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ن�شرة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط هي ن�شرة ف�صلية حتتوي على �أوراق وتقارير ور�سائل و�أخبار مقدمة من بيطريني
وعلماء �أحياء ومن العاملني يف جمال حماية البيئة ومتخ�ص�صني يف تربية ورعاية احليوان و�آخرين عاملني يف جمال احلياة
الربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .املجلة لي�ست م�س�ؤولة بال�ضرورة عن تلك امل�ساهمات بالرغم من كل جهد بذل للت�أكد من �صحة
تعبعن �آراء كاتبيها� .إر�شادات الكتاب متوفرة
املعلومات املحتواة .كما �أن املحررين ال يتحملون م�س�ؤولية تلك امل�ساهمات والتي رّ
على املوقعwww.wmenews.com :
editors@wmenews.com
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كلـ ــمة الع ـ ــدد
�إن من الفوائد الكربى لتحرير هذه الن�شرة ما نتعلمه نحن املحررين عن �أمور البيئة يف ال�شرق
الأو�سط من خالل املقاالت التي نتلقاها ومرا�سالتنا مع زمالئنا .كثريا ما ن�سمع عن رتبة جديدة
اكت�شفت يف غابات املطر اال�ستوائية� ،أو ن�سعد بالأخبار املده�شة من د .ماكدونالد من قطر عن
اكت�شاف نوع جديد يف اخلليج العربي – بزّاقة منا�سبة للت�صوير ب�شكل مذهل تنتمي �إىل جن�س
.Chromodoris
ي�صعب على املرء �أن ال يت�أثر بغزو الإ�سمنت امل�سلح للبيئة الطبيعية يف املنطقة .كم تبقى من ال�سنني
قبل �أن ال جند مكانا نخ ّيم فيه؟ قد تقول �أن ذلك م�ستحيل ،لكن ،من منا كان يتخيل قبل � 10سنوات
�أن ي�صبح م�ستحيال التخييم على �شاطئ يف دبي لأن كل ال�شواطئ قد ع ّمرت؟ جند نحن الب�شر
ذلك �أمرا غري مريح ولكن فلنفكر للحظة يف احليوانات والنباتات الطبيعية التي �أزيحت جانبا� .إىل
�أين جرى ترحيل كل تلك احليوانات ،وهل يفكر �أو ُيعنى �أحد� ،أبعد من العناوين الرباقة للعالقات
العامة� ،أين هي تلك احلياة الفطرية الآن؟
عندما يكون للب�شر اعرتا�ضات ف�إن با�ستطاعتهم �إيقاف الأدوات واعرتا�ض الطرق ال�سريعة� .أما
عدميو الأ�صوات من �سكان العامل الطبيعي فلي�س لهم من خيار �سوى االعتماد على الب�شر املتقلبني
للن�ضال يف �صفهم .لذا فنحن ممتنون لأن هناك �أنا�سا ذوي وعي بالق�ضايا اجلادة التي تواجه
البيئة ،وقادرين على التعبري عن هموم جمتمعهم ،ولهم مواقع م�سئولة ت�سمح ب�إحداث التغيري .يف
مقــابلة حديثــة مع �صحيـفة جلـف نيــوز (� 8سبتمـرب�/أيــلول  ،2007الإ�س ــاءة للبي ــئة �سيـقتل غدن ــا،
 )http://archive.gulfnews.com/articles/07/09/09/10152422.htmيحـ ـ ـ ــذر ال�سيـ ــد
عبد العزيز املدفع ،املدير العام لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة� ،سكان منطقة ال�شرق
الأو�سط من �أنهم على �شفا «كارثة بيئية» .بعنرب ال�سيد عبد العزيز �أن املوارد الطبيعية للإمارات
العربية املتحدة واملنطقة الأو�سع ت�ستهلك يف م�شاريع تطوير م�سعورة ويطرح ال�س�ؤال – ما اجلدوى من
الكثبان الرملية �أو ال�صحاري؟ ويظن ،كما نفعل� ،أن ال�صحراء والبحر �ضروريان ل�صحتنا العقلية،
و�أن العي�ش يف الأدغال الإ�سمنتية يحول الب�شر �إىل �آالت .نحن بحاجة للمزيد من �أمثال ال�سيد عبد
العزيز – الذين يتحدثون بالنيابة عن البيئة – وعن «البزاقة» البحرية ال�صامتة املدفونة حتت
اجلزر ال�صناعية ،وعن ال�ضب الذي �أزيلت جحوره لإن�شاء املباين الفاخرة.
يعترب العلماء �أن الأمرا�ض التي تنتقل من احليوان �إىل الإن�سان متثل �أحد �أكرب الأخطار التي تواجه
الب�شرية .يف هذا العدد يقدم د .فرينري وزمالئه تقريرا عن �أوىل حاالت حمى غرب النيل التي
ت�سبب بها فريو�س غرب النيل يف ح�صان يف الإمارات العربية املتحدة� .إنه مر�ض انت�شر ،بعد ظهوره
يف الواليات املتحدة عام  ،1997ب�سرعة م�سببا وفيات بني الب�شر واخليول و�أنواع الطيور .تنقل
الطيور املهاجرة الفريو�س يف دمها ومتثل ت�أثريا بالغا يف ن�شره .يعلمنا د .لويد ود� .ستيدوورثي عن
مر�ض �آخر له ت�أثريات على ال�صــحة الب ــ�شرية ،احل ّمى املجهولة (�أو ح ّمى كيو) .ويبدو �أن هذه �أول
ويتوجب على حمرتيف �صحة احليوانات
حاالت للمر�ض ت�سجل يف الإمارات �أو اجلزيرة العربيةّ ،
املنزلية وحدائق احليوان العلم بها� .أنفلونزا الطيور هو مر�ض فريو�سي معروف ي�ؤثر يف الطيور
عرب العامل ،وقد عادت �أنفلونزا الطيور العالية الإمرا�ض �إىل الظهور عامليا ،مثرية قلق ال�سلطات
ال�صحية الب�شرية والبيطرية .يق ّدم الدكتور �أوبون وزمالئه تقريرا عن درا�سة �أظهرت وجود الأج�سام
امل�ضادة ل�ساللة  H5من �أنفلونزا الطيور يف �أنواع عديدة من الطيور الأ�سرية والطليقة يف الإمارات.
ح ّمى غرب النيل ،واحل ّمى املجهولة ،و�أنفلونزا الطيور كلها �أمرا�ض قد يكون لها ت�أثري بالغ على
ال�صحة الب�شرية وال�صناعات الزراعية يف املن ــطقة .هناك ح ــاجة يف الإمارات وكذلك ،دون �شك،
يف املنطقة ب�أ�سـ ــرها لأعمال بح ــث �أخرى مل ــراقبة وفهم الآثار املحتملة لهذه الأم ــرا�ض على الب�شر
واحليوانات امل�ست�أن�سة واحلياة الفطرية.

�أهداف جملة احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط
 .تع ــزيز الوعي البي ــئي ومناق�شة امل�س ــائل املتعلقة باملح ــافظة على البيـ ــئة واحلي ــاة الب ــرية يف ال�شـ ــرق الأو�سـ ــط.
 .ن�شـر املعلوم ــات لتمكني املخت ــ�صني من الإطـ ــالع على �أ�سـ ــاليب الإدارة الأفـ ــ�ضل للحيـ ــاة الب ـ ــرية والعنـ ــاية بها.
 .توفيـ ــر نقـ ــاط ات�ص ــال مركزية لتقدمي املعلومـ ــات والنــ�صائح العملي ـ ــة حـول �إدارة احلي ـ ــاة البــرية يف املنــطقة.

1

تعاين البيئة املحلية من النفايات .تعامل ال�صحاري
يف بع�ض الأماكن ك�صناديق قمامة مفتوحة .الحظ
املخترب املركزي للبحوث البيطرية يف دبي زيادة
هائلة يف وفيات احليوانات ب�سبب ابتالع املواد
البال�ستيكية .لكن �آفة «مر�ض كي�س البال�ستيك» قد
ي�صبح �أمرا من املا�ضي حيث ننقل يف ق�سم الأخبار
تطوير بال�ستيكيات تنحل يف البيئة وهي (كما
يقول �صانعوها) �أقل كلفة يف الإنتاج من الأكيا�س
التي ال تنح ّل يف البيئة .تل ّوث البيئة ،على هيئة
عقاقري بيطرية (ديكلوفيناك) التي تعطى للما�شية
والتي تقتل روا�سبها يف اللحم الن�سور الباحثة عن
الطعام� ،أدت �إىل تناق�ص كارثي يف تعداد الن�سور
يف الباك�ستان والهند .ي�صف كامببل مورن وزمالئه
اجلهود اجلارية ل�صون �أعداد الن�سور .متثل التقارير
املقلقة لـ بريداليف من �أن ديكلوفيناك متوفـّر يف
العيادات البيطرية يف تنزانيا تهديدا جديدا للن�سور
الأفريقية(http://www.birdlife.org/news/ .
)news/2007/10/africa_diclofenac.html

بعد �أن �أُعتقد �أنه قد انقر�ض؛�أعيد اكت�شاف �أبو
منجل الأ�صلع ال�شمايل امله ّدد يف �سوريا يف عام
� .2002أظهرت درا�سات جديدة خط هجرة وموقع
م�شتى هذا الطري ،يلفت د .بودن و د� .أجلور االنتباه
للحاجة حلماية �أف�ضل ملناطق احل�ضن والتكاثر
لإنقاذ الطري من االختفاء من ال�شرق الأو�سط من
جديد.
�إذا ،هناك العديد من املوا�ضيع ،وبع�ض احللول،
والكثري من ما ميكننا ،نحن املهتمني بو�ضع البيئة،
من الت�أمل فيه يف ن�شرتنا اجلديدة هذه .نتمنى
لكم قراءة �سعيدة ،ونرجو اال�ستمرار يف �إر�سال
املقاالت.

