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شركة النهضة للخدمات ش م ع ع

المقـدمة
يعتبــر مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن مــن المبــادرات الرئيســية الرائــدة التــي تقــوم بهــا 
شــركة النهضــة لمســاندة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وتبــدو أهميــة الجهــود التــي تقــوم بهــا الجمعيــة واضحــة 
مــن خــال المحتويــات الرائعــة والجميلــة والمعرفــة الثريــة الموجــودة فــي هــذه الصفحــات ضمــن أطلــس 

الثدييــات البحريــة فــي الميــاه الُعمانيــة.

العاقــة بيــن األفــراد والبيئــة واألربــاح تقــوم علــى أســس مــن المنفعــة المتبادلــة، حيــث إنهــا تكمــل بعضهــا 
بعضــً وتعتمــد علــى بعضهــا البعــض، ويتحمــل القطــاع الخــاص مســؤولية أخاقيــة لمســاندة جهــود حمايــة 
التنــوع األحيائــي ونشــر الوعــي، كمــا أن االلتــزام بالبرنامــج العالمــي للبيئــة والمجتمــع والحوكمــة يعنــي االلتــزام 

بطريقــة متوازنــة لتنفيــذ االلتزامــات األخاقيــة والقانونيــة والتجاريــة لجميــع الجهــات المعنيــة.

إن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة التــي نقــوم بهــا تتركــز حــول اإلنســان واإلمكانيــات البشــرية، إال أن جميــع 
األشــياء مترابطــة ببعضهــا البعــض، حيــث إن المبــادرات البيئيــة لهــا مضاعفــات ومنافــع لإلنســان أيضــً، ليــس 
فقــط مــن حيــث حتميــة االســتدامة، بــل أيضــً مــن حيــث التأثيــرات اإليجابيــة لقطاعــات الصيــد البحري والســياحة 

والتوظيــف، وخاصــة بالنســبة لســلطنة ُعمــان.

كمــا أن الــدور الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص الُعمانــي لمســاندة االلتــزام بالبرنامــج العالمــي للبيئــة والمجتمــع 
المحلــي،  االقتصــاد  إلــى  الدولــي  والتمويــل  الدوليــة  االســتثمارات  جــذب  ليمكــن  هــو جوهــري  والحوكمــة 
ــر االســتدامة، ومــن هــذا المنطلــق توفــر  ــي أصبــح مــن الضــروري التدقيــق علــى اإلفصاحــات فــي تقاري وبالتال
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة الدليــل المحاســبي لجميــع المصروفــات إلثبــات االســتخدام ومــدى أهميــة المســاندة 

التــي تحصــل عليهــا.

العوائــد هــي أكبــر بكثيــر مــن مجمــوع االســتثمارات، ومهمــا حاولنــا التخفيــف مــن الــدور الــذي نقــوم بــه، إال أنــه 
نتيجــة لإلفصاحــات التــي نقــوم بهــا، بــرزت أهميــة المســاندة التــي تقدمهــا شــركة النهضــة علــى المســتوى 
الوطنــي والدولــي، وعلــى شاشــات التلفزيــون، وعلــى صفحــات الجرائــد، والمجــات، والمواقــع اإللكترونيــة 
والوســائل األخــرى للتواصــل االجتماعــي، ومــن ضمنهــا برنامــج بــي بــي ســي الوثائقــي الــذي عــرض النتائــج 

العلميــة الرائعــة لهــذا المشــروع وقصــة حــوت بحــر العــرب األحــدب.

والرحلــة مســتمرة فــي هــذا الكتــاب الجميــل، ونحــن نأمــل أنــه فــي كل مــرة تقومــون بفتــح صفحــات أطلــس 
الثدييــات البحريــة فــي الميــاه الُعمانيــة واالســتمتاع بمطالعتهــا تشــعرون بضــرورة تشــجيع القطــاع الخــاص 
والقطاعــات األخــرى لمســاندة الجمعيــة والقضايــا المشــابهة لغــرض حمايــة التنــوع األحيائــي فــي ســلطنة 

ُعمــان، بيتنــا الصغيــر، وكوكــب األرض، بيتنــا الكبيــر.



قبــل النفــط، وقبــل الزراعــة التجاريــة، وقبــل الطائــرات، كانــت حياتنــا ومعيشــتنا تعتمــد علــى 
المحيــط.

ــا ببنــاء أســطول مــن الســفن لاستكشــاف والتجــارة،  ــى األســواق العالميــة، وقمن ــا إل ــة أوصلتن ــاح التجاري الري
ورحبنــا بالنــاس القادميــن مــن أطــراف األرض، واســتمتعنا بثــروات المحيــط الــذي كان يبــدو وكأنــه ال قعــر لــه.

ومــع زيــادة النمــو وزيــادة ســرعة الحيــاة وعبورنــا القــرن الواحــد والعشــرين أصبــح تأثيرنــا علــى المحيطــات كبيــرًا 
جــدًا، والتــي كنــا نعتقدهــا مــن المــوارد التــي ال تنضــب والتــي يمكــن ألي شــخص أن يأخــذ منهــا مــا يشــاء، 
أصبحــت حاليــً تكافــح لاســتمرار بســبب إهمالنــا فــي إدارتهــا. حيــث تــزداد حرارتهــا وتتســبب بحصــول عواصــف 
أقــوى مــن قبــل، وأصبحــت ملوثــة بالمــواد الباســتيكية والملوثــات األخــرى التــي نرميهــا فــي المحيطــات يوميــً، 

وبالتالــي تتعــرض الحيــاة البحريــة الثريــة لخطــر االنقــراض فــي العديــد مــن المجــاالت.

أول خطوة للتعامل مع هذه المشاكل هي وصف المشاكل وتحديد حجمها.

علــى مــدى أكثــر مــن 15 ســنة وجمعيــة البيئــة الُعمانيــة تقــوم بمراقبــة المحيــط والمشــاركة بالنتائــج، وبوجــود 
البيانــات الموثوقــة أصبــح بإمــكان الهيئــات المعنيــة القيــام بمــا يلــزم مــع ضمــان القيــام بالعمــل الصحيــح 

حيــث أصبــح باإلمــكان قيــاس األداء ومســتويات النجــاح.

يوجــد 20 نوعــً مــن الثدييــات البحريــة التــي تعيــش قبالــة الســواحل الُعمانيــة، وهــذه المخلوقــات الذكيــة هــي 
فــي أعلــى الســلم الغذائــي وبالتالــي التهديــد الرئيســي لبقائهــا هــو منــا نحن البشــر. تعتبر الثدييــات البحرية 
المقيــاس الــذي يقيــس حالــة المحيطــات وحيــاة جميــع الحيوانــات والنباتــات التــي تعيــش فيهــا، وبالتالــي مــن 
الضــروري أن نســتخدم المعرفــة وحــب االســتطاع ومهــارات حــل المشــاكل التــي نملكهــا إلزالــة هــذه البقعــة 
المخفيــة التــي قمنــا بتكوينهــا، فقــد حــان وقــت إنهــاء هــذا الفصــل مــن حياتنــا، وهــو فصــل اعتقادنــا الخاطــئ 

أن المحيــط أكبــر مــن أن يتأثــر بهــذا االســتغال الجائــر الــذي نقــوم بــه.

نحــن نتحمــل مســؤولية إدارة هــذه المــوارد الثمينــة التــي تحافــظ علــى الحيــاة الموجــودة فــي المحيطــات، 
ويســرني أن أتقــدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي إصــدار هــذا األطلــس بالنظــر إلــى البيانــات الحيويــة والحلول 

الازمــة لانطــاق نحــو المســتقبل.
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سمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد
الراعي الفخري

جمعية البيئة الُعمانية
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علــى مــدى 20 عامــً الماضيــة ازداد تركيــز المجتمــع العالمــي لعلمــاء الحيتــان والدالفيــن علــى ســلطنة ُعمــان كونهــا ا

تتمتــع بأهميــة كبيــرة بالنســبة لهــذه المجموعــة مــن الثدييــات البحريــة، حيــث كان يســود االعتقــاد ســابقً بــأن 
الزاويــة القصــوى لشــمال غــرب المحيــط الهنــدي، حيــث توجــد الســلطنة، تعتبــر غيــر ثريــة بالثدييــات البحريــة، إال 
ــراء ليــس فقــط مــن  ــان، وهــذا الث ــاف الحيت ــرة مــن حيــث التنــوع الثــري ألصن أن ســلطنة ُعمــان حققــت شــهرة كبي
حيــث أعــداد األصنــاف )تســتضيف الســلطنة حوالــي ربــع األصنــاف المعروفــة مــن الثدييــات البحريــة فــي العالــم(، بــل 
أيضــً مــن حيــث التنــوع األحيائــي ضمــن هــذه األصنــاف. وهنــا نأتــي إلــى الجــزء المدهــش حقــً: تقريبــً جميــع األنــواع 
الموجــودة فــي ميــاه الســلطنة، والتــي تمــت دراســتها بتفاصيــل كافيــة حتــى هــذا التاريــخ، ومنهــا حــوت المحيــط 
الهنــدي األزرق، حــوت برايــدس، حــوت بحــر العــرب األحــدب، دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب، الدولفيــن الــدوار، 
دولفيــن المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ الشــائع، والصنفيــن مــن الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف، أظهــرت 
بطريقــة واضحــة، وأحيانــً بطريقــة أقــل وضوحــً، أنهــا مختلفــة عــن األصنــاف األخــرى الموجــودة فــي أماكــن أخــرى حــول 
ــم، إلــى الحــد الــذي يمكــن عنــده القــول بأنهــا يمكــن أن تكــون أصنــاف ثانويــة مســتقلة، أو حتــى مــن األنــواع  العال

الجديــدة التــي ال توجــد فــي أي مــكان آخــر.

هــذا التبايــن موجــود فعــًا فــي أماكــن أخــرى حــول العالــم، لكــن نــادرًا مــا يكــون شــامًا بهــذا الشــكل، بالنظــر إلــى 
الجغرافيــا الحيويــة الفريــدة التــي تتميــز بهــا الســلطنة بفضــل موقعهــا الجغرافــي االســتثنائي حيــث يوجــد مــا 
يمكــن تســميته بالطريــق المســدود داخــل المحيــط، مــع اســتحالة متابعــة الهجــرة إلــى المراعــي القطبيــة إلــى 
الشــمال بســبب وجــود الكتلــة األرضيــة اآلســيوية، أو إلــى الجنــوب بســبب المســافة البعيــدة جــدًا بالنســبة للهجــرة 
العاديــة لهــذه األصنــاف، باإلضافــة إلــى وجــود المراعــي الخصيبــة بفضــل األمــواج التصاعديــة مثــل تلــك التــي تحــدث 
فقــط فــي أربعــة مناطــق حــول العالــم، وهــذه األمــواج التصاعديــة الموســمية تــؤدي إلــى تكويــن مصــادر غذائيــة هامة 
فــي البحــار الُعمانيــة طــوال فصــل الصيــف، وهــذه المراعــي الخضــراء قــادرة علــى مســاندة حيــاة الحيتــان الكبيــرة.

وبالتالــي، يوجــد تنــوع فــي أصنــاف الحيتــان والدالفيــن، واألهــم مــن هــذا، أصنــاف كثيــرة منهــا ال تهاجــر إلــى خــارج 
المنطقــة، حيــث اختــارت هــذه األصنــاف البقــاء فــي هــذه الميــاه الغنيــة بالمغذيــات طــوال الوقــت وبالتالــي أصبحــت 

معزولــة وراثيــً.

وهــذا األطلــس يوفــر نظــرة عميقــة وشــاملة وإضافــة مهمــة للمعرفــة عــن الحيتــان والدالفيــن وهــي نتيجــة لعقــود 
طويلــة مــن العمــل الــدؤوب والعمــل الميدانــي للبحــوث والــذي شــمل ســاعات طويلــة تحــت أشــعة الشــمس فــي 
قــوارب وســفن صغيــرة، تتخللهــا لحظــات مــن الدهشــة واإلثــارة خــال مصادفــة هــذه المخلوقــات الرائعــة. وهــذا 
ــي، بالرغــم مــن أهميتــه، مــا هــو إال جــزء بســيط مــن األعمــال الازمــة والتــي تشــمل الحصــول علــى  العمــل الميدان
التمويــل، وتخطيــط وإعــداد الحمــات الميدانيــة، ومعالجــة وتفســير البيانــات، وتحليــل العينــات، وأخيــرًا نشــر وتوزيــع 
النتائــج. الهــدف مــن هــذا األطلــس هــو محاولــة تلخيــص الكثيــر مــن هــذه النتائــج، ونشــر معلومــات ألول مــرة عــن 
قواعــد البيانــات، وتوضيــح البيانــات التــي تعتبــر مــن الصعــب الحصــول عليهــا، وحــل الرمــوز الموجــودة فــي متاهــات 

المجــات العلميــة.

كل هــذا العمــل مهــم جــدًا، ليــس فقــط للتعــرف أكثــر علــى الحيتــان والدالفيــن الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة، بــل 
أيضــً لكــي نعــرف ونفهــم أكثــر عــن المملكــة البحريــة الواســعة، واألهميــة النهائيــة لهــذا األطلــس هــي للمواطــن 

الُعمانــي، أو المســتخدم النهائــي والعامــل فــي المجــاالت االقتصاديــة والمســؤول عــن حمايــة البحــار الُعمانيــة.

روبرت بولدوين
الرئيس التنفيذي

شركة المحيطات الخمسة لخدمات البيئة ش م م
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شكر وتقدير
لــم يكــن باإلمــكان تأميــن التمويــل وإعــداد ونشــر هــذا األطلــس بــدون الجهــود الحاســمة وااللتــزام الكامــل مــن شــركة النهضــة 
للخدمــات ش م ع ع، وجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وشــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة ش م م علــى التوالــي. حيــث تــم تكويــن 
ــة، وبالنســبة لشــركة المحيطــات الخمســة، شــاركت بالعمــل مجموعــات مــن  ــدى كل طــرف مــن هــذه األطــراف الثاث فــرق متخصصــة ل
المتدربيــن الذيــن بذلــوا كل جهودهــم خــال العــام الماضــي لتوصيــل هــذا األطلــس إلــى مرحلــة النشــر، باإلضافــة إلــى الــدور الجوهــري 

الــذي قامــت بــه هــذه األطــراف للحصــول علــى الكثيــر مــن البحــوث الحديثــة والبيانــات الخاصــة بهــا.

البدايــة كانــت فــي عــام 2011 عندمــا باشــرت شــركة النهضــة بتمويــل مشــروع بحــوث الحيتــان والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، وقــد 
ــدور مركــزي فــي إدارة وتنســيق بحــوث الحيتــان  تتوجــت هــذه الجهــود والمســاندة ضمــن صفحــات هــذا األطلــس، وقامــت الجمعيــة ب
والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة منــذ تأسيســها عــام 2004. وبالنســبة لشــركة المحيطــات الخمســة، هــي أيضــً منــذ تأسيســها عــام 
2004 وهــي تقــوم بالــدور الرائــد فــي مجــال البحــوث، ومعالجــة البيانــات، والتحاليــل العلميــة، باإلضافــة إلــى العمــل الوثيــق مــع الجمعيــة 

للمســاعدة فــي تطويــر إرشــادات تفصيليــة إلدارة عمليــات حمايــة الحيتــان والدالفيــن وموائلهــا فــي الميــاه الُعمانيــة.

كمــا أنــه لــم يكــن باإلمــكان القيــام بــأي مــن هــذه األعمــال بــدون الحصــول علــى موافقــة هيئــة البيئــة الُعمانيــة )ســابقً وزارة البيئــة 
وشــؤون المنــاخ(، والمســؤولين فيهــا المســتعدون دومــً للمســاعدة والموافقــة علــى طلبــات تصاريــح البحــث، وكثيــر مــن هــؤالء 
الموظفيــن والمســؤولين انضمــوا إلــى مجموعــات البحــوث الميدانيــة، وضحــوا بالكثيــر مــن وقتهــم الثميــن وطاقاتهــم لصالــح البرنامــج، 
والبعــض منهــم أصبحــوا خبــراء متخصصيــن فــي مجــال الحيتــان والدالفيــن، والشــكر موصــول لــوزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد 

الميــاه )ســابقً وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية( علــى مســاندتهم الكريمــة.

يوجــد عــدد كبيــر مــن المنظمــات والمؤسســات واألفــراد والذيــن يتوجــب تقديــم الشــكر لهــم لمســاهماتهم الفاعلــة لتجميــع المجموعــة 
الكاملــة مــن قواعــد البيانــات التــي علــى أساســها تــم نشــر هــذا األطلــس، حيــث إنــه فــي بدايــة ســبعينات القــرن الماضــي باشــر المتحــف 
الُعمانــي للتاريــخ الطبيعــي عمليــة تصنيــف ســجات الحيتــان والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، ويضــم المتحــف قاعــة الحــوت التــي تبــرز 

بعــض مــن المخــزون األرشــيفي لألصنــاف، وهــذا المخــزون هــو الــذي يوفــر المراجــع والمــواد الازمــة للعلمــاء ليقومــوا بدراســتها.

فــي ثمانينــات القــرن الماضــي تــم تكويــن قاعــدة بيانــات ضمــن مشــروع االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة ومواردهــا إلدارة المناطــق 
الُعمانيــة الســاحلية، تحــت رعايــة وزارة التجــارة والصناعــة )ســابقً(، وقــد أدت قاعــدة البيانــات هــذه بدروهــا إلــى توســعة قائمــة الســجات 

الموثقــة، وفــي بدايــة تســعينات القــرن الماضــي بــرزت قاعــدة بيانــات الحيتــان فــي الميــاه الُعمانيــة التــي تقــوم الجمعيــة بإدارتهــا مــع عــدد 
مــن المتطوعيــن الملتزميــن، والتــي تعتبــر التســهيات المركزيــة لســجات الحيتــان فــي الســلطنة، ومنهــا تــم الحصــول علــى معظــم 
البيانــات التــي علــى أساســها تــم إعــداد هــذا األطلــس. ومنــذ تأســيس قاعــدة بيانــات الحيتــان الُعمانيــة أمكــن زيــادة وتجميــع الكثيــر مــن 
الســجات قــام بتجميعهــا عــدد كبيــر مــن المتطوعيــن الُعمانييــن واألجانــب الذيــن قامــوا باإلبــاغ عــن مشــاهدتهم الحيتــان والدالفيــن 

فــي مختلــف أنحــاء الســواحل الُعمانيــة.

وبفضــل مســاندة شــركة النهضــة للخدمــات ش م ع ع أمكــن الحصــول علــى عــدد مــن أحــدث البحــوث العلميــة فــي هــذا المجــال، ومــن 
خــال المتابعــة بواســطة األقمــار الصناعيــة، ومراقبــة انعكاســات األصــوات، والدراســات المســحية بواســطة طائــرات بــدون طيــار، وتحاليــل 
ــم نشــر نتائجهــا فــي  ــة والتــي ت ــى عــدد مــن االكتشــافات المذهل ــا الوراثيــة، وتقنيــات متقدمــة أخــرى، أمكــن التوصــل إل عينــات الخاي
كبريــات المجــات العلميــة الرائــدة، كمــا قــام عــدد كبيــر مــن األفــراد مــن مختلــف أنحــاء العالــم بتقديــم خبراتهــم لتنفيــذ هــذه األعمــال من 
خــال تقديــم المشــورة الفنيــة، والمعــدات، والمــواد، والتمويــل، والقيــام باألعمــال الميدانيــة واليدويــة. ومــن الضــروري أيضــً توجيــه شــكر 
خــاص إلــى جمعيــة المحافظــة علــى الحيــاة البريــة، المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، واإلدارة األمريكيــة الوطنيــة للمحيطــات والغــاف 
الجــوي، واالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة، واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحفــظ أنــواع الحيوانــات البريــة المهاجــرة، والصنــدوق العالمــي للحيــاة 
الفطريــة - طبيعــة اإلمــارات، وجامعــة درهــام، وجامعــة اكســيتر، وشــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة ش م م، وميجابتيــرا 
لحمايــة البيئــة البحريــة، ومركــز البيــرو لبحــوث الحيتــان، وحــوض الســمك فــي نيــو انجانــد، والصنــدوق اإلفريقــي لحمايــة الحيــاة المائيــة، 
ومؤسســة ســميثونيان، ومعهــد اراهــوس للدراســات المتقدمــة، وجامعــة شــبه جزيــرة كيــب للتكنولوجيــا، ومركــز دراســات الدالفيــن 

)جنــوب إفريقيــا(، كليــر بلــو فوتــو انــك، وعــدد مــن المجــات العلميــة ومــن ضمنهــم مجلــة الثدييــات المائيــة.

إن اســتمرارية األعمــال التــي تعتبــر جوهريــة، والتــي علــى أساســها تــم نشــر هــذا األطلــس، تعتمــد دومــً علــى التــزام األفــراد، ومــع 
زيــادة الضغــط علــى البيئــة البحريــة فإنــه يتوجــب علينــا االســتمرار بدراســة ومراقبــة الحيتــان والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، والســعي 
لتحســين فهمنــا للــدور الــذي تقــوم بــه هــذه المخلوقــات فــي النظــم البيئيــة البحريــة، والتحقــق مــن المخاطــر التــي تهــدد هــذه 
المخلوقــات والتعامــل معهــا، والترويــج الــازم للمنافــع االقتصاديــة التــي يمكــن تحقيقهــا، وبنفــس الوقــت الســعي لحمايــة هــذا العنصــر 
الحيــوي مــن التــراث الوطنــي الُعمانــي. ونتقــدم بالشــكر إلــى جميــع الذيــن شــاركوا بتحقيــق األســس التــي قامــت عليهــا كل هــذه 

الجهــود حتــى اآلن.



طريقة 
استخدام 

األطلس

ــة معلومــات تفصيليــة عــن جميــع الثدييــات البحريــة التــي تــم تســجيلها فــي ميــاه الســلطنة حتــى يومنــا هــذا، وكلهــا عــن الحيتــان  ــاه الُعماني ــي المي ــة ف ــات البحري ــس الثديي ــر أطل يوف
والدالفيــن، باســتثناء مشــاهدة واحــدة لحيــوان فقمــة الفيــل الجنوبيــة تــم تســجيلها فــي الميــاه الُعمانيــة فــي عــام 1988، وبالنظــر إلــى أنهــا كانــت حالــة وحيــدة فلــم تتــم دراســتها ضمــن الثدييــات 
ــات علميــة ومــن ضمنهــا  ــم تجميعهــا وتقييمهــا مــن خــال مجري ــل التــي ت ــواردة فــي هــذا األطلــس هــي نتيجــة الدالئ ــم تتــم تغطيتهــا فــي هــذا األطلــس. المعلومــات ال ــة الُعمانيــة ول البحري
الســجات التــي تعنــى بالحيتــان والدالفيــن والتــي تــم تجميعهــا مــن خــال دراســات ميدانيــة متخصصــة، باإلضافــة إلــى ســجات مــن حــاالت المصادفــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن أطــراف أخــرى. 
وهــذا األطلــس موجــه إلــى محبــي الحيتــان والدالفيــن، والعلمــاء، ومستشــاري البيئــة، وصانعــي السياســات، وموظفــي القطــاع العــام، والمهتميــن بالتطويــر حيــث أصبــح باإلمــكان الحصــول علــى 
األدوات الصحيحــة التــي مــن شــأنها المســاعدة فــي تعزيــز وبنــاء المعرفــة الحاليــة عــن الحوتيــات )وهــو االســم الــذي يجمــع بيــن الحيتــان والدالفيــن( وذلــك لهــدف توجيــه األنشــطة نحــو مســتقبل 

مســتدام لهــذه المجموعــة الرائعــة مــن الثدييــات البحريــة.

تــم تقســيم هــذا األطلــس إلــى خمســة فصــول رئيســية: الفصــل األول للتعريــف عــن الحيتــان والدالفيــن الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة، وتوضيــح أماكــن توزعهــا وظهورهــا فــي الميــاه الُعمانيــة 
فــي ســياق المنطقــة األوســع لشــرق المحيــط الهنــدي. الفصــل الثانــي يقــدم معلومــات عــن األصنــاف الموجــودة فــي مختلــف المناطــق الُعمانيــة ومناطــق الثدييــات البحريــة الهامــة كمــا هــي 
محــددة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة علــى أســاس مجريــات مراجعــة النظــراء. الفصــل الثالــث يناقــش العوامــل الطبيعيــة والملوثــات البشــرية التــي تهــدد صحــة وبيئــة وحيــاة الحوتيــات فــي 
ــر،  ــات الســفن، 2( الضجيــج تحــت المــاء، 3( أنشــطة النفــط والغــاز فــي عــرض البحــر، 4( أخطــار الصيــد البحــري وتشــمل الصيــد العرضــي والصيــد الجائ الميــاه الُعمانيــة، مــع التركيــز علــى: 1( ضرب
5( ســياحة الحيتــان والدالفيــن، 6( التلــوث، 7( التنميــة الســاحلية، 8( تغيــر المنــاخ، 9( الســموم الحيويــة واألمــراض. الفصــل الرابــع يتنــاول الخيــارات المتاحــة للتخفيــف مــن تهديــدات ضربــات 
الســفن، والضجيــج تحــت المــاء، والصيــد البحــري، ومشــاهدة الحيتــان والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة. الفصــل الخامــس، وهــو الفصــل األخيــر، يناقــش مختلــف األطــر الوطنيــة والدوليــة للحمايــة، 

والمنظمــات واألنشــطة المعنيــة بالحوتيــات فــي الســلطنة والمنطقــة بشــكل عــام.

هــذا األطلــس مصمــم خصيصــً لاســتخدام الرقمــي، ونوصــي فعــًا بالتركيــز علــى الخرائــط وتكبيــر الصــورة للحصــول علــى تجربــة أكثــر شــمولية، والغــرض منــه ليــس تقديــم دليــل لتحديــد 
األصنــاف، حيــث نقتــرح اللجــوء إلــى مراجــع أخــرى لهــذا الغــرض والتــي نــورد بعــض منهــا أدنــاه.

https://press.princeton.edu/books :4- دليل الحيتان والدالفين والخنازير البحرية في العالم، تأليف مارك كارواردين، 2020، متوفر من مكتبة جامعة برينستون
 5- االتحاد الدولي لصون الطبيعة، بطاقات تعريف الحوتيات، 2018.

إيضاح: قريبً سيتم إصدار »الدليل الميداني للثدييات في سلطنة ُعمان« تأليف أندرو سبالتون، جاريث ويتينجتون جونز، روبرت بولدوين، هادي الحكماني، والذي سيتم نشره في 
عام 2021 ويشمل جميع أصناف الحيتان والدالفين في المياه الُعمانية.

1- الحيتان والدالفين على طول الساحل الُعماني، تأليف روبرت بولدوين ورودني سالم، 1994، متوفر من مكتبة أمازون.
2- الحيتان والدالفين في المنطقة العربية، تأليف روبرت بولدوين، 2003، متوفر من خدمات كتب التاريخ الطبيعي:

3- الحيتان والدالفين: دليل ميداني للثدييات البحرية لشرق إفريقيا، تأليف بيرجرن، كولز، فيل، متوفر من محل أمازون للكتب.
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تتكــون ســلطنة ُعمــان مــن 11 محافظــة، ولديهــا خــط ســاحلي يمتــد بطــول 3165 كلــم ويطــل 
علــى بحــر العــرب، وبحــر ُعمــان، والخليــج العربــي، وهــذا األخيــر محــدد ضمــن منطقــة صغيــرة 
ــة الخالصــة  نســبيً ضمــن الميــاه اإلقليميــة المحيطــة بمحافظــة مســندم 1. المنطقــة االقتصادي
للســلطنة، وتشــمل منطقــة مســاحتها حوالــي 537.841 كيلومتــر مربــع، تمتــد لمســافة 200 ميــل 
بحــري مــن الشــاطئ وهــي موضحــة بالخــط األحمــر المتقطــع فــي الخريطــة المجــاورة. وضمــن 
 – المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة توجــد الميــاه اإلقليميــة للســلطنة )منطقــة 12 ميــل بحــري 

مظللــة باللــون الفيــروزي( وتغطــي مســاحة تعــادل حوالــي 51.358 كيلومتــر مربــع.

القســم األول مــن هــذا الفصــل يقــدم موجــزًا عــن مجموعــة مــن الميــزات المحيطيــة الفعليــة 
للســلطنة والتــي تقــوم بــدور محــوري فــي تحديــد مواطــن الثدييــات البحريــة، ومــن ضمنهــا 
مقاســات األعمــاق ومســتويات االنحــدار، ودرجــة حــرارة ســطح البحــر، وصافــي اإلنتاجيــة األوليــة. 
ويقــدم القســم الثانــي نظــرة ســريعة علــى طــرق ووســائل والخطــط بعيــدة المــدى للدراســات 
العلميــة المســتخدمة خــال عمليــات المســح المتخصصــة للحوتيــات، والتــي منهــا تــم اســتخراج 
الكثيــر مــن بيانــات المشــاهدات. ويشــمل القســم أيضــً توضيحــات حــول أماكــن وأوقــات الدراســة، 
والتعريــف بمفهــوم »جهــود المســح« والــذي يعتبــر مــن المعلومــات النصيــة الضروريــة ليمكــن 

ــر المشــاهدات فــي الفصــول التاليــة مــن األطلــس. فهــم تقاري

يعــرض هــذا األطلــس نتائــج عمليــات المســح لخمســة مناطــق رئيســية وهــي: 1( مســقط، 2( 
ــاه  ــرة يشــمل المي ــرة، 5( ظفــار. خليــج مصي ــرة، 4( خليــج جنــوب صوق رأس الحــد، 3( خليــج مصي
ــرة مصيــرة والميــاه الموجــودة شــمال رأس مدركــة بمحافظــة الوســطى. ويمتــد  المحيطــة بجزي
خليــج جنــوب صوقــرة إلــى الجنــوب مــن رأس مدركــة وصــوالً إلــى الحــدود بيــن محافظــة ظفــار 
ومحافظــة الوســطى. وفــي حيــن أن خليــج مصيــرة وخليــج جنــوب صوقــرة موجوديــن ضمــن 
محافظــة الوســطى إال أنــه تــم تمييزهــا فــي تحاليــل هــذا األطلــس بالنظــر إلــى التفــاوت الكبيــر 

فــي جهــود المســح.

الـمقدمة
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التيارات

مثــل جميــع المحيطــات األخــرى، تتأثــر تيــارات شــمال المحيــط الهنــدي بأنـــماط الريــاح علــى مســتويات زمانيــة ومكانيــة كبيــرة. إال أنــه بعكــس 
المحيــط الهــادئ والمحيــط األطلســي، فــإن اتجاهــات تيــارات المحيــط الهنــدي تنعكــس ســنويً تجاوبــً مــع تغيــرات الريــاح الموســمية، وهــذه الحالــة 

تــؤدي إلــى حــدوث ظــروف محيطيــة معقــدة حــول ســلطنة ُعمــان.

تتكــون خــال فصــل الصيــف منطقــة منخفضــة الضغــط فــوق شــبه القــارة الهنديــة نتيجــة لزيــادة حــرارة ســطح األرض، فــي حيــن تتكــون منطقــة عاليــة الضغــط 
فــي الجهــة األخــرى للمحيــط الهنــدي، فــوق أســتراليا. والنتيجــة هــي ريــاح قويــة جنــوب غربيــة مــن فــوق شــمال المحيــط الهنــدي 2. وهــذه هــي الريــاح التــي تــؤدي إلى 
تكويــن تيــار موســمي جنوبــي غربــي والتيــار الصومالــي الجنوبــي، وتتســبب بتدفــق التيــار االســتوائي الشــمالي مــن الغــرب إلــى الشــرق 3، 4. خــال فصــل الشــتاء، 
ومــع زيــادة بــرودة ســطح األرض، تتبــدد منطقــة الضغــط المنخفــض فــوق شــبه القــارة الهنديــة، ويحــل محلهــا نظــام عالــي الضغــط. وهــذا يــؤدي إلــى انعــكاس 

الريــاح الموســمية إلــى اتجــاه شــمالي شــرقي 3، 4، 5، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى تكويــن التيــار االســتوائي الشــمالي شــرق - غــرب والتوقــف الــدوري للتيــار الصومالــي.

حــول ســلطنة ُعمــان، تتدفــُق خــال فصــل الشــتاء التيــارات الســطحية مــن الخليــج العربــي عــن طريــق مضيــق هرمــز، وتســتمر علــى طــول الســاحل الشــمالي 
الشــرقي للســلطنة، حــول رأس الحــد، وبعدهــا تتجــه نحــو الجنــوب علــى طــول الســاحل جنــوب شــرق الســلطنة. وخــال فصــل الصيــف، ينعكــس هــذا النظــام 

وتتدفــق التيــارات الســطحية شــماالً علــى طــول الســاحل الشــرقي للســلطنة إلــى الخليــج العربــي.

تتدفــُق خــال فصــل الصيــف ميــاه األعمــاق شــديدة الملوحــة مــن الخليــج العربــي، وتصاحبهــا ميــاه الســطح المتجهــة شــماالً مــن التيــار الصومالــي )يمتــد ليصــل 
إلــى تيــار شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة(، وهــذا يــؤدي إلــى تكويــن جبهــة كثيفــة محــددة جيــدًا علــى الســاحل الُعمانــي، والتــي ُتعــَرُف باســم الجبهــة األماميــة لــرأس 
الحــد 4، 6، والتــي تعتبــر الحــد الفاصــل بيــن ميــاه األعمــاق شــديدة الملوحــة القادمــة مــن الخليــج العربــي، والميــاه الســطحية قليلــة الملوحــة فــي بحــر ُعمــان، إال أن 

هــذه المنطقــة األماميــة تتبعثــر خــال فتــرة الريــاح الموســمية الشــمال شــرقية )فصــل الشــتاء( 4، 7، 8، 9.

علــى طــول الســاحل الجنوبــي الشــرقي توجــد موجــات تصاعديــة قويــة ومســتمرة خــال الفتــرة مــن شــهر مايــو إلــى شــهر ســبتمبر، وتصاحبهــا اســتمرارية تدفــق 
التيــار الصومالــي إلــى التيــار العربــي الشــرقي. وخــال شــهور فصــل الصيــف يتكــون مجــال كثيــف مــن الدوامــات متوســطة الحجــم بســبب تقــارب التيــار العربــي 
الشــرقي والتيــارات األخــرى فــي بحــر العــرب، ممــا يــؤدي إلــى تكويــن تقلبــات مؤقتــة عاليــة مــع عــدم تجانــس مكانــي فــي الكلوروفيــل أ )يســتخدم كمؤشــر عــن 

اإلنتاجيــة األحيائيــة )10( خــال الريــاح الموســمية الصيفيــة 11.
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تخضــع اإلنتاجيــة األوليــة )معــدل اندمــاج الكربــون الجديــد فــي المــواد العضويــة عبــر عمليــة التمثيــل الضوئــي12( لتأثيــرات 
ــة13، والتــي تشــمُل فــي أبســط أشــكالها  شــدة الضــوء  ــة وأحيائي ــة وكيميائي ــة معقــدة تتكــون مــن عوامــل فيزيائي تفاعلي
ــي  ــة، ودرجــة الحــرارة12. صافــي اإلنتاجيــة األوليــة هــو إجمال ــون، وتوفــر المــواد المغذي ــي أكســيد الكرب )اإلشــعاع(، والمــاء، وثان
اإلنتاجيــة )مجمــوع اإلنتاجيــة األوليــة( ناقــص معــدل فقــدان الطاقــة بســبب التمثيــل الغذائــي والمحافظــة. ويعتبــر التنــوع 
الكبيــر ألصنــاف العوالــق النباتيــة مــن ضمــن المنتجيــن األساســيين فــي البيئــة البحريــة وهــذا التنــوع يمكــن أن يســاهم 
بحوالــي 95% مــن اإلنتاجيــة األوليــة البحريــة14، حيــث تســتخدم اإلنتاجيــة األوليــة كبديــل عــن معــدالت نمــو العوالــق النباتيــة.

فــي ســلطنة ُعمــان، تعتبــر مســتويات اإلشــعاع عاليــة طــوال العــام، بالنظــر إلــى أن التبايــن الموســمي لمعــدالت اإلشــعاع هــو 
أقــل وضوحــً مــن معــدالت خطــوط العــرض المعتدلــة، والضــوء بشــكل عــام ال يعتبــر مــن العوامــل المعيقــة لإلنتاجيــة األوليــة15. 
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض معــدالت هطــول المطــر بشــكل عــام فــي الســلطنة، إال أنــه يمكــن أن تهطــل معــدالت عاليــة مــن 
المطــر خــال الظــروف الجويــة القاســية، ممــا يــؤدي إلــى أحجــام كبيــرة مــن الميــاه تتدفــق فــي  األنظمــة الســاحلية مــن خــال 

قنــوات األوديــة، وتحمــل معهــا رواســب مــن أصــل أرضــي وحمولــة مــن المغذيــات.

مســتويات المغذيــات فــي الميــاه قبالــة الســواحل الُعمانيــة ُتظهــر وجــود عاقــة تبادليــة مــع الــدورات الموســمية والموجــات 
أو خــال كا  المغذيــات خــال فتــرة موســمية  تــم تســجيل معــدالت مرتفعــة لتركيــز  المصاحبــة16، 17، 18. كمــا  التصاعديــة 
الفترتيــن باإلضافــة إلــى مناطــق الموجــات التصاعديــة، وهــي إمــا ســاحلية بالقــرب مــن الشــاطئ، أو تمتــد لغايــة عــدة مئــات مــن 

الكيلومتــرات فــي عــرض البحــر 16، 18.

ــات فــي الميــاه الســاحلية القريبــة مــن الشــاطئ وجــود  أوضحــت مجموعــة دراســات علــى فتــرات قصيــرة لمســتويات المغذي
ــاح  ــة الري ــر، بالتزامــن مــع نهاي ــر / فبراي خاصيــة موســمية، مــع أعلــى مســتويات تركيــز للنتــرات والفوســفات خــال شــهر يناي
الموســمية الشــتوية الشــمالية الشــرقية، وأعلــى مســتويات تركيــز للســيليكا فــي شــهر أكتوبــر، قــرب نهايــة الرياح الموســمية 

الصيفيــة الجنوبيــة الغربيــة 18.

ــادات حــادة مــرة أو مرتيــن فــي  ــة( يمكــن أن تظهــر زي ــق النباتي ــة للعوال ــة الحيوي ــل عــن الكتل قياســات الكلوروفيــل أ )كبدي
كل ســنة، بالتزامــن مــع الفتــرات الموســمية، مــع تغيــر التوقيــت والحجــم بحســب الموقــع: الخــط الســاحلي لبحــر ُعمــان، أو 
الخــط الســاحلي الجنوبــي الغربــي لبحــر العــرب )مصيــرة( 4. خــال فتــرة الريــاح الموســمية الصيفيــة تــم تســجيل أقصــى حــد 
للكلوروفيــل أ فــي الجنــوب الغربــي، فــي حيــن أنــه يتــم تســجيل أقصــى حــد فــي بحــر ُعمــان عــادة خــال فتــرة الريــاح الموســمية 

الشــتوية الشــمالية الشــرقية 4، كمــا تــم أيضــً تســجيل مســتويات عاليــة خــال الريــاح الموســمية الصيفيــة 18.

توجــد فــي الســلطنة عاقــة معكوســة وواضحــة بيــن صافــي اإلنتاجيــة األوليــة والمعــدل الليلــي لحــرارة ســطح البحــر 19. فــي 
المناطــق التــي تكــون فيهــا معــدالت درجــة حــرارة ســطح البحــر منخفضــة ليــًا، يكــون معــدل صافــي اإلنتاجيــة األوليــة عالــي، 
والعكــس صحيــح. خــال الشــهور الثــاث األولــى مــن الســنة يكــون صافــي اإلنتاجيــة األوليــة عاليــً ومتركــزًا فــي المناطــق 
الشــمالية للســاحل الُعمانــي عندمــا تكــون معــدالت حــرارة ســطح البحــر منخفضــة ليــًا. كمــا يوجــد تغييــر واضــح فــي توزيــع 
صافــي اإلنتاجيــة األوليــة خــال الفتــرة مــن يوليــو إلــى ســبتمبر، مــع ارتفــاع صافــي اإلنتاجيــة األوليــة فــي المناطــق الجنوبيــة حيــث 

تكــون درجــات حــرارة ســطح البحــر أقــل مــن المناطــق الشــمالية.

أعمــاق  لتفاصيــل  البــارزة  الميــزات  مــن 
ــاري ضيــق  ــة وجــود جــرف ق ــاه الُعماني المي
أجــزاء  وأيضــً  الحــد  ورأس  مســقط  بيــن 
مــن ظفــار، مــع وجــود خــط تســاوي األعمــاق 
عنــد 200 م علــى مســافة قريبــة نســبيً من 
يتميــز  مســقط  منطقــة  فــي  الشــاطئ. 
الســاحل بوجــود انحــدارات عميقــة ووديــان 
موجــودة فــي مســقط ورأس الحــد. فــي 
الحــد  رأس  بيــن  القــاري  الجــرف  أن  حيــن 
خليجيــن  ويشــمل  أعــرض  هــو  ومربــاط 
صغيريــن متميزيــن مــن الميــاه الضحلــة 
جنــوب  وخليــج  مصيــرة  خليــج  وهمــا 

صوقــرة.
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رموز تضاريس قاع البحر
تــم  ArcGISK، والتــي  البيانــات  تــم اســتخراجها مــن ملخــص قاعــدة  البحــر  التاليــة لميــزات وتضاريــس قــاع  المصطلحــات 
الحصــول عليهــا مــن موقــع تضاريــس قــاع المحيطــات20. وهــذه المصطلحــات لتضاريــس قــاع البحــر هــي المســتخدمة فــي خرائــط 

مشــاهدة مختلــف األصنــاف بالفصــل الثانــي.

األحواض
األحــواض هــي عبــارة عــن انخفاضــات فــي قــاع البحــر وهــي متســاوية 
األبعــاد تقريبــً، علــى امتــدادات متفاوتــة، وهــي محصــورة بانخفاضــات 

قــاع البحــر ومحــددة بخطــوط أعمــاق مغلقــة.

الجروف
الجــروف هــي »منحــدرات شــديدة االنحــدار وطوليــة الشــكل تفصــل 
بيــن المنحــدرات األفقيــة أو األقســام خفيفــة االنحــدار فــي قــاع البحــر 
فــي مناطــق غيــر مناطــق الجــرف القــاري، وتعــرف أيضــً تحــت اســم 
الســفوح21. والجــروف، مثلهــا مثــل األحــواض، تغطــي ميــزات أخــرى 
)الميــزات الفرديــة األخــرى يمكــن أن تكــون مغطــاة كليــً أو جزئيــً 
القــاري،  المنحــدر  مثــل  الميــزات  فــإن  وبالتالــي  الجــروف(.  بهــذه 
ســبيل  )علــى  الغاطســة  واألوديــة  البحريــة  والمرتفعــات  والجبــال 
المثــال( يمكــن وضعهــا ضمــن تصنيفــات ثانويــة مــن حيــث األقســام 

التــي تغطيهــا الجــروف.

الهضاب
الهضــاب هــي عبــارة عــن ارتفاعــات منبســطة أو شــبه منبســطة 
وتمتــد علــى مســاحات شاســعة، وتنحــدر بصــورة مفاجئــة مــن 

جانــب واحــد أو أكثــر.

النتوءات
النتــوءات هــي عبــارة عــن خطــوط مرتفعــة منعزلــة أو ضمــن 
مجموعــة ذات تضاريــس متغيــرة التعقيــد ولهــا جوانــب شــديدة 
األحــواض،  ســمات  بيــن  الفواصــل  تكــون  مــا  وغالبــً  االنحــدار، 

وتمتــد تضاريــس النتــوءات ألكثــر مــن ألــف متــر.

المدرجات
المدرجــات تكــون إمــا منعزلــة أو ضمــن مجموعــات، وهــي عبــارة 
عــن مســطحات منبســطة نســبيً أو ذات انحــدار طفيــف، وأحيانــً 
الجانــب  تكــون طويلــة وضيقــة وتحدهــا منحــدرات أشــد مــن 

اآلخــر.

األجران
البحــر  قــاع  علــى  عــن منخفضــات طويلــة  عبــارة  األجــران هــي 
وتتميــز بكونهــا ذات قعــر منبســط وجوانــب شــديدة االنحــدار 
الدراســة  هــذه  وفــي  الخنــدق.  مــن  عمقــً  أقــل  تكــون  وعــادة 
وجدنــا أن األجــران عــادة تكــون مفتوحــة عنــد أحــد األطــراف )أي 
إنهــا غيــر محــددة بخطــوط أعمــاق( مــع احتمــال وجــود نســبة 
انحــدار مســتمرة علــى األرضيــة المنبســطة والعريضــة للجــرن. 
عمليــة  نتيجــة  األجــران  هــذه  أصــل  يكــون  أن  المحتمــل  ومــن 

التكتونيــة. العمليــات  بســبب  أو  الجليديــة،  التعريــة 

الجبال البحرية
ــارة عــن قمــة منفــردة أو مجموعــة مــن  ــة هــي عب ــال البحري الجب
القمــم ذات تضاريــس أكبــر مــن ألــف متــر ترتفــع فــوق قــاع البحــر 

وتتميــز بالشــكل المخروطــي.

وديان الجرف
وديــان الجــرف تكــون أطــول مــن 10 كيلومتــرات وعمقهــا يزيــد 
عــام، وشــكلها ممــدود وطولهــا  أمتــار بشــكل   10 مــن  ألكثــر 

يكــون عــادة 4 مــرات أكبــر مــن عرضهــا.

الجرف القاري
ضمــن  تقســيمها  تــم  الجــزر،  أو  للقــارات  المجــاورة  المنطقــة 
تصنيــف ثانــوي إلــى مناطــق ذات تضاريــس منخفضــة )أقــل مــن 
10 أمتــار(، ومتوســطة )10 - 50 متــر( وعاليــة )أعلــى مــن 50 متــر(.

الهاوية
المنطقــة تحــت قاعــدة االرتفــاع القــاري، تــم تقســيمها ضمــن 
تصنيــف ثانــوي إلــى ســهول )تضاريــس أعلــى مــن 300 متــر(، تــال 
)تضاريــس  الهاويــة  300 -1000 متــر( وجبــال  )تضاريــس  الهاويــة 

أقــل مــن 1000 متــر(.

األودية
ومتعرجــة  عميقــة  وديــان  أنهــا  علــى  الغاطســة  األوديــة  تحــدد 
تتخللهــا مقاطــع ومحــاور حــادة تنحــدر نحــو الخــارج بصــورة مســتمرة 
يمكــن  والتــي  والتضاريــس  األنهــار  تقطعهــا  التــي  األوديــة  مثــل 

مقارنتهــا مــع أكبــر األوديــة علــى اليابســة.

المراوح
المــراوح هــي عبــارة عــن ترســبات ناعمــة علــى شــكل مروحــة تكــون 
عــادة منحــدرة إلــى خــارج الحــدود الخارجيــة للــوادي أو لنظــام الــوادي. 
وتغطــي المــراوح االرتفــاع القــاري وتشــكل جــزأ منــه، وهــي موجــودة 
فــي عــرض البحــر بدايــة مــن قاعــدة المنحــدر القــاري. تتداخــل المــراوح 
امتــداد  حالــة  وفــي  المنجرفــة،  والترســبات  الغاطســة  األوديــة  مــع 
ــوادي عبــر المرتفــع يمكــن أن تتكــون الترســبات المنجرفــة  محــاور ال
علــى ضفــاف الــوادي، والتــي تــم تجميعهــا فــي هــذه الدراســة ضمــن 
تصنيــف المــراوح. وتحــدد هــذه الدراســة المــراوح عنــد خــط تســاوي 
العمــق 100 م والتــي تشــّكل مجموعــات متحــدة المركز على مســافات 
متباعــدة باتجــاه البحــر بعيــدًا عــن قاعــدة المنحــدر، وأحيانــً تكــون 
مصاحبــة لمدخــل الــوادي، وأيضــً تحتــوي علــى نتــوءات منخفضــة 

االرتفــاع بيــن قنــوات الــوادي عبــر الســهل الســحيق.

التضاريس

المناطق

السمات

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3a40d6b0035d4f968f2621611a77fe64
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025322714000310
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قـاع البــحــرتـضــاريـــس
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قاعــدة بيانــات الحوتيــات الُعمانيــة هــي القاعــدة المركزيــة ألرشــيف بيانــات وســجات الثدييــات البحريــة فــي الميــاه الُعمانيــة، وبالرغــم مــن أن الســجات 
األولــى تعــود لعــام 1961، إال أنــه تــم تكويــن قاعــدة البيانــات فــي عــام 1987 خــال مشــروع إدارة المناطــق الســاحلية الُعمانيــة، ضمــن مشــروع االتحــاد 
الدولــي لصــون الطبيعــة ومواردهــا، بدايــة تحــت رعايــة وزارة التجــارة والصناعــة، والحقــا وزارة البيئــة، خــال الفتــرة مــن 1986 إلــى 1991. وقــد تــم تصميــم 
قاعــدة البيانــات لتجميــع ســجات المشــاهدات عــن الحوتيــات الجانحــة علــى الشــواطئ والمشــاهدات المباشــرة، والتــي تمثــل مجموعــات مــن البيانــات 
التاريخيــة مــن ســجات صيــد الحيتــان، وســجات المشــاهدات الفجائيــة التــي تمــت خــال الرحــات الميدانيــة للمشــروع، والســجات الظرفيــة مــن أطــراف 
أخــرى. وخــال الســنوات الماضيــة تغيــرت قاعــدة البيانــات مــن حيــث اإلدارة والشــكل، وحاليــً توجــد فــي حــوزة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع االســتمرار 
بتحديثهــا علــى قاعــدة إلكترونيــة تدعــي »فلوكبــوك«. وتقــوم هــذه القاعــدة بالتوصيــل بيــن الســجات والبيانــات والصــور الميدانيــة المنفــردة. توجــد 
قاعــدة بيانــات منفصلــة ومخصصــة لســجات الحيتــان الجانحــة علــى الشــواطئ والتــي تــم تكوينهــا مؤخــرًا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لنفــوق الثدييــات 
البحريــة بــوزارة البيئــة وشــؤون المنــاخ )هيئــة البيئــة حاليــً( وتشــتمل علــى ســجات الحوتيــات الجانحــة علــى الشــواطئ والمحفوظــة فــي قاعــدة 

البيانــات الُعمانيــة. لــم يتــم إدراج أي مــن ســجات الحوتيــات الجانحــة ضمــن هــذه الطبعــة مــن األطلــس.

خــال الفتــرة مــن 1986 إلــى 2000 كانــت هنالــك دراســات مســحية ظرفيــة ونتــج عنهــا تســجيل حضــور / غيــاب أنــواع باإلضافــة إلــى التوزيــع المكانــي، إال 
ــت تســتخدم حتــى  ــدأت فــي عــام 2000. وهــذه المنهجيــة والطــرق المســتخدمة فــي الدراســات المســحية مــا زال أن الدراســات العلميــة المتخصصــة ب
هــذا التاريــخ، وقائمــة علــى أســاس بروتوكــوالت وطــرق علميــة مقبولــة22. العلــم والمعرفــة هــي غايــة األهــداف إال أنهــا محكومــة غالبــً بأولويــة الصــون 

والحمايــة، إضافــة إلــى العوائــق الموســمية بســبب الظــروف الجويــة، وفــرص التمويــل، وطاقــات فريــق البحــث.

كانــت بدايــة البحــث فــي عــام 2000 بموافقــة الجهــات الحكوميــة الُعمانيــة، وقــد اســتفادت الدراســة مــن تزايــد شــبكة الشــراكات الدوليــة، ومــن ضمنهــا 
مؤسســات البحــث العلمــي، ومنظمــات غيــر حكوميــة، وجهــات حكوميــة، باإلضافــة إلــى علمــاء مســتقلين ومتخصصيــن فــي الحوتيــات. وهــذا أدى إلــى 
تســهيل التدريــب المحلــي، وتوريــد المعــدات المتخصصــة، ومعالجــة وتحليــل البيانــات والعينــات، والتمويــل المشــارك، ونشــر النتائــج بصــورة دوريــة 
فــي المجــات العلميــة لمراجعــة النظــراء. وبفضــل هــذا الدعــم والتعــاون أمكــن زيــادة تطويــر إمكانيــة البحــث العلمــي فــي الســلطنة، وهــذا واضــح مــن 

زيــادة أهــداف ونتائــج البحــث خــال هــذه الســنوات.

