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كلـ ــمة الع ـ ــدد
من امل�ستحيل على املرء �أن ال يالحظ الت�سارع الهائل يف خطى التنمية يف ال�شرق الأو�سط .قد
�سيارتك على الطريق و�أح�ص عدد مواقع البناء ،والرافعات ،وناطحات ال�سحاب حتت الإن�شاء.
طالع ال�صحف – منذ �شهر� ،أي قبل �أن ين�ضب معني االئتمان ال�سهل – لرتى الإعالنات التي تغوي
القراء بالأرباح الفاح�شة لدى �شراءهم لعقارات فاخرة قيد الإن�شاء� .إن �أحد توابع هذا الأمر هو
وقوع البيئة و�أعداد احلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط حتت �ضغوط هائلة .يبدو �أن النتائج البيئية
ال�سلبية غائبة عن املطورين و�أ�صحاب القرار  ،ولكن ومع بداية ظهور ال�شقوق يف امل�شهد البيئي
للمنطقة والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف نوعية احلياة للحيوات الب�شرية والفطرية ف�إن الأمور قد تتغري.
حني �أثرنا ،يف �آخر �إ�صداراتنا البحرية ،ق�ضية الأ�ضرار املحتملة للتلوث النفطي على الأنظمة
البيئية الطبيعية يف ال�شرق الأو�سط وكذلك على ال�صناعة ال�سياحية النامية �أو ما يعرف بـ «ف�ضيحة
النفط» ،مل نكن نت�صور يف حينه �أن دبي �ست�شهد «ف�ضيحة املجاري»! �إن تلوث �أجزاء من �سواحل
دبي ،وعلى مقربة من فنادق اخلم�س جنوم ال�شهرية كان م�شكلة مل يت�صور �إال القليلون منا �أن تقع يف
مدينة تقدم نف�سها كمق�صد �سياحي بامتياز .لقد نتج هذا الو�ضع من �أعداد ب�شرية �أكرث من الالزم
ينتجون نفايات �أكرث من الالزم وبنية حتتية �أقل من الالزم للتعامل مع �أقذار ال�صرف ال�صحي.
برز القر�ش احلوتي «�سامي» ،والذي كان يعي�ش �سابقا بحرية يف اخلليج العربي ،يف عناوين ال�صحف
عرب العامل ،ولكنها ،للأ�سف ،من نوع غري مرغوب من العناوين .لقد حتول ما كان ميكن �أن يكون
خبطة عالقات عامة ناجحة ملنتجع �أتالنتي�س احلديث الإطالق  -ق�صة م�ؤ�س�سة تعيد ت�أهيل
قر�ش خائر القوى و�إعادته �إىل الربية – �إىل �شيء كريه حني انت�شرت الأقاويل �أن بع�ض ال�صيادين
قد تلقوا �أمواال للإم�ساك بالقر�ش يف عر�ض البحر ،و�أن �سامي مل يكن يراد له قط �أن يطلق ،بل لأن
يتحول �إىل فرجة �سياحية .هل هذا حقيقة �أو خيال؟ لقد حتول االحتجاج املحلي �إىل �صرخة عاملية،
وكان �آخر ما بلغنا �أن �ضغوط احلكومات املحلية قد حتث �أتالنتي�س على �إعادة �سامي �إىل البحر من
جديد .نقدم تقديرنا لأع�ضاء حكومة دبي الذين نا�صروا ق�ضية �سامي .قد يقال باملنا�سبة – على
�سبيل التهكم – �أن �سامي قد يف�ضل العي�ش يف حو�ضه النظيف يف �أتالنتي�س على الإطالق يف البحر
امللوث مبياه املجاري� .إ�ضافة لذلك ،ن�شعر عند قراءة مقالة د .هامبل عن �إعادة ت�أهيل ال�سالحف،
ب�أن البحر قد �أ�صلح مكانا خطرا للحيوانات البحرية ب�سبب اال�صطدام املتكررة مع القوارب.
لعل �أزمة االئتمان تقدم فر�صة ف�سحة للتنف�س لبيئة املنطقة املحا�صرة .يبني لنا �سعود
�أناجرية بو�ضوح كيف ت�صبح النفايات مميتة للمها العربي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتطاير �أكيا�س البال�ستيك التي تلقى دون اكرتاث �إىل ال�صحراء ـ فت�أكلها حيوانات كاملها
العربي وترتاكم مع الوقت لت�ؤدي يف �آخر الأمر �إىل موت �أليم حني ت�سد الأكيا�س املعدة.
�إن الإدارة ال�سليمة للمحميات غري ممكنة دون تقدير دقيق لعدد احليوانات التي تت�ضمنها .يقول
الربوفي�سور رودي بجالكه� ،إن تقدير �أعداد احليوانات �أ�شبه «بفتح علبة من الديدان» و�إنه يغلب �أن ال
تفهم �أو تقدر تعقيدات حتديد عدد احليوانات ال�سائمة .نحن ممتنون لبيرت كننجهام ورفاقه الذين
ي�صفون ب�شكل خمت�صر علم تقدير �أعداد املجموعات احليوانية يف حممية يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إذا كان الو�ضع ال�سيئ للفهد ال�صياد الآ�سيوي املهدد تهديد ًا حرجــا قد حظي بكثري من االهتمام
دوليا ،ف�إن جهود �صون النمر الفار�سي ال زالت دون امل�ستوى امل�أمول .يقدم لنا الدكتور غدو�سي وزمالئه
حتديثا عن امل�شاكل التي تواجه النمر الفار�سي يف �إيران� .إن جهود م�شروع النمر الفار�سي هي مبادرة
ايجابية لكن من الوا�ضح ،كما يقول امل�ؤلفون� ،أن هناك حاجة �إىل املزيد من املوارد واجلهود التعاونية.
�أ�صبح ا�ستخدام الإنارة فوق البنف�سجية ال�صناعية �أمرا يزكيه �أطباء البيطرة ومربي
الطيور للإثراء البيئي للطيور التي تقيم يف الداخل .يقدم لنا بيلي ولويد �إيجازا عن
بحث يف الإنارة فوق البنف�سجية تت�ضمن العديد من فوائدها الإيجابية مل�شاريع الإكثار
يف الأ�سر مثل حت�سني توليف فيتامني د ،3والنظر ،وال�سلوك التكاثري والتغذوي.

�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.
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و�سعت بع�ض
لي�ست كل الأنواع يف و�ضع مهددّ ،
الأ�صناف كالغراب املنزيل �أعدادها عرب ال�شرق
الأو�سط و�أ�صبحت �آفة مزعجة للغاية .يو�ضح لنا
ريل ومئري خلفية القلق من التو�سع الإقليمي لهذا
ال�صنف ويقرتحان خطوات ميكن النظر فيها
من قبل ال�سلطات للإقالل من �أعداد الغربان.
�إن املرافق اجليدة الت�صميم ال�ست�ضافة احليوانات
والتعامل معها والتي حتتوي على معدات كبح يدوية
هي �ضرورية للعناية الالئقة باحليوانات الأ�سرية.
ي�صف مارك مكنامارا وزمالئه كيف ت�ؤدي مرافق
التعامل والتكييف ال�سلوكي �إىل بيئة خالية من
ال�ضغوط حليوانات مثل �أح�صنة برزوال�سكي.
لقد �أتاحت مثل تلك املرافق تطوير برنامج بحث
ال�ستق�صاء بيولوجيا التكاثر لهذا ال�صنف املهدد.
قام �أطفال من  4مدار�س ابتدائية يف دبي بجمع ما
يزيد عن  100,000درهم �إماراتي من التربعات
لربنامج �إنقاذ النمر اليمني من خالل برنامج «الأيام
املنقطة» .يف نف�س الوقت قامت مدر�سة �صنعاء الدولية
(حيث يعمل دافيد �ستانتون  ،م�ؤ�س�س برنامج �إنقاذ
النمر اليمني) مب�سرية وخ�ص�صت الأموال التي
جمعوها من رعاة امل�سرية لن�شر كتاب للأطفال بعنوان
«النقط التي تختفي» .تفخر ن�شرتنا بت�شجيع امل�شاريع
التي ترفع من الوعي بالق�ضايا الهامة يف �صون احلياة
الفطرية ،والتي �إن مل تنجز حاال ف�إنه لن يتبقى لأطفال
الغد �إال القليل من احلياة الفطرية �أو الطبيعة .ي�شكر
املحررون مقهى �أورجانيك لتوزيع ن�شراتنا الإعالمية.
و�أخريا ن�شكر �صحيفة جلف نيوز ل�سماحها بن�شر جزء
من مقالتها عن «الأيام املنقطة» ك�صفحة غالفنا.
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احلروب والأزهار الربية يف ال�شرق الأو�سط
دانييل �أورن�ستني
الإرتباط :كلية الهند�سة املعمارية وتخطيط املدن يف التخنيون ،املعهد التقني لإ�سرائيل ،ومعهد واط�سون لل�سيا�سة الدولية يف
جامعة براون ،الواليات املتحدة.
العقبة ،الأردن .مل يكن امل�شهد يف قاعة امل�ؤمترات يف الفندق كما هو معتاد يف �أمور ال�شرق الأو�سط ال�سيا�سية .هنا يجل�س
�أخ�صائيون �إيرانيون ولبنانيون و�سعوديون و�إ�سرائيليون يف نف�س الهيئة ،يت�شاركون اخلربات ،وي�صغون ب�صرب لبع�ضهم البع�ض،
بل ويبدون بني الفينة والأخرى تعاطفهم .لقد جتمع ه�ؤالء ،مع مئات �آخرين مثلهم – علماء �شرق �أو�سطيني ،وحمرتفني
حكوميني ونا�شطني يف �أمور البيئة – يف �أول اجتماع ل�شبكة التنوع البيئي يف ال�شرق الأو�سط ليتناق�شوا يف هدف م�شرتك :بقاء
نبات وحيوان املنطقة.
وكما هو احلال على امل�ستوى العاملي؛ ف�إن امل�ستقبل ال يبدو جيدا لأندر احليوانات والنباتات يف ال�شرق الأو�سط .وبينما كان �أغلب
امل�شاركني قد ح�ضروا امل�ؤمتر ل�صقل �أ�ساليبهم يف و�ضع قوائم اجلرد للتنوع البيئي للمنطقة – لتحديد وتعداد تلك احليوانات
والنباتات املوجودة فيها – فقد كان التيار التحتي طيلة امل�ؤمتر هو ال�شعور ب�أن هذه هي الفر�صة الأخرية مل�شاهدة ومعرفة
العديد من خملوقات كوكب الأر�ض .كانت ق�ضايا االنقرا�ض تلقي بثقلها على �أذهان العديد من امل�شاركني.
يعب عن هذا ال�شعور �أف�ضل من عامل بيئي من دبي ،الإمارات العربية املتحدة – موطن بع�ض �أعلى البنايات يف
لعل �أحدا مل رّ
العامل والأ�سواق املالية النامية واملنتجعات الفاخرة .لقد و�صف معدالت التطوير على �شاطئ اخلليج العربي ب�أنها قد بلغت حدا
من الت�سارع ال يتيح له ولزمالئه فر�صة لأر�شفة التنوع البيئي املحلي �إال من خالل جمع البيانات البيئية على م�ستوى املعلومات
الأ�سا�سية فقط قبل �أن تندثر موائلها� .إن حماية الأجنا�س حتت حجم ال�ضغوطات كهذا هو �أمر �شبه م�ستحيل؛ ولي�س للعلماء
�إال �أن ي�أملوا بالتعلم عنها بعد اختفائها.
مل تكن ال�صراعات الإقليمية – يف العراق ولبنان و�إ�سرائيل وفل�سطني وقرب�ص وجنوب �شرق تركيا – املحور اجللي لأي من
املحادثات ،لكن ت�أثريها ال�سلبي على التنوع البيئي وجد �سبيله �إىل الكثري مما قيل .و�صف عامل بيئي من قرب�ص ال�صيد غري
املرخ�ص على طول احلدود بني اجلز�أين الرتكي واليوناين يف قرب�ص ،وقال عامل طيور عراقي �أنه بينما يحتاج لعينيه لتحديد
�أ�صناف الطري ف�إنه يحتاج لعينني �إ�ضافيتني زوج �آخر يف م�ؤخرة ر�أ�سه لتفادي �إطالق النار عليه .ويف رد لعامل نبات لبناين
�أ�صدر م�ؤخرا كتابا عن الأزهار النادرة يف وطنه على �س�ؤال زميل �إ�سرائيلي عن �سبب عدم قيام دولته ب�إ�صدار قوانني حلماية
الأزهار الربية كما تفعل �إ�سرائيل ،قال عامل النبات بجفاف «�إن حكومتي م�شغولة بالتعامل مع �أمور �أخرى».

�صورة  :1اجتماع تطوير احلياة الفطرية )(©Declan O’Donovan

�صورة  :2م�شاريع تطوير على كثبان �ساحلية متو�سطية يف �إ�سرائيل )`(©Daniel Orenstein

كان الفقر واجلرمية والتلوث واال�ستهالك اجلائر �ضمن موا�ضيع
مدار البحث الكامنة الأخرى يف العديد من املحا�ضرات .و�صف
عامل بيئة عراقي اخل�سارة امل�أ�ساوية لأهوار املنطقة اجلنوبية لبلده
ب�سبب الت�أثري امل�شرتك للجفاف و�إقامة ال�سدود ،كما �شارك مدير
حممية عماين بعر�ض ل�صور للذبح وال�صيد غري القانوين للمها
العربي ،لكنه مل ي�ستطع (�أو لعله مل ي�ش�أ ؟) �أن يف�صح للمهتمني
من احل�ضور عمن يرتكب ذلك �سوى قوله «�إنها جمموعة كبرية
وجيدة التنظيم»� .أما تدهور و�ضع ال�شعب املرجانية يف البحر
الأحمر يف خليج العقبة فقد عزاه عامل �أحياء بحرية �إ�سرائيلي
�إىل ت�شكيلة حقيقية من امل�سببات طيلة  50عاما منها �إطالق
�أنواع غريبة يف مياه ثقل املوازنة لل�سفن ،والت�سريبات الكيماوية
والنفطية ،وف�ضالت مزارع الأ�سماك ،واالختناق بالرمال املجلوبة
لل�شواطئ ال�سياحية ،والتلف الذي ي�سببه جمع ال�سياح للمرجان،
وكذلك الده�س ،و�إلقاء مرا�سي ال�سفن يف ال�شعب.
لكن ،وعلى الرغم من جتمع اخلربات يف قاعات امل�ؤمترات يف
الفندق – ولعلها �ضمت �أف�ضل علماء الطبيعة والبيئة يف املنطقة
– مل يكن هناك �أدلة وا�ضحة على وجود حلول قابلة للتطبيق.
يف ال�شرق الأو�سط ،والذي تعترب العديد من املنظمات العاملية
للبيئة عدة مناطق فيه «مواقع �ساخنة للتنوع البيئي» ،ف�إن النبات
واحليوان مهدد ،وبينما �أنه ب�إمكان ه�ؤالء العلماء تبيان تدهور
الأنواع� ،إال �أنه لي�س مبقدورهم �إيقافه.
�إن جذور �أ�سباب �أزمة التنوع البيئي لدينا ،ك�أ�سباب العديد من
امل�شاكل البيئية عرب العامل ،تقع يف طائفة من م�شاكل وا�سعة
و�شاملة :احلروب ،والتدريب الع�سكري ،و�سباقات الت�سلح يف
ال�شرق الأو�سط التي ال ت�ؤدي ب�شكل مبا�شر �إىل تقهقر البيئة
الطبيعية فح�سب ،ولكنها تقود �أي�ضا بخبث �إىل �إلهائنا وحتويل
مواردنا االقت�صادية وال�سيا�سية املحدودة عن العناية برتاثنا
الطبيعي بل والب�شر �أي�ضا� .إن عقيدة النمو االقت�صادي تطحن
نظاما بيئيا بعد الآخر ،وتق�ضي معهم على بع�ض من �أجمل ما
تقدمه الأر�ض للنا�س من الكنوز الطبيعية وم�صادر الده�شة
واالعتزاز.
تتطلب احللول خربات والتزام جمموعة عاملية �أو�سع ت�ضم ال�سا�سة
ووا�ضعي اخلطط العامة والقادة االقت�صاديني والنا�شطني والعلماء
وغريهم من �أع�ضاء املجتمع املدين� .إن امل�شاكل لي�ست ع�سرية على
احلل ،لكن الوقت يدهمنا� .إن من العالمات امل�شجعة �إدراك �ضمن
�أعداد متزايدة يف احلركة البيئية �أن ال�سالم والعدالة االجتماعية
واالقت�صادية هي متطلبات اال�ستدامة البيئية احلقيقة ،كما
�أن اجتماع  500عامل من ال�شرق الأو�سط امل�ضطرب �سيا�سيا
لتدار�س تعاوين للتحديات البيئية الإقليمية والعاملية هو عالمة
م�شجعة �أخرى .دعنا ن�أمل ،ل�صاحلنا و�صالح الأنواع الأخرى يف
هذا الكوكب ،ب�أن قادتنا �سيفعلون نف�س ال�شيء.
هذا املقال يعاد ن�شره مع ال�شكر من ن�شرة بروفيدن�س جورنال.
دانييل �أورن�ستني هو زميل ما بعد �شهادة الدكتوراه يف كلية
الهند�سة املعمارية وتخطيط املدن يف التخنيون ،املعهد التقني
لإ�سرائيل ،وزميل زائر يف معهد واط�سون لل�سيا�سة الدولية يف
جامعة براون.
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�سالحف ريديل الزيتونية يف م�صرية� :أ�سرار تنجلي لأول مرة
نان�سي باباتانا�سوبولو
م�شروع حماية ال�سالحف الكويتي� ،ص.ب ،214383 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
�إن جزيرة م�صرية ،الواقعة على ال�شاطئ ال�شرقي لعمان ،هي املكان الوحيد يف ال�سلطنة الذي ي�أوي �أماكن لتع�شي�ش
�أربعة �أنواع من ال�سالحف البحرية هي �سلحفاة الرمياين (االبلة  /ذات الر�أ�س ال�ضخم)  ،Caretta carettaوال�سلحفاة
اخل�ضراء  ،Chelonia mydasو�سلحفاة منقار ال�صقر (ال�شرفاف)  ،Eretmochelys imbricataو�سلحفاة رديل الزيتونية
 .Lepidochelys olivaceaت�أتي ال�سالحف هنا لتع�ش�ش يف �أوقات خمتلفة من ال�سنة ح�سب �أنواعها .،تع�ش�ش الآالف من
�سالحف الرمياين يف جزيرة م�صرية ،مما يجعلها �إحدى �أهم الع�شائر املع�ش�شة يف العامل كما تع�ش�ش �سالحف منقار ال�صقر
وال�سالحف )Ross 1978 ,1998( ,اخل�ضراء هنا �أي�ضا.
وبينما تعترب �أعداد �سلحفاة رديل الزيتونية هي الوحيدة ذات الأهمية يف اجلزيرة العربية لكنها مل تلق �إال قليال من البحث،.
ولذا ال يتوفر قدر وايف من املعلومات حتى الآن عن هجراتها قبل �أو بعد التع�شي�ش مما يزيد من �صعوبة جهود ال�صون ،لكن
�أ�سرار هذا اللغز تنجلي الآن.
�أطلق م�شروع لل�صق مر�سالت الأقمار ال�صناعية على �سالحف رديل الزيتونية بهدف متابعة حتركها يف جزيرة م�صرية � ،إذ
و�صل فريق من اخلرباء العامليني يف مار�س و�إبريل  - 2008برعاية من �شركة توتال  – TOTAL S.A.فرع م�سقط وم�ؤ�س�سة
�شركة توتال للتنوع البيئي والبحار ،وحتت رعاية وزارة البيئة وال�شــئون املناخية – �إىل م�صرية يف الأ�سبوع الأخري من �شهر
مار�س وقاموا بتثبيت مر�سالت للأقمار ال�صناعية �إىل  9من �أنثيات �سالحف رديل الزيتونية .وكان نف�س ه�ؤالء العلماء
والراعني هم الذين �أجنزوا امل�شروع الرائد لتتبع �سالحف الرمياين بالأقمار ال�صناعية يف اجلزيرة يف مايو  .2006وقد
الرحالة.
�أظهرت هجراتها طيلة �سنتني معطيات ت�ضمن الآن �إجراءات �صون �أكرث فاعلية لتلك الكائنات القدمية ّ
مل يكن اكت�شاف تلك ال�سالحف ال�صغرية �أمرا �سهال يف الليايل غري املقمرة .لقد ا�ضطر العلماء واملتطوعون لل�سري لعدة
�ساعات كل ليلة على طول نف�س ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي للعثور على �سلحفاة رديل زيتونية �سليمة �صحيا ،واالنتظار �إىل �أن
تنتهي من و�ضع بي�ضها وتغطية الع�ش جيدا قبل �أن يقوموا بتثبيت املر�سل على تر�ستها وال�سماح لها بالعودة �إىل املاء� .إن هذه
ال�سالحف  ،وهي الأ�صغر حجما ،والتي ي�صل وزنها �إىل  45كيلوجرام وتغطي �أع�شا�شها بخبطات مميزة من تر�ستها لدك
الرمل ،ويظن �أنها ال�سالحف ذات الرت�سة ال�صلبة الأكرث غو�صا يف الأعماق .ما مقدار �صحة ذلك؟
يتابع علي بن عامر الكيومي ،مدير عام �صون الطبيعة واحلياة الفطرية بوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية و�سامل ال�سعدي ،من
�أهل م�صرية ومدير التنوع البيئي امل�شروع عن كثب وباهتمام فائق� .أما جان-كلود فارينا ،ممثل جمموعة توتال يف عمان
ومن هواة ال�سالحف فهو �شديد احلما�س لهذه الرعاية التي �ست�ساهم للو�صول �إىل معرفة �أف�ضل بهذه النوع حامل الراية من
ال�سالحف البحرية «التي متثل احلفاظ على احلياة يف بحور العامل وت�ضمن بقائها على املدى الطويل».
ميكنكم متابعة حتركات ال�سالحف عرب �شبكه االنرتنت على الرابطhttp://www.seaturtle.org/tracking/?project_id=278 :

