىل النمو الكيل للجسم, فإن انسالخ الريش والفرو, 
والتجديد, وتطوير اهلياكل املتكلسة (األصداف والعظام), والترسطن (الرسطان), وتغريات وظائف 

رية أخر تتم بعد مراحل الريقات وكلها حساسة األعضاء (املحدد أدناه) هي عمليات تطو
للملوثات البيئية مثل الفلزات. يتكاثر سمك السلمون وتفقس أجنتها يف جماري املياه العذبة الضحلة 
حيث تعيش لبعض الوقت قبل اهلجرة إىل البحر. وهي متر بعملية تطورية متكنها من تنظيم الضغط 

يتم التحكم فيها هرمونيًا (عن طريق هرمون الغدة الدرقية) األسموزي والعيش يف املياه املاحلة. 
ويمكن إضعافه عن طريق جمموعة متنوعة من امللوثات. األلومنيوم مكون طبيعي للرتبة وال يمثل 
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٨٦
. ومع ذلك, يف ظل ظروف انخفاض األس امشكلة بيئية بصفة عامة ألنه غري متوفر حيويً 

ة التي يمكن أن تنتج من املطر احلميض, يصبح األلومنيوم اهليدروجيني (احلامضية) يف املياه العذب
ض صغار السلمون لأللومنيومامتاحً  وللحموضة  . إذا تأثرت املياه العذبة باملطر احلميض, تتعرّ

والتحمض  كذلك, وكالمها يسبب تأثريات سامة. عىل املد القصري يزيد التعرض لأللومنيوم
املهاجرة يف اجتاه مصب النهر, ويمكن أن تقلل من أعداد سمك املعتدل من معدل الوفيات يف األسامك 

من قدرهتا  السلمون يف املحيط األطليس (وفقاً لفرود كروجلند وبنجت فينتادست). يقلل األلومنيوم
عىل التكيف مع تغريات امللوحة, لذلك متوت هذه األسامك الصغرية عندما تقرتب من مياه البحر. 

 , ويمكن أن يسبب اإلجهاد واملوت.اهرمون النمو أيضً  مستويات يقلل األلومنيوم

خاص. ويمكن العثور عىل تغريات ملحوظة  للملوثات بشكل يعد السلوك استجابة حسية
يف السلوك عند تركيزات منخفضة من املواد الكيميائية, مثل ميثيل الزئبق أو الرصاص أو النحاس. 

وكية أن حتدث تأثريات بيئية عىل مستو األفراد باإلضافة إىل كوهنا حسية, يمكن للتغريات السل
واملجتمع (كام وضحت ويس وزمالؤها). وتشمل السلوكيات التي متت دراستها السباحة, واحلَفر, 
واهلجرة, واإلمساك بالفرائس, وجتنب املفرتسات, والسلوك اإلنجايب, واهلجوم, والتفاعالت 

ة أو غري مبارشة. تشمل التأثريات غري املبارشة تغري االجتامعية. قد تكون اآلثار عىل السلوك مبارش
النشاط أو النجاح التناسيل بسبب انخفاض التغذية, ومن ثم طاقة أقل. يمكن رؤية السلوك يف مراحل 

 الريقات أو أقدم املراحل بعد التعرض املبكر للملوثات خالل املراحل اجلنينية.

رجوع إىل التأثريات العصبية األساسية للملوثات. عىل تتبع التغريات السلوكية بال امن املمكن أيضً 
سبيل املثال, النحاس سام بشكل خاص لنظام الشم يف األسامك, وهو ما يعني أن األنواع التي تعتمد عىل 
ا. إذا كانت  حاسة الشم يف املالحة أو الكشف عن وجود مفرتسات (أو فرائس) ال يمكنها القيام بذلك أيضً

من هذه األسامك املهاجرة تترضر  اثة بالنحاس, فإن املراحل املبكرة احلساسة جدً جماري السلمون ملو
ا سام خاصة  ا جليمس هانسن وزمالئه). النحاس أيضً ويمكن أن تتعطل مالحتها أثناء اهلجرة التالية (وفقً
ار للقواقع, حيث تدخل أصدافها وتبقى غري نشطة أثناء وجوده. من ناحية أخر, يمكن أن جيمع املح

يف البيئات مرتفعة  أنسجتها لون أخرض بلون متثال احلرية تركيزات مرتفعة من النحاس, لدرجة اكتساب
 النحاس. وتتأثر القواقع التي تتغذ عىل املحارات وتصبح بطيئة وتقلل من طعامها.
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٨٧
 ما الذي يمكن أن تقوم به الكائنات احلية للدفاع عن نفسها ضد سمية الفلزات?

آليات تستخدمها الكائنات احلية للحد من سمية الفلزات بمجرد تناوهلا. ويشمل هناك عدة 
 ذلك ختزينها بأشكال غري سامة مثل ربطها بالربوتينات أو احلبيبات. وتشمل اآلليات األخر

 بروتينات اإلجهاد, وتطور التحمل. وسوف تناقش هذه بالتفصيل يف الفصل الثامن.

 
ا البحرية املأكوالت يف رتفعةامل الفلزات مستويات متثل هل  البرش? عىل خطرً

ا  الكبرية األسامك من الكثري تناول فإن الغذائية, الشبكات يفا حيويً  يتعاظم ميثيل الزئبق ألن نظرً
 متوسط. باملخاطر حمفوفًا يكون أن يمكن سيف, أبو وسمك التونة مثل الغذائية, الشبكة املوجودة بقمة

 الزئبق يف الشديد التباين كبرية, وهلذا بدرجة متغري البحرية املأكوالت من نوع لكل الزئبق تركيزات
 التي الكمية بشأن توجيهية مبادئ وضع تعقيد إىل ويؤدي العامة, الصحة عىل تداعيات البحرية باألغذية
 إىل ترمجته ومد االنتباه, جلب يف ضعيف بأداء الوالدة قبلبميثيل الزئبق  التعرض ارتبط. تناوهلا ينبغي

 يستهلكون الذين( من شعب اإلنويت أمهات عىل أجريت دراسة يف. واضحة غري سلوكية مشكالت
ا) األسامك من كبرية كميات  بمشاكل الرسي احلبل دم تركيز وزمالئه) ارتبط لباوترش وأطفاهلم (طبقً
 .األطفال النشاط لد وفرط االنتباه نقص اضطراب وأعراض االنتباه

الكبرية وسمك أبو سيف أكثر من نصف كمية الزئبق يف املأكوالت البحرية سجلت التونة 
املستخدمة من قبل سكان الواليات املتحدة. قد يتناول األطفال األمريكيون مستويات مرتفعة من الزئبق 
مع شطائر التونة. وجد البحث الذي أجراه مرشوع الزئبق, بدعم من جمموعة الدفاع عن املستهلك 

)www.mercurypolicy.org احتواء أسامك التونة املعلبة عىل مستويات مرتفعة من الزئبق. ويستنتج أن (
التونة البيضاء يمكن أن تزيد ثالثة أضعاف من تعرض الطفل للزئبق. وتقول جمموعة الدفاع عن املستهلك 

–لتونة من سمك ا الشهر يف واحدة رطالً حتديد وجبة ٥٥األطفال الذين يقل وزهنم عن  عىل جيب"

. كام ينصحون بعدم تناول أي طفل للتونة كل "أو مرتني يف الشهر لألطفال فوق ذلك الوزن  –اخلفيف
يوم. يويص االحتاد األورويب النساء احلوامل أو املرضعات بعدم تناول التونة أكثر من مرتني يف األسبوع, 

ك القرش أو سمك أبو سيف أو سمك ينبغي عليهم جتنب أسام"لكن إدارة الغذاء والدواء األمريكية تقول 
. ويشعر البعض أن هذه املبادئ "امللك ماكريل, ولكن ينبغي إدراج بعض التونة يف نظامهم الغذائي

التوجيهية قديمة وأن هناك حاجة إىل قواعد أكثر رصامة لتفادي اخلطر املتمثل يف التلوث بالزئبق, حيث إن 
 ؤدي إىل مشاكل يف األجنة واألطفال الصغار.املستويات املنخفضة من الزئبق يمكن أن ت
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٨٨
 الفلزي? التلوث يف االجتاهات ما

 الفلزات رصد تم. للغاية بطيء التحسن ولكن لوحظ تراجع التلوث الفلزي يف املجمل,
ا أكثر يزال ال البلطيق بحر لكن. خمتلطة باجتاهات احلية والكائنات البلطيق بحر مياه يف الشحيحة  تلوثً

 املواقع من العديد يف الذائبة والنحاس الكادميوم يف بطيء انخفاض لوحظ فقد املحيطات, مياه من
أو التشبع باملغذيات  اإلثراء بسبب األكسجني نقص زيادة إىل هذا ويرجع الزمن, من عقد مدار عىل

eutrophication زيَ . الفلزي التلوث يف حقيقي انخفاض إىل وليس رسبت الفلزات التي  وقد عُ
 ملوثة الرواسب ظلت ذلك, ومع. الرصاص من اخلايل البنزين إىل التحول إىل الرصاص انخفاض
 لالستهالك املستخدمة املختلفة األسامك وأظهرت. تراجعية اجتاهات والزنك الزئبق أظهر كام. للغاية

 التي األسامك أنواع مجيع يف والزئبق الكادميوم تركيزات يف انخفاض شوهد. مماثلة تراجعات البرشي
 املستخدمة األسامك من عدد أكباد يف الرصاص أظهر وباملثل,. جوسزاك − بوالك لوسيانا درستها

 .اكبريً ا تناقصيً ا اجتاهً  البرشي لالستهالك

 

 ما الذي يمكن عمله لتقليل التلوث الفلزي?
ريق يمكن احلد من التلوث الفلزي عن طريق احلد من املدخالت يف املقام األول, وعن ط

أو السوبرفند التابع لوكالة محاية  معاجلة املناطق التي تلوثت بالفعل, وهو ما يركز عليه برنامج الدعم
توجد  يف البالد ويؤدي يف هناية املطاف إىل تنظيفها. االبيئة األمريكية. حيدد الربنامج أكثر املواقع تلوثً 

عملية إزالة الرواسب امللوثة عن طريق تقنيات ملعاجلة الرواسب امللوثة يف مراحل خمتلفة. تعد 
التجريف ومن ثم وضعها يف أماكن احتواء هي التقنية ذات الشيوع األكرب. إن ختفيض احلجم (أي 
إزالة الرواسب التي تتطلب العالج واالحتفاظ بأقل قدر ممكن من املياه) يقلل من التكاليف, ويمكن 

لتي حتتاج إىل معاجلة ومن ثم تقليل التكاليف. قد لتقنيات التجريف الدقيقة تقليل حجم الرواسب ا
ا تقليل تكاليف العالج من خالل املعاجلة املسبقة. وجيب أن تتوافر الطرق اهليدروليكية  يتم أيضً

وامليكانيكية الفعالة إلزالة ونقل الرواسب عندما يتطلب األمر نقلها خارج املوقع للمعاجلة أو 
 .قنيات احلفر إلزالة الرواسب امللوثةويمكن استخدام معظم ت االحتجاز.
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٨٩
 الطبيعي? التوهني ما

 للطبيعة والسامح التدخل البرشي عدم( Natural recovery الطبيعي التوهني أو التعايف
 البيئي والنظام البرش تعرض خطر يقلل من قد احلاالت, بعض ويف التكلفة, منخفض) نفسها بإصالح
 السطحية يف الرواسب امللوثات مستويات تكون عندما فعاالً  يكون أن املرجح من. امللوثة للرواسب
أو  تدمر عندما أو , أنظف الرواسب طريق عن برسعة طبيعي بشكل تغطيتها ويتم ,انسبيً  منخفضة

 ومن. الوقت بمرور املياه يف امللوثات إطالق يتناقص بحيث امللوثات, الطبيعية العملياتتعدل 
إزالة  متت إذا تنكشف أن املحتمل ومن باألسفل, امللوثة الرواسب بقاء حال, أية عىل العيوب,
 .الشديدة العواصف بسبب املثال, سبيل عىل النظيفة بالتعرية, الرواسب

 

 التغطية? ما

) واحد مرت بسمك تكون ما عادة( بطبقة امللوثة غطاء للرواسب عمل Capping التغطية تشمل
. يمنع إزالتها بالعواصف املطرية أن وجيب امللوثة الرواسبيعزل هذا الغطاء . النظيفة الرواسب من
وجيب أن تكون املواد املناسبة للتغطية  ,الرواسب األصلية قادرة عىل دعم الغطاء  تكون أن جيب

للسامح بوضع ) بام يف ذلك العمق( كام جيب أن تكون الظروف املائية مناسبة ,(الرمال النظيفة) متاحة
 املرتكزات يف التغريات قد يتعرض الغطاء للتعرية بسبب. المته للخطرالغطاء ولتجنب تعرض س

. طبيعي بشكل جديدة رواسب فيه الذي ترتسب املوقع عمق أو احلافرة, القاعية احليوانات أو املحلية,
 تعد وال الدائمة, الضوابط من املزيد يفضل والذي التغطية, ويعد الترشيع هو العائق الستخدام

 .دائامً  حتكمعنرص  التغطية

 
 ما الدفن املائي املحكم?

فرة عميقة يف قاع البحر  Confined aquatic disposal CAD  يتم الدفن املائي املحكم فر حٌ بحَ
تنطبق هذه التقنية عىل املواقع امللوثة يف املياه  أو املحيط ووضع الرواسب امللوثة بداخلها, ثم تغطيتها.

جيدة للتخلص من املواد قليلة التلوث الواقعة يف مسارات الضحلة حيث ال يمكن تغطيتها, وهي 
 عىل نطاق واسع. وعىل الرغم من تطوير منهجية الدفن املائي املحكم, إال أنه مل يتم استخدامه املالحة.
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٩٠
 البيئة املحيطة بالغطاء.يميائية من بني مزاياه, استخدام معدات التجريف التقليدية وعدم تغري ك

 .د املحتمل للرواسب امللوثة يف أثناء احلركة والدفنوتشمل العيوب الفق

 
 ما العالج احليوي للفلزات?

يف تناول أو هضم  اهو عملية استخدام اجلراثيم املوجودة طبيعيً  bioremediationالعالج احليوي 
أو حتويل النفايات إىل مواد غري ضارة. ويمكن تصنيف التقنيات بصفة عامة إىل تقنيات تتم يف املوقع 

يمكن أن  آخر). مكان يف ومعاجلتها امللوثة املادة املوقع) وتقنيات تتم خارجه (إزالة يف امللوثة املواد (معاجلة
الكائنات احلية الدقيقة املوجودة بالفعل يف املوقع (التعايف حتدث املعاجلة احليوية بشكل طبيعي بواسطة 

الطبيعي أو املعاجلة احليوية الذاتية), أو يمكن ترسيعها بإضافة األسمدة. ويمكن إضافة سالالت خاصة 
عىل معاجلة امللوثات. كام يمكن استخدام سالالت خاصة  من اجلراثيم لتعزيز قدرة األنواع املوجودة أصالً 

عىل سبيل املثال,  ومع ذلك, ال تتم معاجلة مجيع امللوثات بسهولة من خالل املعاجلة احليوية. راثيًا.معدلة و
وقد يكون استيعاب الفلزات مثل  بواسطة اجلراثيم. الكادميوم والرصاص ال يتم امتصاص الفلزات مثل

ن اجلراثيم مناسبة وقادرة عىل جيب أن تكو الزئبق يف السلسلة الغذائية أكثر سلبية من املخرجات اإلجيابية.
حتمل الفلزات, ولدهيا قدرة ربط فلزية عالية, وختليق بروتينات مرتبطة بالفلزات يف استجابة للتعرض 

يف بعض اجلراثيم, تطورت مسارات كيميائية حيوية حمددة للغاية حلامية اخلاليا اجلرثومية نفسها  الفلزي.
يف حاالت أخر, يمكن  االختزال اجلرثومي للزئبق. وخري مثال عىل ذلك هو من سمية الفلزات.

للجراثيم عزل الفلزات السامة داخل الرتبة أو الرواسب أو إنتاج مواد قادرة عىل ربط الفلزات يف الرتبة 
يمكن استخالص  ويمكن بعد ذلك استخالص الفلزات التي تم مجعها من الرتبة أو الرواسب. امللوثة.

األوىل, تقوم بعض الكائنات الدقيقة غري ذاتية التغذية (التي ال  ثة بواسطة آليتني.الفلزات من البيئات امللو
تصنع غذاءها, مثل احليوانات) بتجميع الفلزات عن طريق إنتاج أمحاض عضوية. الثانية, تنتج بعض 

من محض البكترييا ذاتية التغذية عالية التخصص (التي تصنع غذائها بنفسها, مثل النباتات) كميات كبرية 
تم التعرف عىل بعض أنواع الفطريات  العنرصي والذي يزيل الفلزات. الكربيت الكربيتيك نتيجة ألكسدة

 والبكترييا القادرة عىل حتمل الفلزات والتي يمكن استخدامها يف امتصاص العديد من امللوثات الفلزية.

 ري مقارنة بالتخلص يف مدافن النفايات.تعد املعاجلة احليوية فعالة من حيث التكلفة, حيث تقل تكلفتها بكث

سامهت األدوات والتقنيات اجلديدة املستخدمة يف املعاجلة احليوية (مثل األجهزة املهندسة جينيًا) يف التطور 
 .الرسيع هلذا املجال
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٩١
 النبات? ذا عن إزالة امللوثات بواسطةما

 كمية من تقلل أن املنجروف وأشجار امللحية املستنقعات يف تلك املوجودة مثل للنباتات يمكن
جتمع  .الرواسب يف ما امللوثات حد إىل تعالج أن ويمكن األهنار, مصبات إىل تدخل التي الفلزي التلوث

الرواسب الرطبة امللوثات, وهناك العديد من احلاالت التي يمكن فيها لنباتات األرايض الرطبة إزالة 
ويشار إىل استخدام النباتات إلزالة امللوثات أو تثبيتها بالعالج النبايت  امللوثات, بام يف ذلك الفلزات.

Phytoremediation وهناك آليات خمتلفة يمكن استخدامها. وتعد املعاجلة النباتية تقنية حديثة نسبيًا ,
. وتعد ويُنظر إليها عىل أهنا جيدة من حيث التكلفة والفعالية كام أهنا صديقة للبيئة, ومقبولة بشكل عام

موضوعاً لكثري من البحوث اجلارية. إن النهج املتبع يف املستنقعات امللحية بشكل عام, هو استخدام 
النباتات لشل حركة الفلزات وختزينها حتت األرض يف اجلذور أو الرتبة, عىل النقيض من النباتات 

ا من اphytoextractionاملُجمعة  لفلزات يف األنسجة النباتية فوق , القادرة عىل جتميع تركيزات مرتفعة جدً
من الرتبة  وتستخدم إلزالة الفلزات hyperaccumulatorsاألرضية, ويطلق عليها املُجمعات املفرطة 

جيب أن يتم حصادها ثم التخلص منها ملنع إعادة تدوير الرتكيزات املرتفعة من  وتركيزها فوق األرض.
ومع ذلك, ال تقوم  لك بشكل متكرر يف املواقع الربية.ويتم ذ الفلزات املرتاكمة بعد موهتا وحتللها.

ا بفرط التجميع, وعىل أي حال, فإن اجلوانب امليكانيكية للنباتات التي تم  نباتات األرايض الرطبة عمومً
 .حصدها ستكون مدمرة لألرايض الرطبة التي تضم نباتات جذرية

حتتوي عىل تركيزات مرتفعة للفلزات, وقد  "حصالة" اتعد رواسب األرايض الرطبة عمومً 
ا منها يف حالة خمتزلة, خاصةً يف الرواسب منخفضة األكسجني. يف هذه املناطق, يكون التوافر  جدً
ا للغاية مقارنةً بالنظم الربية, التي حتتوي عىل تربة مؤكسدة. ختتلف إتاحة  احليوي للفلزات منخفضً

التي  ان يف املياه تكون أكثر إتاحة, أما الفلزاتالفلزات مع اختالف أشكاهلا: فالفلزات القابلة للذوب
ترتسب كمركبات غري عضوية, أو مرتبطة باملواد الدبالية, فيمكن أن تكون متاحة, أما الفلزات التي 
ترسبت ككربيتيدات غري قابلة للذوبان (عىل سبيل املثال, الكربيتيد املتطاير احلميض) أو مرتبطة داخل 

ا. يف مصبات األهنار, ترتبط الفلزات بإحكام بالكربيتيدات (مثل تركيب الفلز فهي غري متو فرة أساسً
الكربيتيد املتطاير احلميض) يف الرواسب منخفضة األكسجني. ومع ذلك, يمكن لبعض نباتات 

أكسدة  Spartina alternifloraاألرايض الرطبة (عىل سبيل املثال, احلشائش من نوع سبارتينا الرتنيفريا 
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٩٢
لقرب من جذورها عن طريق حتريك األكسجني إىل أسفل, ويمكن هلذه األكسدة إعادة الرواسب با

يمكن للنباتات تغيري توزيع الفلزات يف رواسب حتريك الفلزات, وهو ما يزيد من توافرها املنخفض. 
عن طريق أكسدة الرتبة مبارشة من اجلذور. متيل تركيزات الفلزات إىل الزيادة يف  األرايض الرطبة

بة املنزرعة أكثر من تلك املوجودة يف الرتبة غري املنزرعة, وتكون مرتفعة بشكل خاص يف الرتبة الرت
بالقرب من جذور النباتات. يتم استخدام األدوات اجلزيئية لفهم أفضل آلليات امتصاص الفلزات, 

 ونقلها, واحتجازها, وحتملها يف النباتات.

 يف وختزينها الرواسب من املتاحة فلزاتال امتصاص امللحية املستنقعات لنبات يمكن
ألعىل  اجلذور أنسجة من الفلزات بنقل األرايض الرطبة نباتات تقوم وعندما. كبري حد جذورها إىل

 والفلزات النباتات أنواع عىل الصعودي التحرك درجة تعتمد. والسيقان األوراق يف ترتاكم فإهنا
 األرض, فوق األنسجة إىل الفلزات من مهمة مستوياتاألعشاب  تنقل. املختلفة البيئية والظروف

 يتم التي الفلزات تصبح. األهنار مصبات يف الغذاء شبكات خالل من نقلها يفا دورً  وهو ما يلعب
 حيتوي. األوراق من تفرز كانت إذا املستنقعات يف البيئي للنظام متاحة واألوراق السيقان إىل حتريكها
 منها الفلزات تفرز أن ويمكن. امللح إلخراج أوراقه من السفيل اجلانب عىل ملحية غدد عىل العشب
 لتخفيض تقوم هبا النباتات طريقة الورقية األنسجة من الفلزات إطالق واجلدير بالذكر أن. كذلك

 إمكانية مع البيئي, النظام يف الفلزات توافر منهذا  يزيد ولكن من أنسجته, الفلزات مستويات
 فستكون األوراق من يتم إفرازها ال التي أما الفلزات. األهنار مصاب يف الغذاء شبكات إىل الدخول

 وحتتوي املخلفات. ويتحلل املستنقع سطح عىل يسقط النبات, يموت وعندما والسيقان األوراق يف
 مثل للحيوانات متاحة تكون من الفلزات, وسوف مرتفعة التحلل عىل نسب عن هذا الناجتة

 استخدام يتم عشب احلبل, من النقيض وعىل. املخلفات تأكل التي الصغرية والقرشيات الرخويات
 يف واسع نطاق عىل  Phragmites australis شديد االنتشار من نوع فرامجيتس اسرتالس نبات البوص

 فلزاته هذا النبات أكثر يركز الفلزات. عىل حتتوي التي الصحي الرصف مياه ملعاجلة الرطبة األرايض
 .األرض املوجودة فوق األنسجة إىل أصغر كميات وتنقل اجلذور, يف األرض حتت

 مرة ١٠٠ إىل ١٠ بمقدار أعىل والكروم والنيكل احلديد مثل الفلزات تركيزات أن تبني وقد
. امللوثات متتص هذه األشجار وأن التعدين مواقع ناحية النهر مصب اجتاه يف املنجروف يف املعتاد عن



 الفلزات

  

٩٣
 طول عىل والتحرض السكاين النمو بسبب املدارية املناطق يف يتناقص امتدادها فإن ذلك, ومع

 النباتات وبدون. الوقود يف خشبها واستخدام روبيان, مزارع إىل مستنقعاهتا وحتويل السواحل,
 البحريات إىل بامللوثات املحملة الرواسب دخول يمكن املنجروف, أشجار توفرها التي الكثيفة
 الصيد خالل من املحليني للسكان رئيسة دخل ومصادر احليوي للتنوع مواقع وهي ار,األهن ومصاب
 .املائية األحياء وتربية
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٩٥

 
PESTICIDES AND INDUSTRIAL  
ORGANIC CHEMICALS 

 ما مصادر املبيدات احلرشية يف البيئة البحرية?
 إىلالزراعة, واملروج, ومالعب اجلولف, واحلدائق األرايض من  Pesticidesتنجرف املبيدات 

اجلداول واألهنار ويف النهاية إىل املصبات. تم تصميم هذه املواد الكيميائية لقتل اآلفات الزراعية 
عند هطول األمطار  هايامل هاعىل اليابسة, تغسل املبيدات ) عىل األرض. بعد رشعام(احلرشات بوجه 

ا أنويمكن أن تؤثر عىل احليوانات املائية الساحلية.  البيئاتبعض الرش حيدث مبارشة يف  , خصوصً
لبعوض والذباب واحلرشات املزعجة لمعروفة كمناطق تكاثر  salt marshesة يألن املستنقعات امللحو

 الروبيانعد ياحل الغريب, حيث الستخدام مبيدات اآلفات. عىل السمبارشة األخر, فهي تعد مواقع 
يف قتل الروبيان. يمكن  carbaryl كارباريل صبات, يستخدم مبيدنمو املحار باملآفات يف مناطق احلفار 

أن تتعرض الكائنات املوجودة يف مصبات األهنار واملستنقعات ملبيدات األعشاب املستخدمة يف  اأيضً 
مثل البوص الشائع عىل الساحل الرشقي واألعشاب املستنقعات لقتل النباتات غري املرغوب فيها 

املرتاكمة عىل الساحل الغريب. باإلضافة إىل االستخدام املبارش للمبيدات يف املستنقعات املاحلة أو 
  املرتفعة. األرايضمن مع املياه املبيدات احلرشية األخر ومبيدات األعشاب  تنجرفمصبات األهنار, 

 

 يميائية بعد دخوهلا املياه?ماذا حيدث هلذه املواد الك

(أي ال تتحلل),  تبقىستمر أو تاملواد الكيميائية التي تثري القلق البالغ هي تلك املواد التي 
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٩٦
. وبعض هذه األنواع, مثل دي انخفضة جدً املرتكيزات عند اليف الكائنات, وهي سامة  اوترتاكم حيويً 

يف الرواسب البحرية. ويف بعض  باقيةيت, حمظورة يف العديد من البلدان, ولكنها مع ذلك تظل  دي
 وتستمر يف التدفق إىل البيئات املائية. تم دراسة الكيامويات العضوية تستخدم تالبلدان, ما زال

Organic Chemicals  تعدد دي دي يت ومركبات ثنائي الفينيل م مرتبطة بـ(معظمها مبيدات آفات
ثالثي كلورو بشكل مكثف لعقود. ثنائي كلورو ثنائي الفينيل وتم دراستها الكلور والديوكسينات) 

), هو أقو مبيد آفات عرفه العامل عىل ٦٫١شكل ال( Dichlorodiphenyltrichloroethane, DDT إيثان
 اإلطالق, يمكن أن يقتل مئات األنواع املختلفة من احلرشات.

ديد قدرة دي دي يت عىل قتل احلرشات من قبل الكيميائي بول مولر, م تم حت١٩٣٩يف عام 
الذي فاز بجائزة نوبل يف علم وظائف األعضاء والطب. واستخدم دي دي يت يف احلرب العاملية الثانية 
لنظافة جزر جنوب املحيط اهلادئ من احلرشات املسببة للمالريا, وكان يستخدم كمسحوق. وعندما 

معجزة, ألنه كان يستخدم كمسحوق يضاف عىل املياه بكميات  عدتخدام املدين, لالس اأصبح متاحً 
قتل مجيع يصغرية نسبيًا ويستمر يف قتل يرقات البعوض ألشهر بعد استخدام واحد فقط. يمكن أن 

ا حتى تطورت املقاومة من قبل  ابشكل خاص للبرش, ونال نجاحً  اً كن ساميمل وأنواع احلرشات,  كبريً
وض ويف النهاية البرش. مادة دي دي يت واملواد الكيميائية املرتبطة هبا قابلة للذوبان يف كل من البع

ال تقتل كل احلرشات حيث الدهون ومتامسكة للغاية. يمكن أن تطور جمموعات احلرشات مقاومة 
, وتكون مقاومتهم للامدة التي قاومت يةالباق القليلةتكاثر األفراد تعندما تُرش باملادة الكيميائية. و

التطور يف العمل. ويف هناية املطاف تصبح احلرشات والكيميائية بدرجة أكرب, كمثال عىل االنتقاء 
مقاومة لدرجة أنه جيب استخدام مادة كيميائية خمتلفة. بسبب ثباهتا يف البيئة وقابلية الذوبان يف املياه, 

إىل الرتاكم يف الرواسب وكذلك يف  chlorinated hydrocarbonsاملعاجلة بالكلور متيل اهليدروكربونات 
وسباعي الكلور  داناألنسجة. تشمل مبيدات اآلفات ذات الصلة األلدرين والديلدرين والكلور

 املعاجلة. تظل اهليدروكربونات استخدامها يف املياهتسبب قتل األسامك عند  والتيوالتوكسافني, 
الرواسب) لعقود عديدة, ولذلك تظل موجودة بعد فرتة طويلة من موجودة يف البيئة (خاصةً  بالكلور

ا للتلوث باحلياة البحرية. يمكن حتريكها بواسطة الرياح والتيارات  حظرها, وتظل كذلك مصدرً
عىل سبيل املثال, تم نقل امللوثات من أوروبا وروسيا وأمريكا الشاملية إىل  ,بعيدة عن موقعها األصيل
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٩٧
ذلك, فإن الصيد بالشباك اجلرافة يف قاع البحر (سحب شباك األسامك عرب  نبوبجاالقطب الشاميل. 
يمكن  كاممن اليكوسيس وكولنز.  أوضحالرواسب, وإطالق امللوثات, كام  حتريكالقاع) يؤدي إىل 

من امللوثات التي يتم إطالقها عن طريق الصيد بشباك اجلر.  مرتفعةأن تتناول احليوانات مستويات 
ر واحد فقط من التعرض, جتاوز بلح البحر الذي يعيش بالقرب من القاع بجوار مناطق بعد مرور شه

التي تسبب  املعاجلة بالكلورالصيد اجلائر احلد الذي وضعه االحتاد األورويب للمواد الكيميائية 
 فإن املستويات املرتفعة يف بلح البحر الصالح لألكل تشكل مصدر من ثم, ووالتكاثراضطرابات النمو 

 قلق للصحة العامة.

 
  يف كل نقطة للسدايس) , تتواجد ذرة كربونة الشكلجزيء دي دي يت (يف مجيع اجلزيئات العضوية ذات سداسي ) ٦٫١(شكل ال

يمكن للكائنات أن تتناول امللوثات من املياه, والرواسب, ومن طعامها, وقد تكتسب 
البيئة. ال تبقى هذه املواد الكيميائية يف الرواسب األنسجة مستويات أكرب بكثري من تلك املوجودة يف 

من خالل سالسل الغذاء, وتتزايد من مرحلة إىل أخر.  ام حيويً عاظلفرتة طويلة فحسب, بل إهنا تت
يف األنسجة الدهنية. وتقوم احليوانات  بالكلور املعاجلةرتكز دي دي يت وغريها من اهليدروكربونات ي

تركيزات أعىل من  عىل مستو غذائي وحيتوي كلالكيميائية من طعامها, بتجميع وتركيز هذه املواد 
 املوجودة يف قمة السلسلة, مثلاملستو الذي أدناه, بحيث تكون أعىل الرتكيزات يف احليوانات 

م احليوي, قد حتتوي  األسامك الكبرية والطيور املفرتسة والثدييات البحرية والبرش. وبسبب التضخّ
تصدر التحذيرات الصحية ولذا ة من امللوثات, رياآلكلة للحوم عىل مستويات خط األسامك الكبرية

 حلامية البرش من استهالكها.
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٩٨
 ?”الربيع الصامت“ما أمهية كتاب 

عملية قتل الطيور والتي الحظتها بعد  يفيت  دي كتابات راشيل كارسون حول خماطر دي
كيف دخل دي دي يت السلسلة الغذائية وتراكم  Silent Spring "الربيع الصامت". وصف كتاب الرش

ما تسبب يف الرسطان والرضر اجليني. وهو يف األنسجة الدهنية للحيوانات, بام يف ذلك البرش, 
شهر (ليس فقط وأألسابيع ات لحشراقتل ل ملرة واحدة تسبب يف لمحصوأن رش ا راشيلالحظت و
 مياهالتخفيف ببقيت سامة حتى بعد و), ألخرات الحشرامن الكثري لكن ولمستهدفة ات الحشرا
أرضت بالطيور  املعاجلة بالكلورر. وخلصت إىل أن دي دي يت ومبيدات اآلفات األخر ألمطاا

ا للقراء وأثار ردا واحليوانات األخر ولوثت اإلمدادات الغذائية العاملية. أثار هذا الكتاب انزعاجً 
إذا اتبع الناس نصيحتها فسوف نعود "لذين قالوا ا من املتحدثني باسم الصناعة الكيميائية, اساخطً 

 ت. ومع توقع مثل هذا التجاوب, كان"إىل العصور املظلمة, وترث احلرشات واألمراض األرض
الكتاب بمعية العديد من االقتباسات العلمية وقائمة من اخلرباء العلميني الذين  تقد ألف راشيل

لامء البارزين, باإلضافة إىل اللجنة االستشارية العلمية وافقوا عليه. وقد أيد الكتاب العديد من الع
للرئيس كينيدي. ونتيجة لذلك, تعرض دي دي يت لرقابة حكومية أكرب وتم حظره يف هناية املطاف. 

األخر يف العقود الالحقة.  املعاجلة بالكلوركام تم التخلص التدرجيي من معظم اهليدروكربونات 
و الوعي العام اجلديد بأن الطبيعة كانت عرضة لألنشطة البرشية. كان هم من الربيع الصامت همإرث 

نمو احلركة البيئية استجابة جزئية هلذا الوعي اجلديد. تم حظر معظم استخدامات دي دي يت وغريها 
يف السبعينيات. يف الواليات املتحدة, يتطلب قانون مكافحة  بالكلور املعاجلةمن اهليدروكربونات 

تكون اآلثار البيئية الضارة متوازنة مع التكاليف  الفدرالية أنرشية والفطريات والقوارض املبيدات احل
 االقتصادية لتنظيم استخدام املبيدات والفوائد التي يوفرها مبيد اآلفات.

 

 بعض أحدث أنواع املبيدات?هي ما 

مئات املواد ات, ازداد تنوع املبيدات احلرشية بشكل كبري. يتم اآلن استخدام يمنذ الستين
ا من مبيدات  ةثيشكل خماليط. تعد املواد الكيميائية احلد عىلتوجد عادة  والتيالكيميائية,  أقل ثباتً

 تسببقتل األسامك. ومع ذلك, يمكن أن  ةوال تسبب عادً  بالكلور املعاجلةاآلفات اهليدروكربونية 
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ا دون املميتة مثل اضطراب الغدد الصامء, وتغري النمو والسلوك, وانخفاض النمو, وغريها من آثارً 

مثل الفوسفات العضوي والكارباميت أقل  "من اجليل الثاين"اآلثار. كذلك تعد مبيدات اآلفات 
احلية, فإنه استدامةً يف البيئة, ولكن إذا تزامن الرش مع وقت التكاثر ومراحل احلياة املبكرة للكائنات 

يمكن أن يرض بمراحل احلياة املبكرة احلرجة. يتحلل الفوسفات العضوي يف البيئة يف غضون أسابيع. 
 تم تطويرها من مركبات كيميائية مشاهبة لغاز األعصاب, وليس من املستغرب أن تؤثر يف اجلسم

ن يزيد الفوسفات وهو أمر مهم لنقل نبضات األعصاب. مع اجلرعات العالية, يمكن أ كيميائيًا,
العضوي من النظام العصبي ويسبب الغثيان والدوار, أو يف حاالت التسمم الشديد والتشنجات 
والشلل التنفيس. أحد أنواع الفوسفات العضوي شائع االستخدام يف املستنقعات املاحلة هو تيمفوس, 

ا عىل األسامك والطيور واحلرشات (األنواع املفيدة وكذلك  اآلفات) والروبيان الذي يعد خطرً
والرسطانات. وقد لوحظ انخفاض يف الرسطانات والعوالق احليوانية بعد استخدام الفوسفات 

ذلك األغنام  ومنالعضوي يف مكافحة البعوض, ووجد أنه يرتاكم يف كائنات املستنقعات املاحلة, 
ة, تتغلغل من املالثيون كضباب من عربة متحرك رشرسطانات. يمكن الالصغرية, وبلح البحر, و

الفوسفات العضوي أمانًا, وقد  أنواع خالل النبات, مما يؤدي إىل قتل البعوض البالغ. يعد أحد أكثر
ا له,  تتأثر واستخدم يف برامج كثرية للقضاء عىل اآلفات. ومع ذلك, فإن نحل العسل حساس جدً

 البيئة, خاصة يف الرتبة برسعة يف العضوي الفوسفاتتحلل ي إذا تصادف وجودها.املستعمرات أحيانًا 
الرطبة, وله سمية منخفضة نسبيًا لكائنات مصبات األهنار والطيور والثدييات. وعادة ما يتم تفتيته يف 

, ولكنه يمكن أن يؤثر عىل هايغضون أسابيع قليلة باملياه وأشعة الشمس والبكترييا يف الرتبة وامل
ا ما يتم الكشف عن قبل أن تتحلل بالكامل. وكثريً الكائنات احلية يف مصبات األهنار غري املستقرة 

استخدام مبيدات اآلفات احلالية يف بيئة وأنسجة احليوانات, عىل الرغم من أهنا أقل ثباتًا من املواد 
جدالكيميائية السابقة.  العديد من مبيدات اآلفات املختلفة (مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب  وُ

 ياه والرواسب والكائنات املائية يف مصبات األهنار يف املناطق الزراعية.واملبيدات احلرشية) يف امل
 

 ?"اجليل الثالث"ما مبيدات 

كام أدرك الناس اآلثار واسعة النطاق ملبيدات اآلفات من اجليل األول والثاين عىل حد سواء, 
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١٠٠
ا يف سميتها للحرشأشد فقد بُذلت حماوالت لتطوير  مبيدات  ات. تعدمبيدات اآلفات اجلديدة ختصصً

أقل سمية بكثري للطيور والثدييات واألسامك. وتستهدف بعض هذه املبيدات احلرشية  اجليل الثالث
اجلديدة دورة يرقات احلرشات عن طريق حماكاة حيويتها أو هرموناهتا. تستهدف مبيدات الريقات 

Larvicides  ا عىل الكائنات غري ستهدفة, وهي أكثر فاعلية ملااملراحل الريقية للحرشة, وهي أقل رضرً
ودقة من املواد الكيميائية التي تركز عىل احلرشات البالغة. تستهدف مبيدات الريقات موطن التكاثر 

الريقات املستخدمة مبيدات املحدود قبل أن تتاح للبالغني فرصة االنتشار عىل نطاق واسع. أحد أنواع 
كي هرمون النضج اخلاص باحلرشات, والذي , وهو عامل نمو حرشي حياmethopreneرين بهو ميثو

يمنع عادة الريقات من التحول قبل األوان إىل مرحلة البلوغ. عندما تتوقف احلرشة عن إفراز هرمون 
منع فإنه يامليثورين  وجدالنمو خالل مرحلة الترشنق, تصبح جاهزة للتطور إىل مرحلة البلوغ. إذا 

لوحظت بعض التأثريات يف الكائنات املائية غري  وقدرشة. احلوت مت ومن ثم ,حتفيز تطور الترشنق
املستهدفة, هناك قلق من أن هذه املواد الكيميائية قد يكون هلا آثار ضارة عىل القرشيات, والتي ترتبط 

ا باحلرشات. نوع  الكيتني هو أحد والكيتني.  تصنيعخر من أنواع املبيدات هو مثبطات آارتباطًا وثيقً
ذلك احلرشات املستهدفة والقرشيات غري  ومنيسة للهياكل اخلارجية للمفصليات (املكونات الرئ

الريش, مما يؤدي إىل موهتا. لسوء احلظ بالنسبة تكون املستهدفة). يمنع مثبط الكيتني الريقات من 
لألذ  تتعرضيمكن أن  ومن ثم, انفس الكيتني يف اهلياكل اخلارجية اخلاصة هب اللقرشيات, لدهي

. تشكل القرشيات أغلبية احليوانات الصغرية يف اهلائامت احليوانية, املبيد عندما يتم رش الشديد
عني كمية أقل من الطعام لألسامك الصغرية. كام تتأثر القرشيات الكبرية مثل يوختفيض أعدادها 

 الروبيان والرسطانات, خاصة عندما تكون يف املراحل الريقية وجيب أن تتكاثر بشكل متكرر.

ا كن أيضً يم الرئيس املستخدم  النوعلحرشات كمبيدات. لا استخدام البكترييا التي تسبب أمراضً
, Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)  ارسائيلنسس يف املستنقعات املاحلة هو باسيلوس ثورينجينسيس

ا متزق اجلهاز اهلضمي سامة لريقات البعوض. بعد أن تؤكل, فإهن انتقائيةوالذي ينتج بلورات بروتينية 
لحرشات كمبيدات حرشية, تكون لسبب املوت الرسيع. عند استخدام أمراض معينة يما وهو , للعائل
حدوث رضر للكائنات احلية غري املستهدفة أقل, ولكن نحل العسل والفراشات واليعسوب  يةاحتامل

ا عرضة للخطر.   واحلرشات املفيدة األخر قد تكون أيضً
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١٠١
 تنظيم املبيدات?كيف يتم 

 , يتطلب القانون الفدرايل للمبيدات احلرشية والفطريات والقوارض أنيف الواليات املتحدة
تتوافق النتائج البيئية السلبية ملبيد اآلفات مع آثاره املفيدة يف التحكم يف جمموعات اآلفات (عىل سبيل 

ستخدام, كان من األسهل دائامً توثيق . عند تسجيل مبيدات اآلفات لالاملثال, زيادة اإلنتاج الزراعي)
فوائدها املالية بدالً من تقدير التكاليف البيئية, ويتم اختبار السمية من قبل الرشكة املصنعة للمبيد 
احلرشي, التي لدهيا مصلحة يف تقليل آثاره الضارة. تعتمد معظم اختبارات السمية بموجب القانون 

 %٥٠ميتة (الرتكيز الذي يقتل املت والقوارض عىل التأثريات الفدرايل للمبيدات احلرشية والفطريا
 من% ٥٠ يقتل الذي الرتكيز. ال يتعلق شب املميتةمن التأثريات  من احليوانات املعرضة) بدالً 

ال تشمل فروق األنواع, أو اآلثار  إذ ;العاملية احلقيقية ملبيدات احلشائش باآلثار املعرضة احليوانات
سمك  , مثلاآلثار املتأخرة. معظم الكائنات احلية يف االختبار هي أنواع املياه العذبة, أو املميتة شب

. يتم تقييم املواد الكيميائية الفردية من خالل هذه االختبارات واخليشوم األزرقالسلمون املرقط, 
ظهور مواد ولكن يف الطبيعة, تتعرض احليوانات ملجموعة متنوعة من املواد الكيميائية, مع  ,القياسية

 جديدة كل عام, كام أن سمية املخاليط املعقدة ليست مفهومة عىل اإلطالق.
 

 ما اإلدارة املتكاملة لآلفات?

اإلدارة "تتطور السيطرة عىل احلرشات ببطء من االعتامد عىل املبيدات احلرشية الكيميائية إىل 
صادر ومبيدات الريقات والسيطرة التي تشمل مراقبة جتمعات اآلفات واحلد من امل "املتكاملة لآلفات

تبدأ أنشطة احلرشات البالغة والريقات ومواطنها,  تتبع برامج املراقبة يف املستنقعات امللحيةاحليوية. 
فقط عندما تتعد جمموعات اآلفات بعض املستويات املحددة. ينطوي ختفيض املصدر عىل املكافحة 

اه يف املستنقعات املفتوحة وإدارة االحتجاز الدوراين القضاء عىل مواطن الريقات, ويشمل إدارة املي
ما يقلل من وهو  ,حيث يتم غمر املستنقع بشكل طفيف خالل فصل الصيف بواسطة خزانات مؤقتة

تكاثر البعوض. تشمل املكافحة البيولوجية استخدام احليوانات املفرتسة ألكل يرقات البعوض, مثل 
 سامك.األ بعضالالفقاريات املائية, والبعوض, و
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١٠٢
 ما آثار املبيدات احلرشية عىل الكائنات غري املستهدفة?

يف ستينيات القرن املايض, تراكمت مستويات عالية من دي دي يت واملبيدات ذات الصلة يف 
األعشاب يف املناطق الساحلية يف الواليات التي تسكن البني والنسور  البجعالطيور املفرتسة مثل 

الفشل اإلنجايب وكانت معرضة لالنقراض إىل أن تم حظر املادة الكيميائية يف عام  وتسببت يفاملتحدة 
ا, قشور رقيقة جدً بم. تسببت دي دي يت واملبيدات ذات الصلة يف أن تضع هذه الطيور بيضها ١٩٧٠

 بحيث ينكرس البيض عندما جتلس الطيور عليها, مما يؤدي إىل فشل يف اإلنجاب.

السامة مميتة أو شبه مميتة. ويمكن توثيق التأثريات يف حاالت  يمكن أن تكون التأثريات
التعرض للمخترب أو احلقل يف الكائنات احلية يف هذا املجال. يمكن دراسة التأثريات عىل مستويات 

التأثريات عىل اإلنزيامت أو احلمض النووي), إىل الكائن احلي  مثلخمتلفة من املستو اجلزيئي (حيوية 
التغريات يف مثل عىل السكان (والتطور), والسلوك, وات عىل النمو, ووظائف األعضاء, التأثري مثل(

د على عدات لتأثيرا مثل(لمجتمع امستو لى , إلعمرية)البنية دة أو الوالل امعدالسكان أو  كثافة
دة). إن التأثريات عىل اجلهاز املناعي للكائنات, ونظام الغدد الصامء, واجلهاز لموجواع األنوا
لعصبي, واجلهاز التناسيل, وما إىل ذلك, هي أمور بالغة األمهية. ومما يثري القلق الشديد وجود مواد ا

كيميائية ذات قدرة عىل التسبب يف تشوهات جنينية, أو تغريات جينية (طفرات), أو اختالل الغدد 
 الصامء, أو الرسطان (الرسطنة).

دي يت, التي تستهلك وقتا طويال للتحلل  , مثل دياملعاجلة بالكلوريمكن للهيدروكربونات 
أن متنع الريقات البحرية من النمو بشكل طبيعي, وتقلل من عملية التنفس والتمثيل الغذائي, 
وتضعف النمو, وحتد من توازن امللح واملياه. وال تزال مبيدات اآلفات الفوسفاتية والكرباماتية, وهي 

, املستخدم carbaryl "كرباريل"ثار ضارة. واملبيد احلرشي آ تشكل, "من اجليل الثاين"مبيدات اآلفات 
ا سام للغاية لرسطانات دونجينيس للسيطرة عىل الروبيان يف أحواض املحار يف املحيط اهلادئ, هو أيضً 

Dungeness  ذات األمهية التجارية. وتعد يرقاهتا شديدة احلساسية للمبيدات احلرشية األخر
ا, ك  Malathionام متت مراجعته من قبل فيلدمان وزمالئه. يبطئ مبيد مالثيون ومبيدات الفطريات أيضً

ما جيعل وهو عىل السلوك, كام تؤثر مبيدات أخر  ,تطور الريقات عن طريق تأخري طرح الريش
 احليوانات أكثر عرضة للحيوانات املفرتسة.
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١٠٣
 ما اضطراب الغدد الصامء?

هناك قلق خاص بشأن املواد الكيميائية التي تغري تطور وعمل نظام الغدد الصامء وتؤثر عىل 
التطور حتى عند الرتكيزات املنخفضة للغاية. تسمى هذه املواد الكيميائية بمعطالت الغدد الصامء, 

 endocrine disruption اختالل الغدد الصامء مسبباتوهو مصطلح اخرتعه ثيو كولبورن. تشمل 
 وبعض مركبات ثنائي  املعاجلة بالكلوراملعروفة دي دي يت ومبيدات اآلفات اهليدروكربونية األخر

اللهب.  ومثبطاتوالبالستيك واملنظفات  الفلزاتالفينيل متعدد الكلور والديوكسينات وبعض 
يتعرض هلا احليوان, ا عىل مرحلة احلياة التي حتتوي هذه املواد الكيميائية عىل آليات عمل خمتلفة, اعتامدً 

هي تلك التي تؤثر  املواد الكيميائية شيوعاً أكثر وقد يكون هلا تأثريات ال تُر لسنوات بعد التعرض. 
عىل التكاثر, وقد حتاكي اهلرمونات الطبيعية أو متنعها بحيث يمكن أن تتعطل عملية التكاثر, وقد يتم 

 ترسيعه, أو منعه., أو يتم التطورإنتاج نسل ثنائي اجلنس, وقد يتأخر 

أول األمثلة املوثقة لتعطيل الغدد الصامء يف بيئة األهنار كانت احللزونات البحرية والقواقع 
 للحشفيف الدهانات املانعة  tributyltin TBT القصدير بوتيل ثالثيالطينية التي تأثرت باستخدام 

ن االلتصاق هبيكل السفينة (انظر املطبقة عىل القوارب ملنع الطحالب واحليوانات البحرية القرشية م
). يف السابق, كان النحاس هو العنرص الرئيس السام يف هذه الدهانات, لكن مركبات ثالثي ٥الفصل 

املواد  تسببتبوتيل القصدير كانت أكثر فعالية وطويلة األمد. وكام نوقش يف الفصل السابق, 
خفضة للغاية, يف تطور أنثى القواقع ألعضائها الكيميائية املستندة إىل القصدير, حتى عند مستويات من

ظر اآل ن استخدام مركبات ثالثي بوتيل اجلنسية الذكرية وأن تصبح عقيمة, وتقل أعدادها. حيُ
احللزون. يتم طالء  حتسن أعدادساعد عىل  البلدان, وهو ماالقصدير يف الدهانات البحرية يف معظم 

ثري من مركبات ثالثي بوتيل القصدير, وتُبذل جهود معظم القوارب بدهانات نحاسية أقل سمية بك
الرتكيبات الشائعة املستخدمة مادة  منبحثية للعثور عىل طرق غري سامة أو أقل سمية ملنع التلوث. 

تضاف إىل دهانات تستند إىل النحاس لزيادة فعاليتها. عىل الرغم من عدم  irgarolتسمى إرجارول 
إرجارول شديد السمية للنباتات, بام يف ذلك اهلائامت النباتية,  إن فوجود اختالل يف الغدد الصامء, 

والطحالب البحرية, واألعشاب البحرية. وهو مستقر إىل حد ما يف املياه والرواسب, وأصبح ملوثًا 
ا عىل البيئة. ا مستمرً  واسع االنتشار يف املناطق املجاورة للمرايس البحرية ويشكل خطرً
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١٠٤
ا قد تؤثر بعض املبيدات  احلرشية األخر واملواد الكيميائية الصناعية برتكيزات منخفضة جدً

ا عىل وظائف اهلرمون, ويُشتبه يف أن االنخفاضات املبلغ عنها يف عدد احليوانات املنوية البرشية  أيضً
. تم اإلبالغ عن العديد من التشوهات هلذه امللوثات قد تكون ناجتة عن التعرض هاوزيادة تشوه
بحرية أبوبكا يف والية فلوريدا  يفالتامسيح تسبب تعرض  احليوانات املختلفة يف الطبيعة. اإلنجابية يف

تشوهات يف احليوانات املنوية. ظهرت الضفادع  باإلضافة إىلحجم القضيب  يف صغرملبيدات اآلفات 
بالقرب من  ةاملتواجد كساماألثنائية اجلنس يف املناطق التي تستخدم فيها مبيد األعشاب األترازين. 