نهج وطرق 
تطور   الدراسات   العلمية   للثدييات   البحرية   في   المياه   الُعمانيةالمسح
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الحمــات المتخصصــة لدراســة الثدييــات البحريــة والتــي تمــت منــذ عــام 2000 كانــت أساســً موجهــة لتحقيــق هــدف دراســة حــوت بحــر العــرب 
األحــدب، وقــد حظيــت بعــض األصنــاف األخــرى بانتبــاه وتركيــز علمــي علــى فتــرات متقطعــة )ومنهــا الدولفيــن الــدوار، والدولفيــن قــاروري 
األنــف، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع(، أو مــن دراســات ظرفيــة خــال المســوحات التــي تمــت علــى حــوت بحــر العــرب األحــدب. 
وكمــا هــو واضــح مــن بيانــات جهــود المســح، فــإن الســجات التاريخيــة لحــوت بحــر العــرب األحــدب أدت إلــى توجيــه المســوحات األوليــة صــوب 
مناطــق محــددة ضمــن بحــر العــرب، وخاصــة فــي خليــج مصيــرة وخليــج الحانيــات، مــع اســتمرار التركيــز علــى هــذه المناطــق لمتابعــة دراســة 
هــذه األصنــاف الموجــودة حاليــً فــي الميــاه الُعمانيــة. وفــي هــذه المناطــق تتعــرض أعمــال المســح لبعــض العوائــق الموســمية ومنهــا الريــاح 
ــام بالعمــل  ــر مناســبة للقي ــة غي ــن حال ــى تكوي ــؤدي إل ــى ســبتمبر، والتــي ت ــو إل ــرة مــن شــهر ماي ــة خــال الفت ــة الغربي الموســمية الجنوبي

باســتخدام القــوارب الصغيــرة والتــي تعتبــر مــن المقومــات الرئيســية للبحــث.

وبالنظــر إلــى القيــود الموجــودة فــي الســاحل ومتطلبــات المواجهــة عــن قــرب للعمــل مــع الحيتــان )للحصــول علــى الخزعــة وتثبيــت أجهــزة 
التتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة علــى ســبيل المثــال( فقــد كانــت القــوارب الصغيــرة )6.5 متــر( المنفوخــة مــع هيــكل صلــب هي االختيــار المفضل 
فــي الســلطنة حتــى هــذا التاريــخ. كمــا أن وزنهــا الخفيــف وقدرتهــا علــى مواجهــة ظــروف البحــر جعلــت منهــا أفضــل الوســائل لاســتخدام 
فــي المواقــع النائيــة علــى طــول خــط الســاحل. إال أنــه توجــد بعــض العوائــق ومنهــا مجالهــا المحــدود فــي مواقــع البحــث القريبــة مــن المرافــئ 
الســاحلية  وهــذه الخاصيــة حــدت مــن إمكانيــة المســح بشــكل عــام ضمــن الميــاه الســاحلية. والعوائــق الماليــة أدت أيضــً إلــى تقليــص عــدد 
ومــدة الرحــات المســحية خــال الســنوات الماضيــة. البحــث مــن علــى ظهــر الســفينة فــي الســلطنة يســتغرق عــادة مــن أســبوع إلــى أربعــة 
أســابيع، كمــا أنهــا موســمية )اســتهداف نوفمبــر ومــارس للتزامــن مــع نشــاط الحــوت األحــدب فــي خليــج مصيــرة وظفــار علــى التوالــي(.  توجــد 
اســتثناءات مــن هــذه المســوحات الموســمية العاديــة ومــن ضمنهــا الدراســة التــي تمــت فــي مســقط والتــي يمكــن القيــام بهــا فــي أي وقــت 

مــن الســنة.

وقــد أمكــن مواجهــة هــذه القيــود والعوائــق الموســمية وعــدم توفــر المــوارد واســتخدامات الســفن مــن خــال اســتخدام تقنيــات حديثــة 
لدراســة الحوتيــات فــي الميــاه الُعمانيــة. علــى ســبيل المثــال، اســتخدام مصفوفــات المراقبــة الصوتيــة النشــطة الراســية منــذ عــام 2011 فــي 
خليــج مصيــرة وخليــج الحانيــات، ممــا ســمح بمراقبــة أغانــي الحيتــان طــوال العــام فــي هــذه المناطــق. كمــا أن أجهــزة تتبــع حــوت بحــر العــرب 
األحــدب بواســطة األقمــار الصناعيــة )مــن بدايــة 2014 إلــى نهايــة 2017( وفــرت الفرصــة لزيــادة اإلدراك بمواقــع الحيتــان )باإلضافــة إلــى معلومــات 
ــرة  أخــرى ومــن ضمنهــا معلومــات الغــوص( بصــورة مســتمرة لعــدة شــهور فــي كل مــرة، بمــا فيهــا مناطــق خــارج مجــال القــوارب الصغي

المســتخدمة فــي الدراســة.

نهج وطرق 
المسح عوائق تصميم المسح
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2008 - 2005

2004 - 2000

موجز عن األنشطة البحرية

1999 - 1986

تركيز كامل على حوت بحر العرب األحدب مع تحليل السجات التاريخية وتأكيد 
المواقع الرئيسية في خليج مصيرة وخليج الحانيات.

تأسيس قاعدة بيانات الحوتيات الُعمانية، مسوحات ظرفية تركز على وجود / غياب 
بعض األصناف والمشاهدات المكانية / الموسمية.

تسجيات أولية في قائمة األنواع الُعمانية وتشمل 19 نوع من أصل 20 نوع معروفة 
حاليً.

استخدام الصور لتقييم صحة الحيتان والتأثير عليها، بما فيها ضربات السفن، 
والوقوع في شباك الصيد البحري واألمراض الجلدية.

فهم هوية مجموعة الحوت األحدب التي تستوطن بحر العرب واألصناف األخرى على 
أساس تحاليل وراثية.

استخدام وسائل التسجيل الصوتي لتحديد المجال المكاني والموسمي ألغاني 
الحوت األحب.

دراسة متخصصة لبيئة وسلوكيات الدولفين الدوار، وتشمل التحقق من 
التهديدات الناشئة عن سياحة مشاهدة الحيتان والدالفين بمنطقة مسقط.

التحقق من التواجد والتوزيع الموسمي للحوت األحدب المشارك في األغاني.

2011

مسوحات من الشواطئ وقمم الجروف الصخرية.

تطوير سجات المشاهدات )وتشمل خصائص وسلوكيات الحيتان(.

تطوير قاعدة بيانات صور حوت بحر العرب األحدب.

مسوحات مقطعية على ظهر السفينة لخطوط مستقيمة.
توثيق رسمي للصور التي تظهر مواجهات فردية.

أخــذ خزعــات مــن الحيتــان باســتخدام تقنيــات عينــات الخايــا بالقــوس 
والنشــاب.

أصــوات  الستكشــاف  مائيــة  ســماعات  لتنزيــل  الســفن  اســتخدام 
األحــدب. الحــوت  أغانــي  وباألخــص  البحريــة،  الثدييــات 

اســتخدام معــدات المراقبــة الصوتيــة النشــطة الراســية فــي الميــاه 
الضحلــة.

إنجازات الوسائل الُمعتمدةاألهداف الُمستهدفة من المسوحات الميدانية                                                  
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2014 - 2012

دراسة تفصيلية للدولفين قاروري األنف والدولفين الشائع في المياه الُعمانية، 
مع التركيز على التحاليل الوراثية لتقييم الجيولوجيا األحيائية المقارنة لتطور 
هيكلية هذه المخلوقات في المياه الُعمانية والمنطقة بشكل عام.

دراسة الحركة األفقية والعمودية للحوت األحدب على نطاق واسع ومحلي 
وطوال العام باستخدام تقنيات متقدمة للمراقبة بواسطة األقمار الصناعية

توصيف مبدئي ألغاني حوت شمال المحيط الهندي األزرق.

تقييم مخاطر ضربات السفن على الحوت األحدب من مصادر األقمار 
الصناعية وبيانات متابعة السفن.

تطوير واستخدام الصفات البيئية لتقييم وتوقع صحة وحالة الحوت األحدب 
على المدى الطويل.

فهم الصحة الغذائية للحيتان من خال التحقق من حالة الجسم )معدالت 
الطول والعرض(.

فهم هوية المجموعات من منطلق أغاني الحوت األحدب.

توصيف مبدئي ألغاني حوت شمال المحيط الهندي األزرق.

مباشرة مراقبة السلوكيات وأخذ عينات وراثية من الحوت األزرق في ظفار.

تطوير نموذج بيئي للحوت األحدب الستكشاف توزيع الحيتان في شمال 
المحيط الهندي.

الخزعــة مــن الحوتيــات الصغيــرة باســتخدام تقنيــة القــوس والنشــاب 
للحصــول علــى العينــات.

أجهزة تتبع الحوت األحدب بواسطة األقمار الصناعية.

ية
حر

لب
ت ا

طا
شا

لن
ص ا

لخ
م

مســيرة(  )طائــرات  طيــار  بــدون  جويــة  مراقبــة  أنظمــة  اســتخدام 
التصويــري. القيــاس  تقنيــة  باســتخدام  الحيتــان  وقيــاس  لمراقبــة 

فــي  الراســية  النشــطة  الصوتيــة  المراقبــة  مصفوفــات  اســتخدام 
الحانيــات. العميقــة فــي خليــج مصيــرة وخليــج  الميــاه 

2017 - 2014

2020 - 2017

2020
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عــادة يتــم القيــام بعمليــات المســح مــن الشــاطئ عندمــا ال تكــون الظــروف 
إضافيــة  كمســاندة  أو  الســفن،  بواســطة  بالمســح  للقيــام  مناســبة 
للمســوحات التــي تتــم مــن علــى الســفن. ويتــم تخطيــط أماكــن المســح 
قمــم  ومنهــا  للمراقبــة،  النقــاط  أفضــل  لضمــان  اســتراتيجية  بطريقــة 
يقــوم  المســح  عمليــات  خــال  الســاحل.  علــى  المطلــة  الصخريــة  الجــروف 
المراقبــون باســتخدام المناظيــر، وتســجيل االتجاهــات والمســافات التقريبيــة 
للمشــاهدات، باإلضافــة إلــى مراقبــة وتســجيل الجهــود المســتمرة للمراقبــة. 
وتــم أيضــً اســتخدام كاميــرات التصويــر ذات العدســات المقربــة ألكثــر مــن 200 
ملــم لتوثيــق المشــاهدات وتأكيــد هويــة األصنــاف. وعندمــا تكــون الثدييــات 
البحريــة ضمــن مجــال المراقبــة يتــم أيضــً تأكيــد وتوثيــق ســلوكيات الحيــوان 
ــو لاتصــاالت يتمكــن المراقبــون  ــة. ومــن خــال أجهــزة الرادي الخاضــع للمراقب

علــى اليابســة مــن التواصــل مــع العامليــن علــى الســفن حيثمــا يلــزم.

ــج المســوحات المعروضــة فــي هــذا األطلــس تــم الحصــول عليهــا مــن خــال اســتخدام طــرق المســح القائمــة علــى منهجيــات وبروتوكــوالت عمليــة  نتائ
وقياســية وجيــدة التأســيس22. وتشــمل المســوحات اســتخدام أوراق تســجيل البيانــات والتــي تســمح بتســجيل األنشــطة التــي تتــم مشــاهدتها )»الجهــود«(، 
وتفاصيــل المشــاهدات الفرديــة، وتســجيات صوتيــة، وصــور، وخزعــات، وغيرهــا الكثيــر. وفــي عــام 2017 تــم تحويــل عمليــة تســجيل البيانــات مــن اســتخدام 

الســجات الورقيــة إلــى تطبيــق إلكترونــي مصمــم لهــذا الغــرض.

طرق المسح
الجزء األول

المسوحات 
الشاطئية

المقدمة
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قطاعــات المســح فــي الميــاه الُعمانيــة عــادة تكــون محــددة بأقــل مــن 50 ميــل بحــري مــن 
الشــاطئ )أو رحلــة لمــدة ســاعتين تقريبــً(، أو عمــق ألقــل مــن 3000 متــر، وذلــك بســبب العوائــق 
المصاحبــة الســتخدام ســفن صغيــرة للمســح23. وتتــم عمليــات المســح عــادة بواســطة قــوارب 
طولهــا 6.5 متــر منفوخــة ذات هيــكل صلــب وعليهــا فريــق مــن المراقبيــن مكــون مــن 2 – 5 
أعضــاء، وتســير هــذه القــوارب بســرعة تتــراوح بيــن 12 و 15 عقــدة24. تــم تقســيم القطاعــات 
علــى أســاس خطــوط متابعــة مســبقة التخطيــط والتــي تشــّكل أنماطــً مســننة غيــر منتظمــة 
ــة ال تقــل عــن 30 درجــة بيــن القطاعــات المجــاورة. ويتــم تســجيل أنشــطة  ــة داخلي ضمــن زاوي
ــة للنظــام العالمــي  ــات المتابعــة بواســطة وحــدات محمول المســح كل دقيقــة وتســجيل بيان
ــاث فئــات كمــا هــو  ــد المواقــع الجغرافيــة. وقــد تــم تخصيــص جهــود المســح ضمــن ث لتحدي

واضــح مــن الجــدول.

ســجل لــكل مشــاهدة وفيهــا علــى األقــل معلومــات عــن األصنــاف، والموقــع، وحجــم المجموعــة، والســلوكيات وتاريــخ ووقــت 
ــاف25، 26، 27، 28، 29، 30. ويتــم  ــرأي بالنســبة للتصنيــف واألصن المشــاهدة مــع تفاصيــل عــن كل ســجل علــى أســاس اإلجمــاع بال
تســجيل هويــة الصنــف بعــد مراقبــة كافيــة للميــزات التــي تتميــز بهــا األصنــاف ليمكــن التأكيــد، وإال يتــم التســجيل إلــى أقــرب 
ــى الصــور. عــادة، عنــد المشــاهدة، تغــادر ســفينة المســح القطــاع  ــا يكــون التأكيــد مســتندًا إل ــً م مســتوى تصنيفــي. وغالب
الــذي تعمــل فيــه للتحقــق مــن المشــاهدة عــن قــرب، وبالتالــي يمكــن توثيــق الســلوكيات وخصائــص المجموعــة )ومنهــا حجــم 

القطيــع، وحجــم الحيوانــات، ووجــود الصغــار، وغيرهــا(.

المواجهــة القريبــة أيضــً تــؤدي إلــى تســهيل تجميــع معلومــات إضافيــة علــى المســتوى الفــردي )أنظــر أدنــاه(، وفــي حــال وجــود 
محطــة مراقبــة واحــدة أو أكثــر )ســفينة أو علــى الشــاطئ( تعمــل فــي نفــس المنطقــة، تتــم اإلشــارة إلــى محطــة المراقــب 
المســؤول عــن المشــاهدة األولــى تحــت اســم المحطــة »األساســية«، ويتــم اســتخدام هــذه الســجات فقــط فــي التحاليــل الاحقــة 

للبيانــات )تقييــم الكثافــة الخاضــع للتصحيــح نتيجــة للجهــود علــى ســبيل المثــال(.

مــن خــال التحقــق بتفاصيــل المواجهــات الفرديــة التــي تحصــل خــال عمليــات المســح يمكــن الحصــول علــى 
معلومــات عــن خصائــص الحيوانــات ضمــن المجموعــة )مثــل الحجــم والخصائــص الســلوكية(. ومــن خــال هــذه 
المواجهــات القريبــة يمكــن أيضــً تجميــع معلومــات إضافيــة ومنهــا ســجات تصويريــة وعينــات مــن الخايــا 
)موضحــة أدنــاه(. وغالبــً تكــون هــذه الســجات مســتندة علــى رســومات توضيحيــة عــن الميــزات الفرديــة 

ــات بعــد المســح. للمســاعدة فــي معالجــة البيان

ســرعة علــى  تتــم  التــي   المســوحات 
 4 مــن  أكبــر  البحــر  وحالــة  عقــدة   15-12

بوفــورت. مقيــاس  علــى 
التركيــز  مــع  تتــم  التــي  المســوحات 
الكامــل للمراقبيــن لكــن علــى ســرعات 
علــى   4 مــن  أقــل  البحــر  وحالــة  عاليــة 

بوفــورت. مقيــاس 
التقيــد  بــدون  تتــم  التــي  المســوحات 

للمســح. الازمــة  بالبروتوكــوالت 

1 - ضمن الجهود

2 - جهود دون المستوى األمثل

3 - خارج الجهود

طرق المسح :  الجزء الثاني :  مسوحات المراكب

قطاعات
 المسح

المشاهدات

المراقبة
 الفردية
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بعيد جدًا – مستوى الضجيج الطبيعي المحلي يغطي 
على اإلشارة الكاملة أو عناصر األغنية للحوت األحدب 

في المياه الضحلة أكثر من 10 كيلومتر.

تســتخدم الســجات التصويريــة للتأكيــد والمســاعدة فــي تعريــف تصنيــف األنــواع باإلضافــة إلــى توفيــر عامــات مكانيــة وزمانيــة 
للمشــاهدات الفرديــة علــى أســاس الخصائــص الخارجيــة الفريــدة )تقنيــة تعريــف الصــورة(. أفضــل الصــور لهــذا الغــرض تلــك 
التــي تشــمل الجهــة اليمنــى واليســرى للزعنفــة الظهريــة لــكل حيــوان، وبالنســبة لبعــض األصنــاف )مثــل الحــوت األحــدب( 
الســطح البطنــي )الجانــب األســفل( لعقفــه الذيــل31. خــال مرحلــة معالجــة البيانــات يتــم اختيــار أفضــل الصــور وإدخالهــا ضمــن 
قاعــدة بيانــات الصــور مــع المراجــع عــن المواجهــة ومعلومــات عــن المشــاهدة. كمــا يتــم قبــول الصــور المقدمــة مــن أطــراف أخــرى 
ومصــادر ذات مصداقيــة ضمــن قاعــدة البيانــات بحيــث تكــون مســتندة علــى بيانــات التاريــخ والوقــت والموقــع. عنــد الحصــول 
علــى ســجات تصويريــة كافيــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة يتــم اســتخدامها للتوصــل إلــى تقديــرات حــول وفــرة األصنــاف مــن 
خــال اســتخدام تقنيــات تقييــم صــور العامــات الفارقــة، مثلمــا كانــت عليــه الحــال بالنســبة للحــوت األحــدب فــي الميــاه الُعمانيــة 
32. وتتــم مســاندة أرشــفة وإدارة الصــور مــن خــال المنصــة اإللكترونيــة »فلوكبــوك« والتــي تســمح بخاصيــة اســتخدام تقنيــات 
يدويــة أو آليــة لمطابقــة عقفــه الذيــل. وتتــم هــذه العمليــة بواســطة أفــراد مدربيــن علــى تقنيــات التعــرف علــى الصــور. ويتــم 
اســتخدام الصــور أيضــً لتقييــم حــاالت األمــراض الجلديــة والتصــادم مــع الســفن ومعــدات الصيــد البحــري بالنســبة لحــوت بحــر 

العــرب األحــدب. يمكــن الحصــول علــى التفاصيــل الكاملــة عــن الطريقــة مــن خــال مينتــون وآخــرون 2020 32.

فــي ســلطنة ُعمــان، يتــم تجميــع عينــات األنســجة أساســً للتحاليــل الوراثيــة، بالرغــم مــن إنــه يتــم تجميعهــا أحيانــً 
لغــرض مراقبــة وقيــاس التلــوث. التحاليــل الوراثيــة حتــى هــذا التاريــخ تشــتمل علــى دراســة الحمض النــووي للتحقق 
ــة المجموعــة. كمــا  ــة وهيكلي ــى تفاصيــل خاصــة بهوي ــة إل ــات التــي تمــت مواجهتهــا، باإلضاف مــن جنــس الحيوان
توجــد قيمــة لتسلســل الحمــض النــووي كونــه عامــة تعريــف مســتقلة لــكل فــرد مــن الحوتيــات )لمســاندة تقييــم 
الحجــم عــن طريــق صــور العامــات(. ويتــم الحصــول علــى عينــات مــن الخايــا بواســطة واحــدة مــن الطــرق التاليــة: 1( 
تجميــع ظرفــي مــن قشــور الجلــد مــن »آبــار الغــوص« )منطقــة مــن الميــاه الجياشــة ناتجــة عــن غــوص الحــوت تحــت 
الســطح( أو بعــد اختــراق ســطح المــاء 33، أو 2( عينــات نشــطة مــن ســفينة المســح باســتخدام القــوس والنشــاب 
مــع ســهام معدلــة للخزعــة 34. بالنســبة لحــوت بحــر العــرب األحــدب، يتــم أخــذ العينــات مــن الحيتــان فــي كل مــرة 
يتــم فيهــا المســح بغــض النظــر مــا إذا كان قــد تــم أخــذ عينــات ســابقً خــال مســوحات ســابقة. خــال المســوحات 
التــي تمــت خــال الفتــرة بيــن عــام 2001 وعــام 2006 تــم اســتخدام ميــاه مشــبعة بالملــح مــع 20% مــن ثنائــي ميثيــل 
السلفوكســيد كمــادة حافظــة 35. بعدهــا يتــم تخزيــن العينــات فــي محلــول اإليثانــول المخفــف بالمــاء وأرشــفتها 

فــي وحــدات تخزيــن مجمــدة.

تــم تنزيــل ســماعات مائيــة تلتقــط األصــوات مــن عــدة اتجاهــات يدويــً من ســفن المســح، وهي مســتخدمة 
فــي الســلطنة منــذ عــام 2001. مــن خــال هــذه الســماعات أمكــن اكتشــاف أصــوات الحيتــان والدالفيــن، 
وفــي حــال عــدم إمكانيــة المشــاهدة البصريــة، كانــت بمثابــة اإلنــذار للمراقبيــن بوجودهــا بالمنطقــة. 
عــادة يتــم اســتخدام هــذه الســماعات فــي محطــات صوتيــة محــددة مســبقً خــال مســوحات البحــث. 
وقــد تــم تركيــب هــذه المحطــات فــي مواقــع اســتراتيجية علــى مســافة حوالــي 5 كيلومتــرات علــى طــول 
خطــوط عمــل الســفينة الفاصلــة بيــن القطاعــات باإلضافــة إلــى بدايــة ونهايــة الخطــوط الفاصلــة. ويتــم 
تمديــد الســماعات لمســافة 10 أمتــار تقريبــً تحــت ســطح البحــر لمــدة 5 إلــى 10 دقائــق، ويقــوم العامــل علــى 

ظهــر الســفينة بتجميــع البيانــات باســتخدام ســماعات ووحــدة تســجيل رقمــي.

يتــم تخصيــص مقيــاس القــرب لنتائــج التســجيات الصوتيــة فــي كل محطــة بحســب المــدى أو معــدل 
ــل الضجيــج، وهــذه تتعلــق أكثــر بحــوت بحــر العــرب األحــدب والتــي يتــم قياســها بحســب  اإلشــارة مقاب

قربهــا علــى مقيــاس مــن صفــر إلــى 3 )يوجــد موجــز لمقيــاس االكتشــاف(

ال يوجد أي اكتشاف

مجال معتدل - جميع عناصر األغنية واضحة إال 
أنه تم فقد جزء من جودة األغنية بسبب ضجيج 

قريب جدًا - األغنية الكاملة الخلفية )المحيطة( أكثر من 5 كيلومتر.
عالية وواضحة مع غياب 

ضجيج الخلفية أكثر من 1 
كيلومتر.

السجالت 
التصويرية

عينات 
األنسجة

السجالت
 الصوتية

طرق المسح : الجزء الثالث : مسوحات القوارب
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كان عــام 2014 بدايــًة لدراســة حــوت بحــر العــرب األحــدب عــن طريــق أجهــزة التتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة، وذلــك لزيــادة 
معرفــة اســتخدامات موائــل هــذه الحيتــان وطريقــة توزعهــا، بالنظــر إلــى حالــة المحافظــة غيــر المســتقرة لهــذه األصنــاف. 
وتحتــوي هــذه األجهــزة علــى بطاريــة ودائــرة إلكترونيــة تقــوم بإرســال موجــة راديــو إلــى نظــام شــبكة ارغــوس لألقمــار 
الصناعيــة فــي كل مــرة يطفــو فيهــا الحــوت علــى ســطح المــاء. وهــذه األجهــزة اإللكترونيــة محفوظــة داخــل حاويــة مــن 
الفــوالذ المقــاوم للصــدأ والمســتخدم فــي العمليــات الجراحيــة، ويتــم ربطهــا بالحــوت بعنايــة بواســطة فريــق متخصــص 
مــن علــى ظهــر الســفينة وبموجــب بروتوكــوالت محــددة ومعتمــدة وخضعــت لدراســات علميــة مكثفــة ومراجعــة النظــراء، 
وبعــد تركيــب الجهــاز يمكــن اســتام إشــارة جهــاز التتبــع بواســطة أي مــن األقمــار الصناعيــة الموجــودة فــي الفضــاء، وتقــوم 
هــذه المحطــات الفضائيــة بإرجــاع اإلشــارة إلــى المحطــة األرضيــة حيــث يتــم تجميــع البيانــات حــول مــكان تواجــد الحيتــان التــي 
تظهــر عاماتهــا علــى صــورة إحداثيــات خطــوط الطــول والعــرض. وتنفصــل هــذه األجهــزة عــن الحيتــان بصــورة طبيعيــة 
ــن هــذه المعلومــات التــي تكــون قريبــة جــدًا مــن الوقــت  ــى عــدة شــهور. ويتــم تخزي ــام إل بعــد فتــرة تتــراوح مــن عــدة أي
الحقيقــي حيــث يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق التواصــل مــع الموقــع اإللكترونــي. يمكــن الحصــول علــى معلومــات 

تفصيليــة عــن طريقــة االســتخدام مــن كتــاب ويلســون وآخــرون 2014 38، 2015 39، 2016 40 ويلســون وآخــرون 2018 41.

أجهزة التتبع 
عبر األقمار 
الصناعية

مصفوفة 
صوتية راسية

طرق المسح : الجزء الرابع

تــم أيضــً اســتخدام أجهــزة تســجيل صوتــي مســتقلة لتســجيل أصــوات الحيتــان فــي مواقــع مختــارة حــول الســلطنة، وتوفــر هــذه األجهــزة منصــة لتجميــع 
البيانــات بــدالً عــن المســوحات بواســطة الســفينة، ويمكنهــا تزويــد مراقبــة مســتمرة طــوال العــام فــي المواقــع المهمــة والرئيســية. وتتكــون هــذه 
الوحــدات مــن ميكروفــون مائــي، ووحــدة معالجــة وتحويــل بيانــات رقميــة إلــى صوتيــة )لتحويــل اإلشــارة مــن الميكروفــون المائــي إلــى بطاقــات الذاكــرة( 
ــى المواقــع المحــددة بواســطة القــوارب ويتــم  ــة مضــادة للمــاء. يتــم نقــل هــذه الوحــدات إل ــات لتشــغيل األجهــزة، وكلهــا محفوظــة داخــل حاوي وبطاري
ربطهــا فــي قــاع البحــر. وبعــد اســترجاع األجهــزة يتــم نقــل البيانــات الصوتيــة إلــى القــرص الصلــب لجهــاز الكمبيوتــر حيــث يتــم تحضيرهــا للمعالجــة 
التــي تشــتمل علــى الفحــص اليــدوي واألوتوماتيكــي للتواقيــع الصوتيــة باســتخدام برمجيــات التخطيــط الســمعي. وبالنســبة لحــوت بحــر العــرب األحــدب، 
فقــد تــم وضــع أجهــزة مخصصــة فــي خليــج الحانيــات خــال الفتــرة مــن 2011 إلــى 2012، باإلضافــة إلــى خليــج مصيــرة فــي 2012 و 2013. كمــا تــم أيضــً تســجيل 
صوتيــات لبعــض األصنــاف األخــرى، ومــن ضمنهــا حــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق. يمكــن الحصــول علــى تفاصيــل إضافيــة عــن الطــرق والنتائــج فــي 

كتــاب سيرشــيو وآخــرون 2016 36 وكتــاب سيرشــيو وآخــرون 2018 37.
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كانــت بدايــة اســتخدام أنظمــة جويــة بــدون طيــار )طائــرات مســيرة(، أو الــدرون، ضمــن وســائل المســح فــي الســلطنة خــال شــهر نوفمبــر 2017، 
حيــث تــم اســتخدامها مــن علــى ظهــر ســفينة صغيــرة للمســح. يتــم اســتخدام هــذه الطائــرات عــادة لتحقيــق غرضيــن، األول هــو أخــذ عينــات 
ــة بالمقــاس  ــة علوي ــي هــو التقــاط صــور مرجعي ــر الُمتكثــف، والغــرض الثان ــاء الدقيقــة الموجــودة فــي الزفي مــن نفخــة الحــوت لتقييــم األحي
الطبيعــي للحصــول علــى مقاســات الحــوت )ويشــار إلــى هــذه العمليــة »المســح التصويــري«(. ويمكــن اســتخدام مقاســات الطــول والعــرض 
لتقييــم الصحــة النســبية للحــوت مــن خــال مقارنــة هــذه القياســات مــع عينــات أخــرى مــن إجمالــي المجموعــة، ومــع عينــات مــن أســراب أخــرى فــي 
مناطــق أخــرى حــول العالــم. هــذه االســتخدامات مــا زالــت فــي بدايــة عهدهــا فــي الســلطنة وقــد تــم وضــع الخطــط الازمــة للمزيــد مــن البحــوث 

فــي هــذا المجــال. يمكــن الحصــول علــى معلومــات عــن الطــرق ونتائــج األعمــال األوليــة مــن كتــاب ويلســون وآخــرون 2018 41.

نظام جوي
 بدون طيار – 

المسح
 التصويري

طرق المسح : الجزء الخامس
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نظرة عامة عن

نتــائج المسـح
بواسطة السفن

عــن  معلومــات  ويوفــر  المســح  أعمــال  نتائــج  علــى  يركــز  التالــي  القســم 
خرائــط. شــكل  علــى  المشــاهدات  وكثافــة  المشــاهدات 

توجــد عــدة عوامــل مــن شــأنها تحديــد نجــاح استكشــاف وتجميــع بيانــات الحوتيــات خــال المســوحات 
العلميــة ومــن ضمنهــا التوقيــت، والموقــع، والســفن المســتخدمة للمســوحات.

إن القيــود المعنيــة باإلمكانيــات والتمويــل أدت إلــى إعاقــة أعمــال المســح فــي الســلطنة، وبالتالــي لــم يكــن 
باإلمــكان تغطيــة جميــع المناطــق، وحتــى تلــك المناطــق التــي تمــت دراســتها فإنــه مــن المحتمــل أن عمليــة 
ــي فــإن »الفراغــات« الظاهــرة فــي الخرائــط الموجــودة  ــم تكــن مســتمرة مــع مــرور الوقــت. وبالتال المســح ل
ضمــن هــذا األطلــس ال تعنــي بالضــرورة عــدم وجــود أي مــن األصنــاف فــي تلــك المناطــق. إن غيــاب دليــل 

التواجــد ال يعنــي دليــل علــى عــدم التواجــد.

وبالتالي توجد ضرورة ملّحة لاستمرار في التعامل مع هذه النواقص في المعرفة.
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جهـود المسـح
بواسطة السفن

كمــا تــم توضيحــه فــي القســم الســابق، فقــد تــم اســتهداف مواقــع البحــث بســبب تحديــد أولويــات البحــث والعوائــق. تشــتمل بيانــات 
جهــود المســح فــي الســلطنة علــى خمســة مناطــق رئيســية وهــي مســقط، ورأس الحــد، وخليــج مصيــرة، وخليــج جنــوب صوقــرة، وظفــار. 
وهــذه النتائــج موجــودة ضمــن جــداول تظهــر موجــز عــن إجمالــي المســافة التــي قطعتهــا الســفينة ووقــت رحلــة المســح، وخاصــة تلــك التــي 
تتــم »ضمــن الجهــود«. كمــا تــم إظهــار البيانــات أيضــً بواســطة أشــكال بيانيــة، مــع خرائــط تظهــر خطــوط انتقــال الســفن »ضمــن الجهــود« 
وطــول خطــوط المتابعــة والتــي تــم تلخيصهــا مــن خــال خليــة خريطــة شــبكية سداســية والتــي تمثــل كثافــة جهــد الســفينة كونهــا وحــدة 

لمســافة المســار لــكل منطقــة )كيلومتــر / كيلومتــر مربــع(.

إجمالــي فتــرة المســح زادت ألكثــر مــن 3 آالف ســاعة علــى ســطح المــاء، ومنــذ عــام 2001 تمــت تغطيــة حوالــي 32 ألــف كيلومتــر بالســفن. لــم 
تكــن هنالــك عمليــات مســح لحــوت بحــر العــرب األحــدب مــن 2007 إلــى 2009، فــي حيــن كان تركيــز جهــود المســح ينصــب أكثــر علــى منطقــة 
ظفــار وخليــج مصيــرة بالنظــر إلــى أهميــة هــذه المناطــق بالنســبة للحــوت األحــدب. تظهــر مســارات الســفن وكثافــة الخرائــط أن معظــم 
الجهــود التــي تمــت بمنطقــة ظفــار كانــت علــى الجانــب الغربــي لخليــج الحانيــات حيــث كانــت هنالــك احتمــاالت عاليــة لمشــاهدة الحــوت 
ــه إلــى الغــرب مــن منطقــة ظفــار كانــت مســارات المســح أقــرب إلــى الســاحل وهــذا واضــح مــن خــال طريقــة »البحــث  األحــدب. فــي حيــن إن
الســاحلي الطولــي« المســتخدمة الستكشــاف األصنــاف الســاحلية، ومــن ضمنهــا دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب. حظيــت منطقــة خليــج 
مصيــرة بأوســع تغطيــة مســحية وأكثــر الجهــود المســتمرة علــى مــر الســنوات، حيــث تــم توزيــع جهــود البحــث فــي هــذه المنطقــة بيــن 
األشــخرة إلــى الشــمال ورأس مدركــة إلــى الجنــوب، وكانــت هنالــك مخيمــات للخدمــات فــي مصيــرة، وبــر الحكمــان، وصــراب، والدقــم، وفــي 
مناطــق أخــرى. وفــي مســقط، تمــت أعمــال المســح خــال الفتــرة مــن 2001 إلــى 2006، وكانــت تســتهدف أساســً الدولفيــن الــدوار، ومنــذ ذلــك 

التاريــخ لــم تكــن هنالــك أعمــال متناســقة للمســح. وفــي هــذه المنطقــة تــم توزيــع جهــود المســح بيــن قريــات وجــزر الديمانيــات.

تــم تطبيــق جهــود مســحية محــدودة جــدًا بمنطقــة رأس الحــد ومنطقــة صوقــرة، كمــا غابــت جهــود المســح المتخصصــة بشــكل كبيــر عــن 
ســواحل جنــوب الشــرقية، وشــمال الباطنــة، ومســندم. وكمــا ورد ســابقً، كانــت هنالــك عوائــق أدت إلــى محدوديــة أعمــال المســح البحــري، 

وبالتالــي توجــد موائــل كثيــرة فــي الميــاه العميقــة ضمــن المنطقــة االقتصاديــة الُعمانيــة الخالصــة لــم يتــم استكشــافها.



29مقدمة المنطقة
ظفارخليج جنوب صوقرةخليج مصيرةرأس الحدمسقط

مسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةالسنة

200111.58247.386.0299.4153.321021.3521.00408.35

200227.16474.8319.30341.6636.15411.0657.67831.91

200345.95723.1241.67707.06

20042.1749.856.37157.8781.17475.85

200571.171643.70

200620.52496.7837.93876.47

20093.2065.04

201017.85386.24

201120.00355.9056.08974.94

201236.20758.7880.001021.50

201442.65280.31

201539.63554.10

201759.73958.77

181.753700.706.0299.41290.335411.0636.15411.06380.234699.92المجموع

موجــز عــن جهــود المســح فــي 5 مناطــق ُعمانيــة )مســقط، رأس الحــد، خليــج مصيــرة، خليــج جنــوب صوقــرة، ظفــار( مــن 2001 إلــى 2017 علــى أســاس مســتوى الجهــد )ضمــن الجهــود أو جميــع الجهــود( موضحــة بعــدد 
الســاعات والمســافات التــي تمــت تغطيتهــا )كيلومتــر(. جهــود المســح بعــد ذلــك التاريــخ غيــر مدرجــة فــي هــذا األطلــس.

تســتعرض الصفحــة التاليــة مســارات المســح وجهــود المســح )كم/كــم2( الُمنفــذة منــذ عــام 2001، والمناطــق الواقعــة فــي مســقط قريبــً مــن جــزر الديمانيــات ، وجزيــرة مصيــرة، وخليــج مصيــرة، والشــريط الســاحلي لمربــاط 
فــي محافظــة ظفــار، تظهــُر جليــً فــي النتائــج علــى أنــه جــرى مســحها بشــكٍل جيــٍد نســبيً مفارنــًة مــع غيرهــا مــن المناطــق.

جهود المسح

ود
ه

لج
ن ا

ضم
ود

ه
لج

ع ا
مي

المنطقةج
ظفارخليج جنوب صوقرةخليج مصيرةرأس الحدمسقط

مسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةمسافة )كم(ساعةالسنة

200141.72277.9218.48155.77153.482294.5069.60847.86

200249.15608.2372.35853.3465.971008.17155.421812.49

200367.34872.98163.121743.70

200438.47542.84123.222288.82226.531077.10

2005243.003489.42

200658.43969.68121.271843.94

201047.57819.3640.07791.52

201178.82782.34268.321495.46

2012103.671823.14309.482320.33

2014153.37774.01
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ــر  ــم تســجيلها منــذ شــهر يناي ــي )وتشــمل ضمــن الجهــود وخــارج الجهــود( التــي ت ــوع األحيائ التن
1961 لغايــة نوفمبــر 2017 ضمــن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة بلغــت 1929 مــرة. ومــن ضمــن هــذه 
المشــاهدات توجــد 536 مشــاهدة )27.8%( هــي لحيتــان الباليــن، وعــدد 1387 مشــاهدة )71.9%( للحيتــان 
ــى مســتويات  ــم يتــم تعريفهــا إل والدالفيــن ذوات األســنان، فــي حيــن أن 6 مشــاهدات )0.31%( منهــا ل
ترتيــب التصنيــف. نســبة كبيــرة مــن مشــاهدات الحيتــان ذات األســنان كانــت تتركــز بمنطقــة مســقط، 

فــي حيــن كانــت مشــاهدات حيتــان باليــن أكثــر وضوحــً فــي خليــج مصيــرة وظفــار.

ومــن خــال تقييــم ظهــور األنــواع بالعاقــة مــع جهــود المســح يتضــح وجــود مناطــق ذات كثافــة معدلــة 
أعلــى بالقــرب مــن رأس الحــد، وخليــج مصيــرة، وجــزر الحانيــات، وخليــج الحانيــات.

توزع
 الحوتيات
في المياه 

الُعمانية
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مشاهدات

ضمن
مشاهدات الثدييات البحرية ضمن جهود المسح وبأفضل ظروف المراقبة

المنطقــة  مــارس 2017 ضمــن  لغايــة شــهر  ينايــر 1996  مــن شــهر  مــرة  بلــغ مجموعهــا 594   
االقتصاديــة الُعمانيــة الخالصــة. المشــاهدات التــي تــم تســجيلها بعــد هــذا التاريــخ غيــر مدرجــة 
فــي هــذه الطبعــة مــن األطلــس. نســبة كبيــرة مــن المشــاهدات التــي تــم تســجيلها هــي 
للحيتــان ذات األســنان )423 مــرة، 71.2%( مقارنــة 166 مــرة )27.9%( كانــت لحيتــان باليــن، وعــدد 
ــع  ــع الســجات يتب ــاف. توزي ــى مســتوى ترتيــب األصن ــم يتــم تســجيلها إل 5 مشــاهدات )0.84%( ل
نفــس النمــط لمشــاهدات جميــع الجهــود حيــث معظــم الحيتــان ذات األســنان كانــت تتركــز 

بمنطقــة مســقط، فــي حيــن كانــت مشــاهدات حيتــان باليــن تتركــز فــي خليــج مصيــرة.

ومــن خــال تقييــم ظهــور األنــواع بالعاقــة مــع جهــود المســح يتضــح أن الميــاه المقابلــة لــرأس 
الحــد، والدقــم، والحانيــات وصالــة تتميــز بالكثافــة العاليــة لجميــع األصنــاف التــي تــم تســجيلها، 

مــع الماحظــة أنــه لــم تكــن هنالــك أيــة أعمــال مســح خــارج الجهــود حــول مســندم.
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عــن  عبــارة  هــو  األطلــس  هــذا  مــن  األول  الفصــل 
مراجعــة شــاملة لعشــرين نوعــً مــن الثدييــات البحريــة 

وقــد  الُعمانيــة،  الميــاه  فــي  ظهورهــا  تأكيــد  تــم  التــي 
تطــورت معرفتنــا بهــا علــى مــدى عــدة عقــود مــن الزمــن، 

المتخصــص  البحــث  مــن  ســنة   20 مــن  ألكثــر  امتــدت  والتــي 
بالحوتيــات منــذ عــام 2000 مــن خــال تعــاون دولــي مــن الباحثيــن، 

بقيــادة خبــراء مــن شــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة ش م م خــال 
تنفيــذ هــذا المشــروع فــي الســلطنة، وتحــت إدارة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وبتصريــح 

)حاليــً(. البيئــة  المنــاخ )ســابقً( هيئــة  البيئــة وشــؤون  مــن وزارة 

تــم تقديــم هــذه األنــواع بموجــب ترتيــب النشــوء والتطــور بحســب طريقــة ماجويــن 
وآخــرون1. فــي حيــن أن التســمية تتبــع ترتيــب جمعيــة علــم الثدييــات البحريــة 2. ولغــرض 
المســاعدة فــي التفريــق البصــري تمــت إضافــة لــون فريــد لــكل نــوع، وهــذا هــو اللــون 
المســتخدم باســتمرار فــي هــذا األطلــس )رمــوز وصــف التصنيــف(. توجــد معلومــات 
عــن كل نــوع مــن حيــث وصــف التصنيــف، والتوزيــع، والموائــل المفضلــة، وحــاالت الرعــي 
والتكاثــر، واألحــوال الموســمية، وتواريــخ المشــاهدات، وكثافــة الســرب، وظــروف الحمايــة 
والمحافظــة، وتقديــرات المجموعــة. عنــد تقديــر عــدد الثدييــات فــي المــاء، جــرى االتفــاق 
علــى أن يتــم تقديــر أعلــى رقــم، وأقــل رقــم، و«أفضــل رقــم«. وهــذه الطريقــة مفيــدة مــن 
حيــث تعزيــز الدقــة فــي ميــدان العمــل مــن خــال قيــام المراقبيــن باعتبــار هــذه المعاييــر 
ــة، باإلضافــة إلــى توفيــر مجموعــة مــن األرقــام التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي  الثاث
تحاليــل الحقــة للبيانــات. كمــا تــم تقديــم خارطتيــن لــكل نــوع، واحــدة تظهــر تفاصيــل 
جميــع الســجات التــي تــم تســجيلها، والثانيــة تظهــر تفاصيــل كثافــة المشــاهدات 
المعدلــة لجهــود المســح )فتــرات متخصصــة للمســح(. لــم تتــم تغطيــة جميــع المناطق، 
كمــا أن بعــض مــن هــذه المناطــق كانــت لهــا جهــود للمســح أكثــر مــن غيرهــا، وبالتالــي 

يحتمــل أن يكــون انطباعنــا متحيــزًا بالنســبة لتوزيــع الحوتيــات.

خرائــط التوزيــع المصححــة بالجهــد هــي التــي أدت إلــى هــذا 
األكثــر  المؤشــرات  مــن  تكــون  أن  يمكنهــا  وبالتالــي  التحيــز، 
المعلومــات  بعــض  ينقصنــا  زال  مــا  أنــه  إال  األنــواع،  لتوزيــع  احتمــاالً 
ــة هــذه المعلومــات  ــواع، ونأمــل بتكمل ــي لبعــض األن ــع المكان عــن التوزي
عــن طريــق  األخــرى،  المعلومــات  إلــى  باإلضافــة  األنــواع،  توزيــع  عــن  الناقصــة 
المزيــد مــن البحــث واالســتمرار بتحســين معرفتنــا بالثدييــات البحريــة فــي الميــاه 

الُعمانيــة وبالتالــي إصــدار نســخ إضافيــة مــن هــذا األطلــس.

األنــواع  حالــة مجموعــات جميــع  عــن  والمعلومــات  البيانــات  فــي  نقــص  يوجــد  حاليــً 
باســتثناء حــوت بحــر العــرب األحــدب، والــذي كان حتــى هــذا التاريــخ محــور تركيــز عــدد 
مــن الجهــود البحثيــة المتخصصــة أكثــر مــن األنــواع األخــرى. أعــداد حــوت بحــر العــرب 
األحــدب قليلــة جــدًا )أقــل مــن 100 حــوت(، وقــد تــم تصنيــف هــذا النــوع رســميً علــى أنــه 
مهــدد باالنقــراض بشــدة ضمــن القائمــة الحمــراء لألنــواع المهــددة باألخطــار التابعــة 
لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة. وفــي المقابــل، وبطريقــة مشــابهة لحالــة حــوت بحــر 
العــرب األحــدب، جميــع األنــواع األخــرى الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة تواجــه العديــد مــن 
ــد  ــواع تعتبــر أنهــا بحاجــة قصــوى للمزي ــدات الطبيعيــة والبشــرية، وبعــض األن التهدي
تــم توثيــق  مــن البحــث ليمكــن تحديــد حالتهــا والتعــرف علــى متطلبــات الحمايــة. 
باقــي  الُعمانيــة، فــي حيــن  الميــاه  األنــواع فــي  التــي تواجــه بعــض  المخاطــر  بعــض 
المخاطــر ال نعــرف عنهــا الكثيــر أو لــم يتــم التأكــد منهــا بعــد. يمكــن التعــرف علــى 
التهديــدات التــي تواجــه كل نــوع مــن خــال الضغــط علــى رمــز التهديــد الموجــود فــي 
الجهــة اليمنــى عنــد الطــرف العلــوي للصفحــة المخصصــة للنــوع. يوجــد المزيــد مــن 
التــي تواجــه الثدييــات البحريــة، وخيــارات  المناقشــات والمعلومــات عــن التهديــدات 
التخفيــف منهــا، وأطــر الحمايــة الدوليــة والوطنيــة المعنيــة فــي الفصــل الثالــث والرابــع 

والخامــس علــى التوالــي.

المقدمة
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علم التصنيف   |   ''النظرية والممارسة في تحديد ووصف وتصنيف الكائنات الحية'' 3

علم التقسيم   |   ''دراسة أنواع الكائنات الحية وتنوعها والعاقة فيما بينها'' 3

ترتيب وتصنيف األطلس

تــم ترتيــب هــذا الفصــل مــن األطلــس  بموجــب الطريقــة المعتمــدة دوليــً لتقســيم وتصنيــف الثدييــات البحريــة، وتغطــي هــذه الطريقــة التصنيــف تحــت الترتيــب الفرعــي 
لرتبــة الحوتيــات، والتــي تشــمل الحيتــان والدالفيــن، وهــي الثدييــات البحريــة الوحيــدة التــي تــم العثــور عليهــا فــي الميــاه الُعمانيــة. وقــد تــم تقســيم الحوتيــات بشــكل عــام إلــى 
نوعيــن مــن الرتبــة الصغــرى: حيتــان العظــام، والتــي تشــمل جميــع أصنــاف حــوت باليــن )بــدون أســنان(، ورتبــة الحيتــان ذوات األســنان )والتــي تشــمل جميــع الحيتــان والدالفيــن 
ذوات األســنان(. تعتبــر علــوم التصنيــف والتقســيم مــن الفــروع العلميــة المتطــورة، مــع اســتمرار تحســين الوســائل المســتخدمة. قبــل ســنوات كان تصنيــف المجموعــات يتــم 
بشــكل عــام علــى أســاس الشــكل الخارجــي للحيوانــات، واليــوم تمــت إضافــة الموروثــات الوراثيــة والتــي تســتخدم مقياســً أكثــر وضوحــً للمســاعدة فــي توضيــح هويــة وهيكليــة 
الحيوانــات ضمــن األنــواع وبينهــا، وبهــذا يمكــن تقديــر األعــداد ضمــن نفــس النــوع، وفــي حــال وجــود فروقــات أكثــر وضوحــً يتــم تقســيم األنــواع إلــى أنــواع فرعيــة، أو ترتيــب 
تصنيــف جديــد بالكامــل ضمــن الهيكليــة المعدلــة لعلــم التصنيــف. وعنــد تقــدم الدراســات الوراثيــة تتقــدم أيضــً علــوم تصنيــف الحوتيــات بحســب التغيــرات، وبالتالــي فإنــه 
مــن الضــروري االستشــهاد بأحــدث تقديــرات التصنيــف للثدييــات البحريــة عنــد اإلشــارة إلــى األنــواع بصــورة رســمية. توفــر جمعيــة علــم الثدييــات البحريــة )لجنــة علــم التصنيــف( 

أحــدث معلومــات تصنيــف الثدييــات البحريــة حــول العالــم، ويتــم تحديــث هــذه المعلومــات مــرة بالســنة علــى األقــل.
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الرســومات تقدمــة مــن كارل بويــل وتمثــل )مــن أعلــى إلــى أســفل( توريســيوبس 
ترانكاتــوس )الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف(، فيريســا اتانواتا )الحــوت القاتل القزم(، 
الجينورينكــوس البيروســتريس )الدولفيــن أبيــض المنقــار(، اينيــا جيوفرينســيس 
)دولفيــن نهــر األمــازون(، ميســوبلودون اليــاردي )الحــوت ذو األســنان(، كوجيــا ســيما 
القطــب  فــي  المنــك  )حــوت  بونويرانســيس  باالينوبتيــرا  القــزم(،  العنبــر  )حــوت 

ــوروس )البقــرة الداجنــة( 1. ــي(، بــوس ت الجنوب

تحليــل النشــوء والتطور لشــجرة 
باســتخدام  الحوتيــات  حيــاة 

األهــداف تسلســل  التقــاط 



41وصف األنواع

حوت العنبر 
القزم حوت العنبر    حوت برايدسس الحوت األزرق حوت بحر العرب 

األحدب

الحوت القاتل 
الكاذب

دولفين 
ريسوسس

الدولفين ذو 
األسنان الخشنة الحوت القاتل حوت كوفييه ذو 

المنقار

الدولفين الشائع 
قاروري األنف

دولفين المحيط 
الهندي األحدب

الحوت المرشد 
قصير الزعانف

الحوت القاتل 
القزم

حوت بطيخي 
الرأس

الدولفين الدوار دولفين المحيط 
الهندي والهادئ 

الشائع
الدولفين 
المخطط

الدولفين
المداري المنقط

دولفين المحيط 
الهندي والهادئ 

قاروري األنف

رموز وصف األصناف

1- ميجابيتــرا نوفوانجليــن. 2- باالينوبتــرا موســكولوس انديــكا. 3- باالينوبتــرا ادينــي. 4- فايســيتر ماكروســيفالوس. 5- كوجيــا ســيما. 
6- زيفيوس كافيروســتريس. 7- اورســينوس اوركاس. 8- ســتينو بريدانانســيس. 9- جرامبوس جاريســيوس. 10- بســيودوركا راســيدنس. 
11- بيبونوســيفاال اليكتــرا. 12- فيريســا اتانيواتــا. 13- جلوبيســيفاال ماكروهينشــوس. 14- سوســا بامبيــا. 15- توريســيوبس ترانكاتــوس. 
16- توريســيوبس ادونكــوس. 17- ســتينيا اتانيواتــا. 18- ســتينيا كويروليوالبــا. 19- ديلفينــوس ديلفيــس تروبيكاليــس. 20- ســتينيا 

لونجيروســتريس.

الوصف التاريخي لألنواع المحددة وغيرها
األصنــاف العشــرون للحوتيــات الــواردة ضمــن هــذا األطلــس هــي أنــواع الثدييــات البحريــة التــي تــم تأكيــد وتســجيل تواجدهــا 
فــي الميــاه الُعمانيــة حتــى هــذا التاريــخ*. توجــد ســجات غيــر مؤكــدة عــن أنــواع أخــرى، ومــن ضمنهــا حــوت الزعنفــة )باالينوبتيــرا 
اكوســتوروتراتا(. هــذا األطلــس يشــتمل فقــط علــى األصنــاف التــي تــم التأكــد منهــا والتــي تــم االتفــاق عليهــا بالتشــاور مــع 
خبــراء التصنيــف، وعلــى أســاس الصــور الموثقــة والتــي تــم التحقــق منهــا، وأدلــة شــكلية مــن الحيوانــات الجانحــة علــى 
الشــواطئ و / أو التأكيــدات مــن الدراســات الوراثيــة، حيــث قامــت مجموعــة مــن المختصيــن بالتحقــق بشــكل عميــق مــن جميــع 
أدلــة الســجات الســابقة، بمــا فيهــا ســجات األنــواع الــواردة أعــاه، وقــد تأكــد ظهــور 20 نوعــً الــواردة بهــذا األطلــس فــي الميــاه 
الُعمانيــة. ومــن المحتمــل العثــور علــى أنــواع أخــرى، وخاصــة تلــك التــي تعيــش فــي الميــاه العميقــة، ومــن ضمنهــا الحيتــان 

المنقاريــة، والتــي مــا زالــت تنتظــر مــن يكتشــفها.

