مغامرات �سلحوفة
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ملحق للأطفال ي�صـدر عـن
مجلة الإن�سان والبيئة
الإ�شراف العام:
داود بن �سلمان البلو�شي
�إعداد ور�سوم:

افتخار بنت حمدون البدوية
الترجمة:

ليلى بنت �سعيد ال�شملي

�إقر�أ في هذا العدد:

را�شد و�سارة والبيئة
�ص5،4

العقل ال�سليم في الج�سم ال�سليم

�ص 8

معاً من �أجل بيئة نقية
�ص10

المرا�ســــالت:
وزارة البيئة والـ�ش�ؤون المناخية
دائـــرة التـوعيـة واالعــالم
�صندوق بريد 323
رمز بريدي 100
م�سـقـط ـــ �سلطـنـة عـمــــان

�أعــزائـ ــي
�أ�صدقائنا �أحباب البيئة
�إن الجمال والنظافة التي تتمتع بها بيئتنا العمانية
والتنوع الأحيائي الذي تت�صف به هو هبة �إلهية
وهبها اهلل �سبحانه وتعالى لنا جميعاً ،و�أن بقاء
هذه النعمة ونموها مرهون بمدى حر�صنا على
الحفاظ على مفرداتها وتنمية مواردها.
�أحبائنا �أحباب البيئة
بعزم متوا�صل ،وب�إرادة متجددة ،ي�سرنا �أن نقدم
لكم العدد الثاني من ا�صدار ملحق «�أحباب
البيئة» لنقدم لكم من خالله المعلومة الجديدة
والمفيدة ،والق�ص�ص الطريفة والم�سلية التي تحكي
واقع بيئتنا العمانية .فكل واحد منا �أيها الأعزاء
م�س�ؤول مثل الكبار عن نظافة المكان والتعاون
مع �أجهزة البلدية كي تظل الأحياء والبيوت
وال�شوارع والحدائق جميلة ونظيفة تليق ب�سمعة
بلدنا الم�شهود له بالجمال والنظافة.
ونحن بحاجة �إلى �أن نكون دائماً على وعي
ب�أهمية الحفاظ على المرافق العامة و�صيانتها
وا�ستخدامها ب�صورة �سليمة ت�ضمن للجميع االنتفاع
بها .فهيا بنا نت�صفح ملحقنا الجميل ون�ستفيد من
معلوماته القيمة.

�أ�سرة التحرير
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مرحب ًا يا را�شد لقد جئت
لأ�صطحبك معي �إلى
«معر�ض البيئة».

مرحب ًا بك يا
�سالم.

معر�ض البيئة
� ...أين؟!
هذا رائع.

لقد �شاركت في م�سابقة الت�صوير ال�ضوئي التي تنظمها وزارة البيئة
وال�ش�ؤون المناخية بمنا�سبة اليوم العالمي للتنوع الإحيائي.

م�سابقة الت�صوير ال�ضوئي  ،لقد
�شاركت ب�صورتين جميلتين.

�أه ًال يا
�سالم عن
�أي م�سابقة
تتحدثان و�أي
معر�ض تودان
الذهاب �إليه.

لقد �سمعت عنها
ولم ت�سنح لي
الفر�صة ب�أن
�أ�شارك ،ولكن
�س�أ�شارك في
ال�سنوات القادمة
ب�إذن اهلل.
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�إذاً �س�أذهب لأخبر والدي
وا�ستعد للذهاب معك.

و�أنا �أي�ض ًا
�س�أذهب معكما.

وعندما و�صلوا

�أظن ذلك ،لندخل.
المكان
مزدحم من
الح�ضور ،هل
كل ه�ؤالء
م�شاركين
في
الم�سابقة.

وبعد الإعالن عن
الأ�سماء كان ا�سم �سالم
من �ضمن الفائزين
هيا بنا.

مبروك يا �سالم مبروك.

�شكراً
لكم
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البـيـئــــة البحـريـــــة

العالم الأزرق

البيئة البحرية هي جزء من
النظام البيئي العالمي ،وتتكون
من البحار والمحيطات والأنهار وما
يت�صل بها من روافد  ،وما تحتويه
من كائنات حية �سواء كانت نباتية
�أو حيوانية ،كما ت�ضم موارد �أخرى
مثل المعادن بمختلف �أنواعها،
وتعتمد هذه الكائنات كال منها على
الآخر وتتفاعل مع بع�ضها في عالقة
متزنة ،ويختل هذا التوازن عند
الإخالل في الموا�صفات الفيزيائية
والكيميائية للبيئة البحرية.