املحررون
editors@wmenews.com
www.wmenews.com

هيئة حترير املجلة
توم بيلي ،دكلن دونونفان،
كري�س لويد ،ثريي بيلي
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ح ّمى غرب النيل يف الإمارات العربية املتحدة
يو .فرينريي ،1تي .كتل ،2تـ .مو�سى ،2هـ .بابيكر ،2جي .ويتنج3

1املخترب املركزي للبحوث البيطرية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة2 .وزارة البيئة واملياه ،دبي3 .م�ست�شفى دبي للخيول ،دبي.

مقدمة

مت عزل فريو�س غرب النيل (الوادي املت�صدع ) لأول مرة يف مقاطعة غرب النيل يف �أوغندا يف عام  1937من دم امر�أة
حمي خفيف .ومنذ ذلك احلني �سجلت حاالت اندالع املر�ض يف كل �أنحاء العامل .و�صل مر�ض ح ّمى غرب
تعاين من مر�ض ّ
النيل �إىل الواليات املتحدة يف عام  ، 1999وانت�شر بعد ذلك يف كل �أنحاء الواليات املتحدة .لقد و�صل مر�ض ح ّمى غرب النيل
�إىل الإمارات .ونقدم هما لأول مرة نتائج فح�ص م�صلي عن املر�ض يف الإمارات.

املواد والأ�ساليب
ا�ستخدمت ثالثة اختبارات خمتلفة للأج�سام امل�ضادة يف عينات من اخليول جمعت من مواقع من �إمارات ا.ع.م .و�شملت
تلك اختباري �إليزا  ELISAخا�صة بالفريو�س املقابلة لـ  IgMو � ،IgGإ�ضافة الختبار حمايدة امل�صل � .SNTأجري االختبارين
الأول والثالث على  11عينة من كلية البيطرة يف كورنيل ،الواليات املتحدة ،بينما �أجري اختبار �إليزا لأ�سر  IgGعلى 750
عينة من اخليول يف املخترب املركزي للبحوث البيطرية ،دبي .يعترب اختبار  ® IDScreenو�ست نايل (من �شركة ،IDVet
فرن�سا ،بريد �إلكرتوين  )idvet.info@id-vet.comمناف�سا لـ �إليزا وي�ست�شعر الأج�سام امل�ضادة املوجهة �ضد حمفظة PrME
يف بروتني فريو�س غرب النيل .ميكن ا�ستخدام هذا االختبار لعدة �أنواع من احليوانات.

النتائج واملناق�شة
�إجماال ،مت فح�ص  750م�صال �أخذت من م�صادر يف � 6إمارات (با�ستثناء �أم القيوين) ومنطقة العني ،با�ستخدام �إليزا .IgG
ويف املجموع ظهر يف  144ح�صانا ( )%19,2منها �أج�سام م�ضادة للفريو�س .يظهر التوزيع يف ال�شكل  .1ظهرت الأج�سام
امل�ضادة لـ  IgMيف املرحلة املبكرة من العدوى ،ويف العادة ف�إنها ال تظهر من جديد بعد التعر�ض الإ�ضايف .ولذا ف�إن ايجابية
ا�ستجابة  IgMتدل ب�شكل عام على �إ�صابة حديثة ،وقد ا�ستخدم االختبار كفح�ص ابتدائي لتحديد الفريو�س يف اخليول
خالل فرتة � 6-2أ�سبوعا تقريبا بعد التعر�ض .ترتبط الأج�سام امل�ضادة  IgGبالبعد التذكري لرد الفعل املناعي وتظهر بعد
عدة مرات من التعر�ض للعدوى .وت�ستمر يف الدورة لوقت طويل ،لذا ف�إن اختبار �إيجابي لـ  IgGيدل بوجه عام على عدوى
�سابقة.
يقي�س اختبار  SNTمقدار الأج�سام امل�ضادة املح ّيدة حليوات ميكروبية حمددة يف امل�صل ،مما يدل على التعر�ض للحياة
امليكروبية .تدل نتيجة فح�ص �إيجابية من �إليزا مع نتيجة �إيجابية من  SNTعلى عدوى حديثة .تعني نتيجة فح�ص �سلبية
من  SNTمع نتيجة فح�ص �سلبي لـ  IgMالتع ّر�ض للفريو�س ،فقط.
يعود ال�سبب يف هذا اال�ستق�صاء �إىل ح�صان من غنتوت (�أبو ظبي) �أظهر �أعرا�ض �سريريه متطابقة مع التهاب الدماغ
لغرب النيل .تواجد يف هذا احل�صان �أج�سام م�ضادة لـ  IgMو SNTلفريو�س غرب النيل� .أخذت  69م�صال من منطقة غنتوت
واختربت الحقا ،و�أظهرت  )%84( 58منها �أج�ساما م�ضادة لهذا الفريو�س .لكن ،وعند فح�ص  11من هذه اخليول لـ IgM
و  SNTيف كورنيل ظهرت نتائج ايجابية يف فح�ص  SNTفقط ،مما يدل �أن هذه اخليول قد تعر�ضت للفريو�س قبل �أكرث من
�ستة �أ�سابيع على �أخذ العينات .كما �أن فح�ص عينات دم من  3حمائم وح�شية من غنتوت كان ايجابيا يف �إليزا  .IgGتبذل
اجلهود الآن لعزل الفريو�س من البعو�ض والطيور.

�إن للطيور املهاجرة احلاملة لهذا الفريو�س يف دمها ت�أثري كبري
يف انت�شار ح ّمى غرب النيل .وميكن لأي طري تقريبا �أن يحمل
هذا الفريو�س لكن بع�ضها ،الغربانيات (كالغراب ،والغراب
الأ�سحم) وع�صفور �أبو احلن �أكرث عر�ضة .يجب على �أنظمة
مراقبة هذا الفريو�س الرتكيز على هذه الأنواع� ،إ�ضافة لأي نوع
�آخر من الطيور .من املعروف �أن �أنواع الطيور تلعب دورا هاما يف
ا.ع.م .يف غنتوت �أظهر فح�ص  3حمائم وح�شية نتائج �إيجابية.
متثل اخليول والب�شر ُم�ضيفا نهائيا ولذا فهي ال تنقل الفريو�س.
�إن احلمولة الفريو�سية يف الدم منخف�ضة حلد ال ي�سمح بنقل
العدوى للبعو�ض .ال ينتقل هذا الفريو�س �إال عن طريق البعو�ض،
الذي ي�صبح َمعد ّيا عند تناول وجبة من دم طري حامل
للفريو�س.
اخلال�صة
لقد دخل فريو�س غرب النيل �إىل الأمارات العربية املتحدة.
و�أظهرت م�سح لـ  750عينة م�صلية من خيول ا.ع.م .انت�شارا
بن�سبة  .%20وقد �سمحت وزارة البيئة واملياه بتطعيم اخليول
�ضد فريو�س غرب النيل.
املراجع
املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.

11.50%
28.60%

7.14%

لت�شخي�ص ح ّمى غرب النيل ،يجب تقدمي العينات التالية من �أي نوع حيوان �إىل املخترب املركزي للبحوث البيطرية (Steele
): et al., 2000
•
•
•
•

لعزل الفريو�س :قطع من الكلية ،طازجة �أو جم ّمدة
الختبار  :PCRقطع من الكلية ،طازجة �أو جم ّمدة
فح�ص الأج�سام امل�ضادة 0.5 :مل من امل�صل املج ّمد (لـ  IgMو�/أو )IgG
فح�ص امل�ست�ضدات  :antigenبعو�ض جم ّمد

�إن عزل الفريو�س �ضروري لتو�ضيح ما �إذا كان ال�ساللة املوجودة يف الدم من النوع � 1أو  .2ت�شكـّل ال�ساللة  2الفريو�سات
التي توجد منت�شرة فقط يف حلقات حيوانية التوطن يف الطيور يف �أفريقيا دون �أي �إمرا�ض يذكر (Castillo-Olivares and
) .Wood, 2004وحيث �أنه مل يظهر �سوى ح�صان واحد ب�أعرا�ض يف اجلهاز الع�صبي املركزي حتى الآن ،ف�إننا نعتقد �أن
�ساللة معتدلة جدا من فريو�س غرب النيل تنت�شر يف الإمارات العربية املتحدة.

