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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
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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.
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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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�صورة  :2؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (©Tom Bailey).

