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 للبيئ�ة
ً
تجعلك صديقا

تنمية بقعة

البيئّي�ة،  املشاكل  فيه  كرثت  زمن  يف 
من تلّوث الهواء واملياه والرتبة، وتدهور 
للحيوانات،  الطبيعّية  املساكن  أحوال 
اجلماعّي  االنقراض  ظاهرة  وانتشار 
الدراسات]1]  إحدى  وصفتها  اليت  لها، 
أّن  واعتربت  اجلماعّية،  باإلبادة 
الذي  السادس  اجلماعّي  االنقراض 
كان  مما  حّدة  أكرث  األرض  تشهده 
حتتاج  البشرية  فإّن  لذلك  متصّورًا]2]؛ 
الفور،  على  األزمة  هذه  معاجلة  إىل 
والعمل على احلّد من الكوارث البيئّي�ة.

أن  يمكن  اليت  اخلطوات  هي  فما 
على  للمحافظة  الشباب  يّتخذها 
وتعّرض  تلوثها،  من  واحلّد  البيئ�ة، 
الرثوة احليوانّي�ة والنب�اتي�ة لالنقراض؟

جرياردو  السادس،  الجامعّي  واالنقراض  الحيوانيّة  الجامعات  خسائر    -1

سيبايوس، بول ر. إرليتش، ورودولفو ديرزو،

Proceedings of the National Academy of Sciences، 2017 30( 114 ،متوز(

جرياردو  السادس،  الجامعي  واالنقراض  الحيوانيّة  الجامعات  خسائر    -2

سيبايوس، بول ر. إرليتش، ورودولفو ديرزو،

Proceedings of the National Academy of Sciences، 2017 30( 114 ،متوز(

جتّنب استخدام املنتجات ذات االستخدام 
الواحد قدر املستطاع: 

للنفايات  إنت�اجك  ختفيض  يمكنك 
املنتجات  استهالك  خفض  طريق  عن 
األكياس  مثل:  الواحد،  االستخدام  ذات 
البالستيكّي،  القش  والورقّية،  البالستيكّية 
واألكواب  البالستيكّية،  المائدة  أدوات 
البالستيكّية والورقّية، وحاويات األلومنيوم 
ذات  املنتجات  أّن  من  الرغم  وعلى  الرقيقة. 
ال  لكن  مرحية،  تب�دو  قد  الفردّي  االستخدام 
طويلة  البيئّي�ة  العواقب  من  مهرب  يوجد 
يف  جيري  كما  وحرقها،  النفايات  لدفن  املدى 
معظم البالد العربّي�ة؛ حيث إّن إعادة التدوير 
ليس أمرًا شائعًا. وهذا يعين أّن استخدام هذه 
املنتجات تعّد بمثابة االجتار بالصحة من أجل 

الراحة الفورّية، قصرية األمد.

تشجيع  يتم  املثال،  سبي�ل  على  إيطاليا  يف 
األكياس  استخدام  على  املتسّوقي 
عن  االستخدام  إلعادة  القابلة  البالستيكّية 
ذات  األكياس  كلفة  العمالء  حتميل  طريق 
االستخدام الواحد، أما يف والية كويزنالند يف 
خفيفة  البالستيكّية  األكياس  فإّن  أسرتاليا، 

ميكرونًا،   [5 عن  سمكها  يقّل  اليت  الوزن، 
هذه  استخدام  تقليل  إّن  تماًما.  حظرها  تّم 
النفايات  نقل  من  البيئ�ة  حييم  ال  املنتجات 
الطلب  من  يقّلل  بل  فقط،  منها  والتخّلص 
املواد  ر 

ّ
يوف ما  املنتجات،  هذه  إنت�اج  على 

إلنت�اجها  املستخدمة  والطاقة  األولّية 
وشحنها من املصدر إىل املصنع  فاملستهلك.

2. اضبط النظام الغذايّئ:
احلمراء  اللحوم  تن�اول  من  التقليل  إّن 
إجيايّب  تأثري  له  سيكون  احلليب  ومشتقات 
مضاد على تغرّي املناخ، وهدر املياه، واحلّد من 

ظاهرة التصّحر.

من  أكرث  تضّمنت  دراسة  يف  أشري  وقد 
إلنت�اج  مصنع   1600 و  مزرعة   [8700
اإلمدادات  سلسلة  أّن  إىل  المأكوالت]]]، 
الغذائّي�ة اليوم ختلق ما يعادل 7.]1 مليار طّن 
الكربون]4]،  أكسيد  ثاين  مشابهات  من  مرتيٍّ 

3-  الحد من اآلثار البيئية للغذاء من خالل املنتجني واملستهلكني ج. بور و 

ت. نيميسيك Science ، 2018( حزيران 1 ، 992-987(.

تقيس  العاملّي.  االحرتار  إمكانات  عىل  مبنية  وحدة  إىل  رمز   CO2eq  -4

الوحدة التأثري البيئّي لطّن واحد من غازات الدفيئة هذه

باملقارنة مع تأثري طّن واحد من ثاين أكسيد الكربون.