�صورة � :1سلحفاة رديل خ�ضراء (نور) مزودةاملر�سل )(© Alan F. Rees/MTCP 2008
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ما زالت �أحدى ال�سالحف �إىل الآن ،وبعد �شهرا« ،على ات�صال».
�أظهرت ال�سالحف الت�سع �أن بع�ضها غري مرحتل ،ومل تبتعد كثريا
عن مواقع تع�شي�شها يف جنوب �شرق م�صرية لعدة �شهور ،بينما
ارحتل البع�ض يف خطوط خمتلفة باجتاه م�ضيق هرمز ،بل ويف
اجتاه باك�ستان واليمن .لقد �أظهرت م�صرية من جديد �أنها
منطقة يف غاية الأهمية لنوع من ال�سالحف ،فبالإ�ضافة �إىل كونها
موقعا للتع�شي�ش فهي �أي�ضا مرعى للتغذية.
كان قد �سبق تثبيت م�سباري �أعماق مر�سلني على �سلحفاتني،
لكنهما ل�سوء احلظ مل تقدما �أي معلومات ذات قيمة لأن هاتني
ال�سلحفاتني بالذات بقيتا يف املياه ال�ضحلة �إىل �أن توقف امل�سبارين
عن العمل.
نظرا لأهمية ال�صيد يف جزيرة م�صرية؛ ف�إنه من الوا�ضح �أهمية
و�ضع خطة �إدارة ت�أخذ يف االعتبار تواجد �سالحف رديل اخل�ضراء
يف �أوقات معينة من العام تبلغ فيه عمليات ال�صيد ذروتها يف نف�س
موعد موا�سم تغذي وتع�شي�ش ال�سالحف.
�إن املتابعة عن بعد هي يف الوقت الراهن �أهم �أداة لتتبع خطوط
هجرة ال�سالحف وغريها من الأنواع على الرب ويف بحار العامل.
ولأنها مكلفة ،ف�إن من ال�صعب العثور على التمويل الالزم للقيام
بعمليات التتبع لعدد كبري من احليوانات� .إال �أن م�ؤ�س�سات الأبحاث
وال�شركات اخلا�صة عرب ال�شرق الأو�سط ،بالتعاون مع احلكومات،
باتت على وعي ب�أهمية هذه الأداة وت�ستخدمها الآن ب�شكل �أو�سع.
املراجع
Ross, J.P. 1979. Sea Turtles in the Sultanate of Oman.
Unpublished report. IUCN/WWF Project 1320. 53pp.
Ross, J.P. 1998. Estimations of the nesting population
size of loggerhead sea turtles, Caretta caretta, Masirah
Island, Sultanate of Oman. In: S.P. Epperly and J. Braun
(Comps.). Proceedings of the 17th Annual Symposium
on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical
Memo. NMFS-SEFSC-415. pp. 84-87.

�صورة  :2خطوط حتركات �سالحف رديل اخل�ضراء «املتجولة» يف
مار�س�-إبريل  2008يف جزيرة م�صرية� .أ�شري �إىل نور باللون الأحمر.
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تغذية املجرتات الراعية على الن�شاء
�إي� ,أي .كاوت�سو�س
احلقوق Mazuri® Exotic Animal Feed and Nutrition/PMI Nutrition Intl LLC

