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�أهمية الإنارة للمجموعات احليوانية يف ال�شرق الأو�سط
2

تي .بيلي� ،1سي .لويد

1م�ست�شفى دبي لل�صقور ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
2م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري� ،ص.ب ،116345 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
يتميز ال�شرق الأو�سط مبناخ �شديد التطرف خالل �شهور ال�صيف مما ي�ؤدي �إىل االحتفاظ بالأنواع احليوانية داخل البيئات املغلقة يف
املباين جلزء من ،ورمبا طيلة ،حياتها � .،إن م�شكلة البيئات «اال�صطناعية» هي يف �أن احليوانات تعتمد بالكامل على املدخالت التي يقدمها
الب�شر الني يرعونهم .ونظرا لق�صور فهمنا لالحتياجات البيولوجية لأغلب �أ�صناف احليوان التي تعي�ش يف الأ�سر ،ف�أنه لي�س بالغريب �أن
ت�سري الأمور ب�شكل �سيء .عندما تكون املدخالت خاطئة ت�شعرنا احليوانات ب�أن �شيئا ما ال ي�سري على ما يرام مبر�ضها� ،أو توقفها عن
الإجناب� ،أو ب�إجناب �صغار تف�شل يف النمو ال�سليم.
تقليديا تعترب الفرتة الإنارة ،واحلرارة ،والرطوبة ،ونظام التغذية عوامال جوهرية يف تربية الطيور وحتتاج �إىل �إدارة دقيقة يف م�شاريع
�إكثار �أو طرح ري�ش الطيور ) .(Cooper 2002لكن �أهمية توفري النوع ال�صحيح من الإنارة عموما ،والإ�شعاع فوق البنف�سجي) (UVب�صفة
خا�صة ،على �صحة ورفاهة الطيور التي تعي�ش يف ظروف ا�صطناعية هما �أمران مل يتم �إدراكهما �إال م�ؤخرا .لقد �شاهد الكاتبان حاالت من
ف ْر ُط ال ُّد َر ْيقات الثانوي يف تغذية �صغار احليوانات ،وفقر يف الكل�سيوم لدى احليوانات الأكرب �سنا ،ونوبات عر�ضية �شبه �صرعية ،مرتبطة
جميعا بالإنارة غري الوافية يف امل�شاريع.
ما هي �أهمية الإنارة فوق البنف�سجية للطيور؟
�إن عيون معظم الطيور النهارية ،كما هو احلال �أي�ضا لدى الزواحف والأ�سماك ،قادرة على الإدراك احل�سي للطيف فوق البنف�سجي� ،أي
بني  360و  700نانومرت (� .)Varela et al, 1993; Korbel, 1999إن هذه القدرة مرتبطة مبخروطات قرنية ذات ح�سا�سية ق�صوى
�ضمن الطيف ال�ضوئي بني  360-420نانومرت .باملقارنة :ف�إن العني الب�شرية تفتقر للح�سا�سية فوق البنف�سجية (العمى فوق البنف�سجي)
لأن ال�ضوء فوق البنف�سجي ال ميكنه املرور من خالل العد�سة التي تعمل كم�صفاة للأ�شعة فوق البنف�سجية .وعليه ف�إن الإدراك الإجمايل
لل�ضوء عند الب�شر يرتاوح بني  400-690نانومرت.
�أجريت يف � 1994إحدى �أوىل الدرا�سات احلقلية لإظهار �أهمية الإدراك فوق البنف�سجي ،بينّ العلماء فيها �أن عالمات رائحة بول وغائط
خلد احلقل ال�صغري (الفول) ميكن �أن ت�شاهد يف ال�ضوء فوق البنف�سجي .كما �أن �صقر العو�سق الأوربي ي�ستطيع ر�ؤية �إ�شارات الرائحة يف
�ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية وي�ستخدمها كعالمة على قطع الأرا�ضي التي ت�ضم موائل الفرائ�س ).(Viitali et al, 1994
دور الإدراك فوق البنف�سجي يف الطيور.
• متييز اجلن�س .انعكا�س فوق البنف�سجي على ري�ش الطائر مي ّكن التمييز بني اجلن�سني
• اختيار الطعام .ميكن تقييم ن�ضج الطعام من انعكا�ساته فوق البنف�سجية
• �أي�ض (ا�ستقالب) الكال�سيوم
• ا�ستيعاب الطعام
• �سلوك مريح