5 خطوات

مهندس ـ لبن�انم. جهاد لطفي
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تنمية

الدفيئ�ة  الغازات  انبعاثات  من   26 أي 
البشرّية املنشأ.

باإلضافة إىل ذلك، تابعت الدراسة بأن إنت�اج 
األغذية يؤدي بنسبة ٪2] من التحمض 
األريّض العاليّم و ٪78 من ظاهرة الترتيف]1]. 
يف  جذريًا  تغيريًا  تلحق  قد  االنبعاثات  هذه 
تركيب�ة األصناف يف النظم البيئّي�ة الطبيعّية، 
على  والقدرة  البيولويّج  التنّوع  من  واحلّد 
أّن  إىل  الدراسة  وأشارت  البييّئ.  التكّيف 
مزارع اللحوم تهيمن على هذه األعداد، حبيث 

الدفيئ�ة  الغازات  انبعاثات  من   61٪ تمّثل 
إزالة  تأثري  إضافة  مع   81٪( الغذائّي�ة 
و  التحّمض،  ظاهرة  من   79٪ ثم  الغابات(، 

٪95 من ظاهرة الترتيف.

للتوعية  اليونسكو  معهد  أعّده  تقرير  ويف 
المائّي�ة]2]، تبي أّنه يف الوقت الذي حنتاج فيه 
1-  عندما يصبح الجسم املايّئ غنيّاً باملعادن واملغذيات التي تحّفز النمّو الزائد للنباتات 

والطحالب. هذه العمليّة قد

تؤدي إىل استنزاف األكسجني من الجسم املايّئ.

2-  البصمة املائيّة للمياه الخرضاء، الزرقاء والرماديّة زرعة لحيوانات املزارع واملنتجات 

1، سلسلة  األول  كانون   2010 أ.ي. هويكسرتا  و  48 م.م. ميكونني  الحيوانية-التقرير رقم 

تقارير البحوث للقيمة املائيّة، 29 .

إىل 22] أو 2]9 لرتًا من املياه إلنت�اج 1 كجم 
من اخلضار والفواكه على التوايل، فإن إنت�اج 
 15415 إىل  حيتاج  البقر  حلم  من  واحٍد  كجم 
لرتًا. بينما إنت�اج لرت واحد من احلليب يتطلب 
1020 لرتًا من املياه، أما إنت�اج كجم من الزبدة 
يتطلب ]555 لرتًا. هذه األرقام تبّي الكلفة 
على  البقرّية  املنتجات  تشّكلها  اليت  الهائلة 
نب�اتّي�ة  املنتجات  مع  باملقارنة  المائّي�ة  الرثوة 

املصدر.

الزراعّية  املنتوجات  بتن�اول  ُينصح  لذا 

األمر.  أمكن  كّلما  مواسمها  يف  املحلّية 
يف  محلّيًا،  تزرع  اليت  باألطعمة  والتمّسك 
مدينتك أو يف املنطقة املحيطة بك،  فإّن ذلك 
يساعد على تقليل البصمة الكربونّي�ة الناجتة 

عن شحن األغذية من أماكن أخرى. 

]. افصل األجهزة عند عدم االستعمال:

جميع  أّن  تعلم  عندما  تتفاجأ  قد 
توصيلها،  الطاقة عند  اإللكرتوني�ات تمتص 
مقال  حبسب  »نائمة«  كانت  لو  حىت 

يف  بوست]]]  الهافينغتون  موقع  على  نشر 
أّن الطاقة  الواليات املتحدة، حيث يشري إىل 
 19 املستزنفة مسؤولة عن هدر ما يصل إىل 
مجلس  دراسة  وتظهر  عام.  كّل  دوالر  مليار 
 2015 للعام  الطبيعّية]4]  املوارد  عن  الدفاع 
أّن الطاقة املستزنفة تمّثل ٪]2 من متوّسط 
حوايل  وتمّثل  املنازل،  يف  الطاقة  استهالك 
سبب  دون  فتدفع  الكهرباء،  فاتورة  ربع 
الشريط  توصيل  يتم  وقت  أّي  ويف  وجيه. 
بمقبس، فإّنه يسحب الطاقة؛ لذلك ينبغي 

عدم  عند  اإللكرتونّي�ة  األجهزة  توصيل  عدم 
فعاًل. استخدامها 

األضواء  استب�دل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
وانتِق  للطاقة،  رة 

ّ
املوف دي،  إي  أل  بـ   العادية 

والغّساالت  الرّبادات  مثل:  املزنلية،  األجهزة 
هذا  الطاقة.  توفري  يف  العايل  التصنيف  ذات 
املنتج  على  ملصق  شكل  على  يأيت  التصنيف 

وخيتلف معيار التصنيف حسب بلد املنشأ.