* إيضــاح: يوجــد ســجل مؤكــد لوجــود فيــل البحــر الجنوبــي )ميرونجــا ليونينــا( فــي الميــاه الُعمانيــة، والــذي قتلــه الصيــادون بعــد جنوحــه إلــى 
الشــاطئ بمنطقــة ظفــار ســنة 1988 4. لــم يتــم تســجيل أي ســجل لهــذا الصنــف فــي الميــاه الُعمانيــة قبــل هــذا التاريــخ أو بعــده، وعــادة تظهــر 

هــذه الحيوانــات فــي أقصــى جنــوب المحيــط الهنــدي، ومــا زال مــن غيــر المعــروف كيــف وصــل واحــد منهــا إلــى هــذه المنطقــة.
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الطول: لغاية 15.5 متر كجم 36000

الضخمــة  الحيتــان  عائلــة  مــن  هــو  األحــدب  العــرب  بحــر  حــوت 
)باالينوبتيريــداي( وهــذا االســم لــم يطلــق رســميً علــى هــذا الحــوت 
بعــد. حاليــً توجــد ثــاث فصائــل معروفــة مــن الحــوت األحــدب حــول 
العالــم: حــوت شــمال المحيــط األطلســي األحــدب )م ن نوفاينجليــاي(، 
والحــوت األحــدب الجنوبــي )م ن اوســتراليس(، وحــوت شــمال المحيــط 
الهــادئ األحــدب )م ن كوزيــرا5(. وحاليــً تتــم دراســة إضافــة فصيلــة رابعــة 
وهــي حــوت بحــر العــرب األحــدب )م ن انديــكا( علــى أســاس البحــوث 
التــي تمــت فــي الســلطنة، والتــي أظهــرت بــأن فصيلــة الحــوت األحــدب 
المتواجــدة فــي بحــر العــرب هــي فصيلــة معزولــة جغرافيــً وســكانيً 
ووراثيــ6ً. وعلــى أســاس قــوة هــذه الحجــة األخيــرة قررنــا مــن الناحيــة 
الشــكلية اســتخدام اســم حــوت بحــر العــرب األحــدب فــي هــذا األطلــس.

ــع المحيطــات الخمســة،  ــواع متواجــدة فــي جمي بشــكل عــام، هــذه األن
واألرخبيــل،  الجــزر  مجموعــات  وحــول  الســاحلية،  الميــاه  فيهــا  بمــا 
الميــاه  فــي  العــام  والتوزيــع  المفتوحــة.  المحيــط  إلــى ميــاه  باإلضافــة 
الُعمانيــة يتماشــى مــع هــذا النمــط العالمــي ويشــمل جميــع الميــاه 
الُعمانيــة. إال أن هــذا التوزيــع يتركــز فــي بحــر العــرب، حيــث أظهــر حــوت 
بحــر العــرب األحــدب تفضيلــه االســتيطان فــي خليــج مصيــرة وســواحل 
ظفــار، وهــذه هــي المســاحة التــي تتحــرك بهــا هــذه الحيتــان بحســب 

دراســات المتابعــة عــن طريــق األقمــار الصناعيــة7، 8، 9.

يتميــز حــوت بحــر العــرب األحــدب بالتواجــد المســتمر طــوال العــام فــي 
الميــاه الُعمانيــة 10، 11، 12، 13، وعــدم القيــام بالهجــرة لمســافات طويلــة 
مثــل األنــواع األخــرى التــي تنتقــل نحــو مناطــق الرعــي عنــد خطــوط 
العــرض  خطــوط  عنــد  والــوالدة  التكاثــر  ومناطــق  العاليــة،  العــرض 
المنخفضــة 5. وقــد أدت هــذه الحالــة إلــى وجــود حيوانــات متميــزة جــدًا 

مــع وجــود دراســات وصــور ثبوتيــة أظهــرت عــدم وجــود شــبيه لهــا خــارج 
منطقــة بحــر العــرب 14، كمــا أظهــرت الدراســات الصوتيــة غنــاء متميــز 
جــدًا 15. تقديــرات التدفــق الوراثــي وفتــرات االنحــراف تظهــر أن األصــل مــن 
نصــف الكــرة الجنوبــي، وتشــير أيضــً إلــى أن فتــرة العــزل بمنطقــة بحــر 
العــرب تمتــد لحوالــي 70 ألــف ســنة 6. وقــد أدى هــذا العــزل، باإلضافــة 
إلــى الحجــم الصغيــر لهــذا الســرب مــن الحيتــان 14 وتعــدد التهديــدات 
12، 16، 17، 18، إلــى قيــام عــدد مــن المؤلفيــن بتقديــم اقتــراح لتعديــل 
حالــة الســرب مــن مهــدد باالنقــراض إلــى مهــدد باالنقــراض مــن الدرجــة 
األولــى علــى القائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة لألصنــاف 

المهــددة 6.

حــوت بحــر العــرب األحــدب هــو مقيــم ويتكاثــر فــي الميــاه الُعمانيــة، 
وتشــير ســجات صيــد الحيتــان أن موســم التــزاوج هــو قصيــر نســبيً 
)مــن ينايــر لغايــة مايــو( وبلــوغ الــوالدات الــذروة فــي الفتــرة فبرايــر / 
مــارس 11. وتشــير ســجات صيــد الحيتــان أيضــً إلــى أن غــذاء الحيتــان كان 
يتألــف أساســً مــن األســماك الصغيــرة فــي الميــاه الضحلــة ومنهــا ســمك 
ــرة 11، 19.  ــل والســكارد والســردين والقشــريات الصغي الشــوب، والماكري
كان هنالــك اعتقــادًا ســائدًا منــذ فتــرة طويلــة بــأن األمــواج التصاعديــة 
الموســمية  الريــاح  تصاحبهــا  والتــي  العــرب،  بحــر  فــي  الموســمية 
الصيفيــة، توفــر األســس الازمــة للغــذاء والتــي تكفــي لمعيشــة حــوت 
بحــر العــرب األحــدب 20، 21، 22، 23. يعتبــر الحــوت األحــدب فريــد ضمــن 
مجموعــة حيتــان باليــن مــن حيــث إظهــار ســلوكيات تعاونيــة للغــذاء 24، 
ــاه الُعمانيــة وتشــتمل علــى بعــض  والتــي تمــت مشــاهدتها فــي المي
التقنيــات ومــن ضمنهــا هيكليــة »شــبكة فقاعــات الصيــد« وهيكليــة 

»ســحابة الفقاعــات« 25.

ــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  فقــد تــم تســجيل مشــاهدات لحــوت بحــر العــرب األحــدب فــي  علــى أســاس البيان
الميــاه الُعمانيــة علــى مــدار العــام، باســتثناء شــهر يوليــو )صــورة 1(. وتكثــر الصــور لمجموعــات الحيتــان فــي محافظــة ظفــار ومحافظــة الوســطى. 
معظــم المشــاهدات هــي لحــوت واحــد أو اثنيــن، مــع وجــود ســجات تشــير إلــى وجــود مجموعــات أكبــر تتكــون مــن 5 أو 6 حيتــان )مــع وجــود قصــص 
نــادرة عــن مجموعــات أكبــر(. تــم تســجيل مشــاهدات لألمهــات مــع صغارهــا فــي بعــض الحــاالت، إال أنــه مــن النــادر فعــًا مشــاهدة الصغــار. مــن حوالــي 
355 مشــاهدة، فقــط 30% تمــت مشــاهدتها خــال جهــود البحــث. تتجمــع ســجات المشــاهدات بشــكل كثيــف بمنطقــة خليــج مصيــرة، وشــرق 
ــة تفضــل  ــر، ممــا يظهــر توزيعــات مؤقت ــر، يليــه شــهر مــارس وشــهر فبراي ــر أعــداد المشــاهدات خــال شــهر نوفمب ــاط بمحافظــة ظفــار. تكث مرب
الشــهور األبــرد. ســجات مشــاهدات الجهــود المعدلــة تركــز علــى خليــج جنــوب صوقــرة، والجــزء الغربــي مــن خليــج الحانيــات، باإلضافــة إلــى خليــج 
مصيــرة بالقــرب مــن الدقــم، كونهــا مــن المراكــز المهمــة لهــذه التجمعــات. يقــدر العــدد التقريبــي للحــوت األحــدب فــي العالــم بحوالــي 84 ألــف حــوت، 
ويبــدو أن هــذا الرقــم فــي تزايــد 5. إال أن البعــض منهــا يعيــش بحالــة مــن العزلــة، ومنهــا حــوت بحــر العــرب األحــدب، وتتكــون هــذه المجموعــات مــن 
أرقــام أقــل بكثيــر، ومــن خــال أعمــال المراقبــة الصوتيــة الســالبة أمكــن تســجيل وجــود أغانــي حــوت نصــف الكــرة الجنوبــي األحــدب مقابــل الســواحل 
الُعمانيــة خــارج مرحلــة تحقيــق الــوزن الصحــي لموســم التكاثــر 28. إن أفضــل تقديــرات أعــداد الحيتــان فــي الميــاه الُعمانيــة تفيــد بوجــود 82 حــوت 
)95% ســي أي = 60 – 111( علــى أســاس تقنيــات إعــادة توضيــح العامــات الفارقــة علــى الصــورة 14، ممــا يجعــل مــن حــوت بحــر العــرب األحــدب واحــد مــن 

أنــدر أصنــاف الحيتــان فــي العالــم.

صــورة 1: مشــاهدات الحــوت األحــدب مــن 1961 إلــى 2017 مرتبــة بحســب 
)خــال  الجهــود  ضمــن  كونهــا  المشــاهدات  تصنيــف  تــم  الشــهور. 
المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة المســح بــدون 
مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة 

مــن الشــاطئ(.

عالميً –  أقل اهتمام             إقليميً – مهدد
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الحــوت األزرق  ينتمــي لعائلــة حــوت باليــن ومــن النــادر مشــاهدته فــي 
الميــاه الُعمانيــة، حيــث يتواجــد بــدالً عنــه فصائــل مــن حــوت شــمال 
المحيــط الهنــدي 2، 12. توجــد ثاثــة أنــواع ثانويــة أخــرى للحــوت األزرق 
القطــب  وحــوت  األزرق،  الشــمالي  الحــوت  العالــم:  حــول  والمعروفــة 
الجنوبــي األزرق، وحــوت باليــن القــزم. الفــرق التصنيفــي للحــوت األزرق 
الجديــد يظهــر واضحــً مــن خــال اســتيطان هــذا الحــوت منطقــة شــمال 
المحيــط الهنــدي 26، ودورة التكاثــر لنصــف الكــرة الشــمالي 27 ونــوع 

أغنيــة هــذا الحــوت 28.

باإلمــكان تحديــد أصنــاف الحــوت األزرق مــن خــال أنمــاط األغانــي الخاصــة 
بهــا. الدراســة التــي تمــت مؤخــرًا لتقييــم ســجات المراقبــة الصوتيــة 
الســالبة أظهــرت أن األغانــي التــي تــم تســجيلها فــي الميــاه الُعمانيــة 
تختلــف عــن تلــك الموجــودة فــي أماكــن أخــرى ضمــن شــمال المحيــط 
هويــة  لتحديــد  أخــرى  بدراســات  القيــام  الضــروري  مــن   .28 الهنــدي 
وخصائــص مجموعــات الحــوت األزرق المتواجــدة فــي المحيــط الهنــدي. 
تمــت  التــي  الحيتــان  إلــى  باإلشــارة  نســتمر  ســوف  الســبب  ولهــذا 
مشــاهدتها فــي الميــاه الُعمانيــة تحــت اســم »حــوت شــمال المحيــط 
الهنــدي األزرق« لحيــن اكتمــال األعمــال األخــرى الخاصــة بعلــوم التصنيف.

يتمركــز توزيــع حــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق فــي الميــاه الُعمانيــة 
الحيتــان  لصيــد  الســوفياتي  األســطول  قــام  العــرب، حيــث  بحــر  فــي 
بصيــد مــا ال يقــل عــن 1294 حــوت خــال الفتــرة مــن 1964 إلــى 1966 11. 
وتشــير بيانــات الصيــد هــذه إلــى احتمــال وجــود موســمين للتكاثــر، 

أكتوبــر  أو  إبريــل  شــهر  فــي  العجــول  والدات  معظــم  تكــون  حيــث 
المحتمــل  مــن  أنــه  إال  الصغيــرة،  القشــريات  مــن  11، ومعظــم غذائهــا 
اســتهداف أســراب مــن أصنــاف أخــرى: عينــات مــن البــراز تــم تجميعهــا 
روبيــان  غــذاء  أظهــرت  ســريانكا  مقابــل  مواقــع  عــدة  تراكمــات  مــن 
سيرجســتيد 29. كمــا تتغــذى هــذه الحيتــان أيضــً علــى أســماك الميــاه 
الضحلــة الصغيــرة فــي بحــر العــرب 11. تــم تســجيل وتوثيــق الســلوك 
الغذائــي لحــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق المتواجــد فــي الميــاه 

الُعمانيــة بمنطقــة ظفــار، بيــن خليــج الحانيــات ومدينــة صالــة 30.

األزرق  الهنــدي  المحيــط  شــمال  حــوت  بوجــود  توحــي  أدلــة  توجــد 
بالمنطقــة العربيــة طــوال العــام، مــع احتمــال أن هــذه الحيتــان غيــر 
مهاجــرة 11، 12، 31، بعكــس مجموعــات الحيتــان األخــرى حــول العالــم التــي 
تقــوم بهجــرة موســمية لمســافات طويلــة بيــن المراعــي الموجــودة 
خطــوط  ضمــن  التكاثــر  ومناطــق  العاليــة،  العــرض  خطــوط  ضمــن 
العــرض المنخفضــة خال فصل الشــتاء. ســجات األســطول الســوفياتي 
لصيــد الحيتــان فــي بحــر العــرب تشــير إلــى ثــاث مناطــق للتجمــع، مــن 
خليــج عــدن إلــى الســواحل الجنوبيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، عنــد جــزر 
 .11 سيشــل  جــزر  شــمال  االســتواء  خــط  وعنــد  واللكاديــف،  المالديــف 
وبالتالــي تــم افتــراض أن تحــركات هــذه الحيتــان حــول شــمال المحيــط 
ــر  الهنــدي ترتبــط بتواجــد المراعــي والغــذاء والبيئــة المناســبة للتكاث

الناتجــة عــن الريــاح الموســمية جنــوب غربيــة وشــمال شــرقية 27

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017، تــم تســجيل مشــاهدات لهــذا الحــوت األزرق فــي الميــاه الُعمانيــة 
طــوال ســتة شــهور بالســنة، بيــن أكتوبــر وإبريــل، ومعظمهــا خــال شــهر مــارس )صــورة 2(. معظــم المشــاهدات كانــت فــي الميــاه الســاحلية فــي 
ظفــار ومســقط، وعــادة تكــون لحــوت بالــغ بمفــرده، أو صغيــر الحــوت بمفــرده. واحــدة مــن المشــاهدات تصــف حوتيــن بالغيــن ومعهمــا صغيرهمــا 
علــى مســافة أقــل مــن كيلومتــر مــن ســواحل جزيــرة مســقط، وقــد تــم تصنيــف 47% مــن أصــل 17 ســجل علــى أنهــا كانــت مشــاهدات ضمــن الجهود، 
وعنــد دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة يصبــح باإلمــكان تحديــد مناطــق مهمــة لهــذه األصنــاف علــى طــول ســاحل مربــاط فــي ظفــار، وعلــى 

امتــداد صغيــر قبالــة ســواحل مســقط. ال توجــد حاليــً تقديــرات لألعــداد المتوفــرة مــن هــذه الحيتــان الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة.

ــورة 2: إجمالــي أعــداد حــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق التــي  ص
تــم تســجيل مشــاهدات لهــا خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017 مرتبــة 
بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات كونهــا ضمــن الجهــود 
)خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة المســح 
بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، 

ــة مــن الشــاطئ(. والمراقب

حجم المجموعة  |  الحد األدنى                         الحد األقصى                         أفضل تقدير: معدل          1               االنحراف المعياري     

عالميً –  أقل اهتمام             إقليميً – مهدد

1131,250,68

الحوت األزرق
Northern Indian Ocean Blue WhaleNorthern Indian Ocean Blue Whale

Balaenoptera musculusBalaenoptera musculus



44وصف األنواع

الطول: لغاية 13.3 متر
كجم25000 

حــوت برايــدس  يعتبــر مــن عائلــة حــوت باليــن الضخــم إال إنــه يمثــل 
ــم تحســم ســالتها بعــد 32. وعلــى أســاس التحاليــل  ــة معقــدة ل فصيل
ــر  ــً بفصيلتيــن منهــا: الحــوت المحيطــي األكب ــرار مبدئي ــم اإلق ــة ت الوراثي
حجمــً والحــوت األصغــر حجمــً القريــب مــن الشــواطئ 2، 33، 34، 35، 36. فــي 
ســلطنة ُعمــان، الدالئــل الموجــودة نتيجــة التحاليــل الوراثيــة، والدراســات 
مــن  تؤيــد وجــود مجموعــة منفصلــة  المثبتــة،  والســلوكية  الشــكلية 
أكثــر  إلــى مجموعــات  باإلضافــة  الشــاطئ،  عــن  البعيــدة  برايــد  حيتــان 
مشــاهدة مــن حيتــان برايــد موجــودة فــي المناطــق الســاحلية والتــي 
تظهــر مســتويات منخفضــة غيــر عاديــة مــن حيــث التنــوع الوراثــي 37.

أنهمــا  علــى  الفرعييــن  النوعيــن  هذيــن  مــع  التعامــل  المقتــرح  ومــن 
مــن  األولويــة  ولهمــا  الصــون  لجهــود  بالنســبة  منفصلتيــن  وحدتيــن 

.37 اإلدارة  حيــث 

يعيــش حــوت برايــدس فــي الميــاه الســاحلية والمحيطــات فــي المناطــق 
االســتوائية وشــبه االســتوائية حــول العالــم 38، 39 وتتــوزع هــذه الحيتــان 

فــي مختلــف الميــاه الُعمانيــة، مــن مســندم شــماالً وصــوالً إلــى أقصــى 
الجنــوب فــي ظفــار 12. وتكثــر مشــاهدة هــذه الحيتــان فــي مواطنهــا 
الســاحلية وعنــد الجــروف الصخريــة، حيــث تتغــذى الحيتــان فــي المناطــق 
القريبــة مــن الســاحل 40. تشــير ســجات صيــد الحيتــان أن غــذاء الحيتــان 
الســاحلية  األســماك  علــى  معظمــه  يشــتمل  الُعمانيــة  الميــاه  فــي 
ماكريــل،  وأســماك  الفانوســية،  األســماك  ضمنهــا  ومــن  الصغيــرة، 
والســردين، وتقــوم هــذه الحيتــان أيضــً باســتهاك أســماك أكبــر ومــن 
ضمنهــا القشــريات الصغيــرة والروبيــان 11، 12، 36. حيتــان برايــد تســتوطن 

وترعــى طــوال العــام فــي الميــاه الُعمانيــة 11، 12، 41.

الكثيــر مــن  برايــد خــال  الباحثــون مــن مشــاهدة حيتــان  لقــد تمكــن 
علــى  الحصــول  أو  تصويرهــا  بصعوبــة  مشــهورة  أنهــا  إال  المناســبات، 
عينــات الخزعــة منهــا، وهــي مــا زالــت ضمــن األنــواع المثيــرة لاهتمــام 

المســتقبلي. والبحــث 

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  تــم تســجيل مشــاهدات لحيتــان باليــن فــي الميــاه الُعمانيــة 
خــال الفتــرة مــن أكتوبــر إلــى يونيــو، وتبلــغ الــذروة خــال شــهر فبرايــر، ومــارس، ونوفمبــر )صــورة 3(. معظــم المشــاهدات كانــت فــي 
مســقط وشــمال محافظــة الوســطى، باإلضافــة إلــى ظفــار، وهــذه المشــاهدات تشــمل األم مــع صغيرهــا، أو حوتيــن بالغيــن، أو حيتــان 
بالغــة مــع مجموعــة مــن الصغــار، مــن أصــل 104 مشــاهدات تــم تســجيلها خــال الفتــرة مــن 2004 إلــى 2017، تــم تصنيــف نســبة %37 
منهــا علــى أنهــا كانــت مشــاهدات ضمــن الجهــود، دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير إلــى كثافــة تواجــد حيتــان برايــد 

فــي خليــج مصيــرة. ال توجــد حاليــً تقديــرات لألعــداد المتوفــرة مــن هــذه الحيتــان الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة.
صــورة 3: مشــاهدات حيتــان برايــد خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017 
ضمــن  كونهــا  المشــاهدات  تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب  مرتبــة 
)خــال  الجهــود  وخــارج  للمســح(،  الفعليــة  المهــام  )خــال  الجهــود 
ــر  عمليــة المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاري

أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.

حجم المجموعة  |  الحد األدنى                         الحد األقصى                         أفضل تقدير: معدل          1               االنحراف المعياري     

عالميً –  أقل اهتمام             إقليميً – ال يوجد تقييم

141,750,80

حوت برايدسس
Bryde’s WhaleBryde’s Whale

Balaenoptera edeniBalaenoptera edeni



45وصف األنواع

الطول:  لغاية 11.6 متر

الطول: لغاية 15.8 متر
كجم45000 

حــوت العنبــر هــو أكبــر حــوت بيــن الحيتــان ذوات األســنان، وتــم تصنيفــه 
ضمــن عائلــة مســتقلة بحــد ذاتهــا، وأقــرب فصيلــة نســبً لحــوت العنبــر هــي 
فصيلــة حــوت العنبــر القــزم فــي الميــاه الُعمانيــة. حــوت العنبــر تظهــر عليــه 
عامــات التميــز الجنســي: تظهــر ســجات األســطول الســوفياتي لصيــد الحيتــان 
أن أنثــى الحــوت فــي الميــاه الُعمانيــة يمكــن أن يصــل طولهــا إلــى 11.6 متــر، فــي 
حيــن أن الحــوت الذكــر يصــل طولــه إلــى 15.8 متــر 11. وهــذا الحجــم هــو أصغــر 
ــة مــع مناطــق أخــرى فــي المحيــط الهنــدي 42. وهــذا  مــن الحجــم العــادي مقارن
الدليــل، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود نــدوب وعامــات عضــات أســنان القــرش التــي 
عــادة تكــون ظاهــرة علــى الحيتــان فــي مواقــع جنوبيــة أكثــر، يوحــي بــأن حيتــان 

ــة 11، 43. ــر فــي بحــر العــرب يمكــن أن تكــون مجموعــات منعزل العنب

تتــوزع حيتــان العنبــر فــي مختلــف المناطــق حــول العالــم ومــن ضمنهــا 
الحوتيــات  أنــواع  أوســع  مــن  وهــي  العميقــة،  الميــاه  مناطــق  معظــم 
وموطنهــا   .44 للســواحل  المقابلــة  الُعمانيــة  الميــاه  فــي  انتشــارًا 
وديــان  وجــود  محــل  وخاصــة   ،45 القــاري  الجــرف  حافــة  عنــد  المفضــل 
عميقــة تحــت الســطح، عنــد أعمــاق تصــل لغايــة 3450 متــر ضمــن الميــاه 
الُعمانيــة. ويمكــن أن تتواجــد بالقــرب مــن الشــاطئ فــي األماكــن التــي 
يضيــق فيهــا الجــرف القــاري مــع منحــدرات ســحيقة، كمــا هــو موجــود فــي 
بعــض المناطــق، مثــل مقابــل ســواحل ظفــار والشــرقية ومســقط 12.
تتغــذى حيتــان العنبــر عــادة علــى أســماك الحبــار الكبيــرة التــي تعيــش 
فــي الميــاه العميقــة 46 وقــد أظهــرت محتويــات معــدة جيــف حيتــان 
العنبــر التــي قذفتهــا الميــاه علــى الشــواطئ الُعمانيــة وجــود بقايــا 
مناقيــر الحبــار 47. محتويــات معــدة الحيتــان التــي تــم اصطيادهــا فــي 

الميــاه الُعمانيــة مــن قبــل األســطول الســوفياتي لصيــد الحيتــان خــال 
الفتــرة مــن 1964 إلــى 1966 أظهــرت أن مــادة العنبــر )وهــي عبــارة عــن 
ترســبات إفــرازات شــمعية توجــد فــي أمعــاء حــوت العنبــر( توجــد فــي 
فــي  فحصهــا  تــم  التــي  العنبــر  حيتــان  مــن  أكبــر  وترســبات  كميــات 

المناطــق الجنوبيــة للمحيــط الهنــدي 11.

أن  61( تظهــر   = )ن  التاســع عشــر  القــرن  مــن  الحيتــان  ســجات صيــد 
الصيــد كان يتركــز قبالــة ســواحل ظفــار، وتتوافــق مــع ســجات أســطول 
الصيــد الســوفياتي فــي منتصــف ســتينات القــرن الماضــي )ن = 714( 
عــدن  خليــج  )بيــن  العــرب  بحــرب  مــن  الجــزء  هــذا  علــى  تركــز  والتــي 
وظفــار(. أحجــام األجنــة مــن بيانــات ســجات أســطول الصيــد الســوفياتي 
تشــير إلــى أن موســم التكاثــر يحصــل تقريبــً طــوال العــام، بالرغــم مــن 
أن الحيتــان التــي تــم فحصهــا فــي نوفمبــر أظهــرت نســبة أعلــى للحمــل 

ــت علــى نهايتهــا 11، 43. ــً وحــاالت مــن الحمــل التــي قارب ــوالدة حديث وال

الســجات مــن خــارج ســجات الصيــد )ن = 109( لحيتــان العنبــر فــي الميــاه 
الُعمانيــة تشــير إلــى أن معظــم المشــاهدات كانــت لحــوت بمفــرده )ن 
= 33( أو مجموعــات صغيــرة تتــراوح أعدادهــا مــن 2 إلــى 4 حيتــان )ن = 
29(. إال أنــه تــم تســجيل حــاالت منفــردة لمجموعــات أكبــر، ومــن ضمنهــا 
أســراب تضــم 50 حــوت أو أكثــر 45 تمــت مشــاهدتها فــي مســقط، ورأس 
الحــد، وخليــج الحانيــات. مشــاهدات المجموعــات عــادة تشــمل صغــار 

الحيتــان وهــي تســبح بجانــب الحيتــان الكبيــرة 48.

ــى 2017، تشــير ســجات المشــاهدات إلــى تواجــد هــذه الحيتــان طــوال  ــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إل ــات التــي ت علــى أســاس البيان
العــام، إال أنــه وحتــى هــذا التاريــخ لــم يتــم اإلبــاغ عــن مشــاهدات خــال ينايــر أو أغســطس )صــورة 4(. ومــن إجمالــي 57 مشــاهدة مســجلة، فقــط %25 
منهــا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا كانــت مشــاهدات ضمــن الجهــود، دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير إلــى تزايــد احتمــال مشــاهدة 

هــذه األنــواع فــي منطقــة مســقط وظفــار، وخاصــة قبالــة مربــاط.

بالرغــم مــن الصيــد الجائــر الــذي تعرضــت لــه هــذه الحيتــان فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، زادت أعــداد حيتــان العنبــر منــذ ذلــك التاريــخ فــي 
معظــم مناطــق الموائــل، ويبلــغ التعــداد الحالــي العالمــي حوالــي 100 ألــف حــوت 49. ال توجــد تقديــرات للعــدد فــي الميــاه الُعمانيــة، ويمكــن الحصــول 

علــى مراجعــة شــاملة عــن هــذه الســجات فــي كتــاب جــراي وآخــرون 45.

صــورة 4: مشــاهدات حيتــان العنبــر خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017 
ضمــن  كونهــا  المشــاهدات  تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب  مرتبــة 
الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة 
المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف 

الشــاطئ(. مــن  أخــرى، والمراقبــة 
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الطول: لغاية 2.7 متر كجم275 

حــوت العنبــر القــزم، وكمــا يوحــي اســمه، هــو أصغــر الحيتــان 
حجمــً فــي العالــم، وعــادة يتــم تصنيــف هــذه الحيتــان ضمــن 
عائلــة )كوجيــداي( والتــي تتشــارك فيهــا مــع نــوع آخــر فقــط 
وهــو حــوت العنبــر الصغيــر )ك. بريفيســيبس( والــذي لــم يتــم 
تســجيل أي تواجــد لــه فــي الميــاه الُعمانيــة حتــى هــذا التاريــخ. 
ومــن النــادر أيضــً مشــاهدة حــوت العنبــر القــزم ولم يتــم معرفة 
مســتويات توزيعهــا بشــكل كامــل. إال أنــه بالرغــم مــن الدالئــل 
المحــدودة، وبســبب الغمــوض الــذي يلفهــا، مــن المعتقــد أنهــا 
تتــوزع بشــكل واســع فــي الميــاه االســتوائية والميــاه الدافئــة 50، 

بمــا فيهــا الميــاه الُعمانيــة.

العميقــة  الميــاه  فــي  التواجــد  تفضــل  القــزم  العنبــر  حيتــان 
فــي عــرض البحــر حيــث يعتقــد أنهــا تتغــذى علــى الرخويــات 
العــام،  طــوال  الُعمانيــة  الميــاه  فــي  المشــاهدات  وتتــوزع   .51

ــل  ممــا يوحــي أنهــا مســتوطنة ويمكــن أنهــا تتركــز فــي موائ
صغيــرة نســبيً علــى أســاس تكــرار المشــاهدات فــي أماكــن 
الجــرف  مــن  بالقــرب  العميقــة  الميــاه  مناطــق  وهــي  محــددة، 
القــاري والوديــان العميقــة مقابــل ســواحل مســقط والجانــب 
الغربــي مــن خليــج الحانيــات. ال توجــد معلومــات عــن الحالــة 

بحياتهــا. يتعلــق  أي شــيء  أو  الغذائيــة 

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017، تــم تســجيل مشــاهدات حــوت العنبــر القــزم 
منفــردًا أو ضمــن مجموعــات صغيــرة. توجــد 8 مشــاهدات فقــط تــم تســجيلها فــي مختلــف الميــاه الُعمانيــة، ومنهــا 25% فقــط 
تــم تصنيفهــا مشــاهدات ضمــن الجهــود )صــورة 5(. دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير إلــى مناطــق مقابــل 

ســواحل مربــاط فــي ظفــار كونهــا مــن الموائــل الهامــة المحتملــة لهــذه الحيتــان.

ال توجــد معلومــات فــي أي مــكان بالعالــم عــن أعــداد هــذه الحيتــان أو توجهاتهــا نتيجــة لغيــاب الدراســات والصعوبــات الكامنــة 
فــي تقديــر أعــداد هــذا النــوع المــراوغ.

صــورة 5: مشــاهدات حيتــان العنبــر القــزم خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 
المشــاهدات كونهــا ضمــن  تــم تصنيــف  الشــهور.  2017 مرتبــة بحســب 
ــة  ــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عملي الجهــود )خــال المهــام الفعلي
المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، 

والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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الطول: لغاية 6.9 متر كجم3000 

حــوت كوفييــه ذو المنقــار هــو مــن الحيتــان األكثــر توزيعــً 
واألكثــر مشــاهدة مــن بيــن الحيتــان المنقاريــة حــول العالــم 52، 
والوحيــد منهــا المعــروف بتواجــده فــي الميــاه الُعمانيــة. وهــو 
واحــد مــن 22 نــوع معــروف ضمــن عائلــة الحيتــان المنقاريــة، وهــي 
كلهــا حيتــان متوســطة الحجــم وتعيــش فــي الميــاه العميقــة. 
االســتوائية  المناطــق  فــي  المنقــاري  كوفييــه  حــوت  يعيــش 
وشــبه اســتوائية والمعتدلــة، والميــاه القطبيــة حــول العالــم، 
وال يتواجــد فــي الميــاه الضحلــة جــدًا وخطــوط العــرض األعلــى 
فــي المناطــق القطبيــة 53. تمــت مشــاهدة هــذه الحيتــان فــي 
الميــاه الُعمانيــة علــى مســافات بعيــدة عــن الشــاطئ فــي بحــرب 

ــه كان  ــد يمكــن أن العــرب 12، باســتثناء ســجل واحــد لحــوت وحي
مرتبــكً وجنــح حيــً علــى ســاحل مســقط )بالقــرب مــن القــرم( 
وتــم إرجاعــه بســام إلــى البحــر بعــد عــدة ســاعات مــن الجهــود 

ــة. ــاء البحري ــة مــن قبــل علمــاء األحي المضني

ومثــل باقــي أنحــاء العالــم، تــم تســجيل تواجــد هــذا الحــوت فــي 
الميــاه الُعمانيــة علــى عمــق أكثــر مــن 1000 متــر حيــث يعتقــد أنهــا 
ترعــى أساســً علــى الحبــار واألســماك والقشــريات 53. ال توجــد 
معلومــات عــن أحــوال التكاثــر لهــذا الحــوت فــي الميــاه الُعمانيــة.

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017، تــم تســجيل ثــاث مشــاهدات مؤكــدة فــي الميــاه الُعمانيــة 
ــة مــن 4 حيتــان بالغــة، وكانــت  ــة واحــدة تمــت مشــاهدة مجموعــة صغيــرة مكون عــن حــوت بمفــرده، أو زوج مــن الحيتــان، وفــي حال
هــذه المشــاهدات خــال شــهر ينايــر وســبتمبر وأكتوبــر )صــورة 6( وحالتيــن منهــا بالقــرب مــن رأس الحــد بمحافظــة جنــوب الشــرقية، 
والحالــة األخــرى كانــت مقابــل ظفــار، بيــن مربــاط والحانيــات. وتتميــز هــذه المناطــق بوجــود جــروف ســحيقة بحســب قيــاس األعمــاق. 
وبالرغــم مــن عــدم وجــود ســجات مشــاهدات إال أن دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير إلــى مناطــق شــمال رأس الحــد 

كونهــا مــن المناطــق الهامــة المحتملــة لهــذه الحيتــان.

ال توجــد معلومــات حــول أعــداد هــذه الحيتــان أو توجهاتهــا، إال أنهــا تعتبــر األكثــر عــددًا ضمــن الحيتــان المنقاريــة، مــع تقديــرات العــدد 
علــى مســتوى العالــم بحوالــي 100 ألــف حــوت 53. نتيجــة لعــدم وجــود بيانــات ال يمكــن تقديــر العــدد فــي الميــاه الُعمانيــة.

صــورة 6: مشــاهدات حــوت كوفييــه ذو المقــار خــال الفتــرة مــن 1961 
إلــى 2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات كونهــا 
ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال 
ــر  ــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاري عمليــة المســح ب

أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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الطول: لغاية 8.6 متر

الطول: لغاية 9.8 متر

كجم10000

الحــوت القاتــل هــو األكبــر حجمــً ضمــن عائلــة الدالفيــن، وهــو أعلــى 
حــول  المحيطــات  فــي مختلــف  ويتــوزع  المفترســة  البحريــة  الحيوانــات 
ــل  ــم 54، ويعتبــر الحــوت الوحيــد مــن هــذا الجنــس، مــع وجــود دالئ العال
علــى وجــود أنــواع ثانويــة فــي بعــض أنحــاء العــام 55. إال أنــه تــم تصنيــف 
ــواع  ــواع بيئيــة وأن هــذا النــوع بحســب االختافــات الشــكلية والبيئيــة )أن
شــكلية(. وفــي شــرق شــمال المحيــط الهــادئ تشــتمل هــذه األنــواع علــى 
أنــواع مســتوطنة وأنــواع عابــرة وأنــواع فــي عــرض البحــر 56، 57، فــي حيــن 
أنــه بالمحيــط األطلســي يوجــد اقتــراح بتصنيــف خمســة أنــواع بيئيــة 58. 
تــم العثــور علــى مختلــف األنــواع البيئيــة التــي تحافــظ علــى نــوع مــن 
العزلــة االجتماعيــة 55. تكثــر الحيتــان القاتلــة فــي الميــاه البــاردة عنــد 
خطــوط العــرض العاليــة، وفــي مناطــق اإلنتاجيــة العاليــة، وأيضــً توجــد 
عاقــة وثيقــة مــع الحــواف القاريــة 55. فــي الميــاه الُعمانيــة الدافئــة توجــد 

ــادرة نســبيً لتواجدهــا 12. ســجات ن

ــان  ــة والنــوع البيئــي و / أو النــوع الشــكلي للحيت ال يوجــد وصــف للهوي
القاتلــة المتواجــدة فــي المحيــط الهنــدي، بمــا فيهــا الميــاه الُعمانيــة، 
ــل  ــع الحــوت القات ــه يســهل الحصــول علــى معرفــة أفضــل عــن توزي إال أن
ومعطيــات األعــداد بالمنطقــة مــن خــال مبــادرة »حلــف الحــوت القاتــل 

لشــمال المحيــط الهنــدي«.

هــذه المبــادرة تحافــظ علــى قاعــدة بيانــات المشــاهدات والصــور التــي 
توثــق هــذه الحيوانــات مــن الخليــج العربــي والبحــر األحمــر فــي الغــرب، 

إلــى راجــا امبــات فــي إندونيســيا، وفــي أقصــى شــرق المحيــط الهنــدي. 
ــة  ــى رحل ــة لهــذا العمــل أمكــن التوصــل إل ــج اإلقليمي ومــن ضمــن النتائ
أبــو  الهجــرة للمســافات الطويلــة التــي يقطعهــا الحــوت القاتــل بيــن 
ــم تأكيــد هويتهــا فــي  ظبــي وســريانكا 59. ومــن ضمــن 20 مجموعــة ت
ســجات الحلــف، ثاثــة منهــا كانــت نتيجــة لســجات المشــاهدات فــي 

الميــاه الُعمانيــة.

عالميــً، تتغــذى الحيتــان القاتلــة علــى مجموعــة واســعة مــن الطرائــد، 
الكبيــرة،  واألســماك  والطيــور،  البحريــة،  الثدييــات  ضمنهــا  ومــن 
والســاحف البحريــة، والرخويــات البحريــة وتظهــر تنســيق فــي تقنيــات 
الصيــد 55. فــي الميــاه الُعمانيــة توجــد ســجات توثــق الحيتــان القاتلــة 
وهــي تطــارد الدالفيــن قاروريــة األنــف أو ذوات األســنان الخشــنة 12، وأيضــً 
هجومهــا علــى حيتــان العنبــر 12، 45. وكانــت هنالــك مشــاهدات مماثلــة 
فــي منطقــة بحــر العــرب، ومنهــا الميــاه المقابلــة لدولــة ســيريانكا حيــث 
تعرضــت مجموعــات الحــوت األزرق لهجمــات مــن مجموعــة مــن الحيتــان 
ــا حــوت منقــاري 60. ــة، وتمــت مشــاهدتها وهــي تتغــذى علــى بقاي القاتل

ال توجــد معلومــات عــن حالــة التغذيــة للحــوت القاتــل فــي الميــاه الُعمانية، 
بالرغــم مــن إنــه تمــت مشــاهدة صغارهــا فــي بعــض األحيان.

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  ســجات المشــاهدات تقتصــر علــى شــهر أكتوبــر وفبرايــر ومــارس 
ــان البالغــة( تتركــز أمــام  ــان )معظمهــا مــن الحيت ــة 10 حيت ــرة لغاي ــان منفــردة ومجموعــات صغي )صــورة 7(. مشــاهدات المجموعــات، بمــا فيهــا حيت

منطقــة مســقط، كمــا تــم توثيقهــا فــي خليــج الحانيــات فــي ظفــار وفــي جزيــرة مصيــرة كونهــا مــن المواطــن الهامــة المحتملــة لهــذه الحيتــان.
توجــد دراســات جيــدة ألعــداد الحــوت القاتــل فــي بعــض المناطــق مــن العالــم )ومــن ضمنهــا شــمال المحيــط الهــادئ(، فــي حيــن يوجــد نقــص فــي 

البيانــات لمناطــق أخــرى، ومنهــا ســلطنة ُعمــان. التقديــرات علــى المســتوى العالمــي تبلــغ حوالــي 50 ألــف حــوت 61.

صــورة 7: مشــاهدات الحــوت القاتــل خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017 
ضمــن  كونهــا  المشــاهدات  تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب  مرتبــة 
الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة 
المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف 

أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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الدولفينــات  عائلــة  مــن  هــو  الخشــنة  األســنان  ذو  الدولفيــن 
الكبيــرة. تــم تصنيــف هــذا النــوع ضمــن تصنيــف خــاص بــه، 
وقــد حصــل علــى هــذا االســم بســبب ســطح األســنان الخشــن 
جــدًا والــذي تشــكل بســبب وجــود نتــوءات كثيــرة وبــدون أي 
شــكل محــدد فــوق ســطح األســنان. وتعيــش هــذه الدالفيــن 
فــي الميــاه االســتوائية، وشــبه االســتوائية، والمناطــق المعتدلــة 
حــول العالــم 62، 63 وبالرغــم مــن عــدم وجــود وصــف ألي أنــواع 
فرعيــة لهــا، إال أنــه توجــد دالئــل علــى وجــود مجموعــات ثانويــة 
فــي مختلــف المناطــق 64. مــن النــادر مشــاهدة هــذا النــوع مــن 
الدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، إال إنــه مــن المحتمــل تواجــده 
فــي عــرض البحــر أكثــر ممــا توحــي بــه الســجات، ويمكــن أيضــً 
عــدم ماحظتــه أحيانــً بســبب عــادة هــذه الدالفيــن االختــاط مــع 

الدالفيــن قاروريــة األنــف وهــذا يمكــن أن يســبب بعــض االرتبــاك 
عنــد المراقبــة عــن بعــد.

الدولفيــن ذو األســنان الخشــنة يعيــش طــوال حياتــه تقريبــً في 
الميــاه العميقــة، وأحيانــً يمكــن أن يدخــل إلــى الميــاه الضحلــة. 
فــي الميــاه الُعمانيــة عــادة يتواجــد هــذا النــوع مــن الدالفيــن 
ضمــن مجموعــات يمكــن أن يصــل عددهــا حوالــي 20 دولفيــن 
12، وفــي حــاالت اســتثنائية يمكــن للمجموعــة أن تحــوي أكثــر مــن 

100 دولفيــن. تتغــذى هــذه الدالفيــن علــى األســماك والرخويــات 
لهــذا  تــزاوج  حــاالت  عــن  معلومــات  توجــد  ال   .65  ،64 البحريــة 

ــة. ــاه الُعماني الدولفيــن فــي المي

الطول: لغاية 2.8 متر
كجم160  

ــاه  ــى 2017، تمــت مشــاهدة هــذه الدالفيــن فــي المي ــن 1961 إل ــرة م ــالل الفت ــا خ ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــاس البيان ــى أس عل
الُعمانيــة فــي شــهر مايــو إجمــاالً، مــع تســجيل بعــض المشــاهدات قبــل وبعــد مايــو خــال العــام )صــورة 8(. تــم تســجيل مشــاهدات 
لمجموعــات كبيــرة )ن = أقــل مــن 100( بمنطقــة مســقط. مــن أصــل 9 ســجات مشــاهدات، نســبة 33% منهــا كانــت خــال دراســات 
المســح ضمــن الجهــود، ومعظمهــا كان فــي منطقــة مســقط. إال أن دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير إلــى مناطــق 

فــي ظفــار علــى الجانــب الشــرقي لخليــج الحانيــات كونهــا مــن المواطــن الهامــة المحتملــة لهــذه الدالفيــن.

ال توجــد دراســات عــن التوجهــات الشــاملة ألعــداد هــذه الدالفيــن فــي العالــم، كمــا أن ســجات الوفــرة محــدودة الطابع. وفــي المناطق 
التــي تمــت دراســتها جيــدًا يمكــن أن تكــون هنالــك نســبة عاليــة مــن تواجــد هــذه الدالفيــن، ومــن ضمنهــا المنطقــة االســتوائية 
شــرق المحيــط الهــادئ )145.900 دولفيــن( وهــاواي )حوالــي 72.500 دولفيــن(، أو نســبة منخفضــة نســبيً مثــل خليــج المكســيك )624 

دولفيــن( 64. ال توجــد بيانــات حــول األعــداد المتواجــدة فــي الميــاه الُعمانيــة.
خــال  الخشــنة  األســنان  ذو  الدولفيــن  مشــاهدات   :8 صــورة 
الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف 
الفعليــة  المهــام  )خــال  الجهــود  المشــاهدات كونهــا ضمــن 
للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة المســح بــدون مراقبــة، 
أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة 

مــن الشــاطئ(.
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الطول:  لغاية 4.متر
كجم500  

دولفيــن ريســوس ينتمــي إلى العائلــة الدلفينية وهــو العضو 
الوحيــد ضمــن تصنيفــه. االختافــات الشــكلية بيــن المناطــق 
تشــير لوجــود العديــد مــن المجموعــات، لكــن لــم يتــم التعــرف 
علــى أي فصيلــة ثانويــة حتــى هــذا التاريــخ 2، 66. تتــوزع هــذه 
الدالفيــن بطريقــة واســعة وشــاملة عبــر المحيــط األطلســي، 
والهــادئ، والهنــدي، وتتواجــد فــي المناطــق االســتوائية، وشــبه 
اســتوائية ومعتدلــة 67، 68. وفــي الميــاه الُعمانيــة، تتواجــد هــذه 
الدالفيــن عــادة عنــد المنحــدرات الســحيقة للجــرف القــاري عنــد 
أعمــاق تتــراوح مــن 400 متــر إلــى أكثــر مــن 1000 متــر، كمــا تتواجــد 
شــبه  ميــاه  فــي  النــادرة  األحيــان  بعــض  فــي  الدالفيــن  هــذه 

ــم 12، 68. مغلقــة حــول العال

خصيبــة  مراعــي  المــاء  ســطح  تحــت  والجــروف  الجبــال  توفــر 
لدالفيــن روســو حيــث يمكنهــا اســتهداف الرخويــات البحريــة 
المهاجــرة عموديــً 68. تشــير الســجات مــن حــول العالــم إلــى 
أيضــً  ويمكــن  دولفيــن،   30 مــن  تتكــون  مجموعــات  وجــود 
مشــاهدة هــذا النــوع بمفــرده أو مــع دولفيــن آخــر 69. ويمكــن 
أيضــً وجــود مجموعــات أكبــر بكثيــر. فــي الميــاه الُعمانيــة تــم 
تســجيل وجــود مجموعــات تتكــون مــن حوالــي 800 دولفيــن 12. 
ــً يمكــن مشــاهدة صغــار هــذا الدولفيــن مــع مشــاهدات  أحيان
طــوال العــام ممــا يوحــي بأنهــا مســتوطنة فــي الميــاه الُعمانيــة 

حيــث تتكاثــر 12.

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  تمــت مشــاهدة دالفيــن روســو فــي كل شــهر 
باســتثناء أغســطس وســبتمبر )صــورة 9(. مــن الشــائع مشــاهدة مجموعــات كبيــرة بمنطقــة مســقط، تليهــا محافظــة الوســطى 
وشــمال الباطنــة. مــن أصــل 81 ســجل مشــاهدات، نســبة 28% منهــا فقــط كانــت خــال دراســات المســح ضمــن الجهــود، وبالرغــم 
مــن أن معظــم المشــاهدات كانــت شــمال الســلطنة إال أن دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير إلــى مناطــق فــي ظفــار 
علــى الجانــب الشــرقي لخليــج الحانيــات، باإلضافــة إلــى الميــاه المقابلــة لجــزر الحانيــات القريبــة مــن مســقط كونهــا مــن المواطــن 

الهامــة المحتملــة لهــذه الدالفيــن.

ال توجــد تقديــرات منشــورة ألعــداد دولفيــن ريســوس فــي الميــاه الُعمانيــة أو حــول العالــم، إال أن هــذا النــوع مــن الدالفيــن ال يعتبــر 
مــن األصنــاف النــادرة، ومــن المحتمــل تواجــده بوفــرة فــي الميــاه الُعمانيــة.

 1961 مــن  الفتــرة  خــال  ريســوس  دولفيــن  9: مشــاهدات  صــورة 
إلــى 2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات كونهــا 
ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود 
)خــال عمليــة المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى 

وتقاريــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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هــو مــن عائلــة الدالفيــن، والمورثــات  الــكاذب  الحــوت القاتــل 
مــع  الجمجمــة  شــكل  تشــابه  إلــى  تشــير  المشــترك  واالســم 
ــً إلــى دولفيــن ريســوس، والحــوت  ــه أكثــر قرب الحــوت القاتــل، إال أن
البطيخــي الــرأس، والحــوت القاتــل القــزم، والحــوت المرشــد، وتــم 
وهــو  ثانــوي  األنــواع ضمــن صنــف  هــذه  تصنيفــه ضمــن جميــع 
ألي صنــف  وصــف  يوجــد  ال   .70 األســنان  ذوات  الصغيــرة  الحيتــان 
ثانــوي للحــوت القاتــل الــكاذب 2، 27، إال أنــه يوجــد دليــل عــن وجــود 
ــة إقليميــة معروفــة فــي  انحــراف إقليمــي 72، 73 ومجموعــات ثانوي
ألصنــاف  هيكليــة  وجــود  احتمــال  مــع   ،74 ونيوزيلنــدا   70 هــاواي 

ثانويــة فــي أماكــن أخــرى حــول العالــم.

عــادة يتواجــد الحــوت القاتــل الــكاذب فــي الميــاه االســتوائية وشــبه 
اســتوائية، مــع زيــادة كثافــة التواجــد فــي المناطــق االســتوائية 
ــاه العميقــة فــي عــرض البحــر،  75، 76، 77. وعــادة يتواجــد فــي المي

وفــي خطــوط العــرض العليــا، مثــل الســلطنة، أحيانــً تدخــل هــذه 
الحيتــان إلــى الميــاه الضحلــة القريبــة مــن الشــاطئ 74، 78. يتكــون 
الرخويــات  مــن  معظمــه  فــي  الحيتــان  مــن  الصنــف  هــذا  غــذاء 
توجــد  أنــه  إال  التونــا،  ســمك  مثــل  الكبيــرة،  واألســماك  البحريــة 
تســجيات لهــذه الحيتــان وهــي تتغــذى علــى الدالفيــن التــي تــم 
تخليصهــا مــن شــباك صيــد أســماك التونــا 71، 79. توجــد آثــار واضحة 
تــدل علــى هجــوم هــذا الحــوت علــى حــوت بحــر العــرب األحــدب فــي 
ظفــار ممــا يوحــي باحتمــال قيــام الحــوت القاتــل الــكاذب بمحــاوالت 
لصيــد فرائــس أكبــر 25. توجــد مشــاهدات متكــررة لصغــار هــذا 
ــة والدة  الحــوت فــي مســقط وفــي ظفــار، ومشــاهدة واضحــة لحال
مســتوطن  النــوع  هــذا  أن  علــى  يــدل  ممــا   12 مســقط  مقابــل 
ــة. يمكــن أن يصــل حجــم المجموعــة  ــاه الُعماني ــر فــي المي ويتكاث

ــر 12. ــي 100 حــوت فــي حــال التقــاء مجموعتيــن أو أكث لحوال

الطول:  لغاية 6.متر
كجم2200  

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  تــم تســجيل مشــاهدات الحــوت القاتــل الــكاذب 
طــوال الســنة باســتثناء أشــهر الصيــف فــي يونيــو، ويوليــو، وأغســطس، وتكثــر مشــاهدتها فــي منطقــة مســقط ومنطقــة ظفــار 
)صــورة 10(. تــم تســجيل 15% فقــط مــن المشــاهدات خــال دراســات المســح ضمــن الجهــود. ويبــدو أن توزيــع الحــوت القاتــل الــكاذب، 
مــن واقــع ســجات المشــاهدات، يتركــز فــي معظمــه فــي الميــاه المقابلــة لســواحل مســقط، إال أن دراســة ســجات الكثافــة للجهــود 
المعدلــة تشــير إلــى منطقتيــن كونهــا مــن الموائــل الهامــة المحتملــة لهــذه الحيتــان، األول فــي الميــاه المحيطــة بجزيــرة مصيــرة، 

والثانــي غــرب خليــج الحانيــات فــي ظفــار.

الحــوت القاتــل الــكاذب يعتبــر مــن األصنــاف األقــل وفــرة حتــى فــي األماكــن التــي يظهــر فيهــا فــي أعلــى نســبة للكثافــة 80. ال 
توجــد معلومــات حــول التوجهــات الحاليــة لألعــداد فــي أي مــكان بالعالــم، باســتثناء واحــدة مــن جــزر هــاواي حيــث توجــد مجموعــة 
تعيــش ضمــن الجزيــرة والتــي تاحــظ انخفــاض فــي أعدادهــا بنســبة أكثــر مــن 50% خــال أقــل مــن جيليــن 81 ويعتقــد أن هــذا يرتبــط 

بتهديــدات ترتبــط بصيــد الســمك. ال توجــد تقديــرات ألعــداد هــذه الحيتــان فــي الميــاه الُعمانيــة.