عادة ما تظهر فقط يف , إلناث زعنفة رشجية ممتدةلمصانع الورق لدهيا ظروف ثنائية اجلنس حيث تنمو 
مك قشور البيض يف الطيور املعرضة لل ا دي دي يت والذي يعد أيضً  الذكور.  تم مالحظة رقة أو قلة سُ

يتم صياغته عند حدوث املشكلة.   عىل اضطراب الغدد الصامء, عىل الرغم من أن هذا املصطلح ملمثاالً 
ويبدو أن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد تتزامن مع زيادة حاالت اخلنوثة يف بعض األسامك 
والثدييات البحرية. ويبدو أن الدببة القطبية, التي تعيش بعيداً عن أي مصدر للملوثات ولكن يف قمة 

  رتكز امللوثات تُظهر أعضاء تناسلية غري طبيعية.السلسلة الغذائية يف القطب الشاميل حيث ت
 

 ما املؤرشات احليوية?

هي تغريات (كيميائية حيوية بشكل عام) يمكن استخدامها  Biomarkersاملؤرشات احليوية 
 P-450لملوثات. تتضمن بعض املؤرشات احليوية اجلزيئية حثّ السيتوكروم (لستجابات اللتقييم ا

1A or CYP1A يستخدم يف  ييشري إىل التعرض للهيدروكربونات العطرية وهو نظام إنزيم), والذي
يشري إىل  والذي(بروتني الصفار) يف الذكور,  فيتللوجينني إنتاج عملية األيض. مؤرش حيوي أخر هو

, وعادة ما يتم إنتاجها فقط من قبل estrogenic chemicals التعرض للمواد الكيميائية االسرتوجينية
ا اعتبار ترقق قرش البيض للطيور املوصوفة أعاله مؤرشً اإلناث.  ا. ايمكن أيضً  حيويً

 

 السكان?عىل مستو  الناجتةما أنواع التأثريات 

املواد  الستخداميمكن مالحظة التأثريات عىل مستو السكان مثل انخفاض أعدادها نتيجة 
الكيميائية التي ليس هلا بالرضورة تأثريات مبارشة عىل التكاثر. عىل سبيل املثال, يمكن للمواد 
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١٠٥
السمية العصبية أن تؤثر عىل السلوك, بام يف ذلك السلوك اإلنجايب. إذا كان سلوك  ذاتالكيميائية 

ت املواد الكيميائية تؤثر التناسل وقد يقل عدد السكان. إذا كانالتكاثر غري طبيعي, فسوف ينخفض 
ا وقد ال تكون قادرة عىل التكاثر كذلك جيدً , فإهنا لن تنمو قليلة التغذيةعىل سلوك التغذية والكائنات 

صابني. إذا كانت امللوثات تُضعف القدرة عىل جتنب احليوانات املاألفراد غري ب مقارنةأو العيش 
ترتك ذرية. وإذا كانت املواد الكيميائية تؤثر عىل جهاز املفرتسة, فإن احليوانات لن تعيش طويال وقد ال 

املناعة, فإن الكائنات احلية ستكون أكثر عرضة لألمراض. هذه ليست سو بعض الطرق التي يمكن 
ا أن أن ينخفض  ستجيب السكان يف املناطق يفيها عدد السكان نتيجة التعرض للملوثات. يمكن أيضً

. هذا االختيار  ألكثر األفرادار يختاال ويكونمالً للملوثات, لوث بأن تصبح أكثر حتتالمزمنة  حتمالً
 ا.(استجابة تطورية) ينتج عنه جمموعة خمتلفة وراثيً 

 

 املجتمع?ما التأثريات التي تنتج عىل مستو 

بمجرد أن تتأثر األنواع احلساسة, يمكن أن حتدث تغريات يف املجتمعات. بشكل عام, تصبح 
ا عً املجتمعات أقل تنو ا بسبب فقدان بعض األنواع احلساسة. حتدث حتوالت يف تكوين املجتمع أيضً

األنواع حساسية. متت دراسة أكثر تنخفض  كامحيث تصبح األنواع القادرة عىل التحمل أكثر وفرة, 
التأثري عىل مستو املجتمع بشكل عام يف جمتمعات القاع التي تتكون بشكل كبري من الديدان متعددة 

ك والرخويات ثنائية املرصاع التي تعيش يف الرواسب وال يمكنها االبتعاد برسعة. ومن األشوا
املقاربات املفيدة التي وضعها بيرت تشابامن, قياس تباينات امللوثات يف الرواسب, وسمية الرواسب 
ة (بواسطة اختبارات سمية الرواسب), وبنية املجتمع القاعي. ويشار إىل ذلك باسم الرواسب ثالثي

مفيد  فإنهال يمكن أن يشري إىل أي نوع من أنواع املواد امللوثة املسؤولة عن السمية,  وإذا كاناجلودة. 
ا ملقارنة مناطق خمتلفة أو تغريات يف منطقة معينة بمرور الوقت. متيل املواقع امللوثة إىل  وجود جدً

للغاية التنبؤ باآلثار احليوية  ملوثات متعددة قد تتفاعل بطرق خمتلفة. وبسبب هذه التفاعالت, يصعب
 .التي تستند فقط إىل معرفة أنواع وتركيز امللوثات يف موقع معني
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١٠٦
 ما الذي يمكن أن تفعله الكائنات البحرية للدفاع عن نفسها ضد التأثريات السامة?

لد احليوانات أنظمة إنزيمية يمكنها إزالة السموم الكيميائيات العضوية وتكسريها. سيتم 
ألفراد يف أكثر ا تؤثرمناقشتها الحقاً يف الفصل الثامن. عىل املد الطويل, يمكن للمواد الكيميائية أن 

.أكثر يمكن أن حتدث تطورات يف من ثم قدرة عىل التحمل, و  األفراد حتمالً
 

 جتاهات يف تلوث مبيدات اآلفات?ما اال

امللوثات الثابتة يف الرواسب الساحلية والكائنات احلية يف الواليات املتحدة بشكل  تناقصت
 ١٤٠عام خالل العقدين املاضيني. تدير اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي برنامج مراقبة 

 مركباتكل أنحاء البالد. وبالنسبة إىل يف موقع  ٣٠٠في (بلح البحر واملحار)  املحارياتفي ملوثاً 
ا ملحوظًا  اموقعً  ٨٨), فقد أظهر (التي تم حظرها butyltins, TBTالقصدير  بوتيل ثالثي انخفاضً
املعاجلة مل تظهر أي زيادة. بالنسبة للملوثات العضوية مثل مبيدات اآلفات اهليدروكربونية  ولكن

 موقعاً  ١٣٣ت املتحدة يف السبعينيات والثامنينيات), أظهر (التي تم حظر معظمها يف الواليا بالكلور
مل تظهر أي مواقع زيادة فيها. تقوم احلكومة الكندية بمراقبة امللوثات يف بيض  ولكنملحوظًا  انخفاضاً 

حظورة املرشية احلبيدات دي دي يت وبعض امليف الكلوردان والدايلدرين و الطيور, وقد وجدت نقصاً 
. يّ ِ قابُ النَّرسْ  يف بيض طائر مالك احلزين األزرق, وطائر الغاق املتموج, والعُ

 

 ما مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور?

باهليدروكربونات  اًيضأ polychlorinated biphenyls, PCBsالكلور متعدد ثنائي الفينيل  يعرف
م ١٩٧٩م في عاة لمتحدت الوالياافي حظرها تم حتى م ١٩٢٩م عا نذتم تصنيعها م, املعاجلة بالكلور

من ذرات  ء يتكونا بمبيدات اآلفات الكلورية العضوية. كل جزي). ترتبط كيميائيً ٦٫٢لشكل (ا
من خمتلف  زيءج ٢٠٩هيدروجني مزدوجة (ثنائي فينيل). يوجد −الكلور مرتبطة بحلقة كربون

يف عدد وموقع ذرات الكلور عىل  ختتلفلتي املختلفة (أو متجانسات) ا الكلور متعدد الفينيل ثنائي
 هيأكثر  كلور ذراتاحللقات. وبصفة عامة, تكون مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املزودة ب

الكلور. مثلها مثل املبيدات اهليدروكربونية ذرات أقل من  عددكثر سمية من تلك التي حتتوي عىل األ
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١٠٧
, فإهنا تبقى يف البيئة لفرتة طويلة, ولدهيا قابلية منخفضة للذوبان يف املياه, وترتاكم يف املعاجلة بالكلور

الدهون. يشتبه يف أهنا تسبب الرسطان وقد تم ربطها بعقم الذكور والعيوب اخللقية. يف الطيور 
زتان من والسمك تقلل من فقس البيض, وتغيري السلوك, وتقلل االستجابة املناعية. توجد فئتان متمي

 متحدة. حتتوي املركبات وغري متحدة املستو متحدة املستومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور: 
وجود عىل هيكل مسطح صلب إىل حد ما, مع  املستو ,ما يعطي وهو حلقتي فينيل يف نفس املستو

نفس الطريقة التي اجلزيء تركيبة مشاهبة لثنائي بنزو ديوكسني متعدد الكلور ويسمح هلا بالترصف ب
وال , قائمة ع اوضأات الكلور يف رذفتكون  املستو متحدة غرياملركبات أما تعمل هبا هذه اجلزيئات. 

ا من جمموعة الديوكسني السامة للغاية. ومع ذلك, فإن هلا تأثريات سمية عصبية وسمية متثل  جزءً
بالديوكسينات. بسبب عدم قابليتها نخفضة مثل تلك املرتبطة املستويات عند امل تمناعية, ولكن ليس

, واالستقرار الكيميائي, ودرجة الغليان العالية, وخواص العزل الكهربائي, دخلت لالشتعال
يف مئات التطبيقات الصناعية والتجارية بام يف ذلك املعدات ر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلو

 ,الورقوويف األصباغ ومواد التلوين  مثل الصبغات يف الدهانات ومنتجات املطاط, ,الكهربائية
 وغريها الكثري.

 

 
 ضح فيه املواقع املختلفة التي قد تعلق فيها ذرات الكلور بالكربونتجزيء ثنائي الفينيل متعدد الكلور, ي ) ٦٫٢(شكل ال
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١٠٨
 دخل ثنائي الفينيل متعدد الكلور إىل البيئة البحرية?يكيف 

 polychlorinatedعىل عكس املبيدات, ال يتم رش مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 

biphenyls, PCBs  البيئة من خالل التقصري  إىلعن قصد يف البيئة. تم استخدامها يف الصناعة ودخلت
رة سيئة أثناء تصنيعها واستخدامها. وال يزال باإلمكان إطالقها يف البيئة من مواقع النفايات اخلطيف 

لنفايات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, والترسب من  السليمالصيانة, أو اإللقاء غري املرشوع أو غري 
, والتخلص من املنتجات املحتوية عليها يف مدافن هذه املركباتاملحوالت الكهربائية املحتوية عىل 

عن طريق حرق بعض النفايات.  النفايات غري املصممة للنفايات اخلطرة. كام يمكن إطالقها يف البيئة
العثور عليها يف الثلج ومياه البحر يف املناطق البعيدة عن مكان طويلة, حيث تم ملسافات  نقلهاويمكن 
 الكلور متعدد الفينيل ثنائي مركباتفهي موجودة يف مجيع أنحاء العامل. بشكل عام,  من ثم, وإطالقها

هذه ا. ترتاكم بعيدً  هي القادرة عىل االنتقال, )جزيءكل لعدد ذرات كلور أقل اخلفيفة (حتتوي عىل 
املعاجلة بالكلور ركبات يف الكائنات احلية املائية, بام يف ذلك اهلائامت واألسامك, ومثل املبيدات امل

 بقمةدة لموجوك األسماا حتتوي من ثموميثيل الزئبق, يتضخم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. و
 ). ١٫٣الصغرية (شكل األسامك ات أعىل من عىل تركيزئية الغذالسلسلة ا

مليون رطل من مركبات  ١٫٣ألقت مصانع جنرال إلكرتيك يف شامل والية نيويورك ما يُقدر بنحو 
 ١٩٧٧سنة حتى أُمرت بالتوقف يف عام  ٣٠ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف هنر هدسون العلوي عىل مد 

. تنترش الرواسب عالية االنتشارأنحاء النهر إىل ظهور سمية م. ومنذ ذلك الوقت, أد انتشارها يف مجيع 
ميل  ٢٠٠امتداد  حتديدوأكثر تكلفة. تم  صعبةعل عملية التنظيف جت مساحة كبريةامللوثة لتغطي امتداد 

. وعىل الرغم من أن القانون يقيض بتطهري مركبات ثنائي الفينيل السوبرفند لتنظيفهاتقريبًا من النهر يف موقع 
رشكة جنرال إلكرتيك قد حاربت وكالة محاية البيئة يف املحاكم لعقود حتى تم التوصل  فإندد الكلور, متع

ا إىل اتفاق يف عام    م. ٢٠١١م وبدأت عملية التنظيف يف عام  ٢٠٠٥أخريً
محاية البيئة يف والية نيويورك يف إجراء مراقبة مكثفة ملركبات ثنائي الفينيل متعدد  قسمرشع 

يف املنطقة يف عام القاروس املقلم لسمك  ةاملحظور ةالتجاري واملصايداألسامك  مصايد الكلور يف
م وذلك بعد اكتشاف مستويات عالية يف هذه األنواع. ومنذ ذلك احلني, انخفضت مستويات  ١٩٧٦

هذه املركبات يف األسامك حول ميناء نيويورك ثم استقرت عند مستو مقبول. وعىل الرغم من ذلك, 
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١٠٩
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املوجودة يف األسامك يف منطقة هدسون ال تزال تتجاوز ما فإن 

املوارد الطبيعية لنهر هدسون (الذي يتكون من أمناء م من قبل  ٢٠١٣يعد آمنًا, وفقاً لتقرير صدر عام 
زارة الداخلية). اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي, ووو ,والية نيويورك, ووزارة التجارة

هلدسون, ولكن اجلزء العلوي تأيت معظم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف اجلزء األدنى من 
تم العثور عىل  من مصادر حملية. آتية% من املستويات املرتفعة يف نيويورك/نيوجرييس ٤٠حوايل 

خليج تشيسابيك من قبل مستويات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف سمك الفرخ األبيض من منطقة 
 قياستم تجمعات املياه املحلية. وقد مسالتنمية احلرضية والضواحي يف بكينج وزمالئه مرتبطة بقوة 

نسبة (شدة التنمية يف مستجمعات املياه باستخدام أربعة مقاييس لالستخدامات املتقدمة لألرايض 
عالية الكثافة, والتجارية األرايض السكنية  املطورة, نسبةإمجايل األرايض  املنفذ, نسبةالسطح غري 

ملركبات ثنائي الفينيل  در حمتملةاناطق مصهذه املونسبة األرايض املستغلة كمشاريع جتارية) لتمثل 
يف مستجمع املياه حوايل  يضا. عندما بلغ تطوير األرمقارنة بمصبات األهنار الفرعيةمتعدد الكلور 

الساحلية), تبدأ مركبات  والياتالتكون كثيفة بشكل خاص يف % من املساحة الكلية (التي ال ٢٠
هبا لالستهالك. ومن الواضح أن  املويصثنائي الفينيل متعدد الكلور يف األسامك يف جتاوز احلدود 

املركبات املنتجة أو املستخدمة تارخييًا يف املناطق التجارية والسكنية مستمرة يف البيئة, وكان للمناطق 
 ملصب الفرعي تأثري كبري عىل املستويات يف األسامك.القريبة من ا

القرن  لقد تم حظر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف الواليات املتحدة منذ سبعينيات
ا عىل حظرها, فإهنا  ٣٠, ولكن ال يزال يتم إعادة توزيعها وانتشارها. بعد مرور أكثر من املايض عامً

سمك القاروس  أكل بعدمتويص الناس  الواليةك لدرجة أن وكاالت ال تزال ترتاكم يف أنسجة األسام
أكثر من وجبة واحدة يف األسبوع من  أكل بعدم, نيوواركأو الرسطانات الزرقاء من منطقة خليج 

 املأكوالت البحرية من مناطق أخر يف مصب هنر نيويورك. 
 ١٨عن مزرعة مساحتها وهناك موقع آخر ملوث بثنائي الفينيل متعدد الكلور, وهو عبارة 

مُصنعوُ األجهزة الكهربائية مركبات  رصفألف فدان يف نيو بدفورد بوالية ماساتشوستس, حيث 
ثنائي الفينيل متعدد الكلور ونفاياهتم يف امليناء مبارشة وكذلك من خالل شبكة املجاري يف املدينة. 

ة واألدوية ملركبات ثنائي الفينيل وتتجاوز مستوياته يف األسامك ورسطان البحر حدود إدارة األغذي
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١١٠
 متعدد الكلور يف األغذية البحرية الصاحلة لألكل. هناك خطر متزايد من الرسطان وأمراض أخر
لألشخاص الذين يتناولون املأكوالت البحرية بانتظام من املنطقة. وبينام اختفت بعض األنواع, 

سامك كييل يف املوقع أصبحت أكثر قدرة عىل وجدت ديان نايس وزمالؤها يف وكالة محاية البيئة أن أ
حتمل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. تتكيف األسامك مع املستويات العالية منها من خالل 

 غري طبيعي.حيوي التغريات اجلينية عن طريق تطوير مسار كيميائي 
 

 ما الديوكسينات?

هي من أكثر املواد الكيميائية املعروفة سمية.  Furans اتوالفيوران Dioxinsالديوكسينات 
الديوكسني مصطلح عام يصف جمموعة من مئات من املواد الكيميائية شديدة الثبات يف البيئة. 

). يتشابه ٦٫٣ديوكسني (الشكل  −يب −رباعي كلورو بنزو − ٨, ٧, ٣, ٢واملركب األكثر سمية هو 
 تربط ةأكسجني واحدوجود ذرة ديوكسني, ولكن مع  ثنائي بنزوفوران متعدد الكلور مع ثنائي بنزو

 حلقتي البنزين بدالً من اثنني.
تقاس سمية الديوكسينات األخر ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املشاهبة للديوكسني 

ديوكسني. ال يتم تصنيع الديوكسينات  −يب −رباعي كلورو بنزو − ٨, ٧, ٣, ٢ مركبمقارنة بـ
قصد, ولكنها تتشكل كمنتجات ثانوية غري مقصودة للعمليات الصناعية التي والفيورانات عن 

الورق التي تستخدم مواد التبييض  وصناعةتستخدم الكلور, مثل تصنيع املواد الكياموية واملبيدات, 
البويل فينيل كلورايد. تم العثور عىل مادة الديوكسني, وهي مادة ملوثة بالستيك الكلورينية, وإنتاج 

ا لعمليات "أورنج"بيد األعشاب يف م , يف قناة لوف يف شالالت نياجارا, يف نيويورك, وكانت أساسً
اإلجالء يف تايمز بيتش وميسوري وسيفيسيو, إيطاليا. أد احلادث الصناعي يف سيفيسو إىل العديد 

 ء., حيث اكتسب اجللد تشوهات كتلية محرامن حاالت الورم الدموي اجللدي املستحث بالديوكسني
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١١١

 
 ٨ ,٧ ,٣ ,٢جزيء الديوكسني, الذي يوضح املواضع املختلفة التي يمكن أن تعلق فيها ذرات الكلور.  ) ٦٫٣(شكل ال

 األكثر سمية ديوكسني −يب −بنزو كلورو رباعي −
 

الديوكسينات, مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور, هي جزيئات عضوية ذات أعداد 
الكلور. وهي سامة بشكل خاص جلهاز املناعة ولتطور األجنة, والتي يمكن ذرات لمتفاوتة وترتيبات 

أن حتدث آثارها عىل الفور أو قد تتأخر لفرتة طويلة من الزمن, وربام تعوق التكاثر بمجرد نضوج 
يف الكبد ومتالزمة اهلزال  اً الفرد. ومن املعروف أهنا تغري اهلرمونات وتسبب مشاكل يف اإلنجاب وتلف

سيفيسو واحلوادث األخر, يبدو أن البرش أقل عرضة للتأثريات حادثة ن. باحلكم عىل والرسطا
تعرض  كامسيفيسو, تويف معظم حيوانات املزرعة,  حادثةاحلادة املبارشة من األنواع األخر. يف 

 الناس لورم دموي باجللد فقط.

 

 البيئة البحرية? إىلكيف تدخل الديوكسينات 

هنر باسايك قبل دخول خليج  بمصب نيوواركالديوكسني يف موقع ملوث بامدة  يوجد
أثناء حرب يف مبارشة. قامت رشكة دياموند شامروك بتصنيع مبيد األعشاب الربتقايل هناك  نيووارك

باسايك عىل طبقات من  ومصب نيوواركفيتنام وأطلقت الديوكسينات كمنتج ثانوي. حيتوي خليج 
طرية من الديوكسني يف الرسطانات الزرقاء واألسامك والطيور الرواسب امللوثة تسهم يف مستويات خ

التي تأكل األسامك. تعد مستويات الديوكسني املسجلة يف هنر باسايك ورسطان البحر األزرق يف 
من بني أعىل املستويات التي تم قياسها عىل اإلطالق يف احليوانات املائية, ويتم حظر  نيوواركخليج 

ا من اإلصابة بالرسطان.الرسطانات يف املنطقة  ا كبريً  ألن التلوث يشكل خطرً
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 الناجتة عنالتخلص من املواد املجروفة  نيوواركجعل وجود الديوكسينات يف رواسب خليج 

م, قررت وكالة محاية البيئة أن ٢٠٠٤قضية مثرية للجدل للغاية. يف فرباير  نيووارك ءقناة ميناتعميق 
ا  ا عىلالتلوث يف اخلليج يشكل خطراً وشيكً صحة البرش وعىل البيئة, وقد أُمرت الرشكة التي  وكبريً

بإجراء دراسة شاملة حتت إرشاف وكالة محاية البيئة  كهنر باساي مصبكانت مسؤولة عن التلوث يف 
تصميم خطة تنظيف. يف هذا املوقع ويف العديد من األشخاص اآلخرين الذين حيتاجون إىل وذلك ل

من ثم حرك الرواسب وتت حيثكجزء من عملية التنظيف,  القاعحفر  عمليةالتحذير, هناك قلق من 
ما يتسبب يف التعرض اإلضايف وهو حتريك امللوثات التي ترتبط بإحكام بالرواسب ويتم حتريرها, 

منطقة  مصب, بدأ تنظيف السوبرفندالسمية للحيوانات والنباتات يف املنطقة. يف إطار برنامج وخطر 
ا يف عام   م. ٢٠١٢باسيك أخريً

 

 ?الديوكسينات ما آثار

, chlorinated hydrocarbonsاملعاجلة بالكلور , مثل اهليدروكربونات Dioxins الديوكسينات
ا من خالل حيويً  عاظمها لفرتة طويلة بعد حظرها. كام أهنا تتثابتة يف النظم البحرية, حيث تستمر آثار

 غري معروفة بشكل عام. أجنة األسامك حساسة للغاية وتطور هلا شبكات الغذاء, واآلثار طويلة املد
متالزمة متنع نموها الطبيعي. ومن املفارقات, أن يكون للتلوث بعض اآلثار اإلجيابية هذه امللوثات 

الرسطانات الزرقاء يف شامل نيوجرييس الصناعية  حيث جتمعرسطان البحر.  غري املبارشة عىل
فإن  من ثمظر صيدها بسبب القلق عىل سالمة اإلنسان. ووالتي حتمن الديوكسني  املرتفعةالرتكيزات 

 أعدادها تنمو وتزداد يف املناطق النظيفة التي يستمر الصيد منها.
 

عىل األشخاص ا متعدد الكلور أو الديوكسينات خطرً  مركبات ثنائي الفينيل تشكلهل يمكن أن 
 الذين يتناولون املأكوالت البحرية?

قد يتعرض األشخاص الذين يتناولون األسامك أو املأكوالت البحرية األخر بمستويات 
من  , لرتكيزات عاليةنيوواركمن ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو الديوكسينات, مثل خليج  مرتفعة

يمكن العثور عىل األسامك السامة يف العديد من مصبات األهنار األخر. حتتوي و. ثاتهذه امللو



 املبيدات والكيامويات العضوية الصناعية

  

١١٣
ثنائي الفينيل متعدد الكلور من أسامك هنر كولومبيا بالقرب من بورتالند, أورجيون عىل مستويات 

, يوجد لد العديد من النُظم يف حوض كولومبياوفوق ما تعده وكالة محاية البيئة آمنة لالستهالك. 
بام يف ذلك أجزاء من هنر كولومبيا الرئيس, تنبيهات أو حتذيرات بخصوص صيد األسامك حتذر الناس 

 من استهالك أنواع معينة من األسامك, لكن الناس ال يلتفتون دائامً إىل العالمات.

ارتبط تعرض األمهات ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات بزيادة خماطر 
تعريض  اذلك ارتبط أيضً  وبجانببالربو وتكرار عدو اجلهاز التنفيس العلوي عند الرضع. اإلصابة 

لقاح احلصبة. وهكذا, فإن التعرض الغذائي  إىلباستجابة األجسام املضادة  هلذه امللوثاتاألمهات 
لربو قبل الوالدة ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات قد يزيد من خطر اإلصابة با

 وقابلية اإلصابة باألمراض املعدية يف مرحلة الطفولة املبكرة.
 

 ما الذي يمكن عمله بشأن التلوث الكيميائي العضوي?

من الواضح أن إزالة الرواسب امللوثة أو تنظيفها ستؤدي إىل بيئة أنظف مع مرور الوقت. 
ديوكسني قد انخفضت يف وحلسن احلظ, فإن مستويات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومستويات ال

العقود القليلة املاضية, وكانت موضوع عدد من اللوائح الفيدرالية وأنظمة الدولة وعمليات التنظيف 
الرواسب مرتفعة التلوث (عىل سبيل املثال,  مشاريع السوبرفنديف الواليات املتحدة. أزال عدد من 

بعد عقود من اآلن, يأيت متعدد الكلور من هنر هدسون). يتطلع املرء إىل يوم, ربام  ثنائي الفينيل
وبقية نيويورك/ميناء نيو  نيوواركبأمان من خليج  البحر ورسطان األسامكالناس فيه يستهلك 

 جرييس, ميناء نيو بيدفورد, ومصب هنر كولومبيا, ومواقع أخر ملوثة.
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١١٥

 
EMERGING CONCERNS 

 ما أنواع امللوثات األخر التي بدأنا نتعرف عليها?
عىل  Contaminants of emerging concern, CECs  تم تعريف ملوثات االهتاممات املستجدة

من صنع اإلنسان أو أي كائن جمهري يظهر بشكل طبيعي وال يتم رصده يف  تنتجأهنا أي مادة كيميائية 
نسان. يف البيئة عامةً ولكن لديه القدرة عىل دخول البيئة والتسبب يف آثار بيئية أو صحية ضارة عىل اإل

تبارها يف السابق ملوثات وهي بعض احلاالت, يستمر إطالق هذه امللوثات لفرتة طويلة, لكن مل يتم اع
منترشة عىل نطاق واسع. يمكن أن تأيت من مصادر مياه الرصف الصحي والزراعي والصناعي. بعض 
األمثلة هي مثبطات اللهب املعاجلة بالربوم, الفثاالت (امللدنات), األلكيلفينول (تستخدم كمنظفات 

, وهو عامل مضاد للبكترييا يف العديد من ناومعروفة لتعطيل اجلهاز التناسيل), األدوية, والرتيكلوس
عدد كبري من املواد الكيميائية  منتجات العناية الشخصية والتي تشكل خماطر للبرش والبيئة. هناك أيضاً 
ا (عىل سبيل املثال, بعض األدوية,  اجلسيامت النانوية). لقد بدأ واجلديدة التي تم استخدامها مؤخرً

 .ل أن نعرف أي يشء عن آثارها البيئيةاستخدامها عىل نطاق واسع قب
 

 ملاذا تعد املستحرضات الصيدالنية ومنتجات العناية الشخصية  مصدر قلق?

هي وصفات طبية وقد ال تستلزم أي وصفة, بام  Pharmaceuticals الصيدالنيةستحرضات امل
تشمل  كاماملسكنات, وأدوية أخر, واملهدئات, وحبوب منع احلمل, ويف ذلك املضادات احليوية, 
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من الشمس  اتقياالصابون والعطور والو personal care products منتجات العناية الشخصية

ومستحرضات التجميل. حتى الكافيني (يف األغذية واملرشوبات باإلضافة إىل بعض املستحرضات 
جد  الصيدالنيةستحرضات امليدة حول يف املياه الساحلية. هناك خماوف متزا ت مجيعهاالصيدالنية) وُ

التي يتم العثور عليها أينام تم البحث عنها يف املسطحات املائية. هناك عدة أسباب للقلق. تدخل 
كميات كبرية منها إىل البيئة بعد االستخدام, وال تكون أنظمة الرصف الصحي جمهزة إلزالتها. فمعظم 

إلزالة  املعاجلة بالكلورحي ومياه الرصف حمطات املعاجلة تعمل عىل ترشيح مياه الرصف الص
يف  مترستحرضات التي هذه املامليكروبات املسببة لألمراض واملادة العضوية الزائدة, ولكنها ال تزيل 

عمليات املعاجلة التقليدية. عندما تطلق حمطات املعاجلة مياه الرصف الصحي, يتم إطالق املياه  أثناء
كرينز أن دوجتون و ملائية املستقبلة هلا. وقد وجد الباحثون مثلامللوثة مبارشة إىل املسطحات ا

املضادات احليوية وخمفضات ضغط الدم واهلرمونات والعقاقري النفسية ومسكنات األمل التي تغادر 
حمطات الرصف الصحي تستقبل باملسطحات املائية. املخاطر التي تتعرض هلا الكائنات املائية والبرش 

مصممة بحيث تكون  الصيدالنيةستحرضات امللرتكيزات منخفضة للغاية. وبام أن غري معروفة, ألن ا
هلا تأثريات حيوية برتكيزات منخفضة للغاية, فليس من املستغرب أن يكون هلا تأثريات عىل الكائنات 

يف تطوير مقاومة املضادات احليوية  انكمنياملائية. اثنان من املخاوف الرئيسة حول التلوث الدوائي 
واسطة امليكروبات وتعطيل الغدد الصامء بواسطة املنشطات اجلنسية الطبيعية واالصطناعية (مثل ب

ومنتجات العناية الشخصية األخر هلا  الصيدالنية املستحرضاتحبوب منع احلمل). العديد من 
اية. من وأنسجة األسامك برتكيزات منخفضة للغ هايآثار غري معروفة. يتم اكتشاف هذه امللوثات يف امل

ضافة إحتللها يتم  فمع هايالعديد منها يف امل يبقى. باقياً  استخدامها ما داماملحتمل أن تتواجد يف البيئة 
 املزيد باستمرار, واستخدامها آخذ يف االزدياد. بسبب زيادة الرتكيزات, يتم مالحظة اآلثار البيئية.

يف احليوانات  endocrine  disruptionأول دراسة خللل الغدد الصامء  يفيف أوائل التسعينيات و
(التي  املعاجلة بالكلور, وهي اهليدروكربونات "املشتبه هبم املعتادين"املائية, كان الناس ينظرون إىل 

ا أن اهلرمونات نفسها كانت موجودة يف املياهعىل هلا تأثريات   قد, وفعلياً  الغدد الصامء). لوحظ الحقً
رصف الصحي, وأدرك العلامء أن هرمونات اإلسرتوجني من خرجت من حمطات معاجلة مياه ال

ا رئيسا. حتتوي املياه عىل مستحرضات  منع  حبوب, مثل صيدالنيةحبوب منع احلمل تلعب دورً



 االهتاممات املستجدة

  

١١٧
تؤثر عىل األسامك واحليوانات األخر. حاليًا, هناك اهتامم  قداألشخاص والتي  خيرجها, التي احلمل

ومنتجات العناية الشخصية التي ينتهي هبا املطاف يف النظم البيئية املستحرضات هذه كبري بالتحقيق يف 
لكائنات املائية. وقد شوهدت تغريات لالغدد الصامء  ا عىلاملائية, وقد وجدت دراسات عديدة تأثرياهت
ناث بمصبات حمطات املعاجلة, وكذلك أسامك ثنائية اجلنس يف نسبة اجلنس وتشوهات يف األسامك اإل

التلوث باملستحرضات الصيدالنية  أن يسببا متامً فاجئ امل من غري. وأنثويةية ذكرية أنسجة تناسلب
تأثريات الغدد الصامء أكرب من املواد الكيميائية امللوثة املعتادة, ألن النظام احليوي البرشي يشبه إىل حد 

عن مياه الرصف الصحي  باألسامك فيام يتعلق هبذا الصدد. عندما تم دراسة تأثرياهتا الناجتة النظامكبري 
يف جنوب كاليفورنيا من قبل ستيفني باي من مرشوع أبحاث املياه الساحلية يف جنوب كاليفورنيا, تم 
العثور عليها يف النفايات السائلة من خملفات البلدية الرئيسة ملياه الرصف الصحي, وكذلك يف مياه 

 هرمونات األسامك, فقد قللت من البحر, والرواسب, واألسامك بالقرب من املصبات. تم تغيري
),  thyroxineجهاد, وتغري االسرتوجني, وانخفض هرمون الغدة الدرقية (الثريوكسنيلإلستجابة اال

ولكن ال يمكن ربط االستجابات هنائيًا بالترصيف. ومع ذلك, كان هرمون الغدة الدرقية أقل يف 
أقل يف ثالثة من مواقع املصبات  estradiolاسرتاديول  هرمون واقع, وكاناملاألسامك مقارنة بجميع 

 , عىل ما يبدو, إىل تناقص التكاثر.األربعة. بيد أن التغريات يف وظائف األعضاء مل تؤدِ 

هرمونات الغدة الكظرية أيضا يف البيئة وهو من  Glucocorticoids جاليكورتيكويدزيوجد 
مراجعة عد لص فريق من العلامء بملائية. خَ بام يكفي للتأثري عىل احلياة ا مرتفعةبرتكيزات قد تكون 

جرعات آمنة للمواد الكيميائية التي تغري اهلرمونات. هذه املواد  عدم وجودمئات الدراسات إىل 
ا عن تأثرياهتامل الرتكيزاتالكيميائية هلا تأثريات عند   يف انخفضة, والتي غالبًا ما تكون خمتلفة متامً

 .املرتفعةالرتكيزات 

, وغريها من antidepressants , ومضادات االكتئابTranquilizers املهدئاتقد تؤثر 
العصبية عىل سلوك األسامك واحلياة الربية. قام فولري و بيولج بدراسة آثار الطبية ستحرضات امل

من كمية  يغريعىل األسامك. ووجدا أنه  "فلوكستنيال" مثبطات إعادة امتصاص السريوتونني االنتقائية
ما يؤدي إىل تقليل سلوك السباحة وهو العصبي السريوتونني (متاما كام هو مصمم يف البرش), الناقل 

والتغذية لألسامك. كام أن له بعض التأثريات السامة عىل الطحالب. حتى املستويات املنخفضة من 
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رضةأكثر نشاطًا, وة, سمك لتصبح أكثر عداوً صغار التؤثر عىل  Oxazepamبام يوكسازاأل  خطر,لل وعُ

فقط من جرعة أدوية خفض  %٢٠سهلة للحيوانات املفرتسة. يتم هضم حوايل  اً جيعلها أهداف حيث
يُفرز وجيد طريقه إىل النظم فالباقي أما  ,) يف اجلسمstatins الكولسرتول شائع االستخدام (الستاتينات

ثل االريثرومايسني املائية, حيث تكون آثاره غري معروفة إىل حد كبري. يمكن للمضادات احليوية م
erythromycin  والترتاسيكلنيtetracycline  أن حتفز تطور البكرتيا املقاومة للمضادات احليوية التي

يف احلياة الربية والبرش الحقا. كام تم الكشف عن الكافيني والنيكوتني  ايمكن أن تسبب أمراضً 
 لكنوهو خليط دوائي حقيقي.  ,األخرواألسيتامينوفني واأليبوبروفني والعديد من املواد املألوفة 

ومن املحتمل أن يكون له تأثري  اأنه نشط حيويً  كامباملعنى التقليدي,  اً كون ساميمن غري املحتمل أن 
 عىل احليوانات املائية.

, فإن منتجات العناية الشخصية مثل مستحرضات الصيدالنيةباإلضافة إىل مستحرضات 
الواقي الشميس, وطاردات احلرشات ال يتم تفكيكها أو إزالتها يف حمطات والتجميل, والغسول, 

يف هذه املنتجات إىل األنظمة املائية املوجودة معاجلة مياه الرصف الصحي, وعندما تدخل الكيامويات 
للبكترييا شائع  اً , مضادTriclosanرتيكلوسان يعد التؤثر عىل النباتات واحليوانات املائية.  قد

هو أحد أكثر املواد الكيميائية املوجودة يف مياه وام يف العناية الشخصية واملنتجات املنزلية, االستخد
يؤثر عىل الغدة الدرقية, ويف الغدد الصامء  اً قوي خلالً  يسببالرصف الصحي يف الواليات املتحدة. 

لصابون املضادة للنباتات املائية. عالوة عىل ذلك, ال يوجد دليل عىل أن منتجات ا وهو سام أيضاً 
للبكترييا التي ال تستلزم وصفة طبية أكثر فعالية يف الوقاية من املرض من غسلها باملياه والصابون. يتم 
إطالق املركبات املضادة للبكترييا األخر من حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي, وأينام تم البحث 

 عنها, يتم العثور عليها.
 

 ?العناية الشخصية حرضات الصيدالنية ومنتجاتما الذي يمكن عمله بشأن املست

يُستخدم لتعليم  "تتخلصوا بالسكبال "األدوية. أصبح شعار بلتلوث لالتعليم هو هنج رئيس 
اجلمهور خماطر غسل أو التخلص من األدوية التي ال حتتاج إىل وصفة طبية ومنتجات العناية الشخصية 

, فإن اجلزء األكرب من املشكلة ال يرجع إىل األدوية غري غري املرغوب هبا أو غري املستخدمة. ومع ذلك
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بشكل غري صحيح يف املرحاض, ولكن تلك التي تم تناوهلا بشكل صحيح  رصفهااملستخدمة التي يتم 

عاجلة إزالة خملفات املثم تفرز يف البول. ال تستطيع الطرق التقليدية لرتشيح مياه الرصف يف حمطات 
اجة إىل تقنيات جديدة ملحطات املعاجلة, ولكنها ليست جاهزة لالستخدام األدوية بالكامل. هناك ح

ستحرضات من املبعد. جيري وضع واختبار العمليات الكيميائية التي يمكنها إزالة املواد الكيميائية و
مياه الرصف الصحي. كام يمكن إزالة امللوثات بشكل فعال من مياه الرصف املزودة بمكثفات انتقائية. 

ال املرشحات . هذه الصيدالنيةستحرضات املم تطوير مرشح حيوي تقوم فيه اإلنزيامت بتكسري لقد ت
تزال يف املرحلة التجريبية ومل يتم استخدامها يف أي مكان, ولكنها تقدم فكرة عن األساليب التي يمكن 
اختاذها. وهناك تقنيات أخر جديدة ملعاجلة املياه تسمى التقطري الغشائي تفصل خملفات العقاقري من 

خالل فجوة هوائية, حيث  عن طريق التسخني. يمر بخار املياه من خالل غشاء رقيق ومن الرصفمياه 
مع بقايا العقاقري عىل جانب واحد من الغشاء واملياه من جهة أخر. يف   أحديتكثف عىل سطح بارد. جتُ

من الرتكيز  % ١يف مياه الرصف الصحي, تم ختفيض املستو إىل أقل من  األوكسازيباماختبارات 
ا م ا يف املراحل املبكرة جدً   ن التطوير.األصيل. هذه التقنية هي أيضً

 

 مصدر قلق يف البيئة البحرية? تعدوملاذا  ات ثنائية الفينيل متعددة الربومما اإليثر

التي تستخدم يف جمموعة  flame retardantsمثبطات اللهب , امللوثات املستجدة األخرمن 
ل. ذلك املالبس واألثاث والستائر والسجاد ولعب األطفا ومنمتنوعة من املنتجات االستهالكية 

ها. تم ئوهي هتدف إىل إبطاء معدل االشتعال وانتشار النار, وإعطاء الوقت للهروب من النار أو إطفا
ا يف مدافن النفايات. االهتامم  مرتفعةمستويات بالعثور عليها  جداً يف النظم املائية وهي شائعة أيضً

ا مل يُكلف نفسه عناء البحث عنها من  قبل. واملواد الكيميائية هي هبذه امللوثات حديث, بام أن أحدً
تركيبها يُذكرنا و ,polybrominated diphenyl ethers, PBDEsإيثرات ثنائية فينيل متعددة الربوم 

كيمياء الالربوم بدالً من الكلور ( يُعلقبمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات, ولكن 
ا مستقرة, سامة, ومرتاكمة  بنيثلة تامم ). هلذه املركبات ٧٫١ا (الشكل حيويً الكلور والربوم) فهي أيضً

تشبه مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور  والنموالغدد الصامء عىل العديد من التأثريات العصبية و
 سببتترمون الغدة الدرقية. ويف السنوات األخرية, هلا شديدً  تسبب خلالً والديوكسينات, وهي 
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توزيعها عىل نطاق واسع يف البيئة, وقدرهتا  نتيجةدويل  قلقيف متعددة الربوم  الفينيل ثنائيةاإلثريات 

يف  هاعىل الرتاكم احليوي يف البرش واحلياة الربية, وآثارها الصحية الضارة املشتبه هبا. وقد بدأ إنتاج
هتا يف أواخر التسعينيات. ويشري تقرير ات من القرن املايض وبلغت ذرويالواليات املتحدة يف السبعين

استقصائي صادر عن صحيفة شيكاغو تريبيون إىل أن رشكات التبغ التي كانت تتعرض النتقادات 
املنازل, قد دفعت إىل استخدامها عىل ب حرائقالتي تسببت يف وحادة (كام كانت) بالنسبة للسجائر 

غري املدخنني تي تسيجارة آمنة ضد احلريق والنطاق واسع. أرصت الصناعة عىل أهنا ال تستطيع صنع 
نتباه من السجائر إىل األرائك والكرايس التي وبدالً من ترويج املواد الكيميائية املثبطة للهب حتول اال

تم استخدام املواد الكيميائية التي تؤخر احلرائق يف األثاث, ووتم الدفع نحو كانت تُلتهم باحلرائق. 
احلرائق, حتى بعد اكتشاف أن املواد الكيميائية كانت هترب وترتاكم  مكافحةعية مجالرتويج هلا من قبل 

 منيف البرش والبيئة. مع األثاث املعالج بمثبطات اللهب, ال يزال الناس يدخنون لكنهم ال يموتون 
حرق املنازل. وهبذه الطريقة يمكنهم االستمرار يف رشاء السجائر والدخان لسنوات أخر (حتى 

 برسطان الرئة). ايموتو

 
 ) جزيء يظهر مجيع مواقع الربوم املرتابطة٧٫١شكل (ال

متعددة الربوم من املنتجات االستهالكية إىل البيئة اخلارجية, الفينيل  ثنائيةتنتقل اإلثريات 
ا عن أي منتجات ووقد وجدها باري كييل وآخر ن يف أنسجة الثدييات البحرية يف القطب الشاميل, بعيدً
يف البيئة البحرية األمريكية من أعىل املستويات يف العامل, ربام ألن معظم  ااستهالكية. وتعد تركيزاهت

يف أنسجة البرش يف الواليات املتحدة أعىل بمقدار  ااإلنتاج كان يف الواليات املتحدة. وتبلغ مستوياهت
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لدهيم مستويات أدنى إىل حد مرة من املستويات يف األوروبيني واآلسيويني. الكنديون  ١٠٠إىل  ١٠

ما من الواليات املتحدة, ولكن من املدهش أن األطفال لدهيم مستويات أعىل من البالغني. هذه املواد 
ا ضارة طويلة األجل  يف تكاثر  اً كبري اً لحيوانات البحرية, وتراجعلالكيميائية يمكن أن تسبب آثارً

 األسامك والقرشيات.
 

 فلور?املعاجلة بالما مشكلة املركبات 

ا مصدر قلق Fluorinated compoundsالفلور املعاجلة باملركبات  هي جمموعة من و ,هي أيضً
 واألصباغاملواد الكيميائية من صنع اإلنسان وتستخدم لصنع منتجات مقاومة للحرارة والزيوت 

الصقة, والسجاد واألقمشة الغري  ووالشحوم واملياه. تشمل االستخدامات الشائعة أدوات الطه
, والطالء عىل بعض أغلفة املواد الغذائية (عىل سبيل املثال, أكياس فشار امليكروويف لألصباغاملقاومة 

كافحة احلرائق. هذه املواد الكيميائية, مثل حامض الالزمة ملرغاوي الوأغلفة الوجبات الرسيعة), و
بالفلور) وحامض البريفلوروكتانيك دائمة كلورفلوكتانسلفونيك (سلفونات األوكتني املشبعة 

ا. وهي, مثل ال ا أن تكون سامة وترتاكم حيويً دي دي يت وثنائي  وموجودة يف البيئة. ومن املحتمل أيضً
) Cl) والكلور (Fالفينيل متعدد الكلور والديوكسني, مهلجنة. تشتمل اهلالوجينات عىل الفلور (

لفلور, أو الكلور, أو الربوم مقاومة للتحلل اجلرثومي. ملعاجلة باا املهلجنة تعد املركبات). Brوالربوم (
يف أنسجة الثدييات البحرية من مياه  البريفلوروكتانيك حامضاكتشفت جيسيكا رينر وزمالؤها 

ما يشري إىل انتشار عاملي واسع النطاق. وتتجاوز السلفونات املشبعة بالفلور يف وهو القطب الشاميل, 
ما وهو ية (املستو الذي يعد مأمونًا للبرش), مخليج هدسون اجلرعة املرجعية الفباحليتان البيضاء 

يثري القلق إزاء اآلثار الضارة يف احلياة البحرية الطبيعية يف القطب الشاميل. يتساءل املرء ملاذا, عندما 
رك الناس أن املواد نذ عقود, مل يدملعاجلة بالكلور مكان هناك الكثري من القلق واالهتامم بالكيامويات ا

 الكيميائية املعاجلة بالربوم والفلور من املرجح أن يكون هلا سلوك مماثل يف البيئة وآثار مماثلة.
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 الكيلفينول? مصدر القلق حولما 

هي مواد كيميائية تستخدم يف إنتاج الرغاوي ومنتجات التنظيف  Alkylphenolsالكيلفينول 
ا أهنا األخر ومنتجات العناية الشخصية با لشعر, والبالستيك شائع االستخدام. ومن املعروف أيضً

, موضع أ فينولبيستسبب خلالً بالغدد الصامء, وخاصة االسرتوجني املُقلد. كان أحد ألكيلفينول, 
قلق وجدل بشأن آثاره الضارة املحتملة عىل صحة اإلنسان, وال سيام نمو األطفال, وحتى وقت قريب 

م حظرت  ٢٠٠٨جات األطفال البالستيكية وغريها من املنتجات. يف عام  كان يستخدم عادة يف زجا
يدرسون الكيلفينول ينظرون إليها  ممنكندا استخدامها يف زجاجات األطفال. معظم الباحثني 

كمخاطر بيئية خطرية مع تأثريات هدامة مضطربة يف البرش واحلياة الطبيعية, بام يف ذلك احليوانات 
اً البحرية. عىل سبيل  ا يف الكركند يف املناطق احلرضية, وأن األلكيلفينول كبريً  املثال, وجد العلامء تلوثً

ما يتداخل مع التحوالت وتصلب القرشة. تشمل التأثريات اإلنجابية وهو نخفضة, املرعات باجلسام 
هلذه املركبات, نقص هرمونات الذكورة, موت خاليا اخلصية, تثبيط احليوانات  األسامك يف والتطورية

 , وانخفاض فقس الريقات.اتاملنوية وإنتاج البويض
 

 ما اجلسيامت النانوية وما القلق بشأهنا?

يف العديد من جماالت احلياة احلديثة, بام يف ذلك صناعة  Nanotechnologyتُستخدم تقنية النانو 
البطاريات ومضافات الوقود, واملحفزات, والرتانزستورات, وأشعة الليزر, ومواد الدهانات و

واقيات الشمس ومستحرضات التجميل, وعات الطبية, وأجهزة تنقية املياه, االتشحيم, والزر
هي جسيامت جمهرية أكرب من اجلزيئات  Nanoparticlesالغذائية. اجلسيامت النانوية  كمالتوامل

د واحد عىل األقل أقل من مائة نانومرت (النانومرت واحد من املليار من املرت أو املليون الفردية, وهلا بع
تأيت  ,نانومرت) يمكن أن تكون مصنوعة من مواد خمتلفة ١٠٠أقل منمن املليمرت). املواد النانوية (

بعضها من االحرتاق مثل سخام الديزل, ويتم تصنيع البعض. وبسبب حجمها, فإهنا تتميز 
ائص غري عادية جتعلها مفيدة يف األدوية والعالج اجليني وغريها من االستخدامات الطبية بخص

احليوية, وكذلك يف جماالت املواد البرصية ومستحرضات التجميل وعلم املواد واملجال اإللكرتوين. 
التني, انتقالية (الذهب, الب فلزاتقد تكون مصنوعة من الكربون (األنابيب النانوية, الفولريين), 
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بالستيك (البوليسرتين), أو سيليكا, و(ثاين أكسيد التيتانيوم, أكسيد الزنك),  فلزيةالفضة), أكاسيد 

ميت, الFullerenesات ويتم تصنيعها بكميات متزايدة. الفولريين عىل اسم بكمنسرت فولر  تي سُ
يطلق من الكربون. ذرة  ٦٠(مصمم القباب اجليوديسية), عبارة عن جزيئات كروية جموفة تتألف من 

 بشكل غري رسمي بكيبولس, تشبه كرات القدم. عليها
, فإهنا قد تتفاعل مع فسبب واحد للقلق حول املواد متناهية الصغر  ا ألهنا صغرية جداً نظرً

البيئة واألشياء احلية بطرق غري متوقعة. فهي متنوعة للغاية, متتلك جمموعة واسعة من اخلصائص. 
القلق بسبب آثارها املحتملة عىل صحة اإلنسان والبيئة, بام يف ذلك  وهناك فئات خاصة تثري

ا حمتملة ألهنا  النانوسيلفر واألنابيب النانوية الكربونية والفولريين. تشكل اجلسيامت النانوية أخطارً
تفاعلية ويمكن أن متر بسهولة عرب أغشية اخلاليا. يمكن أن تسبب االلتهابات يف الرئتني, وبسبب 

الصغري فهي كثرية احلركة وقادرة عىل االنتقال من موقعها األصيل (حيث يتم استنشاقها عرب حجمها 
فز تكوين أنواع  األكسجني من الرئتني) إىل أجزاء أخر من اجلسم. داخل اخلاليا, يمكن أن حتُ

 التفاعيل التي تتداخل مع احلمض النووي والربوتينات وأغشية اخلاليا.
والرصف الصحي, اجلارية السوائل  معوقد أد استخدام عدد أكرب منها إىل إطالقها يف البيئة 

يف البيئات الساحلية. وقد تتعرض للفحص الدقيق كملوثات حمتملة. عىل سبيل املثال, يمكن  توتراكم
لحياة البحرية. ل شكل ثاين أكسيد التيتانيوم النانوي بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية ساماً  يصبحأن 

والرصف الصحي من  اجلارية, ألهنا تستقبل املياه البيئة املائية مهامً  فحصعد وييتطور جمال علم النانو. 
  .nanoparticlesمصادر حملية وصناعية حتتوي عىل جسيامت متناهية الصغر 

, متيل فلزالقد يكون هلا مصائر مماثلة ألشكال أخر من نفس ف الفلزيةاجلسيامت النانوية  أما
. ومع ذلك, قد الفلز نفسهإىل أن تكون أكثر سمية من األشكال العادية من  الفلزية النانوية اجلسيامت

مرتبطة بإحكام باملواد األساسية وال يمكن فصلها بسهولة. يف البيئة  ده اجلسيامته يف الفلزاتتكون 
عني أهنا ستستقر يف الرواسب وتتناوهلا ما يوهو , التجمعإىل  الفلزية النانوية اجلسيامتاملائية متيل 

يف املنتجات  جلسيامت الفضة النانويةالكائنات احلية. قارنت دانييل كليفالند وزمالؤها املصري البيئي 
, والفضة األيونية يف مصبات األهنار التي حتتوي عىل النانويةاالستهالكية, واثنني من معايري الفضة 

كميات كبرية  خترج) عىل شكل دبجمموعة متنوعة من األنواع, ووجدت أن املنتج االستهالكي (دمية 
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قواقع والروبيان, وا, والتي انتقلت من املياه إىل املحار, يومً  ٦٠) عىل مد % ٨٠ أكرب من( الفضةمن 

الفضة يف البداية من املياه عىل امتصاص ية احليوية, والرواسب. تم األغشواحلشائش, والطني, 
كميات كبرية  استهالك. تم عىل القاع األخر والكائناتمن هناك إىل املحار  انتقلتالرواسب, ثم 

 احليوانات من خالل الرواسب والكائنات احلية األصغر. بواسطة
 تواجدهاوالرواسب, وحتديد  هاييف املجتري البحوث لتطوير طرق لقياس اجلسيامت النانوية 

البيئي, ومصادر ومسارات إطالقها, ونقلها ومصريها, وآثارها املحتملة. هناك حاجة لتطوير تقنيات 
حتليلية موحدة, وفهم دور حمطات معاجلة مياه الرصف يف مصريها البيئي, وحتديد آليات نقلها 

ديد من املواد الكيميائية يمكن أن تكون يف شكل ن العإومصريها يف البيئة. سيكون ذلك صعبًا, حيث 
 جسيامت متناهية الصغر, ولكن لن يكون باإلمكان قياسها بنفس الطريقة.