4. خّفف من ساعات القيادة:

أمكن،  حيثما  السّيارة  استعمال  من  قّلل 
إىل  أو  القصرية،  املسافات  يف  امليش  إىل  فاجلأ 
استخدام الدراجة الهوائّي�ة يف األماكن املؤّهلة 
عدد  زيادة  من  االستفادة  يمكنك  كما  لذلك. 
الرّكاب من خالل مشاركة السيارة يف األسفار 
املتكررة أو الطويلة ما يسهم يف خفض التلّوث 
واالزدحام. فقد تبّي وفًقا لدراسة أجرتها وزارة 

 Huffington Post ، 3-  هولث، جييس ، 7 طرق فورية لتقليل البصمة الكربونيّة

https://www.huffingtonpost.com ، 5 2017 حزيران

4-  الحمل املنزيّل الخامل: األجهزة التي تهدر كميات هائلة من الطاقة خارج االستعامل

 National Resources Defense أيار  شميدت،  وستيف  وليزا  ديلفور  بيار 

Council ، 2015
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اإلنمايّئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  البيئ�ة 
أّن   ،2016 عام  يف  إيبتك]1]،  وشركة 
النسبة العالية مللكّية السيارات- الذي 
يقدر بنحو 7.] فرد لكّل سّيارة-  يؤدي 
إىل ازدحام شديد خالل ساعات الذروة، 

وال سيما يف مداخل بريوت ومخارجها.

النقل  قطاع  أّن  الدراسة  وأضافت 
مرّكبات   85٪ من  املؤّلف  لبن�ان،  يف 
انبعاثات  عن  مسؤول  خاّصة، 
أوكسيد  وأول  النيرتوجي،  أوكسيد 
امليث�ان  غري  أخرى  ومرّكبات  الكربون، 
أوكسيد  وثاين  املتطايرة،  العضوّية 
الكربيت وغازات أخرى. كما أّنه يسهم 
أكاسيد  انبعاثات  نصف  من  بأكرث 
وغالبّي�ة   )62%( الوطنّي�ة  النيرتوجي 
الكربون  أوكسيد  ثاين  انبعاثات  إجمايّل 
أشارت  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)99٪(
عن  الناجتة  اجلسيمات  إىل  الدراسة 
املركبات  النقل وحتديدًا إطارات  قطاع 
مسؤولة  وهي  للهواء،  ثة  امللوِّ والفرامل 
مجموعة  أجرتها  أخرى  دراسة  حبسب 
وهوجن  بريطاني�ا  بي  ما  اخلرباء  من 
اإلصابة  احتمالية  زيادة  عن  كوجن]2]، 
الدراسة  أظهرت  حيث  بالسرطان؛ 
مكعب  مرت  يف  ميكروجرام   10 لكّل  أّنه 
الماّدة  جلزيئ�ات  املزتايد  التعّرض  من 

 IPTEC، UNDP، لبنان،  الربي والتلوث: حالة  النقل  1-  قطاع 

2016 ، وزارة البيئة يف لبنان.

الطويل  املدى  عىل  التعرض  من  الرسطان  وفيّات  معّدالت   -2

للجسيامت الدقيقة املنترشة جوا شيت منغ ونغ، هيلدا تسانغ، هاك 

كان الي، ج. نيل توماس، كني بونغ الم، كنغ بان تشان، كييش زنغ، 

جون ج. أيرس، سيو ين يل، تاي هنغ الم، وتوان كووغ ثاتش 1 أيار 

.Cancer Epidemiology، Biomarkers & Prevention ،2016

من  الوفاة  خطر  يرتفع  الدقيقة]]]،  اجلسيمّية 
أّي سرطان  بنسبة ٪22. أما بالنسبة لسرطان 
يزداد  فإّنه  حتديدًا،  العلوّي  الهضيّم  اجلهاز 

بنسبة 42%.

5. ازرع نب�اتات مزنلّية:
شقة،  يف  أم  مزنل  يف  تعيش  أكنت  سواء 
سريعة  طريقة  هي  اخلضار  بعض  زراعة  فإّن 
وسهلة لتقليل البصمة الكربونّي�ة. ومن املعلوم 
ما  الكربون  أوكسيد  ثاين  تمتّص  النب�اتات  أّن 
النشاطات  عن  الناجتة  االنبعاثات  عن  يعوض 
البشرّية. فزرع بعض الزهور يسهم يف مساعدة 
نب�اتّي�ة  حديقة  زرع  أما  االنتشار،  على  النحل 
خفض  يف  يسهم  فإّنه  املساحة  توافرت  إذا 
وحدائق  الغذاء.  عن  الناجتة  الكربونّي�ة  البصمة 
اجلزيرة  ظاهرة  محاربة  على  تعمل  البلكونات 
عمرانّي�ًا  املكتّظة  املدن  منها  تعاين  اليت  احلرارّية 
اخلرسانّي�ة،  واملباين  واألرصفة،  الطرقات  جراء 

والنشاط البشرّي املزتايد.

3- Fine particulate matter (PM2.5(

هي مواد صلبة أو سائلة مجهريّة معلّقة يف جو األرض مع قطر 2.5 ميكرومرت أو أقل.

تنمية بقعة

أخرياً،
 حصتمك وسالماتمك 
مرهونٌة بسالمة 

البيئة... فال ترتدوا يف 
احملافظة علهيا.

أخرياً،