الفتــرة  خــال  الــكاذب  القاتــل  الحــوت  مشــاهدات   :10 صــورة 
تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب  مرتبــة   2017 إلــى   1961 مــن 
المشــاهدات كونهــا ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة 
للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة المســح بــدون مراقبــة، 
أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة 

الشــاطئ(. مــن 
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الطول:  لغاية 2.7.متر
كجم275  

ــرأس هــو مــن عائلــة الدالفيــن، ومصنــف  ــي ال ــوت بطيخ الح
األســنان.  ذوات  الصغيــرة  الحيتــان  مــن  ثانــوي  صنــف  ضمــن 
الشــكل الخارجــي يشــبه كثيــرًا شــكل الحــوت القاتــل القــزم 82، 
83. ال يوجــد أي صنــف ثانــوي مســجل حاليــً للحــوت بطيخــي 

الــرأس 2 ويظهــر هــذا النــوع مســتوى منخفــض مــن االختافــات 
الوراثيــة ضمــن وبيــن أحــواض المحيــط، ممــا يوحــي بوجــود 

نســبة عاليــة مــن التواصــل بيــن أفــراد هــذا النــوع 84.

يوجــد الحــوت بطيخــي الــرأس فــي الميــاه االســتوائية وشــبه 
اســتوائية العميقــة حــول العالــم 86 وهــو أساســً يعيــش فــي 
المحيطــات، بالرغــم مــن وجــود مجموعــات مســتوطنة حــول 

فــي مجموعــات  النــوع  الجــزر 83. يعيــش هــذا  الجــزر وأشــباه 
الحبــار  علــى  ليــًا  وتتغــذى  منهــا  مئــات  عــدة  تضــم  كبيــرة 

.86  ،82 والروبيــان  واألســماك 

بعــض  باســتثناء  غيــر معروفــة،  لألعــداد  الحاليــة  التوجهــات 
المناطــق حيــث تكثــر مشــاهدتها مثــل جــزر هــاواي 87، وخليــج 
المكســيك 88، والمنطقــة االســتوائية شــرق المحيــط الهنــدي 
89، وغــرب المحيــط الهــادئ 90، وجنــوب غــرب المحيــط الهنــدي 

أن  فيمكــن  لألعــداد  محليــة  تقديــرات  أســاس  وعلــى   .92  ،91

يكــون العــدد اإلجمالــي فــي العالــم أكثــر مــن 180 ألــف حــوت 83.

ــم العثــور علــى جمجمــة متضــررة علــى  ــى 2017،  ت ــن 1961 إل ــرة م ــالل الفت ــا خ ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــاس البيان ــى أس عل
شــواطئ جــزر الحانيــات بســلطنة ُعمــان فــي فبرايــر 1982 85، ومشــاهدة واحــدة بشــهر فبرايــر 2015 40 وهــذه هــي الســجات 
الوحيــدة الموجــودة لهــذا النــوع مــن الحيتــان )صــورة 11(. وبالتالــي فــإن معظــم المعلومــات المتوفــرة هــي مــن ســجات مــن أماكــن 

ــرأس خــال الفتــرة مــن 1961 أخــرى حــول العالــم. ــورة 11: مشــاهدات الحــوت البطيخــي ال ص
المشــاهدات كونهــا  تــم تصنيــف  الشــهور.  إلــى 2017 مرتبــة بحســب 
ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال 
عمليــة المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر 

أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.

ال يوجد صور محلية
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الطول:  لغاية 2.6 متركجم225  

ــل القــزم إلــى عائلــة الدالفيــن، وهــو  ــوت القات ــي الح ينتم
مصنــف ضمــن عائلــة ثانويــة. يشــبه كثيــرًا الحــوت بطيخــي 
الــرأس وغالبــً مــا يتــم الخلــط بيــن النوعيــن فــي الميــاه 93، 
94. ال توجــد حاليــً أيــة أصنــاف ثانويــة معروفــة 2، إال أنــه توجــد 

بعــض تقديــرات التبايــن بيــن مختلــف المناطــق الجغرافيــة 
االســتوائية وشــبه  الميــاه  فــي  الحيتــان  هــذه  تتواجــد   .94

اســتوائية العميقــة بيــن 40 درجــة شــمال و 35 درجــة جنــوب، 
ــان مــن الشــاطئ إال فــي حــال  ــادرا مــا تقتــرب هــذه الحيت ون
كانــت الميــاه عميقــة وصافيــة 95. فــي الميــاه الُعمانيــة كانــت 
ــاه العميقــة فــي عــرض البحــر  ــع المشــاهدات فــي المي جمي

فــي بحــر ُعمــان وفــي بحــر العــرب.

تتغــذى هــذه الحيتــان علــى الحبــار واألخطبــوط والســمك 12، 
95، 96 ويوجــد ســجل واحــد علــى األقــل عــن هــذا النــوع وهــو 

يهاجــم الدالفيــن التــي كانــت تصاحــب أســراب التونــا فــي 
المنطقــة االســتوائية شــرق المحيــط الهــادئ 97. فــي الميــاه 
الُعمانيــة كانــت المشــاهدات غالبــً عبــارة عــن حــوت منفــرد، 
أو فــي مجموعــات يتــراوح عددهــا مــن 12 إلــى 50 حــوت، وفــي 
عــن  غالبــً  المشــاهدات  كانــت  العالــم  مــن  أخــرى  أماكــن 
مجموعــات  إلــى  حوتيــن  مــن  تتكــون  صغيــرة  مجموعــات 

يصــل عددهــا إلــى حوالــي 30 – 40 حــوت 94، 95.

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  توجــد ســجات لســتة مشــاهدات للحــوت 
القاتــل القــزم فــي الميــاه الُعمانيــة، أربعــة منهــا بشــهر ينايــر، واثنــان بشــهر يونيــو )صــورة 12(. مــن 6 مشــاهدات، فقــط %33 

)ن = 2( كانــت خــال جهــود المســح.

ال توجــد تقديــرات ألعــداد هــذا النــوع فــي الميــاه الُعمانيــة، ال توجــد معرفــة كافيــة عــن حالــة أعــداد هــذا النــوع حــول العالــم، 
لكــن يبــدو هــذا أن النــوع نــادر طبيعيــً ضمــن تصنيفــه 12، 95.

صــورة 12: مشــاهدات الحــوت القاتــل القــزم خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 
2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات كونهــا ضمــن 
الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة 
أخــرى وتقاريــر أطــراف  أو مــن خــال مشــاهدات  بــدون مراقبــة،  المســح 

أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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ــف  هــو مــن عائلــة الدالفيــن،  الحــوت المرشــد قصيــر الزعان
الحيتــان الصغيــرة ذوات  ثانــوي مــن  ومصنــف ضمــن صنــف 
ــات مــع صنــف آخــر فقــط، وهــو  األســنان، ويتشــارك فــي المورث
الحــوت المرشــد طويــل الزعانــف 2 والــذي يســتوطن الميــاه 
يتــوزع  الُعمانيــة.  الميــاه  فــي  يتواجــد  وال  والمعتدلــة  األبــرد 
الحــوت المرشــد قصيــر الزعانــف فــي الميــاه االســتوائية وشــبة 
اســتوائية ودافئــة، ونــادرًا مــا يتنقــل ألبعــد مــن 50 درجــة شــمال، 
أو 40 درجــة جنــوب 98 فــي الميــاه الســاحلية والميــاه المفتوحــة 
98، 99. وبالرغــم مــن أنــه لــم يتــم اإلقــرار بــأي صنــف ثانــوي 2، إال 

أنــه توجــد دالئــل متزايــدة حــول االختــاف الوراثــي بيــن الحيتــان 
فــي شــمال وجنــوب اليابــان 99، ممــا يوحــي بوجــود صنفيــن 

ثانوييــن متميزيــن 100.

تــم تســجيل نســبة عاليــة مــن االختافــات الجنســية بيــن هــذه 
الحيتــان، حيــث يزيــد طــول الذكــر البالــغ حوالــي متــر أطــول مــن 

ــرة عــن هــذا  األنثــى األصغــر حجمــً 98. ال توجــد معلومــات كثي
الصنــف فــي الميــاه الُعمانيــة بالنظــر إلــى تســجيل حالــة واحــدة 

فقــط حتــى هــذا التاريــخ 12.

هــذا النــوع مــن الحيتــان يفضــل الميــاه العميقــة بالقــرب مــن 
الجــرف القــاري والمنحــدرات العميقــة 101، وهــي معتــادة أساســً 
األســنان بســبب  عــدد  تناقــص  مــع  الحبــار،  تتغــذى علــى  أن 
طريقتهــا بالتغذيــة التــي تعتمــد علــى النطــح والشــفط 98، 
102، وهــذا يتماشــى مــع الحيوانــات األخــرى التــي تفتــرس الحبــار 

ومــن ضمنهــا دولفيــن ريســوس وحــوت العنبــر 98. البعــض 
مــن هــذه الحيتــان تغــوص عميقــً وبســرعة ســعيً الفتــراس 
أنــواع الحبــار التــي تحتــوي علــى ســعرات حراريــة أعلــى 98، 103. 
ال توجــد معلومــات عــن هــذه الحيتــان حــول طــرق التغذيــة أو 

ــة. ــاه الُعماني الصيــد فــي المي

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017،  المشــاهدة الوحيــدة لهــذه الحيتــان فــي الميــاه 
الُعمانيــة كانــت فــي أكتوبــر 2012 عــن مجموعــة حيتــان )صــورة 13( وكانــت تتكــون مــن حوالــي 15 – 25 حــوت، وهــذا نموذجــي 
بالنســبة لهــذا الصنــف االجتماعــي والــذي غالبــً تكــون مشــاهدته فــي أماكــن أخــرى ضمــن مجموعــات تتكــون مــن 10 – 20 حــوت، 

وأســراب يصــل عددهــا إلــى مــن 20 إلــى 90 حــوت 12، 98، 101.

ال توجــد تقديــرات عالميــة ألعــداد هــذا النــوع مــن الحيتــان بالرغــم مــن ســجات كثيــرة تفيــد بوفــرة تواجــده حــول العالــم 98، 101. إال 
أنــه تــم وصــف الحــوت المرشــد قصيــر الزعانــف علــى أنــه متوفــر بكثــرة نســبية بشــكل عــام حــول جــزر المالديــف وشــمال المحيــط 

الهنــدي 44، 104.

صــورة 13: مشــاهدات الحــوت المرشــد قصيــر الزعانــف ســنة 2012 مرتبــة 
الجهــود  ضمــن  كونهــا  المشــاهدات  تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب 
)خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة المســح 
أخــرى،  أطــراف  أخــرى وتقاريــر  مــن خــال مشــاهدات  أو  بــدون مراقبــة، 

والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب، كان يشــار إليــه ســابقً دولفيــن 
المحيــط الهنــدي والهــادئ األحــدب، وفــي ســنة 2014 نتيجــة للدراســات 
الوراثيــة، باإلضافــة إلــى خصائــص الشــكل الخارجــي والهيــكل العظمــي 
ــوع متميــز 105، 106. ومــن  ــه ن ــد هــذا الدولفيــن علــى أن ــم تحدي واللــون ت
مختلــف  مــن  تجميعهــا  تــم  التــي  األحــدب  الدولفيــن  عينــات  بيــن 
التــي  العينــات  أظهــرت   ،)94  = )ن  الهنــدي  المحيــط  غــرب  مناطــق 
ــي،  ــوع الوراث ــى نســبة للتن ــم تجميعهــا مــن الســلطنة )ن = 58( أعل ت
وأطــول فتــرة للتحــول، وأعلــى عــدد مــن األنمــاط الفرديــة التــي تتميــز 
بهــا هــذه المنطقــة 107، ممــا يوحــي باحتمــال قيــام هــذه الدالفيــن مــن 

المنطقــة العربيــة باســتيطان موائــل جديــدة فــي شــرق إفريقيــا.

المجــال الجغرافــي لهــذه الدالفيــن يمتــد مــن جنــوب إفريقيً إلــى الطرف 
الجنوبــي للهنــد علــى األقــل، وفــي الميــاه الُعمانيــة تحديــدًا يشــمل 
الميــاه الســاحلية لبحــر العــرب، وجــزء صغيــر مــن بحــر ُعمــان والخليــج 
العربــي 108، 109. فــي الميــاه الُعمانيــة يوجــد انفصــال غيــر مفهــوم فــي 
مجموعــات  بوجــود  يوحــي  ممــا  الحــد،  ورأس  مســندم  بيــن  التوزيــع 
ــواع ضمــن منطقــة ضيقــة  ــة 12، 110. وتتواجــد هــذه األن إقليميــة منفصل

وتفضــل األعمــاق أقــل مــن 25 متــر فــي الموائــل الســاحلية علــى بعــد 
مســافة 3 كيلومتــرات مــن الشــاطئ 111، حيــث تــم تســجيل العديــد مــن 
المشــاهدات فــي الميــاه الُعمانيــة القريبــة مــن الشــاطئ 108. ولهــذا 
فــإن  طبيعيــً،  المنخفضــة  اإلنجــاب  معــدالت  إلــى  باإلضافــة  الســبب، 
البيئيــة  بالتغيــرات  التأثــر  األحــدب ســريع  الهنــدي  المحيــط  دولفيــن 

والتهديــدات البشــرية وبالتالــي معــرض لخطــر االنقــراض 108، 110، 111.

تحاليــل محتويــات معــدة الدالفيــن الجانحــة علــى الشــواطئ والتــي 
تــم ســحبها مــن خليــج مصيــرة أوضحــت تركيــز ضيــق علــى الفرائــس 
والتــي تتكــون مــن األســماك التــي تعيــش بالقــرب مــن الشــاطئ ومنها 
أســماك الســلور، وأســماك النّعــاب التــي تعيــش فــي الميــاه العكــرة 
والتــي تحتــوي طبقــة طينيــة فــي القــاع 112. وهــذه البيانــات، ومعهــا 
عمليــات المراقبــة المباشــرة، تشــير إلــى أن خليــج مصيــرة يحتــوي علــى 

مراعــي مهمــة بالنســبة لهــذا الدولفيــن 110، 112.

ــى 2017،  مشــاهدات دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب فــي الميــاه  ــن 1961 إل ــرة م ــالل الفت ــا خ ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــاس البيان ــى أس عل
الُعمانيــة مســجلة طــوال شــهور الســنة باســتثناء أغســطس )صــورة 14(. مــن النــادر مشــاهدة هــذا الدولفيــن بمفرده، وقد تم تســجيل مشــاهدات 
لمجموعــات كبيــرة ومعهــا صغارهــا فــي ظفــار ومســندم وشــمال الوســطى، ومــن المعــروف عــن هــذه الدالفيــن أنهــا مســتوطنة وتتكاثــر فــي 
الميــاه الُعمانيــة 12، 110. مــن أصــل 136 ســجل مشــاهدات، حوالــي 34% منهــا كانــت ضمــن جهــود المســح. ويبــدو أن توزيــع دولفيــن المحيــط الهنــدي 
األحــدب يتركــز بشــكل عــام بمنطقــة الوســطى، وظفــار، وأجــزاء مــن مســندم. تشــير دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة بشــكل خــاص إلــى 

خليــج مصيــرة وســاحل ظفــار كونهــا مــن المناطــق الهامــة المحتملــة لهــذه الدالفيــن.

فــي بدايــات 2000 كانــت هــذه الدالفيــن األكثــر مشــاهدة بيــن الحوتيــات الســاحلية فــي جنــوب الســلطنة )مقابــل الوســطى وظفــار(، وعــادة ضمــن 
مجموعــات كبيــرة تضــم أكثــر مــن 40 دولفيــن، وأحيانــً كانــت تمــر مجموعــات ضخمــة تضــم أكثــر مــن 100 دولفيــن 110. ال تتوفــر تقديــرات ألعــداد هــذا 
الدولفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة إال أنــه مــن المعتقــد أن أعدادهــا انخفضــت علــى مــدار العقديــن الماضييــن بســبب التأثيــرات البشــرية ومعــدالت 
الوفيــات العاليــة 113، 114. عالميــً تشــير التقديــرات إلــى أن عــدد هــذه الدالفيــن منخفــض ال يتعــدى بضــع عشــرات اآلالف فــي مختلــف موائلهــا التــي 

تعتبــر أنهــا محصــورة ومتقطعــة التوزيــع 106، 108.
صــورة 14: مشــاهدات دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب مــن 
1986 إلــى 2015 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات 
كونهــا ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج 
خــال  مــن  أو  مراقبــة،  بــدون  المســح  عمليــة  )خــال  الجهــود 
مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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دولفين المحيط الهندي األحدب
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كجم650  
الطول:  لغاية +4 متر

الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف  ينتمــي إلــى عائلــة الدلفينيــات، 
وكان اســمه العلمــي ســابقً هــو نفــس االســم لجميــع الدالفيــن قاروريــة 
األنــف حــول العالــم 115. إال أنــه فــي عــام 1999 أدت البيانــات الجزيئيــة إلــى 
ــه  ــي أطلــق علي ــرار وجــود تصنيــف منفصــل لهــذا الدولفيــن، وبالتال ق
اســم دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف 116، 117. كمــا أن 
ــة:  ــواع ثانوي ــة أن ــى ثاث ــوع الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف ينقســم إل ن
دولفيــن البحــر األســود قــاروري األنــف، ودولفيــن الهيــل قــاروري األنــف 
ــذي  ــوي المرشــح وال ــوع الثان فــي غــرب جنــوب المحيــط األطلســي، والن
ــم 2. الدالفيــن  ــف حــول العال ــاروري األن ــواع الدولفيــن ق يشــمل باقــي أن
المتواجــدة فــي الميــاه الُعمانيــة تــم تصنيفهــا ضمــن هــذا التصنيــف 

ــوي المرشــح. الثان

يتــوزع الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف بطريقــة شــاملة حــول العالــم 
118، بمــا فيهــا المناطــق االســتوائية والمعتدلــة، والمناطــق القريبــة مــن 

الشــاطئ، والمناطــق الســاحلية وميــاه المحيــط المفتوحــة 115 الممتــدة 
ــا إلــى جنــوب نيوزيلنــدا، مــع وجــود ســجات  مــن جــزر فــارو شــمال أوروب
تمتــد لغايــة 53 – 55 درجــة جنــوب مقابــل أمريــكا الجنوبيــة 119119، ، 120120، ، 121121. . 
الدالفيــن مــن صالــة، ظفــار فــي  تتــوزع هــذه  الُعمانيــة  الميــاه  وفــي 
الجنــوب، وصــوالً إلــى شــمال مســندم 10، 12. وتســتوطن هــذه الدالفيــن 

فــي مجــاالت واســعة مــن الموائــل والتــي تتــراوح مــن ميــاه المحيــط 
العميقــة إلــى الميــاه الســاحلية الضحلــة 118، 122، وتكثــر مشــاهدتها فــي 

ــة الســواحل الُعمانيــة. عــرض البحــر قبال

تتغــذى هــذه الدالفيــن أساســً علــى الحبــار والســمك، ويحتمــل أنهــا 
تتغــذى أيضــً علــى القشــريات ومنهــا الروبيــان 123، 124، 125، 126. عنــد 
فحــص دولفيــن شــائع قــاروري األنــف جنــح علــى شــواطئ مســقط كانــت 
محتويــات الجهــاز الهضمــي تحتــوي علــى أنــواع الفرائــس التــي تعيــش 

فــي الميــاه المفتوحــة ومــن ضمنهــا أســماك التونــا 112.

مســتوطن  الصنــف  هــذا  أن  المعتقــد  مــن  الُعمانيــة،  الميــاه  فــي 
ويتكاثــر بحســب المشــاهدات طــوال العــام مــع وجــود الصغــار. ويمكــن 
أن يظهــر هــذ الدولفيــن ضمــن مجموعــات تتكــون مــن عــدة مئــات، 
باإلضافــة إلــى االختــاط مــع أنــواع أخــرى ومــن ضمنهــا دولفيــن المحيــط 
الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف، ودولفيــن ريســوس، والدولفيــن ذو 
األســنان الخشــنة، ودولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب والحــوت األحــدب 
12، 41، ومؤخــرًا )2018( تمــت مشــاهدته مــع مجموعــات مــن الحــوت القاتــل 

الــكاذب.

ــالغ عــن مشــاهدات الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف علــى مــدار العــام فــي الميــاه الُعمانيــة )صــورة 15(. وعلــى أســاس البيانــات التــي  تــم اإلب
تــم تجميعهــا خــال الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017. مــن أصــل 153 ســجل مشــاهدات، نســبة 24% منهــا كانــت ضمــن جهــود المســح. وبالرغــم مــن 
التوزيــع الواســع لهــذا الدولفيــن، تشــير دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة بشــكل خــاص إلــى ميــاه الحانيــات كونهــا مــن المناطــق الهامــة 

المحتملــة لهــذه الدالفيــن.

ال توجــد تقديــرات لمــدى وفــرة هــذا النــوع مــن الدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، إال أنــه مــن المعتقــد أنــه شــائع التواجــد نســبيً. التقديــرات العالميــة 
تشــير إلــى وجــود حوالــي 750 ألــف دولفيــن 115.

صــورة 15:  مشــاهدات الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف مــن 1961 إلــى 
2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات كونهــا ضمــن 
الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة 
المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر أطــراف 

أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.
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الدولفين الشائع قاروري األنف
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Tursiops truncatusTursiops truncatus
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الطول: لغاية.2.7 متركجم230

دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف  ينتمــي إلــى عائلــة 
الدلفينيــات، وهــو وثيــق الصلــة مــع الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف، إال أنــه أصغــر 
وأنحــف، ولديــه منقــار أطــول نســبيً مــن الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف، باإلضافــة 
إلــى وجــود بقــع علــى الجــزء الســفلي منهــا 12، 117. فــي عــام 1999 تــم اإلقــرار رســميً 
بهــذا النــوع مــن أصنــاف الدالفيــن 116، 117، 127. قبــل هــذا التاريــخ كانــت جميــع 
الدالفيــن قاروريــة األنــف بالميــاه الُعمانيــة ضمــن تصنيــف الدولفيــن الشــائع قــاروري 
األنــف، ولــم يكــن هنالــك ســجل لدولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف 
12. كلمــا أمكــن، تــم الفصــل بيــن البيانــات الســابقة لســنة 1999 والمســتخدمة 

فــي هــذا األطلــس لتحليــل هذيــن الصنفيــن مــن الدالفيــن علــى أســاس البيانــات 
علــى  تمــت  التــي  الوراثيــة  التحاليــل  أظهــرت  للســجات.  المصاحبــة  الوصفيــة 
عينــات مأخــوذة مــن بحــر العــرب دليــل علــى وجــود ســالة جديــدة والتــي تحولــت 
مــن الســالة األســترالية النموذجيــة قبــل حوالــي 261 ألــف ســنة 128. وهــذه الســالة 
ــدة تتواجــد بشــكل متزامــن مــع الســالة األســترالية فــي الميــاه الُعمانيــة،  الجدي
حيــث مــن المعتقــد أن هــذه الســالة الجديــدة تتركــز فــي خليــج مصيــرة. وهــذه 
الســالة، باإلضافــة إلــى 4 أو 5 ســاالت أخــرى )مثــل تلــك مــن إفريقيــا، وباكســتان، 
وخليــج البنغــال، والصيــن وأســتراليا( 129 يمكــن أن يتــم اإلقــرار بهــا كونهــا مــن 

األصنــاف الثانويــة المتميــزة لهــذا الدولفيــن.

توزيــع دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف هــو توزيــع متقطــع، إال 
الميــاه االســتوائية والميــاه الدافئــة لمنطقــة المحيــط الهنــدي  أنــه يمتــد عبــر 

والمحيــط الهــادئ، وعــادة يظهــر عنــد مصبــات األنهــار والميــاه الضحلــة المحيطــة 
ــة، تتــوزع هــذه  ــاه الُعماني بالجــزر، أو عنــد الجــرف القــاري 93، 192، 130، 131. فــي المي
الدالفيــن أساســً فــي الميــاه الســاحلية التــي تمتــد مــن أقصــى جنــوب الســلطنة، 
قبالــة ظفــار، إلــى شــمال مســندم 12، 41، وغالبــً مــا يشــاهد بصحبــة أنــواع تعيــش 
فــي الميــاه المرجانيــة الضحلــة ويختلــط مــع األســماك القاعيــة. هنالــك تداخــل فــي 
الموائــل كمــا تاحــظ اختاطــه مــع أنــواع أخــرى بمنطقــة خليــج الحانيــات 41 ويمكــن 
أن تكــون هــذه الظاهــرة أوســع )علــى ســبيل المثــال مــع دولفيــن المحيــط الهندي 
األحــدب(. إن االســتخدامات البشــرية الكثيفــة نســبيً للمناطــق الســاحلية الُعمانية 
تــؤدي إلــى زيــادة حساســية هــذه الدالفيــن وتعريضهــا الحتمــال انخفــاض أعدادهــا 
ــة فــي خليــج مصيــرة  ــة شــفوية وقصــص عــن ماحظــة هــذه الحال 12، وتوجــد أدل

ومنطقــة مســقط حيــث كان مــن الشــائع مشــاهدة هــذه الدالفيــن إال أن أعدادهــا 
تناقصــت لحوالــي الصفــر خــال العقــود الثاثــة الماضيــة.

تتغــذى هــذه الدالفيــن أساســً علــى الرخويــات البحريــة ومجموعــة واســعة مــن 
 .134  ،133  ،132 األســماك  وأســراب  القــاع  وأســماك  المرجانيــة  الشــعاب  أســماك 
محتويــات معــدة دالفيــن جنحــت فــي خليــج مصيــرة )ن = 10( تحتــوي علــى رخويــات 
الميــاه الضحلــة وأنــواع مــن أســماك الشــعاب المرجانيــة ومــن ضمنهــا الصبيــدج، 
والصبيــدج الفرعونــي، وأســماك القــاع ومنهــا الســمك النّعــاب، وســمك النّعــاب 

النابــي 112.

ــى 2017، كانــت مشــاهدات دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف خــال خمســة  ــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إل ــات التــي ت علــى أســاس البيان
شــهور بالســنة، إال أن بعــض التقاريــر الشــفوية مــن بعــض المناطــق المحــددة )مثــل الحانيــات( تشــير إلــى وجــود تكاثــر نشــط واســتيطان طــوال العــام )صــورة 16(. أحجــام 
المجموعــات تتغيــر مــن 5 – 20 دولفيــن، وهــذا الســلوك نموذجــي لهــذا الصنــف 93، ويمكــن أن تصــل إلــى حوالــي عــدة مئــات منهــا، وقــد تــم اإلبــاغ عــن أكبــر مجموعــة 

بمنطقــة شــمال الوســطى. ومــن أصــل 33 مشــاهدة مؤكــدة، نســبة 52% منهــا كانــت ضمــن جهــود المســح. 

تشــير الســجات إلــى أن هــذه الدالفيــن تتركــز حــول مســقط، وجزيــرة مصيــرة، وظفــار، فــي حيــن أن دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تشــير بشــكل خــاص إلــى 
مناطــق خليــج مصيــرة كونهــا مــن المواطــن الهامــة المحتملــة لهــذه الدالفيــن.

ال توجــد تقديــرات لمــدى وفــرة هــذا النــوع مــن الدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، إال أن الدالئــل الشــفوية تشــير إلــى احتمــال تناقــص أعدادهــا. التقديــرات العالميــة تشــير إلــى 
وجــود حوالــي 40 ألــف دولفيــن 129.

صــورة 16:  مشــاهدات دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنف 
مــن 1961 إلــى 2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات 
كونهــا ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود 
أخــرى  خــال مشــاهدات  مــن  أو  مراقبــة،  بــدون  المســح  )خــال عمليــة 

ــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(. وتقاري
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دولفين المحيط الهندي والهادئ قاروري األنف
Indo-Pacific Bottlenose DolphinIndo-Pacific Bottlenose Dolphin

Tursiops aduncusTursiops aduncus
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وتــم  الدلفينيــات،  عائلــة  إلــى  ينتمــي  المرقــط  المــداري  الدولفيــن 
فصلــه عــن دولفيــن األطلســي المرقــط نتيجــة للمراجعــة التــي قــام 
بهــا بيريــن وآخــرون 135. حاليــً تــم االعتــراف بوجــود نوعيــن ثانوييــن 
للدولفيــن المــداري المرقــط، الدالفيــن التــي تعيــش فــي ميــاه المحيــط 
المحيــط  المداريــة شــرق  الســاحلية  الميــاه  فــي  التــي تعيــش  وتلــك 
الميــاه  فــي  تعيــش  التــي  الدالفيــن  أن  المعتقــد  مــن   .136 ،2 الهــادئ 
الُعمانيــة تنتمــي إلــى النــوع الثانــوي الــذي يعيــش فــي ميــاه المحيــط.

الميــاه  فــي  الدولفيــن  هــذا  يظهــر  اســمه،  بــه  يوحــي  مــا  وبحســب 
المداريــة فــي المحيــط األطلســي والهــادئ والهنــدي، تقريبــً بيــن 40 
ــً  درجــة شــمال و 40 درجــة جنــوب 93، 137. وتعيــش هــذه الدالفيــن غالب
فــي ميــاه المحيــط، وتظهــر فــي مختلــف البيئــات المحيطيــة 92، 136، 
138، كمــا تتواجــد أيضــً بشــكل عــام عنــد المنحــدرات المرجانيــة، وحــول 

الجــزر واألرخبيــات المحيطيــة 90، 91، 92، 138. فــي الميــاه الُعمانيــة كانــت 
مشــاهدة هــذه الدالفيــن غالبــً بعيــدًا عــن الشــاطئ، إال أنهــا أحيانــً 
تقتــرب مــن الشــاطئ لعــدة كيلومتــرات )مقابــل مســقط علــى ســبيل 

المثــال( حيــث توجــد منحــدرات عميقــة تحــت المــاء، وفــي هــذه الحــاالت 
تضــم  مختلطــة  مجموعــات  مــع  تختلــط  وهــي  مشــاهدتها  أمكــن 
ــدوار ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع 12. مــن  الدولفيــن ال
الشــائع أيضــً بالنســبة للدولفيــن المــداري المرقــط حصــول اختــاط 

أجنــاس مــع الدولفيــن الــدوار 12، 136، 137.

ال توجــد معلومــات عــن العــادات الغذائيــة لهــذا الدولفيــن فــي الميــاه 
الُعمانيــة، لكــن فــي أماكــن أخــرى حــول العالــم تتغــذى هــذه الدالفيــن 
غالبــً علــى أســماك القــاع، والحبــار والقشــريات 12، 137، بالرغــم مــن وجــود 
تغيــرات ضمنهــا 136. ال توجــد معلومــات أيضــً عــن حالــة تكاثــر هــذه 
الدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة إال أنــه تمــت مشــاهدة هــذه الدالفيــن مــع 
صغارهــا التــي تتميــز ليــس فقــط بالحجــم، بــل أيضــً غيــاب كامــل للبقــع 

التــي تميــز الدالفيــن البالغــة التــي تظهــر عــادة فــي الميــاه الُعمانيــة.

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017، كانــت مشــاهدات الدولفيــن المــداري المرقــط خــال شــهري إبريــل 
ــي ال يمكــن إجــراء دراســة ســجات الكثافــة للجهــود  ــاغ عــن جميــع هــذه المشــاهدات خــارج الجهــود وبالتال ــم اإلب ــو فقــط )صــورة 17(. وقــد ت وماي

المعدلــة. وهنالــك مشــاهدات لمجموعــات كبيــرة )لغايــة 500 دولفيــن وأكثــر( شــمال منطقــة مســقط.

ــى وفــرة تواجــد هــذه  ــرات اإلقليميــة تشــير إل ــرات عالميــة لتوجهــات أو مــدى وفــرة هــذا النــوع مــن الدالفيــن، بالرغــم مــن أن التقدي ال توجــد تقدي
الدالفيــن فــي الميــاه المداريــة شــرق المحيــط الهــادئ )حوالــي 1.300.000 دولفيــن 139(، وشــمال خليــج المكســيك )حوالــي 51 ألــف دولفيــن 140(. ال توجــد 

تقديــرات التواجــد فــي الميــاه الُعمانيــة.

صــورة 17: مشــاهدات الدولفيــن المــداري المرقــط مــن 
تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب  مرتبــة   2017 إلــى   1961
المهــام  )خــال  الجهــود  ضمــن  كونهــا  المشــاهدات 
الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال عمليــة المســح 
وتقاريــر  أخــرى  خــال مشــاهدات  مــن  أو  مراقبــة،  بــدون 

الشــاطئ(. مــن  والمراقبــة  أخــرى،  أطــراف 
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لم يتم اإلباغ عن أية مشاهدات ضمن الجهود 
في مناطق عمل السفن القابلة للقياس.

عالميً – أقل اهتمام             إقليميً – ال يوجد تقييم

الدولفين المداري المنقط
Pantropical Spotted Dolphin Pantropical Spotted Dolphin 

Stenella attenuataStenella attenuata
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الدولفيــن المخطــط ينتمــي إلــى عائلــة الدلفينيــات، وبالرغــم 
ــة  ــً 2، إال أن التحاليــل الوراثي ــة حالي ــواع ثانوي مــن عــدم وجــود أن
141، 142. ال  المنعزلــة  المجموعــات  مؤخــرًا توحــي بوجــود بعــض 
توجــد معلومــات حاليــً عــن هيكليــة أعــداد هــذا الدولفيــن فــي 

الميــاه الُعمانيــة.

الدولفيــن المخطــط هــو مــن أنــواع الدالفيــن الشــائعة التــي 
ومعتدلــة  اســتوائية  وشــبه  االســتوائية  الميــاه  فــي  تعيــش 

الحــرارة فــي المحيــط األطلســي والهــادئ والهنــدي 93، 143، 144. 
وتوجــد ســجات نــادرة لهــا فــي الميــاه الُعمانيــة 10، 12، ومعظمهــا 
توجــد  ال  وبالتالــي  الشــواطئ،  علــى  جانحــة  دالفيــن  عــن 
معلومــات كثيــرة عــن توزيعهــا فــي الميــاه الُعمانيــة. إال أنــه مــن 
المعتقــد أنهــا تتواجــد علــى طــول الســواحل الُعمانيــة و / أو 
أنهــا تتواجــد فــي الميــاه العميقــة التــي مــن النــادر مراقبتهــا 

مــن الشــاطئ 12.

ــط خــال أعمــال البحــث، وتــم اإلبــاغ عــن حالتيــن فقــط مــن أطــراف أخــرى. وبالتالــي  ــن المخط ــاهدة للدولفي ــة مش ــد أي ال توج
المعلومــات المتوفــرة عــن هــذه الدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة محــدودة جــدًا. إال إنــه مــن المعــروف أن هــذه الدالفيــن تظهــر فــي 
الميــاه المجــاورة، بالرغــم مــن نــدرة هــذه الســجات، ومنهــا ســجل ســنة 2017 عنــد المنحــدر القــاري علــى عمــق حوالــي 300 متــر مقابــل 

الفجيــرة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والواقعــة بيــن منطقــة الباطنــة شــمال الســلطنة ومنطقــة مســندم 145.

وبالرغــم مــن عــدم وجــود تقديــرات عالميــة ألعــداد الدولفيــن المخطــط، إال أنــه تــم تســجيل وفــرة عاليــة فــي مناطــق إقليميــة ومنهــا 
غــرب شــمال المحيــط الهــادئ )570 ألــف دولفيــن 146(، وبالقــرب مــن شــواطئ اليابــان )حوالــي 20 ألــف دولفيــن 147(، وفــي الميــاه 
االســتوائية شــرق المحيــط الهــادئ )حوالــي 1.500.000 دولفيــن 146(. ومــن الســجات المتوفــرة حاليــً يبــدو أن هــذا النــوع مــن الدالفيــن 
غيــر شــائع فــي المنطقــة العربيــة، إال أنــه مــن الضــروري القيــام بأعمــال أخــرى للمســح فــي عــرض البحــر ليمكــن تقييــم حالــة األعــداد.
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عالميً – أقل اهتمام             إقليميً – ال يوجد تقييم

لم يتم اإلباغ عن أية مشاهدات ضمن الجهود 
في مناطق عمل السفن القابلة للقياس.

ال يوجد مشاهدات ضمن حدود النطاق 
االقتصادي الحصري

ال توجد سجات مشاهدة الدولفين 
المخطط من 1961 إلى 2017.

الدولفين المخطط
Striped Dolphin Striped Dolphin 

Stenella coeruleoalbaStenella coeruleoalba
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كجم235
الطول:  لغاية.2.7 متر

عائلــة  إلــى  ينتمــي  الشــائع  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط  دولفيــن 
الدلفينيــات، والتصنيــف الوراثــي، دولفينــوس، كان لفتــرة طويلــة مــن المواضيــع 
مــن  فصيلتيــن  بوجــود  اإلقــرار  تــم  ومؤخــرًا  للمناقشــة،  المطروحــة  العلميــة 
الدولفيــن الشــائع متوزعتيــن علــى العالــم: الدولفيــن الشــائع قصيــر المنقــار، 
مــن  المقــدم  االقتــراح  بموجــب  وذلــك  المنقــار،  طويــل  الشــائع  والدولفيــن 
هاينينــج وبيريــن 149. إال أن المعتقــد حاليــً هــو أن حالــة المنقــار الطويــل هــي 
نتيجــة للبيئــة اإلقليميــة )بحســب أنــواع الطرائــد(، وفــي بعــض المناطــق أظهــرت 
الدالفيــن طويلــة المنقــار أنهــا وثيقــة الصلــة وراثيــً مــع الدولفيــن الشــائع قصيــر 
المنقــار، أكثــر مــن الدولفيــن طويــل المنقــار فــي مناطــق أخــرى 2، 150. وبالتالــي 
توقــف اســتخدام اســم الدولفيــن الشــائع طويــل المنقــار، ويتــم اســتخدام اســم 
الدولفيــن الشــائع قصيــر المنقــار فقــط. إال أنــه توجــد أربعــة أصنــاف ثانويــة معتــرف 
بهــا، بمــا فيهــا الدولفيــن الشــائع الواســع االنتشــار، باإلضافــة إلــى دولفيــن شــمال 
المحيــط الهــادئ، وآخــر فــي البحــر األســود، وآخــر فــي المحيــط الهنــدي، وهــذا 

األخيــر هــو الــذي يظهــر فــي الميــاه الُعمانيــة.

يتــوزع دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع، وبحســب اســمه، فــي مناطــق 
واســعة فــي المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ 10، 151. يســتوطن هــذا الدلفيــن 

فــي الميــاه الُعمانيــة بالقــرب مــن الجــرف القــاري )50 – 200 متــر( ضمــن مجموعــات 
يبلــغ حجمهــا حوالــي 3000 دولفيــن أو أكثــر 10، 12، 41، كمــا أن هــذا الدولفيــن يمكــن 

أن يبتعــد كثيــرًا عــن الشــاطئ.

وكمــا أن الدولفيــن الشــائع متواجــد فــي تشــكيلة واســعة مــن الموائــل حــول 
العالــم، مــن الميــاه القريبــة مــن الشــاطئ إلــى ميــاه المحيــط المفتوحــة، فــإن 
الطرائــد أيضــً متغيــرة، والدالفيــن التــي تعيــش فــي عــرض البحــر تركــز علــى 
األســماك والحبــار 152، وتلــك التــي تعيــش قريــب الشــاطئ تســتهدف أســراب 
ــل، والتــي تتواجــد عــادة  الســمك الصغيــر ومنهــا األنشــوفة والســردين والماكري
قــرب الجــرف القــاري أو فــي المناطــق الســاحلية 153. تمــت مشــاهدة هــذه الدالفيــن 
الصغيــرة بطريقــة  األســماك  الُعمانيــة وهــي تتغــذى علــى أســراب  الميــاه  فــي 
تعاونيــة، وأحيانــً ضمــن مجموعــات مختلطــة مــع الدولفيــن الــدوار، وفــي حــاالت 
نــادرة مــع الدولفيــن االســتوائي المرقــط 12. محتويــات معــدة الدالفيــن التــي جنحــت 

علــى الشــاطئ تشــير إلــى تشــكيلة مــن األســماك والرخويــات البحريــة 12.

تمــت مشــاهدة صغــار الدالفيــن باســتمرار فــي الميــاه الُعمانيــة وفــي عــدة مــرات 
ــى أن هــذا  ــد محتمــل فــي فصــل الربيــع 12، وهــذا يشــير إل خــال الســنة، مــع تزاي

ــر. الصنــف هــو صنــف مســتوطن ويتكاث

علــى أســاس البيانــات التــي تــم تجميعهــا خــالل الفتــرة مــن 1961 إلــى 2017، كانــت المشــاهدات مســتمرة طــوال العــام، مــع أعلــى عــدد 
فــي شــهر مــارس )صــورة 18(. تتميــز دالفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائعة كونهــا اجتماعيــة جــدًا، ومــن الشــائع نســبيً مشــاهدة مجموعــات كبيــرة )ن = أكثــر 
مــن 1000( فــي مختلــف المناطــق ومنهــا ظفــار، ومســقط، وجزيــرة مصيــرة، وخليــج الحانيــات، وشــمال محافظــة الوســطى. مــن المعــروف عــن هــذا النــوع مــن الدالفيــن 
إنــه متــوزع بشــكل واســع فــي الميــاه الُعمانيــة فــي حيــن أن دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تركــز علــى رأس الحــد والمنطقــة الجنوبيــة لظفــار كونهــا مــن 

المناطــق المهمــة.

تشــير التقديــرات العالميــة ألعــداد هــذه الدالفيــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم إلــى أنهــا مــن األصنــاف المتوفــرة بغــزارة 154. ال توجــد تقديــرات التواجــد فــي الميــاه الُعمانيــة 

إال إنــه مــن المعتقــد أن هــذه الدالفيــن تتواجــد بكثــرة فــي الميــاه الُعمانيــة بحســب ســجات المشــاهدات.
صــورة 18:  مشــاهدات دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع مــن 
1961 إلــى 2017 مرتبــة بحســب الشــهور. تــم تصنيــف المشــاهدات كونهــا 
ضمــن الجهــود )خــال المهــام الفعليــة للمســح(، وخــارج الجهــود )خــال 
عمليــة المســح بــدون مراقبــة، أو مــن خــال مشــاهدات أخــرى وتقاريــر 

أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.

13000317.30482.50حجم المجموعة  |  الحد األدنى                         الحد األقصى                         أفضل تقدير: معدل          1               االنحراف المعياري     
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دولفين المحيط الهندي والهادئ الشائع
Indo-pacific Common DolphinIndo-pacific Common Dolphin

Delphinus delphis tropicalisDelphinus delphis tropicalis
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الطول:  لغاية.2.1 متركجم82

لهــذا  الشــائع  واالســم  الدلفينيــات،  عائلــة  إلــى  ينتمــي  الــدوار  الدولفيــن 
الدولفيــن يشــير إلــى العــروض الرائعــة والــدوران فــي الهــواء، وهــذه الســلوكيات 
فريــدة وتتميــز بهــا هــذه الدالفيــن. توجــد أربعــة أصنــاف ثانويــة معتــرف بهــا: 
الوســطى  أمريــكا  الــدوار، دولفيــن  الشــرقي  الدولفيــن  الــدوار،  جــراي  دولفيــن 
الــدوار، والدولفيــن الــدوار القــزم. دولفيــن جــراي الــدوار هــو األكثــر شــيوعً وتوزيعــً 
155، 156، وأيضــً فــي المحيــط الهنــدي 157. فــي الميــاه الُعمانيــة تاحــظ وجــود 

نوعيــن، جســم أكبــر مــع النمــط الثاثــي، وشــكل أصغــر مــع نمــط أقــل تميــزًا 
وعــادات مراوغــة 12، 41. وهــذا الدولفيــن ذو الشــكل األصغــر يمكــن أن يكــون مــن 

األنــواع الثانويــة غيــر الموصوفــة 85، 157.

يتــوزع الدولفيــن الــدوار بشــكل واســع فــي المحيــط الهنــدي والهادئ واألطلســي، 
ويســتوطن الميــاه االســتوائية وشــبه اســتوائية فــي النصــف الشــمالي والجنوبــي 
للكــرة األرضيــة 44. تكثــر مشــاهدة هــذه الدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة وخاصــة 
فــي بحــر ُعمــان حيــث تتعــرض الميــاه لتأثيــرات خــط حــراري متميــز فــي الميــاه 
الضحلــة 12. ويبــدو أنهــا أقــل شــيوعً، بالرغــم مــن تواجدهــا، فــي الميــاه المختلطــة 
لبحــر العــرب. الدولفيــن الــدوار هــو دولفيــن محيطــي، وفــي الميــاه الُعمانيــة تكثــر 
مشــاهدتها فــوق الجــرف القــاري عنــد أعمــاق تتــراوح مــن 50 إلــى 400 متــر، حيــث 

تعيــش غالبــً عنــد الطبقــة الســطحية 12، 158.

محتويــات معــدة الدولفيــن الــدوار بمنطقــة مســقط أظهــرت وجــود بقايــا مــن 
أســماك القنديــل كونهــا الطريــدة األساســية، ممــا يشــير إلــى مراعــي قريبــة مــن 
القــاع وفــي وســط الميــاه 112. مراقبــة ســلوكيات هــذه الدالفيــن بمنطقــة مســقط 
158 تشــير إلــى تنقــل جماعــي إلــى عــرض البحــر فــي الليــل للغــذاء )عندمــا تكــون 

أســماك القنديــل عنــد الســطح(، والتوجــه صــوب الشــاطئ خــال النهــار للراحــة، 
وخــال هــذه الفتــرة الصباحيــة للراحــة والتواصــل االجتماعــي يتعــرض الدولفيــن 
الدالفيــن  أنشــطة ســياحة مشــاهدة  اإلزعــاج بســبب  الــدوار لدرجــة عاليــة مــن 

بمنطقــة مســقط 159.

الميــاه  فــي  التونــا  أســماك  أســراب  يرافــق  الــدوار  الدولفيــن  أن  المعــروف  مــن 
الُعمانيــة )وفــي المحيــط الهنــدي األوســع( 12. وصيــادي األســماك فــي مســقط 
يعرفــون هــذا وبالتالــي يتبعــون الدولفيــن الــدوار للتعــرف علــى أماكــن تواجــد 
يعــرض  الســلوك  هــذا  أن  إال  باليــد،  بالتقاطهــا  يقومــون  التــي  التونــا  أســماك 
الدولفيــن الــدوار لخطــر الصيــد العرضــي فــي شــباك الســفن الكبيــرة لصيــد 

التونــا فــي بحــر العــرب 160.

ــى 2017، كانــت أعلــى معــدالت مشــاهدة هــذا النــوع مــن الدالفيــن  ــن 1961 إل ــرة م ــالل الفت ــا خ ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــاس البيان ــى أس عل
بمنطقــة مســقط، حيــث مــن المعتــاد مشــاهدة مجموعــات منهــا مــع صغارهــا 12. كمــا تاحــظ تــزاوج هــذه الدالفيــن طــوال العــام ويبــدو إنــه توجــد 
فتــرة الــذروة فــي عــدد الصغــار خــال فصــل الربيــع بحســب بعــض الروايــات عــن ســجات المشــاهدات )صــورة 19(. يتــراوح حجــم مجموعــات هــذه 

الدالفيــن مــن 50 إلــى 1800 دولفيــن، إال أنــه عــادة تكــون المجموعــات فــي حــدود 300 دولفيــن 12.

مــن أصــل 213 ســجل مشــاهدة، نســبة 32% منهــا كانــت مشــاهدات ضمــن جهــود البحــث، والباقــي هــي ســجات أطــراف أخــرى، ومعظمهــا مــن 
أصحــاب القــوارب والســفن الخاصــة، وأحيانــً مــن شــركات الســياحة المائيــة. غالبــً يمكــن مشــاهدة الدولفيــن الــدوار علــى طــول الخــط الســاحلي 
شــمال مســقط وبالقــرب مــن جــزر الديمانيــات، وأيضــً يمكــن مشــاهدة هــذه الدالفيــن عــادة بالقــرب مــن رأس الحــد بمحافظــة جنــوب الشــرقية. 
دراســة ســجات الكثافــة للجهــود المعدلــة تركــز علــى المنطقــة المقابلــة لمســقط والخــط الســاحلي شــمال محافظــة جنــوب الشــرقية، باتجــاه، 

رأس الحــد، كونهــا مــن المناطــق المهمــة.

صــورة 19:  مشــاهدات الدولفيــن الــدوار من 1961 إلــى 2017 مرتبة 
ضمــن  كونهــا  المشــاهدات  تصنيــف  تــم  الشــهور.  بحســب 
الجهــود  وخــارج  للمســح(،  الفعليــة  المهــام  )خــال  الجهــود 
ــة، أو مــن خــال مشــاهدات  ــدون مراقب ــة المســح ب )خــال عملي

أخــرى وتقاريــر أطــراف أخــرى، والمراقبــة مــن الشــاطئ(.

حجم المجموعة  |  الحد األدنى                         الحد األقصى                         أفضل تقدير: معدل          1               االنحراف المعياري     

عالميً – أقل اهتمام             إقليميً – ال يوجد تقييم

21500241.95248.09

الدولفين الدوار
Spinner Dolphin Spinner Dolphin 

Stenella longirostrisStenella longirostris
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شكر وتقدير للمصورين
1 ~     ~     ~     ~      ر. بولدوين                                                                   

2~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

3~     ~     ~     ~      د. ماكدونالد

4~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

5~     ~     ~     ~      ك. فيندالي

6~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

7~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

8~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

9~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

10~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

11~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

12~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

13~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

14~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

15~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

16~     ~     ~     ~      د. ماكدونالد

17~     ~     ~     ~      ت. كولينز

18~     ~     ~     ~      اتش. اركسون

19~     ~     ~     ~      اتش. جراي

20~     ~     ~     ~      مجهول

21~     ~     ~     ~      ماكريجور

22~     ~     ~     ~      مجهول

23~     ~     ~     ~      مجهول

24~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

25~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

26~     ~     ~     ~      مجهول

27~     ~     ~     ~      مجهول

28~     ~     ~     ~      مجهول

29~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

30~     ~     ~     ~      ل. بونامباالن

31~     ~     ~     ~      ف. عبدلي

32~     ~     ~     ~      مجهول

33~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

34~     ~     ~     ~      د. ماكدونالدز

35~     ~     ~     ~      مجهول

36~     ~     ~     ~      مجهول

37~     ~     ~     ~      مجهول

38~     ~     ~     ~      مجهول

39~     ~     ~     ~      مجهول

40~     ~     ~     ~      مجهول

41~     ~     ~     ~      مجهول

42~     ~     ~     ~      مجهول

43~     ~     ~     ~      مجهول

44~     ~     ~     ~      مجهول

45~     ~     ~     ~      مجهول

46~     ~     ~     ~      مجهول

47~     ~     ~     ~      مجهول

48~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

49~     ~     ~     ~      ج. مينتون

50~     ~     ~     ~      ج. مينتون

51~     ~     ~     ~      د. ماكدونالدز

52~     ~     ~     ~      د. ماكدونالدز

53~     ~     ~     ~      د. ماكدونالدز

54~     ~     ~     ~      د. ماكدونالدز

55~     ~     ~     ~      ج. مينتون

56~     ~     ~     ~      ج. مينتون

57~     ~     ~     ~      ج. مينتون

58~     ~     ~     ~      ج. مينتون

59~     ~     ~     ~      ج. مينتون

60~     ~     ~     ~      مجهول

61~     ~     ~     ~      مجهول

62~     ~     ~     ~      مجهول

63~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

64~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

65~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

66~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

67~     ~     ~     ~      مجهول

68~     ~     ~     ~      مجهول

69~     ~     ~     ~      ت. كولينز

70~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

71~     ~     ~     ~      ر. بولدوين

72~     ~     ~     ~      جوانا

73~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

74~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

75~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

76~     ~     ~     ~      أ. ويلسون

77~     ~     ~     ~      أ. ويلسون
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الـمقدمة
هــذا الفصــل يوفــر نظــرة شــاملة عــن أنــواع الحوتيــات التــي تظهــر فــي بعــض المناطــق المختــارة مــن 
ضمــن المناطــق الُعمانيــة. تــم تحديــد عامــات لســبعة مناطــق بحريــة مــن خــال تمديــد الخــط الحــدودي 
لــكل محافظــة ُعمانيــة صــوب البحــر كمــا هــو واضــح فــي الخارطــة المجــاورة. المحافظــات الُعمانيــة 
الســبع التــي تــم اختيارهــا هــي: 1( مســندم، 2( شــمال الباطنــة، 3( جنــوب الباطنــة، 4( مســقط، 5( 
جنــوب الشــرقية، 6( الوســطى، 7( ظفــار. فــي هــذا القســم غالبــً يتــم التعامــل مــع منطقــة الوســطى 
كونهــا منطقــة بحريــة منفــردة، بالرغــم مــن اإلشــارة إليهــا فــي أماكــن أخــرى مــن هــذا األطلــس علــى 
أنهــا جنــوب الوســطى وشــمال الوســطى، بالنظــر إلــى أن مســتويات جهــود ســفن المســح تختلــف 
بيــن هاتيــن المنطقتيــن، وكانــت هنالــك جهــود أكبــر بكثيــر فــي شــمال الوســطى. تجــدر اإلشــارة 
إلــى أن المناطــق البحريــة تــم تحديدهــا بطريقــة اعتباطيــة، وبعكــس المناطــق البريــة، ال تتماشــى 
مــع أي صاحيــات رســمية أو أي تكليــف، حيــث إن الغــرض مــن هــذا التقســيم هــو ليمكــن القيــام 
بمراجعــة مكانيــة ضمــن األطلــس باســتخدام مقيــاس مكانــي يرتبــط بالتخطيــط والسياســة والتأثيــر 
علــى المســتوى الوطنــي. وكمــا هــو الحــال فــي الفصــل األول، تــم تحديــد الحــدود الخارجيــة للمناطــق 

ــة الخالصــة لســلطنة ُعمــان. ــة بمحــاذاة االمتــداد البحــري للمنطقــة االقتصادي البحري

ضمــن الصفحــات التاليــة توجــد خارطتيــن ألنــواع الحوتيــات فــي الميــاه الُعمانيــة لــكل منطقــة: واحــدة 
لعــرض مواقــع المشــاهدات، والثانيــة لعــرض ثــراء األنــواع. وفــي الخرائــط المصاحبــة التاليــة توجــد 
مناقشــات حول الســمات الشــكلية لألرض. ال تتماشــى جميع المشــاهدات مع هذه الســمات الشــكلية 
ويمكــن أن تصاحــب المشــاهدات أكثــر مــن ســمة واحــدة. مراجعــة كل منطقــة تشــمل أيضــً موجــز عــن 
ســلوكيات األصنــاف التــي تمــت مشــاهدتها والتــي تشــير إلــى اســتخدامات هــذه األصنــاف لموائلهــا. 
وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم تعديــل أي مــن بيانــات المشــاهدات الموجــودة فــي 

هــذا القســم مقابــل جهــود المســح وبالتالــي تشــتمل علــى بعــض التحيــز.
 