5.40%
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ال�شكل  :1انت�شار الأج�سام امل�ضادة لفريو�س غرب النيل يف خيول
فح�صت يف ا.ع.م.
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م�شروع ا�ستعادة ن�سر الغريفون الأقرع
(جيب�س  ) GYPS VULTUREيف الباك�ستان
كامبل مورن� ،1أزما خان ،2في�صل فريد2
The Hawk Conservancy Trust, Andover, Hampshire, SP11 8DY, England. campbell@hawkconservancy.org.
WWF-Pakistan, Ferozepur Road, Lahore 54600, Pakistan

1
2

ال�صغرية من الن�سور والغذاء املتوفر �سيجعل عمليات ال�صيد
بالفخاخ �أمرا �صعبا؛ �إال �أن امل�شروع بخطط للح�صول على � 15إىل
 20طريا .على املدى البعيد؛ يعترب �إن�شاء �أبراج �إ�ضافية للإكثار
هدفا رئي�سيا .يف هذا املجال فقط يعترب جدول الوقت مالئما.
�ستمر عدة �سنوات على الأرجح قبل �أن ت�صبح البيئة مالئمة
لإطالق الن�سور يف الربية من جديد .للم�شروع طاقة �إنتاج تبلغ
 15-10فرخا يف العام.

ا�ستنتاجات

مقدّمة
منذ بداية ت�سعينات القرن املا�ضي ،هَ َوت �أعداد الن�سور يف �شرق �آ�سيا ب�أكرث من  .%95وكانت �أكرث الأنواع ت�أثرا الن�سر ال�شرقي
�أبي�ض الظهر  ،Gyps bengalensisوالن�سر طويل املنقار  ،G. indicusوالن�سر دقيق املنقار  .G. tenuirostrisويعود
ال�سبب الرئي�سي لتناق�ص الأعداد �إىل مادة ديكلوفيناك البيطرية ،وهو عقار م�ضاد لاللتهابات خال من ال�ستريويدات (Oaks
).et al. 2004
ت�ضمنت اجلهود العالجية لل�صون تطوير مراكز �صون للتكاثر ،والتي تهدف �إىل احتواء �أعداد جوهرية من الن�سور �إىل �أن
ت�صبح البيئة �آمنة .وعندها �ست�ستخدم كم�صدر لإعادة تقدمي �أو للتزويد الإ�ضايف للأعداد الربية .لقد عملت هذه املراكز
بنجاح لعدة �سنوات ،بل ورمبا لعقود .تتطلب الإدارة احليوانية طويلة الأمد للن�سور الأ�سرية� ،إ�ضافة �إىل الإكثار و�إعداد الن�سور
للإطالق م�شاركة لعدد وا�سع من املنظمات.
يف الوقت الراهن ،ين�شط مركزان يف الهند ،وافتتح مركز ثالث يف الباك�ستان يف عام  .2007ونقدّم هنا معلومات عن �أعداد
الن�سور يف الباك�ستان ،وخطوطا عري�ضة لربنامج جتديد ن�سر الغريفون الذي �أطلقه �صندوق دعم الطبيعة  WWFالباك�ستان
يف عام  .2004وقلب هذا امل�شروع هو مركز �صون الن�سور يف ت�شاجنا ماجنا يف والية البنجاب الباك�ستانية على م�سافة  80كلم
جنوب غرب الهور.

اجتاهات �أعداد ن�سر الغريفون يف الباك�ستان
بني عامي  2002و 2007تراوح معدّل التناق�ص يف �أعداد يف �أكرب ثالثة م�ستوطنات لن�سر الغريفون بني  %11و� %61سنويا
) .(Gilbert et al. 2006كانت اثنتني من هذه امل�ستوطنات ،ت�شاجنا ماجنا (جنوب غرب الهور) ودهولواال (�شمال �شرق
ملتان) يف حالة انقرا�ض يف مو�سم تكاثر  .2004/2003فقد انخف�ضت الأعداد من  758ع�شا نا�شطا و 412ع�شا نا�شطا فيهما
يف � .(Gilbert et al. 2006) 2001/2000أما امل�ستوطنة الثالثة ،تواواال (�شمال �شرق ملتان) فقد كان العدد  445زوجا
متكاثرا يف  2001/2000وانخف�ض �إىل  84زوجا يف  .(Gilbert et al. 2006) 2006/2005وبحلول �إبريل/ني�سان  2007مل
يبقى يف تواواال �سوى ع�شـّني نا�شطني.

�أن م�شروع �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان ال�ستعادة ن�سر
الغريفون هو جزء من جهد �إقليمي ل�صون ن�سر الغريفون اجلنوب
�آ�سيوي .يحظى امل�شروع بفريق عمل ملتزم ،ودعم قوي من
احلكومة وال�شركاء ،وجمموعة من الأهداف الوا�ضحة� .سيتم
التطوير والتو�سعة الإ�ضافية للمن�شئات يف ال�سنوات القادمة ،كما
ملحة لزيادة �سعة املن�ش�أة.
�أن هناك حاجة ّ
لي�س هناك �أي توقعات خلتام �سريع ل�صون ن�سر الغريفون يف جنوب
�آ�سيا� .إن ا�ستمرارية خطوط االت�صال وامل�شاركة يف املعلومات بني
الهند والباك�ستان �ستعود بالفائدة على كل الأطراف التي تعمل
�سويا يف هذا امل�شروع العاملي لل�صون.

�شكر وتقدير

الربيجادير خمتار �أحمد؛ �شمايل �أحمد خواجه؛ حممد امتياز
تاجوار؛ د� .أر�شاد هارون تو�سي؛ علي ح�سن حبيب؛ �شكيل �أحمد؛
د .عوي�س �أني�س؛ بابا �إ�سالم؛ د .منري فرياين؛ كري�س بودن؛ جون
ت�شتي؛ ماريون جووت؛ ال�سري جورج يوجن.

املراجع

املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار احلياة
الربية يف ال�شرق الأو�سط.

يف م�سح �أجراه �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان يف نوفمرب/ت�شرين ثاين ودي�سمرب/كانون �أول  2006مت تغطية  23م�ستوطنة
رئي�سية وثانوية معروفة يف  16مقاطعة عرب والية البنجاب .ومل ت�شاهد الن�سور �إال يف  5مزارع حرجية ،ومبجموع  37زوجا
متكاثرا.

م�شروع ا�ستعادة ن�سر الغريفون
�إن الهدف الرئي�سي للم�شروع هو �صون و�إكثار عدد قابل للنمو من ن�سور الغريفون .تت�ضمن �أهداف امل�شروع الأخرى املراقبة
امل�ستمرة للأعداد الرب ّية ،والقيام بال�ضغوط للمنع التام ال�ستخدام مادة ديكلوفيناك من البيئة وبناء ال�سعة للإطالق النهائي
للن�سور التي �أكرثت يف الأ�سر.
�إن امل�شروع الذي يديره �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان ،هو م�شاركة بني �صندوق دعم الطبيعة – الباك�ستان ودائرة احلياة
الربية واملتنزهات يف البنجاب ،ووكالة البيئة يف �أبو ظبي ،و�صندوق �صون ال�صقور يف اململكة املتحدة .يقوم �صندوق دعم
الطبيعة – الباك�ستان بالإدارة وتقدمي اليد العاملة ،بينما يقدم �صندوق �صون ال�صقور الدعم الفني والتدريبي والتمويلي .وقد
قدمت وكالة البيئة التمويل الأ�سا�سي للمن�ش�أة ،وقدم �صندوق دعم الطبيعة – الواليات املتحدة متويل �أعمال امل�سح .هناك يف
الوقت الراهن برج طيور كبري ب�سعة  30ن�سرا تقريبا ،ومبنى ملحق للخدمات� .ست�ضم املرحلة التالية من البناء �أربعة �أبراج
على الأقل ومن�شئات هيكلية �إ�ضافية كحقول ع�شبية للموا�شي ،وت�سييج حميط املوقع ،وغرف للتثليج� .إن ان�شاء مرافق ا�ستيعاب
املوا�شي �أمر �أ�سا�سي .لأن احليوانات التي ت�شرتى يجب �أن ال تكون قد عوجلت بالديكلوفيناك ،ويتوجب �إبقائها ملدة � 7أيام قبل
الذبح للت�أكد من عدم وجود �أي روا�سب للديكلوفيناك يف �أج�ساد الذبائح .يعترب تطوير مهارات املوظفني يف �أمور ح�ضن البي�ض
وتربية الأفراخ عن�صرا رئي�سيا للم�شروع و�سيتم من خالل التدريب وبناء الطاقات.