بريد �إلكرتوين Liz.koutsos@mazuri.com

مقدمة
تلخ�ص هذه املقالة دور الكربوهيدرات يف تغذية احليوانات املجرتة  ،وت�أثري الن�شاء على احليوانات الراعية �آكلة الأع�شاب.
الن�شاء وتغذية احليوانات املجرتة
تختار احليوانات املجرتة الراعية لدى رعيها يف الربية موادا غذائية منها �أوراق ال�شجر والفاكهة و�أوراق النباتات من
الأ�شجار والنباتات على عك�س املجرتات العا�شبة التي تختار الع�شب والنخالة� .إ�ضافة لذلك ف�إن للمجرتات الراعية قناة
ه�ضمية �سفلية �أكرب ن�سبيا ،كما يتوقع �أن يكون كر�شها �أقل انتقائية يف التخزين و�أكرث متريرا للكربوهيدرات والربوتني �إىل
نوعي املجرتات قد تطور
القناة اله�ضمية ال�سفلى ( .)Van Soest 1994وبغ�ض النظر عن نوع �إ�سرتاتيجية التغذية ف�إن كال ّ
لال�ستفادة من مقادير الكربوهيدرات يف النبات كم�صادر للطاقة ،عن طريق التخمري الالهوائي يف الكر�ش ببكترييا الأمعاء.
�إن تلك املقادير الكربوهيدرات هي فئة من املركبات عالية التنوع ،ولكنها ت�شمل ب�صفة عامة مكونات غريجدار-خليوية (�سكريات
�أحادية ون�شاء وفروكتانات) ،ومكونات جدارية خلوية(اكتني وهيمي�سليولوز ولغنني)  .ي�شكل الن�شاء املخزون الرئي�س للكربوهيدرات
يف النباتات وهو عن�صر هام يف الكثري من مكونات العلف املعتاد ( .)Van Soest 1994ميكن ه�ضم الن�شاء بالإنزميات
الثديية وامليكروبية منتجا اجللوكوز (بالإنزميات الثديية) �أو حم�ض الالكتيك (بالإنزميات امليكروبية) (.)Van Soest 1994
ي�ؤدي تخمري الن�شا يف الكر�ش �إىل احلم�ضية و انخفا�ض الرقم الهيدروجيني  pHفيها ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات
معدية معوية وا ُ
للحما�ض حتى لفرتات ق�صرية �أن ي�سبب التهابات وتقرحات وتندب
حلما�ض ( .)Soest 1994ميكن ُ
 ،وكذلك تخفي�ض القدرة اال�ستيعابية لالمت�صا�ص على املدى الطويل (ا�ستعر�ضها .)1998 Owens, Secrist et al.
كما �أن التهاب احلافر وتطبل املعدة وق�ضايا توازن الطاقة وفرط النمو البكتريي هي �أي�ضا من الأمور املقلقة املتعلقة
بالإفراط يف تغذية الن�شاء للمجرتات (ا�ستعر�ضها  .)2001 Russell and Rychlikتت�ضمن العوامل التي ميكن �أن تخفف
من �أثر الن�شاء يف النظام الغذائي تخفيف احلمية الغنية بالن�شاء بالنخالة � ،أو تعديل ا�ستيعاب الن�شاء (Owens,
 ،)1998 Secrist et al.و�إ�ضافة �إىل ذلك ميكن للمخففات الغذائية املعوية مثل مونين�سني وبروبيوتيك�س والبيكاربونات
وم�ستويات الربوتني يف النظام الغذائي �أن تعدل من حدوث ا ُ
حلما�ض الكر�شي (.)1998 Owens, Secrist et al.
ت�أثري الن�شاء على احليوانات املجرتة الراعية
تغذى احليوانات املجرتة املدجنة (وهي يف الغالب جمرتة عا�شبة) ب�شكل روتيني بكميات كبرية من احلبوب الغنية بالن�شاء .مت
�إنتاج �أنظمة تغذية منخف�ضة الن�شاء معدة جتاريا يف رد على املخاوف ال�صحية املحتملة املتعلقة بتغذية احليوانات املجرتة الراعية
بالن�شاء� .أظهرت عدة �أبحاث جتريبية �أن هذه الأغذية منا�سبة للحيوانات املجرتة الراعية .على �سبيل املثال وجد �أن �صغار الأيل
طويل الأذنني التي غذيت بنظام تغذية منخف�ض الن�شاء ( )%4كان بها بروبيونات و ُبوتريات �أقل ،و�أ�سيتات (خالت) �أعلى :
معدل البوتريات يف دمها مقارنة باحليوانات التي غذيت مب�ستويات ن�شاء �أعلى (.)2008 McCusker, Shipley et al.( )%24-12
وحيث �أن الأنظمة الغذائية ذات الن�سبة العالية من الأعالف ت�صاحبها م�ستويات �أعلى من الأ�سيتات و�أقل من الربوبيونات ،و�أن
تخفي�ض الربوبيونات ي�صاحبه تخفي�ض يف ا ُ
حلما�ض ،لذا ف�إن هذه املعطيات تدعم افرتا�ض �أن الأنظمة الغذائية املنخف�ضة
الن�شاء ت�ؤدي �إىل �أداء في�سيولوجي للكر�ش �أف�ضل منه يف الأنظمة ذات الن�شاء املرتفع .لقد مت احل�صول على نتائج مماثلة

�صورة  :2ظبي بانغو ي�أكل

�أوراق النبات )(© Tom Bailey

با�ستخدام زراعة خمربية ل�سوائل كر�ش الأيل طويل الأذنني لفح�ص
جمموعة من مكونات التغذية (.)2008 Brooks, Koutsos et al.
و�أخريا فقد جرى لزرافة غذيت بحمية منخف�ضة الن�شاء لثالثة
�سنوات ت�صحيح لكال�سيوم مقلوب يف الدم  :معدالت الف�سفور ،مما
ي�شري �إىل حت�سن وظائف والتوازن احلم�ضي-القاعدي يف الكر�ش.
ا�ستنتاجات
من الوا�ضح �أن احليوانات املجرتة الغريبة قد تطورت لت�أكل
الأغذية املنخف�ضة ن�سبيا يف الن�شاء� .إن ارتفاع الن�شاء يف النظام
الغذائي للحيوانات املجرتة الع�شبية وال�شجرية الربية يف الأ�سر
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل اختالل وظيفي للكر�ش وم�شاكل �صحية يف
الأجهزة .ولذلك ف�إنه ينبغي عند تقدمي الن�شاء يف �أي وقت على
النظام الغذائي للمجرتات الربية الأ�سرية �أن يتم ذلك ببطء
احلما�ض احلاد .وعالوة
�شديد لل�سماح للتكيف يف بيئة للكر�ش ملنع ِ
على ذلك  ،ف�إن نظاما غذائيا منخف�ض الن�شاء هو اخليار الأف�ضل
لتغذية احليوانات املجرتة الع�شبية  ،ويخفف الكثري من ال�شئون
املقلقة الواردة يف هذا التقرير.
املراجع

�صورة  :1زراف ي�أكل علفا خمزونا )(©Declan O’Donovan

Brooks, M., E. A. Koutsos, et al. (2008). In vitro fermentation
of three diets with varying starch and fiber levels using
rumen fluid inoculum of diet adapted mule deer (Odocoileus
hemionus) or a lactating dairy cow. Comparative Nutrition
Society, Halifax, Canada.
Koutsos, E. A., D. Armstrong, et al. (2007). Influence of diet
transition on serum calcium and phosphorus in captive giraffe.
American Association of Zoo Vets, Knoxville, TN.
McCusker, S., L. A. Shipley, et al. (2008). Evaluating the effects
of three practical diets on nutritional status, rumen health, and
growth of captive mule deer (Odocoileus hemionus) fawns.
Comparative Nutrition Society Halifax, Canada.
Owens, F. N., D. S. Secrist, et al. (1998). «Acidosis in cattle:
A review.» J. Anim. Sci. 76: 275-286.
Russell, J. B. and J. L. Rychlik (2001). «Factors that alter
rumen microbial ecology.» Science 292:1119-1122.
Van Soest, P. J. (1994). Nutitional Ecology of the Ruminant.
Ithaca, NY, Cornell University Press.
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و�ضع تعداد غزال اجلبال يف حممية املها العربي يف ُعمان
2

مارتن �شرتاو�س ،1يا�سر اخلرو�صي� ،2أندرو �سبالتون

االرتباط1 :برنامج �صون الطبيعة /جامعة جنوب �أفريقيا2 strauwm@unisa.ac.za ،مكتب م�ست�شار حماية البيئة ،ديوان
البالط ال�سلطاين� ،سلطنة عمان acedrc@omantel.om.
مقدمة
ي�ستوطن غزال اجلبال (ظبي اجلبال ،الإدمي)  Gazella gazelleاملنطقة العربية ،ويعي�ش يف مناطق متتد من ال�سهول
ال�ساحلية �إىل جبال احلدود الغربية واجلنوبية للجزيرة العربية ( .)Vesey-Fitzgerald 1952تتعر�ض غزالن اجلبال يف
ُعمان ،كما هو احلال يف بقية مناطق اجلزيرة ،للمخاطر جراء التنمية املت�سارعة للدولة منذ عام  1970تقريبا .تعترب �أعداد
غزال اجلبال يف حممية املها العربي ويف املناطق ال�ساحلية �شرقها ،الأكرب يف ُعمان ،وكان يظن �إىل وقت قريب �أنها تقارب
 10,000ر�أ�سا ( .)Insall 2001لقد تولينا القيام ب�أول م�سح �شامل لأعداد غزال اجلبال يف حممية املها العربي للو�صول �إىل
تقدير �أكرث حداثة لأعدادها ولتحديد ما �إذا كان من املمكن ا�ستخدام «تقدير العينات بامل�سافة» ملتابعة اجتاهات الأعداد.
الو�سائل
قمنا ،بعد م�سح ا�ستطالعي ،باختيار ع�شوائي ملوقع القطاع الأول تاله و�ضع  14قطاعا �إ�ضافيا من �أطوال متفاوتة
على �أبعاد منتظمة من  5كلم يف منط �شمايل جنوبي ،و�أجريت عمليات امل�سح بني �شروق ال�شم�س وال�ساعة 13:30
بفرق تت�ألف كل منها من �شخ�صني� ،سائق-مراقب ومراقب-م�سجل تتحرك يف �سيارات دفع رباعي ب�سرعة 40كلم/
�ساعة �أو �أقل .جرى قيا�س امل�سافات املتعامدة �إىل جمموعات الغزالن �إىل �أقرب 1م من احليوان يف مركز املجموعة،
با�ستخدام �آالت قيا�س البعد ،ومت احت�ساب كثافة الغزالن با�ستخدام الإ�صدار الثالث من برنامج احلا�سوب
 ،“DISTANCE” Version 3واتبعت القواعد التوجيهية العامة لـ  )1993( Buckland et al.يف �إعداد وحتليل املعطيات.
النتائج
بلغ الطول الإجمايل للمقاطع التي م�سحت  1,882كلم وبلغت امل�ساحة التي جرى م�سحها 12,420كلم .2جرى م�سح كل مقطع ملرة
واحدة فقط ومت م�شاهدة  78جمموعة خمتلفة من غزال اجلبال .كان متو�سط حجم املجموعة لكل امل�شاهدات  1.1 2,3غزاال.
�أنطبق النموذج ن�صف الطبيعى مع جيب التمام جيدا على معطيات امل�سافة ) .(x2 = 1.9693, d.f = 6, P = 0.92250قدرت
كثافة الغزال يف منطقة امل�سح بـ  0.224غزاال/كلم� ،)CV = 18.00( 2أي ما يعادل تعدادا يقدر بـ  2,787من غزالن اجلبل.