Balaenoptera musculus

Balaenopteridae *

Delphinidae *

Delphinus capensis

Delphinus sp. *

Feresa attenuata

Globicephala macrorhynchus

Globicephala sp. *

Grampus griseus

Kogia sima

Megaptera novaeangliae

Orcinus orca

Peponocephala electra

Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens

Sousa plumbea

Stenella attenuate

Stenella longirostris

Stenella sp. *

Steno bredanensis

Tursiops aduncus

Tursiops sp. *

Tursiops truncatus

Ziphiidae *

Ziphius cavirostris

* غير معروف

ظفارالوسطى )شمال(الوسطى )جنوب(جنوب الشرقيةمسقطجنوب الباطنةشمال الباطنةمسندم
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مشاهدات األنواع
* تشير إلى تقارير مشاهدة على مستوى العائلة أو النوع فقط

صورة 1:  موجز عن مشاهدات األنواع في المناطق الثمانية المحددة من قاعدة البيانات الُعمانية للحوتيات: 1961 – 2017
)الدوائر بدون أعداد هي لمشاهدات حيوان واحد فقط(.
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خلفية
منحــدرات  مــع  جبليــة  أرضيــة  ببيئــة  مســندم  منطقــة  تتميــز 
شــديدة نحــو الســاحل. وفــي عــرض البحــر، الجــرف القــاري ضيــق 
نســبيً، والمنحــدر القــاري شــديد االنحــدار نســبيً. كمــا يتميــز الخــط 
الســاحلي بوجــود عــدد كبيــر مــن الخلجــان والمضائــق الصغيــرة، 
ومعظمهــا ذات قــاع منبســط نســبيً. خــال فصــل الشــتاء مــن 
حــرارة  لدرجــات  الشــهري  المتوســط  يكــون  مــارس،  إلــى  ينايــر 
ســطح البحــر )خــال الليــل( يتــراوح مــن 22.2 درجــة إلــى 23.0 درجــة 
مئويــة، بالمقارنــة مــع متوســط 29.6 درجــة إلــى 30.3 درجــة مئويــة 
خــال فصــل الصيــف مــن يونيــو إلــى أغســطس. يصبــح صافــي 
مســتوياته  أعلــى  عنــد  األوليــة  لإلنتاجيــة  الشــهري  المتوســط 
خــال فصــل الشــتاء مــع معــدل 3.917 – 4.290 خايــا دبقية/متــر2/
يــوم. وخــال أشــهر الصيــف ينخفــض صافــي المتوســط الشــهري 
لإلنتاجيــة األوليــة إلــى مســتويات أقــل )839 – 1063.5 خايــا دبقيــة/ 
بعــدم  مســندم  فــي  الســاحلية  المناطــق  تتميــز  متر2/يــوم(. 
بفضــل  المحيــط  وتضخــم  األمــواج  لتأثيــرات  كثيــرًا  تعرضهــا 

موقعهــا والتضاريــس األرضيــة علــى الســواحل.

مشاهدات األنواع )ع = 47(
تــم تســجيل 6 مشــاهدات ألنــواع الحوتيــات بمنطقــة مســندم، 
مــن  عاليــة  نســبة  الشــمالية.  الميــاه  فــي  كانــت  معظمهــا 
الســجات )ع = 43( تتماشــى مــع الســمات الشــكلية األساســية 
والتــي تشــمل الجــرف القــاري الخارجــي )47%(، تليهــا منتصــف 
الجــرف القــاري )33%(، والجــرف القــاري الداخلــي )14%(. التوزيعــات 
وحــوض   )%5( الجــرف  وادي  تشــمل  لألنــواع  المهمــة  األخــرى 

الجــرف )%2(.

ثراء األنواع
شــمال  كانــت  مســندم  بمنطقــة  األنــواع  ثــراء  نســبة  أعلــى 
غــرب شــبه الجزيــرة حيــث تــم تســجيل 5 أنــواع ضمــن شــكل 

15 كيلومتــر. بطــول  منفــرد  سداســي قطــر 

مسندم

السلوك

Balaenoptera edeni

Sousa plumbea

عنيفة      تنافسية      في الشباك       ترعى      تزاوج      التفافات      احتمال ترعى      راحة      غناء      نشاط على السطح      مسافرة      غير محدد     

صورة 2:  موجز عن سلوكيات أنواع الحوتيات التي تمت مشاهدتها بمنطقة مسندم
* يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 

بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.
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Delphinus capensis

Grampus griseus

Megaptera novaeangliae

Stenella longirostris

Steno bredanensis

Tursiops aduncus

Tursiops sp.

Unknown

3

4

خلفية
تتميــز منطقــة شــمال الباطنــة أساســً بخــط ســاحلي منبســط 
ومنخفــض الطاقــة نســبيً وبوجــود الجــرف القــاري العريــض. خــال 
فصــل الشــتاء مــن ينايــر إلــى مــارس، يكــون المتوســط الشــهري 
لدرجــات حــرارة ســطح البحــر يتــراوح مــن 22.7 درجــة إلــى 23.6 درجــة 
مئويــة، بالمقارنــة مــع متوســط 29.8 درجــة إلــى 30.3 درجــة مئويــة 
خــال فصــل الصيــف مــن يونيــو إلــى أغســطس. صافي المتوســط 
الشــهري لإلنتاجيــة األوليــة منخفــض نســبيً طــوال العــام )459 – 
ــوم( باســتثناء فصــل الشــتاء، عندمــا  ــا دبقية/متر2/ي 1718.5 خاي
يكــون صافــي المتوســط الشــهري لإلنتاجيــة األوليــة حوالــي 3.696 

– 4.415 خايــا دبقية/متر2/يــوم.

مشاهدات األنواع )ع = 44(
تــم تســجيل 10 مشــاهدات ألنــواع الحوتيــات بمنطقــة شــمال 
الباطنــة، معظمهــا كانــت متوزعــة فــي عــرض البحــر )نتيجــة 
للميــاه  الزلزالــي  المســح  أعمــال  خــال  المراقبــة  لعمليــات 
العميقــة(. مــن العــدد المحــدود لتقاريــر المشــاهدات )ع = 6( 
التــي تتماشــى مــع ســمات التضاريــس الجغرافيــة، 50% منهــا 
علــى  كانــت  القــاري، %33  الجــرف  عبــر شــرفة  متوزعــة  كانــت 
ــت فــوق حــوض الجــرف. طــول الجــرف القــاري الخارجــي، 17% كان

ثراء األنواع
أعلــى نســبة ثــراء األنــواع بمنطقــة شــمال الباطنــة كانــت فــي 
أنــواع ضمــن شــكل  الجنــوب الشــرقي حيــث تــم تســجيل 4 

سداســي قطــر منفــرد بطــول 15 كيلومتــر.

شمال
الباطنة

صــورة 3:  موجــز عــن ســلوكيات أنــواع الحوتيــات التــي تمــت مشــاهدتها بمنطقــة شــمال الباطنــة )الدوائــر بــدون أعــداد تشــير إلــى حيــوان 
واحــد(

* يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 
بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.
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مشاهدات األنواع )ع = 34(
تــم تســجيل 7 مشــاهدات ألنــواع الحوتيــات بمنطقــة جنــوب 
الباطنــة، معظمهــا كانــت متفرقــة بشــكل عــام، إال إنــه توجــد 
الديمانيــات.  جــزر  حــول  تتركــز  المشــاهدات  مــن  مجموعــة 
ســجات المشــاهدات التــي تتماشــى مــع التضاريــس الجغرافيــة 
لقــاع البحــر )ع = 27( تشــير إلــى أن نســبة 48% تظهــر فــوق 
الجــروف،  مناطــق  فــي   %26 ونســبة  المرتفــع،  القــاري  الجــرف 
فــي  المتوســط، ونســبة %7  القــاري  الجــرف  فــوق   %11 ونســبة 

المناطــق التــي تحتــوي علــى وديــان.

ثراء األنواع
ــواع مرتفــع نســبيً بمناطــق جنــوب الباطنــة كمــا هــو  ــراء األن ث
واضــح حــول جــزر الديمانيــات حيــث تــم تســجيل 6 أنــواع ضمــن 

شــكل سداســي قطــر منفــرد بطــول 15 كيلومتــر.

1

111

11

11

1

1

1

1

خلفية
تتميــز منطقــة جنــوب الباطنــة بســمات متشــابهة مــع منطقــة 
الخــط الســاحلي المنبســط نســبيً  الباطنــة مــن حيــث  شــمال 
ومنخفــض الطاقــة والجــرف القــاري العريــض )يتــراوح تقريبــً 22 
– 24 كلــم مــن الشــاطئ(. ومثــل شــمال الباطنــة، خــال فصــل 
الشــتاء مــن ينايــر إلــى مــارس، يكــون المتوســط الشــهري لدرجــات 
حــرارة ســطح البحــر يتــراوح مــن 22.8 درجــة إلــى 23.7 درجــة مئويــة، 
بالمقارنــة مــع متوســط 29.1 درجــة إلــى 29.8 درجــة مئويــة خــال 
المتوســط  أغســطس. صافــي  إلــى  يونيــو  مــن  الصيــف  فصــل 
– 4.509 خايــا دبقيــة/ الشــهري لإلنتاجيــة األوليــة حوالــي 3.712 
متر2/يــوم خــال شــهور الشــتاء، وخــال فصــل الصيــف يكــون 

1290.5 خايــا دبقية/متر2/يــوم.  –  560.1

جنوب
الباطنة

صورة 4:  موجز عن سلوكيات أنواع الحوتيات التي تمت مشاهدتها بمنطقة جنوب الباطنة
*يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 

بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.

السلوك

عنيفة      تنافسية      في الشباك       ترعى      تزاوج      التفافات      احتمال ترعى      راحة      غناء      نشاط على السطح      مسافرة      غير محدد     

Delphinus capensis

Grampus griseus

Megaptera novaeangliae

Stenella longirostris

Steno bredanensis

Tursiops aduncus

Tursiops sp.

Unknown
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صورة 5:  موجز عن سلوكيات أنواع الحوتيات التي تمت مشاهدتها بمنطقة مسقط )الدوائر بدون أعداد تشير إلى حيوان واحد(
*يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 

بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.

Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Delphinus capensis

Delphinus sp.

Feresa attenuata

Grampus griseus

Kogia sima

Megaptera novaeangliae

Orcinus orca

Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens

Stenella attenuata

Stenella longirostris

Stenella sp.

Steno bredanensis

Tursiops aduncus

Tursiops sp.

Tursiops aduncus

Unknown

3

33

3

334

5 5

5 5 5

14

9

10 1317

4

4

4 6

42

2

2

2

2 2

2
2

2
2

2 2
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السلوك

عنيفة      تنافسية      في الشباك       ترعى      تزاوج      التفافات      احتمال ترعى      راحة      غناء      نشاط على السطح      مسافرة      غير محدد     

خلفية
منخفضــة،  جــروف  بوجــود  لمنطقــة مســقط  الصخــري  الســاحل  يتميــز 
البحــر  عــرض  منطقــة  وتتميــز  محميــة،  وخلجــان  متجزئــة،  وشــواطئ 
بوجــود جــرف قــاري ضيــق نســبيً تتخللــه وديــان عميقــة تتجــه عموديــً 
ــة.  ــى خــط الســاحل. يتســع الجــرف القــاري فــي الجهــة الشــمالية الغربي إل
المتوســط الشــهري لدرجــات حــرارة ســطح البحــر خــال فصــل الشــتاء مــن 
ينايــر إلــى مــارس يتــراوح مــن 23.0 درجــة إلــى 23.8 درجــة مئويــة، بالمقارنــة 
مــع متوســط 28.0 درجــة إلــى 29.2 درجــة مئويــة خــال فصــل الصيــف مــن 
األوليــة  لإلنتاجيــة  الشــهري  المتوســط  صافــي  أغســطس.  إلــى  يونيــو 
ــا دبقيــة/ خــال فصــل الشــتاء مرتفــع ويصــل لحوالــي 3.364 - 4.860 خاي

متر2/يــوم، مقارنــة مــع صافــي المتوســط الشــهري لإلنتاجيــة األوليــة خــال 
فصــل الصيــف 850 - 1713.2 خايــا دبقية/متر2/يــوم. خــط الســاحل محمــي 
بشــكل عــام إال أنــه يتعــرض إلــى ريــاح الشــمال التــي تهــب باتجــاه الشــمال 

الغربــي وحركــة المــوج المصاحبــة.

مشاهدات األنواع )ع = 615(
مــن  بمنطقــة مســقط،  الحوتيــات  ألنــواع  16 مشــاهدة  تســجيل  تــم 
شــمال  فــي  تتركــز  المشــاهدات  تقاريــر  كانــت  المكانيــة،  الناحيــة 
ــف  ــزات مــن مختل المنطقــة. المشــاهدات )ع = 707( تصحبهــا عــدة مي
التضاريــس الجغرافيــة: 58% كانــت عنــد الجــرف القــاري المنخفــض، مــع 
2% فقــط كانــت عنــد الجــرف القــاري المتوســط. طانــت الحوتيــات فــوق 

الوديــان )14%(، والجــروف )20%( وتــال الهاويــة )%2(.

ثراء األنواع
فــي  واضحــة  كانــت  مســقط  بمنطقــة  األنــواع  ثــراء  نســبة  أعلــى 
المنطقــة بيــن القــرم وبنــدر خيــران، بالقــرب مــن المرافــئ الســياحية 
وحركــة الســفن والقــوارب الصغيــرة حيــث تــم تســجيل 13 نــوع ضمــن 
ــر. ســهولة الوصــول  شــكل سداســي قطــر منفــرد بطــول 15 كيلومت
أدت إلــى قيــام أعمــال دوريــة لتســجيل المشــاهدات، بمــا فيهــا األعمــال 

المتخصصــة لمراقبــة الحوتيــات ومــن أطــراف أخــرى.

مسقط
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Delphinus capensis

Megaptera novaeangliae

Sousa chinensis

Stenella longirostris

Tursiops sp.

Ziphius cavirostris

Unknown

3

3

3

2

2

2

صــورة 6: موجــز عــن ســلوكيات أنــواع الحوتيــات التــي تمــت مشــاهدتها بمنطقــة جنــوب الشــرقية )الدوائــر بــدون أعــداد تشــير إلــى حيــوان 
واحد(

*يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 
بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.

السلوك

عنيفة      تنافسية      في الشباك       ترعى      تزاوج      التفافات      احتمال ترعى      راحة      غناء      نشاط على السطح      مسافرة      غير محدد     

خلفية
يتكــون الخــط الســاحلي لمنطقــة جنــوب الشــرقية مــن خليــط 
مــن الشــواطئ الرمليــة والصخريــة، ويتغيــر عــرض الجــرف القــاري 
مــن  أقــل  مــن  ويتــراوح  كبيــر،  بشــكل  المنطقــة  هــذه  قبالــة 
كيلومتــر إلــى حوالــي 74 كلــم، ويضيــق الجــرف القــاري كثيــرًا عنــد 
رأس الحــد. المتوســط الشــهري لدرجــات حــرارة ســطح البحــر خــال 
فصــل الشــتاء مــن ينايــر إلــى مــارس يتــراوح مــن 23.6 درجــة إلــى 
24.5 درجــة مئويــة، مــع مجــال مشــابه خــال فصــل الصيــف مــن 25.0 
درجــة إلــى 27.1 درجــة مئويــة مــن يونيــو إلــى أغســطس بســبب 
األمــواج التصاعديــة القويــة التــي تصاحــب عــادة الريــاح الموســمية، 
ــادة صافــي  ــى زي ــة تــؤدي أيضــً إل ــة القوي وهــذه األمــواج التصاعدي
المتوســط الشــهري لإلنتاجيــة األوليــة خــال فصــل الشــتاء ليصــل 
إلــى حوالــي 2344.0 - 3485.4 خايــا دبقية/متر2/يــوم، وأيضــً خــال 

ــوم. ــا دبقية/متر2/ي فصــل الصيــف مــن 1024.5 - 3064.3 خاي

مشاهدات األنواع )ع = 68(
تــم تســجيل 10 مشــاهدات ألنــواع الحوتيــات بمنطقــة جنــوب 
الشــرقية، كانت تقارير المشــاهدات تتركز عند اللســان الرملي 
الممتــد فــي البحــر عنــد رأس الحــد. ســجات المشــاهدات التــي 
تتماشــى مــع التضاريــس الجغرافيــة )ع = 91( تشــمل 34% فــوق 
الجــروف، 16% عنــد الجــرف القــاري الخارجــي، 16% فــوق الوديــان، %7 

فــوق األحــواض، 5% فــوق تــال الهاويــة.

ثراء األنواع
كانــت  الشــرقية  جنــوب  بمنطقــة  األنــواع  ثــراء  نســبة  أعلــى 
الشــرقي  الشــمال  إلــى  الواقعــة  المنطقــة  فــي  واضحــة 
للمنطقــة، حيــث تــم تســجيل 5 أنــواع ضمــن شــكل سداســي 

كيلومتــر.  15 بطــول  منفــرد  قطــر 

جنوب الشرقية
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Balaenoptera edeni

Delphinus capensis

Grampus griseus

Megaptera novaeangliae

Orcinus orca

Pseudorca crassidens

Sousa plumbea

Stenella longirostris

Tursiops aduncus

Tursiops sp.

Tursiops truncatus

Unknown
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صورة 7: موجز عن سلوكيات أنواع الحوتيات التي تمت مشاهدتها بمنطقة الوسطى )الدوائر بدون أعداد تشير إلى حيوان واحد(
* يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 

بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.

السلوك

عنيفة      تنافسية      في الشباك       ترعى      تزاوج      التفافات      احتمال ترعى      راحة      غناء      نشاط على السطح      مسافرة      غير محدد     

خلفية
عــن  عبــارة  هــو  الوســطى  لمحافظــة  الســاحلي  الخــط 
شــواطئ رمليــة طويلــة ومعرضــة لتأثيــرات األمــواج عاليــة 
ــاح الموســمية خــال فصــل الصيــف.  الطاقــة ناتجــة عــن الري
مناطــق  أكثــر  علــى  المنطقــة  تحتــوي  البحــر،  عــرض  فــي 
الجــروف القاريــة إنتاجيــة وغــزارة لجهــة الشــمال وصــوالً إلــى 
إلــى خليــج صوقــرة.  خليــج مصيــرة وإلــى الجنــوب وصــوالً 
ونتيجــة لألمــواج التصاعديــة والمســتمرة يتــراوح المتوســط 
الشــهري لدرجــات حــرارة ســطح البحــر فــي الليل خــال فصل 
الشــتاء مــن ينايــر إلــى مــارس مــن 24.3 درجــة إلــى 25.3 درجــة 
مئويــة، مــع مجــال مشــابه خــال فصــل الصيــف مــن 24.2 
درجــة إلــى 25.3 درجــة مئويــة مــن يونيــو إلــى أغســطس. 
معــدل صافــي المتوســط الشــهري لإلنتاجيــة األوليــة مرتفــع 
األخــرى  الُعمانيــة  بالمناطــق  مقارنــة  العــام  طــوال  نســبيً 
ويتــراوح بيــن 1459.0 - 2355.3 خايــا دبقية/متر2/يــوم خــال 
شــهور الشــتاء، وخــال شــهور الصيــف مــن 1020.1 - 3208.6 

خايــا دبقية/متر2/يــوم.

مشاهدات األنواع )ع = 420(
تــم تســجيل 13 مشــاهدة ألنــواع الحوتيــات بمنطقــة الوســطى، مــع 
أفضليــة لخليــج مصيــرة نتيجــة للمســتويات العاليــة لجهــود المســح. 
ومــن المشــاهدات المصاحبــة للتضاريــس الجغرافيــة لقــاع البحــر )ع 
= 434(، نســبة كبيــرة منهــا كانــت فــوق الجــرف القــاري المتوســط 
)43%(، تليهــا منطقــة الجــرف القــاري المنخفــض )19%(، والجــرف القــاري 
المرتفــع )14%(. المشــاهدات المهمــة األخــرى كانــت فــوق الجــروف )%8(، 
والوديــان )6%(، وتــال الهاويــة )4%(. ســجات حــوت بحــر العــرب األحــدب 
وحــوت برايــدس كانــت تتركــز فــي وســط الجــزء الشــمالي لخليــج 
مصيــرة، فــي حيــن كانــت مشــاهدات الدولفيــن قــاروري األنــف تتركــز 
الهنــدي  المحيــط  دولفيــن  ومشــاهدات  الشــرقي،  الشــمال  فــي 
مــن  الشــمال  إلــى  الممتــدة  الشــواطئ  مــن  قريبــة  األحــدب كانــت 

منطقــة الوســطى.

ثراء األنواع
أعلــى نســبة ثــراء األنــواع بمنطقــة الوســطى كانــت فــي المنطقــة 
الواقعــة جنــوب جزيــرة مصيــرة، حيــث تــم تســجيل 7 أنــواع ضمــن 
شــكل سداســي قطــر منفــرد بطــول 15 كيلومتــر. التنــوع الموجــود 
ــة لقــاع  فــي هــذه المنطقــة هــو نتيجــة لتنــوع التضاريــس الجغرافي
البحــر حيــث يوجــد الجــرف القــاري والمنحــدرات قريبــة مــن بعضهــا 

البعــض.

الوسطى
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Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Delphinidae

Delphinus capensis

Delphinus sp.

Grampus griseus

Kogia sima

Megaptera novaeangliae

Orcinus orca

Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens

Sousa plumbea

Stenella longirostris

Steno bredanensis

Tursiops aduncus

Tursiops sp.

Tursiops truncatus

Unknown
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صورة 8:  موجز عن سلوكيات أنواع الحوتيات التي تمت مشاهدتها بمنطقة الوسطى )الدوائر بدون أعداد تشير إلى حيوان واحد(
*يجــب التنويــه إلــى أن ســلوكيات األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها مــا هــي إال جــزء مــن جميــع تقاريــر المشــاهدات مــن قاعــدة البيانــات الظاهــرة علــى الجانــب، وهــذا 

بســبب طبيعــة طريقــة أخــذ العينــات والتــي خالهــا ال يتــم دائمــً تجميــع البيانــات الســلوكية.

السلوك

عنيفة      تنافسية      في الشباك       ترعى      تزاوج      التفافات      احتمال ترعى      راحة      غناء      نشاط على السطح      مسافرة      غير محدد     

خلفية
تتميــز محافظــة ظفــار بالمناطــق الســاحلية المنبســطة مــع 
وجــود جــرف قــاري أعــرض لجهــة الشــمال، وجــرف قــاري أضيــق 
لكنــه أكثــر انحــدارًا فــي المنطقــة الجنوبيــة. خليــج الحانيــات 
هــو عبــارة عــن منطقــة مهمــة وعاليــة اإلنتاجيــة مــن الميــاه 
الضحلــة التــي تنتهــي بمنحــدر قــاري شــديد االنحــدار يمتــد 
إلــى الشــرق مــن جــزر الحانيــات ومباشــرة مــن خــط الســاحل 
إلــى الجنــوب. خــال فصــل الصيــف مــن يونيــو إلــى ســبتمبر 
تكــون درجــة حــرارة الميــاه بــاردة )23 - 26 درجــة مئويــة( نتيجــة 
للموجــات التصاعديــة القويــة علــى طــول الســاحل. ويظهــر 
هــذا التأثيــر بنســبة عاليــة فــي صافــي المتوســط الشــهري 
بيــن 832 -  الشــهور ويتــراوح  األوليــة خــال هــذه  لإلنتاجيــة 
4153 خايــا دبقية/متر2/يــوم، وتســجيل أرقــام مشــابهة خــال 
شــهور فصــل الشــتاء مــن ينايــر إلــى مــارس مــع حــرارة ميــاه 
البحــر حوالــي 24 - 26 درجــة مئويــة واإلنتاجيــة األوليــة مــن 821 

- 4553 خايــا دبقية/متر2/يــوم.

مشاهدات األنواع )ع = 701(
وتتركــز  ظفــار،  بمنطقــة  البحريــة  الثدييــات  ألنــواع  مشــاهدة   17 تســجيل  تــم 
المشــاهدات حــول مراســي المســح فــي مربــاط، وحاســك، والحانيــات. نســبة كبيــرة 
)ع = 310( مــن المشــاهدات كانــت قريبــة مــن الجــرف القــاري المرتفــع )50%(، مقارنــة 
بالجــرف القــاري المتوســط )2%(. التضاريــس الجغرافيــة األخــرى لقــاع البحــر والتــي 
تظهــر   .)%13( والوديــان   )%30( الجــروف  تشــمل  منهــا  قريبــة  المشــاهدات  كانــت 
علــى  تتركــز  كانــت  إنهــا  األحــدب  الهنــدي  المحيــط  دولفيــن  مشــاهدة  ســجات 
طــول خــط الســاحل الممتــد بيــن صالــة ومربــاط، وحــول الشــواطئ الغربيــة لخليــج 
الحانيــات. تتركــز ســجات مشــاهدة حــوت بحــر العــرب األحــدب وحــوت برايــدس حــول 

الجانــب الغربــي لخليــج الحانيــات.

ثراء األنواع
يتركــز ثــراء األنــواع بالمنطقــة الواقعــة إلــى شــمال ظفــار حيــث تــم تســجيل 15 نوعــً 
ضمــن شــكل سداســي قطــر منفــرد بطــول 15 كيلومتــر. وهــذا التنــوع العالــي هــو 
بفضــل المســاحة الصغيــرة نســبيً لكنهــا تشــمل تضاريــس جغرافيــة متنوعــة ومــن 
ــل ســاحلية وقريبــة مــن الشــاطئ، والجــرف القــاري، والمنحــدر القــاري،  ضمنهــا موائ

والهاويــة.
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يقــوم فريــق عمــل المناطق المحمية للثدييــات البحرية - لجنة بقاء 
األنــواع التابعــة لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعة/اللجنــة العالميــة 
للمناطــق المحميــة - بالمحافظــة علــى قاعــدة بيانــات للمناطــق 
المهمــة للثدييــات البحريــة حــول العالــم ضمــن نظــام المعلومــات 
الجغرافيــة. وتعتمــد قاعــدة البيانــات هــذه علــى المعرفــة التــي 
يقدمهــا الخبــراء إلــى األمانــة العامــة للفريــق، باإلضافــة إلــى بيانــات 
مــن مصــادر وأطــراف أخــرى فــي حــال عــدم توفــر هــذه المعلومــات. 
ويتــم تقييــم هــذه المناطــق الهامــة بواســطة خبــراء إقليمييــن 
المعلومــات،  تقديــم  يتــم  المســتقلين.  المراجعيــن  مــن  ولجنــة 
كلمــا أمكــن، علــى شــكل متعــدد األضــاع علــى الخريطــة لــكل 
واحــدة مــن هــذه المناطــق والتــي يتــم التحقــق منهــا بواســطة 
ومــن  للخبــراء،  اإلقليميــة  العمــل  ورش  خــال  مســتقل  تقييــم 
ضمنهــا ورشــة العمــل التــي تــم تنظيمهــا فــي صالــة، ســلطنة 
ــواردة فــي  ُعمــان، خــال شــهر مــارس 2019 بالنســبة للمعلومــات ال

هــذا القســم مــن األطلــس.
 

فريق عمل المناطق
 المحمية للثدييات

 البحرية

خلفية
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شروط االستخدام
نــود التنويــه إلــى أن الصفحــات التاليــة تحتــوي علــى معلومــات تــم اســتخراجها مــن قاعــدة بيانــات نظــام المعلومــات الجغرافيــة التابعــة لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة 
ــا بيــن المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة ش م م وفريــق عمــل  ــاري قائــم حصري ــتخدام تج ــة بموجــب ترخيــص  اس والخاصــة بالمناطــق المهمــة للثدييــات البحري
المناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة – لجنــة بقــاء األنــواع التابعــة لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعة/اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة. اســتخدام هــذه المعلومــات مــن 
قبــل أي طــرف آخــر يحتــاج لوجــود ترخيــص مشــابه والــذي يجــب الحصــول عليــه قبــل إعــادة إنتــاج هــذه المــواد. وتتحمــل األطــراف األخــرى المســؤولية القانونيــة للحصــول 
علــى الترخيــص الــازم. البيانــات الخاصــة بفريــق العمــل متوفــرة علــى شــكل الملــف ).shp( لاســتخدام ضمــن نظــام خرائــط المعلومــات الجغرافيــة )يجــوز توفيــر أشــكال 
أخــرى لحفــظ الملفــات بحســب الطلــب، ومــن ضمنهــا .csv .kmz(. بالنســبة لاســتخدامات غيــر التجاريــة، يرجــى مراجعــة االتفاقيــة النموذجيــة لترخيــص المســتخدم والتــي 

يمكــن الحصــول عليهــا مــن الموقــع التالــي: 

استخدامكم لبيانات المناطق الهامة للثدييات البحرية

ال يجــوز إعــادة إنتــاج مجموعــات البيانــات والتفاصيــل التاليــة للمناطــق الهامــة للثدييــات 
ــة. يجــب تقديــم جميــع طلبــات االســتخدام مــن خــال فريــق العمــل. ال يجــوز أيضــً  البحري
اســتخدام شــعار فريــق العمــل بــدون الحصــول علــى موافقــة مــن منســق فريــق العمــل 
ــر، أو التحاليــل، أو  ــى أي مــن المنتجــات، أو التقاري ــق العمــل عل أو الرئيــس المشــارك لفري

المــواد الثبوتيــة، بــدون موافقــة خطيــة صريحــة.

ــر أو  ــواردة هنــا ال تشــّكل أي اعتمــاد مــن قبــل فريــق العمــل ألي منتــج أو تقري ــات ال البيان
تحليــل ناتــج عنهــا.

إخالء المسؤولية

مجموعات البيانات الواردة في هذا األطلس هي على أساس إصدار نوفمبر 2019.

التابعــة  األنــواع  بقــاء  لجنــة   – البحريــة  للثدييــات  المحميــة  المناطــق  عمــل  فريــق  إن 
لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعة/اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة – ال يقــدم أي نــوع 
مــن الضمانــات، ســواء الصريحــة أو الضمنيــة، بخصــوص اســتعمال المــواد الــواردة فــي 
ــات هــذه مــن حيــث صحتهــا، أو مصداقيتهــا، أو دقتهــا، وغيــره. وهــذا  مجموعــات البيان
الخطــوط  عــرض  علــى  وأيضــً  البحريــة  الثدييــات  أنــواع  توزيعــات  عــرض  علــى  يســري 
الســاحلية علــى أطــراف جميــع مجموعــات البيانــات الواردة. المــواد والتوصيفــات الجغرافية 
فــي مجموعــات البيانــات هــذه ال تعنــي التعبيــر عــن أي رأي مهمــا كان مــن فريــق العمــل 
بخصــوص الحالــة القانونيــة ألي دولــة، أو منطقــة، أو لجهــة تحديــد أي حــدود بيــن الــدول. 
ال يتحمــل فريــق العمــل، أو أي مــن الخبــراء المنتســبين، أو الجهــات الزميلــة، أو مقدمــي 
المحتويــات، أي مســؤولية أو التــزام أمــام أي شــخص، أو شــركة، أو منظمــة عــن أي خســارة، 
أو ضــرر، أو إصابــة، أو مطالبــة، أو التــزام مــن أي نــوع أو مهمــا كانــت طبيعتــه علــى أســاس، 
أو ناتــج عــن، أي مــن المعلومــات الــواردة فــي مجموعــات البيانــات. يجــوز لفريــق العمــل 
تحديــث أو تعديــل البيانــات فــي أي وقــت، وبــدون أي إشــعار، مــع عــدم تقديــم أي التــزام 

بتحديــث المعلومــات 

الخطأ والسهو

يعــرض األطلــس الرقمــي للمناطــق الهامــة للثدييــات البحريــة أحــدث المعلومــات حتــى هــذا 
ــخ وأيضــً طبقــات إضافيــة )ومنهــا مناطــق أخــرى لهــا أهميــة – مناطــق محــددة، مناطــق  التاري
https://www.marinemammalhabitat.( وهــي غيــر متوفــرة للتنزيــل العــام )مرشــحة للتســجيل

.)org/imma-eatlas

يســعى فريــق عمــل المناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة – لجنــة بقــاء األنــواع التابعــة لاتحــاد 
أحــدث  علــى  المحافظــة  إلــى  المحميــة  للمناطــق  العالميــة  الطبيعة/اللجنــة  لصــون  الدولــي 
المعلومــات والبيانــات الدقيقــة طــوال الوقــت، وســوف تقــوم الجهــة المســؤولة عــن اإلصــدار 
بإعــام شــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة ش م م عــن أي خطــأ أو ســهو، إن وجــد، 
وســيتم إدراج هــذه المعلومــات ضمــن اإلصــدارات الجديــدة لهــذا األطلــس كلمــا أمكــن. فــي حــال 
ماحظــة أي خطــأ أو ســهو يرجــى إعــام فريــق عمــل المناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة – لجنــة 
بقــاء األنــواع التابعــة لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعة/اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة مــن 

أجــل تصحيــح األخطــاء فــي اإلصــدارات المســتقبلية.

https://www.marinemammalhabitat.org/contacts :للتواصل
 IMMA Programme – Tethys Research Institute c/o Acquario :العنوان البريدي

Milano, Italy 220121 Civico Viale G. B. Gadio

فــي حــال وجــود أي استفســار حــول أي مــن المصطلحــات المســتخدمة أو حــول شــروط الترخيــص 
يرجــى زيــارة الموقــع التالــي: 

تنويه
فريــق عمــل المناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة – لجنــة بقــاء األنــواع التابعــة لاتحــاد الدولــي 
العالميــة  البيانــات  وقاعــدة   )2019( المحميــة  للمناطــق  العالميــة  الطبيعة/اللجنــة  لصــون 
للمناطــق المهمــة للثدييــات البحريــة )يونيــو 2020( متوفــرة بموجــب اتفاقيــة حــول شــروط وبنــود 
االســتخدام الموضوعــة مــن قبــل االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة وفريــق عمــل المناطــق الهامــة 
للثدييــات البحريــة التابــع لمفوضــة بقــاء األنواع/المفوضيــة الدوليــة للمناطــق المحميــة، ويمكــن 

الوصــول إليهــا مــن خــال الرابــط التالــي: 

فريق عمل المناطق
 المحمية للثدييات

 البحرية

https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-spatial-layer-download/

https://www.5oes.com/get-in-touch/

http://www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas
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المقدمة
تأســس فريــق عمــل المناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة  ســنة 2013 مــن خــال مشــاركة ثاثــة أطــراف 
ــي لصــون  ــة، 2( االتحــاد الدول ــات البحري ــة للثديي ــة للمناطــق المحمي ــة الدولي مــن أصحــاب المصلحــة: 1( اللجن
ــة، 3( أعضــاء  الطبيعــة ومواردهــا - المفوضيــة العالميــة للمناطــق المحميــة - نائــب رئيــس الشــؤون البحري
مفوضيــة االتحــاد الدولــي لبقــاء األنــواع. مهمــة الفريــق هــي تســهيل العمــل الجماعــي فــي مجــال »تبــادل 
البحريــة  الثدييــات  تأســيس محميــات  المعرفــة ونشــرها، وأدوات  المعلومــات والخبــرات، والحصــول علــى 
ومراقبتهــا وإدارتهــا«، وقــد تــم تشــكيل فريــق العمــل علــى أســاس تشــجيع اســتخدام األدوات المكانيــة 

لتحقيــق أهــداف واتفاقــات لهــذه المناطــق المحميــة، وفــرص التعــاون بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة.

منــذ تأســيس فريــق العمــل تــم تنظيــم مجموعــة مــن ورش العمــل اإلقليميــة خــال الفتــرة 2016 – 2021 لتحديــد 
المناطــق المهمــة للثدييــات البحريــة. وقــد شــارك بهــذه الــورش عــدد مــن الخبــراء مــن أصحــاب الخبــرات 
المكثفــة فــي مجــال الثدييــات البحريــة الموجــودة فــي كل منطقــة مــن المناطــق التــي تــم تقييمهــا لغــرض 
ــة  ــم تنظيــم ورشــة عمــل بمدين ــة. وفــي شــهر مــارس )أذار( 2019 ت ــات البحري ــل الهامــة للثديي ــد الموائ تحدي
صالــة، ســلطنة ُعمــان، ونتيجــة لهــذه الورشــة تــم تحديــد 55 منطقــة محميــة، باإلضافــة إلــى 13 منطقــة مهمــة 
)محصــورة(. وبحلــول عــام 2021 نكــون قــد أكملنــا تنظيــم 7 ورش عمــل إقليميــة )البحــر األبيــض المتوســط 
2016، جــزر المحيــط الهــادئ 2017، شــمال شــرق المحيــط الهنــدي وجنــوب شــرق البحــار اآلســيوية 2018، امتــداد 
البحــر الجنوبــي 2018، غــرب المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب 2019، ميــاه أســتراليا ونيوزيلنــدا وجنــوب شــرق 

ــة جنــوب شــرق المحيــط الهــادئ 2021(. المحيــط الهنــدي 2020، المنطقــة االســتوائية والمعتدل

الغــرض مــن تحديــد المناطــق الهامــة للثدييــات البحريــة هــو تنبيــه صانعــي السياســات والقــرارات وتوجيــه 
عنايتهــم إلــى المناطــق الُمحتاجــة إلــى تطبيــق معاييــر فعالــة لــإلدارة والحمايــة. وبالتالــي فــإن هــذه المناطــق 
التــي تــم تحديدهــا ال تعتبــر أنهــا حــدود ألي صاحيــة أو اختصــاص. وبالرغــم مــن تحديــد هــذه المناطــق كــي 
يتــم تحويلهــا إلــى محميــات بحريــة، إال إنــه تــم تحديــد هــذه المناطــق المهمــة للثدييــات البحريــة دون النظــر 

فــي مضاعفــات اإلدارة، وعلــى يــِد فريــق العمــل المكــون مــن العلمــاء وليــس مــن الحكومــات.

القســم التالــي مخصــص الستكشــاف المناطــق المهمــة للثدييــات البحريــة فــي الميــاه الُعمانيــة والتــي تــم 
ــواع /  ــة االتحــاد الدوليلصــون الطبيعــة لبقــاء األن ــق العمــل المشــترك بيــن مفوضي تحديدهــا مــن قبــل فري
المفوضيــة الدوليــة للمناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة وفريــق العمــل فــي غــرب المحيــط الهنــدي وبحــر 

العــرب.

مــن أصــل 34 منطقــة تــم تحديدهــا حــول شــبه الجزيــرة العربيــة )صــورة 1(، توجــد فــي الميــاه الُعمانيــة 4 
مناطــق لمحميــات الثدييــات البحريــة و 3 مناطــق محصــورة. الصفحــات التاليــة تعــرض تفاصيــل ومعلومــات 
كل واحــدة مــن المحميــات األربــع. وكل ورقــة معلومــات تحتــوي علــى تفاصيــل كثيفــة عــن معاييــر التأهيــل 

ــة. ــم اعتمادهــا لمســاندة تصنيــف محميــات الثدييــات البحري التــي ت

صــورة 1: مناطــق محميــات الثدييــات البحريــة، والمناطــق المهمــة، والمناطــق المحصــورة التــي تــم تحديدهــا حــول شــبه الجزيــرة 
العربيــة مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للمناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة / فريــق العمــل.

عملية االختيار
تتكــون مجريــات اختيــار محميــات الثدييــات البحريــة مــن ثاثــة مراحــل أساســية، وفــي كل مرحلــة توجــد مشــاركات 

مــن كبــار خبــراء الثدييــات البحريــة، باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن فريــق العمــل.

المرحلــة األولــى البدايــة تكــون مــع ترشــيح مبدئــي للمناطــق المهمــة مــن قبــل أعضــاء المجتمــع 
العلمــي للمنطقــة والتــي يمكــن أن تصبــح محميــات للثدييــات البحريــة. ويتــم تقديــم ومناقشــة هــذه 

االقتراحــات مــن قبــل الخبــراء المجتمعيــن والمشــاركين فــي ورش العمــل.

المرحلــة الثانيــة بعــد نهايــة ورشــة العمــل يقــوم الخبــراء بمراجعــة هــذه المناطــق، وفــي حــال كانــت أي 
منطقــة تفــي بمعيــار واحــد أو أكثــر مــن المعاييــر الموضوعــة، يتــم ترشــيح هــذه المنطقــة للتصنيــف 

ضمــن المناطــق المهمــة للثدييــات البحريــة للمراجعــة النهائيــة.

المرحلــة الثالثــة وتشــتمل علــى مراجعــة نهائيــة مــن قبــل لجنــة مســتقلة لتحديــد قبــول التصنيــف 
ضمــن المناطــق المهمــة للثدييــات البحريــة، وعنــد تأكيــد القــرار بموافقــة جميــع الخبــراء اإلقليمييــن، 
يتــم نشــر المعلومــات عــن المنطقــة واألدلــة الثبوتيــة مــن خــال األطلــس الرقمــي التابــع لفريــق العمــل.
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وصف للمعايير
مــا يلــي هــو موجــز عــن معاييــر االختيــار الموضوعــة، والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن الرابــط التالــي: 

https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-criteria

توجد أربعة معايير أساسية وثمانية معايير ثانوية:

األنواع أو األعداد المعرضة للخطر
المناطق التي تحتوي على موائل مهمة لبقاء وتعافي األنواع المهددة والمتناقصة.

التوزيع والوفرة
معيار ثانوي )ب( 1 – المجموعات الصغيرة والمستوطنة

المناطــق التــي تســاند علــى األقــل نــوع واحــد، أو تضــم نســبة كبيــرة مــن هــذه األنــواع أو 
األعــداد، والتــي تتواجــد باســتمرار.

معيار ثانوي )ب( 2 – التجمعات
المناطق التي تحتوي على مقومات كامنة تساند تجمعات كبيرة من األنواع أو األعداد.

خصائص متميزة
معيار ثانوي )د( 1 – التميز

المناطــق التــي تتميــز بأعــداد مســتدامة مــن الحيوانــات التــي تتميــز بخصائــص وراثيــة أو 
ســلوكية أو بيئيــة متميــزة.

معيار ثانوي )د( 2 – التنوع
المناطق التي تحتوي على موائل تساند وجود تنوع مهم ألنواع الثدييات البحرية.

األنشطة الرئيسية للدورة الحياتية
معيار ثانوي )ج( 1 – مناطق التكاثر

المناطــق المهمــة لألنــواع أو األعــداد للتــزاوج، والــوالدة، و / أو العنايــة بصغارهــا لوقــت 
الفطــام.

معيار ثانوي )ج( 2 – مناطق المراعي
المناطق والظروف التي توفر قاعدة تغذية مهمة تعتمد عليها األنواع أو األعداد.

معيار ثانوي )ج( 3 – مسارات الهجرة
المناطــق المســتخدمة للهجــرات المهمــة أو التحــركات األخــرى، غالبــً للوصــول إلــى مناطــق 
محــددة ومتميــزة للــدورة الحياتيــة، أو أجــزاء مختلفــة مــن المراعــي طــوال العــام لألنــواع أو 

األعــداد غيــر المهاجــرة.

المعيار
) أ ( 

المعيار
) ب ( 

المعيار
) د ( 

المعيار
) ج ( 

قائمــة بمناطــق محميــات الثدييــات البحريــة والمناطــق الهامــة للثدييــات البحريــة والمناطــق المحصــورة فــي شــبه الجزيــرة 
ــة وتوجــد تفاصيــل أخــرى عنهــا فــي الصفحــات  ــاه الُعماني ــة. المناطــق المطبوعــة بالخــط العريــض تدخــل ضمــن المي العربي

التاليــة.

التصنيف المنطقة
منطقة مهمة 1- ظفار

منطقة مهمة 2- أرخبيل فراسان

منطقة مهمة 3- خليج كوتش

منطقة مهمة 4- خليج مصيرة والمياه المقابلة في عرض البحر

منطقة مهمة 5- خليج سلوى

منطقة مهمة 6- مصب وجداول نهر السند

منطقة مهمة 7- أرخبيل الكشادويب

منطقة مهمة 8- أرخبيل المالديف ومياه المحيط المجاورة

منطقة مهمة 9- مياني هور

منطقة مهمة 10- المياه الساحلية لمدينة مسقط والوديان في عرض البحر

منطقة مهمة 11- المياه الساحلية في ناخيلو

منطقة مهمة 12- شمال شرق بحر العرب

منطقة مهمة 13- شمال الخليج والتقاء نهري دجلة والفرات ونهر كوران

منطقة مهمة 14- الجزر الواقعة شمال البحر األحمر

منطقة مهمة 15- بحر العرب الُعماني

منطقة مهمة 16- سيندهودروغ – كاروار

منطقة مهمة 17- الخلجان جنوب البحر األحمر المصري، والشعاب المرجانية والجزر في عرض البحر

منطقة مهمة 18- جنوب الخليج والمياه الساحلية

منطقة مهمة 19- خليج سلوى وشمال الخليج

منطقة ذات أهمية 20- مجمع جزر تشورنا – كايو

منطقة ذات أهمية 21- داالك والمياه الجنوبية المجاورة

منطقة ذات أهمية  22- خليج دونجوناب – جزيرة موكاوار

منطقة ذات أهمية 23- خليج عدن وأرخبيل سقطرى

منطقة ذات أهمية 24- المياه الساحلية الشمالية لمضيق هرمز

منطقة ذات أهمية 25- كانياكوماري

منطقة ذات أهمية 26- ماكران إلى داران – جيواني

منطقة ذات أهمية 27- شبه جزيرة مسندم

منطقة ذات أهمية 28- مياه عرض البحر مقابل إمارة الفجيرة

منطقة ذات أهمية 29- السواحل والمياه الجنوبية للهند

منطقة ذات أهمية 30- مضيق تيران

منطقة ذات أهمية 31- أرخبيل سواكين والجنوب السوادني للبحر األحمر

منطقة ذات أهمية 32- ثان إلى راتناجري

منطقة ذات أهمية 33- وادج بانك إلى بار ريف

منطقة ذات أهمية 34- الجزر الموجودة غرب هرمز

بيانات المنطقة من المناطق الهامة 
للثدييات البحرية



83وصف المناطق

المناطق المهمة للثدييات 
البحرية في ظفار

المناطق التي تلبي معايير 
االختيار مساحة عازلة مقترحة 

لاستعمال في تطوير المعايير 
المناسبة على أساس المكان

المعلومــات الــواردة فــي هــذه الخريطــة مســتمدة مــن عمــل الخبــراء المجتمعيــن إقليميــً فــي المنطقــة، 
وجــرى التعامــل بعنايــة فائقــة أثنــاء وضــع هــذه الخراطــة التــي تســتخدم الجغرافيــا الهرميــة عاليــة 
 )GNU( والموزعــة وفــق رخصــة جنــو )الدقــة العالميــة المتســقة ذاتيــً )النســخة 20306 أغســطس 2016/19
العموميــة الصغــرى مــن قبــل المركــز الوطنــي للمعلومــات البيئيــة التابــع لــإلدارة الوطنيــة للمحيطــات 
والغــاف الجــوي. وال يتحمــل المؤلفــون المســؤولية عــن األخطــاء واإلغفــاالت والدقــة الموضعيــة ، وهــي 

خيــر مخصصــة الســتعماالت الماحــة.

األنواع أو األعداد المعرضة للخطر
الــذي ال يقــوم بالهجــرة  الحــوت األحــدب  أنــواع  الوحيــد مــن  النــوع  العــرب األحــدب هــو  إن حــوت بحــر 
لمســافات طويلــة بيــن مناطــق التكاثــر عنــد خطــوط العــرض المنخفضــة، ومناطــق المراعــي عنــد 
خطــوط العــرض المرتفعــة 1، 2. وهــذه الحيتــان تعتبــر معزولــة ومتميــزة مــن الناحيــة الوراثيــة 3، وتشــير 
تقديــرات عامــات إعــادة األســر الناتجــة عــن دراســات تعريــف الصــور مقابــل ســواحل ســلطنة ُعمــان إلــى 
وجــود أقــل مــن 100 حــوت )82 حــوت 95% فاصــل الثقــة 60 – 111(، ممــا يوفــر معلومــات منطقيــة لــإلدراج علــى 
القائمــة الحمــراء لألصنــاف المهــددة 4. ومــن خــال الدراســات الميدانيــة المتخصصــة، ومتابعــة عــن طريــق 
األقمــار الصناعيــة، والمراقبــة األصــوات المتنقلــة تــم التأكيــد علــى أن منطقــة ظفــار هــي واحــدة مــن أهــم 
الموائــل لهــذا النــوع فــي الميــاه الُعمانيــة. وضمــن منطقــة ظفــار كانــت أعلــى نســبة كثافــة للمشــاهدات 
واألصــوات وتواجــد األصنــاف تتركــز فــي خليــج الحانيــات )كمــا هــو واضــح مــن ســجات مراقبــة األقمــار 
الصناعيــة والســلوكيات المحليــة( 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. وقــد تمــت مشــاهدة دولفيــن المحيــط الهنــدي 
األحــدب أيضــً فــي منطقــة ظفــار وســواحل بحــر العــرب األوســع مــع تفضيــل شــديد للموائــل الموجــودة 
فــي الميــاه الضحلــة القريبــة مــن الشــاطئ. وكانــت هنالــك مشــاهدات حــول خليــج حاســك وجنــوب 
غــرب صالــة، كمــا تــم أيضــً توثيــق مشــاهدات فــي المناطــق الواقعــة بينهمــا. وهــذه األنــواع مدرجــة فــي 

القائمــة الحمــراء علــى أنهــا مهــددة 13.

المعيار
) أ ( 

المعيار
) ب ( 

التوزيع والوفرة
معيــار ثانــوي )ب( 2 – التجمعــات: نمذجــة بيانــات مشــاهدات حــوت بحــر العــرب األحــدب بالعاقــة مــع جهــود 
المســح باســتخدام تقنيــة المتجــه الذاتــي المكانــي لحســاب العاقــة الترابطيــة التلقائيــة، باإلضافــة 
إلــى نتائــج دراســات القيــاس عــن بعــد باســتخدام األقمــار الصناعيــة، تؤكــد أن الكثافــة العاليــة نســبيً 
للحيتــان بمنطقــة ظفــار هــي انعــكاس للســلوكيات، وليــس فقــط جهــود المســح 14، 15، 16، 17. وقــد كانــت 
التجمعــات مصاحبــة لســلوكيات الغــذاء والتكاثــر، وخــال فتــرة مــن فتــرات المســح تمــت مشــاهدة هــذه 

األنشــطة بشــكل متزامــن 5.