ماذا عن تردد الومي�ض؟
ت�صدر الإنارة بالنيون العادي ترددا قدره  50دورة يف الثانية (االنتقال بني الإ�شعال والإطفاء) .ال ت�ستطيع العني الب�شرية
متييز هذا الرتدد ،لكن الطيور متتلك ترددا حيزيا ميكنه التمييز حتى � 160صورة/دقيقة و ُيظن �أن الت�أثري الإِ ْ�ص ِط َرا ِب ّي للإنارة
بالنيون قد ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية .بل �إن تقارير فريوورد )� Verwoerd (2001أظهرت نوبات عر�ضية �شبه �صرعية يف �صقور
�شاهني تعي�ش يف مرافق ت�ستخدم م�صابيح نيون قدمية �شوهدت توم�ض ب�شكل مرئي للعني الب�شرية .ا�ستعادت هذه ال�صقور
عافيتها بعد نقلها �إىل حظائر خارجية وتعر�ضها لل�ضوء الطبيعيَ .يفرت�ض كوربل )� Korbel (1999أن الت�أثري ا ِلإ ْ�ص ِط َرا ِب ّي
لرتدد ينخف�ض عن ما ينا�سب الطيور (50هرتز) قد ي�ؤدي �إىل �سلوك �سلبي للطيور ،كافرتا�س بع�ضها البع�ض ونتف الري�ش.

�أبحاث حديثة
يف عام ُ 2007منحت جائزة وليام هنتنج ،التي تقدمها ال�صحيفة
االحرتافية الرائدة فيتريناري ريكورد� ،إىل ال�سيد مايكل �ستانفورد،
الربيطاين ،لورقته «ت�أثريات الأ�شعة فوق البنف�سجية على �أي�ض الكال�سيوم
يف طيور الببغاء» ).(Veterinary Record, 2006, vol 159, pp 236-241
وقد اعترب �أن لهذا البحث م�ضامني بالغة الأهمية فيما يخ�ص �صحة ورفاه
الببغاوات والطيور الغريبة التي تعي�ش يف الأ�سر� .إن درا�سة �ستانفورد
هي الدرا�سة الرئي�سة الأوىل ،بل لعلها الوحيدة ح�سب علم امل�ؤل َفينْ  ،التي
بحثت هذا املو�ضوع يف �أي من �أنواع الطيور� .أخذت الدرا�سة جمموعتني
�أطعمت �إحداها حمية غذائية من احلبوب والأخرى من احلبيبات
امل�ضغوطة ،و�أ�سكنتا يف قف�ص طيور داخلي .ول�سنة كاملة ،ووفق جتربة
�أعدت بعناية� ،أظهر تع ّر�ض الطيور لإنارة �أ�شعة فوق البنف�سجية
) (36W, FB36, ARCADIA, http://www.arcadia-uk.info/ملدة
� 12ساعة يف اليوم �إىل رفع تركيز الكال�سيوم امل�ؤين يف البالزما يف
كال املجموعتني ب�شكل م�ستقل عن حمتوى الكال�سيوم �أو فيتامني د3
يف حميتهما� .أو�صى ال�سيد �ستانفورد بتوفري الإنارة اال�صطناعية غري
امل�صفاة بالأ�شعة فوق البنف�سجية للبغاوات الرمادية يف الأ�سر� ،إ�ضافة
�إىل حمية مولفة ذات معدالت مرتفعة من الكال�سيوم وفيتامني د� .3إن
لهذا البحث م�ضامني وا�ضحة بالن�سبة للأنواع الأخرى من الطيور التي
تعي�ش يف ظروف مكيفة ا�صطناعيا ،والعدد املتزايد يف الإمارات العربية
املتحدة من م�شاريع �إكثار طيور الباز واحلبارى با�ستخدام �إنارة الطيف
الكامل.
لي�س للطيور فقط
من املثري لالهتمام يف الإمارات العربية املتحدة� ،أن ق�ضية الأ�شعة
فوق البنف�سجية والكال�سيوم تتعدى كونها م�شكلة بيطرية� .إنها �أي�ضا
م�شكلة طبية وقد ن�شرت العديد من املقاالت يف ال�صحف املحلية