�إال �أننا نعتقد �أنه قد حدث انخفا�ض �أ�سا�سي وحقيقي يف �أعداد
غزال اجلبل يف حممية املها العربي ،وبينما �أدت املتغريات املناخية
�إىل انخفا�ض عدد الغزالن – كما يتبني من الأحوال املناخية
الأكرث حداثة ملنطقة امل�سح (اعتبارا من عام  - )1999ف�إنه
يعتقد ال�صيد غري القانوين للغزالن كان العامل امل�سبب الرئي�سي.
وختاما ،ف�إن درا�ستنا قد نتج عنها معامل تغيري من  .%18وهذا
�أقل من معدل  %20املطلوب لأغرا�ض املتابعة (Buckland et
 )1993 al.مما يدل على �أنه ميكن ا�ستخدام «تقدير العينات
بامل�سافة» بثقة ملتابعة �أعداد غزال اجلبل يف حممية املها العربي.
يعتقد �أن تعداد غزال اجلبل على امتداد مدى تواجده هو �أقل
من  ،15,000ويقدر التدهور الإجمايل لأعدادها ب�أكرث من %30
على مدى ال�سنوات الـ 18الفائتة ( .)IUCN 2008وعليه ف�إن من
ال�ضروري �إنتاج تقديرات موثوقة لأعدادها يف كل دول مدى تواجدها
لتمكني ا�ستحداث و�/أو املحافظة على خطوات ال�صون املنا�سبة.
املراجع
Buckland, S.T., Anderson, D.R., Burnham, K.P. & Laake,
J.L. (1993) Distance sampling: estimating abundance
of biological populations. Chapman & Hall, London.
Insall, D.H. (2001) Oman. In Global Survey and
Regional Action Plans – Antelopes, Part 4: North
Africa, the Middle East, and Asia (compilers D.P.

Mallon & S.C. Kingswood), pp. 69-73. IUCN, Gland,
Switzerland.
IUCN, 2008. http://www.iucnredlist.org/details/8970
Accessed 12 January 2009.
Vesey-Fitzgerald, L.D.E.F. (1952) Wild life in Arabia.
Oryx 1(5):232-235.

املناق�شة
لقد بي ّنا �أن �أعداد غزال اجلبل يف حممية املها العربي هي �أقل بثالثة �أ�ضعاف عن رقم  10,000الذي �أورده .)2001( Insall
ويعتقد ،على كل حال� ،أن التقديرات ال�سابقة كانت مبالغا فيها ،وهناك �سببان لذلك .الأول ،دلت مراجعة لطرق امل�سح
امل�ستخدمة �سابقا على احتمال مرتفع للعد املزدوج للحيوان ،كما �أن قيا�س العينات كان مركزا يف املناطق التي توجد فيها
الغزالن .لقد �أدى ذلك �إىل زيادة يف التقديرات لأعداد الغزالن� .إن ا�ستخدامنا لتخطيط م�سح �أكرث متانة ،با�ستخدام
قطاعات غري متداخلة ،ومو�ضوعة ع�شوائيا ،وبخطوط م�ستقيمة ،وكذلك ا�ستخدامنا لتقنيات حتليلية ال ي�شكل احتمال تكرار
عد احليوان فيها م�شكلة ذات بال (�أنظر  )Buckland et al. 1993قد حلت تلك امل�شاكل� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الأعوام
� 1997-1992سجلت معدالت �أمطار فوق املعدل يف حممية املها العربي (ال�شكل  .)1وبناء عليه ،ف�إن امل�سح الذي �أجري يف �أواخر
ت�سعينيات الفرن املا�ضي والذي اعتمدت عليه التقديرات ال�سابقة للأعداد ،كان قد بو�شر به يف وقت ظروف قريبة من الأف�ضل.

�صورة � :1أمناط �سقوط الأمطار على املدى الطويل ،واملعدل ال�سنوي ل�سقوط الأمطار (اخلطوط امل�صمتة) من حمطتي لقيا�س الطق�س
�ضمن حممية املها العربي يف و�سط عمان .الحظ �أن ال�سجالت يف وادي �سري مل يحتفظ بها �إال من عام  1987ف�صاعدا
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�أول عملية تثبيت ملر�سل راديو على دلفني نهر �إند�س
جرى انقاذه قرب خزان �س ّكور يف الباك�ستان
4

د� .أر�شاد تو�سي� ،1أزما خان ،2ر�ضوان حممود ،3ح�سني بَخ�ش بهاجات

الإرتباط1 :هيئة البيئة �أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة 2 ،atoosy@ead.ae ،ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة –
باك�ستان 3 ukhan@wwf.org.pk ،م�شروع �صون دلفني نهر �إند�س 4 ،rmahmood@wwf.org.pk ،دائرة احلياة الفطرية
يف ال�سند ،كارات�شي  -باك�ستان

�أربعة �أنواع مهددة من دولفينات املياه العذبة الالحمة امللتزمة .يبلغ احلد الأدنى لتعداد هذا النوع نحو  1341وفقا لآخر م�سح
�شامل �أجري يف عام )� .2006 (Pakistan Wetlands Programme, WWF – Pakistan, unpublished dataشوهدت
�أعلى كثافة له م�ؤخرا يف مقاطعة ال�سند ،وال �سيما بني خزاين �سدّي ُجدّو و�سو ّكور� .أعلنت حكومة ال�سند يف عام  1974منطقة
تقارب  200كلم بني �سدّي ُجدّو و�سو ّكور كمحمية للدالفني ،وهذه املحمية هي �أي�ضا منطقة الأرا�ضي الرطبة يف رام�سار.
�إن الأعداد احلالية لدلفني نهر �إند�س مهددة ب�سبب تلوث املياه وال�صيد التجاري وتدهور املوئل .وفوق ذلك
حتدث وفيات عر�ضية للدالفني عندما حتا�صر يف قنوات الري .يعمل ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة –
باك�ستان مع دائرة احلياة الفطرية يف ال�سند منذ عام  1998على �صون دلفني نهر �إند�س .يت�ضمن عن�صر �صون
هذا النوع يف امل�شروع نقل الدالفني املحا�صرة من قنوات الري �إىل نهر �إند�س� .إن �أحد �أهداف امل�شروع ،كجزء
من برنامج بحث علمي ،توثيق التاريخ الطبيعي للنوع من خالل �أ�ساليب بحثية غري متعدية مثل التتبع عن بعد.