األنشطة الرئيسية للدورة الحياتية
معيــار ثانــوي )ج( 1 – مناطــق التكاثــر: مــن خــال المراقبــة الصوتيــة الســالبة تــم توثيــق وجــود أغانــي حــوت 
بحــر العــرب األحــدب خــال الفتــرة مــن شــهر نوفمبــر حتــى نهايــة شــهر مايــو 12، 18. كمــا تمــت مراقبــة 
ســلوكيات أخــرى مصاحبــة للتكاثــر علــى شــكل مجموعــات متنافســة مقابــل رأس حاســك 5. وأيضــً تمــت 

مشــاهدة هــذه الحيتــان مــع صغارهــا بمنطقــة ظفــار 7 مــرات خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2014 10.

معيــار ثانــوي )ج( 2 – مناطــق المراعــي: تــم توثيــق حــوت بحــر العــرب األحــدب وهــو يتغــذى علــى الشــبكة 
الفقاعيــة ضمــن منطقــة حاســك / خليــج الحانيــات 5 باإلضافــة إلــى توثيــق 17 مشــاهدة حــاالت الرعــي 
إلــى 2017 10. توجــد ســجات أيضــً ألنــواع أخــرى ومــن ضمنهــا حــوت  بالمنطقــة خــال الفتــرة مــن 2001 
برايــدس، والحــوت القاتــل الــكاذب، والدولفيــن الشــائع، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري 

األنــف، ودولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب 10.

المعيار
) ج ( 

خصائص متميزة
معيــار ثانــوي )د( 2 – التنــوع: التنــوع بهــذه المنطقــة يشــمل مجموعــة مــن األنــواع التــي تظهــر تفضيــات 
بيئيــة مختلفــة، وبعــض األنــواع تســتغل موائــل الميــاه الضحلــة القريبــة مــن الشــاطئ )دولفيــن المحيــط 
الهنــدي األحــدب علــى ســبيل المثــال( وموائــل أخــرى فــي عــرض البحــر )حــوت كوفييــه ذو المنقــار(. 
ــى  ــواع تمثــل أيضــا أنواعــً تتغــذى علــى مســتويات غذائيــة مختلفــة، مــن حــوت باليــن إل مجموعــات األن
المفتــرس األعلــى، مثــل الحــوت القاتــل والحــوت القاتــل الــكاذب. مراجعــة بيانــات المشــاهدات تشــير إلــى 
أن رأس نــوس هــو الحــد األقصــى غربــً لســجات مشــاهدة دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب، وعــدم 
وجــود مشــاهدات بيــن هــذه النقطــة غربــً إلــى مربــاط 10. تــم تأكيــد مــا ال يقــل عــن 17 نــوع مــن الحوتيــات 
بمنطقــة ظفــار، ومــن المعتقــد أيضــً وجــود حــوت العنبــر القــزم. قائمــة األنــواع التــي تــم تأكيدهــا تشــمل: 
الدولفيــن الشــائع، الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف، الدولفيــن الــدوار، دولفيــن المحيــط الهنــدي والهادئ 
قــاروري األنــف، الدولفيــن خشــن األســنان، دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب، دولفيــن ريســوس، الحــوت 
القاتــل الــكاذب، الحــوت القاتــل، حــوت العنبــر القــزم، الحــوت بطيخــي الــرأس، الحــوت المرشــد قصيــر 
الزعانــف، حــوت كوفييــه ذو المنقــار، حــوت العنبــر، حــوت برايــدس، حــوت بحــر العــرب األحــدب، وحــوت 
شــمال المحيــط الهنــدي األزرق. وقــد تــم تســجيل هــذا التجمــع المكــون مــن 18 نــوع فــي المنطقــة بيــن 

رأس نــوس ورأس حاســك 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11.

المعيار
) د ( 

أنواع ومعايير التأهيل

حوت المحيط الهندي األزرق 
Balaenoptera musculus indica  

معيار أ، ج )2(
 حوت برايدس 

 Balaenoptera edeni

معيار أ، ج )1، 2( 
حوت بحر العرب األحدب

Megaptera novaeangliae 

معيار أ، ب )2(، ج )1، 2( 
حوت العنبر 

Phystere macrocephalus

معيار ج )1، 2( 
الحوت القاتل المزيف

Pseudorca crassidens 

معيار ج )1( 
دولفين المحيط الهندي األحدب  

Sousa plumbea

تنوع الثدييات البحري

 معيار د )2(

Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus indica

Delphinus delphis tropicalis
Globicephala macrorhynchus

Grampus griseus
Kogia sima

Megaptera novaeangliae
Orcinus orca

Peponocephala electra
Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens
Sousa plumbea

Stenella longirostris
Steno bredanensis
Tursiops aduncus
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris

المساحة  )كلم2( = 19.168

ظفـــار

تتميــز الميــاه البحريــة بمنطقــة ظفــار بظــروف محيطيــة مفعمــة بالحيويــة وخاضعــة لتأثيــرات 
العواصــف الموســمية الصيفيــة والشــتوية، كمــا أن قــاع البحــر شــديد التنــوع ويتكــون مــن الجــرف 
القــاري وموائــل علــى منحــدرات شــديدة تصــُل ألعمــاق ســحيقة. وهــذه البيئــة توفــر مجموعــة 
مــن الموائــل عاليــة اإلنتاجيــة لمجموعــات متنوعــة مــن أنــواع الحوتيــات. وقــد تــم توثيــق هــذه 
المقومــات خــال أعمــال المســح التــي اكتملــت ســنة 1999. وتعتبــر هــذه المنطقــة فــي غايــة 
األهميــة بالنســبة لحــوت بحــرب العــرب األحــدب، حيــث تشــير البيانــات إلــى درجــة عاليــة مــن االرتبــاط 
بالموقــع، باإلضافــة إلــى الســلوكيات المصاحبــة لعمليــة التكاثــر )الغنــاء والعجــول( والتغذيــة. تــم 
تأكيــد وجــود ســبعة عشــر نوعــً مــن الحوتيــات بهــذه المنطقــة حتــى هــذا التاريــخ، والتــي تتــراوح 
مــن أنــواع دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادي قــاروري األنــف 
المســتوطنة بالقــرب مــن الســواحل، إلــى األنــواع التــي تعيــش فــي األعمــاق ومــن ضمنهــا دولفيــن 
ريســوس، والدولفيــن خشــن األســنان، وحــوت كوفييــه ذو المنقــار. المشــاهدات الحديثــة والبيانات 
الصوتيــة تشــير إلــى احتمــال تزايــد هــذه األهميــة بالنســبة لحــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق.

موجز

الثدييات البحرية 
في ظفار

وصف معايير التأهيل
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موجز

المناطق المهمة للثدييات 
البحرية في خليج مصيرة والمياه 

المقابلة

المناطق التي تلبي معايير 
االختيار

مساحة عازلة مقترحة 
لاستعمال في تطوير المعايير 

المناسبة على أساس المكان

الخريطــة مســتمدة مــن  الــواردة فــي هــذه  المعلومــات 
عمــل الخبــراء المجتمعيــن إقليميــً فــي المنطقــة، وجــرى 
التعامــل بعنايــة فائقــة أثنــاء وضــع هــذه الخراطــة التــي 
العالميــة  الدقــة  عاليــة  الهرميــة  الجغرافيــا  تســتخدم 
 )2016/19 أغســطس   20306 )النســخة  ذاتيــً  المتســقة 
والموزعــة وفــق رخصــة جنــو )GNU( العموميــة الصغــرى 
التابــع  البيئيــة  للمعلومــات  الوطنــي  المركــز  قبــل  مــن 
ــإلدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــاف الجــوي. وال يتحمــل  ل
المســؤولية عــن األخطــاء واإلغفــاالت والدقــة  المؤلفــون 
الموضعيــة ، وهــي خيــر مخصصــة الســتعماالت الماحــة.

ــة فــي  ــة الغربي ــمية الجنوبي ــف الموس ــة للعواص ــة المصاحب ــة القوي ــواج المدي ــاند األم تس
تكويــن إنتاجيــة أوليــة عاليــة بمنطقــة خليــج مصيــرة. وتعتبــر هــذه المنطقــة مــن أهــم الموائــل 
وبيانــات  الصوتيــة،  والســجات  المشــاهدات،  خــال  ومــن  المهــدد،  األحــدب  العــرب  بحــر  لحــوت 
القياســات عــن بعــد، وســجات ســفن صيــد الحيتــان أمكــن تأكيــد أهميــة هــذه المنطقــة للغــذاء 
والتكاثــر. كمــا تظهــر األصنــاف المهــددة مــن دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب علــى طــول العديد 
مــن الســواحل، حيــث تــم تســجيل كثافــة أعلــى فــي غبــة حشــيش وهــو خليــج كبيــر مــن الميــاه 
الضحلــة. كمــا تمــت مشــاهدة حيتــان برايــد مــع صغارهــا وهــي تتغــذى فــي المنطقــة الواقعــة 
شــمال خليــج مصيــرة، وإلــى الشــرق مــن جزيــرة مصيــرة. كانــت هنالــك مشــاهدات دوريــة لدولفيــن 
المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف فــي الميــاه الداخليــة خــال أعمــال المســح فــي بدايــة عــام 
2000، إال أن معــدل المشــاهدات حاليــً منخفــض، ويحتمــل أن يكــون هــذا االنخفــاض نتيجــة للصيــد 
ــب الشــرقي للمنطقــة  ــاه المفتوحــة فــي الجان ــواع المي العرضــي و / أو النــزوح. تمــت مشــاهدة أن
ومــن ضمنهــا الحــوت القاتــل، والحــوت القاتــل الــكاذب، وحــوت كوفييــه ذو المنقــار، وحــوت العنبــر. 
ســجات الحوتيــات الجانحــة علــى الشــواطئ أو العالقــة فــي الشــباك تشــير إلــى وجــود عــدة أنــواع 

مهــددة بالصيــد العرضــي والشــباك الخيشــومية.

المعيار
) أ ( 

األنواع أو األعداد المعرضة للخطر
التصنيــف الحالــي للحيتــان الحدبــاء حــول العالــم بموجــب القائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة 
لألصنــاف المهــددة هــو »األقــل اهتمامــً«، فــي حيــن أن تصنيــف حــوت بحــر العــرب األحــدب هــو »مهــدد 
باالنقــراض«4، وحيتــان بحــر العــرب الحدبــاء هــي حيتــان غيــر مهاجــرة، وهــذه خاصيــة فريــدة تتميــز بهــا 
عــن بقيــة أنــواع الحيتــان الحدبــاء حــول العالــم. فهــي ال تهاجــر بيــن مناطــق التكاثــر عنــد خطــوط العــرض 
المنخفضــة ومناطــق المراعــي عنــد خطــوط العــرض المرتفعــة2، 4، 19، 20. كمــا أن هــذه المجموعــة متميــزة 
مــن الناحيــة الوراثيــة، ومــن ناحيــة التكاثــر منعزلــة عــن المجموعــات األخــرى3. دولفيــن المحيــط الهنــدي 
األحــدب مــدرج ضمــن تصنيــف »مهــدد باالنقــراض« علــى امتــداد المحيــط الهنــدي ضمــن القائمــة الحمــراء 
ــم تســجيل 40 مشــاهدة لهــذا الدولفيــن ضمــن  ــاف المهــددة13. ت ــي لصــون الطبيعــة لألصن لاتحــاد الدول
ــة خــال األعمــال المتخصصــة للمســح مــن علــى الســفينة خــال الفتــرة مــن 1986  محميــة الثدييــات البحري
إلــى 2006، بالرغــم مــن أن هــذه الجهــود نــادرًا مــا كانــت موجهــة للبحــث عــن دولفيــن المحيــط الهنــدي 
األحــدب، كمــا قــام عــدد مــن المؤلفيــن بتدويــن ماحظاتهــم حــول أهميــة هــذه المناطــق بالنســبة لهــذه 
ــي  ــى حوال ــراوح مــن دولفيــن منفــرد إل ــى أعــداد تت ــواع21، 22، 23، 13. ســجات حجــم المجموعــات تشــير إل األن
مئــة دولفيــن، باإلضافــة إلــى بعــض المجموعــات التــي كانــت مــن أكبــر المجموعــات التــي تــم تســجيلها10، 23. 
وبالرغــم مــن عــدم وجــود دراســات متخصصــة لهــذه المنطقــة، إال أنــه مــن المعــروف عــن هــذه األنــواع أنهــا 
تعيــش بالقــرب مــن الشــواطئ ضمــن موائــل محصــورة13، 24، 25. وبالتالــي يمكــن اســتنتاج احتمــال تواجــد 
جميــع المتطلبــات البيئيــة لهــذه األنــواع ضمــن محميــة الثدييــات البحريــة. حــوت برايــدس، كنــوع، مصنــف 
علــى أنــه أقــل اهتمــام فــي القائمــة الحمــراء26. إال أن هــذا التقييــم ال يميــز بيــن أيــة أشــكال متميــزة ومعروفــة 
لهــذه األنــواع. فــي بحــر العــرب وبحــر ُعمــان كانــت هنالــك أعمــال غيــر قانونيــة لصيــد الحيتــان فــي منتصــف 
ســتينات القــرن الماضــي نتــج عنهــا تســجيل مقتــل 849 حــوت 27. حاليــً توجــد معلومــات قليلــة عــن حالــة 
حــوت برايــدس بالمنطقــة، ومــا إذا كان كا الشــكلين يتشــاركان بنفــس الحالــة28. الدالئــل الموجــودة مــن 
الحيتــان الجانحــة فــي معظــم مناطــق شــمال غــرب المحيــط الهنــدي تشــير إلــى أنهــا معرضــة لخطــر الوقــوع 
ــواع أخــرى مــن الحيتــان الكبيــرة  ــات الســفن، كمــا هــي الحــال بالنســبة ألن فــي الشــباك الخيشــومية وضرب

بالمنطقــة 29، 30.

المعيار
) ج ( 

األنشطة الرئيسية للدورة الحياتية
معيــار ثانــوي )ج( 2 – مناطــق المراعــي: يتميــز خليــج مصيــرة باإلنتاجيــة العاليــة، وخاصــة عنــد نهايــة موســم 
الريــاح الموســمية الجنوبيــة الغربيــة، وخــال الفتــرة التــي تليهــا مباشــرة، كمــا هــو واضــح مــن القيــم العاليــة 
للكلوروفيــل )أ( والتــي تعــد مــن أعلــى القيــم التــي يتــم قياســها عــن بعــد أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى 
علــى الســاحل الُعمانــي 31، 32، 33. وهــذه اإلنتاجيــة العاليــة تصاحبهــا كتلــة حيويــة ضخمــة مــن األســماك 
القــادرة علــى مســاندة التوســع فــي أعمــال صيــد األســماك، باإلضافــة إلــى ســلوكيات غذائيــة محتملــة لــكل 
مــن حــوت بحــر العــرب األحــدب وحــوت برايــدس 2، 22. تحاليــل محتويــات معــدة حــوت بحــر العــرب األحــدب )ع 
= 190( أظهــرت أن أكثــر مــن 50% مــن هــذه الحيتــان كانــت معدتهــا ممتلئــة بشــكل »معتــدل« إلــى »وفيــر« 
ــً  1، 27. مواقــع الصيــد المختــارة مــن قبــل المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان تشــير إلــى أن حوالــي 30 حوت

منهــا تــم صيدهــا فــي خليــج مصيــرة 34 ومــن المحتمــل أنهــا متمثلــة فــي عينــات محتويــات المعــدة التــي 
تــم فحصهــا. ومــن المعتقــد أيضــً أن حيتــان برايــد تتغــذى دوريــً فــي هــذه المنطقــة، كمــا تــدل عليــه 
المشــاهدات العديــدة خــال األعمــال المتخصصــة بمســح الحوتيــات وهــي تندفــع نحــو الطعــام و / أو حيتــان 
مصاحبــة ألســراب كبيــرة مــن أســماك الميــاه الضحلــة أو أســماك الســردين أو غيرهــا مــن األســماك الصغيــرة 

األخــرى 22، 35، 36، 37.

المعيار
) د ( 

خصائص متميزة
معيــار ثانــوي )د( 2 – التنــوع: المناطــق الهامــة للثدييــات البحريــة توفــر الموائــل لحوالــي 11 نوعــً مــن الحوتيــات 
التــي تــم تأكيــد وجودهــا 2، 5، 9، 10. وهنالــك تنــوع كبيــر بيــن الموائــل المتوفــرة، مــع وجــود دولفيــن المحيــط 
ــاه  ــة المي ــرة ضحل ــة مــن الشــواطئ )والتــي تتشــكل مــن خلجــان صغي ــاه القريب الهنــدي األحــدب فــي المي
إلــى مناطــق صخريــة(، وهنالــك أنــواع أخــرى متوزعــة حصريــً فــي عــرض البحــر، ومــن ضمنهــا الحــوت القاتــل، 
والحــوت القاتــل الــكاذب، والدولفيــن الــدوار، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع، وحــوت العنبــر، 
وحــوت كوفييــه ذو المنقــار، والتــي تــم تســجيل وجودهــا فــي الميــاه العميقــة )حوالــي 200 متــر(، وباألخــص 
فــي المنطقــة شــرق جزيــرة مصيــرة. غــزارة البيانــات لهــذه المنطقــة غيــر متســاوية، حيــث تــم تســجيل 
معظــم المشــاهدات فــي خليــج مصيــرة والقليــل منهــا فــي المناطــق الواقعــة فــي عــرض البحــر، بمــا فيهــا 

موائــل الميــاه العميقــة ومناطــق ذات إنتاجيــة عاليــة جــدًا.

الحوت األحدب 
Megaptera novaeangliae

معيار أ، ج )2( 
دولفين المحيط الهندي األحدب 

Sousa plumbea

المساحة = 23.881 )كم مربع(

خليج مصيرة 
والمياه المقابلة

المعيار ج )2(

Balaenoptera edeni
Delphinus delphis tropicalis
Megaptera novaeangliae

Orcinus orca
Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens
Sousa plumbea

Stenella longirostris
Tursiops aduncus
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris

أنواع ومعايير التأهيل

تنوع الثدييات البحري

وصف معايير التأهيل



85وصف المناطق

المساحة = 4.703 )كم مربع(
المناطق المهمة للثدييات البحرية في 
المياه الساحلية والوديان البحرية في 

مسقط

مــن  مســتمدة  الخريطــة  هــذه  فــي  الــواردة  المعلومــات 
عمــل الخبــراء المجتمعيــن إقليميــً فــي المنطقــة، وجــرى 
التعامــل بعنايــة فائقــة أثنــاء وضــع هــذه الخراطــة التــي 
العالميــة  الدقــة  عاليــة  الهرميــة  الجغرافيــا  تســتخدم 
 )2016/19 أغســطس   20306 )النســخة  ذاتيــً  المتســقة 
والموزعــة وفــق رخصــة جنــو )GNU( العموميــة الصغــرى مــن 
قبــل المركــز الوطنــي للمعلومــات البيئيــة التابــع لــإلدارة 
الوطنيــة للمحيطــات والغــاف الجــوي. وال يتحمــل المؤلفــون 
المســؤولية عــن األخطــاء واإلغفــاالت والدقــة الموضعيــة ، 

الماحــة. وهــي خيــر مخصصــة الســتعماالت 

األنشطة الرئيسية للدورة الحياتية
ــر: تقريــر بونامبــاالم 36 يشــير إلــى أنــه تمــت مشــاهدة صغــار الحيتــان بنســبة 77% )ع =  معيــار ثانــوي )ج( 1 – مناطــق التكاث
133( مــن جميــع مجموعــات الحوتيــات التــي تمــت مراقبتهــا خــال أعمــال المســح المتخصصــة التــي تــم القيــام بهــا فــي منطقــة 
مســقط مــن عــام 2004 إلــى عــام 2006. وغالبــً كانــت مشــاهدات صغــار الدولفيــن الــدوار )ع = 55(، والدولفيــن الشــائع )ع = 32(، 
والدولفيــن قــاروري األنــف )ع = 33(، حيــث تمــت مشــاهدة هــذه األنــواع الثاثــة بمنطقــة مســقط خــال جميــع شــهور الســنة 22، 
23، 36، 37. وفــي حيــن إنــه لــم تتــم أيــة دراســات للتعــرف بواســطة الصــور أو العينــات الوراثيــة لتأكيــد تواجــد نفــس الحيوانــات، 
إال أن انتظــام تواجدهــا ومــدى تكــرار مشــاهدة هــذه األنــواع ومعهــا صغارهــا يشــير إلــى وجــود دليــل قــوي علــى أهميــة منطقــة 

مســقط للتكاثــر بالنســبة لهــذه األنــواع.
ــات المحيطيــة مــن منطقــة مســقط تشــير إلــى أنهــا منطقــة عاليــة اإلنتاجيــة،  معيــار ثانــوي )ج( 2 - مناطــق المراعــي: البيان
وهــي بدورهــا تســاند وجــود قطــاع الصيــد التقليــدي 38. ســبعة مــن أصــل 14 مشــاهدة لهــذه األنــواع بمنطقــة مســقط 
كانــت تتغــذى ضمــن المنطقــة. وغالبــً يظهــر الدولفيــن الــدوار والدولفيــن الشــائع ضمــن مجموعــات مــن أنــواع مختلطــة يبلــغ 
حجمهــا حوالــي 100 حيــوان أو أكثــر 22، 23، 36، 37، وغالبــً تكــون مصاحبــة لقــوارب الصيــد التقليــدي باســتخدام الخيــوط 
والطعــوم لصيــد أســماك التونــة صفــراء الزعانــف، والتــي تكــون ضمــن أســراب كبيــرة مــن الســردين. وكانــت ســلوكيات 
الدالفيــن فــي هــذه المجموعــات غالبــً بالتوافــق مــع الغــذاء )غــوص لمســافات طويلــة، ســرعة تغييــر االتجــاه(، بالرغــم مــن 
إنــه لــم تتــم مشــاهدة غالبيــة هــذه الدالفيــن مباشــرة وهــي تتغــذى. بونامبــاالن وآخــرون 39 قامــوا بتوثيــق محتويــات معــدة 
دالفيــن جانحــة علــى شــواطئ مســقط ومــن ضمنهــا الدولفيــن والــدوار والدولفيــن قــاروري األنــف. فــي حالــة الدولفيــن الــدوار، 
كانــت أســماك مــن فصيلــة ســمك القنديــل تشــكل معظــم أصنــاف الفرائــس مــن حيــث العــدد وتكــرار وجودهــا فــي معــدة 
حيوانــات أخــرى )99.4% و 100% علــى التوالــي بالنســبة للنوعيــن اللــذان تمــت دراســتهما(، باإلضافــة إلــى وجــود بقايــا رخويــات فــي 
معــدة أحــد الدالفيــن. أنــواع أســماك القنديــل عمومــً تتواجــد فــي طبقــة عميقــة ضمــن طبقــة أعمــق مــن الميــاه، والتــي يمكــن 
تواجدهــا بالقــرب مــن شــواطئ مســقط، أقــرب للجــزء الشــمالي حيــث الجــرف القــاري أعــرض. وقــد اســتنتج بونامبــاالن وآخــرون 
ــدوار يتغــذى فــي الميــاه العميقــة خــال الليــل، ويقتــرب أكثــر نحــو الشــاطئ  ــه مــن المحتمــل جــدًا أن الدولفيــن ال 39 إلــى أن
خــال النهــار، كمــا هــو معــروف عــن هــذه األنــواع فــي مناطــق أخــرى حيــث تمــت دراســتها 39، 40، 41. نفــس هــذه الدارســة قامــت 
بتوثيــق محتويــات معــدة نــوع واحــد مــن الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف مــن بيــن الدالفيــن الجانحــة علــى شــواطئ مســقط، 
وقــد أظهــرت هــذه المحتويــات أيضــً أن معظــم الفرائــس كانــت مــن األنــواع التــي تعيــش فــي الميــاه العميقــة – وفــي هــذه 
الحالــة كانــت أســماك القنديــل متواجــدة ضمــن طبقــة مــن الميــاه العميقــة 39. ال توجــد تحاليــل لمحتويــات معــدة األنــواع األخــرى 
ــك أيضــً مشــاهدات منتظمــة لــكل مــن الدولفيــن الشــائع  التــي تمــت مشــاهدتها حيــة أو جانحــة بمنطقــة مســقط. وهنال
وحــوت برايــدس بمصاحبــة أســراب مــن أســماك الســردين، وفــي بعــض الحــاالت كانــت تندفــع بســرعة لصيدهــا 37. مينتــون، 
بيانــات غيــر منشــورة. كولينــز، بيانــات غيــر منشــورة. وهنالــك مشــاهدات أيضــً لدولفيــن ريســوس، وحــوت العنبــر، والحــوت 
القاتــل الــكاذب وهــي تتغــذى، أو تبــدوا وكأنهــا تتغــذى بالمنطقــة علــى أســاس الفرائــس وعــادات التغذيــة المعروفــة عنهــا 
فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم، حيــث تعــرف هــذه الحوتيــات بأنهــا تكــون عــادة بالقــرب مــن أطــراف الجــرف والوديــان القريبــة مــن 

الشــواطئ واألخاديــد، مثــل تلــك الموجــودة بمنطقــة مســقط 42، 43، 44.

المعيار
) ج ( 

المعيار
) د ( 
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ــل، ومــن ضمنهــا جــروف شــاطئية رمليــة واســعة،  ــوي )د( 2 – التنــوع: تضــم منطقــة مســقط مجموعــة مــن الموائ ــار ثان معي
وخلجــان صخريــة صغيــرة محميــة مــن جهــة البحــر، ووديــان عميقــة عنــد الجــرف القــاري قريبــة مــن الشــاطئ. وهــذا التنــوع فــي 
الموائــل يســاند مجموعــة كبيــرة مــن الحوتيــات، والتــي تــم تأكيــد بعضهــا أنهــا مقيمــة طــوال العــام. تمــت مشــاهدة أربعــة 
عشــر نوعــً مــن الحوتيــات وهــي تعيــش فــي الميــاه قبالــة مســقط، بحســب قاعــدة البيانــات الُعمانيــة للحوتيــات، والموجــودة 
لــدى جميعــة البيئــة الُعمانيــة. وتشــتمل قاعــدة البيانــات هــذه علــى مشــاهدات موثقــة مــن ســتينات القــرن الماضــي، والتــي 
تتــراوح مــن المشــاهدات العرضيــة بواســطة مراقبيــن مؤهليــن خــال القيــام بأعمــال ســاحلية / بحريــة أخــرى، والمشــاهدات 
خــال أعمــال متخصصــة لدراســة الحوتيــات. كمــا تشــتمل ســجات قاعــدة البيانــات علــى ســجات مجموعــة مــن بحــوث المســح 
التــي تــم القيــام بهــا خــال الفتــرة مــن 2001 إلــى 2003، والتــي قامــت مينتــون بتحليلهــا ضمــن مشــروع أطروحــة الدكتــوراه 
)2264 كــم / 104 ســاعات مــن جهــود البحــث 22(، والمشــاهدات خــال أعمــال المســح مــن 2004 إلــى 2006 والتــي قامــت بونامبــاالن 
األكثــر  الخمســة  األنــواع  البحــث 36(.  )2610.4 كــم / 112.3 ســاعة مــن جهــود  الدكتــوراه  بتحليلهــا ضمــن مشــروع أطروحــة 
مشــاهدة خــال الدراســتين، وفــي قاعــدة البيانــات الُعمانيــة لســنة 2019 هــي )بترتيــب التكــرار(: الدولفيــن الــدوار، دولفيــن 
ــف، دولفيــن ريســوس، وحــوت برايــدس. والتــي تمــت مشــاهدتها  المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع، الدولفيــن قــاروري األن
ألكثــر مــن 50 مــرة لــكل نــوع 22، 36، 37. وكمــا هــو موضــح أعــاه، فإنــه مــن المحتمــل أن تواجــد الدولفيــن الــدوار، ودولفيــن 
ــر، فــي حيــن أن دولفيــن  ــف بهــذه المنطقــة هــو للغــذاء والتكاث المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع، والدولفيــن قــاروري األن
ريســوس وحــوت برايــدس هــو للغــذاء فقــط. الحــوت القاتــل الــكاذب كان فــي المرتبــة التاليــة مــن حيــث تكــرار المشــاهدات 
)25 مشــاهدة موثقــة(، وكلمــا أمكــن تحديــد ســلوكياتها بدقــة كانــت غالبــً عابــرة. تمــت مشــاهدة حيتــان العنبــر 14 مــرة، 
بمــا فيهــا مشــاهدة مســجلة لســرب مــن 35 حــوت ضمــن التشــكيلة الدفاعيــة المعروفــة »تشــكيلة الزهــرة« وهــي تســبح 
ــم تســجيل 10 مشــاهدات لحــوت بحــر العــرب األحــدب بمنطقــة  ــف 45. ت ــاروري األن ــة دولفيــن ريســوس والدولفيــن ق بمصاحب
مســقط، ومنهــا حوتيــن كانــا عالقــان بشــباك الصيــد وتــم تحريرهمــا بواســطة األشــخاص المحيطيــن بهمــا 37. ومــن خــال 
ترشــيح تطبيــق المتجــه الذاتــي المكانــي علــى النمــاذج علــى أســاس بيانــات مشــاهدات حــوت باليــن التــي تــم تجميعهــا فــي 
ــه فــي حيــن أن الســواحل الُعمانيــة علــى بحــر العــرب  الســلطنة خــال عــام 2004، كوركيــرون وآخــرون 14 يمكــن االســتنتاج أن
هــي مــن الموائــل األكثــر أهميــة بالنســبة لحــوت بحــر العــرب األحــدب، إال أن منطقــة مســقط تكتســب أهميــة أعلــى نســبيً 
بالنســبة لحــوت برايــدس. األنــواع األخــرى، والتــي تقــل مشــاهدتها ألقــل مــن 10، لكنهــا أكثــر مــن مرتيــن، تشــمل الحــوت األزرق، 
والدولفيــن المرقــط المــداري، وحــوت العنبــر القــزم. تــم توثيــق وجــود الدولفيــن المخطــط بمنطقــة مســقط مــرة واحــدة فقــط 
37. مــن المحتمــل جــدًا أن األنــواع التــي مــن المتوقــع مشــاهدتها فــي الميــاه العميقــة فــي عــرض البحــر غيــر موجــودة بالكامــل 
فــي قاعــدة البيانــات الُعمانيــة، بالنظــر إلــى أن جهــود المســح والمشــاهدات العرضيــة كانــت تتركــز فــي الميــاه القريبــة مــن 
الشــاطئ. إال أن المفاجــأة هــي إنــه حتــى هــذا التاريــخ كانــت مشــاهدات الدولفيــن قــاروري األنــف محــددة فقــط بأنــواع الدولفيــن 
قــاروري األنــف الشــائع وليــس دولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف، بالرغــم مــن مشــاهدة هــذا النــوع األصغــر مــن 
الدالفيــن المداريــة جنــوب الســاحل الُعمانــي علــى بحــر العــرب. ســجات الحوتيــات الجانحــة بمنطقــة مســقط لســنة 2002 تظهــر 
تكويــن نفــس األنــواع، والتــي تعتبــر وفيــرة / متكــررة مثــل تلــك الموثقــة مــن خــال المشــاهدات المباشــرة، وكانــت أكثــر األنــواع 

الجانحــة تتكــون مــن الدولفيــن الــدوار، والدولفيــن الشــائع، والدولفيــن قــاروري األنــف 46.

المياه الساحلية والوديان 
البحرية في مسقط

الدولفين الدوار  
Stenella longirostris

المعيار ج )2(

Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus indica

Delphinus delphis tropicalis
Feresa attenuata
Grampus griseus

Kogia sima
Megaptera novaeangliae

Orcinus orca
Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens
Stenella attenuata

Stenella coeruuleoalba
Stenella longirostris
Tursiops truncatus

أنواع ومعايير التأهيل

تنوع الثدييات البحري

 المعيار ج )1، 2(
 الدولفين الشائع

Delphinus delphis tropicalis

المعيار ج )1، 2(
 الدولفين قاروري األنف الشائع 

Tursiops truncatus

المعيار ج )1، 2(
حوت برايدس

Balaenoptera edeni 

المعيار ج )2(
دولفين ريسوس
Grampus griseus

المعيار ج )2( 
حوت العنبر

Physeter macrocephalus

المعيار ج )2( 
الحوت الكاذب القاتل 
Pseudorca crassidens

المناطق التي تلبي معايير 
االختيار

مساحة عازلة مقترحة 
لاستعمال في تطوير المعايير 

المناسبة على أساس المكان

موجز
تتكــون المســاحة الســاحلية لمســقط فــي بحــر ُعمــان مــن مجموعــة مــن مختلــف الموائــل، 
مــن موائــل الطاقــة المنخفضــة فــي الســواحل الرمليــة قليلــة االنحــدار وجــرف قــاري واســع إلــى 
الغــرب، وشــبكات معقــدة مــن األلســنة األرضيــة الصخريــة التــي تمتــد داخــل ميــاه البحــر، وخلجــان 
وجــزر صغيــرة صــوب الشــرق. كمــا يتميــز هــذا الجــزء مــن الســاحل بوجــود وديــان وأخاديــد عميقــة 
فــي عــرض البحــر، ممــا يوفــر موائــل لمســتويات أعلــى مــن أنــواع الحوتيــات التــي تســتوطن بالقــرب 
مــن الشــاطئ، أو عنــد الجــرف القــاري، أو الميــاه المفتوحــة. تمــت مشــاهدة أربعــة عشــر نوعــً مــن 
الحوتيــات بمنطقــة مســقط الســاحلية، منهــا 7 كانــت تتغــذى بوضــوح مــع أنــواع الفرائــس و / أو 
ــف، تتواجــد  ــاروري األن ــدوار والدولفيــن الشــائع ق ــواع، ومــن ضمنهــا الدولفيــن ال ــة أن ــل. ثاث الموائ
طــوال العــام وغالبــً يتــم توثيــق وجودهــا مــع صغارهــا، ممــا يشــير إلــى أن هــذه المنطقــة هــي مــن 

الموائــل الهامــة للتكاثــر بالنســبة لهــذه أنــواع.

وصف معايير التأهيل



86وصف المناطق

المساحة =  96146 كم2 

المناطق المهمة للثدييات 
البحرية في المنطقة الُعمانية 

في بحر العرب

المعلومــات الــواردة فــي هــذه الخريطــة مســتمدة مــن عمــل الخبــراء المجتمعيــن إقليميــً فــي المنطقــة، وجــرى التعامــل بعنايــة فائقــة أثنــاء وضــع 
هــذه الخراطــة التــي تســتخدم الجغرافيــا الهرميــة عاليــة الدقــة العالميــة المتســقة ذاتيــً )النســخة 20306 أغســطس 2016/19( والموزعــة وفــق 
ــإلدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــاف الجــوي. وال  رخصــة جنــو )GNU( العموميــة الصغــرى مــن قبــل المركــز الوطنــي للمعلومــات البيئيــة التابــع ل

يتحمــل المؤلفــون المســؤولية عــن األخطــاء واإلغفــاالت والدقــة الموضعيــة ، وهــي خيــر مخصصــة الســتعماالت الماحــة.

المعيار
) أ ( 

المعيار
) ب ( 

المعيار
) ج ( 

األنواع أو األعداد المعرضة للخطر
المجموعــة الفرعيــة لحــوت بحــر العــرب األحــدب مدرجــة علــى أنهــا »مهــددة« فــي القائمــة الحمــراء لاتحــاد 
الدولــي لصــون  الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة وذلــك علــى أســاس تقديــرات إعــادة صيــد 82 حــوت )%95 
فاصــل الثقــة 60 – 111، 4(، باإلضافــة إلبــى الخصائــص الوراثيــة المتميــزة والموثقــة والعــزل الجغرافــي عــن 
المجموعــات الثانويــة األخــرى المجــاورة فــي المحيــط الهنــدي 3. وفــي حيــن إنــه تــم تحديــد منطقــة ظفــار 
)خليــج الحانيــات( وخليــج مصيــرة كونهــا مــن النقــاط المؤكــدة للغــذاء والتكاثــر، إال أن التســجيات تشــير 
إلــى أن حــوت بحــر العــرب األحــدب يســتخدم تقريبــً المســافة الكاملــة لهــذا المســار مــن خــال المراقبــة 
المباشــرة خــال أعمــال مســح متخصصــة بالحوتيــات، والمتابعــة بواســطة األقمــار الصناعيــة، والمراقبــة 

الصوتيــة الســالبة 2، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 18، 37.

التوزيع والوفرة
ــوي )ب( 2 – التجمعــات: المجموعــة الفرعيــة لحــوت بحــر العــرب األحــدب هــي المجموعــة الوحيــدة  ــار ثان معي
المعروفــة مــن نــوع الحــوت األحــدب التــي ال تهاجــر بيــن أماكــن التكاثــر عنــد خطــوط العــرض المنخفضــة 
والمراعــي المتواجــدة عنــد خطــوط العــرض العاليــة، وهــي مختلفــة مــن الناحيــة الوراثيــة، ومنعزلــة مــن 
ــة متميــزة جــدًا. الدراســات والمســوحات مــن علــى ظهــر  الناحيــة الجغرافيــة، بالتالــي تمّثــل مجموعــة ثانوي
القــارب، باإلضافــة إلــى المســوحات الصوتيــة، والقيــاس عــن بعــد بواســطة األقمــار الصناعيــة، والتعريــف 
بالصــور تشــير إلــى أن الســاحل الُعمانــي المطــل علــى بحــر العــرب هــو مــن المناطــق البحريــة المهمــة مــن 
الناحيــة البيئيــة أو األحيائيــة، ومــع حــدود متوســعة قليــًا، تضــم هــذه المنطقــة أهــم موائــل حــوت بحــر 
العــرب األحــدب. وفــي حيــن أن حوتيــن مــن أصــل 14 حــوت يتــم تعقبهــا قــد غــادرا حــدود هــذه المنطقــة، إال 
أن معظــم الحيتــان األخــرى بقيــت ضمــن هــذه الحــدود لحيــن انتهــاء فتــرة عمــل جهــاز اإلرســال الموضــوع 
عليهــا 15، 17. هــذا باإلضافــة إلــى معــدالت عاليــة مــن التعــرف بالصــور وإعــادة المشــاهدات بيــن خليــج مصيــرة 
ومنطقــة ظفــار، خــال الســنين وبيــن الســنين، والتــي تشــير إلــى أن بعــض الحيتــان يمكــن أن تقــوم برحــات 
طويلــة المــدى وصــوالً إلــى اليمــن و / أو الهنــد، إال أن جــزء مــن هــذه المجموعــة يســتمر بالتواجــد أمــام 
ــرات  ــي المطــل علــى بحــر العــرب طــوال الســنة وخــال عــدة ســنوات 2، 15، 17. كمــا أن تقدي الســاحل الُعمان
إعــادة الصيــد علــى أســاس نفــس بيانــات التعــرف بالصــور التــي تــم تجميعهــا أمــام الســاحل الُعمانــي بيــن 
ســنة 2000 وســنة 2004 تشــير إلــى أن أقــل مــن 100 حــوت كانــت تســتعمل الموائــل الموجــودة ضمــن المنطقــة 
ــة  ــة مــع جهــود المســح باســتخدام تقني ــات مشــاهدات حــوت بحــر العــرب األحــدب بالعاق 2، 4. نمذجــة بيان

ــى نتائــج دراســات القيــاس عــن  المتجــه الذاتــي المكانــي لحســاب العاقــة الترابطيــة التلقائيــة، باإلضافــة إل
بعــد باســتخدام األقمــار الصناعيــة، تؤكــد أن الكثافــة العاليــة نســبيً للحيتــان بمنطقــة ظفــار هــي انعــكاس 
للســلوكيات، وليــس فقــط جهــود المســح14، 15، 16، 17. وقــد كانــت التجمعــات مصاحبــة لســلوكيات الغــذاء 
والتكاثــر، وخــال فتــرة مــن فتــرات المســح تمــت مشــاهدة هــذه األنشــطة بشــكل متزامــن5. وفــي حيــن أن 
كثافــة تواجــد الحيتــان فــي هــذه المناطــق يمكــن أن تكــون أقــل مــن تلــك الموائــل التــي تتخذهــا الحيتــان 
للتغذيــة والتكاثــر، إال أن نســبة الكثافــة المســجلة بهــذه المنطقــة هــي أعلــى مــن أي منطقــة أخــرى ضمــن 
ــخ، ومــن الواضــح أن هــذه المناطــق تخــدم نفــس أهــداف  مجــال حــوت بحــر العــرب األحــدب حتــى هــذا التاري

التغذيــة والتكاثــر مثــل أي منطقــة أخــرى فــي العالــم.

األنشطة الرئيسية للدورة الحياتية
– مســارات الهجــرة: بيانــات المواقــع والمتابعــة المســتخرجة مــن القيــاس عــن بعــد  معيــار ثانــوي )ج( 3 
بواســطة األقمــار الصناعيــة تشــير إلــى وجــود ســلوكيات محليــة ســائدة وحركــة بيــن منطقــة خليــج الحانيات 
وخليــج مصيــرة. وقــد أمكــن توضيــح الحركــة االنتقاليــة لحــوت بحــر العــرب األحــدب عبــر منطقــة ظفــار بفضــل 
ــة مــن الســكون بواســطة القيــاس عــن بعــد باســتخدام األقمــار  ــة الســلوك فــي حال نمذجــة مؤشــر وضعي
ــان مــن أصــل 14 حــوت تحمــل أجهــزة التعقــب بمنطقــة  ــة. كمــا تمــت مراقبــة ســجات خمــس حيت الصناعي
ظفــار وخليــج مصيــرة بيــن ســنة 2014 وســنة 2015 15. تقديــرات كثافــة النــواة بالنســبة الســتخدام الموئــل 
تشــير إلــى نســبة عاليــة مــن الحيتــان التــي يتــم تتبعهــا لديهــا نســبة عاليــة مــن البقــاء بالموقــع9، 15، 17، 
ــى خــارج  ــى أن حوتيــن فقــط مــن أصــل 14 حــوت يتــم تعقبهــا قــد غــادرا حــدود هــذه المنطقــة إل بالنظــر إل
الميــاه الُعمانيــة، الحــوت األول، أنثــى، بقيــت معظــم الوقــت ضمــن حــدود المنطقــة لكنهــا انتقلــت أكثــر 
صــوب الجنــوب الغربــي نحــو الميــاه اليمنيــة. الحــوت الثانــي، أنثــى أيضــً، عبــرت بحــر العــرب وصــوالً إلــى الطــرف 
الجنوبــي للهنــد، لكنهــا عــادت إلــى خليــج مصيــرة مــكان وضــع جهــاز التعقــب عليهــا 15، 17. إن التحــركات 
والتســجيات  المشــاهدات  مــن  المتزايــدة  األعــداد  إلــى  باإلضافــة  والهنــد،  ُعمــان  بيــن ســلطنة  الموثقــة 
ــل علــى قيــام جــزء مــن مجموعــة حــوت بحــر  الصوتيــة الموثقــة مــن ســواحل باكســتان والهنــد، توفــر دالئ
العــرب األحــدب باســتخدام الجــزء الشــرقي مــن بحــر العــرب باإلضافــة إلــى الســاحل الُعمانــي. المنطقــة التــي 
يتواجــد فيهــا حــوت بحــر العــرب األحــدب والتــي تضــم أكثــر الموائــل اســتخدامً للحيتــان المتواجديــن فيهــا 

ــة الســاحل الُعمانــي. طــوال  العــام هــي المنطقــة الموجــودة قبال

المنطقة الُعمانية في 
بحر العرب

المناطق التي تلبي معايير 
االختيار

مساحة عازلة مقترحة 
لاستعمال في تطوير المعايير 

المناسبة على أساس المكان

موجز
المجموعــة الفرعيــة لحــوت بحــر العــرب األحــدب هــي المجموعــة الوحيــدة المعروفــة مــن نــوع 
ــر عنــد خطــوط العــرض المنخفضــة والمراعــي  الحــوت األحــدب التــي ال تهاجــر بيــن أماكــن التكاث
المتواجــدة عنــد خطــوط العــرض العاليــة. ومــن خــال دراســات متخصصــة بالحوتيــات بالمنطقــة 
الســاحلية الُعمانيــة المطلــة علــى بحــر العــرب مــن ســنة 2000 أمكــن التأكــد مــن أن هــذه الحيتــان 
ــل مجموعــة  ــي تمّث ــة مــن الناحيــة الجغرافيــة، وهــي بالتال مختلفــة مــن الناحيــة الوراثيــة، ومنعزل
ثانويــة متميــزة جــدًا. وفــي الواقــع، فــإن الدراســات والمســوحات من علــى ظهر القارب، والمســوحات 
الصوتيــة، والقيــاس عــن بعــد بواســطة األقمــار الصناعيــة، والتعريــف بالصــور، كلهــا تشــير إلــى أن 
هــذه المنطقــة تضــم أهــم الموائــل لحــوت بحــر العــرب األحــدب. فــي هــذه المنطقــة تتــزاوج الحيتــان 
وتتكاثــر وتنجــب وتتغــذى وتعبــر، مــع إشــارات أقــوى إلــى أن محميــة الثدييــات البحريــة فــي خليــج 
مصيــرة هــي منطقــة التغذيــة األساســية، ومحميــة الثدييــات البحريــة بمنطقــة ظفــار معنيــة أكثــر 
بالتــزاوج والتكاثــر. باإلضافــة إلــى أن هــذه المحميــات تشــمل المنطقــة األوســع والممــر األعــرض الــذي 
يصــل بيــن خليــج مصيــرة وظفــار، باإلضافــة إلــى المنطقــة الواقعــة إلــى الشــمال مــن جزيــرة مصيــرة 
والتــي لــم تحــظ بعــد بالدراســة الكافيــة، بالرغــم مــن تســجيل العديــد مــن القصــص التــي تــروي 

عــن مشــاهدة أســراب مــن الحــوت األحــدب.

وصف معايير التأهيل

الحوت األحدب   
Megaptera novaeangliae

Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus indica

Delphinus delphis tropicalis
Globicephala macrorhynchus

Grampus griseus
Kogia sima

Orcinus orca
Peponocephala electra
Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens
Sousa plumbea

Stenella longirostris
Steno bredanensis
Tursiops aduncus
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris

أنواع ومعايير التأهيل

تنوع الثدييات البحري

 المعيار أ/ب )2(
 والمعيار ج )3(
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شبه جزيرة 
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مياه في عرض 
البحر قبالة إمارة 

الفجيرة*

خليج عدن 
وأرخبيل 
سقطرى*

مناطق ذات أهمية

* منطقتيــن إضافيتيــن ذات أهميــة، للنظــر فــي إمكانيــة تحويــل تصنيفهــا مســتقبًا إلــى مناطــق هامــة للثدييــات البحريــة، وقــد 
تــم تحديــد هاتيــن المنطقتيــن فــي ميــاه اليمــن المجــاورة )خليــج عــدن وأرخبيــل ســقطرى( وميــاه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
)عــرض البحــر قبالــة إمــارة الفجيــرة(. وتضــم هاتيــن المنطقتيــن أجــزاء صغيــرة تتداخــل مــع المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة لســلطنة 

ُعمــان، ومــن المحتمــل جــدًا قيــام هــذه األنــواع بالتنقــل بيــن ميــاه هــذه الــدول المتجــاورة.

المنطقة : غرب المحيط الهندي وبحر العرب

مناطق ذات أهمية
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المقدمة
التهديــدات التــي تواجــه الحوتيــات  تعــود أســبابها إلــى األنشــطة البشــرية باإلضافــة إلــى األســباب الطبيعيــة. أهــم التهديــدات 
البشــرية علــى الحوتيــات فــي ســلطنِة ُعمــان هــي تلــك المعنيــة بالضجيــج تحــت المــاء، والتصــادم مــع الســفن، وتدخــات أعمــال 
 ،4  ،3  ،2 البحريــة1،  الســياحة  وأنشــطة  والغــاز،  النفــط  والتلــوث، ومشــاريع  الموائــل،  وتدهــور  العرضــي(،  الصيــد  )وخاصــة  الصيــد 
5. العوامــل الطبيعيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى معــدالت وفيــات الحوتيــات تشــمل األمــراض، والطفيليــات، واالفتــراس، وتكاثــر 

الطحالــب الســامة2، 6، 7. ويمكــن أن تتفاعــل هــذه العوامــل بطريقــة متناغمــة مــع التهديــدات الناتجــة عــن األنشــطة البشــرية، ممــا 
يــؤدي إلــى احتمــال تفاقــم التأثيــرات الشــاملة. تأثيــرات تغيــر المنــاخ، والتــي يمكــن أن تعتبــر أنهــا مــن العوامــل »الطبيعيــة«، ترتبــط 
فــي النهايــة باألنشــطة البشــرية، وناتجــة عنهــا، وتؤثــر بطريقــة متناغمــة وتراكميــة مــع التهديــدات األخــرى، باإلضافــة إلــى التأثيــرات 
المباشــرة، والتــي تشــتمل علــى تغيــر درجــات حــرارة ميــاه ســطح البحــر، وزيــادة شــدة وتكــرار الظــروف الجويــة الشــديدة، وتعديــات 

علــى الموائــل القاعيــة للميــاه الضحلــة، وتحــول واســع النطــاق فــي توزيــع ووفــرة الفرائــس 8.
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يمكــن أن يكــون التأثيــر علــى المســتوى الفــردي، مثــل التشــابك بمعــدات الصيــد، والــذي يــؤدي إلــى نفــوق مئــات اآلالف مــن الحيتــان والدالفيــن كل ســنة حــول العالــم 9، 
ــل األمــد، أو انخفــاض عــدد  ــى انتقــال طوي ــؤدي إل ــل و / أو انخفــاض توفــر الفرائــس، ممــا ي أو علــى مســتوى المجموعــة / النظــام البيئــي، مثــل التدهــور البطــيء للموائ

المجموعــة أو اقتــاع المجموعــة مــن الموائــل األمثــل 10.

ــج عــن أنشــطة  ــدات ناشــئة تحتــاج للدراســة، ومــن ضمنهــا اإلزعــاج النات ــى التأثيــرات الســابقة الموثقــة جيــدًا عــن الحوتيــات، توجــد فــي ســلطنة ُعمــان تهدي باإلضافــة إل
الســياحة البحريــة غيــر المنظمــة )بمــا فيهــا األنشــطة التــي تســتهدف الحوتيــات مباشــرًة مــن خــال أنشــطة مراقبــة الحيتــان والدالفيــن( األنشــطة الســياحة البحريــة حاليــً 
هــي أنشــطة مكانيــة وذات كثافــة منخفضــة نســبيً، إال أنهــا فــي النهايــة لهــا تأثيــرات يمكنهــا أن تــؤدي إلــى تغيــرات ســلوكية يمكــن أن تــؤدي بدورهــا إلــى انخفــاض 

مســتويات التكاثــر مــع مــرور الوقــت، وخاصــة عندمــا يكــون عــدد المجموعــة قليــل جــدًا، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لحــوت بحــر العــرب األحــدب 11.

توجد اختالفات مهمة بين المصطلحات المستخدمة في لغة التهديدات على الحوتيات والتي تشمل:

طويلة األمددائمةوقتيةالعوامل المؤثرة
)على المجموعة(

)مثل مرور أو اقتراب 
السفن(

تأثيرات قصيرة األمد على الحوت 
الفرد )مثل ردة فعل فجائية(

تأثيرات طويلة األمد على الحوت 
الفرد )مثل إزعاج خطير لسلوكيات 

الحوت والذي يمكن أن يؤثر على 
بقاء الحوت(

)مثل التأثير على عدد كبير 
من الحوتيات أو على المجموعة 

بأكملها(

تسرد الصفحات التالية بعض من التهديدات التي تواجه الحوتيات في المياه الُعمانية.
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ضربات السفن
اصطدام بين الحوتيات والسفن

تغير المناخ
تغير طويل األمد بالظروف المناخية، 
بما فيها زيادة درجة حرارة المحيطات 

حول العالم. 

الصيد العرضي
الصيد غير المباشر / العرضي و / أو 

تشابك األحياء البحرية مع معدات الصيد.

ضجيج تحت الماء
توليد ضجيج من أنشطة بشرية 

ينتشر في البيئة البحرية

تهديدات موثقة 
في سلطنة 

السياحةُعمان
السياحة المائية على السفن، بما فيها 

أنشطة مشاهدة الحيتان والدالفين.

مشاريع النفط والغاز في عرض البحر
أنشطة وعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز 

في عرض البحر، بما فيها الحفريات االستكشافية، 
والمسوحات الزلزالية، واستخدام منصات الحفر، 

واختبار اآلبار، واستخراج ونقل منتجات هيدروكربونية، 
واألنشطة المصاحبة. 

الصيد الجائر
اقتاع األنواع من البيئة البحرية 

بمعدالت غير مستدامة.

األمراض
أمراض بسبب العضويات الدقيقة 
)عناصر معدية( وتشمل البكتيريا، 

والفيروسات، والطفيليات، والفطريات.

السموم األحيائية
مواد سامة من أصل أحيائي مثل السموم 

المصاحبة لتكاثر الطحالب الضارة.