 - 1الأهـمـيـــة ا لحـيـويــــة
للبيئة البحرية �أهمية كبيرة في النظام البيئي من ناحية حيوية ،فهي تمتاز بات�صال
�أجزائها ات�صا ًال حر ًا طبيعي ًا يتيح التفاعل والت�أثير بين �أرجائها ،حيث يعتبر للبيئة
البحرية دور ًا بارز ًا في تحقيق التوازن المناخي ،وذلك من خالل ارتفاع درجة حرارتها
النوعية عند ال�سطح وبرودتها من الأ�سفل ،مما يمكنها من امت�صا�ص قدر ًا كبير ًا من �أ�شعة
ال�شم�س ال�ساقطة على الأر�ض ،ومن ثم تبخر جزء ًا من هذه المياه �إلى الجو بفعل الرياح
ال�صاعدة ،وتجمعها على هيئة �سحب تندفع في اتجاه الياب�سة محدثة �أمطار م�صدر
الماء العذب للكائنات الحية الأخرى على البر.
كما تتميز بقدرتها على امت�صا�ص ثاني �أك�سيد الكربون ،وذلك من خالل عملية
البناء ال�ضوئي (التمثيل الكلورفيلي) الذي تقوم به البالنكتونات النباتية
العالقة في مياه البحر بكميات كبيرة ،فتنف�صل ذرات الكربون �إلى مواد
ع�ضوية ،وينطلق الأك�سجين ليذوب في الماء فتتنف�س به الكائنات الحية
الأخرى في البيئة البحرية.
و�إذا ما عرفنا ب�أن معدل توالد غاز ثاني �أك�سيد
الكربون على الأر�ض ،وتزايده بدرجة كبيرة
وخطرة على الإن�سان والبيئة ب�شكل عام ،ف�إننا
ندرك �أهمية البيئة البحرية ودورها في الم�ساهمة
في التقليل من ن�سبته في الغالف الجوي.
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 - 2الأهمية االقت�صادية
م�صدر غذاء :قال تعالى «وهو الذي �سخر البحر لت�أكلوا منه لحم ًا
طري ًا وت�ستخرجوا منه حلية تلب�سونها وترى الفلك مواخر فيه
ولتبتغوا من ف�ضله ولعلكم ت�شكرون» (�سورة النحل �آية .)14
تعتبر البيئة البحرية م�صدر غذاء للإن�سان وبقية الكائنات الأخرى،
فهي تحتوي على كميات هائلة من الأن��واع المختلفة من الأحياء
البحرية ذات القيمة الغذائية العالية ومن �أهمها الأ�سماك.
م�صدر �صناعات هامة :ي�ستخرج من البيئة البحري معظم الزيوت
التي ت�ستخدم في �صناعة الدهون.
طريق للموا�صالت :بالرغم من �أكت�شاف �أحدث و�أ�سرع و�سائل النقل،
�إال �أن البيئة البحرية مازالت محافظة على مكانتها كطريق عظيم
الفائدة من طريق الموا�صالت في العالم؛ حيث تنقل على ال�سفن
وعبر البحار ما تعجز عن حملة الطائرات.
م�صدر للطاقة :تحتوي البيئة البحرية ،وح�سب الأبحاث العلمية
على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.
م�صدر للثروات المعدنية الأخرى.
م��ورد للماء العذب :حيث �أنها م�صدر للمياه العذبة عن طريـق
التبـخر ،ومن ثم الأمطار؛ فكذلك بتحلية مياه البحر تمكنت العديد
من الدول من حل م�شاكل النق�ص في الموارد المائية العذبة.
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مرحب ًا بكم يا (�أحباب البيئة)
�أنا �صديقكم في�صل ..كتبت لكم في هذا العدد من (�أحباب البيئة)
ً
جميعا ،فاخترت
بع�ض المعلومات عن فوائد الأغذية التي نتناولها
لكم في هذا العدد مو�ضوع ب�سيط عن �أهمية الفواكه بالن�سبة للب�شرة.