ترتاكم اجلسيامت النانوية يف الكائنات احلية يف مصبات األهنار, مع وجود آثار غري معروفة إىل 
ا سامة, ولكن الت لطبيعة ل  طبقاً جداً  متخصصةأثريات حد كبري. أظهر عدد حمدود من الدراسات آثارً

والكائنات احلية. أنتج الفولريين واألنابيب النانوية تأثريات ضارة عىل  النانوية للجسيامتالكيميائية 
يف تأثريات ضارة يف العديد من أنواع األسامك  الفلزية النانوية اجلسيامت تاألسامك, وتسبب

والالفقاريات. بسبب البيانات املحدودة, كان العلامء واملنظمون مرتددين يف اقرتاح مبادئ توجيهية 
  واسعة حتد من استخدامها. هذا مثال عىل يشء ينترش يف البيئة قبل أن نتعلم الكثري عن آثاره.

 

من اإلرضار باحلياة البحرية والربية والبرش هبذه املواد الكيميائية  هل األنظمة احلالية كافية للحامية
 اجلديدة? هل هناك أي حتسينات تقنية?

ال يمكن لإلطار التنظيمي احلايل مواكبة وترية التطور الكيميائي اجلديد واالستخدامات 
انتشارها, وقد ثبت أهنا  اجلديدة. يبدو أن املواد الكيميائية يتم تنظيمها يف الواليات املتحدة فقط بعد

, امةلقانون املواد الس اً وضعف اً أساسي فشالً  ويعد ذلكضارة, بعد أن تسببت يف أرضار واسعة النطاق. 
, الذي يبدو أنه حيمي الرشكات Toxic Substances Control Act, TSCAوهو قانون مراقبة املواد السامة 

رجة أكرب من البيئة أو صحة اإلنسان. هناك حاجة إىل طرق بد احلايل الوقت يفاملصنعة للمواد الكيميائية 
جديدة للقياس ومراجعة أفضل للمخاطر البيئية للمواد الكيميائية اجلديدة. وال شك يف أن األنواع 

  .نبحث عنهاستمر يف العثور عليها بمجرد أن نسوف  اإلضافية من امللوثات التي ال نعرف عنها شيئاً 
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يف  يةلنانوجلزيئات الفضة ام إىل ما حيدث ٢٠١٣ومع ذلك , فقد توصلت البحوث يف عام 

لفرتة طويلة, ولكنها تتحول إىل ملح  فلزيفهي ال تبقى يف شكل  ,حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي
. هذه أخبار جيدة, ألن ملح كربيتيد الفضة يسبب مشاكل أقل بكثري ألن هذا النوع من ساكن كربيتيد
من اجلسيامت النانوية  % ٩٥. يف حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي, حوايل يةالذوبان قليلالفضة 
فقط يف مياه الرصف الصحي املعاجلة. يمكن أن تنخفض هذه النسبة  % ٥ تاركة, احلمأةب مرتبطةكانت 

 أكثر باستخدام مرشحات أفضل.
 

 ما التلوث الضوضائي?

يف املحيط مصدر قلق آخر. ملاليني السنني, متتلئ  Noise  pollutionيعد التلوث الضوضائي 
 األسامك التينعيب, وقرع طبول وت, اماملحيطات بأصوات من مصادر طبيعية مثل أغاين احليتان, ومهه

نظمة صوتية تعتمد عىل الصد, وقدرات وأالبحرية سمع حاد,  الكائناتلعديد من لسميت بأصواهتا. 
استكشاف واستخراج عمليات االتصال. وتساهم الزيادة يف القوارب, وحركة السفن التجارية, وعىل 

اهلواء املستخدمة يف عمليات االستكشاف الزلزايل, والسونار, وحتى الزالجات  وطلقاتالنفط واملعادن, 
 ليصلالصوت أربع مرات أرسع يف املياه منه يف اهلواء  ينتقلتو الضوضاء حتت املياه. النفاثة, يف زيادة مس

صوت عايل الكثافة آلالف األميال. وبام أن املياه أكثر كثافة من اهلواء, فإن قد ينتقل أبعد حتت املياه. 
  ا.ضجيجً تكون أعىل  من ثممستويات طاقة أعىل وباملوجات الصوتية تنتقل عرب املياه 

 

 يف املحيط? التي توجدما أنواع الضوضاء 

ضوضاء عالية أو متقطعة  وهي متقطعة,) ١إىل نوعني رئيسني: ( هايتم تقسيم الضوضاء حتت امل
) ضوضاء مستمرة منخفضة ٢واملسوحات الزلزالية. و ( عن دق اآلبارأو نادرة, مثل الضوضاء الناجتة 

توربينات الرياح. هلذين النوعني من الضوضاء املستو, مثل تلك التي تولدها حمركات السفن و
الضجيج مهم أيضا, ألن احليوانات حساسة للرتددات  تردد أو تكرارتأثريات خمتلفة عىل احلياة البحرية. 

كيلو  ١٫٥أقل من (قوارب منخفضة الرتدد الاملختلفة. عىل سبيل املثال, معظم الضوضاء الناجتة عن 
ذات كيلو هرتز, فإن الدالفني  ١٥لألصوات فوق  حساسة معظم احليوانات . وبالرغم من أن)هريتز
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عىل نطاق واسع ضوضاء القوارب هذه ألهنا تسمع يف  نتيجةيمكن أن تزعج الشكل قارورية األنوف 
  .هريتز كيلو ٢هتا تقل عن ءاكيلو هرتز وبعض ندا ١٥٠–٠,٠٧٥بني  يرتاوح

رية وواضحة يتمثل يف تطوير واختبار السونار هناك مصدر ضجيج جديد له تأثريات سلبية فو
النشط منخفض الرتدد الذي يتمتع بانتشار حمتمل يف مجيع أنحاء العامل من قبل البحرية األمريكية. 
أدت عدة اختبارات هلذا السونار إىل موت العديد من احليوانات البحرية. تستخدم صناعة النفط 

ثانية.  ١٢إىل  ١٠ات مكثفة من اهلواء املضغوط يف املياه مرة كل تطلق نبضالتي والغاز املدافع اهلوائية 
إىل جانب  من صنع اإلنسان املصادر التيتنتج املسوحات السيزمية أصواتاً ذات ضغوط أعىل من تلك 

 اً مسدس هوائي زلزايل يطلق نريان باستخداماملتفجرات. عند استخدام املسح السيزمي, تقوم سفينة 
يف  ميال حتت قاع البحر لتحديد موقع النفط والغازألواء املضغوط عرب املحيط ومن اهل صاخبة جداً 
. جيب أن تكون هذه املدافع اهلوائية قوية بشكل يساعدها عىل اخرتاق املياه وقرشة األرض الرواسب

من املحرك النفاث. ) مرة ١٠٠,٠٠٠( ومن ثم ترتد إىل السطح. يف الواقع, هذا الصوت أكثر قوة
وتقتل أو تصيب الثدييات البحرية (وبعضها من األنواع  يوماً  ٣٣ساعة ملدة  ٢٤الختبارات وتستمر ا

هذا  يدفع. هايوثعالب امل تاملهددة باالنقراض), بام يف ذلك احليتان والدالفني وخنازير البحر والفقام
ماكن التغذية عن أ االضطراب القوي إىل دفع احليتان والدالفني والسالحف البحرية واألسامك بعيداً 

أو الصيد, ويعطل السلوكيات املهمة مثل التزاوج أو رعاية صغارها, وقد يتسبب يف فقدان السمع أو 
البقاء عىل قيد احلياة ألهنا تعتمد عىل السمع  ءاملوت بشكل دائم. ال تستطيع الثدييات البحرية الصام

الطعام. ال توجد وسيلة ملعرفة ما إذا كان التأثري يقتل حيوانًا بشكل  عن والبحثللتواصل والتنقل 
فقدان السمع أو تأثريه عىل البيئة. كام يمكن أن تتأثر الطيور  نتيجةا الحقً مبارش أو ما إذا كان يموت 

البحرية واألنواع األخر, مثل السالحف البحرية املهددة باالنقراض. يشعر الصيادون بالقلق من 
 ار الضارة عىل سبل عيشهم.اآلث

 

 ?ئيتلوث الضوضاالما اآلثار التي تنتج عن 

يف حدوث آثار مميتة أو شبه مميتة , كام استعرضها  الضوضائي التلوثيمكن أن يتسبب 
, والتي قد تتلف األعضاء الداخلية املرتفعةوينجرات. تشعر معظم احليوانات بالقلق من األصوات 
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لذعر. يمكن أن يتعطل التواصل الطبيعي بني احليوانات البحرية عن (وخاصةً األذنني), وتسبب ا

عىل احلياة البحرية. تتمتع  طريق الضوضاء. حيقق العلامء يف أي ترددات وأي مستويات تؤثر سلباً 
حيث متتلئ  −الثدييات البحرية بسمع ممتاز لالستفادة من الصوت والتعويض عن ضعف الرؤية 

غري عادي. السونار البحري مشابه  الغرف الرنانة التي متنحها سامعاً رؤوس احليتان والدالفني ب
بسبب  قد ماتتمن احليتان والدالفني  لتفجريات القنابل. وقدرت البحرية أن ما يقرب من ألفني
لسمع بعد متارين تدريبية. ل فقد جزئيالتعرض للسونار وأن أكثر من مخسة ماليني قد عانت من 

مرة مما تتحمله  ١٠٠ميل, فإن االنفجار الصويت أقو  ٣٠٠من مسافة  وتقدر البحرية أنه حتى
الثدييات البحرية. غالبًا ما حتدث وفيات للحيوانات, وخاصةً احليتان, بعد ساعات من التعرض 

. عىل سبيل املثال, متوت احليتان بعد وقت قصري من ممارسة السونار هايحتت امل لضوضاء عالية جداً 
مر شائع تم اإلبالغ عنه يف اليونان, وماديرا, وهاواي, وإسبانيا, وسواحل الواليات التكتيكية. هذا أ

م, تقطعت السبل بحوايل ٢٠٠٠املناطق التي متارس فيها عمليات سونار. ويف مارس  , وهىاملتحدة
عىل األقل يف جزر البهاما, وحدد حتقيق احتادي اختبار نظام سونار نشط تابع للبحرية  حوتاً  ١٧
السبب يف ذلك. عند فحص جثث احليتان اكتشف العلامء الدماء عىل أدمغتهم,  وصفهريكية باألم

ا. ربط العلامء أجهزة رقمية بحيتان قبالة ساحل  كوفري ومتزق قنوات األذن. احليتان املنقارية أكثر شيوعً
 ٢٠٠ملحاكية كاليفورنيا لقياس الضوضاء التي تعرضوا هلا واستجابتها. عندما دقت إشارة السونار ا

ا عن ووالسباحة,  التغذية, توقفت احليتان عن كم ١٠وكم  ٣بني عىل بعد ديسيبل  سبحت برسعة بعيدً
ا وطويالً بشكل غري معتاد.أد الضوضاء, و ا عميقً  بعضها غوصً

بني . وقد ربط علامء األحياء البحرية املنخفض كام يُنظر إىل اآلثار املزمنة من مستو التعرض
التواصل, والبحث عن الطعام, يف النطق, األمر الذي يشري إىل انخفاض  وقلةاألصوات الصاخبة 

احليتان احلدباء يف املحمية البحرية الوطنية خالل البعثات العابرة  أصوات انخفضتوالتكاثر. 
 .كم تقريباً  ٢٠٠الستشعار املحيط باملوجات الصوتية عىل بعد 

ا. تم العثور عىل احلبار العمالق ميتا عىل طول شواطئ احليوانات األخر حساسة أيضً 
م بعد استخدام بنادق اهلواء من قبل السفن البحرية. وأشار الترشيح ٢٠٠٣و  ٢٠٠١يف عامي  إسبانيا

لتعرض الصويت منخفض ا عن كانت مرتبطة بالتعرض املفرط للصوت. أظهرت دراسة اهإىل أن الوف
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يف أربعة أنواع من  ) غرار ما كان يعيشه احلبار العمالقعىل( الرتدد من قبل أندريه وزمالئه

رضر  تسببت يف كبريةمن صدمة صوتية  عانتاملعرضة,  باط, واألخاتالرأسقدميات أن مجيع احلبار
 شديد يف أجهزة السمع.

ا, القصرية, مثل تلك التي تنتج  تسبب سامك لألا رضرً  أثناء قيادة الدقاقيف األصوات العالية جدً
األعضاء حساسية هي تلك التي يتواجد هبا الغاز يف اتصال مع األنسجة (عىل سبيل املثال, أكثر بة. القري

األكياس اهلوائية). األسامك التي حتتوي عىل مثانة سباحة عرضة بشكل خاص ومثانة السباحة, واآلذان, 
ما وهو يتمدد يف املثانة خالل ضغط الصوت, اهلواء الدقاق, ألن  عن مثل الناجتةللضوضاء الصاخبة, 

قد يؤدي إىل متزق املثانة. وتشمل اإلصابات األخر تعطيل اخلاليا واألنسجة, والنزيف الداخيل, 
حتت املياه ملدة أطول, مثل تلك التي تنتجها  املعتدلةوالرضر السمعي. ومع ذلك, يمكن للضوضاء 

ثري وتشمل العديد من احليوانات. عىل سبيل املثال, تراجعت السفن, أن تؤثر عىل مناطق أكرب من ذلك بك
عادات البحث عن الغذاء ألسامك الكرومس, وهي إحد أسامك الشعاب املرجانية, بسبب ضجيج 

حركات يف يرقات الكاردينال. وقد أد تغيري توالالطبيعي ما أد إىل تعطيل التوجه وهو القوارب, 
غيري تغذية سمك أبو شوكة واحليوانات الصغرية, التي استهلكت الضوضاء املسجلة من السفن إىل ت

  كمية أقل من الطعام وأظهرت استجابات مبدئية.
مل تكن هناك دراسات كثرية عن تأثريات الضوضاء عىل احليوانات البحرية األخر, ولكن 

رسطانات البحرية تشري دراسات قليلة إىل تأثريات مزمنة واسعة االنتشار. عىل سبيل املثال, أظهرت ال
ما يشري إىل ارتفاع التوتر. وهو التي تعرضت للتسجيالت من ضوضاء السفن زيادة معدل األيض, 

ا من قدرهتا عىل اإلمساك بالفرائس وكانت أقل قدرة عىل اهلروب من  كام قللت الرسطانات أيضً
دة عىل الرسطانات احليوانات املفرتسة عندما تكون عرضة لضوضاء عالية. كانت التأثريات أكثر ح

 من تلك الصغرية. الكرب
 

 ما الذي يمكن عمله بشأن التلوث الضوضائي?

ا يف أوقات احلرب,  ر  لكنيف حني أن استخدام السونار قد يكون رضوريً ال ينبغي أن جيُ
التدريب بالسونار يف املناطق التي تقطنها احليتان. تدريب املوظفني حول أنامط هجرة احليتان من شأنه 
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م, رفضت اللجنة الساحلية يف والية كاليفورنيا ٢٠١٣هذه احليوانات. يف مارس عىل أن يقلل من الرضر 

برناجماً للتدريب عىل املتفجرات وسالح البحرية األمريكية املخطط قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا الذي 
البحرية مل يكن لدهيا قال منتقدون إنه قد يرض باحلياة البحرية املهددة. قضت هيئة املفوضني بأن 

ها بأن التهديد الذي تتعرض له الثدييات البحرية ال يكاد يُذكر, ويشعر ئمعلومات كافية لدعم ادعا
بالقلق من أن النشاط السوناري املتزايد يمكن أن يرض باحليوانات املهددة باالنقراض مثل احلوت 

حيوانًا من الثدييات البحرية  ١٣٠ن قدرت البحرية أ كاماألزرق وحوت الزعنفة واحلوت املنقاري. 
 ٥٠٫٠٠٠من الربنامج (الذي خيطط ألكثر من  افقد سمعهتقد  خرأ ١٦٠٠يمكن أن متوت وأن 

ألن املنطقة  اً ), عد النقاد هذا التقليل كليساعة من استخدام سونار عايل الكثافة سنوياً  ١٠٠٠٠و  رانفجا
ذلك ممر بينها وبني هاواي,  ومنميل مربع بحري قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا,  ١٢٠٫٠٠٠تضم 
املياه املستخدمة من قبل العديد من أنواع احليتان املهددة باالنقراض. وتريد اللجنة أن تنشئ وهى 

البحرية واملناطق املحمية  البحرية مناطق سالمة دون نشاط سونار عايل الكثافة بالقرب من املالذات
  واملناطق ذات الرتكيزات املوسمية املرتفعة من احليتان الزرقاء واحليتان الرمادية.

تقوم اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي بتوثيق ضوضاء اصطناعية يف املحيط وحتويل 
ت يف املحيطات. وينتقل املقياس زاهية لرتمز إىل األصوا النتائج إىل خرائط صوتية كبرية, تستخدم ألواناً 

ديسيبل  ٤٠ديسيبل يف األعىل) إىل اللون الربتقايل واألصفر, ثم إىل األخرض واألزرق ( ١١٥من األمحر (
من القمم. العديد من مناطق سطح  يف األسفل), وتُعرض النتائج من حيث املتوسطات السنوية بدالً 

األخر معظم وقتها) برتقالية, مما يشري إىل مستويات املحيط (حيث تقيض احليتان والثدييات البحرية 
عالية. هدف املرشوع هو فهم طبيعة الضوضاء وتأثريها عىل الثدييات بشكل أفضل. متكّن اخلرائط 
العلامء واملنظمني واجلمهور من تصور اخلطر اجلسيم الذي يشكله الضجيج عىل احلياة البحرية. ومن 

ل جهود للحد من املشكلة من خالل القوانني واللوائح واملعاهدات املرجح أن تؤدي النتائج إىل بذ
الوطني والدويل. ومع ذلك, يمكن للمرء أن يشكك يف  وختفيضات طوعية للضوضاء عىل املستو

ملدة أسبوع  مرتفعةضوضاء ال تإذا كانف ,صالحية استخدام املتوسطات السنوية بدالً من احلد األقىص
للغاية, ولكن يمكن قتل العديد من  سيكون منخفضاً العام, فإن املتوسط واحد وال يشء خالل بقية 

  احليوانات أو تشوهيها خالل هذا األسبوع الواحد.
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١٣٠
 تم تصميم العديد من السفن املستخدمة لصيد األسامك واألبحاث خللق ضوضاء أقل. لد

ة من خالل قانون األنواع احلكومة بالفعل السلطة لتنظيم الصوت املحيطي يف مياه الواليات املتحد
كام متتلك املنظمة البحرية الدولية التابعة لألمم املهددة باالنقراض وقانون محاية الثدييات البحرية. 

. يف السنوات القليلة املاضية, بدأت مناقشة كيفية حتقيق املتحدة صالحية وضع معايري صوتية
جارية أجنبية ومعظم رضائب املالحة يف ختفيضات طوعية للضوضاء. وبام أن العديد من السفن الت

املياه الدولية, فإن دعم املنظمة البحرية الدولية مهم للغاية ألن تكون التخفيضات كبرية بام يكفي لكي 
من تلك املستخدمة. هذه التصاميم اجلديدة ستكون أكثر  هدوءاً تكون فعالة. يمكن بناء سفن أكثر 

 ن املكلف للغاية حتديث السفن احلالية.. ومع ذلك, سيكون ماتلوثً  أقلكفاءة و
ظ (جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية, ام, أعلن حتالف من جمموعات احلف٢٠١٣يف يونيو 

شبكة استعادة اخلليج, مركز التنوع احليوي, ونادي سيريا) عن اتفاق كبري مع وزارة الداخلية وممثيل 
خليج املكسيك من املسوحات اجلوية عالية الكثافة صناعة النفط والغاز حلامية احليتان والدالفني يف 

من قبل صناعة النفط والغاز. وتتطلب التسوية ضامنات جديدة, بام يف ذلك وضع حدود للمناطق 
, وتوسيع نطاق احلامية إىل األنواع اإلضافية املعرضة للخطر, واشرتاط استخدام أجهزة  املهمة حيوياً

م, أعلنت ٢٠١٣ات احليتان املهددة باالنقراض. يف نوفمرب االستقصاء ال تؤذياالستامع لضامن أ
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي اللوائح النهائية التي تتطلب من البحرية األمريكية تنفيذ 
تدابري محاية خالل أنشطة التدريب واالختبار يف املحيط األطليس وخليج املكسيك للحد من اآلثار 

. وتشمل التدابري إنشاء مناطق لتخفيف املخاطر عىل الثدييات البحرية حول عىل الثدييات البحرية
عمل املراقبني البحريني عىل قفل عمليات السونار إذا ظهرت الثدييات  ,كل سفينة باستخدام السونار

ضامن عدم تفجري املتفجرات عند اكتشاف احليوانات عىل مسافة و ,البحرية داخل املناطق املحددة
السامح للبحارة و ,نفيذ خطة استجابة متقطعة مع توفري إيقاف التشغيل يف ظروف معينةتو ,معينة

باملسامهة يف تقديم خدمات عينية ملصايد أسامك اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي, إذا كان 
واستخدام إجراءات ختفيف حمددة للحد من اآلثار  ,عىل الوكالة إجراء استجابة وحتقيقات متقطعة

 عىل احليتان يف شامل األطليس.
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١٣١
 هل هناك خماوف بشأن النشاط اإلشعاعي يف البيئة البحرية?

بشكل كبري بعد معاهدات حظر  radioactivityتراجعت املخاوف بشأن النشاط اإلشعاعي 
التجارب النووية قبل عدة عقود. ومع ذلك, هناك العديد من احلوادث التي تم فيها دفن املواد املشعة 

عن طريق اخلطأ أو عن قصد. قام مصنع بريطاين للوقود النووي سواء أو ترصيفها يف املحيطات, 
ا يف البحر األي ا وتكرارً قامت حمطة إعادة املعاجلة النووية ورلندي, بإطالق النفايات املشعة مرارً

قام السوفيت بإلقاء كميات كبرية من املواد املشعة كام الفرنسية بتفريغ املواد املشعة يف القناة اإلنجليزية, 
يف املحيط املتجمد الشاميل وبحر بارنتس. ومع ذلك, فقد تسبب اهنيار مصنع فوكوشيام يف اليابان يف 

م يف إحياء خماوف بشأن النشاط اإلشعاعي يف املحيط, ٢٠١١وقع يف مارس أعقاب الزلزال الذي 
ذلك املستويات يف األسامك بالقرب من اليابان وكذلك يف األسامك املهاجرة التي يمكن أن حتمل  ومن 

 ١٣١النشاط اإلشعاعي معها عرب املحيط. يمكن امتصاص العنارص املشعة قصرية العمر, مثل اليود 
سنة) بواسطة  ٣٠(عمر نصف  ١٣٧ ا مثل السيزيومالعنارص عمرً أطول نية أيام) و(عمر نصف ثام
نتقال يف السلسلة الغذائية البحرية األخر واال والكائناتاحليوانية وعشب البحر واهلائامت النباتية 

ات املواد النشطة إشعاعيا مع تيار حتركإىل األسامك والثدييات البحرية والبرش. تشري الدراسات إىل 
ترتسب يف الرواسب البحرية, وتتحرك نحو قمة شبكة الغذاء البحرية. وبمجرد تناوهلا, واملحيطات, 

 ,الدم, حيث يتم ترسيبها يف العظام واألنسجة األخر تسبب يف يما قد وهو فإهنا تدخل إىل جمر
ا عىل الشكل الكيميائي قد يرتكز اإلشعاع  الكائنات احلية, الذي تتناوله رضر جيني أو رسطان. اعتامدً

 عرب السلسلة الغذائية. انتقالهأثناء يف  أيضاً 

أطلقت حمطة فوكوشيام للطاقة كميات كبرية من اإلشعاع يف املحيط اهلادئ, حيث ارتفعت 
. تم إطالق آالف األطنان من املياه املرجعيستو بامل مقارنةمليون مرة  ٤٥مستويات السيزيوم إىل 

شهراً من احلادث,  ١٥م, بعد ٢٠١٢يزال يتم إطالق كميات أقل. يف يونيو يف املحيط, وال  ةاملشع
ومنتجات االنشطار  ١٣٧ ,١٣٤ من األسامك التي اختربهتا احلكومة اليابانية بالسيزيوم % ٥٦تلوثت 

ليابان. وكانت يف ا للـسيزيوممن املصايد السمكية السقف الرسمي  %٩النووي. جتاوز ما يزيد عن 
التي تصدرها اليابان, مثل سمك القد السمكية يف العديد من األنواع  مرتفعةمستويات اإلشعاع 

التونة واألخطبوط واألنشوجة  كانت امللوثات منخفضة يفواهللبوت والكارب والرتاوت والثعابني. 
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من األنشوجة ال يزال  % ٦٩بعد وقوع احلادث. ومع ذلك,  األوىلمقارنة بالتلوث املرتفع يف األشهر 

من سمك التونة. وقد تم حظر الصيد التجاري  % ٣٢ كذلكم, ٢٠١٢لدهيا بعض التلوث يف يونيو 
عىل طول ساحل فوكوشيام, عىل الرغم من اكتشاف األسامك امللوثة خارج املنطقة يبعث عىل القلق من 

. يمكن أن هتاجر التونة عرب املحيط,  من أسامك التونة ذات الزعانف  ١٥ يدص تمانتشار اإلشعاع بعيداً
حتليلها من قبل مادجيان تم م و٢٠١٢الزرقاء يف املحيط اهلادئ قبالة سواحل كاليفورنيا يف عام 

وآخرين, كانت مجيعها حتتوي عىل سيزيوم إشعاعي. عىل الرغم من أن املستويات كانت أقل بكثري من 
لناجم عن الكارثة قد انتقل حول العامل عن طريق املستو العياري, إال أن هذا يؤكد أن اإلشعاع ا

م, كشفت معلومات إضافية عن النشاط اإلشعاعي يف األسامك ٢٠١٣األسامك املهاجرة. يف مارس 
سامك األأنواع بالقرب من اليابان عن وجود سبب مستمر للقلق. وذكرت إحد الصحف أن أحد 

. كانت هذه أسامك rockfish كة الصخريةللغاية, مثلام حدث مع السم مرتفعةسجل مستويات  قد
للغاية. استمرت تقارير الترسب  الرتكيزات هبا مرتفعةفردية وليس عينة متثيلية, ومع ذلك, كانت 

 م.٢٠١٣املستمر للمياه شديدة اإلشعاع يف عام 
 

 ما التلوث الضوئي?

خر من هو الضوء االصطناعي املفرط. مثل أي شكل آ Light pollutionالتلوث الضوئي 
يعطل النظم البيئية وله آثار صحية ضارة. التأثري البحري األكثر شهرة لإلضاءة  قدأشكال التلوث, 

لل يف تفريخ السالحف البحرية, التي تظهر من أعشاشها عىل الشواطئ ليالً وحتتاج إىل اخلالليلية هو 
ردة. وحتثها درجة التوجه إىل املحيط. تنتظر السالحف حتت سطح الرمال حتى تصبح الظروف با

احلرارة هذه عىل الظهور يف املقام األول يف الليل, عىل الرغم من أن بعضها يظهر يف وقت متأخر من 
بعد الظهر أو يف الصباح الباكر. جتد السالحف املحيط عن طريق االبتعاد عن ظل الكثبان الرملية 

ا. عىل الشاطئ األكثر ملعانً  جتاهاالوالغطاء النبايت. السالحف البحرية لدهيا ميل فطري للتحرك يف 
الطبيعي, فإن أملع اجتاه هو منظر مفتوح لسامء الليل فوق املحيط. كام متيل إىل االبتعاد عن األجسام 

لقمر, لوضع يف أي املظلمة املرتبطة بالكثبان الرملية. يمكن أن حيدث هذا السلوك خالل أي مرحلة و
ا يدل عىل أهنا ال تعتمد عىل ضوء القمر لقيادهتا إىل البحر. أصبحت السالحف مشوشة بسبب وهو م
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سطوع األضواء الصناعية من الفنادق واملباين السكنية واملباين األخر القريبة من الشاطئ. بالنسبة 

ا ألنه قريب. جيعل الوهج اجتاه املصدر أكثر إرشاقً  ا من للفقس, يبدو الضوء االصطناعي مرشقً
جتاهات األخر, لذلك سوف تتحرك السالحف نحو الضوء االصطناعي بغض النظر عن مكانه اال

أثناء الزحف عىل الطريق اخلاطئ عىل الشاطئ, تستنزف السالحف الصغرية يف بالنسبة إىل البحر. 
 ٦٠تسبح خمزوناهتا املحدودة من الطاقة, والتي حتتاج إليها بمجرد وصوهلا إىل املحيط حيث جيب أن 

ا عن الشاطئ باجتاه األعشاب البحرية العائمة. قد تتجول سلحفاة صغرية, حيث يمكن أن  ميالً بعيدً
متوت بسبب اجلفاف أو االفرتاس, أو قد تندثر أو تغرق يف أحواض السباحة. تتسبب اإلضاءة 

وهي  كل عام يف فلوريدا وحدها, للفراخ الصغريةاالصطناعية يف حدوث آالف من حاالت موت 
 مشكلة مهمة للحفاظ عىل السالحف البحرية.

 

 ما الذي يمكن عمله بشأن التلوث الضوئي?

إن تقليل كمية الضوء االصطناعي املرئي عىل شواطئ التعشيش هي اخلطوة األوىل للحد من 
التلوث الضوئي. اعتمدت املجتمعات الساحلية يف مجيع أنحاء العامل قوانني تتطلب من السكان إطفاء 

ر خالل موسم تعشيش السالحف. يف شواطئ جزر اخلليج الوطنية, ااطئ البحونوار عىل شاأل
. ولكن )hatchling disorientation( رتباك الفقساستو عالٍ من ملا نصف األعشاش تقريبً  تعرضت

ما يظهر كيف يمكن لتوعية وهو يف عام واحد فقط,  % ٦ إىل نسبةال تبعد برنامج تعليمي, تراجع
أن تفيد السالحف البحرية. هناك أيضا أنواع جديدة من تركيبات  ئيتلوث الضوالر حول اجلمهو

اإلضاءة, أضواء محراء أو كهرمانية, تعد صديقة للسالحف البحرية ألن السالحف ال تكتشف 
 املوجية بسهولة. اأطواهل
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אא  

 

١٣٥

 
BIOACCUMULATION AND BIOMAGNIFICATION 

 ?الرتاكم احليوي وما التعاظم احليويما 
الكائنات احلية امللوثات من البيئة من خالل اجللد أو اخلياشيم أو اجلهاز اهلضمي.  تأخذ

, ولكن هناك االمتصاصبصفة عامة لوصف  Bioaccumulationاحليوي يستخدم مصطلح الرتاكم 
من مجيع  االمتصاصإىل  احليوي. يشري الرتاكم للقيام بذلكمصطلحات حمددة تشري إىل طرق حمددة 

إىل تركيز املادة   bioaccumulation factor, BAF احليوييشري عامل الرتاكم والبيئة. املصادر يف 
الرواسب, عندما يكون ذلك هو املصدر الرئيس  برتكيزها يفالكيميائية يف الكائن احلي باملقارنة 

ا يشري إىل  Bioconcentrationيوي . الرتكيز احللالمتصاص من  االمتصاصهو مصطلح أكثر حتديدً
هو تركيز مادة كيميائية يف الكائن احلي  bioconcentration factor, BCF احليوياملياه. عامل الرتكيز 

إىل زيادة مستويات امللوث من  Biomagnificationاحليوي  التعاظميشري و. هايامليف  تركيزهانسبة إىل 
 غذائي تالٍ  غذائيمستو بسبب تراكمه من الغذاء ١٫٣يف السلسلة الغذائية (الشكل  إىل مستو ,(

يف أحد امللوث هو تركيز  biomagnification factor, BMFاحليوي (نقل غذائي). عامل التعاظم 
 النوع(غذاء  أقلمستو غذائي تركيز نفس امللوث عند عىل  امقسومً  غذائيمستو  عنداألنواع 
ن احليوانات حتتاج ويرجع ذلك إىل أ, احليويالرتاكم يف زيادة  الدافئةدرجات احلرارة  تسبب. )املعني

 .املرتفع )األيضالتمثيل الغذائي (بسبب من الطعام إىل تناول املزيد 

 

 



 التلوث البحري

 

١٣٦
 ي?احلكائن لل دخولهبمجرد للفلز ماذا حيدث 

أو إزالة بعضه عن طريق اخلياشيم أو البول. ال  هقد يقوم بتخزين بعد دخول الفلز للكائن احلي,
 ختزن الفلزات إىل ختزينها بدرجات متفاوتة. الكائنات , لذلك متيل Metalsهضم الفلزات يمكن 

 السامة الفلزات , أمايقوم احليوان بإفراز الفائض ثمالرتكيزات املثىل,  يفوالزنك  النحاس مثل ,األساسية
. حتدث السمية عندما يتجاوز الرتكيز اً رضر تسببغري سام إذا مل  يف شكل هاأو ختزين هايتم إخراجف

يف أنسجة  الفلزات ختزن. هازافرعند عدم القدرة عىل إالكمية التي يمكن ختزينها يف أشكال غري سامة أو 
الكروم. و الرصاصو النحاسوالزنك و الكادميوم عادة أعىل تركيز من يملك ذيحمددة مثل الكبد, وال

األنواع  يفعضالت, والتي هلا آثار عىل االستهالك البرشي توجد مستويات كبرية يف ال قدومع ذلك, 
بعض القرشيات الصاحلة لألكل الزئبق إىل حد كبري يف  ختزنالصاحلة لألكل. عىل سبيل املثال, 

بشكل دوري, فإن  هياكلهابام أن القرشيات تقوم بإزالة والعضالت, مثل رسطان البحر األزرق. 
  ه طريقة مفيدة للتخلص من امللوثات. قبل طرح اهليكلب املعادن يف يترس

لشعاب املرجانية لالتي تعيش يف النسيج املرجاين  zooxanthellae الطحالب التكافلية جتمع
أو النسيج املرجاين احلي نفسه. قد  الكليساهليكل الرتكيزات املوجودة يف أعىل من  فلزيةتركيزات 

) يف تقليل مستويات bleachingاالبيضاض (أثناء اإلجهاد يف  التكافلية الطحالب يساعد فقدان
 وهي, تعرضها للضغوطتفرز الرخويات الكثري من املخاط عند كام يف الشعاب املرجانية.  الفلزات

ا.  الفلزاتطريقة للتخلص من  نوع  يؤثر ,أو الطعام, لكن هايمن امل الفلزاتاألسامك  وتتناولأيضً
معظم الزئبق املوجود يف أنسجة األسامك يف يتواجد امك. الغذائي إىل األس االنتقالالطعام عىل درجة 

ا خالل السلسلة الغذائية ويرتاكم بمرور الوقت, حيويً م عاظ, والذي يت)meHg( زئبقميثيل شكل 
 .حيث يصل إىل أعىل املستويات يف األسامك الكبرية آكلة اللحوم

 

 يف الكائنات? الفلزاتأين وكيف يتم ختزين 

املرتبطة  الفلزاتألن  ,داخل اخللية بشدة عىل سميتها فيه ختزين الفلزاتيتم  الذييؤثر املوقع 
إىل  الفلزاتتعوق عمل اخللية. متيل  قداحلساسة  enzymes واألنزيامت organellesبالعضيات 
وقد متنع الربوتني من العمل بشكل طبيعي. عىل سبيل املثال, يمكن أن ترتبط  ,بالربوتينات االرتباط
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١٣٧
 وتثبطأشكاهلا  ومن ثم تغريباملواقع النشطة لألنزيامت األساسية, وهي عبارة عن بروتينات,  الفلزات
, ميتالوسيونني مثل, الفلزات. ومع ذلك, هناك بروتينات خاصة (بروتينات ربط نشاطها

metallothioneins, MT  امليتالوسيونني بروتينات ترتبط. متاحةعلها غري جتو بالفلزاتبط تيمكن أن تر 
من إحداث  هاومتنع الفلزاتكميات كبرية من ب يًاستقرة حرارواملنخفض املزيئي اجلوزن الذات 

ملقدار التخزين املؤقت الذي يمكن ختزينه. يمكن لبعض احليوانات, مثل أقىص الرضر. يوجد حد 
سجة. يف األن اترسبتأو  للذوبان قابلة غري بالفلزاتشكل حبيبات غنية  يف فلزاتالقرشيات, ختزين 
, وهذا يتوقف عىل مكان وجودها متاحةسامة ومتاحة أو قد تكون غري  الفلزاتوهكذا, قد تكون 

هذه  معظم يكوندون آثار كبرية,  الفلزاتمن  مرتفعةتركيزات  جتمعوما يرتبط هبا. احليوانات التي 
 ة احليواناتواحلبيبات, التي قد تفرس قدر امليتالوسيونني بروتينات مثل متاحيف شكل غري  الفلزات

التي سيتم  الفلزاتعىل كمية  ايمكن أن يؤثر موقع التخزين أيضً وعىل البقاء يف بيئات شديدة التلوث. 
من املفضل نقلها بشكل تفاعيل إىل احليوانات املفرتسة, كام وجد ويليام واالس وصمويل لوما. 

, الذي امليتالوسيوننيربوتينات ب ابيبات بدالً من ربطهباحل هبا فلزات مرتبطةلمفرتس تناول فريسة ل
 .لمفرتسلبشكل أكرب  ايكون متاحً 

 

 كيف يتم تناول امللوثات العضوية من قبل الكائنات احلية?

و/أو تفرزها.  الكائنات احلية أو ختزهناهتضمها , قد الغريبةبعد تناول اهليدروكربونات 
 جتمع كام, هايمن امل organic contaminantsة امللوثات العضوية وتتناول العوالق احليوانية الصغري

من امللوثات  من الرواسب, التي حتتوي عادة عىل مستويات أعىل امللوثات القاعية معظم الكائنات
(مثل ثنائي الفينيل متعدد  املعاجلة بالكلورتركيزات املواد العضوية  تتعداملياه. يمكن أن ب مقارنة

يت) يف الرخويات تلك املوجودة يف الرواسب القريبة بعرشة أضعاف. متيل املواد  ديودي الكلور, 
اببطء, وترتاكم  كاملة هتضم إىل أنالكيميائية  ن يف الكبد (أو  حيويً زَّ , أو العضو يالكبدالبنكرياس وختُ

ية يف األنسجة ترتاكم هذه املواد الكيميائوالثدييات البحرية. دهون املامثل يف الالفقاريات), أو يف 
الشبكة الغذائية.  باالنتقال لقمةا حيويً  يتم تعظيمهاالدهنية, بام يف ذلك صفار البيض والكبد, و

 وبشكل عام, فإن العامل األهم الذي حيدد تركيزات احليوانات هلذه املواد الكيميائية هو املستو
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فرتسة الدهنية (مثل السمكة األسامك امل حتتويالغذائي, يليه املحتو الدهني للحيوان. ولذلك, 

األسامك دهنية (مثل اجلهري املخطط) عىل نفس املستو الغذائي  أقل تركيزات أعىل منعىل الزرقاء) 
 املصدر الغذاء ويعدعمر وحجم احليوان. زيادة إىل الزيادة مع  ئيةايالكيماملواد  متيلكام يف نفس املوقع. 

شبكة الغذاء. يمكن  يف املستويات العليا منالتي تعيش  بالنسبة للحيوانات هلذه امللوثات الرئيس
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مبارشة من الرواسب واألغذية. قد تتأثر كمية  جتمعلألسامك أن 

ا لنوع  امللوثات تراكم الفريسة, وحجم التلوث, وأنامط احلركة, واملستو الغذائي, ومعدل طبقً
بعض مركبات ثنائي  من التخلص اإلناثعمر). وتستطيع األسامك النمو, وطول التعرض (أي ال

ا بالدهون التي ترتبط هبا مركبات  يضالفينيل متعدد الكلور عن طريق وضعها يف الب (الصفار غني جدً
 عىله ئحاييم فون ويسرتهناجن وزمالمتت هذه املالحظات بواسطة ثنائي الفينيل متعدد الكلور). 

وإذا كانت الذكور. ب مقارنةهيا مستويات أقل من ثنائي الفينيل متعدد الكلور األسامك اإلناث التي لد
جيدة عىل املد الطويل ملراحل  إسرتاتيجيةهنا ال تبدو فإ, مع البيضركبات هذه املمن تتخلص  اإلناث

من هذه املواد الكيميائية. جتمع الطيور البحرية  عاليةجرعة باحلياة املبكرة احلساسة لتبدأ احلياة 
ركبات ومبيدات اآلفات املعاجلة هذه املتركيزات عالية من الغذائية شبكات ال يف قمةوالثدييات 

ا عن أي استخدام ملثل  عالية, تركيزات عىل ,واحليتان الفقامتحتتوي و ,بالكلور يف أقىص الشامل, بعيدً
املوجودة بقمة السلسة الثدييات  ربيض, متر هلا غرار حالة األسامك التي هذه املواد الكيميائية. وعىل

 .مرتفعة من املواد الكيميائية السامةبنسب  حياهتاتبدأ  ومن ثم, الطعام لصغارها

 

 امللوثات العضوية? هبضمكيف تقوم الكائنات احلية 

, polycyclic aromatic hydrocarbons اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات يمكن حتويل
هناك  .التي يتم جتميعها يف املقام األول يف الكبد, إىل مواد كيميائية يمكن إفرازها عرب اخلياشيم والكىل

 الغريبةنزيامت املسؤولة عن أكسدة املركبات تسمى اإلة, وكرس هذه املواد الكيميائيت تنزيامإ
 ٤٥٠يب  , والتي تشمل السيتوكرومmixed function oxidases, MFOs باألكسيدات الوظيفية املختلطة

يف التمثيل  شاركتيف العديد من الكائنات احلية واألنسجة, و ت هذه اإلنزيامتجدوُ األكثر دراسة. وقد 
, احللقات متعددة العطرية اهليدروكربونات من املركبات العضوية بام يف ذلك كبريةالغذائي ملجموعة 
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ويتم هذا التمثيل  .مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية األخرو, الكلور متعدد الفينيل ثنائي ومركبات

أو أكسدة اجلزيء جلعله أكثر قابلية للذوبان  إضافة املياهتعمل تفاعالت الطور األول عىل  .خطوتني يف
الناحية من ناتج املرحلة األوىل ومادة جتعلها أقل نشاطًا  خلطتتضمن تفاعالت املرحلة الثانية املياه. ويف 

 .يف بعض األحيان, تكون منتجات الطور األول أكثر سمية من امللوث األصيل سهلة اإلفراز.و احليوية

يمكن أن يتم ومتيل إىل الرتاكم.  فهيببطء شديد, لذلك  املعاجلة بالكلوراملركبات  هضمتم ي
ا أكسدة مبيدات اآلأقل  هضم فات العضوية املركبات كلورة وإزالتها برسعة أكرب. ويمكن أيضً

 .الفوسفورية بواسطة األكسيدات الوظيفية املختلطة

 

 للمواد الكيميائية? احليويلتعاظم لما الكائنات البحرية احلارسة للرتاكم و

يف كثري من األحيان  mussels مثل بلح البحر املثبتة بالقاعتستخدم الرخويات ثنائية املرصاع 
الشبكة الغذائية  قاع توجد هذه املحاريات يفيف املناطق املحلية.  monitoring pollutantsلرصد امللوثات 

ا مرتفعةمستويات  جتمعوال نسبيًا  واحليتان  الفقامتالثدييات مثل تعد . يف املحيطات, من امللوثات جدً
ويمكن أخذ عينات منها دون من امللوثات, مستويات عالية  هاشحوميف  تتجمع , حيثللتلوث اً حراس

يف أخذ العينات.  ةلويوان. كام أن الطيور البحرية مفيدة, ويمكن أن تكون أقل تكلفة وسهاإلرضار باحل
لد يف اوتأثناء حتركها, ولكنها تعود كل عام لتيف عىل نطاق واسع عرب املحيطات, وتتغذ الطيور وتتنوع 

 والدهونش يمكن لعلامء األحياء أخذ عينات من الدم والري يةنفس املوقع. يف مستعمرة طيور بحر
نية ا, والتي يمكن أن توفر معلومات عن التلوث عىل نطاقات مكانية وزموعينات لفحص النسيج

 املعاجلة بالكلورممتازة للمواد الكيميائية العضوية  ويعد جممعاتخمتلفة. بيض الطيور غني بالدهون, 
التي هلا عادات غذائية الطيور من القابلة للذوبان يف الدهون وهي األكثر أمهية. يمكن أخذ عينات 

التي تتغذ بشكل رئيس عىل األسامك يف البيئات القريبة من املائية عىل سبيل املثال, طيور الغاق , خمتلفة
القاري, والطيور  الرفالتي تتغذ عىل األسامك الصغرية والعوالق احليوانية عىل  وطيور األوكالشاطئ, 

ا همجيع تعود. األسامك يرقاتو عىل العوالق احليوانية تتغذ التيطيور النوء البحرية السطحية مثل 
. وقد وثقت مراقبة بيض وتتبعهامللوثات لدراسة اتكاثر يف املستعمرات, حيث يمكن أخذ عينات لل

الساحلية بحلول أوائل  البيئاتالطيور البحرية انحسار امللوثات العضوية الثابتة مثل الدي دي يت يف 



 التلوث البحري

 

١٤٠
دي دي يت عند تركيزات أقل يف ذلك الوقت. ومع ذلك, ال استمر , لكنمن القرن املايض اتيالثامنين

اخييمكن حتى لدي. دي. يت أن   .تفي أخريً

جدتاملحيط, بالبالستيك  معيتم امتصاص العديد من امللوثات  يف طيور البحر (انظر  وقد وُ
ا  األنواع التي تأكل الكثري من البالستيكحتتوي ). الثالثالفصل  مستويات مرتفعة من امللوثات عىل أيضً

وقد تعاين من تأثريات سامة. يف العقد املايض, ظهرت ملوثات أخر تشبه املواد الكيميائية العضوية 
). وقد مكنت السابعولكنها حتتوي عىل الربوم أو الفلور بدالً من الكلور (انظر الفصل  املعاجلة بالكلور

 .املسببة للقلقالعلامء من حتليل تاريخ هذه امللوثات  ,عيناتال بنوكعمليات ختزين البيض يف 

 

 ما مشكالت السالمة بالنسبة للبرش الذين يستهلكون املأكوالت البحرية التي قد تكون ملوثة?

ا حمتمالً  تشكل قد عىل صحة  امللوثات الكيميائية يف األسامك وغريها من املأكوالت البحرية خطرً
عىل مد فرتة طويلة. ويكمن اخلطر يف التعرض طويل األجل  البحرية املأكوالتالذين يتناولون  البرش

 رثومياجلتلوث السبب يف ال(عىل سبيل املثال وجبة واحدة) قد تكون  ملرة واحدةبدالً من التعرض 
microbial contamination مستويات خمتلفة من املواد الكيميائية الصناعيةباألسامك من املياه  صيد. يتم 

البرش. هناك من مستويات يمكن أن ترض باملستهلكني  يف, والتي قد ترتاكم والفلزاتومبيدات اآلفات 
قلق حول هذه امللوثات يف أسامك املياه العذبة, ومصبات األهنار, واملياه الساحلية القريبة من الشاطئ 

أو يف عمليات تربية األحياء /املبيدات احلرشية املستخدمة بالقرب من تلوث قدأكثر من املحيط املفتوح. 
ا املزارع أسامك ,املائية امللوثات سمية واستمرارية أكثر فيدرالية آمنة لبعض  ات. تم إنشاء توجيهأيضً

ا ما تستخدم الدول هذه املستويات لتقرر ما إذا كانت ستصدر  املوجودة يف املأكوالت البحرية. وكثريً
األسامك أو أنواع معينة منها. يمكن أن جتمع األسامك  جتاري جلميع أنواع صيدنصائح أو تقيض عىل 

املواد الكيميائية غري العضوية بام يف ذلك الزرنيخ والكادميوم والرصاص والزئبق والسيلينيوم والنحاس 
والزنك واحلديد, وأكثرها إثارة للقلق هو الزئبق, وهو األكثر سمية. يف حالة الرخويات, تستخدم 

سمح باحلصاد من بعض حيث ي ,الكيميائي كجزء من تصنيف مياه احلصاد الوكاالت درجة التلوث
 ., أو يف أوقات معينة فقط أو يف ظروف معينةأخراملياه, وليس من 

 



 احليوي والتعاظم احليويالرتاكم 

  

١٤١
 ما مرض ميناماتا?