ال�شكل  .1الن�سر ال�شرقي �أبي�ض الظهر )(Gyps bengalensis
)(©Ghulam Rasool

الأعداد احلالية واخلطط امل�ستقبلية
يف �أغ�سط�س�/آب  2007كان هناك  11ن�سرا يف املن�ش�أة� .إن التكاثر امل�ستقبلي لهذا العدد القليل �أمر حمدود ،ومن الوا�ضح
�أن هناك حاجة لزيادة عدد الن�سور يف املن�ش�أة .لهذا ال�سبب �سيتم �صيد ن�سور برية بالفخاخ يف بداية عام � .2008إن الأعداد
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احل ّمى املجهولة (ح ّمى كيو  -الكوك�سِ يلَة البورني ِت َّيه)
يف غزال داما
كري�ستوفر لويد ،1مارك �ستيدوورثي2

1م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة2 .جمموعة ) ، International Zoo Veterinary Group Pathology (IZVG

ليدز ،اململكة املتحدة.

غزال الداما  Gazella damaهو نوع من جنوب ال�صحراء الأفريقية مدرج ب�أنه مهدّد ب�شكل خطري يف القائمة احلمراء
 2007للإحتاد العاملي ل�صون الطبيعة  IUCNب�سبب ال�صيد اجلائر وتدمري املوائل ) .(Newby et al 2006تبلغ هذه
الغزالن الن�ضج اجلن�سي بني �أعمار  1,5و  2عاما وت�ضع يف العادة �أثناء املدى الطبيعي عجال واحدا يف ال�شتاء �أو الربيع
).(Mallon and Kingswood 2001
يحتفظ بـ  23من غزالن الداما ( 4ذكور و� 19أنثى) يف جمموعة خا�صة يف الإمارات العربية املتحدة منذ مار�س�/آذار
 .2006وتوجد يف حظرية رملية م�س ّيجة مع ات�صال وتع ّر�ض مبا�شر مع جمموعة غري م�ست�أن�سة من احلافريات مبا فيها
غزال �سربجن بوك  ،Antidorcas marsupialisاليحمور  ،Dama damaوالنياال  .Tragelaphus angasiiكانت
احلظرية �سابقا ت�ضم ماعزا �أزيلت يف �سبتمرب�/أيلول  2005وغطيت بالرمل قبل تقدمي غزال الداما.
بني مايو�/أيار و�أغ�سط�س�/آب � 2007أجه�ضت  5من �إناث القطيع يف مرحلة متقدمة من احلمل .وكانت الأجنة مكتملة
النمو دون �أي عوار�ض خارجية للمر�ض .ومل يظهر الت�شريح التايل للوفاة �أي ظواهر �شاذة� .أظهر فح�ص �شامل ملر�ضيات
الأن�سجة(هي�ستوباثولوجي) لأن�سجة حالتني (جمموعة  – IZVGاململكة املتحدة) عالمات َ�شف ُْط ال ِعقي يف الرئات كال
الكوك�سي َلة
اجلنينني متطابقة مع �ضائقة جنينية والتهاب ناخر حاد للم�شيمة ،مع داخل �آفة م�شتملة م�شتبهة لعدوى
ِ
البورني ِت َّيه.
مل تظهرعينات من املادة امل�شيمية والطحال اجلنيني والرئة والكبد يف فح�ص زرع فريو�سي يف املخترب املركزي للبحوث
البيطرية ،دبي ،زرع �أي فريو�سات .لكن املادة امل�شيمية التي �أخ�ضعت الختبار ( PCRخدمات الت�شخي�ص اجلزيئي،
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه ،والربو�سيلة املجه�ضة ،والربو�سيله  ،Bوبرميات  ،SPPواملقو�سة الغندية،
جنوب �أفريقيا) بحثا عن
ِ
والنيو�سبورا الكلبية ،و املُ َي ِّو َر ُة ديفري�سوم ،وفريو�س الهريب�س البقري ،وال�شالميدفيال املجه�ضة ،والإ�سهال البقري الفريو�سي
�أظهرت نتيجة �إيجابية لوجود عن الكو ْك ِ�سي َّل ُة ال ُبورني ِت َّيه .وبعد هذه النتيجة� ،أخ�ضعت املواد امل�شيمية من احلاالت اخلم�سة
ناع َّية (معهد
والكي ْميا ُء الهي�ستولوجي ُة ا َمل ِ
ا�ستعاديا �إىل فح�ص هي�ستوباثولوجي (جمموعة  – IZVGاململكة املتحدة)ِ ،
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه.
موريدن ،اململكة املتحدة) .و�أظهرت جميعها التهابا ناخرا للم�شيمة ،مع ت�صنيف �إيجابي لأنظمة
ِ
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه هي بكترييات حيوانية امل�صدر �إجبارية داخل اخلاليا .وقد عرث على الأج�سام امل�ضادة لهذا النظام
ِ
يف عدد كبري من احليوانات ت�شمل اللبونات والزواحف والربمائيات والطيور .وهي �سبب �شائع للإجها�ض يف املجرتّات
والكوك�سي َلة البورني ِت َّيه مقاومة ب�شكل عال جدا يف
الأهلية ،وتفرز احليوانات امل�صابة عددا كبريا من الأنظمة يف البيئة.
ِ
البيئة وميكن انتقالها عن طريق احليوانات املف�صلية ،واالت�صال املبا�شر ،والبخ الهوائي ،واالبتالع .مل توثق املطبوعات
�إال عددا ي�سريا من احلاالت من احليوانات غري الأهلية� .سجلت حاالت م�شيمة بالتهاب ناخر مع الإجها�ض �أو الوالدة

امليتة يف غزالن كوفيري  ،Gazella cuvieriوالكودو الكبري

Tragelaphus strepsiceros strepsiceros (Stalis
) ،1996وغزال اليحمور )،(Simmert et al 1998

وبع�ض احليوانات الزعنفية الأقدام الأمريكية اجلنوبية
).(Jurczynski et al 2005

للكوك�سي َلة البورني ِت َّيه
ح�سب علم امل�ؤلفني ،ف�إن االنت�شار امل�صلي
ِ
بني احليوانات والب�شر غري معروف ب�شكل كبري يف الإمارات
العربية املتحدة ،رغم �أن جمموعة من حاالت الإجها�ض
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه يف عام 2005
بني املاعز ون�سبت �إىل
ِ
) .(Wernery pers comm.لكن م�سحا ُم�صليا من�شورا
عن جمال ال�سباق يف �أبو ظبي �أظهر انت�شارا م�صليا بن�سبة
 ،(Afzal and Sakkir 1994) %7,9بينما �أظهر بحث
غري من�شور يف دبي انت�شارا بني اجلمال بن�سبة %40-20
).(Wernery, unpublished data
مل تذكر �أي حاالت �إجها�ض يف الدرا�ستني� .إن من املمكن
�أنه وب�سبب املوقع اجلغرايف والعدد الكبري من ذوات احلافر
الأهلية وت�أكيد تواجد احل ّمى املجهولة-كيو يف املناطق املحيطة
)� (Scrimgeour et al 2000أن تكون البكترييا متوطنة يف
الكوك�سي َلة
الإمارات .يف البالد التي يتوطن فيها فريو�س �إىل
ِ
البورني ِت َّيه ف�إن الأمرا�ض حتدث ب�شكل مت�شتت ولذا فقد تكون
منخف�ضة الت�شخي�ص ومنخف�ضة الإعالن.(Marrie 1995) ،
يف زميبابوي ،حيث مل يبلغ عن حمى كيو احلادة على الإطالق
للكوك�سي َلة البورني ِت َّيه يف  %37من
وجدت م�ضادات الأج�سام
ِ
الب�شر و %39من املا�شية و %10من املاعز).(Kelly et al 1993
�إن املر�ض معدي ب�شكل عال ويعترب املعتنون باحليوانات �أكرث
تعر�ضا .وي�شعر معظم املتعر�ضني له ب�أمرا�ض حادة قاتلة
و�أمرا�ض مزمنة يف �أقلية.
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه ك�سبب حمتمل
يقرتح امل�ؤلفون �أن تعترب
ِ
للإجها�ض املت�أخر �أو الوالدة امليتة يف ذوات احلافر غري الأهلية
يف الإمارات� .أن �إمكانية النقل احليواين لهذه البكترييات وعدم
الفح�ص الظاهر �ضمن الإمارات لهذا املر�ضـ يجب �أن يراعى
من قبل املعاجلني الذين يتعاملون مع ذوات احلافر الأهلية
والغري �أهلية يف املنطقة.
�شكر وتقدير
يود امل�ؤلفني �أن ي�شكروا جمموعة International Zoo
 ،Veterinary Group Pathologyوخدمات الت�شخي�ص
اجلزيئي ،جنوب �أفريقيا ،واملخترب املركزي للبحوث البيطرية
ملا قدموه من م�ساعدة .كما ن�شكر �إويل فرينريي على املعلومات
املقدمة.
املراجع
املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.