التنمية الساحلية
التغيرات التي يقوم بها اإلنسان على خط 
الساحل، بما فيها أنشطة البناء والصيانة 
والحفر وتعميق القاع واستصاح الشواطئ 

وتمديد األنابيب والكابات وغيرها.

التلوث
إدخال مواد ملوثة إلى البيئة البحرية، 
وتشمل المواد الكيماوية واألحيائية.



94التهديدات

تهديدات موثقة في سلطنة ُعمان

حوت بحر العرب األحدب

حوت شمال المحيط الهندي األزرق

حوت برايدس

حوت العنبر

جوت العنبر القزم

حوت كوفييه ذو المنقار

الحوت القاتل

الدولفين خشن األسنان

دولفين ريسوس

الحوت القاتل الكاذب

الحوت بطيخي الرأس

الحوت القاتل القزم

الحوت المرشد قصير الزعانف

دولفين المحيط الهندي األحدب

الدولفين الشائع قاروري األنف

دولفين المحيط الهندي والهادئ قاروري األنف

الدولفين المداري المرقط

الدولفين المخطط

دولفين المحيط الهندي والهادئ الشائع

الدولفين الدوار

سياحة مشاهدة 
الحيتان والدالفين

سموم 
أحيائية  

الصيد األمراض
العرضي

تغير 
المناخ

النفط والغاز في 
عرض البحر

الصيد 
الجائر

التلوث ضربات 
السفن

التنمية 
الساحلية

ضجيج تحت 
الماء

موثقة
منشورة مع توفر المراجع المحلية.

غير محددة
مخاطر محتملة بحاجة إلى دراسة إضافية.

مشاهدة
والمســح  البحــث  أعمــال  خــال  مشــاهدتها  تمــت 

الســلطنة. فــي  ثبوتيــة  مســتندات  بــدون 
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ضربات السفن

إن التأثيــرات علــى الحوتيــات  الناتجــة عــن زيــادة أعــداد الســفن فــي المحيطــات حــول العالــم تحــدُث ضمــن 
فتــرات زمنيــة قصيــرة األمــد وطويلــة األمــد، وذلــك بحســب الخصائــص المتميــزة وتحــركات الســفن، والظــروف 

البيئيــة واألحيائيــة ضمــن المنطقــة.

ــى نفــوق  ــؤدي مباشــرة إل ــات الســفن هــي مــن أشــد وأخطــر الحــوادث علــى الحوتيــات والتــي ت حــوادث ضرب
الحــوت، وقــد تزايــدت أعــداد حــوادث تصــادم الســفن بالحوتيــات حــول العالــم بشــكل كبيــر منــذ خمســينات 
القــرن الماضــي، ويعــوُد هــذا األمــر جزئيــً إلــى زيــادة أعــداد الســفن، وفــي الجــزء اآلخــر نتيجــة لتزايــد وفــرة 
بعــض أنــواع ومجموعــات الحوتيــات بعــد ســنوات مــن توقــف أعمــال الصيــد الصناعــي للحيتــان والتــي أدت إلــى 
تناقــص أعــداد الحيتــان الضخمــة إلــى أن وصلــت إلــى جــزء بســيط مــن مســتوياتها العاديــة 12، 13. فــي المنطقــة 
الشــمالية للمحيــط الهنــدي زادت حركــة شــحن الحاويــات ثاثــة أضعــاف خــال الفتــرة مــن 2004 إلــى 2014 20. 
حــوادث التصــادم مــع الســفن تؤثــر علــى جميــع أنــواع الحوتيــات التــي تتداخــل موائلهــا مــع هــذه الزيــادة 
بأعمــال الشــحن )وخاصــة خطــوط الشــحن( وبالتالــي تزايــد خطــر التصــادم. بعــض األنــواع مهــددة أكثــر مــن 
غيرهــا وخاصــة الحيتــان الضخمــة التــي ال تملــك القــدرة الازمــة للمنــاورة وتجنــب الســفن بســبب الخصائــص 
الســلوكية لهــذه األنــواع، والتــي تشــمل قضــاء فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيً علــى ســطح المــاء، ومــن ضمنهــا 

حــوت العنبــر، وحــوت باليــن األســود فــي بعــض المناطــق حــول العالــم 12.

تتوفــر بيانــات قليلــة نســبيً حــول معــدالت تصــادم الحوتيــات فــي أي مــكان بالعالــم، بالنظــر إلــى عــدم توثيــق 
معظــم هــذه الحــوادث، إال إنــه مــن المعــروف وجــود تنــوع كبيــر بالســفن المتورطــة بهــذه الحــوادث ومــن 
ضمنها ســفن الشــحن، والســفن الحربية، وســفن الركاب العابرة للقارات، والعبارات، والســفن ذات المحركات 
النفاثــة، والســفن الشــراعية، وســفن الصيــد، وســفن مراقبــة الحيتــان، وحتــى ســفن البحــث العلمــي 12، 13، 14.

ســرعة 10 عقــد )19 كلــم / س( تنفــق 3 حيتــان مــن أصــل 10 
حيتــان  فــي حــال التصــادم.

ســرعة 14 عقــدة )26 كلــم / س( تنفــق 7 حيتــان مــن أصــل 
10 حيتــان فــي حــال التصــادم.

تأثير سرعة السفينة على معدالت نفوق الحيتان

ســرعة 18 عقــدة )33 كلــم / س( تنفــق 9 حيتــان مــن أصــل 
10 حيتــان فــي حــال التصادم.
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حوادث تصادم مميتة
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صــورة 1: يســار:  احتمــال تصــادم مميــت للحــوت بالنظــر إلــى ســرعة التصــادم. الخــط المقطــع يشــير إلــى توقعــات االنحــدار 
اللوجســتي، والخــط المتصــل يشــير إلــى متوســط التوقعــات العكســية مــن تنفيــذ بايــزي النحــدار المــدار، والخــط المنقــط 
يشــير إلــى توقعــات االنحــدار اللوجســتي بحســب تقريــر فانديــرالن وتاجــارت 15. المنطقــة الرماديــة تمثــل مــا نســبته 95% فتــرة 
زمنيــة موثوقــة بحســب تحليــل بايــزي. المصــدر: كان، ســيلبر 2013 178. يميــن: تفســير جرافيكــي للصــورة علــى اليســار. معــاد 

ــات )ســبتمبر 2014(. ــة بالحيوان ــي للعناي ــح مــن الصنــدوق الدول إنتاجهــا مــن اإلخطــار اإلرشــادي لمينــاء الدقــم، بموجــب تصري
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بشــكل عــام، كلمــا كانــت الســفينة أكبــر حجمــً وأســرع كلمــا تعاظمــت احتمــاالت 
حصــول إصابــات خطيــرة، بالنظــر إلــى أن معظــم اإلصابــات المميتــة والخطيــرة 
ناتجــة عــن حــاالت تصــادم مــع ســفن تســير بســرعة أعلــى مــن 13 عقــدة، و / أو 
الســفن التــي يزيــد طولهــا ألكثــر مــن 80 متــر )صــورة 1( 13، 14، 15، 16، 17. ويمكــن أن 
يــؤدي التصــادم إلــى بقــاء الحــوت علــى قيــد الحيــاة لكــن مــع إصابــات خطيــرة أو 

مميتــة، بمــا فيهــا تمــزق أو بتــر األعضــاء )صــورة 2( 13، 18.

ومثــل الكثيــر مــن التهديــدات األخــرى، يمكــن أن تــؤدي حــوادث تصــادم الســفن 
إلــى التأثيــر علــى مســتوى الحــوت الفــرد، أو علــى مســتوى المجموعــة. وكمــا هــو 
موضــح أعــاه، يمكــن أن تــؤدي حــوادث التصــادم إلــى إصابــات خطيــرة، أو مميتــة، 
أو إصابــات طفيفــة، أو بــدون إصابــات. التأثيــر طويــل األمــد لحــادث تصــادم بســيط 
علــى ســلوكيات ونشــاط ومعــدالت البقــاء للحوتيــات غيــر معــروف بشــكل عــام. 
المصابــة،  الحيتــان  التهديــد علــى نســبة  المجموعــة، يعتمــد  وعلــى مســتوى 
إلــى نــوع اإلصابــة،  وعمرهــا، وجنســها، والحالــة االجتماعيــة والتكاثــر، باإلضافــة 
إصابــة بليغــة أو قاتلــة، والحالــة العامــة للوفــرة وجهــود الحمايــة 14. وكمثــال علــى 
هــذه الحالــة األخيــرة، عــدد حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء 12، حيــث يبلــغ إجمالــي عــدد 
هــذه الحيتــان فــي الميــاه الُعمانيــة أقــل مــن 100 حــوت، وبالتالــي نفــوق حــوت واحــد 
يمكنــه أن يــؤدي إلــى تناقــص هــذا العــدد بنســبة 1%. بشــكل عــام، حــوادث تصــادم 
الســفن وأخطارهــا علــى الحوتيــات هــي أكثــر بكثيــر مــن التقاريــر، بالرغــم تزايــد 
الجهــود الدوليــة لتنفيــذ معاييــر التخفيــف مــن هــذه األخطــار. مــن الصعــب جــدًا 
اكتشــاف حــوادث تصــادم الســفن، والمعلومــات الناتجــة عــن دراســات النمذجــة 
تشــير إلــى أن معــدالت الوفيــات هــي أكثــر بكثيــر ممــا يتــم تســجيله مــن الحوتيات 
الجانحــة فقــط 179. كمــا أن العــدد المحــدود مــن الحوتيــات الجانحــة )وغالبــً تجنــح 
هــذه الحوتيــات فــي أماكــن نائيــة( يــؤدي إلــى صعوبــة القيــام بتقييــم مــا بعــد 
ــة أخــرى، غيــاب الدليــل ال  ــد ســبب الوفــاة بدقــة 180. ومثــل أي حال التشــريح لتحدي

يعنــي غيــاب تأثيــرات هــذه الحــوادث. توجــد حاليــً قاعــدة بيانــات عالميــة لتســجيل 
حــوادث تصــادم الســفن لــدى اللجنــة العلميــة – اللجنــة الدوليــة لصيــد الحيتــان – 
والتــي تســمح ألي شــخص لديــه علــٌم عــن أي حــادث تصــادم بتقديــم المعلومــات 

https://www.iwc.int/ship-strikes :عــن هــذه الحــوادث

مــن الناحيــة النظريــة، حــوادث ضربــات الســفن تعتبــر مــن التهديــدات التــي تهــدد 
جميــع أنــواع الحوتيــات، وخاصــة بالنظــر إلــى الزيــادة العالميــة فــي حركــة الشــحن 
والســفن، إال أن عــدم وجــود بحــوث فــي شــمال غــرب المحيــط الهنــدي تســتهدف 
التفاعــل بيــن الســفن والحوتيــات بالنســبة لمعظــم األنــواع أدى إلــى تســجيل 
حــوادث محــدودة لبعــض األنــواع فقــط. ضربــات الســفن هــي مــن التهديــدات 
الموثقــة بالنســبة لحــوت برايــدس 2، وحــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق 19، 
وحــوت بحــر العــرب األحــدب 20، 5 وحــوت العنبــر 1. حاليــً ال توجــد ســجات لتأكيــد 
حــوادث ضربــات الســفن مــع بعــض أنــواع الثدييــات البحريــة األخــرى المتواجــدة فــي 

الميــاه الُعمانيــة.

حركــة الســفن يمكنهــا أيضــً أن تــؤدي إلــى مضاعفــات ســلبية غيــر مباشــرة علــى 
الحوتيــات، ومــن ضمنهــا تجنــب المناطــق التــي يمكــن أن تكــون مــن الموائــل 
الحرجــة للرعــي أو للتكاثــر، علــى ســبيل المثــال، ومــا يصاحبهــا مــن حــاالت فقــدان 
الطاقــة والمقــدرة التناســلية مــع مــرور الوقــت 14. ويمكــن للســفن أيضــً أن تســبب 
إزعــاج عنــد المســتويات الغذائيــة األدنــى للسلســلة الغذائيــة، وبالتالــي التأثيــر 
علــى توفــر الفرائــس المناســبة للحوتيــات، أو التأثيــر المباشــر علــى الموائــل فــي 
بعــض األحــوال، حيــث إنــه يمكــن أن يصــل تأثيــر حركــة مروحــة الســفينة الكبيــرة 
علــى ســبيل المثــال إلــى عمــق 100 متــر، واحتمــال تعكيــر الرواســب وبالتالــي زيــادة 
المــواد العالقــة ضمــن العمــود المائــي، باإلضافــة إلــى اإلضــرار بالحيوانــات والنباتــات 

القاعيــة 14.

صــورة 2: مــن اليســار إلــى اليميــن: إصابــات ظاهــرة علــى الحــوت 
تــم تســجيلها قبالــة جــزر وايــت صانــداي، كوينــز النــد،  األحــدب 
حقــوق المؤلــف ديفيــد باتــون، بلــو بانيــت ماريــن – حــوت برايــدس 
كان عالقــً فــي مقدمــة ســفينة ركاب عنــد وصولهــا إلــى مينــاء 
بونيــر، ولــم يكــن فريــق الســفينة علــى علــم بإنهــم قــد صدمــوا 
هــذا الحــوت. المصــدر: كالــي دي مييــر – إصابــات مروحــة الســفينة 
ظاهــرة علــى الحــوت األحــدب والــذي أصبــح يعــرف باســم »بايــد 

رانــر«. المصــدر: روزالينــد بــوت. ايــدن، أســتراليا.
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الضجيج تحت الماء
يقــوم الصــوت بــدور مهــم جــدًا فــي حيــاة الحوتيــات،  حيــث تســتخدم الحوتيــات األصــوات للتفاعــل االجتماعــي )بمــا فــي ذلــك التكاثــر(، واالفتــراس والتوجيــه والتجــاوب مــع الحيوانــات المفترســة 21. وهــذه األغانــي تشــتمل علــى تشــكيلة 
واســعة ومتنوعــة مــن األصــوات، وتغطــي طيــف تــردد واســع يتــراوح مــن تواصــل منخفــض التــردد لحيتــان باليــن الضخمــة إلــى تــردد عالــي جــدًا مــن نقــرات تحديــد الموقــع بالصــدى للحيتــان والدالفيــن ذات األســنان. وكل نــوع مــن هــذه األنــواع 
لديــه نطــاق مــن اإلدراك بالتــرددات الصوتيــة، وتقــوم هــذه الحوتيــات بإصــدار أنــواع مختلفــة مــن التــرددات الصوتيــة. ولغــرض تقييــم التهديــدات علــى الثدييــات البحريــة يقــوم أخصائيــو الصوتيــات بتقســيم الثدييــات البحريــة إلــى »مجموعــات 

ســمعية« بحســب التجــاوب الصوتــي )والحساســية( لتــرددات محــددة علــى أســاس التســجيات الصوتيــة، ودراســات الســلوك و / أو النمذجــة التشــريحية )جــدول 1(.

أنواع عامة  )أو محددة( وظيفة الترجيح السمعي مجموعات الثدييات البحرية السمعية

 Balaenidae (Balaena, Eubalaenidae spp.);
 Balaenopteridae (Balaenoptera physalus,
)B, musculus

تردد منخفض حوتيات تردد منخفض

 Balaenopteridae (Balaenoptera
 acutorostrata, B. bonaerensis, B. borealis, B.
 edeni, B. omurai; Megaptera novaeangliae);
 Neobalenidae (Caperea); Eschrichtiidae
)(Eschrichtius

 Physeteridae (Physeter); Ziphiidae (Beradius
 spp.; Hyperoodon spp.; Indopacetus,
 Mesoplodon spp.; Tasmacetus, Ziphius);
)Delphinidae (Orcinus

تردد عالي حوتيات تردد عالي

 Delphinidae (Cephalorhynchus ssp.;
 Lagenorhynchus cruciger, L. austrailis);
 Phocoenidae (Neophocaena ssp.,
 Phocoena ssp. Phocoenoides); Iniidae
 (Inia); Kogiidae (Kogia); Lipotidae (Lipotes);
)Pontoporiidae (Pontoporia

تردد عالي جدا حوتيات تردد عالي جدًا

Trichechidae (Trichechus spp.); Dugongidae 
(Dugong)

الخيانيات

Phocidae (Cystophora, Erignathus, Halichoerus, Histriophoca, Hydrurga, Leptonychotes, 
Lobondon, Mirounga spp., Monachus, Neomonachus, Ommatophoca, Pagophilus, Phoca 
ssp., Pusa ssp.)

الفقمة المفترسة في الماء
الفقمة المفترسة في الهواء

Odobenidae (Odobenus); Otariidae (Arctocephalus ssp., Callorhinus, Eumetpias, 
Neophoca, Otaria, Phocartos, Zalophus ssp.); Ursidae (Urus maritimus); Mustelidae 
(Enhydra, Lontra feline)

حيوانات بحرية مفترسة أخرى في الماء
حيوانات بحرية مفترسة أخرى في الهواء

جــدول 1: مجموعــات مقترحــة للثدييــات البحريــة الســمعية، بحســب وظيفــة الترجيــح الســمعي القابلــة للتطبيــق، 
عامــة أو بحســب األنــواع ضمــن كل مجموعــة مقترحــة. المصــدر: ســاوثال وآخــرون )2019( 22.

ترددات 
منخفضة

ترددات 
عالية

ترددات 
عالية جدًا

األنــواع ضمــن هــذه المجموعــة تعتبــر أنــه لديهــا نطــاق يتــراوح مــن 12 هيرتــز إلــى 2 كيلــو هيرتــز 
ــرددات منخفضــة جــدًا والتــي  )أو أكثــر(. مجموعــة فرعيــة مــن بينهــا تدخــل ضمــن مجموعــة ت
تشــمل الحــوت األزرق وحــوت برايــدس والتــي لديهــا حساســية للتــرددات فــوق الصوتيــة )أكثــر 
مــن 20 هيرتــز(. فــي الميــاه الُعمانيــة، الحيوانــات الباقيــة مــن مجموعــة التــرددات المنخفضــة 

تشــمل حــوت بحــر العــرب األحــدب.

مجموعــة التــرددات العاليــة تشــتمل علــى األنــواع التــي لديهــا نطــاق ســمعي يتــراوح مــن 1 
ــز، ويتــم تحديــد المجموعــات الفرعيــة مــن بينهــا بحســب األنــواع الضخمــة،  إلــى 100 كيلــو هيرت
مثــل حــوت العنبــر، والحــوت القاتــل، والحــوت ذو المنقــار والتــي لديهــا حاســة ســمع جيــدة أيضــً 
)وبالتالــي حساســية( إلــى الضجيــج منخفــض التــرددات باإلضافــة إلــى نطــاق ســمعي يمتــد إلــى 
تــرددات أعلــى لألنــواع األصغــر األخــرى. هــذه المجموعــة الثانويــة كان يشــار إليهــا ســابقً كونهــا 

أنــواع »متوســطة التــرددات«.

هــذه المجموعــة تضــم أنــواع الحوتيــات األصغــر الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة، ومــن ضمنهــا 
الدولفيــن الــدوار المحيطــي، وحــوت العنبــر القــزم، وغيرهــا. هــذه المجموعــة لديهــا حاســة 

ــز. ســمع تمتــد ألكثــر مــن 100 كيلــو هيرت

ويمكــن أن تنســب نطاقــات التــرددات إلــى المجموعــات الســمعية المذكــورة، ومــن المقتــرح أيضــً تقســيمات فرعيــة 
ضمنهــا كالتالــي:
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مــن شــأن إدراكنــا للتداخــل بيــن نطاقــات التــرددات التــي تســتخدمها الثدييــات البحريــة، والضجيــج البشــري أو 
الطبيعــي الــذي تتعــرض لــه، أن يــؤدي إلــى اإلدراك كيــف يمكــن لهــذه »المصــادر« التشــويش على »حاســة االســتقبال« 
لــدى هــذه الثدييــات البحريــة، وفــي هــذا الســياق، هنالــك موضوعيــن للدراســة: 1( المحــاذاة، أو التداخــل، بيــن مصــدر 
التــرددات ووظائــف األعضــاء الحيويــة للحوتيــات، ومــن المحتمــل أن تــؤدي هــذه الحالــة إلــى ضــرر بأعضــاء الســمع، أو 
التســبب بالضغــط أو تغيــر فــي الســلوك، 2( مفهــوم »اإلخفــاء« وهــذا المفهــوم يشــار إليــه فــي حــال وجــود تداخــل 
بيــن إشــارتين أثنــاء ســيرهما عبــر الميــاه 181. تــورد الصــورة 3 رســمة توضــح التداخــل بيــن مســتويات المصــادر وتــرددات 

مصــادر ضجيــج المحيــط وأصــوات الثدييــات البحريــة.

ــدور  ــات الســفن، ضجيــج الســفن يقــوم ب ــدات المباشــرة التــي تســببها حركــة الســفن وضرب ــى التهدي ــة إل باإلضاف
محــوري ضمــن األنشــطة البشــرية التــي تــؤدي إلــى ضجيــج تحــت المــاء 23. مجموعــات كثيــرة مــن الحوتيــات حــول 
العالــم تتعــرض لمســتويات عاليــة مــن تلــوث الضجيــج تحــت المــاء مــن عــدة مصــادر، بمــا فيهــا ضجيــج الســفن، 
وعمليــات استكشــاف النفــط والغــاز، والــرادارات العســكرية، وأنشــطة الصيــد، ومشــاريع التنميــة البحرية والســاحلية، 

ــى المصــادر الطبيعيــة للضجيــج والتــي تغطــي نطاقــات واســعة مــن التــرددات 24. باإلضافــة إل

تعتبــر الحوتيــات أنهــا شــديدة الحساســية للصــوت، إمــا مــن حيــث شــدة وتــردد األصــوات المســتلمة، أو اللياقــة 
البيئيــة، مــع احتمــال التأثيــر علــى الحوتيــات علــى مســتوى الحــوت الفــرد، أو المجموعــة، أو النــوع 25.

المضاعفــات الســلبية المباشــرة للضجيــج تحــت المــاء، أو أي نــوع مــن اإلزعــاج، علــى مســتوى الفــرد أو المجموعــة، 
يمكــن أن تشــمل تغيــرات ســلوكية طويلــة األمــد، أو تجنــب بعــض المناطــق لفتــرات قصيــرة أو طويلــة، و / أو تغيــرات 
عضويــة وســلوكية )اختافــات فــي النمــو والبلــوغ الجنســي، أو انخفــاض فــي معــدالت اإلنجــاب ونجــاح حضانــة الصغــار، 
أو ضعــف المناعــة ضــد األمــراض، وغيرهــا( 14، 26، 27، 28. كمــا أن الوقــت اإلضافــي الــازم للغــوص والســباحة لهــدف تجنب 
اإلزعــاج فعليــً يــؤدي إلــى تقليــل الوقــت الــازم للتغذيــة، أو االســتراحة، أو الحضانــة، مــع مــا يصاحبهــا مــن مضاعفــات 
علــى الصحــة العامــة للفــرد وزيــادة اســتهاك احتيــاط الطاقــة. ونتيجــة لــكل هــذا، يمكــن للتأثيــرات الســلبية التأثيــر 
علــى مســتويات الخصوبــة ومعــدالت اإلنجــاب، والتســبب بتأثيــرات ضــارة علــى اإلنــاث الحوامــل والمرضعــات، وبالتالــي 

علــى بقــاء الصغــار ونمــو المجموعــة 14.

تم تصنيف التأثيرات المحتملة على الثدييات البحرية ضمن الفئات األربع التالية 15، 16، 17:

 جسدية وعضوية

ضــرر علــى أنســجة الجســم، ضــرر كبيــر علــى األذنيــن 
لحاســة  األدنــى  الحــد  فــي مســتوى  دائــم  تغيــر  أو 
الســمع، أو تغيــر مؤقــت فــي مســتوى الحــد األدنــى 
والتــي  للضغــط  مزمنــة  وتأثيــرات  الســمع،  لحاســة 
يمكــن أن تــؤدي إلــى انخفــاض قابليــة الحيــاة والنمــو.

 سلوكية

تعطيل نشاط التهام الفرائس، تجنب بعض 
المناطق، تعديل أنماط الغوص والتنفس، وإزعاج 

ألنظمة التزاوج.

 غير مباشرة

انخفــاض تواجــد الفرائــس وهــذا يــؤدي إلــى انخفــاض 
فــي معــدالت التغذيــة.

 إدراكية

إخفــاء أصــوات مهمــة مــن الناحيــة األحيائيــة )ومنهــا 
بالصــدى،  الموقــع  وتحديــد  التواصــل،  إشــارات 
علــى  والعثــور  للتوجيــه،  المصاحبــة  واألصــوات 

بشــرية(. تهديــدات  تجنــب  أو  الفرائــس 

صــورة 3: مســتويات وتــرددات مصــادر األصــوات البشــرية والطبيعيــة فــي البيئــة البحريــة. طيــف مســتوى الضجيــج )»الشــدة الصوتيــة لــكل 
هيرتــز«( مقابــل التــردد )تقــاس هيرتــز أو »دورة« بالثانيــة«(. المصــدر: اتفاقيــة أوســلو / باريــس لحمايــة البيئــة البحريــة لشــمال شــرق المحيــط 

https://www.ospar.org/work-areas/eiha/noise »أوســبار«:  األطلســي 
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يتضح أن المضاعفات العضوية الناتجة عن التعرض للضجيج شديدة التنوع، مع احتماالت التأثير 
على سلوكيات الغذاء واالفتراس والراحة والتواصل والتزاوج مما يؤدي إلى احتمال امتداد هذه 

التأثيرات إلى مستوى المجموعة.

صــورة 4: التأثيــرات المحتملــة للضجيــج علــى الثدييــات البحريــة، بحســب الفئــات، جــوردون وآخــرون. 2004 29. األلــوان تمثــل مســتويات 
تعــرض أعضــاء االســتقبال لــدى هــذه الحوتيــات، حيــث يشــير اللــون األحمــر إلــى الحــد األقصــى نتيجــة لمصــدر ضجيــج عالــي أو قريــب جــدًا، 

واللــون األخضــر يشــير إلــى مصــدر ضعيــف وعلــى مســافة بعيــدة.

1- التأثيرات الجسدية والعضوية

2- التأثيرات اإلدراكية

3- التأثيرات السلوكية

4- تأثيرات غير مباشرة

كانــت هنالــك تجــارب خاضعــة للمراقبــة ولمحاولــة التعــرف علــى أدنــى المســتويات التــي تحصــُل عندهــا التحــوالت الدائمــة 
أو المؤقتــة للحــدود الدنيــا، وتــورد الصــورة 5 نتائــج إحــدى هــذه الدراســات وتفاصيلهــا علــى الصفحــات التاليــة. إال إنه لغرض 
ــا ال نعــرف إال القليــل  ــى أنن ــرة حياتهــا، يشــير كيتيــن )2012( 30 إل ــة طــوال فت ــات البحري ــى الثديي ــر عل ــة التأثي فهــم كيفي
فقــط عــن طبيعــة التأثيــرات طويلــة األمــد الناتجــة عــن الضجيــج علــى معظــم الثدييــات، إال أن الدراســات التشــريحية 
توفــر الدليــل علــى تدهــور حالــة أليــاف األعصــاب الســمعية، وهــذه الحالــة تتماشــى مــع قصــور عميــق فــي حاســة الســمع، 
ــة مــن  ــى أن التعــرض لمســتويات عالي ــج أعمــال ســابقة تشــير إل ــد نتائ كوســيلة لتأكيــد حصــول تحــوالت دائمــة، وتأكي
الضجيــج المســتمر، أو نبضــات صوتيــة علــى فتــرات طويلــة مــن االرتفــاع يمكــن أن يــؤدي إلــى إصابــات فــي هيكليــة حاســة 
الســمع 31، 32، 33. باإلمــكان ماحظــة الفــرق بيــن حصــول تحــوالت مؤقتــة عنــد تــرددات مختلفــة، ومســتويات التعــرض 
للصــوت بحســب تصنيــف »المجموعــات الســمعية«. تســتخدم مســتويات التعــرض للصــوت لقيــاس الوحــدة عنــد اإلشــارة 
إلــى مســتويات الطاقــة المســتلمة مــن قبــل نظــام االســتقبال. وهــذه الوحــدة هــي لحســاب كل مــن مــدى وفتــرة الصــوت. 
بالنســبة للثدييــات البحريــة، التحــوالت المؤقتــة لمســتويات التعــرض للصــوت يمكــن أن تحصــل عنــد 157 ديســيبل ) (. 
وكمــا هــو موضــح أعــاه، المصــادر البشــرية للضجيــج عنــد هــذه المســتويات أو أعلــى تشــتمل علــى الســفن الكبيــرة، 

والدراســات الزلزاليــة، وعمليــات الســونار، وهــذه كلهــا تحصــل فــي الميــاه المحيطــة بســلطنة ُعمــان.
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المنخفضــة  للتــرددات  المتصلــة(  )الخطــوط  التعــرض  دالئــل   :5 صــورة 
)باألعلــى(، والتــرددات العاليــة )أســفل يســار(، والتــرددات العاليــة جــدًا 
)أســفل يميــن( الناتجــة عــن الحوتيــات. الرمــز الفــارغ للحوتيــات منخفضــة 
عنــد  مؤقتــة  تحــوالت  لحصــول  التقديريــة  البدايــة  إلــى  يشــير  التــردد 
)تــردد صفــر( بحســب بيانــات التحــوالت المؤقتــة مــن مجموعــات أخــرى 
بالنظــر لعــدم وجــود بيانــات مســتخلصة مباشــرة ألي مــن أنــواع التــردد 
المنخفــض. والرمــوز الممتلئــة تشــير إلــى بيانــات التعــرض المســتخلصة 
تــم اســتخدامها لتحديــد دالئــل  التحــوالت المؤقتــة والتــي  مــن بدايــة 
التعــرض بالنســبة لحوتيــات التــرددات العاليــة والعاليــة جــدًا. تــم عــرض 
التخطيــط الســمعي العــادي )الخطــوط المتقطعــة( للمقارنــة مــع القيمــة 
الدنيــا المماثلــة لتلــك المصاحبــة لدالئــل التعــرض. الدالئــل التقديريــة 
للتعــرض والمســتخلصة مــن مرشــح الترجيــح )م( لــكل مجموعــة معنيــة 
مــع تحديــد الحــد األدنــى للقيمــة عنــد قيمــة البدايــة التقديريــة )الخطــوط 
ــة )مســتخرجة مــن ســاوثول وآخــرون  المنقطــة( معروضــة أيضــً للمقارن

2007(. المصــدر: )ســاوثول وآخــرون 2019( 22.

جــدول 2: الحــدود الدنيــا لبدايــة التحــوالت المؤقتــة والتحــوالت الدائمــة للثدييــات البحريــة المعرضــة للضجيــج غيــر نابــض: الحــدود الدنيــا علــى قيــاس ديســيبل ) ( تحــت المــاء 
وديســيبل ) ( فــي الهــواء )لمجموعــات الحوتيــات المفترســة فــي الهــواء فقــط(. المصــدر: ســاوثول وآخــرون 2019 22.

المجموعات السمعية للثدييات البحرية بداية التحوالت المؤقتة )مرجح( بداية التحوالت الدائمة )مرجح(

تردد منخفض 179 199

تردد عالي 178 198

تردد عالي جدًا 153 173

الثدييــات البحريــة التــي تغــوص عميقــً، ومــن ضمنهــا حــوت العنبــر وحــوت 
كوفييــه ذو المنقــار، يمكــن أن تعانــي مــن تأثيــرات شــديدة وفوريــة بســبب 
متوســط  الســونار  أجهــزة  أن  إلــى  التوصــل  تــم  وقــد  للضجيــج.  التعــرض 
جنــوح  إلــى  تــؤدي  البحريــة  القــوات  أنشــطة  خــال  والمســتخدمة  التــردد 
أنظمــة قيــاس  أن  العالــم 34. كمــا  أنحــاء  فــي مختلــف  للحوتيــات  جماعــي 
الصــدى متعــددة اإلشــعاعات المســتخدمة لقيــاس األعمــاق أدت أيضــً إلــى 
جنــوح جماعــي للحوتيــات، بمــا فيهــا حالــة مســجلة وموثقــة لجنــوح 100 حــوت 
بطيخــي الــرأس ســنة 2008 فــي مدغشــقر 35. وباإلضافــة إلــى التأثيــر علــى 
التجــاوب الســمعي، تعــرض الحوتيــات للضجيــج فــي الميــاه العميقــة يمكــن 
أن يــؤدي إلــى ردة فعــل »فجائيــة« تــؤدي إلــى صعــود الحيــوان بســرعة إلــى 
ســطح المــاء، وخاصــة أنــواع الميــاه العميقــة، وهــذا الصعــود الســريع إلــى 
ســطح المــاء يتســبب بحصــول ظــروف عضويــة تعــرف باســم »مــرض انخفــاض 
خــروج  عــن  ناتــج  وهــو  الغواصيــن  لــدى  معــروف  المــرض  وهــذا  الضغــط« 
الغــازات المذابــة فــي المحلــول وتحولهــا إلــى فقاعــات داخــل خايــا الجســم 
فــي  داخلــي  نزيــف  حصــول  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  وهــذا  الســوائل،  وفــي 

األعضــاء، وانســداد األوعيــة الدمويــة، ويمكــن أن يــؤدي إلــى الوفــاة.

الضجيــج تحــت المــاء يمكــن أن يــؤدي إلــى الوفــاة مــن أســباب غيــر متوقعــة، 
تغــادر منطقــة  لــم  التــي  األحــدب  الحــوت  الحــاالت مجموعــات  إحــدى  وفــي 
تفجيــرات صناعيــة تحــت المــاء )المســتويات التــي التقديريــة 150 ديســيبل 
ــدًا  ــًا متزاي ــم قياســها علــى بعــد ميــل واحــد مــن المصــدر( أظهــرت مي ) ( ت
للتشــابك فــي شــباك الصيــد بالمنطقــة 36. عمليــات الحقــة لتشــريح الحيتــان 
الجانحــة توصلــت إلــى وجــود ضــرر بــاألذن الوســطى يتماشــى مــع إصابــات 
التفجيــر، وهــذا قــد أدى إلــى انعــدام حاســة التوجيــه لــدى الحيتــان ممــا أدى 

ــد معــدالت التصــادم مــع شــباك الصيــد. ــى تزاي إل

مــن الصعــب تحديــد التأثيــرات الفوريــة للضجيــج تحــت المــاء، بالنظــر إلــى أن 
تأثيــرات الضجيــج يمكنهــا أن تســبب تأثيــرات واســعة االنتشــار علــى مــدى 
مصــادر  عــدة  عــن  ناتجــة  التأثيــرات  تكــون  أن  ويمكــن  الكيلومتــرات.  آالف 
للضجيــج تحــت المــاء، والتــي تتفاعــل تراكميــً أو تناغميــً، أي عندمــا تتداخــل 
خطــوط الشــحن البحــري مــع مناطــق الدراســات الزلزاليــة، أو القيــام بعــدة 
38. ويعتبــر  البعــض  مــن بعضهــا  زلزاليــة علــى مســافات قريبــة  دراســات 
التعــرض للضجيــج تحــت المــاء مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى »تفاقــم« الخطــر 
ــاد الضجيــج تحــت المــاء يمكــن أن  عنــد التصــادم مــع الســفن، حيــث إن ازدي
يعــوق الحــوت عــن اكتشــاف الســفن أو معــدات الصيــد عنــد االقتــراب منهــا، 
إمــا بســبب الضجيــج فــي الخلفيــة، أو بســبب فقــدان / تضــرر حاســة الســمع 
نتيجــة لمســتويات عاليــة مــن الضجيــج. كمــا أن التعــود علــى ضجيــج ســفن 
الشــحن يمكــن أن يــؤدي إلــى عــدم تجــاوب الحوتيــات مــع حركــة الســفن )أو 
انخفــاض مســتوى التجــاوب مــع مــرور الوقــت(، وبالتالــي زيــادة خطــر التصــادم 

مــع الســفن 12، 38، 39، 40.

بالرغــم مــن التوثيــق الجيــد لتأثيــرات الضجيــج تحــت المــاء علــى الحوتيــات، إال 
أنــه، وحتــى هــذا التاريــخ، تــم تســجيل الضجيــج تحــت المــاء علــى أنــه تهديــد 
محــدد لمجموعــات حــوت بحــر العــرب األحــدب فــي الميــاه الُعمانيــة 41. وهــذا 
ــى المســتويات األعلــى نســبيً للبحــوث حــول هــذا النــوع مــن  ــً إل راجــع جزئي
يشــّكل  أن  المحتمــل  مــن  إنــه  إال  الموضوعــة.  للحمايــة  نتيجــة  الحوتيــات 
الضجيــج تحــت المــاء تهديــدًا لجميــع الحوتيــات فــي الميــاه الُعمانيــة، كمــا 
تتعــرض بعــض المناطــق لمســتويات أعلــى مــن غيرهــا، ومن ضمنهــا مضيق 
هرمــز بســبب أنشــطة الشــحن البحــري، والمناطــق الواقعــة حــول الموانــئ، 
ــة، ومينــاء صحــار، وفــي المناطــق  ومــن ضمنهــا مينــاء الدقــم، ومينــاء صال
أو عمليــات استكشــاف واســتخراج  تنميــة ســاحلية كثيفــة  التــي تشــهد 

النفــط والغــاز فــي عــرض البحــر.
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أعمال النفط والغاز في عرض البحر

ــدات  التــي تؤثــر علــى الحوتيــات خــال مختلــف مراحــل عمليــات االستكشــاف واالســتثمار42، بمــا فيهــا أعمــال التنقيــب )وخاصــة خــال الدراســات الزلزاليــة(، وبنــاء  أعمــال النفــط والغــاز مــن التهدي
منصــات الحفــر، واســتخراج ونقــل منتجــات الهيدروكربونــات 43. ويمكــن لهــذه األنشــطة أن تؤثــر علــى البيئــة الصوتيــة )راجــع القســم الســابق للضجيــج تحــت المــاء(، وأن تســبب زيــادة خطــر التصــادم 
مــع الســفن باإلضافــة إلــى تزايــد احتمــاالت انســكاب أو تســرب المــواد النفطيــة أو مــواد صناعيــة أخــرى والتــي يمكــن أن تكــون ضــارة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الحوتيــات 43. ومــن ضمــن 
التهديــدات األوســع »للضجيــج تحــت المــاء«، يوجــد رابــط بيــن الدراســات الزلزاليــة ونــزوح الحوتيــات، مــع تزايــد فرضيــة وجــود عاقــة عرضيــة بيــن الضجيــج الزلزالــي والجنــوح الجماعــي للحوتيــات علــى 

الشــواطئ 44، 45.

بشــكل عــام، تســتخدم المســوحات الزلزاليــة نبضــات موجــات صوتيــة منخفضــة التــردد والتــي 
يمكــن أن تمتــد عبــر أحــواض المحيــط آلالف الكيلومتــرات 46، وخاصــة فــي الميــاه العميقــة 47. 
وكمــا هــو موضــح فــي قســم »الضجيــج تحــت المــاء«، تظهــر الصــورة 3 كيــف يتــم توليــد ضجيــج 
المســح الزلزالــي مــن خــال اســتخدام مسدســات هوائيــة، وكيــف تتداخــل مــع أصــوات التــرددات 
المنخفضــة التــي تســتخدمها الحيتــان الضخمــة مثــل حــوت باليــن والحــوت األحــدب. ويمكــن أيضــً 
خــال المســح الزلزالــي انبعــاث ضجيــج متقطــع عالــي التــردد 48، والــذي يؤثــر علــى الحوتيــات ذات 
األســنان التــي تعتمــد علــى الغنــاء عالــي التــردد للتواصــل 49. تمكنــت دراســات حديثــة مــن توثيــق 
تأثيــرات واســعة علــى النظــام البيئــي للحوتيــات نتيجــة للمســوحات الزلزاليــة، بمــا فيهــا مجموعــات 

الحيتــان الضخمــة وذوات األســنان 50.

مــن خــال البحــوث الموجهــة نحــو موائــل حــوت بحــر العــرب األحــدب أمكــن تحديــد كل مــن خليــج 
الحانيــات وخليــج مصيــرة كونهمــا مــن الموائــل المفضلــة ومراكــز لتجمــع هــذه الحيتــان 4، 51، 52، 
53. تعتبــر منطقــة خليــج مصيــرة ضمــن مناطــق االمتيــاز الرســمية )المربــع 50( وبالتالــي تخضــع 

لعمليــات االستكشــاف الزلزالــي وتطويــر آبــار االختبــار 4. خــال فتــرة 37 يومــً مــن مراقبــة الثدييــات 
البحريــة خــال عمليــات المســح الزلزالــي بهــذه المنطقــة، تــم تأكيــد 68 مشــاهدة لحــوت بحــر العرب 
األحــدب، وقــد تعــرض أحــد الحيتــان لصدمــة مــن معــدات المســح التــي كانــت الســفينة تجرهــا 
خلفهــا خــال توقيــف العمليــات بعــد مشــاهدة حوتيــن فــي الميــاه، ولــم يتحــرك أي منهمــا بعيــدًا 

عــن الســفينة المتجهــة نحوهمــا 4.

األنــواع األخــرى التــي تمــت مشــاهدتها فــي الميــاه الُعمانيــة، والتــي تأثــرت بعمليــات ومشــاريع 
النفــط والغــاز فــي عــرض البحــر، تشــمل حــوت برايــدس، وحــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق، 
وحــوت العنبــر، والحــوت القاتــل الــكاذب، والدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف، ودولفيــن المحيــط 
الهنــدي والهــادئ الشــائع، والدولفيــن الــدوار. لــم يتــم نشــر هــذه الحــاالت مــن التعــرض لمشــاريع 
النفــط والغــاز فــي الميــاه الُعمانيــة فــي المجــات العلميــة لمراجعــة النظــراء، بــل هــي تقاريــر 
متخصصــة خــال أعمــال المســح والبحــث العلمــي، أو مــن مراقــب مؤهــل لمراقبــة الثدييــات البحريــة 

ــي. خــال المســح الزلزال
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حالة دراسة: تأثير المسح الزلزالي على التواصل االجتماعي للحوت األحدب
توجــد دراســات لتقييــم التجــاوب الســلوكي للحــوت األحــدب المهاجــر مــع المســوحات الزلزاليــة قبالــة الســاحل الشــرقي ألســتراليا والتــي تظهــر أن وجــود الســفن التــي تســحب خلفهــا مجموعــة المسدســات الهوائيــة الزلزاليــة )بغــض 
النظــر عمــا إذا كانــت المسدســات الهوائيــة تعمــل أم ال( أدى إلــى تقليــل احتمــاالت التواصــل االجتماعــي للحيتــان ضمــن مجموعاتهــا أو مــع مجموعــة غنائيــة قريبــة منهــا 54. وقــد اســتمر تأثيــر التغيــر الســلوكي مــع وجــود الســفن التــي 
كانــت ضمــن مســافة 8 كيلومتــرات مــن مجموعــة الحــوت األحــدب بعــد إطــاق المسدســات الهوائيــة 54. وفــي حيــن إنــه يتــم تطبيــق معاييــر للتخفيــف مــن تأثيــرات المســوحات الزلزاليــة، والتــي تشــمل مجموعــة مــن التقنيــات، ومــن 
ضمنهــا »البدايــة الخفيفــة« والتــي تشــدد علــى تصاعــد تدريجــي لمــدى المســدس الهوائــي للتقليــل مــن اســتجابة الخــوف العضويــة أو التأثيــر علــى حاســة الســمع، إال إنــه مــن النــادر أن تتمكــن هــذه التقنيــات مــن تقليــل التشــويش 
الــذي يــؤدي إلــى تغيــرات فــي الســلوك االجتماعــي. وقــد اســتنتجت الدراســات الــواردة أعــاه فــي الميــاه األســترالية وجــود تأثيــرات منظــورة لهــذه التغيــرات الســلوكية علــى مســتوى الحــوت الفــرد، وعلــى عــدد أكبــر مــن الحيتــان بحســب 
اتســاع مــدى التعــرض )أقــل مــن 4 كلــم( لمســتويات منخفضــة مــن الضجيــج )أعلــى مــن 105 ديســيبل » »( )صــورة 4 و 5( 54. ومــن شــأن هــذه النتائــج تعزيــز ضــرورة دراســة عاقــة التجــاوب عــن قــرب بمعاييــر التخفيــف، ليــس فقــط فــي 

قطــاع النفــط والغــاز، بــل أيضــً بالعاقــة مــع القطاعــات األخــرى ومنهــا الشــحن البحــري، والصيــد، ومشــاهدة الحيتــان.

ل
ى التفاع

ضمام المجموعة إل
احتمال ان

ل
ى التفاع

ضمام المجموعة إل
احتمال ان

مستويات التعرض للصوت من المسدس الهوائي )ديسيبل  (الحد األدنى للمسافة من مصدر السفينة القادمة )متر(

انضمــام  احتمــال  علــى  الحــوت  مــن  اقترابهــا  مــع  الســفينة  ضجيــج  تأثيــر   :4 صــورة 
المجموعــة كل فتــرة 10 دقائــق مــع وجــود حــوت يغنــي ضمــن مســافة 2 كــم. تشــمل 
المجموعــات فــي المراقبــة والمعالجــة الفاعلــة. )مــع التعديــل مــن كتــاب دنلــوب وآخــرون 

.)2020

ــي علــى احتمــال انضمــام المجموعــة كل  ــر مســتويات المســدس الهوائ صــورة 5: تأثي
فتــرة 10 دقائــق مــع وجــود حــوت يغنــي ضمــن مســافة 2 كلــم. )مــع التعديــل مــن كتــاب 

دنلــوب وآخــرون 2020(.

إن الطريقــة المعقــدة التــي ينتشــر فيهــا الصــوت ومــدى هــذا االنتشــار والضــرر المحتمــل علــى حاســة الســمع لــدى الثدييــات البحريــة تفــرض قيــام خبــراء صوتيــات الثدييــات البحريــة بإجــراء نمذجــة وتقييــم للتهديــدات المحتملــة الناتجــة 
عــن مصــادر الضجيــج بشــرية المنشــأ خــال عمليــة تقييــم التأثيــر البيئــي، والتــي تعتبــر مــن الممارســات العامــة فــي حالــة المســوحات الزلزاليــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام أجهــزة الســونار متعــددة الشــعاعيات، وحتــى فــي عمليــات البنــاء 

وغــرس األوتــاد، كمــا أن عــدة دول تقــوم بتطبيــق المعاييــر والسياســات واإلرشــادات المحليــة للتخفيــف مــن تأثيــرات هــذه الممارســات، كمــا هــو موضــح فــي الفصــل التالــي.
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تهديدات الصيد البحري – الصيد العرضي والصيد الجائر

يمكــن لعمليــات الصيــد البحــري أن تؤثــر علــى الحوتيــات  بأشــكال مباشــرة وغيــر مباشــرة، حيــث إن التأثيــرات المباشــرة المحتملــة تشــمل الصيــد العرضــي للحوتيــات، وقيــام الصياديــن عمــدًا باإلضــرار بالحوتيــات، باإلضافــة إلــى اإلزعــاج 
بســبب أعمــال الصيــد. التأثيــرات غيــر المباشــرة تشــتمل علــى انخفــاض معــدالت توفــر الفرائــس الازمــة للحوتيــات، أو تغيــر التنافــس علــى الطعــام، وفقــدان أو تضــرر الموائــل نتيجــة لبعــض أنشــطة الصيــد البحــري ومــن ضمنهــا الشــباك القاعيــة 
والوســائل الضــارة األخــرى 55، 56، 57، 58. كمــا أن العاقــة التنافســية بيــن أعمــال الصيــد والحوتيــات يمكنهــا التأثيــر ســلبً علــى الحوتيــات، وخاصــة عنــد تداخــل الطرائــد المســتهدفة مــن قبــل الصياديــن والحوتيــات. معــدات الصيــد المهملــة 

)المســؤولة عــن »الصيــد الخفــي«( هــي أيضــً مــن التهديــدات المباشــرة علــى الحوتيــات والتــي تــؤدي أحيانــً إلــى نفوقهــا، األمــر الــذي تــم ماحظتــه فــي حــاالت عديــدة فــي الميــاه الُعمانيــة.

بحســب المعلومــات المتوفــرة لســنة 2001، كان التشــابك فــي معــدات الصيــد الســبب األول لوفيــات الحوتيــات حــول 
العالــم 59 والتأثيــر الشــامل الناتــج عــن الصيــد البحــري علــى الحوتيــات مــا زال مرتفعــً جــدًا، ومعظمــه يحصــل بــدون 
تســجيل أو توثيــق. وقــد تزايــدت معــدالت الصيــد المتعمــد والصيــد العرضــي للحوتيــات مــع زيــادة تطــور قطــاع الصيــد 
البحــري 55، 60. وقــد أدى الصيــد العرضــي للحوتيــات وتشــابكها فــي معــدات الصيــد فــي بعــض أنحــاء العالــم إلــى 
تناقــص أعــداد وأنــواع الحوتيــات إلــى مــا يقــرب مســتوى االنقــراض، وهــذا يمثــل تهديــدًا خطيــرًا حــول العالــم 55، 61، 62، 63. 
وقــد توصلــت اللجنــة العلميــة التابعــة للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، باإلضافــة إلــى منظمــات دوليــة أخــرى، إلــى أن 
معــدالت الصيــد العرضــي التــي تزيــد ألكثــر مــن 2% تعتبــر معــدالت غيــر مســتدامة )وهــذه المعــدالت يتــم تجاوزهــا فــي 

الكثيــر مــن المناطــق حــول العالــم( 64، 65، 66.
 

انقــراض دولفيــن بايجــي النهــري مــن نهــر يانجتــزي بالصيــن كان جزئيــً بســبب الصيــد العرضــي مــع مجموعــة متنوعــة 
مــن األســماك، باإلضافــة إلــى التهديــدات األخــرى، ومنهــا تدهــور مــوارد الفرائــس 67، 68. وأيضــً دولفيــن فاكيتــا بخليــج 
كاليفورنيــا، مكســيكو، يواجــه تهديــد الصيــد العرضــي، ولــم يبــق منهــا إال أقــل مــن 20 دولفيــن 68، 69، 182. حــوت باليــن 
شــمال األطلســي األســود يتعــرض لنوعيــن مــن التهديــدات الخطيــرة: التشــابك مــع معــدات الصيــد الثابتــة وضربــات 

الســفن.

حوالــي ثاثــة أربــاع المجموعــة تحمــل دالئــل واضحــة عــن تشــابكها مــع معــدات الصيــد، والتــي تتكــون أساســً مــن 
أقفــاص صيــد جــراد وســرطان البحــر وشــباك صيــد الســمك 68.

»الســلب« أو قيــام الحوتيــات بســرقة األســماك العالقــة فــي معــدات الصيــد يعتبــر أيضــً مــن األخطار التي تهــدد الثدييات 
البحريــة، وخاصــة فــي حــال الصيــد بالخيــوط الطويلــة. ويبــدو أن حــاالت الســرقة مــن الحوتيــات ذوات األســنان )الحــوت 
القاتــل، والحــوت القاتــل الــكاذب، وحــوت العنبــر( قــد زادت مــن حيــث معــدالت التكــرار، والشــدة واالتســاع الجغرافــي 
ضمــن مجــاالت صيــد أســماك التونــا وأســماك الســيف بالخيــوط الطويلــة 68. ويمكــن أيضــً للحوتيــات أن تعلــق فــي، أو 
تتشــابك مــع، معــدات الصيــد بالخيــط الطويــل أثنــاء تنــاول أو محاولــة تنــاول األســماك العالقــة فــي الخطافــات. ويمكــن 
أن يــؤدي قيــام هــذه الحوتيــات بالتهــام األســماك بهــذه الطريقــة إلــى ردة فعــل البحــارة والصياديــن، حيــث تــم تســجيل 
حــاالت قيــام الصياديــن بإطــاق عيــارات ناريــة علــى الثدييــات البحريــة، واســتخدام المتفجــرات لمنعهــا مــن أخــذ األســماك 

.70 ،68
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صــورة 6: يســار: حــوت بحــر العــرب األحــدب فــي الميــاه الُعمانيــة عالــق فــي معــدات صيــد مهملــة. 
المصــور روبــرت بولدويــن. يميــن: حــوت أحــدب متشــابك فــي معــدات الصيــد قبالــة غرب أســتراليا. 

المصــور اليتــون دو بــاروس – ســي دوج تــي فــي إنترناشــيونال.