تثبيت مر�سل الراديو :قدمت هيئة البيئة �أبو ظبي الدعم الفني
لتثبيت املر�سل وتدريب املوظفني على �إجراءات التتبع بالراديو.
ثبت مر�سل راديو عايل الرتدد  VHFعلى الزعنفة الظهرية
للدلفني قبل �إطالقه يف �أول عملية من نوعها لهذا النوع .على
العك�س من الدالفني البحرية ،ف�إن الزعنفة الظهرية للدالفني
النهرية ق�صرية جدا .اختري للدرا�سة مر�سل راديو مبثبت
خارجي يزن 17,6جم (موديل F2060 - Advance
 )Telemetry Systemic, Inc, USAومزود ببطارية
ليثيوم بعمر متوقع من  654يوما .ثبتت التو�صيالت اخلارجية
ب�سلكني مغطيني بالبال�ستيك ومرر قر�ص على كل �سلك
مقابل املر�سل وثبتا مب�ساعدة �أنابيب مثبتة .و�ضعت ح�شوة
من النيوبرين (مطاط �صناعي) بني املر�سل والقر�ص لتاليف
جرح اجللد احل�سا�س� .أعيد �إطالق الدلفني يف املجرى
و�سجل موقع الإطالق
الرئي�س للنهر بعد تثبيت املر�سل
ّ
بنظام حتديد املواقع العاملي ( GPSاخلريطة يف ال�شكل .)2

�إنقاذ لدلفني نهر �إند�س :يف  11يناير � 2009شاهد موظفون تابعون لدائرة احلياة الفطرية يف ال�سند دلفني نهر
�إند�س حما�صرا عند منظم باتنا يف قناة مرواه للري النابعة من خزان �سد �سو ّكور (الإحداثيات وفق نظام حتديد
املواقع العاملي ) .(GPS location N 27°3825.9, E 68°5149.5بعد تقييم ملوقع املحا�صرة ،نظـّم ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة – باك�ستان عملية انقاذ يوم  13يناير  2009باال�شرتاك مع دائرة احلياة الفطرية يف ال�سند
وهيئة البيئة �أبو ظبي ،كان هدفها هو �إنقاذ الدلفني املحا�صر وتثبيت جهاز التتبع عليه ثم �إعادته �إىل نهر �إند�س.
الإم�ساك باحليوان والتعامل معه :بعد تقييم موقع املُحا�صرة ،و�ضع فريق من �سباحي املجتمع املحلي �شباكا
لتطويق الدلفني ،ثم �سحبت ال�شباك باجتاه املياه ال�ضحلة القريبة من �شاطئ القناة� .أم�سك فريق من ال�سباحني
بالدلفني عندما �سبح قريبا من املياه ال�ضحلة .جرى نقل الدلفني على نقالة ذات ح�صري رغوي ،ومت وزنه وحتديد
جن�سه و�أخذت مقايي�س ج�سمه .اعتمدت الإجراءات على �أ�سلوب عمليات �إنقاذ احليوانات اللبونة البحرية
( )Geraci and Lounsbury 1993والذي نقحه الحقا خان ( .)2005جرت مراقبة دقيقة للحيوان �أثناء عملية النقل
لر�صد �أي عالمات للإجهاد ،وغطي (با�ستثناء فتحة التنف�س) مبنا�شف مبللة ملنع فرط احلرارة .كان عمر ذكر الدلفني
الذي مت �إنقاذه ،والذي �س ّمي «م�سافر» 2,5 ،عاما ،وبلغ وزنه  18كجم وطوله � 118سم .مت نقله بنجاح �إىل موقع الإطالق
(نهر �إند�س) قرب �سد �سو ّكور ) .(N 27°4128.0, E 68° 5254.7ا�ستمرت عملية الإنقاذ ملا جمموعه ثالث �ساعات.

�صورة  :2خريطة تبني موقع الإنقاذ والإطالق )(©WWF-Pakistan

ا�ستنتاج :كانت جتربتنا الأوىل لتثبيت املر�سل على دولفني نهر
اندو�س ناجحة .يجري تعقب الدلفني مرتني يوميا من الزوارق
وت�سجل �إحداثياته من قبل موظفي احلقل .لقد مت حتى الآن
جمع معطيات يف غاية الأهمية لتحركاته بالقيا�س عن بعد.
ا�ستطاع الدلفني قطع خزان �سد �سو ّكور عند التدفق املنخف�ض
للمياه عند  14000قدم مكعب يف الثانية ،متنقال يف �إجتاهي
املنبع وامل�صب .بهذا مت احل�صول على �أول �إثبات علمي حلركة
الدولفني عرب اخلزان� .سيتم يف امل�ستقبل ا�ستك�شاف �إمكانية
تثبيت مر�سل بنظام حتديد املواقع العاملي  GPSلل�سواتل.
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.
تقدير

�صورة  :1الدلفني واملر�سل مثبت على زعنفته الظهرية

)(©Uzma Khan

ي�شكرال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة –باك�ستان رعاة امل�شروع:
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة – �سوي�سرا ،ال�صندوق العاملي
ل�صون الطبيعة ،وم�شروع الأرا�ضي الرطبة لوزارة البيئة
الباك�ستانية ،ويقدم االمتنان لهيئة البيئة �أبو ظبي لدعمها الفني.
ن�شكر دائرة احلياة الفطرية يف ال�سند لدعمها والتزامها .تتوفر
ن�سخة �أطول من هذا التقرير على هيئة ملف  PDFللتنزيل
من موقع احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط . wmenews
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َتخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب لنمور عربية �أ�سرية مت
تخديرها با�ستخدام املديتومدين والكيتامني
كري�ستوفر لويد BVSc MSc CertZooMed MRCVS

الإرتباط :م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري� ،ص.ب ،116345 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة

chris@nadvethosp.com

مقدمة
النمر العربي  Panthera pardus nimrحتت-نوع ي�ستوطن اجلزيرة العربية ومهدد ب�شكل حرج� .إن حتديد القيم
القاعدية الف�سيولوجية يف غاية الأهمية لإدارة الأنواع املهددة يف الأ�سر لتفادي ا�ستخدام حيوانات دون الأمثل
وكذلك ل�ضمان متتع العينات الأ�سرية بعمر توالدي ناجح .ميكن ا�ستخدام تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب  ECGكدليل
عام لتقييم ع�ضل القلب ،وانتظامه ،وحجمه ،واختالالت التوازن ال َكهريل� .إن التوحيد القيا�سي للعوامل املتغرية
لتَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب للنمر العربي قد يكون خطوة �أوىل مفيدة يف حتديد الت�شوهات القلبية املحتملة لهذا النوع.
مت تخدير خم�سة منور عربية �صحية بالغة ( 3ذكور � 2 /إناث) من جمموعة يف الإمارات العربية يف يوم واحد
للتقييم ال�سريري ،و�أخذ العينات اجلينية ،وفح�ص الدم والكيمياء احليوية وامل�صل ،وقيا�س خمطط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب.
ج ّوعت احليوانات لـ � 24ساعة قبل التخدير ور�شقت ب�أنبوب نفخ باملديتومدين ) (Domitor 1mg/ml, Pfizerو�أتبعت
بعد  15-10دقيقة بالكيتامني ) .(Ketamil 100mg/ml, Iliumبعد انتهاء الإجراء حقنت ع�ضليا مبقدار من الأتيباميزول
) (Antisedan, Pfizerي�ساوي مقدار الدومتور لعك�س ت�أثري املخدر .يبني اجلدول  1متو�سط معدالت اجلرعات املقدمة.
اجلدول  .1معدل اجلرعات ومدة اال�ستجابة يف منور عربية خدرت با�ستخدام املديتومدين والكيتامني

متو�سط الوقت
(الأقل-الأكرث) حتى
الق�صي
اال�ستلقاء ّ
(دقائق)
)16-10( 11.6

متو�سط
متو�سط وقت
اجلرعة
الإجراء (الأقل-
(الأقل-الأكرث) الأكرث) (دقائق)
من الكيتامني
(مج/كجم)
)7-2( 3.8 )4.6-3.1( 3.6 )58-50( 54

الوقت من حقن
الأتيباميزول حتى
ارتفاع الر�أ�س
(دقائق)

متو�سط اجلرعة
(الأقل-الأكرث) من
املديتومدين (مج/كجم)
)0.092-0.066( 0.075

�سجلت نتائج تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب وفق �إجراءات قيا�سية مو�صى بها للحيوانات املنزلية .و�ضعت احليوانات
يف و�ضع ا�ستلقاء جانبي و�أو�صلت �أ�سالك التو�صيل بالقوائم الأمامية (قرب نتوء الزند) والقوائم اخللفية
(فوق الرباط الر�ضفي)� .سجل التخطيط با�ستخدام م�سجل  Cardiostoreالرقمي لتَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب
) (Vetronic service, UKو�أخذت القيا�سات بربنامج حا�سوب م�صاحب بعد حتميله على حا�سوب �شخ�صي .مت فح�ص
جميع الأ�سالك للتواتر وا�ستخدم �سلك التو�صيل  IIلأخذ قيا�سات �أمد ومدى االنحراف .يظهر اجلدول  2النتائج.

�صورة  :1نتائج تخطيط منطي ل َك ْه َر ِب َّية القَلب مع موجات معنونة .مل
توجد موجة  Sيف هذا النمر.