ال�شكل  .1جنني غزال داما ولد ميتا )(©Chris Lloyd
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جهود متوا�صلة للإبقاء على م�ستوطنة طائر �أبو منجل
الأ�صلع ال�شمايل يف �سوريا

الأولويات .لقد �أتاحت لنا هذه املبادرة �أن نقوم بخطوات �صون
للنوع يف موئلها ال�شتوي ،ويف الدول التي تقع على خط الهجرة،
�إ�ضافة �إىل موقع التكاثر يف �سوريا.

بريداليف �إنرتنا�شيونال ،فرع ال�شرق الأو�سط ،واجلمعية امللك ّية حلماية الطيور (بريداليف بارترن – اململكة
املتحدة)

تركزت جهود ال�صون حتى الآن على تخفي�ض الت�أثريات ال�سلبية
على جناح التكاثر ،علما ب�أنه يف حالة طائر طويل العمر كهذا،
يغلب �أن تكون املحافظة على حياة الطائر البالغ عن�صر ًا حمددا
للتعداد .ن�شعر �أن املوطن ال�شتوي للبالغني هو �آمن ن�سبيا .لكن
م�شتى ال�صغار يبقى جمهوال .لكننا ن�أمل �أن تكمل بيانات التتبع
هذه ال�صورة ب�شكل ي�ضمن �صون احليوان عرب جماله.

ي�صنف طائر �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل  Geronticus eremiteب�أنه مهدّد ب�شكل خطري ،وهي �أعلى مرتبة تهديد وفق
معايري الإحتاد العاملي ل�صون الطبيعة �( ،IUCNأنظر بريداليف  ،)2000حيث مل يتبقى منه يف التجمعات الربية املعروفة
�سوى  150زوجا يف املغرب وزوجني اثنني يف �سوريا .يعترب التعداد يف املغرب م�ستقرا ويتمتع ب�إدارة �صون جيدة� .أما النوع
ال�شرقي ،والذي كان يتواجد يف ال�سابق عرب ال�شرق الأو�سط وم�ؤخرا يف جنوب �شرق تركيا فقط ،فقد �أعيد اكت�شافه يف
�سوريا يف عام  2002بعد �أن كان يظن �أنه قد انقر�ض يف الربية.
ت�سجل �أي م�شاهدات لطائر �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل يف �سوريا منذ عام  (Aharoni 1929) 1928رغم حماوالت
مل ّ
املخت�صني بعلم الطيور للعثور عليه (Kumerloeve 1984, Heim de Balsac & Mayaud 1962, Hoyo
) Calduch 1989مما �أدى �إىل ا�ستنتاج �أنه قد انقر�ض .ولذا فقد اعترب اكت�شافه يف عام  2002يف م�ستوطنة تكاثر يف
منطقة تدمر ،يف نظر البع�ض �أهم اكت�شاف يف جمال الطيور يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الثالثني الأخرية .مل ت�سفر
جهود بحث �أخرى يف عام  2003يف ال�سهوب ال�سورية عن اكت�شاف �أي مواقع �أخرى .كانت امل�ستوطنة ال�صغرية تت�ألف من
ثالثة �أزواج وفرخ لكل منها .يف العام التايل� ،أدى التكاثر وح�سن احلماية واملراقبة �إىل ت�ضاعف العدد برتبية الأزواج
الثالثة ل�سبعة �أفراخ .يف عام  2004ت�ضاءل امل�ستوطن �إىل زوجني متكاثرين وفرخني لكل منهما .وقد بلغ التعداد � 5أفراد
يف عام  2005الذي كان مو�سم التكاثر فيه غري ناجح .من امل�شجع �أن �سبعة طيور ،ت�شمل ثالثة �صغار ،عادت يف عام 2007
وقام الزوجني برتبية �أربعة �صغار .تعترب عودة ال�صغار الأربعة �أول دليل على �أن الطيور ال�صغرية قد قطعت بنجاح خط
هجرتها املجهول.
تهاجر املجموعة بعد مو�سم التكاثر �إىل م�شتى مل يكن معروفا حتى فرتة قريبة .تبد�أ الهجرة يف �شهر يوليو/متوز ،وتتم
العودة �إىل تدمر يف منت�صف فرباير�/شباط .جنحت جمعية بريداليف واجلمعية امللكية بالتعاون مع وزارة الزراعة
والإ�صالح الزراعي ال�سورية يف يونيو/حزيران  ،2006يف الإم�ساك بثالثة طيور بالغة وتزويدها مبر�سالت التتبع بالأقمار
ال�صناعية .بف�ضل مبادرة ا�ستخدام املر�سالت تبني �أن موطنها ال�شتوي هو يف �إثيوبيا مع وقفات ق�صرية يف اليمن،
و�أرترييا ،عرب الأردن ،وال�سعودية ،وال�سودان (�أنظر  .)Lindsell et al in pressوقد نظمت اجلمعية امللكية حملة
يف �شتاء عام  2006ملراقبة واكت�شاف الطيور يف م�شتاها يف �إثيوبيا بالتعاون مع جمعية احلياة الربية والتاريخ الطبيعي
الإثيوبية ،وبتمويل جزئي من حديقة حيوان ت�ش�سرت ،وجمعية طيور ال�شرق الأو�سط .اكت�شفت احلملة �أن الطيور تق�ضي
ال�شتاء يف مرتفعات �إثيوبيا و�أنه لي�س ثمة �أخطار حتدق باملوطن .ل�سوء احلظ ،مل يعرث على �أي �صغار برفقة الطيور البالغة
�أثناء احلملة .مت تزويد �أحد الأفراخ مبر�سل يف عام  2007وظهر �أن ال�صغري يق�ضي ال�شتاء يف �سوريا على مقربة من موقع
التكاثر .ل�سوء احلظ توقف املر�سل عن العمل لأ�سباب غري معروفة� .أ�صبح تزويد املزيد من ال�صغار مبر�سالت على �سلم

لعدة قرون كانت �أعداد طائر �أبو منجل الأ�صلع ال�سوري يف
تناق�ص .وعليه ف�إن �ضمان بقائه يف �آخر م�ستوطنة برية �أمر
�ضروري للحفاظ على التن ّوع البيئي لي�س على امل�ستوى الوطني
فح�سب بل وعلى امل�ستوى العاملي �أي�ضا .لقد �أ�صبحت هذه
القلة من طيور �أبو منجل الناجية رمزا للرتاجع البالغ للبادية
ال�سورية ،وهي م�ساحات وا�سعة غن ّية بالتنوع البيئي جتدها
اليوم يف حالة من الت�صحـّر املتقدّم.
ملحة ملعاجلة امل�شاكل العري�ضة لرتاجع الأنظمة
�إن هناك حاجة ّ
البيئية ليكون لطائر �أبو منجل الأ�صلع فر�صة للبقاء على املدى
البعيد .يف �سوريا ،يعترب ال�صيد تهديدا �إ�ضافيا رئي�سيا لهذه
الأعداد ال�صغرية ،كما �أن الرعي اجلائر قد قلل من نوعية
املوائل يف مناطق الأكل .لقد كان معدّل التكاثر يف عام 2005
ِ�صفر ًا ،ويقول احلرّا�س املحل ّيون �أن احليوانات ال�ضارية قد
تكون ال�سبب يف ذلك� .إننا ننظر �إىل طائر �أبو منجل كطليعة
قائدة قد يقودنا احلفاظ عليه �إىل �صون غريه من ت�شكيلة
احلياة الفطر ّية والأنظمة البيئية.
لقد قادت بريداليف �إنرتنا�شيونال ،عرب فرعها لل�شرق الأو�سط،
وبالتعاون مع اجلمعية امللك ّية حلماية الطيور (بريداليف بارترن
– اململكة املتحدة) �أعمال حماية طائر �أبو منجل الأ�صلع يف
�سوريا بتعاون وثيق مع وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي
واجلمعية ال�سورية حلماية احلياة الربية .وقد �أعلنت منطقة
التكاثر يف �سوريا منطقة حمم ّية من قبل الوزارة يف عام ،2004
وكذلك ك�أحد مناطق الطيور الهامة من قبل بريداليف يف عام
 .2007وقد �أطلق م�شروع تدمر يف �سوريا برنامج �أبحاث و�صون
بالتعاون مع املجتمعات املحل ّية كما ح�صل على برنامج حرا�سة
�شامل .وبعد حتديد خط الهجرة واملناطق ال�شتوية ،تنظر
بريداليف واجلمعية امللكية بالتعاون مع ال�سلطات ال�سورية
يف القيام ببحوث يف بيولوجية التغذية والتكاثر وكذلك يف
احتياجات املوطن ،و�ست�ستمر يف مراقبة الأعداد وجناحات
التكاثر� .إن حماية املواقع الرئي�س ّية للتكاثر واجلثوم هو ن�شاط
م�ستمر تقوم به الوزارة بالتعاون مع املجتمعات املحلية التي
تقيم يف امل�ستوطنة واملنطقة املحيطة.