املثال األول الذي جعل العامل يدرك أن تراكم هو  Minamata diseaseيعد مرض ميناماتا 
اليابان. كان لد ب ؤذي البرش يف ميناماتاتلألكل يمكن أن  ةالبحرية الصاحل األطعمةامللوثات يف 
القريب,  ميناماتاالزئبق يف خليج  ويرصفستخدم الزئبق يف إنتاج البالستيك يمصنع  جمتمع ميناماتا

, م١٩٦٨ عام إىل ١٩٣٢ عام يف أنسجتهم. من الزئبق تراكمومن ثم حيث كان الناس يأكلون األسامك 
 مثيلةلزئبق ل حدثطنًا من مركبات الزئبق يف خليج ميناماتا.  ٢٧قدر بنحو ألقت رشكة تشيسو ما ي

ا تعاظميف رواسب اخلليج ثم  , وهو Methylmercury الشبكة الغذائية. يتم إنتاج ميثيل الزئبق يف حيويً
يف الشبكات الغذائية (الشكل  حيوي وحيدث له تعاظم البيئة, يف البكترييا األكثر سمية بواسطةالشكل 
حادة, وهي حالة تسمى اآلن مرض ميناماتا,  وتطوريةآالف السكان عيوبًا عصبية  ظهر عىل). ٥٫١
العامل بأن التعرض للزئبق يمكن أن يسبب تأثريات سلوكية وعصبية دائمة. أدت احلاالت  منذرة

سامك الشديدة إىل اجلنون والتشوه واملوت. وقد ولد العديد من األطفال الذين تناولت أمهاهتم األ
إعاقات كبرية. لوحظ حدوث مرض ميناماتا الوراثي عند األطفال املولودين بأثناء احلمل يف امللوثة 

هؤالء األطفال  عانىلألمهات اللوايت ال يعانني من مشاكل حادة.  لألمهات املصابات, ولكن أيضاً 
يف  وتلعثمن يشعرون بخدر يف أطرافهم وشفاههم, ومن أعراض الشلل الدماغي. كان املترضر

عىل من تلف خطري يف الدماغ. حتى قبل ظهور األعراض  البعض عانىالكالم, وضعف البرص. 
القطط, التي أكلت فضالت األسامك  ماتت, أظهرت القطط يف القرية أعراض تسمم الزئبق. البرش

يف  , بأعراض مماثلة لتلك التي ظهرت يف البرش. اعتقد الناسواملجاري املائيةمن أسواق السمك 
 االعتقادالغريب. وقد دفع هذا الباحثني إىل  اسلوكه بعد مالحظةباجلنون  أصيبتالبداية أن القطط 

األسامك واملحار امللوث املشتبه به  كانتبأن سبب تفيش املرض هو نوع من التسمم الغذائي, حيث 
ا ربط الزئبق املوجود يف األسامك باملرض. تم أخذ عينات  شعر املصابني ومن من الرئيس. وقد تم أخريً

وهو , املرىض يف جزء يف املليون ٧٠٥احلد األقىص ملستو الزئبق  وصلسكان ميناماتا بشكل عام. 
جزء يف  ١٩١يف سكان ميناماتا غري املترضرين املستو  ووصلما يشري إىل تعرض شديد للغاية. 

 .لذين يعيشون خارج ميناماتاا لألشخاص املليون يف أجزاء ٤ قدرهاملليون, مقارنة بمستو متوسط 
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١٤٢
 هل هناك أي خماوف بشأن التلوث بالزئبق يف األغذية البحرية اليوم?

 شاغالنهناك  فام زالمن املايض,  ئاً شييعد يف ميناماتا  الذي حدث الكبريالتلوث  إذا كان
تقوم الوكاالت يف كل والية بمراقبة . أحدها هو تناول األسامك من املناطق امللوثة بالزئبق .نارئيس

والنصائح عند  ها,من خالل حظر املستهلكنيوجود امللوثات وتنبيه الكشف عن األسامك من أجل 
واستهالك  صيد, حيظر ةروحظيف املياه امل .حدوث هتديد لصحة اإلنسان من استهالك األسامك امللوثة

كميات وأنواع وأحجام باستهالك األسامك توصية للحد من  هي . االستشارةاألسامك و/أو املحار
عالمات حتذير  وتعلقزئبق الالتي يعرف عنها ارتفاع  التجاري الصيدوستحظر مناطق . حمددة

الذين يتجاهلون هذه العالمات  ينمن غري املعروف عدد الصياد. ولعدم أكل األسامك اهلواةلصيادين ل
 ).لصالح وجبة جمانية (بدون رسوم إضافية عىل الزئبق

غري املوجودة ويتمثل الشاغل الرئيس الثاين يف تراكم الزئبق يف األسامك الكبرية اآلكلة للحوم 
يأيت هذا الزئبق يف الغالب من مصادر الغالف اجلوي,  .الشبكة الغذائية يف قمةاملناطق امللوثة, ولكنها  يف

أخر ختفيضات كبرية يف وبينام حققت صناعات  .وخاصة من حرق الفحم يف حمطات توليد الطاقة
وينتقل الزئبق الذي يطلق من  .االنبعاثات, ال يزال تلوث الزئبق من املرافق الكهربائية مصدر قلق
يف هناية املطاف إىل  وهيبطاهلواء  إىلحمطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم بالقرب من املناطق الساحلية 

 .لمحيط بأكثر من الضعفاملياه السطحية لداد الزئبق يف خالل القرن املايض, ازمع مياه األمطار.  املحيط
األسامك الكبرية آكلة اللحوم لد ومع ذلك, فإن  .حتتوي مجيع األسامك واملحار تقريبًا عىل آثار زئبق

هذه  . تشكلاملزيد من الوقت لتجميعه اكان لدهي حيث, أعىل منه التي تعيش لفرتة أطول مستويات
 .كرباأل اخلطرسمك املاكريل, والتونة) وسمك القرش, وبو سيف, األسامك الكبرية (سمك أ

 ولدتكام رأينا يف ميناماتا,  عىل األجنة واألطفال.القلق األكرب بشأن التعرض للزئبق يكون 
 .يعانون من تلف شديد يف الدماغ أي عالمات التسمم أطفاالً عليهن بعض النساء اللوايت مل تظهر 

نتقل من خالل حليب الثدي يأن  اويمكن أيضً  بسهولة. يعرب املشيمةلزئبق ويرجع هذا إىل أن ميثيل ا
وهذا أمر مثري للقلق بشكل خاص, ألن األطفال الصغار أكثر عرضة لسمية الزئبق وقد  .للرضع

لزئبق, وانخفاض أداء لهناك عالقة بني التعرض قبل الوالدة  مع تطوره. ايكون الدماغ أكثر تأثرً 
بام يف ذلك اختبارات ) neurobehavioral tests(الرضع واألطفال يف االختبارات السلوكية العصبية 

 ., والوظيفة احلركية الدقيقة, واملهارات اللغوية, والقدرات البرصية املكانية, والذاكرةاالنتباه
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١٤٣
فوائد تناول  لكنك األسامك, لتجنب استهال اأن التسمم بالزئبق قد يبدو سببًا وجيهً  كام

منخفضة الدهون املشبعة, وحتتوي وفاألسامك غنية بالربوتني,  .األسامك قد تفوق الكثري من املخاطر
يقلل تناول السمك من خماطر اإلصابة  .الدهنية الصحية ٣ا جعىل مواد مغذية مهمة مثل أمحاض أومي

لذلك فهي مسألة اختيار األسامك  .نيباألزمات القلبية وخيفض ضغط الدم وحيسن صحة الرشاي
 .لألكلاملناسبة 

وإدارة  US Environmental Protection Agency, EPA  أصدرت وكالة محاية البيئة األمريكية
نصائح حول االستهالك  the US Food and Drug Administration, FDA الغذاء والدواء األمريكية

اللوايت قد يصبحن حوامل, والنساء احلوامل, واألمهات النساء  تنصح. البرشملجموعات معينة من 
الزئبق واحلد من كمية  مرتفعةاملرضعات, واألطفال الصغار حتى سن السادسة, بتجنب األسامك 

ا بعدم أكل سمك القرش أو سمك أبو سيف أو أسامك ينصح أيضً األسامك املستهلكة كل أسبوع. 
جزء يف املليون),  ١(أكرب من  من الزئبق مرتفعةيات القرميد عىل اإلطالق ألهنا حتتوي عىل مستو

منخفضة  واملحارياتأونصة (وجبتني متوسطتني) من األسامك  ١٢تناول ما يصل إىل يمكن ولكن 
 الزئبق يف األسبوع. جيب عىل األطفال تناول ستة أونصات من السمك فقط. تشمل األسامك

التونا املعلب, والبلوك, والسلمون, والبلطي.  الروبيان, وسمكالزئبق منخفضة واألصداف البحرية 
حتتوي التونة عىل كميات معتدلة من الزئبق. وتنصح وكالة محاية البيئة وإدارة الغذاء والدواء 

أونصات من سمك التونة يف األسبوع, وتقديم النصح للجمهور للتحقق من  ٦األمريكية بتناول 
والتي قد تتأثر بشكل أكرب  ,صيدها من املياه املحليةاالستشارات املحلية بشأن األسامك التي يتم 

عمر اإلنجاب,  بعدبمصادر التلوث. هذه املبادئ التوجيهية غري موجهة للرجال البالغني أو للمرأة 
. قد يكون أفضل حل هو االمتناع عن أكل الكن األفراد املعنيني بالتعرض للزئبق جيب أن يتبعوه

من األحيان والرتكيز عىل تناول األسامك الصغرية التي ال حتتوي عىل  أنواع األسامك الكبرية يف كثري
من الزئبق. عىل سبيل املثال, ليس لد سمك القد وسمك السلمون وسمك  مرتفعةمستويات 

 مرتفعة منه.احلدوق والرنجة والرسدين مستويات 
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١٤٤
 املحار? أصدافيف مكمالت الكالسيوم املشتقة من  فلزيتلوث  هل يتواجد

بعض مكمالت  وجدتهناك حاجة للكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام أو عالجه, لكن 
تم العثور عىل الرصاص يف بعض و ,مرتفعة فلزاتعىل  حمتوية calcium supplementsالكالسيوم 

سامة من الناحية مادة  . الرصاصoyster shellصدف املحار مكمالت كربونات الكالسيوم املسمى 
انخفض مستو التلوث يف اآلونة األخرية, ولكن ال يزال  .عىل الدماغ واجلهاز العصبي تؤثر ,عصبيةال

ا ما تُ  .عىل الصحة امن املمكن أن يشكل خطرً  , اهب  الرصاصدرج مكمالت الكالسيوم حمتونادرً
قام علامء كاليفورنيا بتحليل الرصاص يف جمموعة  .جزء يف املليون ٢والذي جيب أن يكون أقل من 

الرصاص  يف تلبية معايري كاليفورنيا ملستويات فشال ثلثني منهاجد أن وعة من مكمالت الكالسيوم, وُ متن
حبوب كربونات . تعد أكثر رصامة من املعايري الوطنية تعد, التي االستهالكيةاملقبولة يف املنتجات 

 .الطبيعيةبدائل ملا يسمى مكمالت الكالسيوم  الكالسيوم العادية أو سرتات الكالسيوم

 

 تنتج عن تناول املأكوالت البحرية التي حتتوي عىل ملوثات عضوية? قدما املشاكل التي 

قد تبقى مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور واملواد الكيميائية املرتبطة هبا مشكلة لبعض 
تغذ , فإهنا تستقر يف الرواسب. فعندما تهايالوقت. وألهنا أصبحت مرتبطة باجلسيامت يف امل

 حيويًام عاظالرواسب امللوثة ومتررها إىل السلسلة الغذائية, حيث تت تتناول, فإهنا القاعيةاحليوانات 
ا يف األسامك الكبرية اآلكلة للحوم. متيل  األنسجة  املركبات للدخول يف تكوينوتصبح أكثر تركيزً

ا  امركبً  ١٢ء أكثر من الدهنية يف املقام األول وإىل حد أقل يف األنسجة العضلية. وجد العلام عضويً
ا برتكيزات أعىل يف السلمون  معاجلًا بالكلور مركبات  ال تعد. البحريالسلمون ب مقارنة املستزرعخمتلفً

واحدة (كام هو احلال يف وجبة واحدة), ولكن الرعة عند اجلثنائي الفينيل متعدد الكلور شديدة السمية 
سبيل املثال, تناول األسامك امللوثة عىل مد فرتة طويلة (عىل منخفضة  ملستويات استمرار التعرض

. هناك معايري وضعتها وكالة محاية البيئة وإدارة األغذية والعقاقري من أجل امن الزمن) قد يكون ضارً 
 مرتفعةرتكيزات بمستويات آمنة لالستهالك. تعتمد هذه املستويات الرقمية عىل اختبارات معملية 

من القوارض  تقييم نقل التجاربثم  .لتقدير املستو اآلمن يف الفئران عملية تقييميليها  ,عىل الفئران
لذلك هناك قدر كبري من عدم اليقني بشأن هذه األرقام, وال ينبغي ألحد أن يفكر يف تركيز  البرش,إىل 
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١٤٥
ومن بارشة م العياري رتكيز حتتيكون الللقلق أو  اً يكون مثريومن ثم  يالعيارالرتكيز أعىل قليالً من 

ا. تعد وكالة محاية البيئة أن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مواد مرسطنة حمتملة,  اً يكون آمنثم  متامً
 يف األهنا تسبب الرسطان يف حيوانات املخترب. وتظهر اختبارات أخر عىل حيوانات املخترب تلفً 

ركبات. إن هذه املمن  اهلضمي هازواجل الصامء والغدد واملناعي العصبي واجلهاز الدوري اجلهاز
أو الرضع (كام هو احلال مع الزئبق), عندما تكون األم معرضة  األجنةاملخاطر عىل البرش هي أعىل يف 

نصح النساء يف سن اإلنجاب, وال سيام احلوامل, بتقليل تُ ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. 
ركبات. من حيث هذه املعىل باحتوائها طق املعروفة املخاطر عن طريق جتنب تناول األسامك من املنا

معروف عن اآلثار  القليلمع مرور الوقت, فإن  ذه املركباتالتعرض املزمن منخفض املستو هل
 قدالصحية الضارة املحتملة. ومع ذلك, يشك العلامء يف أن التعرض طويل األجل لكميات صغرية 

يف األطفال, وتلف الكبد,  النموبام يف ذلك مشاكل يسهم يف جمموعة متنوعة من املشاكل الصحية 
السمك من البحريات العظمى  نتناول ممنوالرسطان. وأظهرت بعض الدراسات أن أطفال األمهات 

وتعرف  أصغرم رؤوس احجأ يمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور كانوا ذو برتكيزات مرتفعة من
واملواد الكيميائية األخر بتأثري  هلذه املركبات . وارتبط تعرض األمءبطيقل ونمو عقيل أبرصي 

تناولوا  ممنطفيف عىل وزن الطفل عند الوالدة والذاكرة قصرية املد والتعلم. وكان لد البالغني 
 .وملوثات أخر درجات أقل عىل عدة مقاييس للذاكرة والتعلم هذه امللوثاتأسامك حتتوي عىل 

لتجنب تناول  اهنا توفر أسبابً فإ, "دليل إدانة قاطع"عد ال يهذه الدراسات  ورغم أن أياً من
ركبات ترتاكم يف هذه امل وألن .من ثنائي الفينيل متعدد الكلور املرتفعةستويات امل ذاتاألسامك 

يف األسامك  تهاقد تكون كمي. الدهون, فإن بعض اإلجراءات إلعداد األسامك يمكن أن تكون مفيدة
, جيب إزالة وقبل الطه مع الدهون. األسامك ؤدي الطهو إىل إزالتها منو, حيث يأقل بكثري بعد الطه

 , والقناة اهلضميةاجللد, والدهون (املوجودة عىل الظهر, واجلوانب, والبطن), واألعضاء الداخلية
 , حيث من املحتمل أن ترتاكم هذه املواد الكيميائيةوالبنكرياس الكبدي للكابوريارسطان البحر ل

لتدخني السمك, جيب أوالً  .من ثنائي الفينيل متعدد الكلور % ٣٠إىل  ٢٠إزالة بلشواء يسمح ا فيها.
 .تقطيعها وإزالة اجللد

 متعددة العطرية (مثل اهليدروكربونات يمكن للمواد الكيميائية العضوية املرتبطة بالنفط
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١٤٦
ا أن ترتاكم يف املأكوالت البحرية إذا تعرضت احللقات)  أنواع وخصائص النفط عىل ما  تؤثر. للنفطأيضً

من  اً ومتغري اً معقد اً اخلام واملنتجات املشتقة منه خليط يتالزويعد إذا كانت األطعمة البحرية ملوثة. 
, للنفط الكائنات البحرية اجلزيئية املختلفة. بمجرد تعرض والرتاكيباهليدروكربونات ذات األوزان 

. سبب تلوث النفط يف رشكة بريتش برتوليوم يف هوحيتفظ ب يتناولهيصبح الكائن ملوثًا إىل احلد الذي 
يف  احللقات متعددة العطرية اهليدروكربوناتتراكم لألسامك ويف تلويث مصايد منتجة  م٢٠١٠عام 

 ا. حتليل املأكوالت البحرية كيميائيً لعمليات النموت ماماألغذية البحرية, وهي مواد مرسطنة ومس
املأكوالت  عدك الكثري من الوقت والكلفة. طريقة أخر يمكن ستهلي قدامللوثات,  لكشف هذه

ا لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي, إذا كانت رائحتها  البحرية غري صاحلة لالستهالك, وفقً
ال يُسمح ببيع املنتجات امللوثة بالنفط كغذاء بالعفن أو التحلل. هذا ويعرف  النفط, يشبه رائحةأو طعمها 

ا,  لنفطابتلوث وليس بالرضورة أن يكون البموجب قانون الواليات املتحدة.  قد يكون فيف حد ذاته ضارً
أقل من املستويات الضارة.  احللقات متعددة العطرية اهليدروكربونات حتى عندما تكون اً موجود

 مرتفعة من هذه اهليدروكربوناتمستويات  حتتوي عىلض األسامك والسؤال املفتوح هو ما إذا كانت بع
  .ال يمكن اكتشافها عن طريق شمهاو

 ,, طورت إدارة الغذاء والدواء معايري للمخاطراملكسيك خليج يف بئر انفجار استجابةً لكارثة
يف  اتاحللق متعددة العطرية اهليدروكربونات وأقامت عتبات للمستويات املسموح هبا من ملوثات

 باملخترباتمن األسامك والروبيان  ١٠٠٠٠أكثر من  تم اختباراملأكوالت البحرية لساحل اخلليج. 
معينة من النفط للتأكد من أهنا أقل بكثري من  عطرية هيدروكربونات للحصول عىل آثار الفيدرالية

قبل السامح الستئناف الصيد التجاري. ومع ذلك,  اً ,املستويات التي يمكن أن جتعل أي شخص مريض
غذية والعقاقري دارة األإمع املستويات التي حددهتا  إملان بعض العلامء, بقيادة مرييام روتكني اختلف

ألهنا فشلت يف تفسري زيادة حساسية األجنة واألطفال. واعتقد العلامء أن إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
ا, ومل تتضمن مجيع نقاط النهاية الصحية أيضً مناسبة الستهالك املأكوالت البحرية مل تستخدم معدالت 

(أ)  بنزواملركبني  فيام خيصذات الصلة, ومل تتضمن التقديرات الوقائية مد التعرض واملخاطر املقبولة. 
كون أقل بكثري , شعر هؤالء العلامء أن املستويات اآلمنة جيب أن تاهليدروكربونات من بايرين والنفتالني

من عينات الروبيان  %٥٣هلذا املعيار األدنى فإن  امن املستو الذي حددته هيئة الغذاء والدواء, وأنه وفقً 
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١٤٧
يتناولن الكثري من املأكوالت البحرية. قد تكون  اليتللنساء احلوامل ال القلقكانت أعىل من مستويات 

آجالً من أجل تقليل اآلثار االقتصادية املدمرة  وليس احلكومة متلهفة عىل إعادة فتح املصايد عاجالً 
 .لصناعة الصيد يف اخلليج املكسيك خليج يف بئر انفجاربالفعل لكارثة 

 

 يمكن العثور عىل الديوكسني يف املأكوالت البحرية?هل 

التي تتعاظم سمية,  املواد الكيميائيةأكثر من  Furansوالفيوران  Dioxinsالديوكسينات تعد 
كمية البيانات عن الديوكسينات ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املشاهبة  .سالسل الغذاء يف

القياسات التحليلية هلذه املواد الكيميائية صعبة ومكلفة , كام أن للديوكسني يف الغذاء حمدودة للغاية
لكن بعض األسامك  .ويبدو أن أكرب الرتكيزات يف األغذية موجودة يف أسامك املياه العذبة .للغاية

فعىل سبيل املثال, تم حتليل . مستويات مقلقةهبا البحرية الغنية بالدهون يمكن أن ترتاكم 
سمك عينة من  ٥٠ يف لديوكسينات ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املشاهبة للديوكسنيا
 االحتادح به يف منها عىل تركيزات جتاوزت احلد األعىل املسمو ١٠ احتوترينالند, بجلبوت اهل

عينة من  ١٤ أصل من ٨حيث أظهرت  ,اهللبوت األطلنطي. كام أُجريت نفس التحاليل عىل األورويب
 .اأيضً  األورويب االحتادالبطن مستويات عالية للغاية, متجاوزة احلد األعىل املسموح به يف 

بالديوكسني من إنتاج تم تلويث موقع صناعي يف هنر باساييك يف نيوارك بوالية نيو جرييس 
الديوكسني يف األسامك ورسطان البحر األزرق. ارتفع يف حرب فيتنام.  ةمبيدات األعشاب املستخدم

ما يتم يف أكل  اهلواةالعديد من الصيادين  يستمرعالمات حتذير يف املنطقة, وعىل الرغم من وجود 
الذي أجرته إدارة محاية البيئة يف  risk assessment. يشري تقييم املخاطر البحريالرسطان صيده من 

نيوجرييس إىل أن األشخاص الذين يستهلكون الرسطانات لدهيم خماطر عالية لإلصابة بالرسطان. 
للتطهري, لكن الرشكات املسؤولة عن التنظيف اقرتحت  املناطق املعلقة يف قائمة اكان املوقع مدرجً 

إعداد منشأة لرتبية األحياء املائية يف نيوارك  كانت البدايةمن تنظيف النهر بكامله,  بدالً  (بديالً  اعالجً 
هذه  تعرضت. )عىل طول النهرومن ثم استبدال األسامك امللوثة بأخر نظيفة لتنمو أسامك نظيفة 

 البحرية وليسكان من الرسطانات  واالستهالكاخلطة, التي جتاهلت حقيقة أن معظم الصيد 
 .ل مجاعات محاية البيئة ويف افتتاحيات الصحف املحليةك, النتقادات وسخرية من قبساماأل
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١٤٨
 زيت السمك? مكمالتهل يمكن العثور عىل ملوثات يف 

ك, فمن املمكن إجياد سامكلور ترتكز يف دهون وزيوت األعاجلة بالبام أن املواد العضوية امل
الكبرية مثل األسامك املفرتسة  حتتويقد  .fish oil supplements زيت السمك مكمالتتلوث يف 

−عالية يف أمحاض أوميجا عىل نسب أسامك القرش وسمك أبو سيف وسمك السلور وسمك التونة 
ا عىل مستويات  هذه األسامك توجد الدهنية, ولكن بام أن ٣ يف قمة السلسلة الغذائية, فإهنا حتتوي أيضً

 مكمالتتقوم بتصنيع  رشكة ٧٥بمسح  قام صندوق الدفاع البيئي .من املواد السامة الثابتة مرتفعة
يتناولون  ممنوينبغي للمستهلكني . وآمنة نظيفةجد أن معظم املكمالت الغذائية زيت السمك ووُ 

قبل الرشاء. لد  للملوثات صارمة الرشكات ملعايري استيفاء من التحققمكمالت زيت السمك 
نرشت تقارير املستهلكني دراسة . غذية والعقاقريدارة األإكاليفورنيا متطلبات أكثر رصامة من 

استقصائية كشفت عن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بكميات يمكن أن تتطلب ملصقات 
 -a consumer right-to (وهو قانون حق املعرفة للمستهلك ٦٥حتذيرية بموجب مقرتح كاليفورنيا 

know law املكمالت) يف بعض. 
 

يف  الطحالب الضارة سموم مجعت التي األصداف البحريةو كيف يمكن أن يتسبب تناول األسامك أ
 حدوث املرض?

والدياتومات السموم التي يمكن  السوطيات مثل بعض الطحالب ذات اخللية الواحدةتنتج 
أن ترتاكم يف السلسلة الغذائية وتؤثر عىل املستهلكني. توجد الطحالب املنتجة للسموم عادة يف املحيط 

 للمغذياتاستجابة  ازدهارها ما يكون اغالبً أي مشاكل. ومع ذلك,  تسبببرتكيزات منخفضة وال 
يضخ . "harmful algal bloom, HAB الطحالب الضارةازدهار "), يطلق عليه الثاين(انظر الفصل 

الطحالب وجزيئات الطعام األخر. ب إىل داخل اجلسم حممالً املياه الرتشيحية لتغذية ا ذاتاملحار 
 كثري فيها يفؤثر ت, دون أن ارتاكم السموم يف أنسجتهتالطحالب السامة,  املحار عىليتغذ عندما و
سبق أن املحار  اناولوت. معظم حاالت التسمم باملأكوالت البحرية هي ألشخاص األحيان من

. من السماملحار يف النهاية  يتخلص, الطحلبي هاردزعندما ينحرس االو. يف أنسجتها السموم تتراكم
وجبة واحدة أو  الفردنقيض من امللوثات الكيميائية التي حتتاج إىل فرتة طويلة, عندما يأكل وعىل ال
 .بقليلها بعديف الظهور , تبدأ األعراض احلادة ة بالطحالب الضارةقليلة من املحار امللوث كمية



 احليوي والتعاظم احليويالرتاكم 

  

١٤٩
 ?رتسمم املحاالناتج عن  الشللما 

هو حالة عصبية حادة  Paralytic shellfish poisoning, PSP املحار الشلل الناتج عن تسمم
السوطيات من , والذي يتم إنتاجه بواسطة saxitoxinاملحار امللوث بالساكسيتوكسني  تناولسببها ي

 يمكن أن جيمع السمالند. جنيو ان يشيع ازدهار هذا اجلنس يف. Alexandrium أليكساندريوم جنس
ا. تشمل أن جتمعه أيضً  لبعض القواقعاملحار وبلح البحر واالسكالوب, كام يمكن عن طريق 

. ولاألعراض الشعور بالوخز والتنميل واحلرق والدوار والنعاس واحلمى والطفح اجللدي والذه
فقد يؤدي احلاالت الشديدة أما يف عادة ما تستمر التأثريات بضعة أيام فقط يف احلاالت غري القاتلة. 

املادة السامة احلجاب احلاجز,  تشل حيث, لهتناوساعة من  ٢٤توقف التنفس يف غضون السم إىل 
بواسطة برامج املراقبة واسعة  املحار تسمم عن الناتج الشلل . يتم منعما جيعل التنفس مستحيالً وهو 

النطاق (قياس مستويات السم يف املحار) واإلغالق الرسيع ملناطق حصاد املحار السامة. باإلضافة 
الثُبات الكسندريوم يف مرحلة جنس  إىل ازدهارإىل قياس مستويات السم يف املحار, تستند التنبؤات 

املحار  مصايداية الصحة العامة, يتم إغالق املكتشفة يف الرواسب يف اخلريف السابق. من أجل مح
عندما ترتفع درجة السمية فوق مستو معني, غالبًا خالل موسم الذروة. بسبب املراقبة الفعالة من 

الدولة, مل تكن هناك أي أمراض من املحار الذي تم حصاده بشكل قانوين يف اآلونة  أجهزةقبل 
. ومع ذلك, كان هناك بعض حاالت التسمم بي الضارالطحل االزدهاراألخرية, عىل الرغم من بعض 

املحار. يمكن لبعض  واحلاد لألفراد الذين جتاهلوا عالمات اإلغالق. ال يتم تدمري السم عن طريق طه
 كانختزينه ملدة تصل إىل عامني. وقد  الدهنيلمحار ل يمكنن السم لعدة أسابيع, ولكن ياملحار ختز

 دهنيبب لوفيات الثدييات البحرية مثل ثعالب البحر بعد أكل حمار س املحار تسمم عن الناتج الشلل
يف موت هذا السم سبباً املحتوي عىل  سمك املاكريلتناول  كان كامالساكسيتوكسني.  مرتاكم به سم

 باالنقراضذلك سمك احلفش املهدد  ومن ,األسامك يفارتبطت الوفيات وبعض احليتان احلدباء. 
 بالطحالب الضارة.

 

 ?األصداف البحريةتسمم إلسهال الناتج عن اما 

غثيان  حدوث , عىل الرغم مناالسم, كام يوحي البحرية اإلسهال األصداف يسبب تسمم
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١٥٠
ا عادة ما تظهر األعراض بعد وقت قصري من تناول املحار املصاب,  .وقيء, وتشنجات شائعة أيضً

اخلاليا نفاذية , الذي يتسبب يف okadaic acidلسم هو محض أوكادايك ا. اوتستمر ملدة يوم واحد تقريبً 
 السوطياتهي  الكائن احلي املسبب .ما يؤدي إىل اإلسهال مع خطر اجلفافوهو , ه بشدةاياملعوية للم
 البحرية األصداف تسمم عن الناتج اإلسهال . ويعدواسع االنتشار Dinophysis دينوفيزيسمن جنس 

Diarrhetic shellfish poisoning, DSP  يرلندا والبحر املتوسط/البحر إسبانيا وإمشكلة كبرية يف شامل
عىل طول  هامل يتم اإلبالغ عن أي حاالت من. رشق كندابتم الكشف عن السم يف املحار  .األدرياتيكي

موجود بشكل شائع يف كولومبيا  دينوفيزيسجنس  رغم أنالساحل الغريب للواليات املتحدة, 
ا لعدم ظهور أي أعراض هتدد احلياة, مل يتم تسجيل و .والية واشنطن يف بوجت ساوندالربيطانية و نظرً

 .البحرية األصداف تسمم عن الناتج نتيجة لإلسهالأي وفاة 

 

 املحار?العصبي الناتج عن تسمم تسمم الما 

  brevetoxins  كسنيتوالربيفيسم ب املحار امللوث الستهالكنتيجة العصبي تسمم الحيدث 
. يطلق عىل ازدهار  Karenia brevisمن نوع كارينيا بريفس بالدرجة األوىل السوطياتتنتجه الذي 
بشكل متكرر عىل طول خليج املكسيك. والذي حيدث ,  red tide"املد األمحر" فلوريدابريفس ب كارينيا

: غثيان عصبية منها معدية معوية و اً أعراض هذا التسمم عن الناتج العصبي التسمم تشمل أعراض
كام الكالم, ودوخة. يف  وتلعثموترنح,  ,تنمل (إحساس بالوخز) يف الفم والشفتني واللسانو ,يءوق

 اً معديتسمامً   Neurotoxic shellfish poisoning, NSP املحار تسمم عن الناتج العصبي التسمم يسبب
نتيجة  كسنيتوالربيفي وخاصة . مع استنشاق السمومللشللمع أعراض عصبية مماثلة  اً خفيف اً معوي

لجهاز التنفيس وغريها من اآلثار الصحية يف البرش والثدييات األخر. لهتيج  حيدثلبحر, ل التعرض
املحار يف والية فلوريدا  مصايد مراقبةألعراض العصبية إىل الشلل اجلزئي. يتم أن تتطور ايمكن 

. للربيفيتوكسنينتجة والكائنات األخر املبريفس  النوع كارينيا وجودتأكد من للبشكل روتيني 
الواليات ب املحار تسمم عن الناتج العصبي التسمم نتيجة لذلك, تم اإلبالغ عن عدد قليل من حاالت

والية بقتل عدد كبري (عدة مئات) من خراف البحر املهددة باالنقراض يعد املتحدة. ومع ذلك, 
 باخلطر. م أمراً ينذر٢٠١٣السموم يف عام  بواسطة هذهفلوريدا 
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١٥١
 ?األصداف البحريةتسمم فقد الذاكرة الناتج عن ما  

 بفعل Amnesic   shellfish   poisoning, ASPالبحرية  األصداف تسمم عن الذاكرة فقدينتج 
 نسجل التابعة, الذي يتم إنتاجه بواسطة الدياتومات البحرية domoic acid يكمحض الدومو
املنتجة للسموم. عندما يرتاكم  مات, وهو أول مثال عىل الدياتو Pseudonitzschiaبسيدونتزشيا

ممن نقل السم إىل البرش ي قد, الرتشيحيةتغذية الأثناء يف  يف املحاردومويك برتكيزات عالية الحامض 
َمع. يمكن لكل من املحار واألسامك الزعنفية أن املحار يتغذون عىل السم دون آثار سيئة  اهذ جتُ

العوالق النباتية, مثل  تأكال حيوانات أخر منا يف حيويً لسموم أن ترتاكم يمكن لوواضحة. 
, يسبب فقدان الذاكرة عىل املد القصري, اً عصبي ك سامً يمحض الدوموويعد األنشوجة والرسدين. 

املؤقتة  من األمراض مسؤوالً عن العديدهذا السم يف الدماغ, واملوت يف احلاالت الشديدة. كان  اً تلفو
قد أول حالة تسمم من املحار  تم اكتشافأكثر من مائة شخص.  ائمة التي تسببت يف موتوالد املفُ

حيث مات عدد  ,للتسمم الغذائي يف رشق كندا انتشار كبري, عندما وقع م١٩٨٧يف أواخر عام  للوعي
من املرىض وعانى آخرون من مشاكل عصبية طويلة األجل. وألن الضحايا كانوا يعانون من فقدان 

وعي. ومع ذلك, تم العثور عىل السم يف األسامك املُفقد للتسمم املحار  أُطلق عىل املرضالذاكرة, 
طلح األكثر دقة هو التسمم املص ومن ثم فإن, معروفاً  الرتكيب الكيميائي للسم أصبحالزعنفية واآلن 
الطيور عىل فقط عىل البرش, ولكن  ال يؤثر السم. domoic acid poisoningيك بحامض الدومو

والطيور البحرية قبالة سواحل  الثدييات بموت والثدييات البحرية كذلك. وقد ارتبطت هذه السموم
عليها ميتة, بام يف ذلك أسود البحر كاليفورنيا اجلنوبية. تم اختبار معظم احليوانات التي تم العثور 

 .يكإجيابية حلمض الدومووقد أعطت نتائج , والفقامت

 

 ?تسمم سيجواترياما 

 harmful السموم الناجتة عن الطحالب الضارةأكثر أنواع من  ciguatera يعد سم سيجواتريا

algal bloom, HAB  تناول املحار ولكن  عنهذا السم التي تم اإلبالغ عنها عىل نطاق واسع, ال ينتج
 ٥٠٠٠٠ما ال يقل عن معاناة الزعنفية امللوثة. وتشري التقديرات إىل  الشعاب ستهالك أسامكال نتيجة

يف مجيع أنحاء يزوروهنا يعيشون يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية أو الذين  ممن عام/شخص
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السوطيات . تنتج شديدةأسابيع إىل شهور من أعراض عصبية  خالل. يعاين املرىض السم هذا من العامل

dinoflagellate كس جامبريديسكوس توكسيمن نوع  سامةال Gambierdiscus toxicus سيجواتريا سم
عىل  األسامك الكبرية آكلة اللحوم ثم تتغذ, عىل السوطياتاألسامك العاشبة تتغذ مماثلة.  اً وسموم

التي تقع يف  الكرب األنواعالشبكة الغذائية وترتكز يف األسامك.  معسموم األسامك العاشبة. تنتقل ال
االنقليس والنهاش, والسلسلة الغذائية يف املياه االستوائية وشبه االستوائية, مثل الرباكودا,  قمة

, عىل الرغم من أن األنواع سيجواترياتسبب تسمم  من , هي عىل األرجحيةسامك الزعنفواألاملوراي, 
من  ته, ومقاوم للحرارة, لذلك ال يمكن إزالوالطعمعديم الرائحة  . سم سيجواترياخر قد تسببهاأل

. تشمل األعراض تأثريات اجلهاز اهلضمي مثل الغثيان والقيء واإلسهال, الطهواألسامك عن طريق 
بب أن تسيمكن وواألعراض العصبية مثل الصداع, وآالم العضالت, واخلدر, والدوار, واهللوسة. 

اا ا حارقً لقد تطورت األعراض لد أشخاص أصحاء بعد ممارسة وا. أيضً  حلاالت الشديدة إحساسً
ما يدل عىل أن السم قد ينتقل عن طريق االتصال اجلنيس وهو , ذا السمهب نيمصاب أشخاصاجلنس مع 

يكون الشخص املصاب هبذه األعراض يف حالة مزاجية ملامرسة  كيف(ومع ذلك, ليس من الواضح 
 ام بألمهات مسمامت,  عالرضاألطفال اجلنس). وقد تم اإلبالغ عن اإلسهال والطفح اجللدي لد

تستمر األعراض من أسابيع إىل سنوات, ويف احلاالت ودخل إىل حليب الثدي. ي يوحي بأن السم
 املصابنيمعظم يتعاىف ؤدي غالبًا إىل اضطراب طويل األمد. ما يوهو , اعامً  ٢٠القصو تصل إىل 

عراض. وبخالف تتكرر عليهم األببطء مع مرور الوقت, ولكن بعض املرىض يتعافون ومن ثم 
طحالب  املستقرة التي يمكن رصدها وإغالقها عندما يتم العثور عىل سموم مصايد األصداف البحرية

كة جدً ضارة هبا ا. باإلضافة إىل  سم سيجواتريا ويكون حدوث ا, تكون األسامك متحرّ ا جدً متقطعً
حتى تصبح األسامك ملوثة. يف  االزدهارإىل  جامبريديسكوس الطحالب من جنسذلك, ال حتتاج 

ا ريبسيجوات مصاباً  لبعضيكون اموقع معني, قد  منشباك الصيد املليئة باألسامك التي يتم اصطيادها 
ا رصد واحلد من ال تكون مصابة من نفس النوع واحلجمأخر  ولكن . لذلك من الصعب جدً

 عىل الرغم من أن التحاليل املختربية احلساسة يمكنها اكتشاف وتأكيدوحدوث هذا املرض املوهن. 

يف  هنه ال توجد اختبارات ميدانية عملية متاحة لربامج املراقبة وكشففإيف األسامك,  سم سيجواتريا
فسد. تعتمد الوقاية عىل تثقيف اجلمهور, وموردي املأكوالت البحرية, األسامك برسعة كافية قبل أن ت
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املعروفة وأنواع األسامك عالية املخاطر. والطريقة الوحيدة املؤكدة ملنع  السم واملوزعني حول مناطق

 .وهذا بالكاد يمثل حالً مرضيًا للمشكلة, ذلك هي عدم تناول األسامك يف املناطق املدارية

 

 من حاالت التسمم بالسموم البحرية? كيف يمكن احلد

املراقبة املستمرة والكشف الرسيع رضورة للحد من حاالت التسمم. ومع ذلك, فإن مجع تعد 
ال يمكن و ,يف املخترب أمر مرهق ويمكن أن يستغرق عدة أيام هاالبحر ثم حتليلمن عينات تقليدية 

معاجلات أخذ  مثل: التقنيات اجلديدة قبل تناول وجبة عشاء. تتوفر بعض طويالً  االنتظارللمرء 
التي   robotic environmental sampling processors, ESPبواسطة اإلنسان اآليل العينات البيئية 

اآللية لتقديم معلومات والتقنية  املياهتستخدم املجسات اجلزيئية للكشف عن الكائنات الدقيقة يف 
يف صيف منطقة بوجت ساوند  يفاجلهاز  قدرة. تم اختبار املياهحول ما يوجد يف  ووقتية أقرب للواقع

من تقديم حتذيرات مبكرة عن الطحالب الضارة وسمومها ومسببات األمراض  يف م٢٠١٣عام 
يمكنه اكتشاف الطحالب اآليل  بواسطة اإلنسانأخذ العينات البيئية  ألن جهاز ا. ونظرً املحاريات

ا بتطور  فقد, اتقريبً  قتنفس الووالبكترييا الضارة يف املياه يف  ا مبكرً قبل أن تلوث  الطحالبيوفر إنذارً
املحار. يمكن هلذه املعلومات أن تساعد مزارعي املحار ومسؤويل الصحة العامة يف اختاذ القرارات 

 .لضامن املأكوالت البحرية اآلمنة حلامية الصحة العامة
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CLIMATE CHANGE AND OCEAN ACIDIFICATION 

 ?الذي يسبب االحرتار العاملي أو تغري املناخما 
 ذلك يؤديوثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي, انبعاث حرق الوقود األحفوري يسبب 

رفع درجة حرارة الغالف اجلوي  من ثم, وgreenhouse effectظاهرة االحتباس احلراري إىل 
عمق  حتىدرجة فهرهنايت  ١املحيطات بنحو  ارتفعت درجة حرارةواملحيطات. يف القرن املايض, 

زيادة مستويات غازات الدفيئة التي يسببها اإلنسان يف الغالف اجلوي  فإن العلامء وبإمجاعقدم,  ٢٠٠
 .لذلك هي السبب الرئيس

 

 ما املشاكل التي حتدث أو يتوقع حدوثها يف البيئة البحرية بسبب تغري املناخ?

حرتار املحيطات أكرب خطر هيدد صحة املحيطات. سيكون ال climate changeعد تغري املناخ يُ 
رفع معدالت األيض, التي تؤثر يف هناية  يكمن يفة عىل مجيع الكائنات احلية, معظمها تأثريات عديد

. تؤدي معدالت األيض املرتفعة إىل البيئية, وعمليات النظم احليايتاملطاف عىل تاريخ احلياة, والنمو 
من  دفئًا محل كمية أقل أشديف نفس الوقت الذي تستطيع فيه مياه  ,زيادة الطلب عىل األكسجني

 .من خالل معدالت األيض املرتفعة السامةاألكسجني. كام يتسارع امتصاص امللوثات 

ا عىل وفرة وتوزيع العوالق يؤثر أن يمكن . ومع ارتفاع plankton التغري يف درجة احلرارة أيضً
ا, التوزيعدرجة حرارة سطح املحيط, يصبح  مع وجود اختالفات أكرب يف درجة احلرارة بني  متدرجً
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تيارات املياه املياه الرأسية ( ةحرك تقلأكثر برودة. تي تكون ياه السطحية الدافئة واملياه العميقة الامل

), التي جتلب املياه الغنية باملغذيات من الطبقات العميقة إىل املياه السطحية (حيث تعيش الصاعدة
أقل  وتكونقل من املغذيات معظم العوالق النباتية). ونتيجة لذلك, تتلقى العوالق النباتية كميات أ

 املزجعن طريق  تيارات املياه الصاعدةعنارص غذائية. يمكن حتفيز  اإلنتاجيةتتطلب  حيثإنتاجية, 
أقل  اً , وعددعوالقأقل من العنارص الغذائية لل اً , وعددمزجاً أقل القليلة تعني الرياحبسبب الرياح. 

تغري املناخ, انخفض اإلنتاج األويل السنوي للحفاظ عىل جتمعات األسامك. بالتزامن مع ها من
الرياح التجارية يف  من شدةاملتواضعة يف درجة احلرارة  التقلبات غريتات. يللمحيطات منذ الثامنين

ما أد إىل انخفاض إمدادات املغذيات إىل العوالق النباتية وتسبب يف وهو منطقة البحر الكاريبي, 
, تم مجع املالحظات الشهرية للعوامل م١٩٩٥امك. منذ أواخر عام النهاية يف اهنيار بعض مصايد األس

ذلك املغذيات ومستويات الكلوروفيل وقراءات األرصاد اجلوية, يف موقع قبالة  ومنالفيزيائية, 
درجة مئوية  ١سواحل فنزويال إلنشاء سجل طويل املد. ارتفعت درجة حرارة سطح البحر حوايل 

فقد  ا,ت الرياح. لكن التأثري عىل احلياة البحرية كان مأساويً انخفضكذلك فهرهنايت) و ١٫٨(
التغريات يف  تؤدي أن يمكنانخفضت أعداد العوالق النباتية, إىل جانب املحصول املحيل للرسدين. 

 .تيارات املحيط النامجة عن تغري املناخ إىل تغريات يف أنامط املناخ والطقس اإلقليمية
 

 بشكل خاص? رسيعة التأثرية الشعاب املرجانتعد ملاذا 

وأعشاب املنجروف من بني أكثر جمموعات الكائنات احلية حساسية األعشاب البحرية وأشجار 
آلالف  بيئات طبيعية, التي ختلق مجيعها coral reefs ة واملحار والشعاب املرجانيةياملستنقعات امللح

احلالية واملستقبلية تغريات يف درجة األنواع األخر. سوف ينتج عن مستويات ثاين أكسيد الكربون 
حرارة املحيط والكيمياء تتجاوز ما مرت به الشعاب املرجانية. وخيشى بعض العلامء أن تكون الظروف 

 قارنةللشعاب املرجانية, التي أصبحت اآلن أقل قدرة عىل التعايف م "نقطة حتول"قد وصلت بالفعل إىل 
لتغري املناخ, مثل الكناري يف منجم الفحم.  النظم البيئية حساسيةً التغري اإلضايف. وهي واحد من أكثر ب

مليون سنة, لكن استمرارها غري مؤكد. مع الزيادات يف  ٥٠٠ظلت الشعاب املرجانية قائمة ألكثر من 
تاملرجانية  فإن الشعابدرجة حرارة املحيط,   التبهُت أو االبيضاض). حيدث ٩٫١(الشكل  تبهَ
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bleaching د الشعاب املرجانية طحالبها ذات اخللية الواحدة التكافليةعندما تفق zooxanthellaeهي, و 

التي تقوم بتغذية وتزويد الطعام إىل الشعاب املرجانية, وتتلقى بدورها احلامية واملغذيات الالزمة لعملية 
التغريات يف  ذلك ومنحساسة للتوترات  والزوزانتال اللون, بيضأيبدو  املبهتالضوئي. املرجان البناء 

درجة احلرارة, وعندما متوت أو تغادر, عادة ما تكون الشعاب املرجانية املبيضة غري قادرة عىل تلبية 
 الطحالب عندما تعود. يف بعض احلاالت, التغذية الرتشيحية وحدهااحتياجاهتا من الطاقة عن طريق 

 االبيضاض نتيجةباملوت املرجاين  الشعاب املرجانية عىل قيد احلياة. وتعد أهم حاالت التهديدتبقى 
واألمراض بسبب زيادة احلرارة والتشعيع, فضالً عن انخفاض التكلس الناجم عن حتمض املحيطات 

عىل سبيل  ,الرئيسة يف مجيع أنحاء العامل التبهُت). منذ الثامنينيات, ازدادت أحداث اناقش الحقً سيُ (
تنية يف املحيط اهلندي من الشعاب املرجا % ٨٠, م ١٩٩٨املثال, يف عام  ما تسبب وهو , حدث هبا تبهَ

 .منها % ٢٠يف وفاة 

 
ت املرجان (صورة من ٩٬١شكل (ال  )اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي) تبهُ

عتقد أن استعادة الشعاب تعتمد عىل وصول الريقات من الشعاب البعيدة املرتابطة. وتدل ويُ 
تمالحظات االنتعاش الرسيع نسبيًا للشعاب املرجانية بعد حدوث ظاهرة  عىل أن  اجلامعي التبهُ

من مصادر حملية, ال سيام يف غياب االضطرابات التي يسببها  تُسعفالشعاب املرجانية يمكن أن 
 .التعايفبطئ ت والتيسان, اإلن
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بعض  التبهُت, حيث تستجيبؤدي إىل تللمرجان قد  ةوجد العلامء عالمة حتذير مبكر

الفعيل,  التبهُت. قبل temperature stress اإلجهاد احلراريبزوزانتال برسعة وبشكل كبري البروتينات 
اسية, يمكن استخدام إنتاج لوبني عند مستو أعىل. بسبب هذه احلسجيتم التعبري عن جينات اهليمو

لوبني بواسطة الطحالب كمؤرش إنذار مبكر لإلجهاد. كام وجد العلامء بعض اجلينات املقاومة جاهليمو
والبقاء عىل قيد احلياة يف  االبيضاضللحرارة التي متكن الشعاب املرجانية يف بعض املناطق من جتنب 

 اكتشاف مشجع. اهذويعد الشعاب املرجانية األخر.  تسبب موتظروف 
 

 ماذا حيدث يف املناطق القطبية?