العقلال�سليم
في الج�سم ال�سليم

الفواكه :الفواكه �ضرورية لتغذية الب�شرة ون�ضارتها ولتجديد الخاليا الميتة
فهي مجملة للب�شرة وجميعها مفيدة فمث ًال:
العنب :تدعك الب�شرة ب�أن�صاف حبات العنب �أو و�ضع طبقة على الب�شرة من
ع�صير العنب حتى يجف ثم ي�شطف (ي�صفي الب�شرة من الحبوب والبثور).
الفراولة والكرز :تدهن الب�شرة بطبقة من ع�صير الفراولة �أو
الكرز لعدة دقائق حتى يجف (ي�ساعد على التخل�ص من
التجاعيد وي�ضيف �إلى الوجه لم�سة جمال و�إ�شراق).
الم�شم�ش :تدهن الب�شرة بع�صير الم�شم�ش (لإك�سابها
النعومة والحيوية وخا�صة لليدين).
البرتقال والليمون :تدهن الب�شرة بطبقة من ع�صير
البرتقال �أو الليمون �أو بالع�صارة الموجودة في الق�شرة
(منظف جيد للب�شرة وقاب�ض للم�سام وي�ستخدم للتخل�ص
من الدهون الزائدة ويفتح لون الب�شرة.
الموز :تدهن الب�شرة بلب الموز مخلوط مع ثالث مالعق لبن
زبادي ويزال بعد  15دقيقة �أو تدعك الب�شرة بق�شرة الموز مع
قليل من لب الموز (لتفتيح لون الب�شرة و�شدها).
المانجو :تدهن الب�شرة بع�صير المانجو �أو تدعك بق�شرتها مع
قليل من لب المانجو لدقائق (ترطب الب�شرة الجافة ومح�سة
للون الب�شرة).
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�أ�سئلة
الأ�صدقاء
كيف يحدث تلوث املاء؟
يحدث تلوث املاء عندما تت�أثر كمية املياه عك�سي ًا نتيجة لإ�ضافة كميات كبرية من
املواد �إىل املاء ،وميكن تعريف م�صادر تلوث املياه نتيجة لأن�شطة الب�شر ح�سب الآتي:
مياه البواليع الناجتة من املنازل �أو املت�سربة من خزانات ال�صرف ال�صحي
�إىل املجاري املائية القريبة ،مما ي�ؤدي �إىل دخول امللوثات الع�ضوية
التي ميكن �أن تت�سبب يف تكوين الطحالب.
الأ�سمدة ومبيدات الأع�شاب واملبيدات احل�شرية امل�ستخدمة
للعناية باخل�ضرة ميكن �أن تت�سرب وتلوث املجرى املائي ،وكما
هو احلال مع �أ�سمدة الزراعة ف�إن الأ�سمدة املنزلية ميكن �أن
ت�ؤدي اىل تكوين الطحالب يف البحر.
التخل�ص اخلاطىء من الكميائيات اخلطرة ب�سكبها يف م�صرف
املياه ي�ؤدي اىل تكوين مواد �سامة يف النظام البيئي وتلويث
�إمدادات املاء بطريقة ميكن �أن تظر الكائنات احلية.
ت�سرب الزيوت من ال�سيارات على الطريق والذي ميكن �أن يغ�سل
مبياه الأمطار التي �ستدفعه �إىل �أقرب جمرى مائي م�سببة تلوثه.
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ً
معا من �أجل بيئة نقية
�أ�صدقائنا ،كلنا ي�ستطيع امل�ساهمة يف املحافظة على نظافة البيئة ومواردها
الطبيعية� ،إذا اتبعنا الن�صائح التالية:
 - 1النظافة تعني �أن ال ترمي النفايات والف�ضالت يف غري الأماكن املخ�ص�صة
لها فهي من �أخطر ما يكون على ال�صحة العامة فالبد للتخل�ص منها بطريقة
�سليمة والتذكر �أن النظافة من الإميان.
� - 2أحر�ص على التقليل من ا�ستعمال املواد الكيماوية �إال عند ال�ضرورة وال
ت�سرف با�ستخدام املبيدات فهي �ضارة ب�صحة االن�سان والبيئة.
 - 3اتبع االنظمة والقوانني للمحافظة على موارد البيئة الطبيعية وجمالها
كالرتبة واملاء والأ�شجار واحليوانات الربية ف�إنها ثروة اليوم ور�صيد الغد
للأجيال القادمة.
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م�ساهماتكم

�أ�ضحك معنا:

الر�سام :ال توجد يف قريتكم
مناظر جميلة.
املواطن :توجد بكرثة ،ولكن
ر�سام ًا �آخر �سبقك و�أخذ جميع
املناظر اجلميلة.
م�ساهمة� :إياد ريا�ض

معلومة تهمك:

الفرا�شات هي ح�شرات �صغرية
نافعة ذات �ألوان جميلة ،نظرها
حاد جد ًا ملدى قريب مُيكنها
الهروب من الأعداء ومن البحث
عن الغذاء ،ت�ضع الفرا�شات
مئات من البي�ض على خمتلف
�أنواع النباتات ،وهي عدة �أنواع
من الفرا�شات �أما �أهم �أنواعها هي
فرا�شة بي�ضاء اللون ت�سمى دودة القز
�أو دودة احلرير غري �أنها لي�ست دودة بل
فرا�شة يف طور الربقة وتكمن �أهميتها
يف �أنها تغزل جميع احلرير الطبيعي
املوجود يف العامل.
م�ساهمة :خالد بن �صالح الهنائي
مدر�سة ال�سالم
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من مر�سم البيئة
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الفرا�شة ال�صغيرة
لم تتخيل الفرا�شة ال�صغيرة �أنها �ستبتعد عن منزلها هذه الم�سافة ..هم�ست ل�صاحبتها،
يجب �أن نعود� ،أمي نبهتني �أن ال نخرج من المزرعة ..تعالت �ضحكات الرفيقة:
جبانة� ،أعلم �أنك جبانة ...هيا  ...تعالي �س� ِ
أريك زهرة عذبة العطر.
حاولت �أال ت�ستجيب لنداء رفيقتها لكنها ال تحب �أن يقال عنها جبانة ،انطلقت
مع رفيقتها حتى و�صلتا لزهرة تفوح منها رائحة طيبة ...تمايلت الفرا�شة
�إعجابا برائحة الزهرة ،وتلك الألوان الجميلة التي تزين �صفحاتها ،نعم يبدو
ع�سلها طيب الطعم ..نظت الفرا�شتان لبع�ضهما وانطلقتا ك�صاروخ موجه
لقلب النبتة ،وانغم�ستا بين ثناياها تلتهمان قطع الع�سل المتناثرة بين زوايا
حبيبات الطلع بنهم و�شره ...ن�سيت الفرا�شة ال�صغيرة ن�صيحة �أمها� :إياك
االبتعاد عن حدود المنزل� ،إياك االقتراب مما ال تعرفين �أ�صله ...ن�سيت كل �شيء
�إال طعم حبيبات الع�سل.
بينما ا�ستغرقتا بالتهام طعامهما المف�ضل �سادت ال�سماء ظلمة غريبة ...رفعت
الفرا�شة ال�صغيرة ر�أ�سها بعد �أن انبئتها قرون اال�ست�شعار بخطر قريب ،ور�أت
الكارثة� ..أوراق الزهرة ترتفع بهدوء ،هدوء �شديد في محاولة ل�ضم فرا�شتان
ح�سناوان اكت�شفتا انهما �ضحية فخ ن�صبته الزهرة لهما لتكونا وليمة د�سمة
لمعدة جائعة!
ت�ضيق الخناق
حاولت التمل�ص لكن الأوراق
ّ
عليهما حتى بات الموت و�شيك ًا ..بد�أ
اال�ست�سالم يدب فيهما �إلى �أن ُم ّدت
ورقة �صغيرة في قلب الزهرة
تم�سكتا بها جيد ًا لتنقلهما
لجانب بعيد عن الخطر..
الفرا�شة
نظرت
بتعب
ال�صغيرة لمنقذها ،كانت �أمها،
ابت�سمت بتعب �شاكرة ،كان
�آخر ما �سمعته من �أمها :خبرتني
جاراتي الفرا�شات �أنكما ذهبتما
باتجاه �آكلة الح�شرات ،فلحقتكما..
باتت ت�ست�سلم للنوم ول�سانها يردد
بثقل� :آخر مرة يا �أمي� ..آخر مرة.
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ا�ستراحة البيئة
فكرة وفن

كاريكاتير

�صــــور مــن البيئــة العمانية
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ت�سا لى

الإجابـــــة

الحيوان المتكرر
ما هو الحيوان الذي تكرر �أ�سمه �أكثر من مرة ؟

حروفي

الإجابـــــة
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