املراجع:
املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار احلياة
الربية يف ال�شرق الأو�سط.

ال�شكل  .1طائر �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل )(© BirdLife International
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االنت�شار امل�صلي لأنفلونزا الطيور  H5يف الطيور
يف الإمارات العربية املتحدة
�سوما� ،1سي� .سيلفانوز ،1دي� .أودونوفان� ،2إ�س ماكـّون� ،3إ�س .جوزيف،4
�إي� .أوبون ،1تي� .آ .بيلي� ،1آ .دي ّ
يو .فريتري4

الأو�سط) .يف الدرا�سات امل�ستقبلة يجب ا�ستخدام م�ست�ضد
 H5ذي ُنورامينيداز خمتلف مثل  .N9يف احلقيقة �شكـّت بع�ض
الفحو�صات املخربية عينات ايجابية م�صلية �ضد م�ست�ضدين
خمتلفني لهما منيطات ُنورامينيداز خمتلفة للت�أكد (Manvell,
).pers comm.

مقدّمة

�إن بياناتنا كا�شفة لأنه مل ي�سبق �أن عزل النمط امل�صلي
لأنقلونزا  H5يف الإمارات العربية املتحدة ،كما مل ي�سبق ك�شف
�أي ارتباط له بنفوق الطيور� .أن م�صدر التعر�ض لأنفلونزا
 H5غري وا�ضح .لكن بع�ض الطيور التي �شملتها الدرا�سة تنقل
ب�شكل دوري �إىل دول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط ،حيث ك�شف عن
حاالت من  H5ولذا فقد تكون قد تعر�ضت للفريو�س هناك .كما
ال ميكن جتاهل احتمال االت�صال املبا�شر للطيور الأ�سرية بطيور
برية مهاجرة .كما �أن الطيور الربية تزور الربك التي يحفظ
فيها دواجن املاء والفالمينجو.

1م�ست�شفى دبي لل�صقور ،دبي2 ،مركز وادي ال�صفا للحياة الرب ّية ،دبي3 ،مركز �سمو ال�شيخ بطي املكتوم للحياة الربية ،دبي4 ،املخترب املركزي للبحوث
البيطرية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.

�أنفلونزا الطيور  Orthomyxoviridaeهو مر�ض فريو�سي معروف ي�ؤثر يف الطيور عرب العامل .يف ال�سنوات الأخرية،
عادت للظهور �أنفلونزا الطيور العالية الإمرا�ض  HPAIيف �أنحاء العامل مما زاد من قلق ال�سلطات الطبية الب�شرية
والبيطرية .ظهرت �أنفلونزا الطيور يف عدة دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط .يف باك�ستان انت�شرت حاالت يف الدواجن
من منيط  HPAI H7N3يف عام  (Naeem 1998) 1995و  H9N2يف عام  .(Naeem et al. 1999) 1998يف �إيران
مت عزل خم�سة منيطات  ،H3N8و  ،H7Nو  ،H8Nو  ،H9Nو H10N7من طيور بط مهاجرة �أثناء حملة مراقبة يف
 .(Fereidouni et al. 2005) 2004-2003يف الكويت عرث على طريين م�صابني ب�أنفلونزا الطيور يف عام  ،2005وجاء
فح�ص لطائر فالمينجو مهاجر �إيجابيا لـ  ،H5N1وثبت �إ�صابة �صقر م�ستورد بـ )� .H5N1 (PROMED 2005إال �أن
عزل  HPAI H5N1يف �صقور يف اململكة العربية ال�سعودية ) (Samour et al, 2007هو �أكرث مدعاة للقلق ب�سبب قربها
من الإمارات العربية املتحدة.
مت عزل �سالالت من الفريو�س ب�صورة متقطعة من الطيور يف ا.ع.م� .شملت  ،H7N3و ،H7N1و H9N2(Wernery
) .and Manvell 2003; Kent et al. 2006مل تثبت �سوى �ساللة واحدة  H7N3املعزولة من �صقر �شاهني Falco
� peregrinusأنها عالية الإمرا�ض للدجاج ) .(Manvell et al. 2000ولقلة توافر البيانات امل�صلية لـفريو�س الأنفلونزا
يف طيور ا.ع.م ،(Bailey et al. 1996) .فقد قررنا �أن درا�سة م�صلية �ستكون مفيدة لفهم وبائيات املر�ض.

املواد والأ�ساليب

�شملت الدرا�سة عددا حمدودا من الطيور الربية ،ولذا ف�إننا
مل نتمكن من الو�صول �إىل �أي نتائج مدعومة بالإح�صائيات
حول احتمال وجود فروق يف انت�شار �أنفلونزا  H5بني الأعداد
الطليقة والأ�سرية ،كما �أنه يجب اعتبار نتائجنا مبدئية� .إن
القيام بدرا�سات م�ستقبلية با�ستخدام عدد �أكرب من احليوانات
ومن منطقة جغرافية �أو�سع �ضمن الإمارات وال�شرق الأو�سط
�سيكون له مردود �إيجابي يف فهم وبائيات املر�ض.

جمع  443منوذج م�صل من طيور ال تظهر �أي من العالمات الوا�ضحة للمر�ض .ب�شكل عام متثلت  7رتب (�أن�سرييفورمز ،
كارادريفورمز  ،كيكونيفورمز  ،كولومبيفورمز  ،وفالكونيفورمز ،وغاليفورمز  ،وغرويفورمز) و� 38صنفا (�إ�ضافة لأربعة
�أ�صناف من ال�صقور الهجينة) يف هذه الدرا�سة امل�صلية .جرى ت�شكيل املجموعة ب�شكل رئي�سي من طيور �أ�سرية ،خ�ضع
بع�ضها �إىل فحو�ص �صحية �سنوية روتينية يف م�ست�شفى دبي لل�صقور ،بينما كان البع�ض جزءا من ا�ستق�صاء م�صلي �سابق
للتطعيم .مل ت�ضم املجموعة �سوي  33طائرا بريا� ،شملت  32من بط البرُ كة  ، Anas platyrhynchosونور�س �أ�سود
الر�أ�س  .Larus ridibundusمل ي�سبق تطعيم �أي من احليوانات �ضد �أنفلونزا الطيور .كان التقنية امل�صلية امل�ستخدمة
هي تثبيط الرتا�ص الدموي � haemagglutination inhibitionضد ُم ْ�ست َِ�ض ّد  H5N2با�ستخدام  %1ممر�ض من
خاليا الدم احلمراء لدجاج حر كما هو مو�صوف يف مكان �آخر) .(OIE 2004واعترب معيار ما ي�ساوي �أو يزيد عن 8/1
ايجابيا.

املراجع

النتائج

املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.

�شكر وتقدير
ي�شكر امل�ؤلفون �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد املكتوم وال�سيد
حميد عبيد املهريي مدير م�ست�شفى دبي لل�صقور ،لدعمهما
امل�ستمر مل�ست�شفى دبي لل�صقور .ن�شكر العاملني يف م�ست�شفى
دبي لل�صقور واملخترب املركزي للبحوث البيطرية على دعمهم
التقني.

