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�أول عملية تثبيت ملر�سل راديو على دلفني نهر �إند�س
جرى انقاذه قرب خزان �س ّكور يف الباك�ستان
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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�شامل �أجري يف عام )� .2006 (Pakistan Wetlands Programme, WWF – Pakistan, unpublished dataشوهدت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
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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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