ا عُ  البيئيةالنظم  رضة للتغري املناخي. وتتزايد درجات حرارهتا برسعة أكرب القطبية هي أيضً
تيارات  سببتالعاملي بخمسة أضعاف). وت(حيث يزيد هذا املعدل عن املتوسط آخر من أي مكان 

يف ترسيع ذوبان اجلليد يف املحيط املتجمد الشاميل وتلف وانحالل الرفوف اجلليدية الدافئة املحيطات 
ice shelves  يف القطب اجلنويب. تقلصت الصفائح اجلليديةice sheets  ,دنى أليف القطب الشاميل

ا  اومن املتوقع أن يكون القطب الشاميل خاليً  م. ٢٠١٢مستو مسجل يف صيف عام  من اجلليد متامً
ا نتيجة  ١٠٠. خترس جرينالند حوايل ةسن ٣٠ ل الصيف يف أقل منخال مليار طن من اجلليد سنويً

لذوباهنا. من املتوقع اآلن أن ترتفع مستويات البحار بشكل أرسع بكثري مما توقعه الفريق احلكومي 
, م٢٠٠٧يف عام  Intergovernmental Panel on Climate Change IPCCالدويل املعني بتغري املناخ 

الساحلية. ومع ارتفاع درجة احلرارة, انخفض معدل البيئات املتسارع, الذي هيدد  الذوبانبسبب هذا 
. وقد إىل األنواع الصغر ربنمو العوالق يف املنطقة, وحتول جمتمع العوالق النباتية من األنواع الك

فتقر إىل الكفاءة يف الرعي ت فعوالق القرشيات مثل اجلمربيأثر هذا التحول عىل العوالق احليوانية. 
, التي تتسم بالكفاءة, آخذة سالبالس كائنات لكنعىل العوالق النباتية الصغرية, آخذة يف االنخفاض, 

عىل ذلك,  جليد البحر من أجل تكاثره. عالوةً  عىل تناقص اأيضً  قريديس البحر. يعتمد زدياداليف ا
ا لدراسة أجراها سكوفيلد وزمالؤه, فإن األنواع األخر التي تعتمد عىل اجلليد, مثل طيور  ووفقً

ازدادت أنواع أخر من البطريق. تؤثر أنامط الرياح املتغرية  كام, ايف أنتاركتيكا, تتناقص أيضً  قالبطري
رياح الشديدة يف جعل مياه البحر عىل العوالق يف أنتاركتيكا. وقد تسبب تراجع اجلليد البحري وال

متتزج بعمق أكرب, وهي عملية تنقل العوالق النباتية إىل املياه العميقة, التي لدهيا قدر أقل من الضوء 
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ما أد إىل وهو العوالق النباتية,  انخفضت. ونتيجة لذلك, photosynthesis الضوئيالبناء لعملية 

بفقدان  اأيضً  قريديس البحرتأثر يني) والريقات السمكية. (غذاء مهم حليتان البالانخفاض القرشيات 
ا   املفرتسة. اناتمن احليوله اجلليد البحري الذي يعد مالذً

ا زيادات كبرية يف الشحن فوق القطب الشاميل واملحيط  وسيحفز فقدان اجلليد البحري أيضً
يف املمر الشاميل الغريب وعرب املتجمد الشاميل يف املستقبل. ومن املرجح أن جتلب السفن التي تسافر 

ا جديدة قد تكون  إىل القطب الشاميل وكذلك إىل املوانئ  بحاجةاملحيط القطبي الشاميل املركزي أنواعً
الشاملية. ومع ذوبان اجلليد القطبي الشاميل, سيتم ربط موانئ جديدة, وستوفر ممرات أقرص بني املوانئ 

أن الكائنات احلية  املسارات أيضاً أقرص اع الغازية. وتعني جديدة لالنتشار بني األنو احلالية فرصاً 
األخر املرتبطة بالبدن أو يف مياه الصابورة ستنجو من الرحلة. ستتم مناقشة األنواع الغازية, كنوع 

 باستفاضة يف الفصل التايل. احليويمن أنواع التلوث 

 

 هل يؤثر تغري املناخ عىل توزيع األنواع?
ذلك  ومن, من املرجح أن تتغري النطاقات اجلغرافية لألنواع البحرية, استجابةً لالحرتار

ا حيث تكون درجة احلرارة أكثر مياه العرض األعىل (باجتاه القطبني) وإىل  دوائراالنتقال إىل  أكثر عمقً
ا عن خط االستواء. إذا استمرت  مالءمة. من املتوقع أن تتحرك العوالق النباتية باجتاه القطبني بعيدً
املحيطات يف الدفء كام هو متوقع, فسيكون هناك مزيد من االنخفاض يف وفرة وتنوع العوالق النباتية 
يف املياه االستوائية والتحول نحو القطبني. وقد لوحظت بالفعل احلركة القطبية للعديد من احليوانات 

د أن بيئتها تتقلص مع البحرية. ومع ذلك, فإن احليوانات التي تعيش بالفعل يف املناطق القطبية جت
ليد البحر, الذي خيتفي من القطب الشاميل جل حتتاجذوبان اجلليد. الدببة القطبية, عىل سبيل املثال, 

قارة التكاثر طيور البطريق بشكل كبري مع ارتفاع درجة حرارة  معدلبمعدل ينذر باخلطر. انخفض 
 ,البطريق الرئيس يف شبه اجلزيرة القطبية اجلنوبيةن من ثالثة أنواع من ا. اثنAntarcticaالقطبية اجلنوبية 
حيث درجات احلرارة عىل مد  املناطق,يف  الرتاجعيف  انآخذ Adélie ادييلو (chinstrap) الشينسرتاب
 تزيديف املقابل,  درجات فهرهنايت) ٥درجات مئوية ( ٣بنسبة  ارتفعتاملاضية قد  ٦٠ـالسنوات ال

 .العدد واالنتشار اجلغرايفيف  Gentoo جنتو طيور البطريق
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١٦٠
 باجتاه تحركالستجيب للتغريات يف درجة حرارة املحيط عن طريق تك أن ساميمكن لأل

درجات احلرارة دفئًا, أو االنتقال إىل املياه العميقة. مع ارتفاع درجة حرارة املياه, أشد القطبني لتفادي 
ناطق دفئًا. وقد وجد تقرير صادر عن املركز املأكثر جيد الصيادون بعض األنواع اجلديدة التي تأيت من 

أن حوايل نصف م ٢٠٠٩الوطني لعلوم الثروة السمكية يف املحيط األحيائي والغالف اجلوي يف عام 
أكثر برودة, بام يف ذلك سمك وستها قد حولت نطاقها إىل الشامل أو إىل مياه أبرد ادرتم األنواع التي 

سوف وهو حجر األساس ملصايد أسامك نيو إنجالند.  ,قلالقد األطلنطي, وسمك احلدوق, والنا
ختتفي مصايد جراد البحر التجارية يف جنوب نيو إنجالند. إذا مل تستطع احليوانات تغيري توزيعها 

تغريات يف معدالت النمو والتكاثر ومعدالت الوفيات. وقد يؤدي  حيدث, فقد ياجلغرايف أو العمق
ا إىل فتح فرص جديدة لصيد األسامك, اعتامدً  هاياملأشد  عىل  ادفئًا إىل فقدان اإلنتاجية, ولكن أيضً

 التفاعالت بني التأثريات املناخية وأسس الصيد وأساطيل صيد األسامك.
 

 هل يؤثر تغري املناخ عىل تربية األحياء املائية?

ملنظمة األغذية  ايف العامل, وفقً  االقطاع الغذائي األرسع نموً  Aquacultureيعد االستزراع املائي 
, حيث يأيت معظم UN Food and Agriculture Organization FAO , فاووالزراعة التابعة لألمم املتحدة

يساهم بشكل كبري يف االقتصاد. ويف الوقت احلايل, يأيت ما يقرب من نصف واإلنتاج من العامل النامي, 
, ومن املتوقع أن تنمو هذه النسبة. ويعتقد أن مصايد املائي زراعاالستاملأكوالت البحرية يف العامل من 

األسامك التقليدية تقرتب من طاقتها القصو, وأن الزيادات املستقبلية يف إنتاج األغذية البحرية جيب 
ط برش ةالدافئ هايأن تأيت إىل حد كبري من تربية األحياء املائية. يمكن أن تنمو احليوانات بشكل أرسع يف امل

أن يكون لدهيا ما يكفي من الغذاء, والذي يمكن أن يكون نعمة لالستزراع املائي, ويمكن تربية األسامك 
ومع ذلك, يعد مرض األسامك واملحار مشكلة أكرب بالنسبة لرتبية  يف املياه الدافئة يف أماكن جديدة.

ا أكثر األحياء املائية يف البلدان االستوائية.  أرسع يف املناخ الدافئ. ويمكن  ورةتنترش بصاألمراض فتكً
أن يؤدي تفيش األمراض يف املناطق االستوائية إىل القضاء عىل خمزون كامل من األسامك يف وقت قصري 

حاالت , مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب وخيمة عىل االقتصاد واألمن الغذائي. يمكن أن تصبح انسبيً 
  .أكثر حدة مع تغري املناخ هذه التفيش
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١٦١
 يؤثر تغري املناخ عىل حجم احليوانات?هل 

مع تغري املناخ, من املتوقع أن يتحول العديد من األنواع إىل أحجام أصغر. أحد أسباب ذلك هو 
صاحب يمن املحتمل أن الذي احلاجة إىل األكسجني. احليوانات املائية حساسة النخفاض األكسجني, 

 درجةة الكائنات احلية مع درجة احلرارة. مع زيادة تغري املناخ. اختربت دراسة حديثة كيف تغريت كتل
, %٥ملجم بنسبة  ١٠٠خفضت احليوانات املائية التي كانت كتلة جسمها ان, واحدةدرجة مئوية  احلرارة

. وباستخدام النمذجة احلاسوبية, وجد لنفس الكتلة فقط %٠٫٥خفضت احليوانات الربية بنسبة انبينام 
, بسبب ارتفاع م٢٠٥٠إىل عام  ٢٠٠٠من عام  %٢٠يمكن أن تتقلص بحوايل العلامء أن أحجام األسامك 

درجات احلرارة ونقص األكسجني. هناك بالفعل انخفاض يف نمو وحجم جسم سمك القد شامل 
املياه دفئًا. قد يكون للسمك األصغر عواقب أشد عىل  ااألطليس يف الواليات املتحدة وكندا وأوروبا ردً 

  معات التي تعتمد عىل األسامك يف الغذاء والتجارة.اقتصادية عىل املجت
 

 هل يؤثر تغري املناخ عىل تفاعالت املفرتس/الفريسة?

 كائناتاملفرتس/الفريسة. يعيش العديد من  يمكن أن يؤثر اإلجهاد احلراري عىل تفاعالت
. يف thermal tolerance limits الصخرية بني املدية بالفعل بالقرب من حدود حتملها احلراريةالشواطئ 

فوق الشاطئ, فوق مد احليوانات املائية والربنقيل املواقع برودة, يمكن أن يعيش بلح البحر أشد 
ضطر إىل العيش يف األسفل, ت(خاصة نجوم البحر). ومع ذلك, مع ارتفاع درجات احلرارة,  املفرتسة

درجات احلرارة اليومية خالل ما يضعهم عىل نفس مستو النجوم البحرية املفرتسة. زادت وهو 
درجة فهرهنايت) يف  ٦٫٣درجة مئوية ( ٣٫٥أشهر الصيف يف مواقع يف والية كاليفورنيا بام يقارب 

بوصة)  ٢٠سم (حوايل ٥٠إىل  للمواطنما أد إىل تراجع احلدود العليا وهو السنوات الستني املاضية, 
. تأثريات إضافية عىل نيثابت ظال الدنيا وحدودهاموقع احليوانات املفرتسة  لكنأسفل الشاطئ, 

مناقشتها يف  وسوف يتم, ocean acidification تأيت من حتمض املحيطات الفريسةتفاعالت املفرتس/
 وقت الحق.
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١٦٢
 ارتفاع مستو سطح البحر? املرتتبة عنما اآلثار 

 ااملحيطات دفئً أشد إىل التمدد احلراري ملياه  sea level riseويرجع ارتفاع مستو سطح البحر 
عىل الرغم أن متوسط ووذوبان األهنار اجلليدية والصفائح اجلليدية التي تساهم بمياه جديدة يف املحيط. 

 ٧سم ( ١٧عام, فقد ارتفع بنحو  ٣٠٠٠مستو سطح البحر العاملي ظل ثابتًا نسبيًا ملا يقرب من 
 م.٢١٠٠سم بحلول عام  ٨٠إىل  ٤٠بوصات) خالل القرن العرشين, ومن املتوقع أن يرتفع بنسبة 

ملم, وهو أكرب  ٢وخالل القرن العرشين, ارتفع مستو سطح البحر العاملي بمعدل سنوي يبلغ حوايل 
إىل أن مستو م ٢٠٠٨إىل م ١٩٩٣الثالث السابقة. تشري قياسات الفرتة من  اتبكثري من معدل األلفي

قود السابقة, ويتجاوز االرتفاع املتوقع يف سطح البحر يرتفع بضعف الرسعة التي كانت عليه يف الع
ا اختالفات يف كمية ارتفاع مستو سطح البحر يف أجزاء climate models النامذج املناخية . هناك أيضً

 ٢٥خمتلفة من األرض. وبالرغم من وجود تقلبات واضحة مرتبطة هبذه التقديرات وغريها, فإن نسبة 
ت إىل التوسع احلراري. تقلصت األهنار اجلليدية الصغرية قد نُسبم ١٩٦٠منذ عام ها من %٥٠إىل 

اجلليدية بشكل كبري خالل القرن العرشين وسيزداد اجلريان السطحي للمياه العذبة الناجتة عن  واألغطية
ذوبان  أصبحذوبان اجلليد األريض يف املستقبل. ومع ذلك, عىل مد السنوات العرشين املاضية, 

, وسيظل املساهم الرئيس يف القرن احلادي والعرشين إذا هارب املسامهني فيأكهو الصفائح اجلليدية 
 م.٢١٠٠مرت بحلول  ١استمرت االجتاهات احلالية. ارتفاع مستو سطح البحر قد يصل إىل 

 ٣٫٦مرت ( ١٫١مستو سطح البحر يبلغ يف تشري الدراسات إىل أننا قد ألزمنا أنفسنا بـارتفاع 
قسوة,  شدتيجة النبعاثات غازات الدفيئة حتى اآلن. قد يكون هذا أكن ٣٠٠٠قدم) بحلول عام 

ا عىل مقدار التخفيف الذي سيحدث. وإذا ما اتبعنا سيناريو  املرتفع للهيئة احلكومية  االنبعاثاتاعتامدً
رت يف األلف سنة م ٦٫٨الدولية املعنية بتغري املناخ, فيمكن توقع ارتفاع مستو سطح البحر بمقدار 

ة. املرشوعان اآلخران للسيناريو الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ يبلغان القادم
. ويمكن أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إىل جعل مناطق بأكملها, حتى يف الدول مرت ٤٫١و ٢٫١

ا للرتكيزات الكثرية  اجلزرية, غري صاحلة للسكن أو شديدة التأثر بالفيضانات والعواصف. ونظرً
للبرش والتنمية يف املناطق الساحلية, فإن العديد من البلدان معرض خلطر ارتفاع مستو سطح البحر 

عرشات املاليني من الناس يف مجيع أنحاء العامل بالفعل للفيضانات  يتعرضلفيضانات الساحلية. وا
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١٦٣
األعاصري أشد الساحلية من األعاصري املدارية. االحرتار العاملي لديه القدرة عىل زيادة الفيضانات من 
ناطق املنخفضة, حدة وارتفاع مستو سطح البحر. والبلدان النامية, وال سيام اجلزر الصغرية وامل

معرضة بوجه خاص للخطر ولدهيا قدرة حمدودة عىل التكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحار. املناطق 
آيالند ونيويورك وجنوب فلوريدا يف الواليات املتحدة هي  جاملنخفضة يف البلدان املتقدمة مثل لون

ا يف خطر كبري.  للكوارث الطبيعية بام يف ذلك بشكل خاص  يف املناطق الساحليةالسكان يتعرض أيضً
. وبام أن أكثر من ثلث سكان العامل hurricanes واألعاصري floodsوالفيضانات  tsunamis التسونامي

) من الشاطئ, فقد تكون اآلثار كارثية. ميالً  ٦٢كيلومرت ( ١٠٠يعيش يف مناطق ساحلية تقع عىل بعد 
سيتم إغراق ماليني كثرية أخر بسبب ارتفاع  ,ناخوفقا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل

 م.٢٠٨٠مستو سطح البحر بحلول عام 

ة يمثل املستنقعات امللح املديةيؤثر ارتفاع مستو سطح البحر عىل املجتمعات البيئية الطبيعية 
salt marshes روف جوأشجار املنmangroves  عىل حافة املياه. ستضطر هذه املجتمعات إىل اهلجرة

 البيئاتلداخلية أو زيادة ارتفاعها لتجنب غمرها من جراء ارتفاع منسوب مياه البحار. وبام أن هذه ا
, فإن العديد من األنواع معرض للخطر اتمهمة للطيور واحليوانات البحرية التي تستخدمها كحضان

عديد من املناطق, من إذا مل تتمكن هذه األرايض الرطبة من اهلجرة الداخلية أو زيادة ارتفاعاهتا. يف ال
غري املتوقع أن تتمكن املستنقعات من زيادة ارتفاعها بالرسعة الكافية ملواكبة ارتفاع مستو سطح 

, فقد تتمكن من زيادة االرتفاع املستنقعاتالعواصف رواسب جديدة إىل  نقلتالبحر. ومع ذلك, إذا 
غريها من املباين التي صنعها اإلنسان وتستمر لفرتة أطول. يف املناطق املتقدمة توجد طرق ومنازل و

 من اهلجرة إىل الداخل. ا, والتي متنعهاملستنقعات املنخفضةيف اجتاه 
 

 ?املاذا يرتفع مستو سطح البحر أرسع مما كان متوقعً 

ارتفاع مستو سطح م ٢٠٠٧توقع تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 
تلبي القياسات احلالية احلد األعىل من هذا م. ٢١٠٠مرت بحلول عام  ٠٫٥–٠٫٢عاملي بني الالبحر 

قدم) أو أكثر بحلول هناية القرن.  ٣٫٣( واحد املد أو تتجاوزه, ومع ذلك, تشري إىل ارتفاع  مرت
وهو ما حيدث رسع كل يشء. النامذج التغذية التلقائية احلرجة التي تُ  عدم تضمنوالسبب يف ذلك هو 
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١٦٤
الثلج يعكس الكثري من أشعة الشمس  فسطوعد البحر القطبي الشاميل وغطاء جليد جرينالند. جلي يف

ذوبان  يرفع الما تسبب يف زيادة االحرتار. وهو , أشعة الشمس مظلمة ومتتصفاملياه , أما إىل الوراء
يطلق مستو سطح البحر نفسه, ولكن عندما يذوب فإنه  )املوجود بالفعل يف املحيط(جليد البحر 

تي املزيد من املياه العذبة من القطب الشاميل, والذي يتم استبداله بعد ذلك بتدفقات املياه الدافئة ال
القطب الشاميل نحو املزيد من املياه اخلالية من  ةالدافئ هايامل هدفع هذتملوحة من اجلنوب.  شدأتكون 

عكسها يف الفضاء كام يفعل اجلليد.  من , متتص أشعة الشمس بدالً الداكناجلليد, والتي, بسبب لوهنا 
ضخمة من اجلليد يف جرينالند  اتنوخمز يوجدكلام ازدادت املياه املفتوحة, ازدادت درجة حرارة املياه. 

ا يف صيف وقد بدأت يف الذوبانوأنتاركتيكا  رينالند ج سجلعندما م ٢٠١٢. كان هذا واضحً
أخر مفقودة تتمثل يف استخراج املياه اجلوفية يف مجيع أنحاء العامل راجعة ا. هناك تغذية انصهارً 

التغذيات للتخفيف من حدة اجلفاف. يتم إضافة هذه املياه يف هناية املطاف إىل املحيطات. كل هذه 
 سوف ترسع ارتفاع مستو سطح البحر. الراجعة

 

 ما الذي يمكن عمله بشأن ارتفاع مستو سطح البحر?

 أصبحت حيث ,الرئيسة يف كيفية التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها أحد التحديات
التأثريات حتمية حتى يف حالة اختاذ إجراءات صارمة برسعة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة, وهو 
ا. من أجل محاية املدن والبلدات الساحلية, ينطوي التكيف عىل حتسني وزيادة  أمر يبدو مستبعدً

روف التي تقلل من هبوب العواصف, وبناء جدران بحرية جة وأشجار املنيت امللحاملستنقعا
املحيط. إن إعادة بناء األرايض الرطبة الساحلية وشعاب املحار لردع أو لكبح مجاح أخر  وتراكيب

أثناء العواصف, التي من اندفاع املياه يف لتقليل  الطرق حدإوالشعاب املرجانية وتشييدها هي 
أن تصبح أكثر حدة يف املستقبل. يمكن للنباتات والشعاب أن تقلل الرسعة احلالية وتبدد بعض  املتوقع

لتحريك املنازل  ,. هناك مقاربة أخر تتمثل يف الرتاجعحتد من حركة املياهالطاقة ألن هذه الكائنات 
ام لو تم . ربكربسرتاتيجية تتحول إىل معارضة سياسية إالشاطئ, وهي عن  ابعيدً واملجتمعات 

 فلن تبدو مثل اهلزيمة وتسبب الكثري من املعارضة. العودة إىل اخللف" مثل ,تسميتها بيشء آخر
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١٦٥
 ما الرقم اهليدروجيني?

يستخدم لقياس تركيز أيونات  ١٤إىل  صفرهو مقياس من ) pH(الرقم اهليدروجيني 
ويمثل كميات متساوية من أيون  ,٧متعادالً عند الرقم . يكون الرقم اهليدروجيني هاياهليدروجني يف امل

ذات األس اهليدروجيني املحاليل . إن متعادلة ةالنقي هاي). املOH−) وأيون اهليدروكسيد (H+اهليدروجني (
ن املحاليل لكمضية, اوهي حأيون اهليدروكسيد  أكثر من أيون اهليدروجنيحتتوي عىل  ٧ رقم األقل من

 ١٤والرقم , احلامضية صفر اقو . الرقمتكون قلوية ٧ رقم التي حتتوي عىل األس اهليدروجيني فوق
. بام أن األس اهليدروجيني هو ٨٫٢, مع درجة محوضة حوايل . مياه البحر قلوية قليالً ةأقو القلوي

مقياس لوغاريتمي, فإن الفرق يف وحدة محوضة واحدة يعادل فارق عرشة أضعاف يف تركيز أيون 
يف  %٣٠يمثل زيادة بنسبة  ٨٫١إىل  ٨٫٢اهليدروجيني من  اهليدروجني. لذا فإن انخفاض الرقم

  , ولكنها أقل قلوية).يف احلقيقةاحلموضة (عىل الرغم من أن املياه ليست محضية 
 

 تحمض املحيطات?املقصود بما 

من حرق الوقود األحفوري إىل الغالف اجلوي, الناتج عندما يدخل ثاين أكسيد الكربون 
نه لكن هذا أمر جيد بالنسبة لنا ألنه يبطئ االحرتار العاملي, لكن يف املحيط. الذوبابينتهي حوايل ثلثه 

ن محض الكربونيك, الذي  هايبالنسبة للمحيط. يف املحيط, يتحد ثاين أكسيد الكربون مع امل ئسي ليكوّ
ما يقلل من الرقم اهليدروجيني وهو ), H+) وأيونات اهليدروجني (3HCOيصبح أيونات بيكربونات (

للمياه بجعله أكثر محضية. منذ بداية العرص الصناعي, انخفض الرقم اهليدروجيني للمحيطات 
يف احلموضة. هذا أقل من الرقم اهليدروجيني  % ٣٠يمثل زيادة وذلك درجة محوضة,  ٠٫١بمقدار 

ية عىل محوضة املحيطات ألهنا مليون سنة. كان من الصعب حساب مد تأثري األنشطة البرش ٢٠منذ 
ختتلف بشكل طبيعي بني الفصول, من سنة إىل أخر, وبني املناطق واملواقع املحددة. باإلضافة إىل 

ا فقط. إذا استمرت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون باملعدل  ٣٠ذلك, تعود املالحظات املبارشة إىل  عامً
 نامذج املرشوعتوضح , business-as-usual scenario عتادطلق عليه سيناريو العمل املغالبا ما يُ  احلايل,

عىل رأس ما حدث م ٢١٠٠وحدة بحلول عام  ٠٫٣−٠٫٢يف مجيع أنحاء العامل من متوسط انخفاض 
من  %٤٠يدخل  , حيثالكربون املهم خمزن. املحيط اجلنويب هو ة احلاليةبالفعل, ومضاعفة احلمضي
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١٦٦
من امتصاصه بشكل موحد يف أعامق  يطات إىل هناك. فبدالً ثاين أكسيد الكربون املمتص من املح

 الرياح, والتيارات, ختلقاملحيط يف مناطق شاسعة, يتم سحب ثاين أكسيد الكربون بواسطة التيارات. 

 حول املحيط مسارات موضعية وبقع محضية. هايامل دةوالدوامات التي حتمل الدفء والربو

فقط الصحة  ocean acidification, OAانخفاض درجة احلموضة أو حتمض املحيطات  هيدد ال
اللمحيطات, بل هيدد أي البيئية ب والصناعات التي تعتمد عىل بيئة اللشع الصحي االقتصادي الوضع ضً

هر الطحالب الناجتة عن زيادة املغذيات دتز حيث Eutrophicationالغذائي التشبع بحرية صحية منتجة. 
ثاين أكسيد مع  عندما يتحدمصدر آخر لثاين أكسيد الكربون يف املياه الساحلية.  و) ه٢انظر الفصل (

عىل ترسيع حتمض مياه البحر يعمل الناتج عن حتلل املواد العضوية ومن الغالف اجلوي,  الكربون
مرات أرسع  األس اهليدروجيني يف اجلزء السفيل من خليج تشيسابيك بمعدل ثالثالساحلية. ينخفض 

من املحيط املفتوح, ويرجع ذلك جزئيًا إىل املغذيات من الزراعة واألنشطة األخر. هذه اآلثار جمتمعة 
  أصعب بكثري.تحمض املحيطات جتعل مهمة التقليل من اآلثار الضارة ل

 

 ما اآلثار التي تنتج عن حتمض املحيطات?

 الكائنات احلية يفموعة كبرية من ومن املتوقع أن ترض احلموضة املتزايدة للمحيطات بمج
). تستخدم العديد من ٩٬٢ حتتوي عىل الكالسيوم (الشكلهياكل  هلاال سيام تلك التي  ,املحيطات

 .لتكوين هياكلهاالكائنات أيونات الكالسيوم والكربونات من مياه البحر إلنتاج كربونات الكالسيوم 

ما يزيد من صعوبة تراكم وهو يقلل انخفاض درجة احلموضة من تشبع كربونات الكالسيوم, 
ن للمعادن ان عاديالصلبة. وهناك شكال هياكلها لتكوينالكالسيوم والكربونات يف بعض الكائنات احلية 

دم من كربونات الكالسيوم مها األرجونيت والكالسيت. من املتوقع أن تكون احليوانات التي تستخ
ا من واملحاريات, وبعض احللزونياتاألرجونيت (الشعاب املرجانية,  الكالسيت  مستخدمات) أكثر تأثرً

ونيت هو شكل معدين جاألر .قنافذ البحر) بسبب االختالفات يف القابلية للذوبانو(الطحالب املرجانية, 
كيب العظمية يف آذان األسامك, يبدو اأكثر قابلية للذوبان من الكالسيت (من املثري لالهتامم مالحظة أن الرت

). ويبدو أن الرخويات الريقية وبعض الكائنات احلية من املتوقعأهنا تصبح أكرب يف الظروف احلمضية أكثر 
يف بعض املواقع. وقد تواجه الشعاب  الصدفةاملكلسة األخر تعاين بالفعل من آثار ضارة عىل تكوين 
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١٦٧
ا أكرب ألهنا من الكربونات لبناء هياكلها. احلموضة تؤدي  اتتطلب مستويات عالية جدً  املرجانية الرقيقة خطرً

ا قد يقلل من املرونة يف الشعاب املرجانية ويؤدي إىل التآكل. وبام أن الشعاب وهو مإىل إبطاء بناء الشعاب, 
نطاق يف سيكون هلا تأثريات واسعة ال ااملرجانية موطن ملجموعة من الكائنات احلية األخر, فإن خسارهت

خاصة عىل صيد األسامك  ,مجيع أنحاء البيئة البحرية وهلا تأثريات اجتامعية عميقة يف املناطق املدارية
 للمجتمعات توفرها لتيا لحمايةا من تقللأن  شأنها من لمرجانيةا بلشعاا رةخسان إوالسياحة. 

  .ألعاصيروا صفالعوا بضر من لساحليةا

 
 حتمض املحيط )٩٬٢(شكل ال

? هل ستتمكن الكائنات البحرية اً خمتلف هذايعد طات يف املايض? ملاذا مل تتغري درجة احلموضة يف املحيأ
 من التكيف?

لقد تغريت درجة احلموضة يف املحيطات يف العصور اجليولوجية املاضية. لكن معدل التغيري 
عىل مد عدة آالف من السنني. تغيري األس اهليدروجيني اليوم رسيع للغاية. يف التغريات  اجدً  اكان بطيئً 

مواجهة بعض التغيريات. لكن ر معادن قاع البح وإذابةالبطيئة, يمكن لعمليات مثل جتوية الصخور 
البحرية  ن بعض الكائناتلكالتغيري حيدث اآلن برسعة كبرية حتى تتعطل العمليات اجليولوجية البطيئة. 

, فإن التغريات قد حتدث برسعة كبرية جدا اسوف تكون قادرة عىل حتمل هذه الظروف أو تطوير تكيفاهت
  تحمل أو تكون قادرة عىل تطوير التكيفات.تللكثري من الكائنات احلية ل
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١٦٨
 بتحمض املحيطات? ااألنواع هتددً أكثر ما 

ما يعني أن وهو , اء األصدافلبن calcification تكلسالضعف حتمض املحيطات عملية يُ 
), واملرجان, البحريةشبكات الغذاء  قاعدةالعوالق اجلريية (بام يف ذلك بعض العوالق النباتية يف 

حيطات توجد , معرض للخطر. ومن بني العوالق املوجودة يف املأصدافأي يشء يبني أو واملحار, 
. ألهنا تنتج البحرية يف شبكة الغذاء مهامً  اتلعب دورً  pteropods وبودسريترخويات صغرية تسمى ب
 ا, فمن املتوقع أن تكون حساسة جدا لتحمض املحيطات. وهي تشكل جزءً أصدافاً من األرجونيت

يف أالسكا, والذي يمكن أن يتأثر بشكل غري لصغار سمك السلمون الوردية من النظام الغذائي  اكبريً 
اف تكون أقل قدرة عىل مقاومة احليوانات األصد أضعف مبارش بفقدان الطعام. فالصدفيات ذات

 .أصدافهااملفرتسة لسحق 
املياه الواقعة قبالة ساحل املحيط اهلادئ متتلك بعض احلموضة طبيعية يف بعض املناطق. 
 من العليا الطبقة عىل الرياح هتب عندما. بالفعل للواليات املتحدة حالة تشبع منخفضة للكربون

. لقد األصداف البحرية لألعىل وتص العالية احلموضة ذات مق املياهأع تتحرك الساحلية, املناطق
الساحل الغريب للواليات املتحدة, عىل  حدث تدفق دوري للمياه الغنية بغاز ثاين أكسيد الكربون

لعدة سنوات بسبب هذه األحداث. قبل بضعة عقود, مل تكن مثل  املحاربقاء يرقات  انخفضحيث 
ا للقلق. تواجه املفرخات مشكلة يف إنتاج وتربية التيارات الصاعدةهذه   محضية وربام مل تكن مصدرً

تعتمد صناعة  ثاألهنار حييف بعض مصبات  الطبيعيحار يف يرقات امل لوحظ انخفاضاملحار.  يرقات
 التيارات الصاعدة. ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل بشكل طبيعي ملحارا تكاثراملحار التجارية عىل 

ون يف . يشك عامل التفريخ يف رشكة ويسكي كريك لألسامك يف والية أورجياألعامق من احلمضية
ون واإلدارة موضة. من خالل العمل مع جامعة والية أورجياحلانخفاض درجة موت الريقات بسبب 

درجة احلموضة يف  مراقبةاآلن  ويتمإثبات هذا احلال,  تمالوطنية للمحيطات والغالف اجلوي, 
يتعرض املحار ملياه أقل محوضة. لقد وفر استثامر صغري يف معدات مراقبة الرقم أال املحيط لضامن 

 اهليدروجيني املاليني من الدوالرات.
الشعاب املرجانية حساسة  تكونباإلضافة إىل اإلجهاد الناتج عن ارتفاع درجة حرارة املياه, 

محضية ودافئة عىل حد سواء (كام أضعف. عندما تكون مياه البحر  هياكلللغاية جتاه التحمض وبناء 
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١٦٩
مثل الطحالب والطحالب  الدقيقة الكائنات احلفارةهو احلال), تصبح الشعاب أكثر هشاشة بسبب 

 ما يؤدي إىل مزيد من الضعفوهو صغرية يف املرجان,  اً ثقوبحتفر اخلرضاء املزرقة والفطريات التي 
لبناء شعاهبا, ولكن األجزاء القديمة ستتآكل  . لن حتتوي الشعاب املرجانية عىل مواد أقل فقطللهيكل

برسعة بسبب احلموضة. إذا استمرت االجتاهات احلالية, سيكون هناك انخفاض كبري يف الشعاب 
 املرجانية العاملية مع انخفاض يف األسامك والالفقاريات املرتبطة هبا.

إىل املرجان تحول من الإىل زيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون ضغطًا إضافيًا يدفع  تسببقد 
األعشاب البحرية عىل الشعاب املرجانية. يف جتربة, ازدادت وفيات املرجان من االتصال باألعشاب 

ومستو ثاين املرجعي بمقدار اثنني إىل ثالثة أضعاف بني مستويات ثاين أكسيد الكربون الشعابية 
أكثر  ا, قد تصبح الشعاب املرجانيةأكسيد الكربون املتوقع يف أواخر القرن احلادي والعرشين. وهكذ

يف جمتمع الشعاب املرجانية  األخر الكائناتعرضة لفرط نمو األعشاب البحرية واستبداهلا. غري أن 
. تلعب األسامك والالفقاريات العاشبة مثل ةأكثر مرونالشعاب املرجانية عىل أن تكون  تساعدربام 

ا مهامً  نظافة املكان الطحالب الضارة ومن ثم  التغذي عىليف صحة الشعاب من خالل  قنافذ البحر دورً
املدمرة عىل  تلك احليوانات العشبية الشعاب املرجانيةربام تساعد . الستيطان يرقات مرجان جديدة

. ومع ذلك, ال تستجيب مجيع أنواع الشعاب املرجانية بنفس الطريقة. بعض األنواع لدهيا االستشفاء
ن البعض اآلخر يعاين من آثار الرتحيل الضارة لكمع انخفاض درجة احلموضة, التكيف  درجة من

بعد التعرض قصري األجل. من املتوقع أن يتضاعف كل من  التجددخالل مراحل النمو أو حتى 
, واألمراض, ويقلل من بقاء ونمو وتكاثر الريقات acidification , والتحمضBleachingاالبيضاض 
ومن املرجح أن تؤدي التفاعالت مع الضغوط املحلية مثل التلوث والرتسيب واإلفراط  .اواستيطاهن

 آثار تغري املناخ. زيادةيف الصيد إىل 
. يستخدم بلح البحر هياكل الكائنات البحريةال تقترص تأثريات حتمّض املحيط عىل إنتاج 

Mussels  ًيف األس اهليدروجيني تاملرتكزالتعلقها عىل  النُسالةمطاطية تدعى خيوط خيوطا .
املياه بقدرة بلح البحر عىل التعلق  , كام تنخفضاخليوط بسهولة أكرب وتفقد املرونة تتفتت, املنخفض

وقد شوهدت آثار عىل سلوك وتطور عدد من احليوانات البحرية.  ة,مضيااحل هاييف امل %٤٠بنسبة 
, لكن املراحل املبكرة من الريقات ال تستخدم األسامك اخلياشيم لتنظيم توازن الرقم اهليدروجيني
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١٧٠
يرقات وحتتوي عىل خياشيم وال يمكنها تنظيم توازن الرقم اهليدروجيني هبذه الطريقة. تعرض بيض 

. كان هاونمو ئهامن بقا اً كبري اً حد يقللألسامك يف مصبات األهنار الرتفاع ثاين أكسيد الكربون ا
بويضات  . ارتفعتالريقاتب مقارنةثاين أكسيد الكربون زيادة البيض أكثر عرضة للوفيات النامجة عن 

 املوجودةمن تلك  ببطء للفقسثاين أكسيد الكربون  ارتفاع يف مياه البحر مع الطويلةاحلبار األطلسية 
, عىل احلركة التي تساعد احلباراخلاصة بالتوازن والتوجيه املعدنية  الرتاكيبمياه البحر العادية. كانت 

 أجهزة توازن. مع وتشوه شكلهااملزيد من املسام  احتوت هذه الرتاكيب عىل. يةمضااحل هايأصغر يف امل
 احلبار صعوبة يف التوجيه والسباحة. يواجه, قد ةغري طبيعي

ا يف العديد من احليوانات. عىل سبيل املثال, عادة ما يبقى  صغار سمك يتم تغيري السلوك أيضً
فيها. ولكن عندما  تعيشا من الشعاب املرجانية التي مو) قريبً , نية بشخصية الكرتون(املعروف املهرج

. هذه اجلرأة ليست جيدة للبقاء مواطنهاإىل التجول أبعد وأبعد عن  متيل فإهنامضية, اصبح املياه أكثر حت
من قبل احليوانات املفرتسة. عالوة عىل ذلك, افرتاسها احتامل  زاد, ابتعدتكلام  اعىل قيد احلياة ألهن

فيليب مونداي وزمالؤه الذين يدرسون الشعاب املرجانية بجوار الترسبات الطبيعية بالقرب من وجد 
فقاعات ثاين أكسيد الكربون من النشاط الربكاين) أن األسامك تفقد خوفها تتكون غينيا اجلديدة (حيث 

لصغرية تنجذب إىل مضية جيعل األسامك الشعابية اامن احليوانات املفرتسة. إن العيش يف هذه البيئة احل
, تضعف القدرة عىل التحفيز يف الشمرائحة احليوانات املفرتسة املحتملة. يف مثال آخر لسلوك حاسة 

الكاردينال يف درجة احلموضة املنخفضة. يمكن جلميع هذه السلوكيات املعدلة زيادة معدل أسامك 
ا.  ا أيضً  أكسيد ثاين من املرتفعة ستوياتيف املالوفيات. لكن السلوك املفرتس يمكن أن يكون ضعيفً

 تفضيلأسامك الشعاب املرجانية) من نوع من ( سلوك األسامك البنية ذات الظهر املنقط تحولي الكربون
  .تهانشاط تغذي نخفضومن ثم ي, إىل جتنبها رائحة الفريسة املصابة

باحلجارة عىل طول الشواطئ  Chilean abalone يلتصق حلزون البحر من نوع شيلني أبالون
ها عندما يُطرد, مهارة مهمة. ولكن عندما ءويعيد إرسا يربط نفسهالتي جتتاحها األمواج, فرسعان ما 

بطيئة يف  اتاحللزون تدرجة احلموضة), كان فضت(انخ ثاين أكسيد الكربون عاليةكانت مستويات 
رسطان البحر الناسك لرائحة الطعام حتت أو مل تفعل ذلك عىل اإلطالق. تعطل استجابة  ,ربط أنفسها

 البحر مياهانخفاض الرقم اهليدروجيني. وكانت معدالت السلطعون يف انخفاض درجة محوضة 
ا يف حتديد مصدر ), كانت أقل نجاحً الشم(استجابة  قرون االستشعاروانخفاض معدالت التفاف 
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 لبحر غري املعاجلة.يف مياه ااملوجودة الرائحة, وانخفاض النشاط مقارنة مع تلك 

, يمكننا أن نتوقع أن بعض األنواع حتمض املحيطاتيف احلساسية جتاه  اً كبري اً بام أن هناك اختالف
ما يتسبب يف تغيريات كبرية يف املجتمعات وهو تتضاءل أنواع أخر بشكل كبري,  كامسوف تزدهر 

ل رسطان البحر والكركند قد ترضرت البحرية. عىل سبيل املثال, ال يبدو أن بعض القرشيات الكبرية مث
. بعد طرح أصدافهاتنمو أكرب, عىل الرغم من حاجتها إىل الكالسيوم يف  زيادة ثاين أكسيد الكربون, ألن

بحيث  من نموهاالريش, فإهنا متر بطفرة يف النمو يف مرحلة القرشة الناعمة. يرسع الكربون اإلضايف 
هذه الدراسات كلها أولية, ويتعني القيام بالكثري من العمل . اتأكرب, وربام أقل عرضة للمفرتس تصبح

وهلا  الرخويات أقلمضية تنمو الفهم اآلثار يف جمموعة متنوعة من الكائنات احلية. يف الظروف احل
تحمض ما جيعلها أكثر عرضة للحيوانات املفرتسة. كام تبدو قنافذ البحر مقاومة لوهو أضعف, أصداف 
 بتنمية ألهنا متتلك جينات توفر املقاومة ويمكن أن تتطور برسعة. قام الباحثون , إىل حد كبرياملحيطات

ثاين أكسيد الكربون, وأخذ عينات مستويات منخفضة وأخر مرتفعة من الريقات يف املياه باستخدام 
م أدوات تسلسل احلمض النووي لتحديد أي أجزاء من الرتكيبة اجلينية تغريت. امن الريقات, واستخد

خالل النظر يف وظيفة كل جني تغري, متكن الباحثون من حتديد أي جينات معينة كانت حرجة لبقاء  من
  مضية.اقنفذ البحر يف الظروف احل

ما يؤدي إىل جمتمعات وهو بأكملها,  البيئيةيمكن أن يؤدي حتمّض املحيطات إىل تدهور النظم 
وين, جزيرة قبالة جيف مياه كاستيلو أرا متجانسة هييمن عليها عدد أقل من النباتات واحليوانات.

ما خيلق مستويات وهو الربكانية بشكل طبيعي ثاين أكسيد الكربون,  الفوهاتسواحل إيطاليا, تطلق 
محوضة ( مناطق ٣املجتمعات املستقبلية. تم اختيار  عن, والتي تقدم ملحة ةخمتلفة من احلموض

ا)منخفضة, محوضة عالية, ومحوضة عالية   م عىل٢٥٠٠و, م٢١٠٠ظروف اليوم احلايل,  متثل جدً
التوايل ألخذ العينات. قام الباحثون بإزالة احليوانات والنباتات من الصخور وفحصوا الصخور 

 البيئاتنخفض عدد وتنوع األنواع. يف كل من ي محوضةاملياه أشد . يف التعايفبشكل دوري من أجل 
, ألن قنافذ البحر وغريها من الرعاة مل تكن وتزدهرحالب زداد الطتمضية العالية واملرتفعة للغاية, ااحل

احليوانات فعلت ذلك يف منطقة احلموضة املنخفضة. تعد  لكنهاعىل الطحالب, تتغذ موجودة أو مل 
أكثر توازن النظم البيئية البحرية وهي من بني  مهمة يف احلفاظ عىلالتي تتغذ برعي املواد اجلريية 

 .املحيطات من حتمض اترضرً األنواع 
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 احلراري والتحمض? كيف يمكن للكائنات احلية أن حتمي نفسها من آثار االحتباس

حتتوي عىل مياه ذات رقم خمربية  أحواضحيوانات بحرية يف عىل العديد من الدراسات  تعتمد
لبضعة أيام أو أشهر ملعرفة مد استجابتها. غالبًا ما تفشل يرقات األسامك  هيدروجيني منخفض

عن تلك التي تعيش يف مياه قلوية أكثر. لكن بعض األنواع تظهر  زيادةواملحار يف النمو وال تنمو 
جمتمع مع  مرونة كبرية. عىل عكس معظم املختربات, تعيش الكائنات احلية يف املحيط احلقيقي يف

 ات عىل. بعض األنواع منافسوالعالقات ن األنواع املختلفة وشبكة معقدة من التفاعالتالعديد م
. كام ال تستطيع الدراسات املختربية املحدودة إما فرائس أو مفرتساتالبعض اآلخر  ,والغذاء املكان

د تكيف مع التحمض. يعتمعىل ال قادرالتأثريات طويلة األجل أو إذا كان هناك نوع عن أن ختربك 
فهمنا احلايل يف الغالب عىل نتائج الدراسات قصرية املد. قد تكشف دراسات أطول أن بعض األنواع 
يمكن أن تتكيف مع الوقت. يمكن إعاقة احليوانات عند التعرض فجأة لثاين أكسيد الكربون املرتفع, 

عىل التكيف عىل املد  ةقادر كونتمع نسبة ثاين أكسيد الكربون قد  اتدرجييً التي تتأقلم لكن األفراد 
يف ثاين أكسيد الكربون املرتفع ملدة أسبوع واحد  التكلس منالطويل. عىل سبيل املثال, قلل املرجان 

وحدة. يف املقابل, يمكن أن يتأقلم املرجان مع  ٠٫١انخفض الرقم اهليدروجيني  عندما %٢٥بحوايل 
. هذا يدل عىل تأقلم هذا الرقم اهليدروجيني عىل مد ستة أشهر, ويكون معدل ال تكلس أكرب قليالً

املرجان لتحمض املحيطات. كام استطاعت بعض الرخويات زيادة قدرهتا عىل حتمل درجة احلموضة 
احلد من نمو املنخفضة من خالل التأقلم. يف إحد الدراسات, تسبب ثاين أكسيد الكربون املرتفع يف 

عندما تعرض املحار البالغ لثاين أكسيد الكربون , وإبطاء نموها, واحلد من بقائها. ولكن الريقات
يف ظروف  اكانت الريقات التي أنتجتها فيام بعد أكرب وأكثر تطورً واملرتفع كانت الغدد التناسلية تنضج, 

ا, كانت الريقات املرتفعةثاين أكسيد الكربون  بشكل انتقائي أكثر مقاومة الرتفاع ثاين  التي تربت. أيضً
قد تتمكن بعض الكائنات البحرية من التأقلم أو  من ثم . والطبيعيةالريقات أكسيد الكربون من 

 ثاين أكسيد الكربون.ارتفاع التكيف مع 

مع املياه احلمضية, قدرة فعلية عىل التكيف  التي لدهيا الطبيعية الكائناتج آخر هو دراسة هن
بشكل طبيعي يف بعض أجزاء من العامل. عىل سبيل املثال, عىل طول الساحل الغريب ألمريكا  واملوجودة

التيارات هيدروجيني منخفض بسبب  برقمون الشاملية, تتمتع املياه الواقعة قبالة والية أورجي
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ا باملحار كام  ذلكن وأل. الصاعدة ا بالغً  تتحملهناك يرقات قنفذ البحر  فإنأعاله,  نُوقشيلحق رضرً

أفضل من تلك املوجودة يف كاليفورنيا. هذا يشري إىل أن قنافذ البحر هذه لدهيا القدرة  ةاملياه احلمضي
 احتواءعىل التكيف والتنوع الوراثي الكايف لتحمل حتمض املحيطات. وجد الباحثون دالئل عىل 

  للتحمض. تهاد مرونيبعض الشعاب املرجانية جينات تز

. عىل سبيل bleachingع ارتفاع درجات احلرارة ويقاوم االبيضاض يتكيف بعض املرجان م
مكان أي املرجان يف مقارنة بالصيف  درجات حرارة زيادة يف ١٠املثال مرجان اخلليج العريب يتحمل 

تكيفها مع درجات احلرارة سنوات أو أقل.  ١٠من أحداث درجات احلرارة القصو يف آخر, وقد تعاىف
ا تكون قادرة قد ان أخر جمموعات مرجيبني أن  يكون عىل التكيف مع درجات احلرارة املتزايدة. أيضً
أرسع عندما يكون هناك ما يكفي من األسامك العاشبة عىل الشعاب  االبيضاضمن أحداث  التعايف

األسامك للحفاظ عىل الطحالب حتت السيطرة. ووجد الباحثون أنه بسبب الصيد اجلائر, كانت كثافة 
الشعاب املرجانية يف البحر األمحر بالقرب من اململكة العربية السعودية أقل بكثري من  عىل العاشبة

البطيء هلذه الشعاب املرجانية. بعض  التعايفتفرس ومن ثم الشعاب املرجانية األخر يف البحر األمحر, 
بة من جزيرة الشعاب املرجانية يمكن أن تتكيف مع التحمض. وجد العلامء أن الشعاب املرجانية القري

يف املياه شديدة احلموضة. لذا من املمكن أن تكون شعاب مرجانية أخر يف  العيشباالو قادرة عىل 
ا.   مناطق أخر قادرة عىل التكيف مع التحمض أيضً

 

 ما اآلثار االقتصادية التي يمكن أن تنتج عن حتمّض املحيطات?

قد يؤثر حتمّض املحيطات عىل السياحة ومصايد األسامك والوظائف والعائدات التي تعتمد 
عليها. وستكون للمناطق التي تعتمد بشدة عىل سياحة الشعاب املرجانية أو عىل مصايد األسامك 

ما قد يقلل من اإليرادات وهو , حتمض املحيطاتالقائمة عىل الشعاب املرجانية تأثريات شديدة من 
ا إدراك أن التغريات يف ذا انخفضت نوعية الشعاب املرجانية أو املحاصيل السمكية. ومن املهم أيضً إ

املحار, أو الصناعات املرتبطة بالشعاب املرجانية, أو السياحة ستؤثر عىل الرشكات  حمصول
االقتصادية واملجتمعات األخر التي تعتمد عىل الصناعة املتأثرة. وهذا يمكن أن يزيد من التأثريات 

الكلية لتحمض املحيطات. يمكن أن تتأثر مصايد األسامك التجارية بشدة. وتعتمد قابلية تأثر البلدان 
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انخفاض حصاد الرخويات عىل اعتامدها التغذوي واالقتصادي عىل الرخويات. من املختلفة 

يات, والنمو وستكون البلدان ذات القدرة املنخفضة عىل التكيف, واالعتامد الشديد عىل الرخو
.  السكاين الرسيع هي األكثر ضعفاً

 

 ما الذي يمكننا القيام به للتخفيف من آثار حتمض املحيطات?

احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وزيادة احتجاز الكربون مها هنجان جيري النظر فيهام. 
طرية واألعشاب البحرية حول زراعة املزيد من األشجار واستعادة الغابات املكبري نقاش   بينام هناك

ختفف املناخ ومن ثم  ,الكربون بمعدل أعىل بكثري من األنظمة األرضية تثبتروف التي جوأشجار املن
ا عىل النظام البيئي. وألن هذه األساليب طويلة حيي ذ), وال"الكربون األزرق"(معروف باسم  افظ أيضً

قررت والية واشنطن حماولة كسب الوقت  األجل ومكلفة, ومن غري املرجح أن يتم سنها قريبًا, فقد
حجم احلموضة  للحموضة لتقييمميزانية  ويتم رصدمحوضة املحيطات بعناية  تراقبلنفسها. سوف 

تم . ثم احلد من مدخالت الكربون من املصادر الربية مثل اجلريان الزراعي واحلرضي. كام سيهامصادرو
األعشاب البحرية. وسوف تشمل محلة واسعة  خطوات عملية ملوازنة الكربون, مثل زراعة يرطوت

 .حتمض املحيطاتلتثقيف اجلمهور, وقادة األعامل, وصانعي السياسات حول خماطر زيادة 

هناك العديد من اجلهود اجلارية عىل الصعيد الدويل الستعادة وإنتاج مستنقعات ملحية 
هناك  اطئ للمجتمعات البحريةجديدة وأعشاب بحرية, توفر بيئات للحيوانات البحرية وحتمي الشو

ا يف العمل, وتشمل  ملرجانيةا جهود جارية الستعادة الشعاب اأيضً  املترضرة. هذه املشاريع كثيفة جدً
يف مكاهنا عىل الشعاب املرجانية. أصبحت استعادة  تثبيتهازراعة قطع صغرية من املرجان يف املخترب ثم 

 املواطنأسباب. توفر شعاب املحار  ةالشعاب املرجانية حتظى بشعبية كبرية يف الواليات املتحدة لعد
ضد العواصف العاتية,  مصداتمن احليوانات األخر, والشعاب املرجانية بمثابة كبرية  وعةملجم

عىل الكالسيوم يف احلد من انخفاض الرقم اهليدروجيني. باإلضافة  املحتويةهياكلها ويمكن أن تساعد 
 كميات كبرية من املياه عن طريق تناول الكثري من العوالق النباتية. برتشيحإىل ذلك, يقوم املحار 

ااإلصالحات األرضية, ويمكن أن تلعب تقنيات اهلندسة  يف معاجلة تغري املناخ.  التقنية دورً
احلديدي بالفعل من أجل زيادة امتصاص ثاين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي  التسميدمتت جتربة 
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بسبب قلة توافر احلديد, يضاف  اً من العوالق النباتية حمدود إىل املحيط. يف املناطق التي يكون فيها النمو
النظام  امتصاص الكربون يفيتم الضوئي ومن ثم البناء  احلديد الزائد. هذا حيفز نمو النبات, وزيادة

البيئي. بعض من هذا الكربون اإلضايف جيب أن ينتهي به املطاف يف أعامق املحيط, وينقل إىل هناك يف 
. خمتلفةجتربة واسعة النطاق, خاصة يف املحيط اجلنويب, بنتائج  ١٢جريت أجسام الكائنات امليتة. وقد أُ 

يعتقدون  الباحثنيموثوق به. معظم , أنتجت أدلة قليلة عىل أن التقنية ستعزل الكربون بشكل اعمومً 
إىل االعتبار فقط  بعنياحلسابات اجلديدة  نظرأن هذه اجلهود ليست من املرجح أن تكون فعالة. وال ت

اخلسائر النامجة عن  اثاين أكسيد الكربون الذي سيتم احتجازه يف أعامق البحار, بل ستخصم أيضً 
من أجل إنتاج أمالح احلديد  fossil fuels ألحفوريالتهوية, وإنتاج غازات الدفيئة, وحرق الوقود ا

ث التسميد احلديدي الوحيد سيحجز وونقلها وتوزيعها عىل البحر. تشري هذه احلسابات إىل أن حد
دوالر/طن من ثاين أكسيد الكربون. يف  ٥٠٠أطنان فقط من الكربون/كم مربع بتكلفة تقارب  ١٠

طن من كربيتات احلديد إىل املحيط  ١٠٠, كتونزبالن, أسقط روس جورج من رشكة م٢٠١٢يوليو 
اهلادئ قبالة الساحل الغريب الكندي. وزعم أن هذه الدراسة كانت هتدف إىل التخفيف من تغري املناخ 

أكثر من  هناك عوالق تزدهر عىل طول عن طريق حتفيز نمو العوالق. تظهر األقامر الصناعية أن
ك املعاهدات اانتهتم ا لتحديد ما إذا كان قد ندية حتقيقً كيلومرت مربع. بدأت احلكومة الك ١٠٠٠٠
واتفاقية لندن بشأن إلقاء النفايات يف البحر. وقد أدان املجتمع  احليوياتفاقية التنوع  ومنهاالدولية 

العلمي ترصفاته ألن املرشوع انتهك االتفاقات الدولية, بام يف ذلك الوقف االختياري الذي أعلنته 
 .احليوياملتحدة للتنوع اتفاقية األمم 

يف املقابل, كفاءة الطاقة هي وضع مربح للجانبني. جيب عمل الكثري لتطوير السيارات واملباين 
الفعالة أن تسهم يف خفض كبري  للتقنياتواألجهزة ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة. يمكن 

االنبعاثات بدرجة كبرية. ولسوء احلظ, ويمكن أن ختفض  اكثريً لالنبعاثات, ألهنا توفر يف التكاليف 
الحظ االبتكارات صغرية احلجم التي حتسن الكفاءة, ألهنا ال تتمتع بجامل األلواح الشمسية ال تُ 

يمكن إعادة التدوير ملكافحة  الرياح, وال تستفيد من مصالح السوق والتأثري السيايس. توتوربينا
االحتباس  تنتج غازاتم ومعاجلة املواد اجلديدة التي تغري املناخ ألنه يقلل من احلاجة إىل األلغا
خفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن  تماحلراري. من خالل تقليل كمية النفايات, 

 مقالب القاممة. حرق نفايات امليثان (أي غازات الدفيئة القوية) الناجتة عن حتلل النفايات يف
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جار التي متتص غازات االحتباس احلراري. لقد ارتفع إعادة التدوير من قطع األش تقلل

تم  .فقط %٧معدل إعادة التدوير يف الواليات املتحدة بشكل مطرد منذ السبعينيات عندما كان املعدل 
. إن هناك الكثري لعملهجيد, ولكن ال يزال  هذا أمرٌ  م.٢٠١٠من النفايات يف عام  % ٣٤إعادة تدوير 
يمكن أن توفر ما يعادل  امن احلاويات الورقية والتعبئة التي نرميها سنويً ماليني طن  ١٠ما يقرب من 

 الون من البنزين.جمليار  ١٫٦

عىل الرغم من كل هذه اجلهود, يستمر ثاين أكسيد الكربون العاملي يف االرتفاع. يف الواليات 
الكربون املحيل املتحدة, تكشف إحصاءات إدارة معلومات الطاقة إلمجايل انبعاثات ثاين أكسيد 

مستويات ب مقارنة, م٢٠١٣زيادة يف انبعاثات الكربون يف الواليات املتحدة خالل عام  % ٢٫٣٢
معدل تغري املناخ ورسعته إن  , حيثوضع وسائل لوقف تدهور املحيطات الرضورةمن م. ٢٠١٢

ا.  وآثاره السلبية يف املحيط العاملي أكرب وأرسع مما كان يُعتقد سابقً
 



אא  

 

١٧٧

 
BIOLOGICAL POLLUTION 

 من أين يأيت التلوث اجلرثومي?
 معاجلتها يتم ال التي الصحي الرصف مياه من microbial pollution اجلرثومي التلوث يأيت

حتوهيا هذه  التي اجلراثيم بعض ألن قلق مصدر واحليوانبفضالت البرش  التلوث يعد. صحيح بشكل
 النفايات يف pathogensاألمراض  مسببات من مرتفعة مستويات توجد قد. املرض قد تسبب الفضالت
 القديمة املدن جتمع. secondary treatmentال تشتمل عىل معاجلة ثانوية  التي الرصف ملحطات السائلة

 األمطار هطول يف أثناء معاجلة غري صحي رصف يف مياه والصناعية نزليةامل النفايات رصف أنظمة بني
 حمفوظ بعدد وطني سجل يوجد ال. النظام عىل الترصيف قدرة املياه حجم يتجاوز عندما الغزيرة,
 مليون ٢٠ إىل يصل ما إصابة إىل التقديراتتشري  ولكن الصحي, الرصف مياه تسببها التي األمراض
 التي املعاجلة غري النفايات من األمراض املحتوية عىل مسببات مياه الرشب من باملرضا سنويً  شخص
 للجراثيم آخر مصدر غري املبارش السطحي اجلريان إن. املنابع الرشب عند مياه من مصادر املياه دخلت
 أ, الوبائي الكبد التهاب رصد تم وقد. املاشية تربية عمليات أو احليوان, فضالت من الساحلية, باملياه

املثال األنواع ساملونيال, ليسرتيا مونوسيستوجينس, فيربيو  سبيل عىل( لألمراض املسببة والبكترييا
 Salmonella,  Listeria  monocytogenes, Vibrio cholerae, and كولرياي, فيربيو باراهيموليتيكوس

Vibrio parahaemolyticus (الساحلية املياه يف. 

) عندما يتم األصداف البحريةيف احلياة البحرية ( احليوي الدقيقيمكن أن يرتاكم التلوث 
البكترييا  ترتبط. يمكن أن األهنارمياه الرصف الصحي إىل املياه الساحلية أو تصل إىل  رصف
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ويمكن أن عادة باجلسيامت الدقيقة,  لبرش واحليواناآلتية مع الفضالت اإلخراجية لوالفريوسات 

ما  إصابة إحد الدراساتمياه االستحامم, وهي مصدر آخر حمتمل للمرض. وقدرت  يف جودة ثرتؤ
بمياه الرصف  ةلوثامل هايكل عام يف كاليفورنيا من السباحة يف امل باملرضيصل إىل أربعة ماليني شخص 

التي متر باملناطق ر يف األهنا antibiotics الصحي. تم العثور عىل البكترييا التي تقاوم املضادات احليوية
لرصف وتشري ل ,امتدادات النهروهكذا يف معظم  احلرضية مثل هدسون بالقرب من مدينة نيويورك,

ا. وتشمل البكترييا املقاومة السالالت املسببة لألمراض من أجناس بسيدوموناس,  الصحي عمومً
كام هو   Pseudomonas, Acinetobacter,  Proteus,  Escherichia أسينيتوباكرت, بروتيس, اشرييشيا

وبكترييا أخر من   Vibrioفيربيو جنس كام قام العلامء بعزل ).  (E. coliالبكرتيا القولونية احلال يف
مقاومة للعديد من  هذه البكرتيا أن لوحظمياه البحر ورمال الشواطئ الرتفيهية عىل بحر البلطيق, و

للمياه الساحلية يف العقود األخرية بعد  الدقيقة احليويةاجلودة  تتحسنمع ذلك, واملضادات احليوية. 
 .حتسني معاجلة مياه الرصف الصحي

 

 ?اجلرثوميكيف يتم اكتشاف التلوث 

بشكل طبيعي يف اجلهاز  توجد جراثيمهي ) E. coli, البكرتيا القولونية املعوية (مثل البكرتيا
ا ااهلضمي للثدييات والطيور, ولكنها أيضً   .مسببات أمراض انتهازية تسبب املاليني من العدو سنويً

فضالت اإلنسان واحليوان, يمكن استزراعها بسهولة يف املخترب, وكثافتها يمكن أن  مع تُلفظألهنا و
ل للكائنات املسببة لألمراض ائتنبأ باملخاطر الصحية النامجة عن التعرض للمياه امللوثة, وتستخدم كبد

 .يف خمتربات املياه حول العامل الفضالتبكترييا عىل مؤرش كطريق املياه, والتي تنتقل عن 

 

 ?للتلوث اجلرثومي نتج عن التعرضيأي نوع من األمراض قد 

بمسببات األمراض من مياه الرصف أو خملفات احليوان مصدر قلق  اجلرثومييعد التلوث 
ا مشكلة يف املياه الس وهوكبري إلمدادات مياه الرشب,  احلية حيث قد يصاب السباحون باملرض أيضً

باملقارنة مع مياه الرشب,  .بعد أن تغسل األمطار البكرتيا يف املجاري املشرتكة أو اجلريان السطحي
حتى عندما يكون  .معتدلة ويصعب اكتشافها نتيجة السباحةواألمراض النامجة  العدوعادة ما تكون 
 .تلوث املياه الساحليةإىل حالة معينة  جاع سببإر, يصعب يف كثري من األحيان ااملرض شديدً 



 التلوث احليوي

  

١٧٩
عدو اجلهاز اهلضمي واجلهاز  Epidemiological studiesوقد أظهرت الدراسات الوبائية 

ة ريالتنفيس املرتبط باملياه الرتفيهية, وهلذا السبب قد يتم إغالق شواطئ االستحامم بعد العواصف املط
ي مرتفع. ومن بني املخاوف األخر تراكم البكترييا تم الكشف عن تلوث بكتريي عندماالرئيسة 

ا أكثر حدة لد  قدوالفريوسات املسببة لألمراض يف املحار الصالح لألكل, والذي  يسبب مرضً
أهم األمراض  "أ"األشخاص الذين يتناولونه. يعد التهاب املعدة واألمعاء والتهاب الكبد الوبائي 

الناجتة عن . ومع ذلك, كانت الكولريا ومحى التيفوئيد ةاألصداف البحريالتي تنتقل عن طريق 
هي األوىل التي  Vibrio cholerae and Salmonella typhiالنوعني فيربيو كولرياي وساملونيال تيفي 

الفريوسية بأكل املحار امللوث. استند حتليل  تفيش األمراضرتبط يترتبط بتناول املحار امللوث. كام 
اجلزيئي والقدرة  علم األحياءالتقدم يف  وفراألمراض يف بادئ األمر إىل البيانات الوبائية, لكن  انتشار

عىل اكتشاف مستويات منخفضة من الفريوسات املعوية يف املحار اآلن معلومات أفضل عن 
املحار عندما تشري االختبارات إىل  مصايدكمصدر للمرض. ويغلق املسؤولون  األصداف البحرية

هو  Vibrio parahaemolyticus. إن النوع البكتريي فيربو باراهيموليتيكوس تويات بكتريية مرتفعةمس
ارتبط قد سبب الرئيس اللتهاب املعدة واألمعاء اجلرثومي املنقول عن طريق املأكوالت البحرية. وملا

 البكرتيا. هبذه استهالك املحار يف والية واشنطنالناتج عن التهاب املعدة واألمعاء  انتشار

وقد  ه.اييف امل يتم رصفهاالبرش ليسوا وحدهم املعرضني للخطر من مسببات األمراض التي 
وقد وجد م. أ.  .البحر إىل أمراض معروفة يف الثدييات األرضية ثعالب يف ةالعديدالوفيات  أُرجعت

 ٦٠إىل  ٣٠قبل  حدث مياهالبحر من مرض معني وزيادة تدفق  ثعالببني وفيات  اً ميلر وزمالؤه رابط
ا,   من فضالتما يدعم فكرة أن اجلريان السطحي من اليابسة جلب مسببات األمراض وهو يومً

 .احليوانات الربية إىل ثعالب البحر

 

 ?ةاطئهم املفضلويف ش السباحة آمنة تكيف يمكن لألشخاص معرفة ما إذا كان

وسع محاية التلوث إىل رس األمريكي قانون الشاطئ, الذي جأصدر الكونم ٢٠٠٠يف عام 
وضع برامج مراقبة ملسببات األمراض. تقوم البلديات واملقاطعات طالب الواليات باملياه الساحلية و

بإغالق الشواطئ بشكل عام عندما تتجاوز األعداد معايري معينة. ومع ذلك, فإن معظم اإلدارات 
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يف كثري من األحيان. يمكن استخدام  غري كافٍ الصحية تراقب البكترييا مرة واحدة يف األسبوع, وهو 

يف حالة يتأثر شاطئ معني بالتلوث اجلرثومي, ولكن لبعد هطول األمطار الالزم الوقت بنامذج للتنبؤ 
حتالف  , فقد يكون من األفضل عدم السباحة لبضعة أيام بعد هطول األمطار بشكل كبري. طورالقلق

, يوفر  www.theswimguide.org اإلكرتونيً  اوموقعً  دليل سباحة Water keeper Allianceحارس املياه 
 .معلومات حديثة عن العديد من الشواطئ

 

 ما األنواع الغازية?

عندما يصل نوع ما إىل بيئة جديدة, فمن غري املحتمل أن يكون لديه الضوابط الطبيعية التي 
يوانات املفرتسة, أو احل بواسطةاألصلية. وبدون السيطرة  ببيئتهايف توازن  أفرادهاأبقت عدد 

 البيئةالطفيليات, أو األمراض, فإن بعض األنواع تزيد برسعة, إىل درجة يمكن أن تستحوذ عىل 
اجلديدة وتؤذي األنواع املحلية. لقد تم نقل الكائنات البحرية يف مجيع أنحاء العامل منذ آالف السنني 

تعلق عىل األخشاب الطافية, ويف اآلونة األخرية بمساعدة ال وعن طريقالتيارات البحرية  بواسطة
نقل الكائنات البحرية اآلن. يف اآلونة  هبااجلديد هو الرسعة واحلجم الذي يتم واألنشطة البرشية. 

ومصايد  البيئيةوالنظم  احليوياألخرية, كان لألنواع الغازية البحرية تأثريات كبرية عىل التنوع 
ن فإ, األنواع املنقولة لبيئات جديدةعىل الرغم من فشل معظم واالقتصاد. األسامك وصحة البرش و

عىل سبيل ( نسبة صغرية من األنواع يمكن أن تزدهر وتصبح مشكلة يف املنطقة اجلديدة. سامت معينة
(عىل  املعرضة للضغوطيز األنواع التي تصبح غازية. ويبدو أن البيئات متُ  )اإلجهاد البيئي حتملاملثال 
أكثر عرضة للغزوات. كام تكون التنوع املحيل)  هبانخفض يل املثال, ملوثة, أو غنية باملغذيات, سبي

توي وحيأظهر أندرو كوهني وجيمس كارلتون, يبدو خليج سان فرانسيسكو نقطة ساخنة للغزوات, 
 .عىل العديد من األنواع البحرية الغازية يف غرب أمريكا الشاملية

 

 إىل مواقع جديدة? يةتصل األنواع الغازكيف 

يمكن نقل األنواع املائية بوسائل خمتلفة (ناقالت), إما عن طريق اخلطأ أو عن قصد: يف مياه 
كإرساليات للكائنات احلية  أو تنقل معدات الغوص, أو باهليكل تعلقهاالسفن أو عن طريق  اتصابور
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حتملها كائنات أخر. متت  متطفلةأو  وككائنات متعايشةم احلي أو الغذاء, ااملتداولة لتوفري الطع

من قبل جرجيوري رويز وزمالئه. يف القرن  والنهريةمراجعة آليات, ومد, وعواقب الغزوات البحرية 
التاسع عرش, ازداد النقل البحري عرب املحيط األطليس بشكل كبري وتم نقل العديد من األنواع بني 

يف   Littorina littoreaوقع من نوع ليتورينا لوتورياقأوروبا والساحل الرشقي ألمريكا الشاملية. وصل 
غري  وقد. نيوجرييس إىل كندا من الصخرية شواطئأوائل القرن التاسع عرش, وهو اآلن منترش عىل ال

بشكل كبري بيئة هذه الشواطئ. تؤدي التجارة والشحن املتزايد إىل حتريك املزيد من الكائنات احلية حول 
كان يتم نقله خالل قرن من الزمان. وتشري  مقارنة بامشهر واحد,  خاللالسفن  تاالعامل يف مياه صابور
طن من  اتمليار ١٠كل يوم, ويتم نقل  اتنوع حول العامل يف مياه الصابور ٧٠٠٠التقديرات إىل نقل 

نمو ي, وأهيا قد بسهولة ديداجلكان امليف  ستعيشاألنواع التي ب التنبؤ يمكن الكل عام.  اتمياه الصابور
 ."البيئية باملقامرة"سبب مشاكل, وهي ظاهرة وصفها جيمس كارلتون يو ويزدهر

تلتصق احلية. حيث الكائنات طريقة أخر مهمة لنقل  االلتصاق عىل هيئة حشف هي
جيري التخلص التدرجيي من و اخلطاطيف., وسالسل وخطاطيفمراوح, وبالكائنات احلية ببدن, 

 االلتصاقمع مضادات . والبيئية املشاكلالدهانات التي حتتوي عىل ثالثي بوتيل القصدير بسبب 
 .كائنات حية أكثر يف املستقبل تتسبب عملية االلتصاق يف نقلاألقل فعالية, من املحتمل أن 

ملستنقعات واألسامك عن تم إدخال العديد من األنواع البحرية بام يف ذلك املحار وأعشاب ا
وقد تم إدخال  .باآلثار التي يمكن أن حتدثهاقليلة عمد يف الغذاء أو للتحكم يف التعرية, مع معرفة 

األسامك والقرشيات عن قصد يف مجيع أنحاء العامل لرتبية األحياء املائية, حيث توفر الغذاء وفرص 
يمكن . أو وظيفة النظام البيئي أو سبل العيشالعمل, ولكنها تستطيع اهلروب وهتدد األنواع املحلية 

ملسببات األمراض أو الطفيليات املرتبطة باألنواع التي يتم نقلها أن تصيب األنواع املحلية وحتى 
 . هيربيف والية واشنطن وكولومبيا الربيطانية وصل السلمون األطلنطي يف األقفاص الشبكية .البرش

يف كل من املياه املاحلة والعذبة يف واليات واشنطن,  فيتهاسرتدت عاكل عام, وقد ا منها كثريال
 .وكولومبيا الربيطانية, وأالسكا

عم ديدان الطُ تنترش  .invasive species يمكن للصيد الرتفيهي نرش األنواع الغازية ,اأيضً 
حتتوي  هي معبأة عادة يف أعشاب بحرية. ومجيع أنحاء البالد إىل ماين والية املستخدمة يف الصيد من
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أو الكائنات  اإذا تم التخلص من األعشاب البحرية, فإهن .عىل العديد من الكائنات احلية األخر

والقوارب الرتفيهية  الغوصيمكن ألحذية . يمكن أن تستعمر مناطق جديدة املوجودة معهااحلية 
 .مكان ونقلها إىل مكان آخر منالتقاط الكائنات احلية  وغريها

فظ تحي ا.أيضً للكائنات احلية تكون جتارة أحواض الزينة مسؤولة عن الغزوات البحرية  قد
األسامك الغريبة أو النباتات البحرية أو الالفقاريات أو الشعاب املرجانية يف بالكثري من الناس 
البحرية مناطق واسعة من البحر  يةزاالغاألنواع واحدة من أكثر  تغطي . اآلن,أحواض السمك

 Caulerpaمن نوع كاولريبا تاكسيفوليا  ساللة من األعشاب البحرية االستوائيةهي بيض املتوسط, األ

taxifolia .بيئاهتا األصلية من  أتتوزمالؤه إىل أهنا  جوسون أشارت الدراسات اجلزيئية التي أجراها
وناكو, منذ أن تم رصد الطحلب ألول مرة حتت نوافذ متحف علوم املحيطات يف م اض.حومع األ

ا يف منطقة وهي امك األسد, أسربام نشأت املتحف. ربام جاء من هذا ف واحدة من أكثر الغزاة تدمريً
 .حتريرهاالبحر الكاريبي, من حيوانات زينة أليفة تم 

بواسطة التيارات  م٢٠١١تسونامي اليابان يف البحر عام  الناتج عن Debrisاحلطام  وصل
 ٦٠. حتى اآلن أكثر من الكائناتكبرية من  اشواطئ يف أمريكا الشاملية, حامالً معه أعدادً  املحيطية إىل

الساحل الغريب للواليات املتحدة وكندا. ومما يثري القلق  إىلعائم الطام احلقد أتت عىل  ايابانيً  انوعً 
البحر وقت  السفن واألرصفة والعوامات واألوعية التي كانت موجودة يف مياه مرايسبشكل خاص 

عن  اما جيعل هذا خمتلفً وهو ا. فعليً جمموعات من الكائنات احلية  يرتبط هباحدوث تسونامي, وكان 
للعديد من الكائنات احلية. كام يمكن أن ناقلة تتحرك برسعة كبرية بني املوانئ  والتينقل القوارب 

من  ط الساحيل بدالً قل عىل حطام تسونامي بطيء احلركة عىل طول اخلتالتي تن الكائناتتصل 
شامل املحيط (من شوكيات اجللد) بالبحر  نجمالوصول إىل املوانئ فقط. ومما يثري القلق الشديد 

 امليونً  ١٢إىل  أفرادهتغذ عىل املحار. بعد غزو أسرتاليا, ارتفع عدد وياملياه الضحلة  يف يعيش, ياهلاد
ائية. كام تم العثور عىل األعشاب البحرية رسيعة النمو يف عامني وكان له تأثري كبري عىل تربية األحياء امل

بلح البحر  , مثلعىل جزء كبري من احلطام الياباين. كام تم اكتشاف املحار عشب واكامي التي تسمى
, وحمار من اليابان, جنبًا إىل جنب مع ديدان وقنافذ والربنقيل البني, ياألزرق, وحمار املحيط اهلاد

 ونإىل الشاطئ يف والية أورجي اً قدم ٦٦جرف رصيف الشحن التجاري بطول  ,م٢٠١٢البحر. يف عام 
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 ومن, ةاألصلي األنواععىل جوانبه, كان ثلثا األنواع من  ت. ومن بني األنواع املائة التي تعلقإىل أسيا

التي بقيت عىل ورسطان البحر واملحار  والربنقيلذلك األعشاب البحرية وبلح البحر ونجوم البحر 
 تعيشميل. تم اكتشاف األسامك التي كانت  ٥٠٠٠حوايل قاطعة  ا,شهرً  ١٤يف البحر ملدة  احلياةقيد 

شاطئ يف والية بعد وصولة لليف رشق آسيا عىل متن قارب صيد ياباين متخلف عن كارثة تسونامي 
ار جدت شقائق النعامن البحرية, واالسكالوب, والرسطانات, والديدان, وخيوُ كام واشنطن بعامني. 

عىل القارب. وضعت واليات الساحل الغريب وهاواي خطط االستجابة. سيقوم فريق  االبحر أيضً 
, مع خرباء عىل دراية بالكائنات البحرية يف شامل تسونامي الياباينلالتقييم التصنيفي للحطام البحري 

يمكن لصناع بحيث  غازيةكانت األنواع  لتوضيح احتاملية إناملحيط اهلادي, بفحص الصور برسعة 
 .ردة الفعلسرتاتيجية إالقرار حتديد 

 

 ?تسببهبعض األسامك البحرية الغازية وما األذ الذي هي ما 

املحيط  هو , األصيل Pterois volitansفوليتانسس وريمن نوع بت ك األسدسامموطن أ
ات يألول مرة يف أوائل التسعين رصدها تميف جتارة األسامك االستوائية,  ةمتاحهي اهلادي و−اهلندي

احليوانات متاجر أو عندما غمر إعصار أندرو  حوضمن  اويعتقد إطالقه ,قبالة سواحل فلوريدا
الطعام واملأو  هذه األسامك أخذت). يف املحيط األطليس, ١٠٫١األليفة بالقرب من الساحل (الشكل 
ومن ثم مفرتسات طبيعية,  هلاليس كام أنه  املحيل. واالقتصادمن األسامك املحلية التي هتم البيئة 

املحيط األطليس عىل طول جنوب رشق ب االبحرية تقريبً  املواطناآلن بأعداد كبرية يف مجيع  تتواجد
ستمر عىل طول ساحل أمريكا اجلنوبية, وكذلك يف خليج املكسيك ومنطقة البحر تالواليات املتحدة و

احليوانات به ردع تسم قوي  س فوليتانسريوأسامك بت  أشواكلد .فيها تالكاريبي, التي انترش
, الباحثنيليست مميتة, لكنها مؤملة للغاية. وكام أظهر مارك ألبينز وغريه من يف العادة  ااملفرتسة. لدغته

ر ثيف العديد من املناطق, وأصبحت أكاألصلية بعض أسامك الشعاب املرجانية  افقد جتاوزت كثافته
يف بعض تشكل هذه األسامك . ياملحيط اهلادب ةاألصلي مقارنة ببيئاهتازية أكثر وفرة يف املناطق الغا

هلذا  البيئيةلحيوانات املفرتسة. وترتاوح التأثريات لاملناطق ما يقرب من نصف جمموع الكتلة احليوية 
إىل التأثري عىل الصيد التجاري والسياحة.  يةجتمعات الشعاباملووظائف  يف تركيب خللالغزو بني 
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الببغاء) التي سمك الطحالب (مثل  تأكالاألسامك ا مثل بيئيً عىل األنواع املهمة  األسدتتغذ أسامك 

. الشعاب التي تعرضت للغزو الشديد, السيطرة حتت الطحالب عىل الشعاب املرجانيةنمو بقي تُ 
مثل  ا,سامك, بعضها أنواع مهمة اقتصاديً فرائسها من األ من %٦٠يمكن ألسامك األسد إزالة أكثر من 

سمك النهاش واهلامور. يمكن أن تكون التأثريات االجتامعية واالقتصادية قاسية, خاصة بالنسبة 
للكثري من بلدان الكاريبي واملحيط األطليس.  حرجةلصيد األسامك والسياحة, وهي أمور ذات أمهية 

يمكن تشبيهها بشكل جيد لدرجة  , تتغذي هذه األسامكالشامليةقبالة سواحل والية كارولينا 
حالة , وهي الداخلية اعىل أعضائهكتل من األنسجة الدهنية  حيث احتوت عىل, باألشخاص البدينني

 .ألسامكلطبيعية غري 

 
 اجلوي) والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة من (الصورة فوليتانسس ريوسمك األسد من نوع بت )١٠٬١(شكل ال

 

 بها?تسبالغازية وما األرضار التي  اهلالمياتبعض هي ما 

 وصلعندما من القرن املايض ات يحدثت واحدة من أسوأ الغزوات البحرية يف أوائل الثامنين
) إىل ١٠٫٢شكل ال( Mnemiopsis leidyiي من نوع منيميوبسس ليدي شطامل الشاملية هالم أمريكا

ولكنها  من الشكل اخلارجي, قناديل البحر Comb jelliesية املشط اتالبحر األسود. تشبه اهلالم
ا.  عنها من الناحية احليويةختتلف  , لذلك اهلالميات قبيلة, وتنتمي إىل ال تلدغ هذه احليواناتمتامً
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 وجود بمصبات األهنار األطلسيةاألصلية  بيئاهتايف  وفرهتا من حيد. قيقيةليست قنديل بحر ح
 ١٠إىل  امن درجات احلرارة وامللوحة. يصل طوهل مد كبرياً فيليات, وتتحمل حيوانات مفرتسة وط

. وقد تكون وفرية يف عدد أفرادها ,ذلك بيض األسامك والريقات ومنأكل العوالق احليوانية, تسم و
, م١٩٨٩بحلول عام و ترسخت, ما رسعان ,يف البحر األسود إىل البيئة اجلديدة عندما وصلتو

أكل اهلالمات املشطية كميات كبرية من بيض األسامك بالبحر األسود. تحوايل مليار طن منها  وصل
املخزون  تراجعإىل  أدما وهو والريقات وكذلك العوالق احليوانية التي تتغذ عليها األسامك املهمة, 

تحليالت أظهرت اليت شيجانوفا.  السمكي والنظام البيئي للبحر األسود, كام هو موثق بواسطة
(مثل  ةاألصلي املنطقةفلوريدا) واجلزء الشاميل من  مثلالوراثية أهنا جاءت من كل من خليج املكسيك (

يشري التنوع اجليني املرتفع يف البحر األسود إىل إطالق عدد كبري من الغزوات املتعددة, ورود آيالند). 
وتوزيعها املكثف يف املحيط األطليس.  ballast water transportات وهو ما يتسق مع نقل مياه الصابور
 ovata  Beroe مشطي آخر من نوع بريوي اوفاتا, غزا هالم م١٩٩٧يف حتول غريب لألحداث, يف عام 

وتسبب يف انخفاض كبري ليدي)  النوع األول (منيميوبسس عىلنوع أكرب, يتغذ وهو البحر األسود. 
اهلائامت احليوانية ايف. شوهدت أعداد متزايدة من ما ساعد النظام البيئي عىل التعوهو ده, اعدأيف 
حيوي للنوع كعنرص حتكم  "اوفاتا بريوي"اهلالم  استخدام, واألسامك. من املمكن يةنباتوال
ومع ذلك, فإن استخدام أحد األنواع الغريبة األخر للسيطرة عىل الغازي  ,"ليدي منيميوبسس“

ا ألنه حيم ا ااخلاصة يف أن يصبح غازيً  خماطرةل جيب أن يكون املالذ األخري, نظرً  .أيضً

 
 اجلوي) والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة من اهلالم املشطي من نوع منيميوبسس ليدي (الصورة )١٠٬٢(شكل ال
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 بعض الرسطانات الغازية وما الرضر الذي تسببه?هي ما 

شكل ال( Carcinus maenas من نوع كاركينس ماينس األخرض املوطن األصيل لرسطان البحر
السواحل األطلسية ألوروبا وشامل أفريقيا, حيث يعيش عىل الشواطئ الصخرية املحمية  هي )١٠٫٣

من  كبري مدنوع يف هذا الق الطينية ومستنقعات املد واجلزر. يزدهر ووالشق احلصويةوالشواطئ 
أمريكا الشاملية. تقيض يرقاهتا حوايل  جنوب أفريقيا وأسرتاليا وسواحل اغزقد امللوحة ودرجة احلرارة, و

من قبل املد  جرفهاعىل طول الساحل. ثم يتم عديدة  أمياالً  انتشارهاما يؤدي إىل وهو , كعوالقشهرين 
عندما . كرسطانات صغريةواجلزر والتيارات إىل املياه الساحلية ومصبات األهنار, حيث ترتاجع وتستقر 

. وصلت الرسطانات اخلرضاء جديدةا مكونة أفرادً  ات وتتكاثرالظروف مالئمة, تعيش الرسطان تكون
 ت, ربام عىل هياكل السفن, واستقرالقرن التاسع عرشلواليات املتحدة يف لعىل ساحل املحيط األطليس 

يف التحرك نحو  توالية نيو جرييس إىل كيب كود. ويف وقت الحق, بدأمن يف اخللجان الساحلية 
وتعد الرسطانات . األصداف البحرية ماين بانخفاضات هائلة يف مصايد إىل اوصوهل وتزامنالشامل, 

الناعمة. كام أهنا تتغذ عىل املحار والديدان للمحاريات ذات األصداف  ةرئيس اتمفرتساخلرضاء 
ن غريها من عبشكل أرسع لفتحها والقرشيات الصغرية. يمكن أن تكرس املحار وبلح البحر 

لغذاء. تم اكتشاف غزو رئيس ثانٍ يف يف ا املحيلرسطان البحر بالنسبة لخارج املنافسة  أيالرسطانات, 
مياه الصابورة أو يف األعشاب البحرية  معريقات ك توصل ربامخليج سان فرانسيسكو, م ب١٩٨٩عام 

الكركند وديدان الطعم إىل الساحل الغريب. قام تيد  شحناتأو عشب البحر املستخدم يف تعبئة 
من حمار  %٥٠بخسائر تصل إىل  اوري رويس بتوثيق انتشارها وآثارها. ارتبط وصوهلرجيجشولز وروج

من جنس  رسطان البحرمصايد , هناك قلق بشأن ستمر يف التحرك شامالً تمانيال يف كاليفورنيا. وبينام 
ا. وهي أيياملحار يف شامل غرب املحيط اهلادو واأليسرت Dungeness دونجينس  نباتاتبالضارة  ضً

 .رعى الصغار عليهات, وهذه النباتات الرسطانات الكبريةقتلع البحرية حيث ت

 ويف الطفيليات, من أقل عدد عىل Green crab اخلرضاء الرسطانات حتتوي الشاملية, أمريكا يف
 يف يساهم قد وهو ما األوروبية, موطنها األصيل باملياه يف تعيش التي تلك من أكرب بشكل تنمو الواقع
 أصدافًا األخرض البحر رسطان مع تعيش التي البحر وبلح القواقع طورت الرشقي, الساحل عىل. نجاحها

 تتعرض مل التي بتلك مقارنة كرسها الصعب من جيعل وهو ما قرن, من للدفاع عن نفسها ألكثرا سمكً  أكرب
 .التطوري "التسلح سباق" عىل أقو, وهذا مثال خمالب تطور بدورها, الرسطانات,. األخرض للرسطان
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 رسطان البحر األخرض من نوع كاركينس ماينس (الصورة من بيدرك وايس) )١٠٫٣(شكل ال

حفار  رسطانهو   Erocheir sinensisمن نوع إيروشري سينسس يالقفاز الصيني رسطان البحر
بقع كثيفة من الشعر عىل وجود عىل اسمها من  تكوريا والصني. حصلبالبحر األصفر  موطنه األصيل

انترشت أملانيا. بعن طريق اخلطأ يف مياه الصابورة يف أوائل القرن العرشين  تأُطلق اخمالبها. ويُعتقد أهن
هنر شهد شامل أوروبا. بيف العديد من األهنار ومصبات األهنار عرشينيات وثالثينيات القرن العرشين يف 

بع املياه العذبة, امنناحية سافات طويلة مل تنتقل األفراد. ذا النوعيف أعداد ه ارً لرتا انفجاجنإالتايمز يف 
ما يؤدي إىل اهنيار وهو األهنار ضفاف . كام أهنا حتفر يف جمر النهر واملحليةتغذي عىل األنواع تو

. وخيشى علامء احليوان الربيطانيون من أن هذا الرسطان يمكن أن يتغذ عىل أنواع املياه العذبة الضفاف
(الذي يتدهور بالفعل) يمكن أن يتأثر. وتقدر اآلثار  املحيلالضعيفة وأن يتنافس عليها, وأن جراد البحر 

مليون يورو.  ٨٠بنحو  القفازياالقتصادية يف أوروبا من خسائر مصائد األسامك بسبب رسطان البحر 
الطيور, واألسامك, وبعض , هايثعالب املوالراكون, حيوان العديد من احليوانات تفرتسها, بام يف ذلك 

 .لكن يبدو أهنا ال تأكل ما يكفي من الرسطانات إلبطاء غزوها

ا لوجود طعام شهي يف آسيا, تم استرياد  احلية بشكل غري قانوين إىل  القفازية الرسطاناتنظرً
ات القرن يعىل الساحل الغريب يف تسعين تآلفتوقد  .متاجر املأكوالت البحرية يف الواليات املتحدة

املحلية, وبنية جمتمعات املياه العذبة ومصبات األهنار,  إىل الالفقاريات وأصبحت مهدداتالعرشين 
. السلمونلبيض سمك  اعرض ساملون كاليفورنيا للخطر, بسبب شهيتهت .وبعض املصايد التجارية

مشكلة أخر . عىل نطاق واسع واالنتشارالسري عىل األرض ودخول األهنار اجلديدة  تستطيع األفراد
يف صيف عام  ظهرت .يف والية كاليفورنيا هي تأثريها عىل حتويل املياه وعىل مرافق إنقاذ األسامك

 ومنطقة نيويورك/نيو يف خليج ديالوير تشوهد م٢٠٠٧خليج تشيسابيك, وبحلول عام ب م٢٠٠٦
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لإلبالغ عن أي  لصائدي رسطان البحروقد أصدرت نيويورك ونيو جرييس تنبيهات  .جرييس

كانت األحداث عىل طول الساحل الرشقي متقطعة دون أي مؤرش (حتى اآلن) عىل  .مشاهدات
 .اونموه استقرار األفراد

 س سانجوينسة من نوع هيميجرابساآلسيوي الذي يستوطن الشواطئرسطان البحر 

Hemigrapsus sanguineus من قبل جون ماكدرموت يف نيوجرييس  مالحظته تم, احلجم , هو نوع صغري
إىل ماين ونورث  انتشارها اتسعالصابورة.  هايم معبعد وصوله عىل األرجح كريقات  م١٩٨٨يف عام 

ظروف تكاثر بسهولة يف الضحلة. ت واملياه احلصوية املدية البيئاتكارولينا, وأصبحت أكثر وفرة يف 
الرسطانات اخلرضاء, ربام حمل  باإلحالليف بعض املناطق قامت . اجدً  مرتفعة, وتوجد بكثافات خمتلفة

املهيمن يف  الرسطاناآلن  سانجوينس . يعد هيميجرابسسألهنا تفرتس الرسطانات اخلرضاء الصغرية
عىل طول الساحل الشاميل الرشقي للواليات املتحدة. هناك القليل من األدلة عىل  الصخريةاملدية  البيئات
 بوجود نشأتالبيئة الرطبة املظللة التي هذه الرسطانات  حتب. كام هلا مفرتسات أو طفيليات رئيسة وجود

ملقابل, ويف ا ,ضلع للتعلق بهاملوبلح البحر يف املستنقعات املاحلة. جيذب العشب بلح البحر  األعشاب
بتوايل "احليوانات املفرتسة, وهي عملية يشار إليها من  حيتمي فيها للرسطان فجواتيعطي بلح البحر 

لكل من بلح البحر ورسطان البحر. يف هذه احلالة, ال يبدو أن  املهمالعشب الظل  يوفر. "التسهيالت
املستنقعات امللحية يمكن  األنواع املحلية. من املشجع أن مأو يزاحم للموطناستخدام الرسطانات 

النظام البيئي الواسعة  ه عىلأن يستوعب هذا املقيم اجلديد دون مشاكل شديدة. ومع ذلك, فإن آثار
 .لصالح األنواع املحلية تراجع أعدادهاواآلثار االقتصادية غري واضحة حتى اآلن, وهناك مؤرشات عىل 

 

 الذي تسببه?وما الرضر املثبتة بعض الكائنات الغازية هي ما 

 تعيش ملتصقة أو متعلقةهي كائنات  sea squirtsالنافورات البحرية أو  Tunicatesالنفاثات 
ياكل اصطناعية مثل هبيف الغالب  مرتبطةغازية  بحرية نافورات . تم العثور عىلةالثابت باملرتكزات

ا عىل  قتلتص وقدتربية األحياء املائية,  وأحواض, والدعائمأحواض السفن العائمة,   املرتكزاتأيضً
 Botryllusمن نوع بوتريلوس سكلوسريي  ذهبية,النجمة (ال النافورات البحرية الطبيعية. بعض

schlosseri والبنفسجية من نوع بوتريلويدس فيوالسيوس ,Botrylloides  violaceus ( تستقر عىل



 التلوث احليوي

  

١٨٩
مهمة لكثري  مواطنهي و ,ها, مما يقلل من نموالواصل لألعشاب د من الضوءوحتعشب ثعبان البحر 

من  تارخيًا ,Didemnum vexillumالنافورات البحرية من نوع ديديمنم فيكسلم تلك متمن احليوانات. 
إنجالند وسواحل وسط  املجتمعات البحرية يف املياه املعتدلة, بام يف ذلك نيوواستعامر الغزوات 

. وهو يتكاثر برسعة وينترش بسهولة ويمكنه أن يستعمر املحيط األطليس, كام خلصها جريتشن المربت
عىل الكائنات املحلية مثل بلح  تتفوقأن  االقاعية. ويمكنه املواطنوهييمن عىل مساحات كبرية من 

مستباحة مفتوحة, بغض النظر عن ثراء األنواع, تكون كبرية البحر. املناطق التي حتتوي عىل مساحات 
قد تؤدي عمليات فصل مستعمراهتا إىل ترسيع انتشار هذا الغازي  حر.هلذا النوع من نافورات الب

, فإن حماولة إزالته عن طريق تنظيف األسطح من ثمأثناء وجوده يف حالة جمزأة. ويف القادر عىل التكاثر 
 .هايوإزالته بالكامل من امل مجعه يتمربام يساعد يف انتشار هذا النوع ما مل  وجرفها امللتصقة

 

 ?الذي تسببه الرضر بعض األعشاب البحرية الغازية وماهي ما 

ة من اآلن بسجادمناطق واسعة من قاع البحر يف شامل البحر األبيض املتوسط تغطى 
, وهي األعشاب البحرية الغازية  Caulerpa taxifoliaنوع كاولريبا تاكسيفوليامن  األعشاب البحرية
invasive seaweed  ا عن ب دُفعتالتي  تثرأالنظم البيئية, و تسببت يف اضطرابملحلية, ويئاهتا ابعيدً

. األحياء البحريةبشعبية كبرية يف جتارة  حظيتعىل سبل عيش الصيادين. يف أواخر القرن العرشين 
. بعد خارجهيبدو أن حوض السمك العام يف موناكو قد أطلق كميات صغرية من األعشاب البحرية 

 ١٩٠وغطت قاع البحر عىل طول الساحل  انترشتأن بقيت كحزمة أمام احلوض لفرتة من الوقت, 
, انترشت يف العديد من املوانئ األخر حول البحر األبيض املتوسط م٢٠٠١كيلومرتا. وبحلول عام 

اب األعش نموه وعمل ظل عىلزيادة هذا النوع بالقوارب أو شباك الصيد. يبدأ  خطاطيفعىل 
غذاء. كالبحرية املحلية, ومن ثم يؤثر عىل احليوانات التي تعتمد عىل األنواع املحلية والطحالب 

األعشاب  حتمي, يتم خنقها. األصداف البحريةبرسعة, مثل  االبتعاداحليوانات التي ال تستطيع 
التي  ائناتالكنفسها عن طريق إنتاج سم, لذلك هناك عدد قليل نسبيًا من من هذا النوع البحرية 

 Mediterraneanالبحر األبيض املتوسط دنيس أسامك  بذلكاألنواع التي تقوم  منيمكن أن تأكله. 

bream السموم ولكنها ال تترضر بشكل مبارش جتمع, التي. 
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هو  Undaria pinnatifidiaأو واكام األصيل من نوع أندريا بناتيفيدا عشب البحر الياباين موطن 
ويمكن أن تنمو عىل أي سطح  تتحمل ظروفاً خمتلفة .وكوريا, حيث يتم حصادها للطعاماليابان والصني 

الرخويات, وغريها من األعشاب  وأصداف , والقوارير,هياكل القواربو, احلبال مثل:صلب, 
تم إدخاله عن قصد  .ملساحة والضوءيف ااألنواع املحلية منافسة بذلك قد تشكل غابات كثيفة . البحرية
تم تقديمه عن  . كامالتجاري ومن ثم انترش إىل اململكة املتحدة وإسبانيا واألرجنتني لالستخدامسا إىل فرن

 التعلقيمكن أن يتداخل مع تربية األحياء املائية عن طريق  .سرتاليا ونيوزيلندا وإيطالياأغري قصد إىل 
 .تزرعةاألنواع املس اإلحالل مكاننمو أو الإبطاء ومن ثم األقفاص أو احلبال, ب

 

 وما الرضر الذي تسببه?الغازية  امللحية املستنقعاتبعض نباتات هي ما 

 الشائع من نوع فرامجيتس اوسرتالس )القصباملتحدة هي موطن البوص ( الواليات

Phragmites  australis  )ساللة وراثية خمتلفة غازية كبرية من هذا النوع  يعدومع ذلك,  .)١٠٫٤شكل ال
النباتات املحلية, هذه الساللة تفوق . الساحل الرشقيب مستنقعات املياه العذبة ومتوسطة امللوحةأوروبا يف 

آثارها  . وختتلفاألرايض الرطبةب امللوحة ومتوسطةلتحل حمل جتمعات النباتات املتنوعة يف املياه العذبة 
عىل  باستحواذهاال تتأثر بعض األنواع  امللوحة, حيث متوسطةيف املستنقعات  املائية احليوانات عىل

 من نوع سبارتينا الرتنيفلورا ,املحلية األعشابيفضلون بوضوح  والبرش أسامك كييلن لكاملستنقعات, 
Spartina  alternifloraيتميز, لذلك سبارتيناإىل شبكات الغذاء مثل خملفات خملفات فرامجيتس دخل . ت 

يف الوقت الذي األصلية,  األنواعامللوثات بشكل أفضل من  حيجزأن يمكن للغازي  .وظيفة تغذوية مماثلةب
 ., لذلك له آثار سلبية وإجيابية عىل حد سواءالعارمة اصفوعازالً فعاالً ضد الع يعد

 من الرشقي الساحل هو الرتنيفلورا األطليس املوطن األصيل للبوص من نوع سبارتينا
 ومع. الرملية الكثبان وتثبيت الساحل حلامية أخر أماكن يف زرعت وقد. األمريكيّة املتّحدة الواليات

 من موثق هو كام غازية, تصبح أن يمكن الغريب, الساحل مثل جديدة, مناطق إىل االنتقال عند ذلك,
 يف ويالبا خلليج غزوها تسبب. ديفيس كاليفورنيا, جامعة من سرتونج ودونالد دهيلر كورتيس قبل

ية الطينية املسطحات من شاسعة مساحات إىل حتول واشنطن  كثيفة, نباتات إىل tidal mudflats املدّ
 السهول يف تتغذ التي املهامجة والطيور الشواطئ, وطيور املهاجرة, املائية الطيور عىل يؤثر وهو ما
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 هدد وهو ما املحلية, سبارتينا أنواع مع هتجينه تم فرانسيسكو, سان خليج يف. املفتوحة الطينية
غزاة  وأصبحت األصلية األنواع من أقو األنواع اهلجينة. املستنقعات مناطق يف املحلية النباتات
 املتحدة الواليات من م١٩٧٩ عام يف الصني إىل Cordgrassاألعشاب الساحلية  إدخال تم. أفضل
 مساحات كبرية من عىل وانترشت الصني يف بقوة نمت هذه األعشاب. الساحيل التآكل لتقليل

بدأت يف  التي املنجروف أشجار مناطق غزت كام. فرامجيتس املحيل مع تتنافس حيث الساحل,
ا  املنجروف إحالل هذه األعشاب حمل من البعض وخيشى. البرشي االضطراب بسبب الرتاجع أساسً

 .الصينية األهنار بمصبات متوسطة امللوحة املناطق يفا تدرجييً 

 
 )وايس بيدرك من الصورة( البوص الشائع من نوع فرامجيتس اوسرتالسعشب  )١٠٬٤(شكل ال
 

 ?النفعألنواع الغريبة بعض أن تقدم اهل يمكن 

يف خليج تشيسابيك, عىل سبيل  .نواع املحلية والبيئة املحليةلأل فائدةغريبة النواع األبعض  تقدم
  Gracilaria فريمكيولوفيليامن نوع جراسيالريا  املثال, ازدهرت الطحالب احلمراء الغريبة

vermiculophylla وقد اتضح أهنا توفر حاضنة للرسطانات الزرقاء يف األماكن  .عىل نطاق واسع وانترشت
وتعد  ).إىل حد كبري بسبب اإلثراء أو التشبع الغذائي(  eelgrassأعشاب ثعبان البحرالتي انحدر فيها 

ا فعاالً يوفر األعشاب من جنس فرامجيتس ا يف  حاجزً احلامية من العواصف والفيضانات وهو فعال جدً
سبارتينا, لذلك  جنس وعالوة عىل ذلك, فإنه ينتج املزيد من املخلفات والقاممة أكثر من .امللوثات حجز

 .من ارتفاع منسوب البحراملدية  املستنقعات حيافظ عىلوقد  املستنقعاتمستو  ارتفاعيزيد من 
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, يمكن للرسطان األخرض أن إنجالند نيو يفاملتدهورة  salt marshes يف املستنقعات امللحية

 املفرتسات الطبيعية لرسطان املستنقعات تراجعتبسبب اإلفراط يف الصيد, فقد النفع. حيقق بعض 
بدرجة  رسطان املستنقعات أفراد ومن ثم زادت, Sesarma reticulatumمن نوع سيسارما ريتكيوالتم 

 أعداده الكبرية تكميات كبرية من احلشائش, لذلك دمر املحيل البحري الرسطانهذا  كبرية. يأكل
وجد مارك بريتيس وتايلر كوفرديل من جامعة براون أنه  .ةيمساحات كبرية من املستنقعات امللح

, سيسارما الرسطانات من جنسعندما غزت الرسطانات اخلرضاء هذه املستنقعات أكلت ورشدت 
  ت أو تعافيها.املستنقعا باعشأ وعززت بالفعل استعادة

 

 ما الذي يمكن فعله ملنع وصول األنواع الغازية اجلديدة?