كانت النتيجة �أنه من الـ  443طريا كان الفح�ص �إيجابيا لـ  85طريا ( )%13ملمرا�ض  .H5N2ب�شكل عام كان نتيجة �أفراد
من الـ �( 17أو � 19إذا احت�سبنا �صنفي ال�صقر الهجينني) �صنفا من الأ�صناف الـ  38التي فح�صت ،مبا فيه الرتب ال�سبعة،
ايجابية لفح�ص �أنفلونزا الطيور امل�ستخدم .تراوحت معايري الأج�سام امل�ضادة بني  8/1و  .128/1وجد �أعلى املعايري،
 ،128/1يف طري واحد وهو �صقر هجني (�سنقر � xصقر الغزال).
فيما يتعلق بالرتب كانت الن�سبة الإيجابية م�صليا كما يلي� :أن�سرييفورمز (76/15؛  ،)%20كارادريفورمز (34/1؛ ،)%3
كيكونيفورمز (60/18؛  ،)%30كولومبيفورمز (4/1؛  ،)%25وفالكونيفورمز (130/10؛  ،)%7,7وغاليفورمز (76/10؛
 ،)%13وغرويفورمز (63/3؛ .)%4,7

مناق�شة
وجدت درا�ستنا انت�شارا بن�سبة  %13يف درا�ستنا امل�صلية لأنفلونزا الطيور  .H5اكت�شفت امل�ضادات يف ممثلني لكل
م�ست�ضد
الرتب و�أفراد من كل من الأعداد الربية وامل�أ�سورة .ال ت�ستطيع درا�ستنا �إنكار احتمال رد فعل متقاطع بني
ِ
ُنورامينيداز  N2وكون الطيور �إيجابية م�صليا لنميطات �أخرى غري  ،H5N2مثل �( H9N2ساللة منت�شرة يف ال�شرق

ال�شكل  :1جمع عينات من الوريد الوداجي من الفالمينجو.

)(©Tom Bailey
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اجلديد يف املطبوعات
الن�شاط املبي�ضي للنمر العربي de Haas van Dorsser F.J., Green D.I., Holt W.V., and
Pickard A.R. (2007). Ovarian activity in Arabian leopards (Panthera pardus nimr):

مراقبة الت�صرفات اجلن�سية وال�ستريويد يف الرباز خالل الدورة ا ُ
جل َري ِب ّية ،التزاوج واحلمل .التكاثر واخل�صوبة
والتطورReproduction, Fertility and Development 19: 822-830 .

النمر العربي( حتت-نوع) ي�ستوطن اجلزيرة العربية وهو مهدّد ب�شكل خطري� .إن فهما �أ�سا�سيا للن�شاط املبي�ضي للنمر �أمر
ال�ص ّم خالل الدورة ا ُ
جل َري ِب ّية،
مهم لتعزيز جناح تكاثره يف الأ�سر� .إن الهدف من هذه الدرا�سة هو ت�شخي�ص ن�شاط ال ُغدَ ِد ُّ
والإبا�ضة واحلمل يف الإناث الأ�سرية با�ستخدام حتليل هرمونات ال�ستريويد يف الرباز ومالحظة ت�صرفاتها اجلن�سية.
ظهر �أن الدورة ا ُ
جل َري ِب ّية للنمر متتد من  23-18يوما ا�ستنادا �إىل الفرتات بني القمم املتتالية املتقارنة للإ�سرتوجني يف
الرباز ،وكانت مرتفعة عند حدوث النزو ال�صامت .يبد�أ الن�ضج اجلن�سي عند عمر عامني ،لكن بروفيل �ستريويد الرباز ال
يتطابق مع البالغني حتى بلوغ عمر � 3أعوام .مل يالحظ �أي تغري مو�سمي يف �إفراز ال�ستريويد املبي�ضي ،غري �أن الت�صرفات
�سجل ارتفاع ملحوظ يف تركيز الربوج�ستريون يف النمور التي تزاوجت ،مما يدل على
الودقية كانت مكبوتة يف ال�صيفّ .
�أن تلك الإناث كانت يف حالة �إبا�ضة محُ ّر�ضة .لكن  %6فقط كانت يف حالة �إبا�ضة .كان تركيزات الربوج�ستريون خالل
احلمل �أعلى ب�شكل كبري منها يف الفرتة الأَ ْ�ص َف ِر ّية من عدم احلمل .وكان متو�سط زمن الفرتات الأَ ْ�ص َف ِر ّية للحمل وعدم
احلمل  39و  97يوما على التوايل� .إن ال�سمات الأ�سا�سية للدورة التكاثرية للنمر العربي التي و�صفت هنا ت�شكل �أ�سا�سا
هاما للمزيد من الدرا�سة يف تكاثرها.

ال�شكل  .1منور عربية ) (Panthera pardus nimrتتزاوج

)(© Florine de Haas van Dorsser

مراقبة ال�ستريويدات التكاثرية يف براز املها العربي Ostrowski,S., Blanvillain, C., Mésochina, P.,
Ismail, K., and Schwarzenberger, F. (2005) Monitoring reproductive steroids in
feces of Arabian oryx: toward a non-invasive method to predict reproductive
status in the wild. Wildlife Society Bulletin 33: 965-973.

لقد قمنا بقيا�س ُ :م ْ�س َت ْق َلبات الربوج�ستريون (الربوج�ستينات) يف عينات من براز جمعت من �إناث مها عربية يف الأ�سر
) (Oryx leucoryxبعد الو�ضع ) ،(n=8غري حامل ) ،(n=9وحامل ) (n=8يف مراحل تكاثرية بني عامي  1996و.1998
وقد حللنا الربوج�ستينات با�ستخدام مقاي�سة مناعية للإنزمي لـ بريغنانديول و� 20أك�سو -بريغنان على التوايل .ارتفعت
تركيزات الربوج�ستني لثالثة �أيام بعد الوالدة ثم انخف�ضت لرتكيزات الت ََجفر القاعدية .وعادت الدوروية املبي�ضية بعد
 25يوما (زائد-ناق�ص  )2,4بعد الو�ضع يف  5من  8من الإناث املراقبة .يف الإناث غري احلاملة ،تبع �إفراز الربوج�ستينات
لنمط دوري يزيد  12-6مرة من الفرتة اجلريبية �إىل الأَ ْ�ص َف ِر ّية .وقد �أتاحت تركيزات الربوج�ستني التمييز بني الإناث
احلاملة وغري احلاملة بعد ثالثة �أ�شهر من احلمل ) ،(P<0.01وكان وجد �أن معدل الرتكيز مل�ستقلبات الهرمون التي
فح�صت كانت �أعلى بثالثة �أ�ضعاف على الأقل خالل و�سط ونهاية فرتة احلمل (> � 3أ�شهر) منها �أثناء بداية فرتة
احلمل (� 3-0أ�شهر) .ا�ستخدمت هذه البيانات الحقا لو�ضع معيار للداللة على كون البقرة حاملة يف  55من املها العربية
املطلقة ال�سراح اختربت يف حممية حمازة ال�صيد ،يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف  1999-1998و  .2003وكانت ن�سبة
فح�صي
املها احلاملة وغري احلاملة التي حددت ب�شكل �صحيح يف االختبار  %81و %83على التوايل ،عند ا�ستخدام
ّ
الربوج�ستني .ورغم �صغر الع ّينة �إال �أن النتائج تقدم الدليل على �أن حتليل بروج�ستني الرباز هو �أ�سلوب غري جائر لتحديد
نا�سب ف�سيولوجية معقولة للحاالت احلمل يف النماذج املطلقة ال�سراح.
احلالة التكاثرية للمها الأ�سرية ،كما �أنه يقدم َم ِ

ال�شكل  .2املها العربي )(© Tom Bailey) (Oryx leucoryx

ال�سنُّ القاطِ َع ُة يف و�شق �أورا�سي Rostami,A.,Dehghan,M.M.,Masoudifard,
تقرير عن خ ّراج حُ ِ
م ْي ٌط بال ِّذ ْر َوة يف ِّ
M., Memarian, I., Shahi Ferdous, M.M. (2007) A report of periapical abscess in a carnassial
tooth of a Eurasian lynx (Lynx lynx). Proceedings of the European Association of Zoo and
Wildlife Veterinarians. May 2007, Edinburgh. Pp 300-304.

كان الو�شق ) (Lynx lynxيعترب �سابقا حتت-نوع من جمموعة القطط ذات الذيل املك ّور� .شوهد الو�شق الأورا�سي يف عدة
مناطق من �شمال غرب و�شمال �شرق �إيران .تذكر املراجع العلمية عدة �أنواع من احلاالت الباثولوجية للأ�سنان والتي
حتدث دون �سابق �شواهد يف الأعداد الطليقة من هذا احليوان .حتدث خرّاجات الأ�سنان ب�شكل متكرر� .أحيلت �أنثى و�شق
�إىل م�ست�شفى بيطري �صغري يف كلية الطب البيطري بجامعة طهران� .شوهد عند الفح�ص اجل�سدي جرح قيحي نا�ضح
يف الوجه ،كما �شخـّ�ص ت�س ّو�س يف ال�سن القاطع والرحوي والتهاب حاد للثة� .أظهر التقييم ال�شعاعي وجود خرّاج محُ ِ ْي ٌط
ِّ
بالذ ْر َوة عند ال�سن القاطع الأي�سر الأعلى .وبا�ستخدام رافعة ،مت �إرخاء جذور ال�سن والرحوي امل�س ّو�سني من �أربطة دواعم
ال�سن ومت خلع ال�سن با�ستخدام كالّ بة �أ�سنان .ومت �إزالة اخلرّاج والنا�سور وبلال بكمية كبرية من حملول ملحي عادي.
ا�ستمر العالج بامل�ضادات احليوية بعد اجلراحة با�ستخدام  Ceftiriaxonع�ضليا ).(30mg/Kg BW
تتوفر ن�سخة كاملة من هذا املقال ب�شكل ملف  PDFعلى موقع �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.
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ال�شكل  .2و�شق �أورا�سي )(© Iman Memarian) (Lynx lynx