)(http://www.thenational.ae/article/20080518 NATIONAL/253051252

عن العدد الكبري من الأطفال الذين �أ�صيبوا بك�ساح الأطفال
ب�سبب ثقافة عدم تعري�ض الأطفال والبالغني ل�ضوء ال�شم�س.
بل هناك تقارير تفيد ب�أن  %95من ن�ساء الإمارات يعانني من
ق�صور فيتامني د وهو �أمر يرتبط ب�سرطان القولون ،وا�ضطرابات
الكبد والكلى ،وت�ص ّلب الأن�سجة املتعدّد ،وغريها من احلاالت.
القردة العليا من العامل اجلديد
قد يكون لقرود العامل اجلديد العليا ،وبالأخ�ص كاليرتي�شيد�س،
متطلبات من فيتامني د 3تزيد عن ما يحتاجه الإن�سان .ولهذا يو�صى
بتزويد العرو�ض الداخلية لقردة العامل اجلديد ب�إنارة فوق البنف�سجية
).(Thornton, 2002
ما املقدار الكايف من فوق البنف�سجية؟
ال تتوفر درا�سات تظهر املقدار الالزم من الأ�شعة فوق البنف�سجية
للح�صول على �أف�ضل �أي�ض للكال�سيوم ،ناهيك عن القيا�س الأ�صعب
للوظائف ال�سلوكية .نحن بحاجة �إىل املزيد من الأبحاث .قام فران�سي�س
بينز (اململكة املتحدة) ولورا ويد (الواليات املتحدة) وفريق �صغري
من علماء الزواحف والربمائيات املتحم�سني بقدر كبري من
البحث يف ا�ستخدام الإنارة فوق البنف�سجية يف الزواحف
)�أنظر .(http://www.uvguide.co.uk/من الوا�ضح �أن الإفراط يف
التعري�ض للأ�شعة فوق البنف�سجية قد يكون خطرا بل وقاتال� .أدت الإنارة
فوق البنف�سجية �إىل احرتاق القرنية يف بع�ض الببغاوات ب�سبب ا�ستخدام
مربي الطيور لبع�ض �أنواع م�صابيح الطيف فوق البنف�سجي امل�صنوعة
يف ال�صني� ،أ�شارت �إليها ويد (� .)2008إن على امل�ستخدمني املحتملني
االعتناء يف اختيار امل�صابيح من م�صنعني ذوي �سمعة طيبة.
ا�ستنتاج
بات ا�ستخدام الإنارة اال�صطناعية بالأ�شعة فوق البنف�سجية �أمرا يو�صي
به �أطباء البيطرة ومربي الطيور للإثراء البيئي للطيور التي تقيم يف
الداخل .(Wade, 2008) ,ي�ضاف �إىل فوائدها الإيجابية يف �أي�ض
الكال�سيوم ،حت�سن الإب�صار وال�سلوك.
تقدير
ن�شكر لورا ويد وفران�س�س بينز لتفانيهما يف ريادة الكثري من الن�شاطات يف
ا�ستخدام الأ�شعة فوق البنف�سجية مع الطيور الغريبة وملالحظاتهما القيمة.
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ببغاء بالغ بعظام طويلة م�شوهة ناجتة عن ف ْر ُط ال ُّد َر ْيقات الثانوي يف تغذيته وهو فرخ )(© Tom Bailey
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