تقدير

�أ�شكر لو�سي هايفز (ممر�ضة بيطرية) مل�ساعدتها يف جمع البيانات.
املراجع
Larsson, MHMA; Coelho MA; et al (2008).
Electrocardiographic parameters of captive lions
(Panthera leo) and tigers (Panthera tigris) immobilized
with ketamine plus xylazine. Journal of Zoo and Wildlife
Medicine 393): 314-319. 2008

اجلدول  .2متو�سط قيا�سات َتخطيط َك ْه َر ِب َّية القَلب خلم�سة منور عربية �أخذت من �سلك التو�صيل II

فرتة

ST

(ميلي
ثانية)

فرتة
(ميلي
ثانية)

QT

مدى مدى مدى مدى فرتة
R
Q
S
T
( QRSميلي
(ميلي
(ميلي (ميلي
(ميلي (ميلي ثانية)
فولت فولت فولت فولت ثانية)
)mv )mv )mv )mv

فرتة PR

�أمد موجة  Pمعدل
مدى
انحراف (ميلي ثانية) �ضربات
( Pميلي (نب�ضات يف القلب
(نب�ضات
فولت
الدقيقة)
�أمد موجة  Pيف
)mv
(ميلي ثانية) الدقيقة)

0.08 141.00 71.80 0.03 0.84 0.04 0.28 292.47 149.47

63.20

0.02 15.86 13.48 0.03 0.15 0.04 0.10 17.75 18.67

6.72

70.4

قيا�سات
�سلك
التو�صيل II

املعدل
االنحراف
املعياري

�إن هذه النتائج متاثل تلك التي توجد يف الأ�سود والنمور ) (Larsson et al 2008رغم �أن فرتة  PRكانت كما هو
متوقع �أق�صر منها بقليل يف النمر العربي ب�سبب كتلة الع�ضالت القلبية الأ�صغر ن�سبيا يف هذا النوع .يف �سلك
التو�صيل  IIكانت موجة  Pومركبات  QRSومتو�سط املحور الكهربي جميعها موجبة .وجدت موجة  Sيف حيوان واحد
وموجة  Qيف ثالثة حيوانات .يف كل احلاالت �شوهد �أنه �إذا وجدت موجة  Qف�إنه مل توجد موجة  Sوالعك�س بالعك�س.
�إن الت�أثريات القلبية املثبطة للمديتومدين واملن�شطة للكيتامني �سيكون لها ت�أثري على نظامية نتائج التخطيط� ،إال
�أنه من غري العملي احل�صول على النتائج من اللواحم غري املنزلية بدون ا�ستخدام املخدر .على �سبيل املثال ،ف�إن
معدل نب�ض القلب للنمر العربي كان متوافقا مع ذاك يف الأ�سود والفهود املخدرة با�ستخدام الزيالزين xylazine
والكيتامني ) ..(Larsson et al 2008ووفق ال�سلم التفاوتي ،ف�إنه من املتوقع م�شاهدة معدل نب�ض �أعلى يف النمور.
قد يكون ذلك راجعا �إىل �أن جرعات الكيتامني امل�ستخدمة يف الدرا�سة كانت �أقل باملقارنة مع تلك امل�ستخدمة يف
) .(Larsson et al 2008ورغم �أن العينة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة هي �أ�صغر من �أن ت�ستخدم للو�صول �إىل �أي نتائج نهائية
بخ�صو�ص قيم تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب يف النمور العربية ،ف�إنه لي�س للم�ؤلفني علم ب�أي قيم من�شورة لهذا النوع .ون�أمل �أن هذه البيانات
�ست�شجع الآخرين ممن يعملون مع هذا القط املهدد على جمع ون�شر املعطيات عن تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب وغريه من العوامل املتغرية.
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الإدارة املر�ضية والطبية للحبارى وغريها من طيور الف�صيلة الأدناء
توم بيلي

ISBN 978-9948-03-562-6

الن�شر  ،2008، Emirates Printing Press LLCدبي� ،صفحة 494
تتطلب تقاليد ا�ستعرا�ض الكتب العلمية والدرا�سية االنتقاد .يف نهاية الأمر ،يف �أغلب املطالعات ،ف�إن واجب امل�ستعر�ضني هو �إعالم القراء املحتملني
ملاذا ينبغي �أن ي�شرتوا هذا الكتاب بدال عن الكتب املناف�سة .لي�س هذا هو احلال بالن�سبة لهذا الكتاب� .إنه كتاب فريد .وبينما غطى كتاب خاميه �سامور
الرائع «طب الطيور»  Avian Medicinدجاج احلبارى ،لكنها تجُ اهلت �إىل حد كبري يف الن�صو�ص الأخرى ،حيث �أن �أغلب ممار�سي الطب البيطري يف
الواليات املتحدة و�أوربا (مناطق الت�سويق الرئي�سة للنا�شرين!) لن يتعاملوا معها قط.
�إذ ًا ،هذا كتاب لي�س مناف�سني ،وعلى من ي�ستعر�ضه �أن يو�صي به حتى لو كان �سيئا .لكن من ح�سن احلظ �أن هذا اال�ستعرا�ض ال تواجهه مثل هذه املع�ضلة!
�إنه كتاب رائع ويحتوي على كمية هائلة من املعارف حول هذه الأنواع.
كان هناك يف اعتقادي �أ�سباب لل�شكوى� .إن جمال اهتمامي الرئي�س هو احلبارى الكبرية  Great Bustardولي�س طري احلبارى ،كان لدي و�أنا �أقر�أ
�صفحات الكتاب �شعور متزايد ب�أن هذا لي�س كتابا عن احلبارى بل عن احلبارى .نعم ،ولكني قر�أت عنوان الكتاب بعد ذلك! ي�صف عنوان الكتاب
املحتويات ب�شكل جميل لكن ،ورغم �أن الغالبية العظمى للكتاب خم�ص�صة للحبارى� ،إال �أن هناك كمية كبرية من املعلومات للعاملني مع �أنواع �أخرى من
دجاج احلبارى.
ومع ذلك ،ف�إنه ال يزال من املحزن قليال �أن الف�صول املتعلقة بالإدارة والإكثار يف الأ�سر مل تت�ضمن املزيد عن برنامج «كوري» للإكثار يف الواليات املتحدة،
�أو احلبارى ال�صغرية يف فرن�سا� .إنه عتب �صغري لأن الكتاب كبري مبا فيه الكفاية وفيه الكثري من املراجع عن العديد من هذه املعلومات.
�إن الأق�سام البيطرية هي فعال كاملة ،وحتتوي الكثري من املعرفة املتعمقة عن امل�شاكل الطبية لهذه الأنواع ف�ضال عن �أ�ساليب الت�شخي�ص والتخدير
واجلراحة .ترتاوح املعلومات بني الأ�سا�سي واملتقدم جدا .كنت �أتوقع كتابا ي�ساعد طبيب الطيور املتمر�س عندما يبا�شر التعامل مع �أنواع غري م�ألوفة،
لكن هذا الكتاب يفعل ذلك وهو يف نف�س الوقت منا�سب لأولئك من ذوي القليل من اخلربة العامة يف الطيور وال يتاح لهم الو�صول الي�سري �إىل م�صادر
�أخرى للمعلومات – �أي �أنه �سيكون مثاليا لال�ستخدام يف احلقل (رغم �أن ذلك يحتاج حلقيبة كبرية حلمله).
جودة ال�صور جيدة جدا وهناك الكثري منها� .أنا مت�أكد من �أنني لو بذلت جهدا �أكرب لتك�شف يل الكثري من االنتقادات الب�سيطة �أو بع�ض احلقائق التي
اختلف معها (وهذا يف الواقع غري املحتمل – لأن امل�ؤلفني قد �ض ّمنوا الكثري من ما ن�شر عن احلبارى ب�شكل مل يرتك �سوى القليل من نقط اخلالف دون
�أن تغطيتها ب�شكل جيد!) ومع ذلك  ،فال �أرى �ضرورة لذلك – �إنه عمل قائم على احلب ،و�إن ت�صيد الأخطاء يف ن�ص ميثل كميات هائلة من اجلهد من
جانب جميع امل�ؤلفني يبدو بب�ساطة �أمرا غري عادل.
هذا كتاب ممتاز و�سيكون ال غنى عنه للبيطريني وكذلك لعلماء الأحياء وجميع العاملني يف �إدارة و�صون ودرا�سات امليدان لهذا وغريه من �أنواع
احلباري.
على الرغم من �أنه قد �صيغ ب�أ�سلوب جيد ومثري لالهتمام ف�إن من ال�صعب �أن تو�صي به لأولئك الذين ال يعملون ب�شكل مبا�شر مع �أنواع احلبارى فالكتاب،
ولكن �صادقني  ،يغطي �أ�سا�سيات املعاينة ال�سريرية والتخدير واجلراحة وتقنيات العالج ب�شكل جيد جدا  .ولذلك � ،سي�سرين �أن �أن�صح �أي طالب بيطرة
�أو بيطري قليل اخلربة بقراءته جيدا و�إن كان تركيزه الأ�سا�سي مع على �أنواع �أخرى من الطري.
تها ّ
ين لتوم وجلميع الكتاب  --هذا عمل مثري للإعجاب و�أنا �أعلم �أن �صفحات ن�سختي منه �ستلقى الكثري من التقليب واملطالعة.
ا�ستعر�ض الكتاب:

جون �شيتي BVetMed CertZooMed MRCVS

حا�شية  :قائمة حمتويات من الكتاب متوفرة للتنزيل من موقع . WMENewتتوفر ن�سخ من كتاب
 Diseases and Medical Management of Houbara Bustards and Other Otididaeمن توم بيلي.
االت�صالtom.bailey @ dfh.ae :