ا الصعب من  ولكنه الربية, مقارنة بالبيئة البحرية البيئة يف الغريبة األنواع القضاء عىل كثريً
 عىل للتحقيق, قابالً  السيطرة أنواع بعض يكون فقد ممكن, غري االستئصال كان إذا. مستحيالً  ليس
 األفضل من احلاالت, مجيع يف. للغايةا ومكلفً ا مستمرً  يكون أن الرضوري من سيكون أنه من الرغم
 معه للتعامل نوع جديد وصول الكتشاف رضوريان والرصد املراقبة. األول املوقع يف اإلدخال منع
 من الكثري الصابورة مياه إدارة خالل من املنع يكتسب. مشكلة إىل يتحول أن قبل املناسب الوقت يف

 من الدولية, األنظمة وبسبب. لألنواع القادمة رئيس ناقل الصابورة مياه ترصيف إن حيث االهتامم,
. وجهتها إىل الوصول قبل املفتوح املحيط يف الصابورة مياه باستبدال السفن تقوم أن اآلن املفرتض

 ظروف متكيفة مع امليناء من أخذها يتم التي الصابورة مياه يف احلية تكون الكائنات أن املرجح ومن
 ملء بإعادة السفينة تقوم. املفتوح املحيط تطلق يف عندما تنجو ال ولذلك األهنار, األهنار أو مصاب

 يف إطالقها عند البقاء عىل قادرة املحيطية األنواع تكون أن ينبغي كذلك ال. املحيطات بمياه خزاناهتا
 كام بالسالمة, تتعلق خماوف بسبب دائامً  الطريقة هذه السفن تستخدمال  ذلك, ومع. واملرافئ املوانئ

 خزانات أسفل املوجودة الرواسب إزالة إىل املياه إفراغ يؤدي ال ,اأيضً . اهلائجة البحار يف احلال هو
 السوطيات, أكياس ذلك يف بام الرواسب, هذه احلية الكائنات من العديد الصابورة, حيث تسكن

 كام. اجلديد املوقع يف الضارة ازدهار الطحالب مشاكل وجود إمكانية يوفر وهو ما سام, وبعضها
 ورسطان األخرض البحر رسطان ذلك يف بام الكبرية الالفقاريات الصابورة صهاريج أسفل يف يعيش
 األزرق, البحر وبلح والديدان, الناعمة, ذات األصداف وحلزونيات البحر, واملحار الطيني, البحر
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 قد الغزو خماطر فإن عادة, منخفضة كثافتها تكون ورغم أن. املياه تبادل طريق عن إزالتها تتم ال التي
 من ماليني إىل من آالف احلبىل أنثى الرسطان حتمل قد. اإلنجاب مواسم خالل خاصة كبرية, تظل

 من هبا االحتفاظ تم التي املنوية احليوانات بواسطة إخصاهبا يتم قد الريقات إطالق وبعد البيض,
 أن ينبغي ال فإنه البحرية, الغزوات تقليل يف الصابورة يفيد مياه استبدال ورغم أن. املبكر التزاوج
 باستخدام الصابورة مياه يف احلية الكائنات تدمري طرق يف جارية األبحاث. الوحيد اإلجراء يكون

 تأخذ بحيث املوانئ يف معاجلة حمطات بناء هو آخر خيار. احلرارية املعاجلة أو األوزون, أو التعقيم,
 املعاجلة تنفذ أن جيب. أخر سفينة إىل إعادهتا أو إطالقها قبل وتعقيمها السفن من الصابورة مياه

إىل  يصل لنا أيضً  هذا. الصابورة مياه من كبرية كميات تتلقى التي املزدمحة املوانئ يف برسعة
 .الصابورة خزانات بقاع الطني يف املوجودة الالفقاريات

للكائنات يف  القصوللحد من خماطر الغزاة اجلدد, يتم اقرتاح معايري حتدد حدود الرتكيز و
تم وضع معايري من قبل املنظمة البحرية الدولية, وخفر السواحل األمريكي, . الصابورة مياه ترصيف

لتنظيم ا وكندا ونيوزيلندا لوائح أنشأت أسرتالي األمريكية.واليات والووكالة محاية البيئة األمريكية, 
وضعت املنظمة البحرية الدولية معايري التفريغ عىل أساس عدد الكائنات احلية ات. مياه الصابور

طورت وكالة  ات.خمتلف فئات حجم الكائن املنرصف مع الصابورة مياهحجم مقارنة بقابلة للحياة ال
 .إطالق الكائنات احلية يف مياه الصابورةمحاية البيئة معايري رقمية أكثر رصامة حتد من 

نحو احلد  طويالً  ا, والصيادين, وغريهم قطع شوطً لتثقيف املشتغلني بالزراعات البحريةيمكن 
يف بعض املناطق, تم استخدام تقنيات جديدة يف صناعة تربية . من إدخال وانتشار األنواع الغازية اجلديدة

 بإضافةعىل سبيل املثال, يمكن التالعب ببلح البحر املستزرع  .األحياء املائية للحد من خماطر الغزو
 .األفراد الطبيعيةتقليل خطر تكوين  وبالتايلما جيعلها عقيمة وهو جمموعات من الكروموسومات, 

 أصدر مركز االحتاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة .اجلديدة حتسني املراقبة والتحكم للتقنياتيمكن 

للهواتف الذكية ملساعدة مديري املناطق املحمية البحرية يف  اجديدً  ااون املتوسطي تطبيقً التابع لربنامج التع
عريف لت يساعد التطبيق, الذي يتضمن دليالً . السيطرة عىل انتشار األنواع الغازية يف البحر األبيض املتوسط

ا املوجودة يف البحر األبيض املتوسط, عىل حتديد األنواع اأكثر ا لغازية يف املناطق املحمية البحرية ألنواع غزوً
 .تلف األنواع املحليةحتى يمكن تنفيذ برامج املراقبة واملكافحة برسعة قبل أن تُ 
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 غازية? أنواع وصول بعد عمله يمكن الذي ما

بمجرد وصول نوع ما إىل منطقة جديدة, من املهم حتديد موقعه واختاذ إجراء رسيع للغاية قبل 
لبيئة افي درة نال الستئصات انجاحا. صعبًاواالنتشار, وقد يكون هذا  لالستقرارأن تتاح له الفرصة 

, فقد يتم استئصاله إذا اولكن إذا تم العثور عىل الغازي أثناء احتالله ملنطقة صغرية نسبيً . لبحريةا
 هو باملوقع, كام حمددةمهمة ويمكن أن تكون  املسوحاتتعد  . كانت االستجابة رسيعة بام فيه الكفاية

املعروفة بأهنا  األنواعاألنواع (التي تستهدف ب حمددةاحلال يف املوانئ حيث يمكن إدخال األنواع, أو 
 .ولة عن اكتشاف األنواع الغازيةؤيمكن إجراء املسوحات من قبل املنظامت املس). تشكل خماطر عالية

ة رواسب ناعمة عميقة من منطق  Perna pernaنابرينا بريمن نوع  البني تم استئصال بلح البحر
الفتات  سحبتم  .من جهاز احلفر االتي تم إزالتها ماديً  احلشفيف نيوزيلندا بعد اكتشافه بني كائنات 

من الرواسب اللينة  األصدافإزالة هذه  تشري كردم باخلارج.اد لموامن  طنًا ٣٥من ب لة ما يقرازوإ
ام ٤٠(أكرب من  العميقة نسبيًا ) إىل أنه باإلمكان استخدام األدوات املناسبة واملوارد األخر (بام يف رتً

القضاء  بل إنكل بلح البحر,  إزالة يتمومل  .حتى يف البيئات الصعبةلالستئصال ) املاديذلك التمويل 
يمكن تطوير معايري النجاح القائمة عىل الكثافة والتي يمكن أن ختفف من  .غري ممكنعليه التام 
 .ر بشكل فعالاملخاط

 جنوب كاليفورنيا يف   Caulerpaا بعشب من جنس كاوليرباصغرية نسبيً غزو منطقة تم رصد 
. مها بالكلوريوتم القضاء عليها برسعة من خالل تغطية األعشاب البحرية بأغطية بالستيكية وتسم

راقبة من أجل املو, م٢٠٠١−٢٠٠٠مليون دوالر يف الفرتة  ٢٫٣٣ االستئصالوبلغت تكلفة هذا 
ملح البحر اخلشن تطبيق م ااستخد تم م.٢٠٠٤مليون دوالر حتى عام  ١٫٢راقبة امل توالرصد, تكلف

تيا واكر لتوحا.  Caulerpa  taxifoliaنوع كاوليربا تاكسيفوليا بنجاح معتدل يف أسرتاليا للقضاء عىل
في ل بشكل معقو نجحت وقد, لبالستيكيةاح البحرية باأللوب األعشاا تغطيةعن طريق ل الستئصاا

ا يف جنوب أسرتاليا ونيو ساوث ويلز, ونجحت عملية  االستئصالوقد حدث  حمدودة. منطقة أيضً
. اإلزالة اليدوية بواسطة الغواصني يف القضاء عىل رقعة صغرية يف البحر األبيض املتوسط الفرنيس

, من هذه األعشابة قطعة صغري تُركت, وحتى إذا بشدة مواردلل مستنزفةومع ذلك, فهذه األساليب 
 .يتعاىف النوع بسهولة فقد
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 .ض السمك القدرة عىل غزو املياه األمريكيةاحوأجتارة  ضمن يعطي بيع أعشاب كاوليربا

−٢٠٠٠ملتاجر بيع أحواض السمك يف جنوب كاليفورنيا يف الفرتة  االستقصائيةوأظهرت الدراسات 
ا امتجرً  ٥٠من بني  ٢٦أن  م٢٠٠١ ا واحدً  ٧, مع بيع كاوليربا جنسعىل األقل من  قد باعت نوعً
 ٩, حظرت كاليفورنيا استرياد أو بيع أو حيازة م٢٠٠١يف أواخر عام تاكسيفوليا.  لكاوليربامتاجر 

التي أُخذت خازن امليف  كاوليربا لتحديد فعالية احلظر, تم التحقق من توافرو جنس كاوليربا. أنواع من
, ال يزال امتجرً  ٤٣من بني  .ورنيا بعد أربع سنوات من احلظرالسابقة يف جنوب كاليف اتالعينمنها 
 ما يشري إىل أن احلظر مل يكن فعاالً وهو , تاكسيفوليا كاوليربامتاجر  ٤ تبيعكام  كاوليربا, بيعت منها ٢٣

 .ع عشب كاوليربالتوزي اللغاية وأن جتارة األحواض املائية ال تزال مصدرً 

 

 أصبحت األنواع وفرية?ما الذي يمكن عمله بعد أن 

تتضمن العديد من  استيطاهنا.من الصعب للغاية السيطرة عىل الكائنات البحرية بمجرد 
 وإعادة زراعةعشب فرامجيتس  مشاريع ترميم املستنقعات يف الساحل الرشقي للواليات املتحدة إزالة

مات ملبيدات للغاية ومكلف وقد يتطلب العديد من االستخدا شاق, وهو عمل عشب سبارتينا
 نمو احلشائش لتناسب املستنقعاتهذا النوع من الرتميم خفض مستو  يتضمنقد و .األعشاب السامة

ومع ذلك, فإن هذه املستنقعات التي تم ترميمها قد تغرق يف النهاية يف وقت قريب بسبب ارتفاع  .اأيضً 
 عشب لرتاجعر يكون كافيًا يف بعض احلاالت, إعادة التدفق الطبيعي للمد واجلز .مستويات البحار

 .حلشائشا تتحملها كامال يتحمل ارتفاع امللوحة  )القصبالبوص (سبارتينا ألن عودة و فرامجيتس

من املرايس  black striped musselsوقد تم القضاء بنجاح عىل بلح البحر األسود املخطط 
 كلتم استخدام املواد الكيميائية لقتل كل يشء يف املرايس البحرية, بام يف ذلك  .البحرية يف أسرتاليا
 ٢٧٠, شارك فيها اسفينة كيميائيً  ٤٢٠ عددو مراسٍ  ٣وشملت العملية معاجلة ة. احلياة البحرية املحلي

ا حلامية الغواصني من التامسيح) عىل مد أربعة أسابيع بتكلفة إمجالية قدره ونقناص فيهم( اشخصً 
جهاز امتصاص "غ اواي, تم استخدام جهاز تفريهب كانيوه يف خليج. سرتايلأمليون دوالر  ٢٫٢
التي تشكل  Gracilaria salicorniaمن نوع جراسيالريا ساليكورنيا  إلزالة الطحالب الغريبة "قوي

 .قتل املرجانتنق وخت ةسميك حصرية
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سرتاتيجيات للتوعية واإلدارة لتقليل إوألن أسامك األسد ضارة بيئيًا, فقد طورت البلدان 

. يمكن جلهود املكافحة أن تقلل من كثافة سمك األسد وتأثرياته, ويف األنظمة املجهدة أفرادهاعدد 
كون اإلزالة من قبل تمن التأثري. يمكن أن  القليلقد يكون له فوائد عىل املد الطويل, حتى يف احلد 

كومية, وذلك باستخدام الغواصني واملتطوعني. تم تنظيم حمرتفني أو موظفني يف املنظامت غري احل
وتقنيات , والصيد, والبيئة, والتأثريات, علم األحياءصيد السمك بام يف ذلك التثقيف حول لبطوالت 

املكان  يف أعدادهاملراقبة  صيد أسامك األسد . يمكن استخدام البيانات التي تم مجعها خاللالنقل
املكسيك وجزر البهاما. تقدم مسابقات  منسمكة أسد يف يوم واحد  ٢٠٠٠من أكثر تم إزالة والزمان. 

األسد سمك بمشغيل الغواصني, وبعضهم يشمل مجع و بالغواصنياإلزالة الشهرية جوائز واعرتاف 
أثناء الغطس وإعالم يف يف أنشطة الغوص املنتظمة. يتم تشجيع العمالء عىل البحث عن سمك األسد 

قرتاب من الرمح, له االما يتيح وهو وجريء إىل حد ما,  هادئ األسدسمك  الغوص. املسؤول عن
ولكن لديه ردود فعل رسيعة للهروب. يف برمودا, يُسمح للغواصني بإزالة أسامك األسد من مناطق 

ا إزالة األسامك بفعالية باستخدام احمظورة تقليديً  . جيب حضور ورشة عمل للسالمة. يمكن أيضً
أسبوعيًا من  األسامكىل مصائد األسامك. طلب الباحثون من الغواصني الذين أزالوا إ ونقلهاالشباك, 

البحر الكاريبي عدم إزالة أسامك األسد من منطقة معينة حتى ب عدة مواقع قبالة جزيرة كايامن الصغرية
 يمكن استخدامها كموقع مراقبة. ويف مواقع اإلزالة, انخفضت كثافة سمك األسد, وكانت تلك التي

طول  وصلازدادت أعداد األسامك يف موقع التحكم. عندما بدأت الدراسة,  لكنبقيت أصغر, 
أقل من نصف هذا  املذالةبوصة, ولكن يف هناية الدراسة كانت األسامك  ١٦ العديد من أسامك األسد

إحد  .وتضع الكثري من البيض كبرية ائساحلجم مهم, حيث تستهلك األسامك الكبرية فر .الطول
تغري سلوكها واألسامك تعلم  إمكانيةاملشاكل املحتملة التي قد تنتج عن التخلص بشكل مكثف هي 

قارنت دراسة حديثة سلوك أسامك األسد من منطقة وقع فيها صيد  .للغواصني التصبح أقل وضوحً 
نشطت أعداد , يف الشعاب املرجانية التي تم إعدامها. الرمح مع أسامك من مناطق مل حيدث فيها الصيدب

 .بشكل أكثر فعالية تتخفى تخالل اليوم, وكان قليلة من األسامك

وقد حاول الغواصون يف بعض املناطق إغراء احليوانات املفرتسة الكرب (أسامك القرش, 
, عىل أمل أن تتعلم احليوانات املفرتسة األسرية أسامك األسد الستهالك, النهاش) اهلامورالرباكودا, 
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سمك  افرتاس تحتى اآلن, ال يوجد دليل عىل أن احليوانات املفرتسة تعلماسها. ها وافرتصيد
أثناء يف وتشمل التأثريات غري املتوقعة هلذه األنشطة السلوك العدواين للحيوانات املفرتسة . األسد

 اللقاءات مع الغواصني, مع اإلصابات الالحقة للغواصني
. 

 ريق أكلها?هل يمكن التحكم يف األنواع الغازية عن ط

تناول سمك األسد, ب : إذا كنت ال تستطيع إقناع القرشاتناوهل ب عليها,إذا مل تستطع التغل
للغاية, وتقوم العديد من  شهية األسدأسامك  من ناحية أخر, .يمكنك تشجيع الناس عىل فعل ذلك

لتوفري الكثري من  االعديد من الصيادين عىل صيدهيعتمد  .ليأكلوها لألفرادالدول بتطوير حوافز 
.جيدطعاماً سمك األسد  وعدّ لعائالهتم  الطعام ا للصيادين  اً ا قويً  اهلواة.كام يعد تناول الصيد حافزً

أشواكها بيف التعامل مع األسامك,  التثقيفتشجيع استهالك أسامك األسد يشجع عىل إزالتها, ولكن 
 تقديمها,يامن وجزر البحر الكاريبي يف وبدأت املطاعم يف املكسيك وجزر الكا .السامة, أمر رضوري
كارولينا الشاملية, العديد من  بحر راقبة ساحلملنرشت املجلة اإلخبارية  ذلك. وكتبت كتب الطبخ

 .م٢٠١٣األسد يف إصدار خريف سمك وصفات 

قد تؤدي جهود اإلزالة املتسقة  .كان هناك اهتامم كبري بتطوير األسواق التجارية ألسامك األسد
يف نظام  .ما يقلل من آثارها املدمرة عىل جمموعات األسامك املحليةوهو , التزايدوالكبرية إىل وقف 

املحافظون من مؤسسة يعمل  .احلاجز املرجاين يف بليز, تبذل اجلهود لتحقيق ذلك املحافظة عىل
إىل جنب مع املجتمعات املحلية واجلمعية التعاونية  ا, وهي منظمة غري حكومية بريطانية, جنبً املغامرين

 .بالسينسيا يف تطوير سوق تصدير دولية جديدة لألسامكقرية ملنتجي 

 جاهزة أكرب أسامك لصالح األسامك الصغرية ترك احتامل هو األسامك لصيد االنتقادات أحد
ا سوق إنشاء هو هذا ملنع واحدة طريقة. لألسواق . املائية األحواض جتارة يف لألسامك الصغرية أيضً

 جتارة إلمدادا أسبوعيً  صغرية أسد سمكة ٣٠٠ إىل ٢٠٠ من يقرب ما بتصدير حاليًا بورتو ريكو تقوم
 إنَّ . الصغرية األسامك وبيع بإزالة كيز فلوريدا جامعو يقوم كام املتحدة, الواليات يف املائية األحواض

 حتى. قليالً  كان إطالقها تم التي األسامك عدد لكنَّ  للغزو, األول املصدر هي املائية األحواض جتارة
 إزالتها تم التي األرقام فإن للحياة الطبيعية, مجعها تم التي األسامك من صغرية بنسبة املطاف لو انتهى
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 أسامك وجامعي للصيادين اقتصادية فوائد هناك أن رغم. اآلثار من احلد يف تسهم أن ويمكن أكرب

 األسامك أحواض لتجارة الغازية األسد باستخدام سمك السامح من قلقاً  فإن هناك املذالة, األسد
 .إضافية دخول أنواع إىل يؤدي أن يمكن

,يف جنوب رشق آسيا . وخاصة املبيض واخلصيتني , يعد رسطان البحر القفازي طعاماً شهياً
وجيري  .نضج الغدد التناسليةوبالتايل, يتم تناوله يف املقام األول خالل فرتة هجرة اخلريف عندما ت

ر اهلولنديون . ستهالك رسطان البحر يف أوروبااالنظر يف  عدد  استيطان ممصايد لرسطان البحر. يتطوّ
كبري بام  أفرادهتقرير أن عدد  ا. يؤكدجتاريً  اإنجلرتا, وجيري النظر يف استغالهلبيف هنر التايمز  منهكبري 

من عدد ذلك يمكن أن يقلل  .ب أن يقترص عىل أشهر معينةكفي لدعم الصيد احلريف وأن الصيد جيت
وعىل الرغم من أن رسطانات هنر التايمز قد  .وتوفري منافع مالية للصيادين املحليني رسطان البحر

من هنر التايمز من أجل القفازي بعض امللوثات, فقد خلص التقرير إىل أن حصاد الرسطان  مجعت
 .خماطر كبريةاالستهالك املعتدل لن يشكل 

 سامكاألهو نوع من ولألكل  استعاملهومن ناحية أخر, فإن أحد الغزاة ال يمكن 
املوطن األصيل هلذه السمكة هو  .التي غزت لبنان وقربص وتركيا واليونان ومرص  pufferfishاملنتفخة
وصلت . يدكميات كبرية من األسامك الصغرية وتدمر شباك الص ي, وتتغذي عىلاهلاد−ياهلنداملحيط 

 .يف أنسجتها اإىل البحر األبيض املتوسط قبل حوايل عرش سنوات وحتتوي عىل مادة سامة قوية جدً 

عىل السيطرة عىل األنواع الغازية عن طريق حصادها كغذاء, جيب  قدرتناعىل الرغم من و
ذا أصبح للحفاظ عىل النوع, وإ تطوير السوق خيلق ضغوطاً  يف أناملشكلة , حيث تتمثل توخي احلذر

ا, فقد حياول  اموردً  دخول األنواع الغازية توسيع السوق يف مناطق جديدة من خالل  األفراداقتصاديً
لذلك,  .حامية األنواعباملجتمع املحيل بقيام حتويل األنواع الغازية إىل مورد اقتصادي  يعجلقد  إليها.

البرشي بعناية من  االستهالكن خالل ينبغي دراسة املشاريع التي هتدف إىل مراقبة األنواع الغازية م
 .هلا واملشاكل املحتملة هاأجل فوائد
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REGULATING AND REDUCING POLLUTION 

 ?ما مؤرش صحة املحيط
استخدام مؤرش شامل تم  لتقييم الفوائد التي تعود عىل السكان من املحيطات غري امللوثة,

بتقييم الظروف البيئية واالجتامعية واالقتصادية  " هالربننيب"قامت جمموعة من العلامء بقيادة  حيث
أول تقييم كمي  Ocean Health Indexمؤرش صحة املحيط  يعدوالسياسية لكل بلد ساحيل يف العامل. 

عليها من  يتم احلصولواملحيط من حيث الفوائد التي  السكانواسع النطاق للعالقات املهمة بني 
عىل األشياء  السكان يقيم مد تأثري املؤرش , فإنسلبية التواجد البرشيمن جمرد افرتاض  املحيط. بدالً 

ويف  للسكان يف الوقت احلايليوفر جمموعة من الفوائد  سليامً ؤرش حميطًا املهبا. حيدد  نعتنيالتي 
(غذاء وخدمات) أو يزيدها عىل املد  السكان أن حيافظ عىل منافع السليماملستقبل. يمكن للمحيط 

املؤرش عرشة مقاييس خمتلفة حول  جيمعالطويل, دون املساس باحلياة البحرية التي توفر هذه الفوائد. 
 مستو أداء املحيطات. 
حيط, لكنه يقيس مد استدامة توفري األشياء التي مساحة املرب ملد كُ  امقياسً  ال يعد املؤرش

مثل توفري الغذاء وختزين الكربون, أخر, التدابري التي تشمل جودة املياه وعوامل  هنتم هبا. تم اختيار
لتعكس  احليوية, ومصايد األسامك, وتربية األحياء املائية, ومحاية السواحل, والتنوع يقيمة السياحالو

نسبة الثل م, استدامة النظام البيئي واالحتياجات البرشية. تم اشتقاق املؤرش من البيانات املوجودة
الشعاب, إىل النسبة املئوية لسكان املناطق الساحلية التي ختدمها املرافق  يفلمرجان احلي لئوية امل
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بيانات من الجمموعة  ٢٠٠أكثر من  العلامءالبحر القطبي الشاميل. حلّل بليد اجل كميةالصحية الكافية, و

يري االستخدام األقىص املستدام. يمكن درجة كل بلد مقابل النقاط املرجعية التي حتدد معا وتم قياس
أن يوفر املؤرش إرشادات لسياسة املحيطات ألنه يشمل الوضع احلايل واالجتاهات والعوامل التي تؤثر 

من الرتكيز عىل اإلجراءات املهمة لتحسني صحة املحيط,  املديرينعىل االستدامة. وينبغي أن متكن 
 ٦٠لصانعي القرار. كانت النتيجة العاملية الكلية  دليالً وتعزيز الوعي بحالة املحيطات, وأن يكون 

 أو أقل. لكن ٥٠(بالكاد يمر). وحقق ما يقرب من ثلث بلدان العامل درجة  ١٠٠من أصل درجة 
ما يدل عىل أن هناك نجاحات. أما الدول النامية, التي وهو , درجة ٧٠من الدول أعىل من  % ٥ سجل

درجات أقل,  حصلت عىلومراقبة استخدام املحيط, فقد  هي بوجه عام أقل قدرة عىل ختطيط
 ,درجة ٦٣أعىل الدرجات. حصلت الواليات املتحدة عىل عىل الدول املتقدمة بشكل عام  وحصلت

غري مأهولة جزيرة جزيرة جارفيس (كام حصلت . ٥١ عىل والصني ٥٢ عىل اهلندو ,٦١عىل  بريطانياو
 .)٨٦(ميل مربع) عىل أعىل درجة اهلادئ, تبلغ مساحتها واحد وربع  املحيط يف بالسكان

 الكيميائية املياه نظيفة وغري ملوثة باملواد تكون أن) ١٠٠ درجة عىل للحصول( اهلدف كان
للحصول عىل املياه  األوىل. تم تصنيف روسيا والقاممة صفرا األمراض ومسببات املفرطة, واملغذيات

 ٢٢, وكانت بنني يف غرب أفريقيا هي األدنى, حيث سجلت درجة ٩٧النظيفة, حيث حصلت عىل 
. وقد سامهت أربعة معايري يف حتقيق هذا اهلدف: كمية التلوث, االجتاهات (النسبة املئوية درجة

لالرتفاع أو االنخفاض عىل مستو السنوات اخلمس املاضية), الضغوط, واملرونة (اإلجراءات 
يل البلدان ذات السواحل الطويلة نسبة إىل حجمها (عىل سبيل املثال, املتخذة للحد من الضغوط). مت

اجلزر) إىل احلصول عىل درجات أعىل. حصلت بعض اجلزر الصغرية عىل درجات عالية ألهنا غري 
جدتنسبيًا (مثل جزيرة جارفيس) أو بالسكان مأهولة  خفضة. نيف مناطق نائية ذات ضغوط م إذا وُ

, نتائج جيدة ألهنام ايا وكندا, اللتان تتمتعان بسواحل طويلة جدً من ناحية أخر, سجلت روس
ديران نوعية املياه تتلكان سواحل طويلة غري مأهولة بالسكان عىل طول القطب الشاميل, وألهنام مت

 بشكل جيد يف املناطق املأهولة بالسكان.
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 ما قانون البحار?

حقوق  ,بشأن البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة م١٩٥٨عام  حددت اتفاقية األمم املتحدة
, قامت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار م١٩٨٢ومسؤوليات الدول يف مياهها البحرية. يف عام 

بتطوير دور الدول يف مناطقها البحرية وما وراءها. بينام صادقت الواليات املتحدة عىل اتفاقية 
ا قانونيً  م.١٩٨٢وقع عىل اتفاقية عام مل تُ  لكنها, م٢٠١٣عام  , مع هنايةم١٩٥٨  احيدد القانون إطارً

من القانون للبحر وقاع البحار وباطن أرضيته, باإلضافة إىل محاية البيئة البحرية ومواردها. يطلب 
البلدان اعتامد لوائح وقوانني للسيطرة عىل التلوث البحري ووضع حدود قضائية عىل منطقة املحيط 

ميالً وحدود منطقة اقتصادية  ١٢ا البلدان, بام يف ذلك حدود بحرية إقليمية طوهلا التي قد تدعيه
ميالً (يرجع تاريخ ممارسة الدول التي تطالب بحقوق االختصاص القضائي عىل  ٢٠٠حرصية تبلغ 

بحر إقليمي يبلغ طوله باألنشطة يف املياه قبالة سواحلها إىل القرن السابع عرش, حيث تم االعرتاف 
تعرتف الواليات  .سيطرة الدولة عىل األنشطة التي تقع قبالة سواحلها)لكحد  ةل بحرياميأثة ثال

تعكس القانون الدويل م ١٩٨٢أن املبادئ الواردة يف اتفاقية قانون لوس أنجلوس لعام باملتحدة 
 العريف, ولكنها ليست ملزمة باالتفاق نفسه.

 

 ماربول? اتفاقيةما 

اليات املتحدة طرفًا يف املرفق السادس من االتفاقية الدولية ملنع , أصبحت الوم٢٠٠٨يف عام 
 International Convention for the Prevention of, اتفاقية ماربول التلوث الناجم عن السفن

Pollution from Ships, MARPOLالسفن من تلوث اهلواء االتفاقية  . يتناول امللحق السادس من
السائبة,  تالسياحية والناقالالسفن وناقالت وال ,بالديزل مثل سفن احلاوياتالكبرية التي تعمل 

التي جيب أن حتد من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني واستخدام وقود أنظف للحد من انبعاثات ثاين 
ا بتعيني مناطق قبالة سواحلها أكسيد الكربيت. تسمى مناطق التحكم يف  ,قد تقوم األطراف أيضً

وبام أن تلوث اهلواء ينخفض  حيث يتم تطبيق ضوابط أكثر رصامة.  أكسيد الكربون,ثاين انبعاثات
ا باملياه, فإن هذا سيحسن البيئة البحرية وجودة اهلواء. كام يتم تغطية  وقت هطول األمطار ليصبح تلوثً

 , كام هو موضح يف الفصل األول.االتفاقيةاألنواع األخر من التلوث البحري يف 
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 لندن? ما اتفاقية

قواعد  London Convention and London Protocolتضع اتفاقية لندن وبروتوكول لندن 
ومعايري عاملية للحد من تلوث البيئة البحرية ومكافحتها من اإلغراق. يتمثل اهلدف الرئيس التفاقية 

ة اإلنسان لندن يف منع التخلص العشوائي من النفايات يف البحر والذي يمكن أن خيلق خماطر عىل صح
أو احلياة البحرية أو ترضر املرافق أو يتداخل مع االستخدامات املرشوعة األخر للبحر. وتوجه 

الدول إىل اعتامد قوانني ولوائح ال تقل فعالية عن  م١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
ء/القائمة الرمادية إلغراق قواعد ومعايري اتفاقية لندن وبروتوكوهلا. يتبع هنج القائمة السودا

املحيطات: املواد املدرجة يف امللحق األول (القائمة السوداء) قد ال يتم إغراقها (عىل الرغم من أنه 
مواد امللحق  تتطلبيمكن السامح ببعض املواد إذا كانت موجودة فقط كمواد ملوثة أو غري مؤذية), و

واليات املتحدة متطلبات االتفاقية من خالل قانون ) عناية خاصة. تنفذ الةرماديال القائمةالثاين (
 .واملحمياتوالبحوث البحرية امية احل

 

 القوانني الوطنية يف الواليات املتحدة التي تروج للمياه النظيفة? ما
, م١٩٧٢قانون املياه النظيفة هو القانون الفيدرايل الرئيس الذي حيكم تلوث املياه. يف عام 

ما أد إىل وهو , هايللقضاء عىل إطالق كميات كبرية من املواد السامة يف املوضع القانون أهدافًا 
, وضامن أن املياه السطحية ستلبي املعايري الرضورية م١٩٨٥القضاء عىل تلوث املياه بحلول عام 

(مل تتحقق هذه  م١٩٨٣ ) بحلول عاماملائية (قابلة للسباحة والرياضة والرتفيهيةللرياضة البرشية 
 ,Clean Water Act قانون املياه النظيفةستخدم ي .ومل يتم تلبيتها بعد)م ١٩٨٣ف بحلول عام األهدا

CWA  نظام املبارشةصادر املطريقتني حلامية جودة املياه: مراقبة جودة املياه والتحكم يف التناقص من .
 املبارشةصادر ملالتنظيم  ةهو نظام ترصيح تستخدمه وكالة محاية البيئ التخلص من امللوثات الوطني

مثل منشآت الرصف الصحي أو املنشآت الصناعية مثل التصنيع والتعدين واستخراج النفط والغاز. 
ترصيف امللوثات إىل املياه السطحية بدون ترصيح من وكالة محاية البيئة,  املبارشةلمصادر لال جيوز 

. ااملسموح هب ذلك الكميةوك بالرشاكة مع وكاالت البيئة احلكومية. يصف الترصيح املسموح به
, والتي يتم تطويرها لكل فئة من فئات التفريغ عىل التقنيةتتطلب وكالة محاية البيئة معايري قائمة عىل 



 تنظيم وختفيض التلوث

  

٢٠٣
ائي. كانت الفكرة هي وضع املسم اجلالتحكم يف التلوث, بغض النظر عن ظروف  تقنياتأساس 

معيار أسايس جلميع املرافق يف فئة, باستخدام أفضل التقنيات املتاحة. يتم وضع املسطحات املائية التي 
وحدها عىل قائمة من املسطحات املائية  التقنيةال تفي بمعايري جودة املياه مع الضوابط القائمة عىل 

ملياه ال تزال تعاين من ضعف (ربام ألن العديد من املصادر التي ال تستويف املعايري. إذا كانت نوعية ا
ا عىل نوعية هايتتحول إىل نفس امل ), فقد تضيف وكالة التصاريح (الوالية أو وكالة محاية البيئة) قيودً

 تطويرعنارص حتكم إضافية. وجيب  إضافةهذه القيود أكثر رصامة وتتطلب من املنشأة تكون املياه. 
لملوثات التي يمكن جلسم مائي لإمجالية, وهي عبارة عن حساب للحد األقىص  محولة يومية قصو

بعد دراسة اجلسم املائي ومصادر امللوثات. ها أن يستقبلها وال يزال يفي بمعايري جودة املياه. يتم حتديد
جودة أو للسباحة), ومعايري  لالصطياد قابلية املياهتشمل معايري جودة املياه االستخدامات املعينة (

املياه, وسياسة مكافحة التحريض. يمكن أن تكون معايري جودة املياه مستويات رقمية مللوثات حمددة. 
عدد وأنواع  عىلعيار املأساس للحد من سمية النفايات إىل األنواع املائية. يعتمد ك ة رسدييريمعاوتعد 

, ويصف ظروف الغذائي التشيعائي. حيمي معيار املغذيات من املسم اجلاألنواع املوجودة يف 
 الرتسبات امللوثة وغري امللوثة لتجنب اآلثار غري املرغوب فيها.

بعد إقرار قانون املياه النظيفة, قامت املجتمعات بتحديث حمطات معاجلة مياه الرصف 
, وحتسنت نوعية املياه يف معظم مناطق البالد بشكل كبري. تقنياهتاالصحي, وقامت املصانع بتحديث 

, املبارشةصادر املفيه  تنظم) إىل احلد الذي جريان املاء مثل( التلوث غري املبارشةتنظيم مصادر ال يتم 
ا  ا رئيسا مستمرً صادر ملقانون املياه النظيفة تقديم املسطحات املائية عىل الرغم من  يرضوتظل مصدرً

ا ملرشوعات البيان العميل ونقل  التلوث غري املبارشة والتدريب واملساعدة والتعليم  التقنيةمنحً
. يبدو أن هذا النهج الطوعي ليس مبارشة غريواألنشطة ذات الصلة للحد من التلوث من مصادر 

 بنفس فعالية اللوائح التي يمكن إنفاذها.
 الدفنأو قانون  واملحمياترس للحامية البحرية والبحوث جقانون الكون املوافقة عىل تم

املحيطات  ودفنها يفنقل النفايات  القانونينظم  م.١٩٧٢رس يف عام جاملحيطات من قبل الكونب
أن  الدفن منخارج احلدود اإلقليمية (ثالثة أميال من الشاطئ) ويمنع أو حيد بشكل صارم من مواد 

أو اإلمكانات  البيئيةؤثر سلبًا عىل صحة اإلنسان أو رفاهيته أو وسائله أو البيئة البحرية أو النظم ت"
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 %٣٤مليون طن من املواد املجروفة ( ٣٨ م إىل إلقاء١٩٦٨تقرير حكومي يف عام . أشار "االقتصادية

مليون طن من مياه املجاري (التي كانت ملوثة  ٤٫٥طن من النفايات الصناعية,  مليون ٤٫٥وملوثة) 
 القانونطن من مواد البناء وحطام اهلدم يف املياه األمريكية. أذن  مليون ٠٫٥وباملعادن بشكل كبري), 

 واملوادة املجاري, أالنفايات الصناعية, ومح مثل:تنظيم النفايات يف املحيط من املواد بوكالة محاية البيئة ل
املشعة, والقاممة واملواد الكيميائية, وغريها من النفايات, يف املياه اإلقليمية للواليات املتحدة احليوية و

احلفر  موادمواد أخر غري  لدفنتصاريح  من خالل ترصيح. يمكن لوكالة محاية البيئة أن تصدرإال 
أن التفريغ لن يؤدي إىل تدهور أو هتديد صحة اإلنسان أو البيئة البحرية بشكل غري  إذا قررت الوكالة

ا يف منطقة نيويورك/نيو جرييس  سبّبَ نه فإاملحيط,  الدفن يفعىل الرغم من ندرة ومعقول.  جدالً كبريً
حيث تم  ,ميالً من ساحل نيوجرييس ١٢, عىل بعد ١٢ قمالدفن ر لسنوات عديدة. كان موقع

مدينة نيويورك باإلضافة إىل احلمأة من بعض جمتمعات نيوجرييس  منالتخلص من كل محأة املجاري 
ا. وأصبحت املنطقة ملوثة بمستويات عالية من امللوثات العضوية,  − أكثر من ستة ماليني طن سنويً

شكلت طبقة من الوحل األسود يف القاع حيث يمكن  عادن التيوامل, pathogens ومسببات األمراض
ا من العمل ووسط  ٦٠, بعد أكثر من م١٩٨٧للكائنات احلية القليلة أن تعيش. يف عام  عامً

أميال من الشاطئ, حيث  ١٠٦االحتجاجات العامة, تم نقل موقع القاممة إىل املياه العميقة عىل بعد 
ثر فعالية, ولكن استمر اجلدل وتم إقرار قانون احتادي حيظر كل يمكن أن تتفكك النفايات بشكل أك

يف وقت متأخر من هذا ", ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: م١٩٩٢يونيو  ٢٩املحيطات. يف  الدفن يف
للمرة األخرية  هبدوء يف النهر الرشقي ويتوجه إىل البحر, حامالً  "بروك جسربين"املساء, ينزلق زورق 
. لقد مرت نيويورك منمياه املجاري املعاجلة من طن  ٤٠٠ئع املحبوبة يف أمريكا: واحدة من أقل البضا

حظر املامرسة الشائعة املتمثلة يف استخدام املحيط كغرفة عىل رس جأربع سنوات منذ أن صوت الكون
لغد, فإن نيويورك هي املدينة الوحيدة التي ال تزال تفعل ابلدية, ومع حتديد املوعد النهائي الفيدرايل 

رباء البيئة والعديد من السياسيني, ستكون رحلة الصعود النهائية حلظة انتصار, خلذلك. بالنسبة 
 ."ستجعل هذا الكوكب مكانًا أكثر نظافة وصحة 

 ,اخلطرةلتنظيف مواقع النفايات  Superfund سوبرفند احلكومة الفدرالية برنامجوضعت 
وكالة محاية البيئة. يُعرف رسميا باسم قانون االستجابة البيئية الشاملة  بواسطةا يتم فرضه أيضً و
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, وقد تم إصداره بعد اكتشاف مكبات النفايات السامة يف أماكن م١٩٨٠والتعويض واملسؤولية لعام 

مثل هذه املواقع  ة بتنظيفالبيئمثل قناة احلب وشاطئ تايمز يف السبعينيات. وهو يسمح لوكالة محاية 
وإلزام األطراف املسؤولة إما بإجراء عمليات تنظيف أو تعويض احلكومة عن قيامها بذلك. العملية 
معقدة وتشمل تقييم املواقع ووضعها عىل قائمة أولويات وطنية, ووضع وتنفيذ خطط التنظيف. 

حتى يتم تنظيفها. جزء من السبب  عاماً  ٣٠عملية طويلة األجل, وقد انتظرت بعض املواقع أكثر من 
 هو أن حتديد املسؤولية عن التلوث وحتديد من املسؤول عن دفع ثمن التنظيف يؤدي إىل دعاو
قضائية مطولة. غالبًا ما يكون هناك العديد من األطراف املسؤولة, وبعضها قد يكون الرشكات التي 

ومع تنظيف). الال تعد مسؤولة عن رشكات أخر (والتي ال تز يف دجمهاخرجت من العمل أو تم 
عىل األرض, فقد تلوثت العديد من املناطق الساحلية من قبل  غري امللوثةمعظم املواقع  وجود

نفاياهتا السامة يف مستنقعات املد واجلزر أو مصبات األهنار. وقد تم تنظيف  رصفتالصناعات التي 
شتها يف هذا الكتاب (عىل سبيل املثال, تم مناقوعدد من مواقع املصايف يف نيويورك ونيوجرييس 

يف طور التنظيف (مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) واملسبك امللوث بالكادميوم يف هنر هدسون), 
(خور بريي امللوث  اً الديوكسني يف هنر باسايك), أو ال تزال تنتظر تنظيفو ,نهر هدسون العلويب

 بالزئبق يف ميدالندز هاكنساك).
فوائد عرضية جلودة املياه الساحلية. عىل سبيل  Clean Air Actانون اهلواء النظيف كام وفر ق

ر  املثال, خفضت ضوابط تلوث اهلواء بشكل كبري كمية النيرتوجني التي تدخل أجسام املاء. وقد قُدّ
يف الثامنينيات أن ثلث النيرتوجني القادم إىل خليج تشيسابيك جاء من مصادر جوية. وقد انخفضت 

ات بسبب معايري انبعاث عوادم السيارات, والتغريات يف تركيبات يذه املصادر بشكل كبري يف التسعينه
التلوث من السفن والكيانات األخر التي حترق خفض أنظف, وتي تكون البنزين, واملحركات ال

ألمطار إىل احلد من ا م١٩٩٠النفط أو الغاز أو الفحم. هتدف تعديالت قانون اهلواء النظيف لعام 
احلمضية التي تقلل من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بواسطة املرافق. وبينام تم سن هذه القوانني حلامية 

ا إجيابية عىل جودة املياه.  صحة اإلنسان, فقد كان هلا آثارً
إن وجود املواد الكيميائية السامة يف مياهنا يتحدد جزئيًا بالقوانني التي تنظم وحتكم املواد 

مبيدات لل الفيدرايل قانونالائية املستخدمة. بالنسبة للمواد الكيميائية املستخدمة كمبيدات, فإن الكيمي
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ا, جيب أن ختضع املبيدات اجلديدة لبعض هو املتحكم احلرشية والفطرية والقوارض . وكام ذكرنا سابقً

 ذات بعض املبيدات حظر ورغمالسمية متوازنة مع الفوائد التي تقدمها. تكون اختبارات السمية, وأن 
ال يزال البعض اآلخر املحظور يف أوروبا قيد االستخدام يف الواليات فإنه , بالقانونسيئة السمعة ال

 قانونالرس إال القليل من الثقة يف جاملتحدة. ويف حالة ثالثي بوتيل القصدير, مل يكن لد الكون
يقيد استخدامه يف الدهانات  منفصالً  اقانونً مبيدات احلرشية والفطرية والقوارض, حيث أقر لل الفيدرايل

عىل القوارب. بالنسبة للمواد الكيميائية غري املبيدات, فإن القانون الفيدرايل هو قانون للحشف املانعة 
عرشات اآلالف من املواد لمراقبة املواد السامة. تم إقرار هذا القانون يف سبعينيات القرن العرشين, 

) املستخدمة بالفعل. بالنسبة للمواد الكيميائية اجلديدة, ال ٦٠٠٠٠عددها بـ الكيميائية (التي يقدر 
مبيدات احلرشية والفطرية لل الفيدرايل قانوناليتطلب اختبار قانون مراقبة املواد السامة, عىل خالف 

أخر,  اختبارها. وبعبارة تستدعيوالقوارض, أي اختبار للسمية ما مل تضع وكالة محاية البيئة حالة قوية 
فإن املادة الكيميائية بريئة حتى تثبت إدانتها. ونتيجة لذلك, يف العقود األربعة التي انقضت منذ إقرار 

اآلن). إذا  ٨٠٠٠٠القانون, مل يتم حظر سو عدد قليل من املواد الكيميائية (من أصل ما يقدر بنحو 
يثرات ثنائية الفينيل متعددة الربوم واملواد أكثر حتفظًا, فلن تكون بيئتنا ممتلئة باإل اتبع القانون هنجاً 

ملطالبة بمزيد من بامتكني وكالة محاية البيئة  بوجوبالكيميائية الضارة األخر. يشعر كثري من الناس 
املعلومات حول الصحة والسالمة من الصناعة الكيميائية وحتويل عبء اإلثبات إىل رشكات 

ا يعارضه بشدة أكثر حتفظً  امنهجً  ههذا القانون وجعل الكيامويات. ومع ذلك, فإن حماوالت إدخال
  السياسيون الذين يستخدمون هذا املصطلح لوصف أنفسهم بشكل مثري لالهتامم.

 

 ما دور اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي يف الواليات املتحدة?

 National Oceanic and Atmosphericتلعب اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي 

Administration, NOAA  ًخط التي تعد حيث توفر اخلرائط البحرية  ,يف إدارة قانون البحار مهامً  ادور
األساس الذي حيدد احلد الداخيل للبحر اإلقليمي واحلد اخلارجي للمياه الداخلية, مثل اخللجان 

املياه اإلقليمية األمريكية ألغراض القانون الدويل. تم تنقيح حدود املناطق  بدايةحتدد مكان وواألهنار, 
والتآكل. يمكن أن يكون ملوقع احلدود البحرية آثار  الرتسيبالبحرية بسبب التغريات الساحلية مثل 
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بعيدة املد. تعمل اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي مع الوكاالت الفيدرالية األخر, مثل 

 وزارة اخلارجية األمريكية, لتتبع احلدود البحرية ومتثيل هذه احلدود عىل اخلرائط املالحية.

 

 كيف ينظم االحتاد األورويب التلوث البحري?

بإنشاء إطار عمل جمتمعي حلامية املياه وإدارهتا. جيب  European Union, EUقام االحتاد األورويب 
األهنار واملقاطعات الفردية ومن ثم اعتامد خطط وتدابري  عىل الدول األعضاء حتديد وحتليل أحواض

إدارة لكل هيئة مياه. وتشمل األهداف منع التلوث واحلد منه, وتشجيع االستخدام املستدام للمياه, 
املائية, والتخفيف من آثار الفيضانات واجلفاف. ويتمثل هدفها  البيئيةومحاية البيئة, وحتسني النظم 

ومن املتوقع أن تقوم كل دولة عضو م. ٢٠١٥وكيميائي جيد بحلول عام  بيئيوضع النهائي يف حتقيق 
بتحليل كل حوض هنري, واستعراض آثار األنشطة البرشية, وحتليل اقتصاديات استخدام املياه, ووضع 
قائمة باملجاالت التي تتطلب محاية خاصة, ومسح مجيع أجسام املياه املستخدمة الستخراج املياه 

اشخ ٥٠يف اليوم أو خدمة أكثر من  ةر مكعبامتأ ١٠ك البرشي وإنتاج أكثر من لالستهال   .صً
سرتاتيجيات بالتعاون مع البلدان إبالنسبة للمياه البحرية, يتعني عىل الدول األعضاء أن تضع 

لألنشطة االقتصادية ذات  البيئيةالبحرية وضامن االستدامة  البيئيةاألخر حلامية واستعادة النظم 
لة بالبحار. وتنقسم بحار أوروبا إىل أربع مناطق: بحر البلطيق وشامل رشق املحيط األطليس الص

هنا مغلقة يف إوالبحر األسود. البحار الثالثة فريدة من نوعها من حيث والبحر األبيض املتوسط 
. عىل الغالب. يف كل منطقة, جيب عىل الدول األعضاء تنسيق إجراءاهتا مع الدول األخر املعنية

املستو اإلقليمي, جيب عىل الدول األعضاء تقييم الوضع البيئي ملياهها وتأثريات األنشطة البرشية. 
, واألحياء املواطنيغطي هذا التقييم خصائص هذه املياه (السامت الفيزيائية والكيميائية, وأنواع 

األنشطة البرشية (مثل التلوث احليوانية والنباتية), وحتليل التأثريات والضغوط الرئيسة النامجة عن 
, واألنواع غري األصلية, واألرضار التي حتدثها مرايس السفن), وحتليل والتشبع الغذائيالسام, 

اقتصادي واجتامعي الستخدام هذه املياه وتكلفة التدهور. جيب عىل الدول األعضاء بعد ذلك حتديد 
ووجود األنواع غري األصلية, وصحة  ,احليويللمياه عىل أساس التنوع  "الوضع البيئي اجليد"

. عىل ئيتلوث الضوضاال, وامللوثات, واملائية, والظروف واملغذياتاملخزون, والسلسلة الغذائية, 
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حتديد األهداف واملؤرشات لتحقيق هذا الوضع. جيب أن تكون  عىل الدولأساس هذا التقييم, جيب 

ط بجدول زمني حمدد. تضع الدول األعضاء األهداف قابلة للقياس, ومتسقة داخل املنطقة, وترتب
تدابري حمددة لتحقيق األهداف, وجيب أن تنظر يف العواقب االقتصادية واالجتامعية. قبل التنفيذ, 
ختضع التدابري لتقييم األثر وحتليل التكلفة/الفائدة. كام تضع الدول األعضاء برامج مراقبة منسقة 

 أهدافها.لتقييم حالة املياه والتقدم نحو حتقيق 
من أجل تنظيم تصنيع واستخدام املواد الكيميائية, يتم استخدام مبدأ احرتازي يف االحتاد 

عن هنج الواليات املتحدة. يتم تطوير معايري اجلودة البيئية للمواد  ااألورويب, وهو هنج خمتلف متامً 
العمل املائي قائمة تضم  ذات األولوية أو جمموعات املواد التي تشكل خماطر كبرية. حيدد توجيه إطار

مادة ذات أولوية بام يف ذلك املعادن والبنزين واهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات والـ دي  ٣٣
دي يت. فيام يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن, ينص الترشيع عىل أن عمليات الترصيف امللوثة تشكل 

هذا يتعلق بترصيفات النفط أو املواد الضارة األخر من السفن. يف  ,من حيث املبدأ جريمة جنائية
هيدف إىل تقليص استخدام األكياس البالستيكية ذات  ا, أصدر الربملان األورويب توجيهً م٢٠١٤عام 

ويوجد لد العديد من البلدان م. ٢٠١٧يف املائة بحلول عام  ٥٠االستخدام الواحد الرقيقة بنسبة 
. التوجيهاتبشأن  النامية ترشيعات  ولكنها ال تُنفذ دائامً

 

 بعض قصص النجاح?هي ما 

لقد حتسنت العديد من املجاري املائية شديدة التلوث يف الواليات املتحدة خالل العقود 
ا للغاية خالل  القليلة املاضية نتيجة لقانون املياه النظيفة. كان هنر إليزابيث يف والية فرجينيا متدهورً

ية, مع عمليات حفظ خشب كريوسوت وساحات إصالح السفن. تسببت ذروته الصناع
تلوث باالنسكابات السامة, واالنفجارات, وعدم كفاية ممارسات االحتواء والتخلص يف هذه املواقع 

مركبات مثل اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات وجمموعة متنوعة من بشكل كبري بالرواسب 
, من اإلخراجيةالقولون بكرتيا اجلرثومي, الذي تم قياسه بمستويات املعادن. كام ساهم التلوث 

اجلريان السطحي يف املرتفعات والترصيفات من حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي املعطوبة, يف 
وضع النهر عىل قائمة وكالة محاية البيئة من املياه العائمة. ومع ذلك, عىل مد العقود القليلة املاضية, 
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ثار الترصيف السام طويل املد والتلوث بالرواسب. حدث تقدم يف حتسني رواسب النهر تم تقليل آ

ونوعية املياه. يمكن اآلن العثور عىل مستنقعات ملحية نابضة باحلياة وشعاب حمار منتجة عىل طول 
 النهر يف وسط العمليات الصناعية التي أصبحت اآلن رشيكة يف ترميمها.

 والية نيوجرييس الشاملية بشفاء كبري بعد عقود من سوء يف هاكينساك ميدوالندز مرت
حافة الرشقية ملسافة ثالثة أميال غرب للألف فدان  ٢١املعاملة. يمتلك هذا النظام الذي يبلغ مساحته 

جزء من أكثر وهو ماهناتن, وهو أكرب نظام مستنقعات يف املياه املاحلة يف منطقة نيويورك/نيو جرييس. 
التنمية واسعة النطاق, والرصف  وكان أكثرها مشاكل بسببكانية يف أمريكا الشاملية, املناطق كثافة س

األرايض الرطبة عديمة الفائدة  عدتالنفايات, ومكبات القاممة, والرصف الصحي. ووالصحي, 
وملوثة بالنفايات الصناعية, التي يغطيها األسفلت, واستُخدمت كمكبات نفايات قانونية وغري 

غري املنضبط ملاليني  للدفنات من القرن العرشين, كانت عرضة يات والستينيل اخلمسينقانونية. خال
هكتار. وبام أنه ال يوجد متييز بني النفايات  ٢٥٠٠تغطي  ,قالبمن امل ٢٤ عدد األطنان من القاممة يف

املواد الكياموية نفايات الطالء والنفط و مثل:املنزلية والنفايات اخلطرة, فإن مجيع أنواع املواد السامة 
والبالستيكية والنباتات الصيدالنية كانت خمتلطة مع القاممة. وقد ترك هذا التاريخ نقاط ساخنة من 
الكروم ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والزئبق والعديد من امللوثات األخر يف مجيع أنحاء 

ا نفايات اخلنازير, والنفايات املنطقة. والتي مل تتم , حمطة خمتلفة ١٣السائلة من كام تلقى النهر أيضً
ولدهيا سبعة  ,املنطقة قاحلة غري سارة أنعظم امل ر. يمعاجلتها حتى أواخر الستينات من القرن املايض

اور كام جيمن أكثر املواقع امللوثة بالزئبق يف البالد.  هو واحد, وسوبرفند ومنها برييز كريك مواقع من
 وهو أحد أكثر املواقع امللوثة بامدة الديوكسني يف البالد.حلي هنر باساي السفيل, ا

بموجب قانون صادر عن  هاكينساك ميدوزبتشكيل جلنة تنمية م ١٩٦٩بدأ التحول يف عام 
لتوفري االستصالح والتطوير املخطط وإعادة تطوير املنطقة. كانت  نيوجرييس اهليئة الترشيعية يف

تم اللجنة مسؤولة عن إدارة النفايات وتطويرها وصيانتها, وهي يف أحسن األحوال صعبة التوازن. 
امللوثات السامة حتت طبقة من  تمقالب القاممة غري املنظمة, ويف بعض احلاالت تركإغالق وتغطية 

غري القانوين, وحظر إلقاء القاممة  الدفنخفض  تمر السوائل الراشحة يف النهر. األوساخ, بحيث تستم
كل هذه اإلجراءات من إطالق امللوثات يف  قللتما تبقى من مدافن النفايات;  افةيف نيويورك, ونظ
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يث وقد حفز قانون املياه النظيفة الفيدرايل البلديات لتحد النهر واألرايض الرطبة. وانترشت يفاهلواء 

. كام وبناء حمطات فعالة ملعاجلة الرصف الصحي تؤدي إىل تقليل كبري يف النفايات الواردة إىل املياه
ساعدت التغيريات يف القاعدة االقتصادية عىل حتسني اجلودة البيئية مع إغالق الصناعات امللوثة 

كانت هناك زيادات مذهلة وإنشاء أعامل غري ملوثة. مع حتسن جودة املياه يف هنر هاكنساك بشكل كبري, 
من األسامك مصب  نوعاً  ٥٠يف أعداد األسامك والطيور واألنواع الالفقارية. تستخدم اآلن أكثر من 

حياهتا. وعىل الرغم من حقيقة أن الرواسب ال تزال ملوثة وأن استهالك  تالنهر ألجزاء من دورا
من  "موطن أسايس لألسامك"أنه  األسامك والرسطانات حمظور, فإن هنر هاكنساك السفيل قد أعلن

رس عىل كل نوع من جقبل مصلحة مصايد األسامك البحرية الوطنية, وهو إجراء يفرضه الكون
الفيدرالية. ال يزال هناك الكثري من عمليات الرتميم يف املستنقعات, كام  كومةاألسامك التي تديرها احل

امعية والرتفيهية (مثل الرحالت البيئية) يف أن املنطقة ممتعة للزيارة. تتزايد االستخدامات االجت
. فاملرافق حليةلبيئة واحلياة الربية امللالوعي والتقدير كميدوالندز وتوفر فوائد لسكان احلرض, 

الرتفيهية مثل املنتزهات, واملمرات, واملظاهر, واملمرات اخلشبية, ومواقع مراقبة احلياة الربية, 
عمل يف وسط يوامليش يف الطبيعة, ومشاهدة الطيور, ومركز بيئي  وحديقة بيئية تقدم رحالت الزورق,

 هذه املنطقة املكتظة بالسكان عىل بعد ثالثة أميال فقط من ماهناتن.
 