المجلد 2

•

العدد 3

•

ديسمبر /كانون األول 2007

•

1990-8237 ISSN

�أخبار ،منا�سبات وفعاليات
درب اجلبل اللبناين
درب اجلبل اللبناين هو طريق للم�شي بطول  400كلم وميتد من القب ّيات يف �شمال لبنان �إىل
مرجعيون يف اجلنوب ،وهو مثال على �إ�صرار املجتمعات اجلبلية على �صون وعر�ض تراثهم الطبيعي
والثقايف الفريد.
ينق�سم الدرب �إىل  26ق�سما طول كل منها بني  10و 20كلم .يف ربيع  2007نظم فريق �إكودت درب
اجلبل اللبناين �أربعة منا�سبات م�شي �إقليمية غطت طول الدرب البالغ  400كلم .و�أظهرت العرو�ض
�أن الدرب �آمن للم�شاءين ،و�أتاحت للفريق الت�أكد من املعلومات املت�ضمنة يف دليل الدرب وموقعه على
الإنرتنت .وقد �أن�ش�أت رابطة درب اجلبل اللبناين وع�ضويتها مفتوحة للعموم.
جاء التمويل املركزي مل�شروع الدرب من ال�شعب الأمريكي من خالل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(يو �أ�س �إيد) .قامت �شركة �إكودت ،وهي �شركة ا�ست�شارية �أمريكية للتطوير البيئي والدويل ،بت�ص ّور
لعامي .2007-2005
وت�صميم م�شروع الدرب ،وتقوم بتطبيقه وفق اتفاقية تعاون مع يو �إ�س �إيد ّ
يرجى زيارة موقع درب اجلبل اللبناين www.lebanontrail.org

ال�شكل � .1سهل القموعه – ال�شمال
)(©Lebanon Mountain Trail

ال�شكل  .3قلعة نيحا – الو�سط )(©Lebanon Mountain Trail

ال�شكل  .2مرج الباقي – الو�سط )(©Lebanon Mountain Trail
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�أخبار ،منا�سبات وفعاليات
تل ّوث قاتل يف الإمارات العربية املتحدة

�أويل فرينريي ،املخترب املركزي للبحوث البيطرية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدةcvrl@cvrl.ae .

الحظ علماء الباثولوجي يف املخترب املركزي للبحوث البيطرية زيادة هائلة يف نفوق احليوانات ب�سبب ابتالع
البال�ستيك .كانت �أكرث �ضحايا التل ّوث البال�ستيكي ،برتتيب �أعدادها ،هي :املا�شية ،واجلمال البالغة،
واجلمال ال�صغرية ،والأغنام ،واملاعز ،والنعام ،ودجاج احلبارى ،والغزالن .متوت حتى ال�سالحف والطيور
من ابتالع النفايات .جتد هذه احليوانات �أكيا�س البال�ستيك واحلبال والزجاجات و�أغطية القناين و�أدوات
تناول الطعام يف بيئتها وت�أكلها .تعترب �صغار احليوانات مهددة ب�شكل خا�ص بالتل ّوث البال�ستيكي ،ولأنها
حيوانات ف�ضولية ف�إنها تبد�أ باللعب بالأكيا�س البال�ستيكية ،ثم تق�ضمها ،وينتهي الأمر بابتالعها .يف عام
 2006ومن جمموع  1300حيوان �ش ّرحت يف املركز ُوجد �أن ِم َعد �أكرث من �( 100أي قرابة  )%10منها كانت
حتتوي على البال�ستيك .لقد بلغ ابتالع احليوانات للبال�ستيك م�ستويات وبائية .كانت �أ�سوء احلاالت بقرة
ابتلعت  60كجم من البال�ستيك ال�صلب اتخذ �شكل معدتها.
التلوث البال�ستيكي  -احلل
•"
•
•
•

لأن البال�ستيك يحتاج لفرتة � 400سنة قبل �أن يتحلل ،ف�إن معظم البال�ستيك الذي �أنتج حتى
اليوم ما زال موجودا يف مكان ما من الكوكب!
ميثل البال�ستيك �أكرث من  %60من النفايات على ال�شواطئ.
بقتل البال�ستيك عددا كبريا من احليوانات الربية وكذلك من احليوانات البحرية.
النفايات البال�ستيكية تل ّوث �شوارعنا ومناطقنا اخلارجية وت�س ّد م�صارف املجاري.

احلل
لي�س هناك بديل عملي للبال�ستيك ،لذا ف�إن حل امل�شكلة ي�أتي با�ستخدام �إ�ضافات ™ d2wمن �صنع �شركة
�سيمفوين انفايرومننتال التي متكـّن حتلله ب�شكل تام يف الطبيعة ،وبطريقة رفيقة بالبيئة ،ويف وقت حمدد
وق�صري ،وبتكلفة قليلة �أو معدومة ،وت�ؤدي وب�شكل جوهري �إىل تخفي�ض امل�شاكل املذكورة �أعاله.
ملزيد من املعلومات ميكنكم زيارة موقع �شركة �سيمفوين � www.degradable.netأو الإت�صال بال�سيد ون�ستون
براي�س على الربيد الإلكرتوين .ipt@interplastuae.com

اكت�شاف ب ّزاقة بحرية قد تكون من جن�س جديد
�إيان ماكدونالد ،خبري بيئي� ،شركة ت�شغيل قطرغاز،
�ص.ب ،22666 .الدوحة ،قطر
نظمت جمموعة التاريخ الطبيعي يف قطر يف مار�س/
�آذار رحلة حقلية للبيئة البحرية ملنطقة املد واجلزر من
خالل الربوفي�سور روبرترن�شو من جامعة كورنل .ويف
�أحد املواقع عرثت ال�سيدة باتر�سون على بزّاقة بحرية،
املعروفة بالالتينية با�سم � Nudibranchأي اخليا�شيم
املك�شوفة لأن خيا�شيمها مك�شوفة للبيئة بعك�س الب�شر
الذين تختفي رئاتهم داخل �أج�سادهم) .وقد �ساعد
العامل البحري د .ماكدونالد يف التع ّرف االبتدائي وعرف
ب�صفة عامة املجموعة العامة للبزّاق البحري التي تنتمي
�إليها ،ولكنه مل ير قط واحدة بهذا التلوين والنمطي.
�أر�سلت �صور للبزاقة �إىل د .ردمان اخلبري يف املتحف
الأ�سرتايل والذي يدير «منرب البزّاق البحري» .ور ّد
الأخري ب�أنها قد تكون جن�سا جديدا من البزّاق من رتبة
 .Chromodorisوقال �أي�ضا �أنها ت�شبه �أجنا�سا �أخرى
 Chromodoris petechalisو�صفت �سلبقا يف الباك�ستان
يف بداية القرن الع�شرين لكن تلك الع ّينة فقدت ومل
ترى �أو ت�ص ّور �إال يف هاواي يف  .1975وبعدم وجود عينة
للفح�ص والت�أكيد يظن د .ردمان ب�صورة م�ؤقتة �أن العينة
قد تكون نوعا جديدا يف العلوم.
هناك بني ع�شرين وثالثني نوعا من البزّاقات التي يعرف
تواجدها يف اخلليج العربي .ونوع Chromodoris cazae
م�ستوطن يف املنطقة (�أي �أنه يوجد فقط يف الإمارات
العربية املتحدة وقطر) ،مما يدعم �أكرث احتمال وجود
نوع جديد� .إ�ضافة لذلك توجد تن ّوعات لون ّية مثرية
لالهتمام يف البزّاقات التي توجد يف املياه املحلية.
فنماذج  Flabellina rubrolineataلها لون �أرجواين بدال
من اللون الأحمر املعتاد .وي�شك �أي�ضا �أن تكون مهاجرة
«لي�سيبيانية» ،مما يعني �أنها قدمت �إىل البحر الأبي�ض
من البحر الأحمر عرب قناة ال�سوي�س.
ميكنكم م�شاهدة املزيد من ال�صور لهذا املخلوق اجلديد،
الذي كان من الأن�سب العثور عليه يف البحرين لأن �ألوانه
متاثل �ألوان علمها الوطني ،واحل�صول على معلومات
�إ�ضافية عن البزّاقات البحرية يف موقع http://www.
seaslugforum.net/display.cfm?id=19803

مكب نفايات يف ال�صحراء )(©Ulie Wernery
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