�صورة  :1الغالف الأمامي لكتاب

�صورة  :2؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )(© Nature Conservation Bureau

Diseases and Medical Management of Houbara Bustards and Other Otididae
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ما هو اجلديد (والقدمي) يف املطبوعات
ما هو اجلديد يف املطبوعات والن�شرات (تتوفر ملفات  PDFلبع�ض هذه املقاالت يف موقعنا ب�شبكة الإنرتنت)

م� .شري �شاه ،كننغهام پي �إل )2008( - ،الأ�سيجة باعتبارها تهديدا لقطط الرمال  ،1858 Felis margarita Loche،يف اململكة العربية
ال�سعودية .106-104 :44 Zoology in the Middle East .نقدم تقريرا عن �إناث قطط الرمال التي تقع يف م�صيدة الأ�سيجة ال�شبكية
امل�سل�سلة – قد يعود ذلك �إىل كرب مقايي�س جماجمها – والأخطار املحتملة لتلك الأ�سيجة على حركة هذه القطط يف و�سط اململكة العربية
ال�سعودية .ال�شكل .1

كننغهام پي �إل ،م� .شري �شاه ،ز .الإ�سالم� ،آر .روبن�سون� ،أ .بورغ  )2008( -الإدارة التكييفية هي �شرط م�سبق لإعادة تقدمي الرمي
(غزال الرمال) يف اململكة العربية ال�سعودية 27(1): 19-21 GNUSLETTER .ت�شري هذه املذكرة �إىل درا�سة عن بيئة الرمي
 Gazella subgutturosa maricaابتد�أت يف حممية حمازة ال�صيد يف و�سط غرب اململكة العربية ال�سعودية ،و�أهمية حتديد معدل واقعي
للتخزين وال�سعة اال�ستيعابية للموئل و�أهمية وجود �إ�سرتاتيجية �إدارة تكييفية للح�صول على �أف�ضل النتائج.
ال�شكل .2
كننغهام پي �إل ( - )2008هيكلية املجموعات وتقييم حالة الرمي (غزال الرمال)  Gazella subgutterosa maricaخالل ربيع 2008
يف حممية حمازة ال�صيد يف اململكة العربية ال�سعودية .27(1): 21-23 GNUSLETTER .ت�صف املذكرة حجم وتركيبة جمموعة الرمي
يف حممية حمازة ال�صيد يف و�سط غرب اململكة العربية ال�سعودية وت�أثري الأمطار املحلية على التغيريات يف هيكلية املجموعة .تدل التغيريات
البالغة يف الهيكلية بعد � 3 – 1أيام من �أحداث هطول الأمطار مع التجمع واالرحتال يف اجتاه الأمطار �إىل الطبيعة املهاجرة للرمي واملرتبطة
بهطول الأمطار.
كننغهام پي �إل ( Ptyodactylus hasselquistii ,GEKKONIDAE )2008الرب�ص امل�صري مروحي القدم 1789 - Diet
 .African Herp News 45: 6-8تت�ضمن هذه املالحظة الق�صرية تعليقات على �سلوكيات البحث عن الطعام للرب�ص
 Ptyodactylus hasselquistiiبعيدا عن املوائل املقبولة طبيعيا يف �أوقات الوفرة – ن�شاط النمل الأبي�ض – واحتماالت التكلفة-املنافع ملثل
ذلك الن�شاط كما �شوهد يف و�سط اململكة العربية ال�سعودية .ال�شكل .3

�صورة  :1قط رمال ميت يف �سياج �شبكي م�سل�سل

ك .زيالن ،تي .بيلي ،هـ ڤي� .سميث� ،سي� .سيلڤانوز ،جي .ك ّنه� ،آر .كي� .شو�سرت ،كي .هيالند ( )2008تف�شي دا ُء َخ ِف َّيات الأَ ْبواغ
 cryptosporidiosisيف جمموعة من الكروان اجلبلي (ال�صخري) يف دبي.Avian Pathology .
ن�صف  6انت�شارا لدا ُء خَ ِف َّيات الأَ ْبواغ يف جمموعة من كروان اجلبل يف وحدة لرتبية �أنواع خمتلفة يف دبي .كانت خَ ِف َّيات الأَ ْبواغ
ِ 37: 521-52
هي املمر�ض املعوي الغالب الظاهر .عانت  19من الطيور الت�سعة وع�شرين من التهاب �أمعاء َنزْ ليِّ مرتبط بنتائج باثولوجيا الأن�سجة بتواجد
لعدة مراحل لتطور خَ ِف َّيات الأَ ْبواغ يف ال�سطح املخاطي.
اليون�سكو تعمل على �إقامة �شبكة من احلدائق النباتية يف املنطقة العربية بالتعاون مع منظمتي  BGCIوAPSG
ت�ساهم اليون�سكو يف امل�ساعدة على �إن�شاء �شبكة من احلدائق النباتية لأغرا�ض التعليم والبحث العلمي وال�صون يف املنطقة العربية� .إن هناك نق�ص
يف املتخ�ص�صيت يف املجال النباتي يف جميع �أنحاء املنطقة  ،وت�أمل منظمة اليون�سكو واملنظمات ال�شريكة �أن تقدم م�ساهمات كبرية نحو تو�سيع قاعدة
املتخ�ص�صني يف املجال النباتي و�صون النباتات العربية .يرتكز امل�شروع على خطة العمل الرئي�سة ملنظمة اليون�سكو يف الإ�سهام يف تعزيز الروابط
بني الرتاث الثقايف و�صون التنوع البيولوجي� .إن الهدف الرئي�س لهذا الن�شاط هو املحافظة على النباتات العربية املتوطنة يف بيئات �صناعية.و قد
كان من �ضمن الإجنازات التي حتققت �إعداد اقرتاح لإقامة �شبكة حدائق قر�آنية نباتية ،وا�ست�ضافة اجتماعات جلنة ا�ست�شارية عاملية يف الدوحة
وال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج خطتني رئي�ستني وامل�شاركة وتقدمي العرو�ض يف ن�شاطات اليون�سكو يف امل�ؤمتر العاملي الثاين عن احلدائق النباتية
العربية يف الأردن .كانت اخلطوة الهامة الأخرية هي التقييم اخلارجي مل�شروعي الدوحة وال�شارقة من قبل املنظمة الدولية حلفظ احلدائق النباتية
 Botanic Garden Conservation International -BGCIوالذي �ألقى �ضوءا �إ�ضافيا على �أهمية العمل امل�شرتك ل�صون النبات
يف املنطقة العربية.
�إن جوهر فل�سفة احلديقة النباتية القر�آنية هو �إن�شاء مراكز متيز للبحوث النباتية والتعليم وال�صون ،والدعوة على �أ�سا�س من تعاليم القر�آن
�ستعب تلك احلدائق عن االمتثال لتعليمات القر�آن الكرمي و�سرتكز
الكرمي �إىل احرتام احلياة والنباتات واحليوانات واملخلوقات ،واملاء �أي�ضاو رّ
على الرمزية املت�صلة بالإ�سالم والعرب من املحافظة على املاء واحلياة النباتية.و قد طبقت هذه الفل�سفة يف حالتي ال�شارقة وقطر حيث يجري
الآن �إن�شاء احلدائق النباتية القر�آنية بعد �أن مت �إعداد اخلطط الرئي�سة.
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وفدت طلبات حمددة من الأردن وفل�سطني ولبنان مل�ساعدتها يف �إن�شاء حدائق
نباتية ،وكان مكتب اليون�سكو يف بريوت هو املبادر للدعوة لتعاون بني التجمعات
مع مكتب الدوحة ،الأمر الذي حتقق ،ومت تنظيم اجتماع للتخطيط يف بريوت
يف نوفمرب � .2008سرتكز الفل�سفة هنا �أي�ضا على �إن�شاء موقع للبحوث والتعليم
وال�صون يف املقام الأول لنباتات لبنان ،ومراعاة الرتاث الثقايف والطبيعي.
حتتاج احلدائق املحتمل �إقامتها يف فل�سطني والأردن �إىل املزيد من املناق�شة،
�إال �أن هناك بالفعل حوار متوا�صل بني اليون�سكو يف الدوحة وال�سلطات املعنية،
واليون�سكو على �أهبة اال�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة وت�أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
م�ساهمات هامة يف حماية النباتات العربية.
�ستعمل اليون�سكو بتعاون وثيق مع ال�سلطات الأخرى يف عملية التوا�صل هذه،
و�ست�سعى �أي�ضا �إىل �إر�ساء تعاون وثيق مع املنظمة الدولية حلفظ حدائق
النباتات ) (BGCIيف حدائق كيو  ، Kewواملجموعة العربية التخ�ص�صية
للنبات ) (APSGومقرها الريا�ض والتي �أن�ش�أت عام  ،1996و�إىل دعم الإحتاد
الدويل حلماية الطبيعة  .IUCNميكن احل�صول على مزيد من املعلومات من
الدكتور بينو بوير ،اليون�سكو ،قطر.
Dr. Benno Böer, UNESCO, Qatar. e-mail: b.boer@unesco.org
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