 كيف يمكننا تقليل التلوث من تربية األحياء املائية?

األقفاص العائمة نفايات األسامك واملواد الغذائية غري املأكولة, فإن املزارع  تطلقيف حني 
ما جيعلها أسهل يف التعامل معها. وهو نفاياهتا واملنتجات الثانوية األخر,  تطلقاملقامة عىل اليابسة 

عاد تدويرها, تعمل عىل تصفية ميا ه يقوم مزارعو األسامك األمريكيون بتجريب أنظمة مغلقة ومُ
ا  الرصف وخملفات السامد الصلبة للحد من آثار النفايات غري املعاجلة. يمكن أن تقع هذه املزارع بعيدً

رتبى البلطي يف املياه العذبة وسمك السلور ياحلساسة حيث تتغذ وتتكاثر األسامك.  املواطنعن 
ا أن  نظمة تعيد تدوير أ تستخدموكوبيا وسمك السلمون املرقط يف الواليات املتحدة. ويمكن أيضً

ما يقلل من انتقال األمراض والتلوث. مجيع هذه األنواع هي بدائل لذيذة لألنواع وهو املياه, 
ا عن  −حتى السلمون  −يمكن استزراع معظم األسامك  ,املستزرعة يف املحيطات البحرية  املواطنبعيدً
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السمك  شباكحد من التلوث. لل aquacultureاحلساسة. يمكن حتى تعديل أساليب االستزراع املائي 

املتنقلة التي تتحرك يف مناطق خمتلفة هي طريقة جديدة. وجيري تطوير أساليب إلعادة تدوير مياه 
الرصف الصحي, وجيري تطوير تركيبات جديدة من األعالف تستخدم كميات أصغر من األسامك 

تربية األحياء املائية املتعددة أو خيص فيام عىل سبيل املثال, من فول الصويا.  −وحتل حملها بروتني نبايت 
السلمون بالقرب من النباتات املستزرعة واحليوانات التي تستهلك  شباكضع يتم واملزارع املتكاملة, 

األعشاب البحرية تعيد نفايات سمك السلمون, وهي األنواع التي يمكن تسويقها يف وقت الحق. 
من العنارص الغذائية املتحللة. يمكن زراعة  %٤٠ تدوير النفايات بكفاءة ويمكنها استخراج حوايل

األعشاب البحرية عىل احلبال املتدلية من الطوافات أسفل حظائر السلمون وتنمو يف مياه الرصف 
فرزها سمك السلمون) واملواد الغذائية املتحللة. كام يمكن زراعة يالصحي, ويف املقام األول األمونيا (

 ح يف مكان قريب للنمو عىل فضالت الطعام.يشرتالالذي يتغذ ببلح البحر 
 

 ?"الكيمياء اخلرضاء"ما 

إلنتاج لدائن قابلة  اوراثيً  اجلراثيميمكن تصنيع البالستيك القابل للتحلل. تم تصميم 
املواد البالستيكية يف  حتللما قد يفيد املحيطات. ظهرت معايري لقياس كيفية وهو للتحلل احليوي, 
ال يوجد ونة األخرية وال تزال قيد التطوير. تتعقد املقارنات بني املواد البالستيكية بيئات معينة يف اآلو

عداد هذه املعايري. ومع ذلك, هناك إمجاع عىل الفروق بني املصطلحات إلكيان واحد معرتف به 
لتكوين القابلة "و  biodegradable "القابلة للتحلل احليوي"و  degradable "القابلة للتحلل"الرئيسة 
تغريات كيميائية, ربام بسبب ضوء الشمس أو  والتحلل يشري إىل حدوث. compostable "السامد

بشكل أضيق إىل التحلل  احليويشري التحلل يوخصائص البالستيك.  تركيباحلرارة, التي تغري 
ناتج عن كائنات دقيقة (بكترييا أو فطريات أو طحالب) بشكل طبيعي, ولكنها ال تضمن أن ال
ا. ويذهب م ا جيدً إىل أبعد من ذلك: جيب أن تؤدي  التأسمدنتجات التحلل غري سامة أو تنتج سامدً

, ومركبات غري عضوية, وكتلة حيوية هايالكائنات احلية الدقيقة إىل غاز ثاين أكسيد الكربون, ومحتلل 
ي للمواد البالستيكية وال ترتك أي بقايا مرئية أو مميزة أو سامة. يتطلب املعيار الوحيد للتحلل احليو

وجيب أن يكون التحلل  أشهر ستة غضون يفمليمرتات  ٢تحلل إىل أجزاء أصغر من اليف البيئة البحرية 
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أن يصنع  يمكنمن الكربون إىل ثاين أكسيد الكربون.  %٣٠قد تطور بحيث يتم حتويل  احليوي

قادرة  Green Chemistryاء الكيمياء اخلرض تكون قدمن الذرة أو قصب السكر.  البالستيك احليوي
 ا.أيضً  عىل تصميم مركبات أقل سمية أو ثابتة لتحل حمل املركبات املستخدمة حاليًا

 

ا, فهل توجد أي سياسات وطنية ودولية فعالة للحد منه? ابام أن تغري املناخ يشكل هتديدً   كبريً

تغري املناخ هو أكرب هتديد ملحيطات العامل (لألرض واحلياة الربية والزراعة ولصحة  يعد
اإلنسان) ومع ذلك مل تكن هناك سياسات فعالة إىل حد كبري بسبب التكلفة. ومن الطرق املمكنة 
للتعامل معها فرض رضيبة عىل الكربون, لكن من املرجح أن يقوم الناس يف البلدان املتقدمة بتعديل 

الدول مسؤولية عن انبعاثات الكربون (مثل الواليات املتحدة أكثر  ال تتحملأساليب حياهتم. 
الديش جوأوروبا) عىل مر السنني وطأة التأثريات (عىل سبيل املثال, البلدان الساحلية املنخفضة مثل بن

عىل من املسؤول  . سيتعني عىل الدول االتفاقاً رئيس اً والدول اجلزرية الصغرية). أصبحت الصني باعث
عن احلد من مقدار انبعاثاهتا. ويف الوقت نفسه, ازدادت االنبعاثات العاملية خالل العقد األول من 

املاضية. داخل الواليات  اهذا القرن بمعدل ضعفي الرسعة التي كانت عليه خالل الثالثني عامً 
ملالكة مثل رشكات النفط فكرة املتحدة (ليس يف أماكن أخر عىل ما يبدو), تشجع املصالح القوية ا

 واملسؤولية حدوثهمن علامء املناخ عىل  % ٩٧ يتفقأن تغري املناخ مثري للجدل داخل الدوائر العلمية. 
وسائل اإلعالم بأهنا ملزمة بتوفري وقت  تشعرعنه. إن اجلدل موجود يف السياسة وليس العلم, لكن 

صداقية مثل األكاديمية الوطنية للعلوم والرابطة متساوٍ للمنكرين واملشككني كام لو كان لدهيم م
األمريكية لتقدم العلوم وغريها من املنظامت العلمية املحرتمة. يف الوقت الذي وضع فيه الرئيس أوباما 
خطة للمناخ, فإن احلزب املعارض يف السياسة األمريكية يقف بحزم ضد أي سياسات للتعامل مع 

 هذه القضية امللحة.
تقدم كبري يف التخفيف, فإن هناك الكثري من اجلهود نحو  فيه مل يتحقق لذيويف الوقت ا

مرت أعداد هائلة التكيف أو املرونة, ال سيام بعد الدمار الذي خلفه إعصار ساندي. فقد ترضرت أو دُ 
من املباين والبنى التحتية األخر بسبب األعاصري والفيضانات القوية. وجيري تصميم برامج للحد 

 الساحلية والبنية التحتية للخطر. املباينض من تعر
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 ما اخلطوات التي يمكن للحكومات املحلية وحكومات الواليات اختاذها للحد من التلوث?

 اجلارية املياه

من اجلريان السطحي  الكبريتقود معركة ضد التلوث  أن جيب عىل احلكومة الفدرالية
يتم من األسمدة الكياموية واألعالف احليوانية. يف خر. الكثري من التدهور األنترشة املصادر املو

غياب القيادة الفدرالية, تستطيع حكومات الواليات واحلكومات املحلية اختاذ خطوات لتقليل كمية 
اجلريان السطحي. يمكنهم رشاء املمتلكات يف املناطق املعرضة للخطر وحتويلها إىل فضاء مفتوح 

 green ج الستخدام دفاعات طبيعة (بنية حتتية خرضاء(مناطق طبيعية). ويمكن تطوير برام

infrastructure حلرص واستعادة األهوار واجلزر احلاجزة التي يمكنها امتصاص التلوث ومحاية (
الشوارع يف املناطق احلرضية باملمتلكات الداخلية. ويمكن زراعة حماصيل الغابات, وشجر 

المتصاص مياه العواصف واحلد من تأثري اجلزر. ويمكن تطوير حدائق األمطار والسقوف اخلرضاء, 
واستبدال املناطق غري املرصوفة بأسطح قابلة لالخرتاق تستوعب األمطار. جيب أن تشمل إدارة مياه 

السطحي يف املناطق احلرضية. من أجل  العواصف أنظمة إزالة تلتقط مياه األمطار وتعالج اجلريان
إلزالة  االنباتات الطبيعية والفالتر املصممة خصيصً م ستخدتإدارة فعالة ملياه األمطار, جيب أن 

البكترييا واملعادن واملواد املغذية واملواد الصلبة املعلقة بشكل طبيعي. ينبغي إزالة الترصيفات غري 
 على يجبليفة. مطار, والرشوع يف برامج اللتقاط النفايات األالقانونية التي تصب يف أنظمة مياه األ

 تطوير لمجمعةا ريلمجاا تتدفقاو لقديمةا لصحيا فبالصر خاصة نظم لديها لتيا تلبلدياا
. ويمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء مناطق مزروعة ةلغزيرا رألمطاا بعد لمياها لتخزين نظمةأ

الون ج ٢٠٠٠قدم) إدارة أكثر من  ٥×  ٢٠يمكن لكل نظام (مصممة جلمع وامتصاص مياه األمطار. 
الزائدة  مطارتصفية وختزين مياه األ تممن الشوارع وجريان األرصفة أثناء العاصفة. حتت األرض, ي

, شيدت مدينة نيويورك العديد منها م٢٠١٣−٢٠١٢يف طبقات من احلجر املكسور والرتبة. يف عام 
ري التخطيط للمزيد. هذه طريقة مبتكرة ملعاجلة الفيضانات يف يف كوينز وبرونكس وبروكلني, وجي

نيوتاون وقناة  خليجالشوارع وخفض تدفق املجاري إىل أجسام املياه القريبة مثل خليج جامايكا و
الون من مياه األمطار من شبكة جوانوس. وستحافظ هذه املشاريع جمتمعة عىل سبعة ماليني ج

ا. عندما حتدث ف يضانات نيواتن كريك بعد املطر, يمكن ألجهزة االستشعار إرسال املجاري سنويً
 تنبيهات رسائل نصية إىل سكان مستجمعات املياه للحد من تدفق املرحاض.
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٢١٤
عبارة عن مناطق مزروعة عىل أسطح تستخدم المتصاص  Green roofsاألسطح اخلرضاء 

عىل خفض درجات حرارة اهلواء  مياه األمطار, وتوفري العزل, وخلق موطن للحياة الربية, وتساعد
يف الصيف يف املناطق احلرضية للتخفيف من تأثري احلرارة. هناك نوعان من األسطح اخلرضاء: أسقف 
ا وتدعم جمموعة متنوعة من النباتات ولكنها ثقيلة وتتطلب الكثري من الصيانة;  كثيفة أكثر سمكً

لنبايت وأخف وزنًا. سويرسا, وال سيام بازل, والسقوف الواسعة, التي تغطيها طبقة رقيقة من الغطاء ا
ات القرن املايض, طلبت سويرسا يلدهيا أعىل مساحة من األسقف اخلرضاء للفرد يف العامل. يف تسعين

مناسب. جيب عىل مالك املبنى أن يزرع وحيافظ عىل نوع من  أخرض سقفكل مبنى جديد عىل احتواء 
وصلت اخلرضة الطبيعية. تم حتفيز استخدام األسطح اخلرضاء من خالل احلوافز املالية وأنظمة البناء. 

بالنسبة للمطورين, أصبح تثبيت األسطح  م.٢٠٠٦يف عام  %٢٣ بازل يف اخلرضاء السطح أسقف
ا روتينيًا اآلن, وال يعرتض املطورون عىل تركيبها. وافقت تورونتو عىل قانون يف مايو  اخلرضاء أمرً

 يقيض بسقوف خرضاء عىل املباين السكنية والصناعية.م ٢٠٠٩

 

 يتغري املناخال

, جيب عىل البلديات استخدام مبادئ النمو الذكي لتطوير climate changeي تغري املناخلبالنسبة ل
سيارات والتي تزيد من امليش وركوب الدراجات وتشمل أكرب مساحة األحياء اجلديدة التي ال تتطلب ال

مفتوحة قدر اإلمكان. جيب أن يضعوا ممرات للدراجات يف الشوارع. جيب تشجيع املواطنني عىل استخدام 
ا, ووضع مساكن  أنواع الوقود البديلة, وحتسني وسائل النقل العام من خالل حمطات مصممة تصميامً  جيدً

بالقرب من حمطات القطارات لتحفيز استخدام وسائل النقل العام. جيب أن تستخدم  وأعامل جديدة
أساطيل البلديات أنواع الوقود البديلة (األساطيل اخلرضاء). جيب تشييد املباين التجارية والسكنية والبلدية 

لمباين التي ال ذات التصميم األخرض ذات الكفاءة العالية, ويفضل أن تكون باألسقف اخلرضاء. بالنسبة ل
تقلل  من ثمتستطيع دعم السقوف اخلرضاء, يمكن أن تعكس األسطح البيضاء املزيد من ضوء الشمس و

من ارتفاع درجة احلرارة, حتى لو مل تكن تتمتع باملزايا اإلضافية للسقوف اخلرضاء. جيب تشجيع األلواح 
ترميم األرايض الرطبة التي يمكنها امتصاص الشمسية عىل أسطح املباين يف املناطق املشمسة. وينبغي بناء و

غمرها املياه بشكل تالكربون وكذلك محاية اهلياكل الداخلية من العواصف. بالنسبة للمناطق الساحلية التي 
  هي استجابة معقولة. "إعادة التنظيم الساحيل"متكرر, فإن 
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٢١٥
 )Emerging Concernsاملستجدة ( االهتاممات

طرق متقدمة بجيب حتديث حمطات الرصف الصحي  الناشئة االهتامماتلوثات بالنسبة مل
حمطات الرصف الصحي خطط املعاجلة املسبقة أو منع التلوث للمرافق التي  تتبنىمعاجلة. جيب أن لل

حيتمل أن تطلق امللوثات الناشئة, بام يف ذلك املستشفيات, ومرافق الرعاية طويلة األجل, 
لبيطرية, والصيدليات املركبة. بعض الدول لدهيا ترشيعات حلظر تصنيع والتوريدات, واملستشفيات ا

وتوزيع وبيع منتجات مستحرضات التجميل الشخصية التي حتتوي عىل جسيامت البالستيك الصلبة 
اخلاصة بتنظيم مثبطات احلرائق السمية, وينبغي تغيري واملصنعة. وينبغي دعم املقرتحات الوطنية 

تعال بحيث ال تكون مواد مثبطة للحرائق سامة مثل اإلثريات متعددة الربوم ثنائية معايري القابلية لالش
 الفينيل يف املفروشات واألثاث.

 

 طاماحل

جيب تطوير برامج فعالة للحد من النفايات وإعادة التدوير. يف منطقة لوس أنجلوس, يتم 
إىل املحيط  −من أكياس البقالة والقش وزجاجات الصودا  −البالستيكي  الفتاتطنًا من  ٢٠محل 

اهلادئ يوميًا. وتركز الدولة عىل منع القاممة من دخول شبكات الرصف الصحي يف املدن الواقعة يف 
مستجمع املياه, ألن تلك املجاري تؤدي إىل هنر لوس أنجلوس. إلبعاد القاممة عن املجاري, تقوم 

الشوارع بانتظام, وتثقيف اجلمهور حول التخلص السليم من القاممة, وتوفري  الدولة بتنظيف
العامة. باإلضافة إىل ذلك, تقوم الدولة بإزالة القاممة التي تدخل إىل املجاري باستخدام  احلاويات

 صارمة معايري إنَّ وضعالكثري من القاممة من املجاري قبل وصوهلا إىل النهر.  تلتقطاألجهزة التي 
وكالة محاية البيئة ووكاالت الدولة من أجل تلوث البالستيك سيساعد عىل تعزيز من قبل  املياه ودةجل

الكشف املبكر والوقاية من النفايات البالستيكية وكذلك تنظيف الشواطئ واملحيطات. وسوف 
وحتفيز , جماري املياهيشجع الدول والبلديات عىل تطوير طرق جديدة للحد من دخول البالستيك إىل 

 احللول اإلبداعية هلذه املشكلة املنترشة.
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٢١٦
 املواد الكيميائية السامة

ويات للحد من التلوث من الكيميا اتقوية, ينبغي تعزيز قوانني الواليال الدولةيف غياب قوانني 
املواد الكيميائية املوجودة ب األفرادختطر الرشكات أن  ٦٥ املقرتح رقمالصناعية. يف كاليفورنيا, يتطلب 
 ةسببامليف البيئة. تتضمن قائمة املواد الكيميائية العديد من املواد  إلقاؤهايف املنتجات االستهالكية أو يتم 

مبيدات  كل منلرسطان, أو العيوب اخللقية, أو أي رضر تناسيل آخر, بام يف ذلك إضافات أو مكونات ل
ئعة, أو األغذية, أو األدوية, أو األصباغ, أو املذيبات. من خالل توفري اآلفات, أو املنتجات املنزلية الشا

لسكان كاليفورنيا اختاذ قرارات مستنرية بشأن تعرضهم للمواد  ٦٥هذه املعلومات, يتيح مقرتح 
كميات كبرية من املواد الكيميائية املدرجة يف  برصفالكيميائية. كام حيظر عىل الرشكات القيام عن عمد 

 ةالكيميائي للملوثاتمياه الرشب. وقد أد هذا القانون إىل زيادة الوعي العام باآلثار الضارة مصادر 
ا للرشكات املصنعة إلزالة  عن إعادة  مسؤوالً  القانون من منتجاهتا. لقد كانهذه امللوثات وقدم حافزً

  العديد من املنتجات االستهالكية للقضاء عىل املواد الكيميائية السامة. تنظيم
, مرر جملس الشيوخ يف فريمونت واحدة من أصعب السياسات يف البالد م٢٠١٤يف عام 

لتنظيم املواد الكيميائية السامة املوجودة يف مجيع املنتجات االستهالكية, ولكن مجاعات الضغط 
ما حد من نطاق متطلبات اإلبالغ الكيميائي وهو التجارية قللت من قيمة الفاتورة يف جملس النواب, 

ملنتجات األطفال. يف الوقت احلايل, تقوم الدولة بتنظيم املواد الكيميائية يف وقت واحد, وقد فعلت 
 , والرصاص, ومثبطات اللهب.أ ذلك فقط للزئبق, والبيسفينول

 

 األنواع الغازية

جيب أن يتم الرصد بشكل متكرر وبحذر, وعندما يتم الكشف عن األنواع الغازية املعروفة, 
حشد القو برسعة للقضاء عليها. يف مثال كالسيكي حظرت جلنة فلوريدا لألسامك  جيب أن يتم

لتجارة األحواض املائية. وقد تم رشح هذا  سمكة التننياسترياد م ٢٠١٤واحلياة الربية يف عام 
 اإلجراء, بعد عدة سنوات من الغزو, كطريقة للحد من عمليات اإلدخال اجلديدة يف مياه فلوريدا.
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٢١٧
 راءات التي يمكن للمواطنني اختاذها للحد من التلوث البحري?ما اإلج

 :يمكن لألفعال الفردية إحداث فرق كبري يف احلد من التلوث البحري

 اجلارية املياه

صادر غري املهناك العديد من األشياء التي يمكن للمواطنني القيام هبا للحد من التلوث من 
وجريان السطوح, وحشائش النباتات, واألشجار والشجريات  التشبع الغذائي, بام يف ذلك املبارشة

ما وهو , اجلريان السطحي, وجذورها سوف متسك الرتبة معاً  ومتتصيف املناطق العارية. سوف تقلل 
يقلل من التعرية واجلريان السطحي. استخدم برميل املطر اللتقاط بعض األمطار. استخدام األسمدة 

من  طبيعياً  بخطأعىل طول املياه, احتفظ  ممتلكاتا كان لديك . إذباعتدالومبيدات احلرشات 
 الكيميائية,, وحتمي املياه من املواد اجلارية نباتات املستنقعات التي يمكن أن متتص املياهبالشواطئ 

العمل التطوعي لزراعة املستنقعات أو مشاريع زراعة املحار (ترشح املحار  الرياح والعواصف. ومن
). إذا كنت تعيش يف منطقة التشبع الغذائيالق النباتية خارج املياه, مما يقلل من الكثري من العو

ا, استخدم مرافق ضخ بَحارً . إذا كنت ملرجانيةروف أو الشعاب انجاستوائية, تطوع ملشاريع ترميم امل
يف املناطق الضحلة للحد من تآكل القوارب يف املناطق ذات النباتات  أمياه الرصف الصحي. تباط

ا, استخدم احلراثة أو احلاف  ظاتاملائية املغمورة واملستنقعات املاحلة واحلياة الربية. إذا كنت مزارعً
املحمية عىل حافة املجاري املائية, واستخدم أنظمة ري فعالة, وإدارة الروث. زراعة الكثري من 

اء وال حتتاج إىل سامد. البقوليات (مثل البازالء والفول والعدس), والتي تستخدم النيرتوجني من اهلو
هناك مزارع عضوية ال تستخدم أي سامد جتاري, وال ترش أي مواد كيميائية, وتعيد استخدام مجيع 
مياه العواصف. يستخدم مزارع يدعى والدن (االسم املناسب) يف مقاطعة يورك بوالية بنسلفانيا 

تنقلة عىل عجالت, لتخصيب احليوانات للقيام هبذا العمل. تستخدم فضالت الدجاج, يف حظائر م
 .شباخلنازير واألبقار األعشاب وترعى عىل الع تأكلاحلقول. 

 

 القاممة

القاممة  إلزالةاحرص عىل إدارة القاممة بحذر. اذهب إىل الشواطئ واملجاري النهرية 
واحلطام. اعمل عىل تدوير البالستيك والزجاج والورق. استخدم بدائل لألكياس البالستيكية. 
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٢١٨
مرة  لالستعاملالتي يعاد استخدامها. جتنب اللدائن غري القابلة  بك اخلاصةاحلقائب بللتسوق  اذهب

مع  سافرواحدة (أدوات املائدة, األطباق, البالستيك القابل للترصف أو أكواب الستايروفوم). 
فنجان قهوة دائم بدالً من التخلص من الورق املقو بالبالستيك أو أكواب الستايروفوم باستمرار, 

جتنب املواد البالستيكية ذات االستخدام الفردي (عىل سبيل املثال, الذهاب إىل سوق املزارعني بدالً و
نتهي يف املحيط. ت التيلنفايات من ا قللمن املتجر الذي يقدم املئات من األكياس البالستيكية يوميًا). 

 صارف.باملالقاممة جتنب إلقاء 
 

 تغري املناخ

ا املال وتعطي أقل لرشكة الطاقة.  منزلك حتى  اعزلحافظ عىل الطاقة يف منزلك, وستوفر أيضً
حرارة أقل وسوف توفر املال. استخدام املصابيح الفلورية املدجمة. قم برشاء سيارة موفرة  تترسب

كن حاول استخدام سيارة أو استقل وسائل النقل العام كلام استطعت. خذ دراجة هوائية للطاقة, ول
يف احلفاظ عىل لياقتك البدنية. إذا كان منزلك يف منطقة  أو امش قدر املستطاع, وسوف يساعدك أيضاً 

مشمسة, فكر يف وضع األلواح الشمسية عىل السطح أو صنع سقف أخرض. قم بتقليص البصمة 
 ة اخلاصة بك عن طريق استهالك أقل, وإعادة تدوير وإعادة استخدام املزيد.الكربوني

 

 األنواع الغازية

خذه إىل  −جسم مائي قريب يف ترصفهفيه, فال  كائنإذا كنت متعبًا من حوض السمك أو أي 
, أغسل تستخدم يف الغوصمتجر للحيوانات األليفة أو ابحث عن منزل آخر له. إذا كان لديك أحذية 

وحل قبل الذهاب إىل موقع آخر. إذا كنت تصطاد, فال تطلق أي كائنات حية للطُعم. إذا كنت ال
 , ركز عىل النباتات املحلية.اً بستاني

 

 املواد الكيميائية السامة

واإللكرتونيات  واألدويةمن املهم التخلص اآلمن من النفايات املنزلية اخلطرة (مثل النفط 
املواد مجع  ألماكنرضورية الرشية غري احلبيدات امل, وواملذيباتدهانات, ال يتم مجعوالبطاريات). 
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٢١٩
جمر مائي أو هنر. ال  إىل ستصلجاري, حيث املاخلطرة. ال تصب املواد الكيميائية عىل األرض أو يف 

البطاريات القديمة يف القاممة العادية. خذ زيت املحركات املستعملة إىل مرافق إعادة تدوير النفط.  ترمِ 
احلرشات املفيدة مثل اخلنفساء  بواسطةالسيطرة عىل اآلفات يتم من استخدام مبيدات اآلفات,  قلل
يدات احلرشية فقط بك ملعرفة اآلفات ومن ثم استخدام املب ةاخلاص حديقة املنزل امسح. فرس النبيو

 .غري قادرة عىل القضاء عليهاإذا كانت احليوانات املفرتسة الطبيعية 
 

 املستجدة االهتاممات

 مثل: ملوثات غري املستخدمة يف املرحاض. جتنب املنتجات التي حتتوي عىل األدوية تلقِ ال 
لعنارص املصنوعة من مواد الطالء ومعطرات الغرف وستائر الدش البالستيكية واملالبس وغريها من ا

ال تستخدم منظفات اليدين املضادة للميكروبات املحتوية عىل تريكلوزان  .البويل فينيل كلورايدش قام
فعالة بنفس وسائل املاء الدافئ والصابون أو املطهرات القائمة عىل الكحول يعد أو تريكلوكربان. 

ا من املكونات برشتك تدليك املستخدمة يف القدر يف إزالة اجلراثيم. حتقق من املكونات . حتقق أيضً
أو أي نوع آخر من  "بويل إيثيلني"املوجودة يف معجون األسنان والشامبو والصابون. إذا رأيت 

البالستيك, فأنت تطلق ميكروبات بالستيكية يف املاء عند غسل املنتج. هناك منتجات بديلة تستخدم 
 .املكونات الطبيعية

وبصفة عامة, حتدث مع الناس عن تلوث املحيطات. فكر يف أن تصبح نشطًا من خالل 
وتعزيز  وأندية الروتاريالضغط (عىل سبيل املثال, كتابة رسائل إىل املحرر, زيارة السياسيني, 

 السياسات ملنع تلوث املياه) واالنضامم إىل املجموعات التي تدعم سياساهتا.
 

 اهات املتعلقة بالتلوث البحري?ما احلالة العامة واالجت

بشكل عام, هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة. وتتناقص بعض األنواع الرئيسة من امللوثات, 
امللوثات العضوية الثابتة مثل الدي دي يت وثنائي الفينيل متعدد الكلور, التي مل تعد تُصنع أو  مثل:

بشكل  تناقصيةاجتاهات  الشحيحةملعادن تُستخدم يف معظم البلدان. ومع ذلك, مل تظهر مستويات ا
هو أحد األسباب التي جتعل األشياء ال تتحسن  العميقةعام. إن استمرار وجود امللوثات يف الرواسب 
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. ومن املحتمل أن تؤدي األنشطة اجلديدة, مثل التعدين يف قاع البحار, وخاصة نريدهابالرسعة التي 

العميقة أو القطب الشاميل, إىل تلوث جديد ما مل يتم وضع يف البيئات املعرضة للخطر مثل املحيطات 
التهديدات الناشئة قبل أن تتحول إىل مشاكل كبرية  مواجهةتدابري وقائية وأطر تنظيمية قبل ذلك. إن 

ا منعشاً  ا جديدً  للتلوث. سيكون هنجً
لناقالت يف ا تشيداالنسكابات النفطية عىل مد العقدين املاضيني, وسوف  تناقصت

ا عىل ديب ووتر هورايزن, قامت احلكومة بتشكيل جلان لتقديم هبلواليات املتحدة ا ياكل مزدوجة. ردً
مستقبلية. أوصت اللجنة الرئاسية بالعديد من  حوادثمشورة اخلرباء من أجل احليلولة دون حدوث 

سالمة, مثل التدابري لتحسني سالمة احلفر. ومع ذلك, فإن احلكومة مل تتبع توصيات مهمة لزيادة ال
تصميم مانع االنفجار الذي ال يمكن توقفه يف املياه العميقة. هناك خطط لتوسيع احلفر البحري يف 

.امل الكوارثاملياه العميقة, مما جيعل   ستقبلية أكثر احتامالً
, كام يتضح من التشبع الغذائياملغذيات التي تسبب  مثل:األخر,  امللوثاتوتتزايد أنواع 

طق نقص األوكسجني وتكاثر الطحالب الضارة يف مجيع أنحاء العامل. يف املستقبل, قد تزايد عدد منا
التي ستؤدي إىل مزيد من االنخفاض يف امللوثات  املبارشةصادر املتكون هناك ضوابط أكرب عىل 

العضوية الثابتة ونفايات الرصف الصحي. ما إذا كانت اللوائح ستوضع للحد من مصادر التلوث 
ا, بام يف ذلك مثبطات اللهب  رشةاملباغري  هو سؤال مفتوح. وسوف تصبح امللوثات املعرتف هبا مؤخرً

واملستحرضات الصيدالنية واجلسيامت النانوية, مصادر سمية متزايدة األمهية إىل أن يتم التحكم هبا 
بموجب لوائح تنظيمية. احلطام البحري مشكلة  − غري مؤجليف وقت قريب  −يف هناية املطاف 

بعد. من املحتمل أن تستمر األنواع الغازية يف الوصول إىل مواقع جديدة,  امتزايدة مل يتم التحكم فيه
عىل الرغم من أن أنظمة مياه الصابورة ستقلل من أمهية هذا الناقل. سيؤدي تغري املناخ إىل تفاقم آثار 

معدالت التمثيل الغذائي للكائنات البحرية, والتي سوف من سيزيد املاء الدافئ  ,امللوثات السامة
تزيد بشكل عام من التأثريات السامة. سوف تؤدي زيادة درجة احلرارة إىل حدوث تغيريات هائلة يف 
األنظمة البيئية للمحيطات, وسيتسبب حتمض املحيطات يف حدوث آثار ضارة خاصة هبا, خاصة عىل 

, حيث التشبع الغذائيرجح أن يؤدي تغري املناخ أيضاً إىل تفاقم آثار . ومن املتكون هياكلاألنواع التي 
ما يؤدي إىل تكثيف وهو , مدة أطول امتطابقً ن املاء الدافئ سيحمل كمية أقل من األكسجني ويبقى إ

 .الضارةلطحالب لا ازدهارً املاء الدافئ  يسببمن املرجح أن ونقص األوكسجني يف املياه العميقة. 
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الغذاء والوظائف والرتفيه ألعداد كبرية من الناس وهي مصدر  السليمةطات توفر املحي

حمتمل للطاقة النظيفة واألدوية اجلديدة. ال يوجد نقص يف التوصيات وخطط العمل الدولية الستعادة 
صحة املحيطات. لقد صدرت تقارير ال حرص هلا من منظامت خمتلفة تنذر باخلطر بشأن حالة 

 منفردة. ال تستطيع الدول املعنيةمع استجابة ضئيلة من القو  لكن اختاذ إجراء املحيطات وتدعو إىل
وال احلياة البحرية. خلص  الوطنية,القيام بذلك, ولكن عليها أن تتعاون ألن التلوث ال حيرتم احلدود 

 International Programme on the State of theلربنامج الدويل حلالة املحيط م ل٢٠١٣تقرير عام 

Ocean, IPSO ,حميطات العامل لتهديد أكرب مما  تعرضجمموعة غري حكومية من كبار العلامء, إىل  وهي
تحمض. الالحرتار العاملي, وانخفاض مستويات األكسجني, وا :كان يُعتقد يف السابق من ثالثي قاتل

ي حدث يف أشار التقرير إىل أن الظروف أصبحت ناضجة هلذا النوع من االنقراض اجلامعي الذ
املايض, ولكن يف معظم األحيان, فشل اجلمهور وصانعو السياسة يف إدراك أو جتاهل أمهية الوضع. 
يوضح التقرير أن تأجيل اإلجراء سيزيد من التكاليف يف املستقبل ويؤدي إىل خسائر أكرب, ربام ال 

أجل محاية حميطات للقلق. من  مصدر فهي كذلك جديدة,أهنا ليست  كامرجعة فيها. هذه النتائج, 
العامل وموارده التي نعتمد عليها, من األمهية بمكان أن تتخذ الدول واملجتمع الدويل خطوات كبرية 

, أفاد م٢٠١٤لتخفيض مدخالت امللوثات البحرية واحلد من غازات االحتباس احلراري. يف عام 
من ثاين أكسيد الكربون ارتفعت  الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ أن االنبعاثات العاملية

 م.٢٠١٠و ٢٠٠٠سنويا بني عامي  % ٢٫٢بنسبة 

كم "إلعادة صياغة كلمة بوب دايالن الشهرية عن احلقوق املدنية واألغنية املناهضة للحرب, 
نتيجة  . . .? وكم عدد الشعاب املرجانية امليتةحتدثها التغريات املناخيةعدد الفيضانات التي 

  ."يف مهب الريح" رضبة قوية"دعونا نأمل أن تكون اإلجابة رسيعة وفعالة وليست جمرد . للملوثات....
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 Invasive species نواع غازيةأ

 



 ثبت املصطلحات

  

٢٤٥
L 

 Land-based sources مصادر برية

 Light pollution تلوث ضوئي

M 

 Mangroves منجروف 

 Marine debris حطام بحري

 Marine environment بيئة بحرية 

 Mass spectrometers مطياف الكتلة

 Mesocosms حاويات كبرية

 Metals فلزات 

 Methylmercury ئبقميثيل الز

 Microbial contamination تلوث جرثومي

 Microcosms حاويات صغرية

 Minamata disease مرض ميناماتا

 Monitoring pollutants رصد امللوثات

 Multinational treaty on pollution ثلتلواف خاصة باألطرددة امتعاتفاقية 

N 

 Nanoparticles جسيامت نانوية

 Nanotechnology تقنية النانو

 National Oceanic and Atmospheric اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
Administration, NOAA 

 Natural recovery تعافٍ طبيعي

 Neurobehavioral tests اختبارات سلوكية عصبية
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٢٤٦
 Neurotoxic  shellfish poisoning,  NSP تسمم عصبي ناتج عن تسمم املحار

 Noise  pollution تلوث ضوضائي

 Nonpoint sources مصادر غري مبارشة

 Nutrients مغذيات 

O 

 Ocean acidification حتمض املحيطات

 Ocean dumping دفن حميطي

 Ocean Health Index مؤرش صحة املحيط

 Oil Spill Act قانون ترسب النفط

 Organelles عضيات 

 Organic Chemicals كيامويات عضوية

 Osmo-regulators منتظامت الضغط األسموزي

P 

 Packing bands حزم التعبئة

 Paralytic shellfish poisoning تسمم حمار يسبب شلل

 Pathogens مسببات األمراض

 Personal care products منتجات العناية الشخصية

 Pesticides مبيدات 

 Pharmaceuticals تحرضات صيدالنيةمس

 Photosynthesis بناء ضوئي

 Phototoxicity سمية ضوئية

 Phytoplankton هائامت نباتية



 ثبت املصطلحات

  

٢٤٧
 Phytoremediation عالج نبايت

 Point source مصدر مبارش

 Pollutant ملوث منتج كيميائياً 

 Pollution  تلوث

 Polychlorinated  biphenyls, PCBs مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

 Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs مواد هيدروكربونية عطرية عديدة احللقات

 Primary treatment معاجلة أولية

 Producers كائنات منتجة

R 

 Radioactivity نشاط إشعاعي

 Recycling of plastic إعادة تدوير البالستيك

 Risk assessment ملخاطرتقييم ا

S 

 Salt marshes مستنقعات ملحية

 Saxitoxin سم ساكسيتوكسني

 Sea level rise ارتفاع مستو سطح البحر

 Secondary treatment معاجلة ثانوية

 Silent Spring الربيع الصامت

 Skimmers كاشطات 

 Sorbent booms أذرع ماصة

T 

 Tar قطران 
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٢٤٨
 Tertiary treatment ثالثية معاجلة

 Thermal tolerance limits حدود التحمل احلراري

ية  Tidal mudflats املسطحات الطينية املدّ

 Total maximum daily loads أمحال يومية قصو كلية

 Tranquilizers مهدئات 

 Tributyltin, TBT ثالثي بوتيل القصدير

 Tsunamis تسونامي 

Z 

 Zooplankton ت حيوانيةهائام

 Zooxanthellae طحالب تكافلية

 
 



 

 

٢٤٩

 
 

 ١٦اتفاقية كارتاجينا, 
 ١٤أجهزة الطيف االمتصاصية الذرية, 

 ٨٢أحادي بوتيل القصدير, 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي, 

١٨٦, ١٨٥, ١٥٧, ١٣١, ١٢٩, ١٠٧ ,
٧٣, ٥٦, ٤٩, ٤١ ,٢٠٧ 

 ٥٠أرينيكوال مارينا, 
 ٣١, ١٥٠االزدهار الطحلبي الضار, 

 ٨٨, ٢, ١٩٨, ١٤٨أسامك القرش, 
 ١٧٨أسينيتوباكرت, 

 ١٧٨اشرييشيا, 
, ١٠٣, ٩٩, ٥٠اضطراب الغدد الصامء, 

١٠٥ 
, ١٧٠, ١٥٦, ١٣٣األعشاب البحرية, 

١٩٠, ١٨٧, ١٨٣, ١٨٢, ١٨, ١٧٥ ,
٣٩, ٣٢, ٢٧, ٢٦, ٢١١, ١٩٦, ١٩١ ,
٥٠, ٤٧ 

 ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧٠, ٦٢إكسون فالديز, 

 ٢آكالت أعشاب, 
 ٢آكالت حلوم, 

 ١٢٢ألكيلفينول, 
 ١٨٤أمريكا اجلنوبية, 

 ١٥٩أنتاركتيكا, 
 ١٩١أندريا بناتيفيدا, 

 ٨٤, ١٣٨إنزيامت, 
 ١٩٥أنواع غازية, 

 ٢٣ ,باأورو
 ٣٤أنوفاجيفرينس,  أوريوكوكس

 
 ١٨٥, ١٨٤فوليتانس,  بتريوس
 ١٧٤األمحر,  البحر
 ٨٩, ٤٣, ٢٠٨, ١٧٨البلطيق,  بحر
, ١٨٢, ١٨, ١٦, ١٥٦الكاريبي,  البحر

١٩٩, ١٨٤ 
 ٤٣قزوين,  بحر

 ١٧٨ بروتيس,
 ٣٤تريانس,  بريفورتيا
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٢٥٠
 ٣٢ بريفيتوكسني,

 ١٧٨ بسيدوموناس,
 ٣٣ بسيدونتسشيا,

 ١٤٧(أ) بايرين,  بنزو
 ١٩٠سكلوسريي,  بوتريلوس

 ١٩٠فيوالسيوس,  بوتريلويدس
 ٢٢٠إيثيلني,  بويل
 ١٩٦برينا,  برينا

 ١٨٦اوفاتا,  بريوي
 ١٦٦بحرية,  بيئة

 
 ٦٧حيوي,  حتلل

, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٢, ١٥٧املحيط,  حتمض
٢٢١, ١٧٥, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢, ١٦٨ 

 ٥٦, ٥٣, ٤٠, ١٨٢ تسونامي,
 ٨٣, ١٤١حيوي,  تعاظم
, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٦, ١٥٥املناخ,  تغري

٢١٩, ٢١٣, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٠, ١٦٤ ,
٣١, ٢٤, ٢٢١ 

 
, ١٦٥, ١٥٦, ١٥٥, ١أكسيد الكربون,  ثاين

١٧٣, ١٧٢, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٦ ,
٢٢٢, ٢١٢, ٢٠١, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٥ 

, ١٨١, ١٠٧, ١٠٤بوتيل القصدير,  ثالثي

١٥, ٨, ٨٥, ٨٢, ٨٠, ٧٨, ٢٠٦ 
 ٨٢بوتيل القصدير,  ثنائي

 
 ١٥٣توكسيكس,  جامبريديسكوس

 ١٩٧ساليكورنيا,  جراسيالريا
 ١٩٣فريمكيولوفيليا,  جراسيالريا

 ٤٣كايامن,  جزر
 ٤٤هاواي,  جزر

 ١١٧ جاليكورتيكويدز,
 

 ١٢١البريفلوروكتانيك,  حامض
 ١٢١كلورفلوكتانسلفونيك,  حامض
 ١٨١ حشف,
 ٥٠, ٤٩, ٤٧, ٤٦, ٤٤البالستيكي,  احلطام

 ٢٠٤ أة,مح
 ٣٣, ١٥٢الدومويك,  محض
 ١٥٠أوكادايك,  محض

 
, ١٨٤, ١٥١, ١٤٧, ١٣٠املكسيك,  خليج

٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٦, ٦٢, ٢٨, ١٨٦ 
 ٣٤بيكوكوين,  خليج
, ٢٠٦, ١٩٣, ١٦٦, ١١٠تشيسابيك,  خليج

٥١, ٣٩, ٣٧, ٣٦, ٢٩, ٢٥, ٢١ 
, ١١٥, ١١٤, ١١٣, ١١١نيووارك,  خليج



 كشاف املوضوعات

  

٢٥١
٧٩ 

 
 ٥٧ الدومينيكان,

, ٩٦, ١٧, ٩, ٤٩, ٢٠٨, ١٢١دي يت,  دي
١٠٤, ١٠٣, ١٠٢, ٩٨, ٩٧ 
 ١٩٠فيكسلم,  ديديمنم

 ١٥٠ دينوفيزيس,
 ٨ ديورون,

 
 ٩٨الصامت,  الربيع
 ١٧٣هيدروجيني,  رقم

 
 ٨, ٥النحاس املعاجلة بالكروم,  زرنيخات

 ٨٣, ٧٧, ١٤٢, ١٣٦ زئبق,
 

 ٣٢ ساكسيتوكسني,
 ١٧٧ ساملونيال,

, ٤٤, ١٩٢, ١٨٧, ١٨١فرانسيسكو,  سان
٧٢, ٥٧ 
 ٩٣الرتنيفريا,  سبارتينا
 ٣٨قابلة للنفخ,  سدود
, ١٧٢, ١٧١, ١٣٦, ١١٤البحر,  رسطان

٤٠, ٢٠٠, ١٩٤, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧ ,
٥٩, ٥٤, ٤٤ 

, ١٤٧, ١٤١, ١٤٠, ١٣٩, ١٢٤, ١٢ سمية,
٦٧, ٦٠, ٥٠, ٣٤, ٢٢١, ٢١٢, ٢٠٣ ,
٨٨, ٨٧, ٨٣, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٢ ,
١٠٦, ١٠٤, ١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩١ ,
١١٢, ١١١, ١٠٩, ١٠٧ 

 ١٥٢ سيجواتريا,
 ١٩٣ريتكيوالتم,  سيسارما

 
, ٤٧, ٤٦, ٢٠٠, ١٩١, ١٥٣الصيد,  شباك

٥١ 
 ٣٩ ر,لمحاا بشعا

 ١٧٤مرجانية,  شعاب
 ٨٨, ٨٣اإلنويت,  شعب

 
 ٢٢, ١٧٧صحي,  رصف
 ٥١األشباح,  صيد

 ٦٩, ٣٢, ٢١٢, ١٥٣ طحالب,
 

 ١٧٦ عوالق,
 

 ٩٤اسرتالس,  فرامجيتس
 ٨٤, ١٤٤, ١٣٧, ١٢٣ فلزات,
 ١٧٩, ١٧٧كولريا,  فيربيو

 ٣٣ فيسرتيا,
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٢٥٢

 
, ٢١٠, ٢٠٣, ٢٠٢, ١٧املياه النظيفة,  قانون

٣٧, ٣٥, ٢٤ 
, ١٥٨, ١٣٧, ١٣٦, ١٢, ١٠٠ القرشيات,
٢٨, ٢٧, ١٧٢ 

 
 ٩٥ كارباريل,
 ١٨٨, ١٨٧ماينس,  كاركينس
 ٣٢, ١٥١بريفس,  كارينيا

 ١٩٦ كاوليربا,
 ١٩٠, ١٨٢اكسيفوليا, ت كاولريبا
 ١٠٧, ٩٧, ٦١, ٥٩ كربون,

 ٦١, ٢٠٩ كريوسوت,
 ٣٢ الكساندريم,

 
 ١٨١لوتوريا,  ليتورينا
 ١٧٧مونوسيستوجينس,  ليسرتيا

 
 ٤٩حرشية,  مبيدات

, ٤٩, ٢٢٠, ٢١٧, ١٤٨, ١٣٩, ١١ مبيدات,
١٠٦, ١٠٣, ١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩٦, ٩٥ ,
١٠٧ 
 ١١٥اللهب املعاجلة بالربوم,  مثبطات
, ١٨٦, ١٨٤, ١٨١, ١٣١األطليس,  املحيط

٨٧, ٤٧, ٤٣, ٢٠٨, ١٩٠, ١٨٧ 
, ٤٤, ٤٣, ٤٠, ١٨٧, ١٨٣اهلادي,  املحيط
٧٢, ٥٣, ٥١, ٤٨ 

 ٣١, ١٥١األمحر,  املد
 ٣٤, ٣١البني,  املد

 ٧٩, ١٤١ميناماتا,  مرض
 ٤٩الكربون اهليدروكلوروفلورية,  مركبات
, ١٠٣ثنائي الفينيل متعدد الكلور,  مركبات
١١٤, ١١٢, ١١١, ١١٠, ١٠٩, ١٠٧ ,
٧, ٤٩, ٢٠٥, ١٤٩, ١٤٥, ١٣٨, ١٢٠ 
 ١٧٨أمراض,  مسببات

 ١١٧صيدالنية,  مستحرضات
 ٢٠٩, ١٧٦ملحية,  مستنقعات

 ٢٠٣غري مبارشة,  مصادر
, ١٦٩, ١٢٤, ٥, ٤, ٣, ١األهنار,  مصبات
٧٣, ٤٨, ٢٠٥, ٣٦, ٣٤, ٢٠, ١٧٠ ,
١١٤, ٩٩, ٩٥, ٩٣, ٩٢, ٨٤, ٨٢ 

, ١٧٠, ١٦٩, ١٢٤, ٥, ٤, ٣, ١ مصبات,
٨٢, ٨٠, ٧٣, ٤٨, ٢٠٥, ٣٦, ٣٤, ٢٠ ,
١١٤, ٩٩, ٩٥, ٩٣, ٩٢, ٨٤ 
 ٧, ٦, ٥الرصف الصحي,  معاجلة
 ٢٢أولية,  معاجلة
 ١٧٧ثانوية,  معاجلة
 ٢٢ثالثية,  معاجلة



 كشاف املوضوعات

  

٢٥٣
 ٢٤ مغذيات,
 ١٤٤الكالسيوم,  مكمالت
 ١٠٣ مالثيون,
 ٥٠كيميائية,  ملوثات
 ١٩٥, ١٦, ١٣٠البحرية الدولية,  املنظمة
 ٤٢محاية املحيطات,  منظمة

 ١٨٦, ١٨٥ليدي,  منيميوبسس
 ١٣٧ ميتالوسيونني,

 ١٠٠ ميثوبرين,
, ٨٠, ٧٩, ١٤٣, ١٤١, ١٠الزئبق,  ميثيل

٨٨, ٨٧, ٨٥, ٨٣, ٨١ 
 ٨١, ٧٩, ١٤٣, ١٤٢, ١٤١ ميناماتا,

 
 ٤٧, ٢٠٥, ١٣, ١١٥, ١٠٩هدسون,  هنر

 ٥, ٣٩, ٣٥, ٢٢, ٢٠ نيرتوجني,

 ١٤٩انجالند,  نيو
 

 ٥٣, ٥٢, ١٢٩ هاواي,
 ٧٣عطرية متعددة احللقات,  هيدروكربونات
 ٧٣, ١٤٧عطرية,  هيدروكربونات
 ١٨٩سانجوينس,  هيميجرابسس

 
 ١١٤, ١١٣, ١١١, ١٠٩محاية البيئة,  وكالة
, ١٤٥, ١٤٣, ١٧, ١٣محاية البيئة,  وكالة

٢١٦, ٢٠٩, ٢٠٦, ٢٠٥, ٢٠٢, ١٩٥ ,
٨٠, ٦٧, ٣٧ ,٢٥ 
 ٦, ٢٨املتحدة األمريكية,  الواليات

 
 ٥٣, ٤٠, ١٩١, ١٨٢, ١٣٢, ١٣١ اليابان,
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