توجــد تشــكيلة واســعة مــن وســائل الصيــد البحــري، ومــن ضمنهــا الشــباك الجارفــة الســطحية، والشــباك 
ــى الكثيــر مــن الصيــد العرضــي للحوتيــات حــول  ــؤدي إل الخيشــومية القاعيــة، وشــباك الجــر، وهــي كلهــا ت
العالــم، وتؤثــر علــى جميــع أنــواع وأحجــام الحوتيــات 55، 61، 63، 71، 82. علــى ســبيل المثــال، الصيــد الخيشــومي 
ــواع الحوتيــات 71، كمــا أن شــباك  ــاه اإلكــوادور وبيــرو وتشــيلي يتداخــل مــع مجموعــة واســعة مــن أن فــي مي
الجــر، والشــباك الخيشــومية والشــباك الثابتــة المســتخدمة فــي قطــاع الصيــد الكــوري فــي البحــر الشــرقي 
والمعــروف عنهــا أنهــا تؤثــر فــي 10 أنــواع مــن الحوتيــات علــى األقــل 73, دراســة أخــرى تشــير إلــى أنــه تــم 
تحليــل 31 حــوت مــن حيتــان رايــت و 30 حــوت أحــدب فــي غــرب شــمال المحيــط األطلســي وتــم تحديــد أنــواع 
معــدات الصيــد، 89% مــن حــاالت التشــابك )أي مــا يعــادل 32 حالــة( كانــت بســبب األقفــاص ومعــدات الصيــد 

الخيشــومية 74.

ــباك  ــي ش ــات ف ــي للحوتي ــد العرض ــى أن الصي ــة إل ــات حديث ــارت دراس أش
ــنة  ــوان بالس ــف حي ــارب 100 أل ــدي يق ــط الهن ــا بالمحي ــماك التون ــد أس صي
خــالل الفتــرة 2004 – 2006، وانخفضــت هــذه األعــداد حاليــً )2020( إلــى حوالــي 

ــف حيــوان بالســنة 75. 80 أل

وعلــى أســاس نتائــج 10 برامــج لعينــات الصيــد العرضــي، والتــي تمــت خــال الفتــرة مــن 1981 إلــى 2016، تتحمــل هــذه 
الشــباك الخيشــومية المســؤولية عــن نفــوق حوالــي 4.1 مليــون حيــوان مــن الحوتيــات الصغيــرة خــال الفتــرة مــن 
1950 إلــى 2018. وهــذه األرقــام ال تشــمل الحوتيــات التــي يتــم صيدهــا عرضيــً لكنهــا ال تصــل إلــى الشــاطئ، أو 
الصدمــات شــبه القاتلــة )وبعضهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى نفــوق الحيــوان الحقــً(، أو حــاالت مميتــة بســبب أســاليب 
أخــرى لصيــد أســماك التونــة )ومنهــا الصيــد بالشــباك الكيســية(، والتــي تشــير فــي الواقــع إلــى أن إجمالــي وفيــات 
الحوتيــات بالمحيــط الهنــدي يمكــن أن يكــون أكثــر بكثيــر مــن التقديــرات الحاليــة 75. ال يوجــد إال القليــل نســبيً 
مــن الدراســات الموثقــة حــول تأثيــرات شــباك الصيــد الخيشــومية بالمنطقــة العربيــة، إال أن تقاريــر انخفــاض أعــداد 
الحوتيــات الصغيــرة بنســبة 71% خــال الفتــرة مــن 1986 إلــى 1999 فــي الخليــج العربــي يمكــن أن يكــون جزئيــً 

بســبب الصيــد العرضــي 76.

بفضــل التســجيات الموثقــة لبيانــات مشــاهدة الحوتيــات وبيانــات الحوتيــات الجانحــة 2، فقــد تــم تســجيل التأثيــر 
المتبــادل بيــن الحوتيــات وقطــاع الصيــد البحــري للعديــد مــن أنــواع الحوتيــات المعروفــة والموجــودة فــي الميــاه 
الُعمانيــة. وتشــمل هــذه الســجات حــاالت جنــوح الحوتيــات وعليهــا عامــات واضحــة عــن التشــابك مــع معــدات 
الصيــد، باإلضافــة إلــى مشــاهدة حوتيــات عالقــة فــي الميــاه )وفــي بعــض الحــاالت تــم تخليصهــا(. وقــد تــم تســجيل 
حــاالت الصيــد العرضــي فــي الميــاه الُعمانيــة للعديــد مــن األنــواع ومــن ضمنهــا الدولفيــن الــدوار، ودولفيــن المحيط 
الهنــدي والهــادئ الشــائع، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف، والدولفيــن قــاروري األنــف الشــائع، 
ودولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب، والحــوت القاتــل القــزم، والحــوت القاتــل الــكاذب، ودولفيــن ريســوس، وحــوت 
العنبــر القــزم، وحــوت العنبــر، وحــوت بحــر العــرب األحــدب، وحــوت شــمال المحيــط الهنــدي األزرق، وحــوت برايــدس 
2، 5، 41، 53، 77، 78. أيضــً، تمــت مشــاهدة الدولفيــن المخطــط ضمــن الصيــد العرضــي، إال إنــه لــم يتــم تســجيل هــذه 

الحــاالت بصــورة رســمية. لــم يتــم تحديــد مســتويات خطــر الصيــد العرضــي علــى أنــواع الحوتيــات األخــرى فــي الميــاه 
الُعمانيــة، إال إنــه علــى أســاس الزيــادة المســتمرة فــي أعمــال الصيــد البحــري قبالــة الســواحل الُعمانيــة وفــي أجــزاء 

أخــرى فــي بحــرب العــرب 79، 80، 81، فــإن التهديــد يعتبــر عاليــً جــدًا للكثيــر مــن هــذه األنــواع.

ــر فــي الميــاه الُعمانيــة علــى الحوتيــات، وهــذا الموضــوع يحتــاج  ــد الصيــد الجائ ــد مســتويات تهدي ــم يتــم تحدي ل
للمزيــد مــن البحــث.
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سياحة مشاهدة الحيتان والدالفين

إن زيــادة شــعبية الســياحة البحريــة،  وخاصــة مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن )ويشــار إليهــا مــن اآلن فصاعــدًا »مشــاهدة الحيتــان«(، جعلــت منهــا ضمــن القائمــة المتزايــدة للتهديــدات علــى الحوتيــات حــول العالــم. يمكــن أن يكــون لمشــاهدة 
الحيتــان تأثيــرات إيجابيــة، حيــث يمكنهــا أن تســاهم فــي توفيــر مدخــات ضخمــة وطويلــة األمــد إلــى االقتصــاد المحلــي، وتوفيــر فــرص العمــل 82، 83، باإلضافــة إلــى زيــادة التوعيــة واالهتمــام لــدى المجتمعــات واألفــراد بالحيتــان والدالفيــن، 
والتهديــدات التــي تواجههــا. فــي عــام 2012 كان قطــاع مشــاهدة الحيتــان حــول العالــم يســاوي حوالــي 2 مليــار دوالر أمريكــي، وبالتالــي أصبــح هــذا القطــاع االقتصــادي مــن أكبــر األنشــطة التــي تعتمــد علــى الحوتيــات 84. وباإلضافــة إلــى المنافــع 

االقتصاديــة الناتجــة عــن مشــاهدة الحيتــان، هنالــك أيضــً منافــع وفوائــد تعليميــة وحمايــة وبحــوث علميــة، ومــن ضمنهــا زيــادة التوعيــة بجهــود المحافظــة والحمايــة، وتجميــع بيانــات مشــاهدات الحيتــان 85.

أيــة  تطبيــق  يتــم  ال  األماكــن  معظــم  فــي  أنــه  إال 
مشــاهدة  لنشــاط  تصاريــح  أو  تنظيميــة  إجــراءات 
الحيتــان، وبالتالــي توجــد صعوبــة فــي الحصــول على 
المعلومــات األساســية عــن هــذا القطــاع )مثــل األداء 
االقتصــادي، والطاقــة االســتيعابية للقطــاع، وغيرهــا(، 
إال أن األهــم هــو أن هــذه الحالــة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
نتائــج ســلبية علــى الحوتيــات بســبب إزعــاج القــوارب 

ــاط. ــذا النش ــاركة به ــفن المش والس

مشــاهدة الحيتــان فــي الميــاه الُعمانيــة هــو نشــاط جديــد نســبيً، وقــد ســاهم هــذا النشــاط فــي تنميــة الســياحة الُعمانيــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن، وذلــك 
بفضــل زيــادة التوعيــة بالحوتيــات 11، 86. معظــم العامليــن بهــذا القطــاع يســتهدفون الميــاه الســاحلية وعــرض البحــر لمشــاهدة الدالفيــن )غالبــً دولفيــن المحيــط 
الهنــدي والهــادئ األحــدب، والدولفيــن الــدوار، والدولفيــن الشــائع طويــل المنقــار، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف(. إال إنــه خــال الســنوات األخيــرة 
توجهــت األنظــار أيضــً نحــو حــوت بحــر العــرب األحــدب وأصبحــت هــذه الحيتــان هدفــً لعــدد مــن القــوارب الصغيــرة التــي تعمــل بــدون أيــة ضوابــط لمشــاهدة الحيتــان 
عنــد جــزر الحانيــات 11، 87. بعــض األنــواع األخــرى تمــت مشــاهدتها صدفــة وليــس نتيجــة الســتهدافها. وعلــى أســاس مراقبــة طريقــة عمــل قــوارب وســفن مشــاهدة 
الحيتــان حــول أســراب الدولفيــن الــدوار، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ األحــدب، تــم اقتــراح ضــرورة حصــول جميــع 
العامليــن علــى المزيــد مــن التدريــب والتوجيــه والمراقبــة لتحســين الســلوكيات المســؤولة حــول الحيتــان وضمــان اســتدامة هــذا القطــاع 11. مــن الضــروري دراســة 
التأثيــرات المحتملــة علــى حــوت بحــر العــرب األحــدب بســبب العــدد القليــل جــدًا للمجموعــة. فــي عــام 2014/2013 تــم تطويــر إرشــادات لمســاعدة العامليــن فــي قطــاع 

مشــاهدة الحيتــان ضمــن مشــروع بمســاندة اللجنــة الدوليــة لصيــد الحيتــان11.

كان االعتقــاد الســائد ســابقً أن تأثيــر نشــاط مشــاهدة الحيتــان علــى الثدييــات البحريــة هــو قليــل مقارنــًة باألنــواع األخــرى مــن التأثيــرات البشــرية، ومــن ضمنهــا ضربــات الســفن، والضجيــج تحــت المــاء والتشــابك مــع معــدات الصيــد البحــري 88. 
إال أن مشــاهدة الحيتــان يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة فــي الوفيــات المباشــرة نتيجــة لضربــات الســفن، والتشــويش واإلزعــاج نتيجــة للضجيــج تحــت المــاء. وقــد توصلــت دراســات عديــدة إلــى أن الحوتيــات تغيــر مــن ســلوكها نتيجــة لوجــود ســفن 

مشــاهدة الحيتــان، ومــن ضمنهــا تغييــر ســرعة الســباحة، واالتجــاه، وحجــم المجموعــة، والتناغــم بيــن أفــراد المجموعــة، ونمــط ومــدى تكــرار الصعــود إلــى ســطح المــاء، والغنــاء )جــدول 3( 84، 85، 89، 90.
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بشكل عام، تم تقسيم االستجابات السلوكية للحوتيات نتيجة لنشاط مشاهدة الحيتان إلى تأثيرات 
قصيرة األمد، وطويلة األمد، وغير ظاهرة 84، 85، 88، 90، 91، 92، 93، 94.

التأثيــرات قصيــرة األمــد تشــمل تغييــر فــي ســرعة الســباحة، وتغييــر االتجــاه، والســلوك )من حيــث الصعود 
إلــى الســطح، والغــوص، وفتــرات التنفــس، وفتــرات الراحــة، وغيرهــا( 89، 95، 96، 97، 105، 106. ويمكــن أيضــً 
أن تتغيــر نســبة تكــرار وشــدة تجــاوب هــذه الحوتيــات مــع هــذه التأثيــرات بحســب المســافة بينهــا وبيــن 

الســفن والقــوارب، وعــدد الســفن الموجــودة 96، 98، 100، 101.

التأثيــرات غيــر الظاهــرة تشــمل االســتجابات الهرمونيــة والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الضغــط المزمــن، 
وتحديــد التكاثــر، وفــي النهايــة تقليــل معــدالت البقــاء. الضغــط المزمــن يرتبــط أيضــً ببعــض األمــراض85، 
102، 103. ومــن الصعــب جــدًا اكتشــاف أو مراقبــة هــذه التأثيــرات غيــر الظاهــرة، وخاصــة فــي مفــردات الحيــاة 

الفطريــة.

مــن الصعــب تحديــد التأثيــرات طويلــة األمــد ألنهــا، وبحســب المصطلــح، تحتــاج لدراســة المجموعــة قبــل 
وصــول ســفن مراقبــة الحيتــان )ليمكــن الحصــول علــى »خــط األســاس« للمقارنــة(، والفتــرة الطويلــة لحيــاة 
الحوتيــات والمعــدالت المنخفضــة لتكاثــر الحيتــان والدالفيــن 85. التأثيــرات طويلــة األمــد الناتجــة عــن تغيــرات 
ســلوكية متكــررة قصيــرة األمــد يمكــن أن تشــمل فــي النهايــة انخفــاض مســتويات اللياقــة )انخفــاض طويــل 
األمــد للمعــدالت الحيويــة / نســبة التكاثــر(، وذلــك فــي حــال حصــول تأثيــرات ســلبية علــى الســلوكيات 
األساســية للمحافظــة علــى لياقــة الجســم مثــل التغذيــة والراحــة، وخاصــة فــي حــال التعــرض لهــذه التأثيــرات 

لفتــرات طويلــة 84، 90، 91.

بالنظــر إلــى أن نشــاط مشــاهدة الحيتــان يمكنــه توفيــر مقومــات الحيــاة للمجتمعــات الســاحلية، فــإن التأثيــرات الســلبية لهــذا النشــاط يمكــن أن تــؤدي 
إلــى خافــات بيــن العامليــن بهــذا القطــاع، والعامليــن فــي مجــال الحمايــة والجهــات التنظيميــة.

 
وبالنســبة لمجموعــات الحيتــان والدالفيــن المعرضــة للخطــر بشــكل خــاص، ومــن ضمنهــا حــوت بحــر 
العــرب األحــدب، وفــي غيــاب الدليــل، فإنــه مــن المفضــل قيــام الجهــات التنظيميــة بتطبيــق مبــادئ 

احترازيــة وإدارة التطــور التدريجــي لهــذا القطــاع.

ــة منطقــة  ــد أعــداد الســفن التــي تقــوم بالنشــاط ضمــن أي ــد الطاقــة االســتيعابية وتحدي وفــي حــال وجــود الدليــل، يمكــن للجهــات التنظيميــة تحدي
ــع. ــد مــن تفاصيــل إدارة نشــاط مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن فــي الجــزء الراب محــددة 11. ُيمكــن االطــاع علــى المزي

قصيرة 
األمد

طويلة 
األمد

غير 
ظاهرة
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جــدول 3: أمثلــة عــن التغيــرات الســلوكية التــي تمــت مشــاهدتها ضمــن أنــواع الحوتيــات باالســتجابة مــع حركــة مشــاهدة الحيتــان. 
منقولــة مــن بارســونز 2012 84.

المراجعاألنواعالتغيرات السلوكية

الصعود إلى السطح / الغوص

95، 104، 105، 106، 107الدولفين الشائع قاروري األنف )(

100، 108دولفين المحيط الهندي والهادئ قاروري األنف )(

109دولفين المحيط الهندي والهادئ األحدب )(

110دولفين جويانا )(

111الحوت القاتل )(

112الحوت األحدب )(

113الحوت الزعنفي )(

114، 115حوت العنبر )(

سلوكيات »نشطة«
)خبطة الذيل وصفع الماء(

106الدولفين الشائع قاروري األنف )(

116دولفين كوميرسون )(

117الحوت القاتل )(
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األصوات

118، 119الدولفين الشائع قاروري األنف )(

120الحوت القاتل )(
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123، 124الدولفين الشائع قاروري األنف )(حجم أو تناغم المجموعة

110دولفين جويانا )(

سرعة السباحة

100الدولفين الشائع قاروري األنف )(

125الدولفين الدوار )(

97، 111، 126الحوت القاتل )(

89، 90الحوت األحدب )(

اتجاه السباحة

123، 124الدولفين الشائع قاروري األنف )(

100دولفين المحيط الهندي والهادئ قاروري األنف )(

109دولفين المحيط الهندي والهادئ األحدب )(

125الدولفين الدوار )(

127دولفين جويانا )(

97، 101، 111الحوت القاتل )(

تغيير في العادات الغذائية أو الراحة

89، 90، 96الحوت األحدب )(
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التلوث

التلــوث الكيميائــي، والصــرف الصحــي، ومخلفــات البالســتيك وغيرهــا، لهــا تأثيــر علــى تدهــور الموائــل الازمــة لمســاندة الطلــب األحيائــي للحوتيــات، ومثــل الكثير مــن التهديدات 
األخــرى الــواردة فــي هــذا األطلــس، فــإن تدهــور حالــة الموائــل يــؤدي إلــى تأثيــرات مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى الحوتيــات علــى مســتوى الحــوت الواحــد و / أو علــى مســتوى المجموعــة، 
وبالتالــي التشــديد علــى أهميــة اســتصاح وإدارة المحميــات البحريــة، وتنفيــذ القوانيــن ضمــن المنطقــة التــي تشــمل احتياجــات الموائــل 141. وفــي حيــن إنــه ال توجــد حتــى هــذا التاريــخ 
أي دراســات منشــورة فــي المطبوعــات العلميــة حــول تفاصيــل التهديــدات الناتجــة عــن التلــوث علــى أنــواع الحوتيــات الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة تحديــدًا، إال إنــه مــن المحتمــل أن 
هــذا التواجــد العالمــي للتلــوث فــي البيئــة البحريــة هــو أيضــً خطــر علــى الثدييــات البحريــة فــي الميــاه الُعمانيــة بشــكل مماثــل للخطــر الــذي يتهــدد الثدييــات البحريــة فــي أي مــكان 

آخــر. وبالنســبة لدولفيــن المحيــط الهنــدي تحديــدًا، فــإن المعتقــد الســائد هــو أن تعــرض هــذه الدالفيــن للملوثــات البيئيــة هــو عالــي جــدًا بالنظــر إلــى مجالهــا الســاحلي الضيــق 142.

مصادر تلويث البيئة البحرية تشمل التلوث الكيميائي والتلوث األحيائي،  
مع اعتبار البالستيك أيضً من التهديدات الخطيرة حول العالم.

كيميائي
أحيائي

بالستيك
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يمكــن للتلــوث الكيميائــي إحــداث تأثيــرات فوريــة علــى فرائــس الحوتيــات، وأن يــؤدي إلــى نفــوق جماعــي لألســماك، وتغيــرات فــي أعــداد المخــزون الســمكي )أو فــي النظــام 
ــة علــى الحوتيــات  ــر فــي النهاي ــات مــن خــال السلســلة الغذائيــة، والتأثيــرات الناتجــة عنهــا والتــي تؤث ــادة األمــراض بيــن األســماك نتيجــة لتراكــم الملوث ــه(، وزي البيئــي بأكمل
والحيوانــات المفترســة األخــرى141، 143. وهــذه الحالــة يمكــن أن تحصــل نتيجــة لتســرب المــواد الكيماويــة مــن أنشــطة علــى اليابســة إلــى القنــوات المائيــة ومنهــا إلــى المحيــط، أو 

مــن مصــدر تلــوث بحــري مثــل تســرب المــواد النفطيــة أو الكيماويــة.

التلــوث األحيائــي يشــمل ملوثــات مــن الميــاه الســاحلية والصــرف الصحــي، وهــذا يزيــد مــن احتمــال إصابــة الحوتيــات بنواقــل األمــراض، ومــن ضمنهــا الطفيليــات )الديــدان 
الخيطيــة تحديــدًا(، والفيروســات والبكتيريــا. وبالتالــي فــإن الحيتــان، أفــرادًا أو جماعــات، والتــي تعانــي مــن زيــادة الضغــط )الضجيــج تحــت المــاء، أو انخفــاض الفرائــس، وغيرهــا( 
يمكــن أن تكــون أكثــر عرضــة لألمــراض ومســببات األمــراض141، 144. وباإلضافــة إلــى التأثيــرات المباشــرة، يمكــن للصــرف الصحــي التأثيــر بطريقــة غيــر مباشــرة علــى الحوتيــات مــن 

خــال تغييــر الظــروف البيئيــة الازمــة لمســاندة مجموعــات الفرائــس )نتيجــة لفــرط التغذيــة بســبب تكاثــر المغذيــات(.

ازداد التلــوث الباســتيكي بشــكل كبيــر فــي المحيطــات، وأصبــح حاليــً ضمــن التهديــدات الخطيــرة علــى التنــوع األحيائــي145، 146، 147، 148، 149. وتشــير التقديــرات إنــه فــي البيئــة 
البحريــة، حوالــي 40 – 80% مــن األشــياء الكبيــرة مــن الحطــام البحــري هــي مــن الباســتيك، وتتكــون مــن مــواد التعليــب، وأكيــاس لحمــل األغــراض، وأحذيــة، وأغــراض منزليــة، 
وغيرهــا، باإلضافــة إلــى معــدات الصيــد البحــري الضائعــة أو المهملــة والتــي أصبحــت تشــكل جــزًء كبيــرًا مــن هــذه المخلفــات 150. بالنســبة للحيوانــات البحريــة، التأثيــر األولــي 
للحطــام الباســتيكي ناتــج عــن االبتــاع أو التشــابك معهــا، حيــث تــم تســجيل حــاالت ابتــاع مخلفــات الباســتيك فــي 48 نــوع )56%( مــن جميــع الحوتيــات حــول العالــم145، 151. 
ــات نحــو الجنــوح علــى  ــاول الغــذاء، وفــي بعــض الحــاالت يســود اعتقــاد أن حطــام الباســتيك كان مــن أســباب ســلوك الحوتي ويمكــن أن يحصــل االبتــاع مباشــرة أو خــال تن
الشــواطئ150. كمــا أن ابتــاع حطــام الباســتيك )ويشــمل الجزيئــات الصغيــرة والكبيــرة( يزيــد مــن احتمــال انغــاق الجهــاز الهضمــي للحوتيــات، ومــع انحصــار الغــازات تتمــزق 
أغشــية المعــدة، وقــد تــم تســجيل حــاالت مــن الهــزال أو انســداد الحنجــرة نتيجــة البتــاع الباســتيك150، 152، 183. وباإلضافــة إلــى الصدمــة الجســدية، يــؤدي ابتــاع حطــام الباســتيك 
أيضــً إلــى زيــادة خطــورة التمثيــل الغذائــي للملوثــات / الســموم144، 145، 150، 153، 154. التشــابك مــع الحطــام يمكــن أن يــؤدي أيضــً إلــى الغــرق أو االختنــاق، أو يمكــن أن يتفاعــل التلــوث 
الباســتيكي مــع تهديــدات أخــرى، مثــًا فــي حالــة التشــابك شــبه المميــت للحــوت وهــذا يــؤدي إلــى صعوبــة الســلوك التجاوبــي )مثــل االبتعــاد عــن طريــق ســفينة قادمــة(12، 155. 
ويمكــن أن تحصــل تأثيــرات أخــرى شــبه مميتــة نتيجــة للتشــابك مــع المخلفــات الباســتيكية أو ابتاعهــا، مثــل انخفــاض طاقــة الصيــد / الغــذاء وهــذا يــؤدي إلــى ســوء التغذيــة، 

وانخفــاض معــدالت النمــو، وانتشــار األمــراض، وانخفــاض ناتــج التكاثــر، وبالتالــي التأثيــر علــى مســتوى المجموعــة145، 156، 157.

كيميائي

أحيائي

بالستيك
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ــد مــن األنشــطة البشــرية، حيــث إن أيــة مشــاريع ســاحلية أو فــي عــرض البحــر تــؤدي إلــى تغيــرات فــي الموائــل والبيئــة البحريــة المجــاورة لهــا،  ــل للتدهــور بســبب العدي تتعــرض الموائ
بطريقــة مباشــرة نتيجــة ألعمــال البنــاء، أو بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال التأثيــر علــى األنــواع البحريــة األخــرى )مثــل أنــواع الفرائــس(، مــع احتمــال التأثيــرات المصاحبــة علــى الحوتيــات. ويمكــن 
ــة القنــوات واألحــواض، ودفــن ورمــي مخلفــات  ــة إلنشــاء أو صيان ــات بحري ــات أو اســتصاح المناطــق الضحلــة أو التــي يغمرهــا المــد، أو حفري أن تشــتمل مشــاريع التنميــة الســاحلية علــى حفري
الحفريــات، وأعمــال الطــرق أو الحفــر لتركيــب األعمــدة، وتمديــد خطــوط األنابيــب والكابــات، وغيرهــا الكثيــر مــن األنشــطة األخــرى158، وهــذه األنشــطة كلهــا يمكنهــا أن تــؤدي إلــى تدهــور موائــل 

وبيئــة الحوتيــات، وخاصــة األنــواع التــي تفضــل البقــاء فــي البيئــة الســاحلية، ومــن ضمنهــا حــوت بحــر العــرب األحــدب ودولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب.

فــي المناطــق التــي تشــهد تنميــة ســاحلية ســريعة أو شــاملة، يمكــن أن تــؤدي هــذه األنشــطة 
إلــى الفقــدان الفعلــي للموائــل، أو تدهــور خطيــر فــي قــدرة الموائــل علــى توفيــر المــوارد 
الحرجــة الازمــة لمســاندة بقــاء الحوتيــات158. وفــي المناطــق المعــروف عنهــا أنهــا مــن الموائــل 
المفضلــة لبعــض األنــواع، فــإن اســتمرار التنســيق النشــط بيــن العلمــاء، واإلدارات الحكوميــة 
والقطــاع يمكــن أن يــؤدي إلــى تمكيــن دراســة تأثيــر ضغــط التنميــة علــى ســلوكيات األنــواع 
الرئيســية، مــن حيــث الوفــرة والبقــاء طويــل األمــد، كمــا هــو واضــح فــي بعــض األجــزاء حــول 
العالــم 158، 159. وتعتبــر هــذه الطريقــة متعــددة االختصاصــات جوهريــة بالنظــر إلــى التشــكيلة 
الواســعة مــن األنشــطة التــي تهــدد الحوتيــات نتيجــة للتنميــة الســاحلية، بمــا فيهــا تدميــر 
أو تدهــور الموائــل، وانخفــاض توفــر الفرائــس، والضجيــج تحــت المــاء، وزيــادة خطــر ضربــات 
الســفن. ومــن شــأن تجميــع البيانــات مــن خــال هــذه الطريقــة متعــددة االختصاصــات مســاندة 
تطــور المعرفــة حــول كيــف يمكــن لهــذه العوامــل التأثيــر علــى المجموعــات المحليــة مــن 

الحوتيــات.

فــي ســلطنة ُعمــان، تــم توثيــق تأثيــر التنميــة الســاحلية علــى دولفيــن المحيــط الهنــدي 
األحــدب2، 160، 161، ودولفيــن المحيــط الهنــدي والهــادئ قــاروري األنــف2، 51، وحــوت بحــر العــرب 

األحــدب41، 53. دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب يفضــل الموائــل فــي المياه الســاحلية الضحلة، 
ممــا يجعــل مــن هــذا النــوع معرضــً بشــكل خــاص لتهديــدات األنشــطة البشــرية الســاحلية، 
ومــن ضمنهــا اســتصاح األراضــي، والحفريــات البحريــة، ومشــاريع الموانــئ والمرافــئ2، 160، 161. في 
مدينــة الدقــم الســاحلية تــم تطويــر مينــاء صناعــي ضخــم وأحــواض جافــة، وخــال دراســة ســنة 
2010 تــم اكتشــاف الضجيــج مــن المراحــل األوليــة لغايــة 40 ميــل بحــري بعيــدًا عــن الموقــع53. لقــد 
باشــر المينــاء بعــض مــن أنشــطته، حيــث يتــم تحويــل حركــة الســفن مــن خطــوط الشــحن 
الرئيســية إلــى الشــرق مــن جزيــرة مصيــرة وعبــر منطقــة معــروف عنهــا أنهــا مــن موائــل حــوت 
بحــر العــرب األحــدب فــي خليــج مصيــرة53. هنالــك أيضــً مشــاريع تنمويــة أخــرى، بعضهــا بــدأ 
تنفيــذه وبعضهــا اآلخــر ضمــن الخطــط المســتقبلية، ومــن ضمنهــا مشــروع جســر يربــط بيــن 
جزيــرة مصيــرة والبــر الرئيســي، ومينــاء كبيــر للصيــد البحــري جنــوب الدقــم، ومقتــرح إنشــاء 
رصيــف لتحميــل النفــط فــي عــرض البحــر. وهــذه األنشــطة كلهــا تقــع ضمــن الموائــل المعروفــة 
لحــوت بحــر العــرب األحــدب 41. وقــد تمــت ماحظــة تهديــدات وتأثيــرات التنميــة الســاحلية علــى 

حــوت برايــدس فــي الميــاه الُعمانيــة، إال إنــه لــم يتــم نشــر هــذه المعلومــات بعــد.
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ــواع الحوتيــات الموجــودة، ومــن المحتمــل أن تــزداد المشــاكل المصاحبــة لتغيــر المنــاخ بالنســبة  ــة« ألن ــة التطوري ــي لتغيــر المنــاخ هــو خــارج »التجرب ــة، المعــدل الحال مــن الناحيــة النظري

لمجموعــات الحوتيــات التــي تواجــه فعــًا التأثيــرات الســلبية مــن عوامــل أخــرى، وخاصــة األنــواع المصنفــة ضمــن حالــة حمايــة غيــر مســتقرة141، 162. ويمكــن لاحتبــاس الحــراري 
للمحيطــات التأثيــر علــى الحوتيــات بعــدة طــرق: انتقــال الصــوت الــذي تســتخدمه الحيتــان للتواصــل والصيــد نتيجــة لتعديــات كبيــرة فــي المعالــم الطوبوغرافيــة لقــاع 
المحيــط بســبب تغيــر المنــاخ 141، 162، 163. كمــا أن زيــادة درجــات حــرارة الميــاه يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة فــي حــاالت ومعــدالت انتقــال ناقــات األمــراض، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة األمــراض 
وزيــادة الضغــط علــى النظــام المناعــي، مــع تأثيــر خــاص علــى أفــراد وجماعــات الحوتيــات الموجــودة فــي بيئــة عاليــة الضغــط163. واألهــم مــن هــذا، التغيــرات التــي تحصــل فــي 
وفــرة أو توزيــع الفرائــس يمكــن أن تــؤدي إلــى تغيــرات فــي أنمــاط تــوزع الحوتيــات164، 165، وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة شــدة المنافســة علــى الفرائــس والموائــل بيــن 

األجنــاس166.

إن إمكانيــة تقييــم مــدى ضعــف األنــواع البحريــة )وخاصــة الحيوانــات البحريــة الفقاريــة، مثــل 
الحوتيــات( أمــام تغيــر المنــاخ هــي إمكانيــة حديثــة8 وبالتالــي ال توجــد أيــة تفاصيــل منشــورة 
حــول التهديــد الــذي يمثلــه تغيــر المنــاخ علــى الحوتيــات فــي الميــاه الُعمانيــة تحديــدًا. تــم 
تطبيــق مؤشــر الضعــف علــى أســاس الســمات البيئيــة علــى العديــد مــن أنــواع الحوتيــات فــي 
أرخبيــل ماديــرا والــذي أظهــر أن حــوت العنبــر، والحــوت الزعنفــي، وحــوت برايــدس، ومجموعــات 
الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف فــي المحيــط األطلســي هــي مــن األنــواع األكثــر ضعفــً بســبب 
الســمات البيئيــة المحــددة الموجــودة تحديــدًا فــي هــذه المنطقــة8. إال أن تهديــدات تغيــر 

المنــاخ هــي عديــدة ومتنوعــة ومعقــدة، وفــي معظــم الحــاالت ال يمكــن التخفيــف مــن تأثيراتها 
بســهولة. وبالتالــي يتوجــب علــى الحكومــات والشــركات والمواطنيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم 
القيــام بجميــع اإلجــراءات الممكنــة للتقليــل مــن تأثيــرات األنشــطة البشــرية التــي تســاهم فــي 
تغيــر المنــاخ، ليــس فقــط مــن أجــل الحيتــان والدالفيــن، بــل أيضــً للبشــرية جمعــاء ولكوكــب 
األرض بأســره. ومــن شــأن التعامــل مــع التأثيــرات األخــرى علــى الحوتيــات والتــي يمكــن التحكــم 
بهــا والموضحــة فــي هــذا القســم أن تســمح لهــذه المجموعــات أن تتمكــن مــن التأقلــم أفضــل 

مــع هــذه التهديــدات العالميــة التــي بــدأت تلــوح باألفــق.
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تحلية مياه البحر )ذوبان 
الثلوج، زيادة مياه األمطار(

تأثيرات بشرية أخرى )تلوث 
كيميائي وضجيج، الصيد 

العرضي، الصيد الجائر(

األنماط الجوية )العواصف 
وتغير هطول األمطار(

تدهور أو فقدان الموائل

ارتفاع مستويات سطح البحر 
والتأثيرات المصاحبة

تغير درجة حرارة مياه 
البحر

حموضة المحيطات

علــى  الكبيــرة  للتأثيــرات  مبســط  عــرض   :7 صــورة 
مــن  منقولــة  المنــاخ.  لتغيــر  والمصاحبــة  الحوتيــات 

.127  2007 ســيمونز  ايليــوت، 

الحوتيات

سمك، حبارعوالق بحرية
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السموم األحيائية واألمراض
ــواردة فــي هــذا الفصــل، توجــد تهديــدات طبيعيــة كثيــرة علــى الحوتيــات. ومــن المعتقــد أن عــدوى الطفيليــات هــي مــن األعــراض الشــائعة بيــن  ــرية  ال ــدات البش ــى التهدي ــة إل باإلضاف
ــر الطحالــب الضــارة واألمــراض مــن التهديــدات الطبيعيــة الكبيــرة )صــورة 8(1، 2. العوامــل التــي تــؤدي إلــى ارتفــاع الضغــط، ومــن  الحوتيــات2، وفــي الميــاه الُعمانيــة تحديــدًا تعتبــر حــاالت تكاث
ضمنهــا ارتفــاع مســتويات الملوثــات، أو انخفــاض توفــر الفرائــس، أو زيــادة درجــة حــرارة ميــاه البحــر كانــت مــن ضمــن العوامــل التــي تــم توثيقهــا فــي أماكــن أخــرى حــول العالــم والتــي أدت إلــى 

تفشــي فيروســات موربيلــي الحصبيــة2، إال أنــه مــن الصعــب جــدًا تحديــد ســبب محــدد لنفــوق الحوتيــات.

يحصــل تكاثــر الطحالــب الضــارة غالبــً ضمــن الظواهــر الطبيعيــة عندمــا تجتمــع درجــات الحــرارة 
األمثــل مــع توفــر المغذيــات، ويمكــن أن يؤثــر تكاثــر الطحالــب الضــارة وغيــر الضــارة أيضــً بطريقــة 
تدميريــة علــى الطــرف األســفل للسلســلة الغذائيــة168. تكاثــر أصنــاف الطحالــب التــي تفــرز الســموم 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تهديــد خطيــر علــى الثدييــات البحريــة وعلــى اإلنســان أيضــً، وذلــك عنــد 
انتقــال الســموم مــن خــال السلســلة الغذائيــة نتيجــة للعوالــق الحيوانيــة أو األســماك168 حيــث 
أظهــرت البحــوث أن تكاثــر الطحالــب الضــارة غالبــً يرتبــط بأماكــن نفــوق الثدييــات البحريــة169. 
ويســود معتقــد حــول العالــم أن تكاثــر الطحالــب البحريــة يعتبــر مــن العوامــل الجانبيــة التــي أدت 
إلــى نفــوق أعــداد مــن الحــوت األحــدب، وحــوت رايــت شــمال المحيــط األطلســي، والدولفيــن قــاروري 

ــف، والدولفيــن الشــائع، وحــوت المنــك6. األن

ــة، مــع باغــات عــن نفــوق أعــداد  ــر فــي المنطقــة العربي ــة تتكاث ــب البحري مــن المعــروف أن الطحال
كبيــرة مــن الســاحف واألســماك فــي الميــاه الُعمانيــة خــال فتــرات تكاثــر هــذه الطحالــب )غالبــً 
ــم يتــم التحقــق جيــدًا مــن مــدى توفــر وانتشــار  ــه ل يشــار إليهــا تحــت اســم »المــد األحمــر«(1، 2، إال أن
هــذه الطحالــب فــي الميــاه الســاحلية الُعمانيــة170. ويســود اعتقــاد أن نفــوق أكثــر مــن 30 دولفيــن 
علــى الســواحل الُعمانيــة باإلضافــة إلــى دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب171 ســنة 1990 كان بســبب 
تنــاول أســماك ملوثــة نتيجــة لتكاثــر الطحالــب الســامة. وفــي ســنة 2001 حصلــت أيضــً حــاالت نفــوق 
البحريــة علــى الســواحل  الــذي فيــه حصــل نفــوق جماعــي للســاحف  الوقــت  الدالفيــن بنفــس 

الُعمانيــة المطلــة علــى بحــر العــرب1.

صــورة 8: جنــوح الحوتيــات، ومــن ضمنهــا الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف، علــى شــواطئ 
بالقــرب مــن صــور بشــهر نوفمبــر 2002، وقــد حصــل هــذا ألســباب كثيــرة مــن  العيجــة 
ضمنهــا عوامــل بشــرية وطبيعيــة. يمكــن أن تــؤدي الســموم األحيائيــة إلــى حــاالت متكــررة 

ــة. ــى تأثيرهــا علــى عــدة مراحــل عمري مــن نفــوق الحوتيــات باإلضافــة إل
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إن حــاالت تكاثــر الطحالــب البحريــة التــي تتصــادف معهــا حــاالت مــن النفــوق الجماعــي للحوتيــات بالمنطقــة هــي غالبــً البيانــات التاريخيــة الوحيــدة المتوفــرة والتــي توحــي بوجــود احتمــال أن الســموم 
المصاحبــة لحــاالت المــد األحمــر قــد تلعــب دورًا فــي حــاالت نفــوق الحوتيــات هــذه2. مــن خــال تحليــل مكونــات األنــواع فــي واحــدة مــن حــاالت المــد األحمــر ســنة 2001 تــم تحديــد وجــود نوعيــن مــن الســموم 
)كارينيــا ســيليفورميس، بروروســنتروم( ويعتقــد أن كاهمــا الســبب خلــف نفــوق الثدييــات البحريــة فــي أماكــن أخــرى حــول العالــم1. وبالنظــر إلــى العاقــة الوثيقــة بيــن الظــروف البيئيــة والهيكليــة 
المجتمعيــة للعوالــق النباتيــة، فــإن االعتقــاد الســائد هــو أن أي تغييــر فــي دوريــة أو شــدة الريــاح الموســمية الجنــوب غربيــة يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى المــوارد الســمكية فــي الميــاه الُعمانيــة172، 
وبالتالــي علــى المســتويات الغذائيــة األعلــى، ومــن ضمنهــا الحوتيــات، والتــي تعتمــد علــى افتــراس األســماك للغــذاء. مــا زالــت توجــد صعوبــات جمــة أمــام محــاوالت التنبــؤ كيــف يمكــن لتغيــر المنــاخ حــول 

العالــم التأثيــر علــى تكاثــر الطحالــب البحريــة168.

صــورة 9: أعلــى – صــورة تــم تصويرهــا مــن طائــرة بــدون طيــار ويبــدو 
فيهــا حوتيــن مــن نــوع حــوت بحــر العــرب األحــدب فــي خليــج مصيــرة، 
نوفمبــر 2019. أســفل – بقــع وشــم صغيــرة وكبيــرة تغطــي حوالــي %60 
مــن ظهــر وجوانــب حــوت ذكــر بالــغ فــي خليــج مصيــرة، نوفمبــر 2015.

التــي  الحيتــان  لصيــد  الســوفياتي  األســطول  ســفن  بيانــات 
القــرن  ســتينات  فــي  الُعمانيــة  الميــاه  فــي  تنشــط  كانــت 
ــواع مختلفــة مــن األمــراض فــي أعــداد  الماضــي توثــق وجــود أن
ــاء التــي تــم صيدهــا، بمــا فيهــا  مــن حيتــان بحــر العــرب الحدب
أمــراض الكبــد173. والبيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن دراســات 
مســحية متخصصــة فــي مجــال حــوت بحــر العــرب األحــدب فــي 
الميــاه الُعمانيــة خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2017 تشــير أيضــا إلــى 
وجــود أمــراض جلديــة تشــبه الوشــم منتشــرة ضمــن المجموعة 
تنتشــر  الجلديــة  األمــراض  وهــذه   .)9 )صــورة   7 المقيمــة5، 
بواســطة فيــروس الجــدري وتتميــز بوجــود آفــات جلديــة غيــر 
منتظمــة تتــراوح بيــن اللــون الرمــادي واللــون األســود وألــوان 
قريبــة مــن اللــون األبيــض أو األصفــر، والتــي يمكــن للمراقبيــن 
المختصيــن مشــاهدتها بالعيــن المجــردة7. خــال الدراســات 
المســحية التــي تمــت مــن 2000 إلــى 2011، تــم رصــد 13 حوتــً مــن 
أصــل 60 حــوت كانــت تعانــي مــن أمــراض جلديــة تشــبه الوشــم، 
وســتة حيتــان مــن أصــل 36 حــوت بالــغ ضمــن عينــة الدراســة 
لحــوت بحــر العــرب األحــدب7، ومــع إضافــة البيانــات لغايــة ســنة 
2017 ارتفــع هــذا العــدد إلــى 38 حوتــً )مــن أصــل 93( تعانــي 
مــن هــذه األمــراض الجلديــة، اثنــان منهمــا كانــا مــن األحــداث5. 
البيانــات الــواردة مــن هــذه الدراســات خــال الفتــرة 2000 – 2011 
هــي أول تقريــر يتــم نشــره عــن األمــراض الجلديــة المنتشــرة 
لــدى عــدد مــن عائلــة حيتــان باليــن، وأول توثيــق لهــذه األمــراض 
فــي بحــر العــرب 7. وهــذه النتائــج الموثقــة وأعمــال المراقبــة 
الميدانيــة اإلضافيــة تشــير إلــى زيــادة عــدد الحيتــان المصابــة 

باألمــراض الجلديــة منــذ ســنة 2000 وهــي بدايــة دراســة تعريــف 
الصــور بالمنطقــة5، 7.

المعتقــد أن الظهــور  للثدييــات ذات األســنان، مــن  بالنســبة 
الكثيــف لألمــراض الجلديــة التــي تشــبه الوشــم لــدى الحوتيــات 
البالغــة يشــير إلــى انخفــاض فــي نظــام المناعــة176، كمــا أن 
وتزايــد شــدته  الوقــت،  مــع  والمتزايــد  الواســع  االنتشــار  هــذا 
مشــاكل  بســبب  يكــون  أن  يمكــن  الثدييــات،  بعــض  لــدى 
صحيــة كامنــة ضمــن مجموعــة حــوت بحــر العــرب األحــدب، ومــن 
األمــراض5،  مــن  للتخلــص  المناعيــة  القــدرة  انعــدام  ضمنهــا 
7. تــم إجــراء تحاليــل للصــور التــي تــم تصويرهــا خــال نفــس 

النباتيــة  العوالــق  وجــود  مــن  للتحقــق   )2017  –  2000( الفتــرة 
والحيوانيــة، ومــن ضمنهــا قمــل الحــوت والبرنقيــل الملتصــق 
بالحــوت5. يعتبــر وجــود قمــل الحــوت علــى منطقــة واســعة 
مــن أجســام الحوتيــات إنــه إشــارة علــى ضعــف الصحــة177. إال أن 
تفشــي القمــل ضمــن مجموعــة حــوت بحــر العــرب األحــدب كان 
ــى أي انخفــاض  ــدى بعــض منهــا، وال توجــد إشــارة إل محــدودًا ل

فــي ســرعة الســباحة أو حــاالت صحيــة ســيئة5.

حتــى هــذا التاريــخ ال توجــد أيــة حــاالت أخــرى مســجلة لظهــور 
أمــراض جلديــة أو أيــة أمــراض أخــرى علــى مجموعــات الحوتيــات 
إال أن هــذا يمكــن أن يكــون انعكاســً  الُعمانيــة،  الميــاه  فــي 
لعــدم وجــود بحــوث مقارنــة علــى األنــواع األخــرى غيــر حــوت بحــر 
العــرب األحــدب، وليــس عــدم وجــود أمــراض أو طفيليــات لــدى 

الحوتيــات األخــرى بالمنطقــة.
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الخالصة
»علــى المســتوى العالمــي، توجــد تأثيــرات ســلبية علــى الحوتيــات مــن الصيــد المباشــر، والصيــد العرضــي، وتدهــور أحــوال 
الموائــل نتيجــة للتلــوث والتنميــة البشــرية«10. الصــورة 9 تقــدم موجــزًا عــن هــذه األنشــطة، وغيرهــا، والتــي تؤثــر علــى موائــل وأعــداد 
الحوتيــات141. ونتيجــة للعــدد الكبيــر مــن التهديــدات التــي تواجــه الحوتيــات حــول العالــم، والتأثيــرات الواســعة الناتجــة عنهــا، فإنــه مــن 
الصعــب فعــًا التحديــد بدقــة أي مــن هــذه التهديــدات تمثــل عوامــل عرضيــة تــؤدي إلــى انخفــاض أعــداد مجموعــات الحوتيــات، حيــث إن 
الكثيــر مــن هــذه التأثيــرات هــي تأثيــرات مزمنــة، إال إنــه عنــد تواجــد الظــروف المناســبة يمكــن أن يكــون تأثيرهــا أســرع10، 141. وبالنظــر إلــى 
أن الحوتيــات ضعيفــة بشــكل خــاص أمــام التفاعــات المعقــدة للكثيــر مــن هــذه التهديــدات، وهــذا راجــع جزئيــً إلــى المعــدالت المنخفضــة 
للتكاثــر وفتــرات أعمارهــا الطويلــة، فــإن اكتشــاف وإدارة التأثيــرات طويلــة األمــد الناتجــة عــن األنشــطة البشــرية علــى الحوتيــات هــي مــن 

األولويــات المســتمرة علــى قائمــة اهتمامــات علمــاء المحافظــة والحمايــة10.
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مسببات 
الضغط

الصيد البحري 
التجاري

استنفاذ طبقة 
األوزون 

التنمية الساحلية

الملوثات المحمولة 
بالهواء

االستزراع المائي

األشعة فوق 
البنفسجية

الصيد
 المباشر

تغير المناخ
األنشطة النفط والغاز

العسكرية

مشاهدة الحيتان
األنشطة اإلضافية 

للحفر واالستكشاف

السياحة

التخلص من المخلفات 
الصناعية والزراعية والمنزلية

سمات 
الموائل

الظروف 
الفردية 
للحوتيات

العوامل 
الديموغرافية

ضجيج عالي

مسببات األمراض

فرط المغذياتاألنواع الغريبة

المخلفات الصلبة

الملوثات الكيماوية
تغير في توفر الفرائس

تكاثر الطحالب السامة

فيسيولوجية
)الحالة الصحية(

العوامل 
الديموغرافية

تأثيرات على 
الخصوبة 
ومعدالت 

الوفيات

السلوك
 )اإلزعاج(

مدخالت الطاقة 
)جودة وكمية الغذاء(

صــورة 9: موجــز مــن أعلــى إلــى أســفل عــن العوامــل الطبيعيــة والبشــرية 
موزعــة علــى 4 مراحــل مترابطــة )1( مســببات الضغــط، )2( ســمات الموائــل، 
الصــورة  الديموغرافيــة.  العوامــل   )4( للحوتيــات،  الفرديــة  الظــروف   )3(
تــم  141 علــى أســاس مفهــوم  انــد نونــي )2002(  منقولــة مــن ســيموندز 
الدوليــة  للجمعيــة  النطاقــات  تحديــد  مجموعــة  اجتمــاع  خــال  تطويــره 
لصيــد الحيتــان ضمــن ورشــة عمــل عــن تدهــور أحــوال الموائــل، رومــا، 2002.
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سياسة المنظمة البحرية الدولية
مــن واقــع مراجعــة سياســة المنظمــة البحريــة الدوليــة حــول ضربــات الســفن 1 يتضــح أنــه مــن ضمــن األدوار التــي تقــوم بهــا المنظمــة تشــجيع الــدول والمنظمــات األعضــاء علــى تقديــم مقترحــات جديــدة حــول التخفيــف مــن 
مخاطــر ضربــات الســفن. وفــي هــذا الســياق، تتولــى المنظمــة مســؤولية خاصــة لتطويــر االتفاقيــات، والبروتوكــوالت، واألدلــة، والتوصيــات الخاصــة بتشــغيل الســفن والتعامــل مــع مواضيــع الســامة، وحمايــة البيئــة، والمواضيــع 

القانونيــة، والتعــاون الفنــي، وفعاليــة الشــحن. األدلــة والتوصيــات هــي عبــارة عــن إرشــادات غيــر ملزمــة لتقــوم الــدول والمنظمــات األعضــاء باعتمادهــا كل ضمــن اختصاصهــا.

تعتبــر إجــراءات تقديــم مقترحــات للتخفيــف مــن أخطــار ضربــات الســفن جديــدة بالنســبة للمنظمــة، وجميــع اإلجــراءات الفعليــة والفاعلــة حصلــت خــال 15 ســنة الماضيــة. أول إجــراء تــم اعتمــاده كان »نظــام إلزامــي للســفن لإلبــاغ 
عــن تصــادم بيــن الســفينة والحوتيــات قبالــة الســاحل الشــرقي للواليــات المتحــدة األمريكيــة«. تــورد الصــورة 1 أدنــاه بعــض األمثلــة عــن المقترحــات التــي تقدمــت بهــا الــدول األعضــاء إلــى المنظمــة والتــي تــم تنفيذهــا، وتشــتمل 

علــى معاييــر التخفيــف مــن حــاالت ضربــات الســفن فــي الواليــات المتحــدة، وكنــدا، وبانامــا، ونيوزيلنــدا، وإســبانيا.

أمثلةإجراءات التطبيق )والمراقبة(الحاالت التي يمكن تطبيقهاالمعايير

بقاء السفن بعيدة عن الحيتان

معايير مسارات دائمة عبر 
تحوالت مؤقتة، والمناطق 

التي يتوجب تجنبها، أو 
مسارات االقتراب من الموانئ.

من الممكن توقع النمط طويل 
األمد لتوزع الحيتان وهذه األنماط 

واضحة ومفهومة بحيث يمكن 
القيام بتحليل لتقليل المخاطر إلى 

المستويات الممكنة.

التطبيق من خال المنظمة البحرية الدولية 
أو القوانين المحلية في حال كانت هذه 

المناطق ضمن المياه اإلقليمية للدول. يجب 
أن تكون المقترحات بموجب مجريات المنظمة 
وتشتمل على بيانات عن المشكلة، والنسبة 
المتحققة من تخفيف المخاطر، والمضاعفات 
على الشحن البحري )عادة يوجد التزام جيد 

من القطاع(.

خليج فوندي، كندا
بوسطن وكاليفورنيا، الواليات 

المتحدة
باناما

معايير موسمية لتحديد 
المسارات

متطلبات مشابهة لمتطلبات 
المسارات الدائمة إال إنه يتم تطبيقها 
عند حصول أنماط موسمية قوية في 

توزيع الحيتان.

حوض روزواي، قناة الجنوب الكبرى كما هو وارد أعاه.
كندا، الواليات المتحدة األمريكية

متطلبات مشابهة لمتطلبات مسارات مقترحة )اختيارية(
المسارات الدائمة عبر تحوالت مؤقتة، 

والمناطق التي يتوجب تجنبها إال 
أنها ليست إلزامية.

يتم تطبيقها من قبل المنظمة أو الدولة 
الساحلية كونها معايير غير إلزامية.

شبه جزيرة فالديز، األرجنتين

معايير قصيرة األمد 
)أيام – أسابيع( ومسارات 

ديناميكية

يتم تطبيقها للتجاوب مع ماحظات 
قصيرة األمد عن تجمعات الحيتان أو 
مناطق معروفة عالية الخطر. تحتاج 

إلى تقارير بالوقت الحقيقي تقريبً 
بحيث يمكن تحديد هذه التجمعات.

معايير اختيارية يجب توصيلها إلى البحارة 
)يمكن أن يكون من الصعب التشجيع على 

االلتزام(.

مناطق اإلدارة الديناميكية قبالة 
الساحل الشرقي للواليات المتحدة

مضيق جبل طارق، إسبانيا

ــط  ــى الراب ــة إل ــى هــذا التوجــه األخيــر، باإلضاف بالنظــر إل
ــة  ــن المفوضي ــرًا بي ــه مؤخ ــم تأسيس ــذي ت ــي ال التعاون
الدوليــة لصيــد الحيتــان والمنظمــة البحريــة الدوليــة، 
فإنــه توجــد فرصــة منطقيــة لتقــوم الســلطنة بتقديــم 
مقتــرح إلــى المنظمــة حــول معاييــر التخفيــف مــن أخطــار 
ضربــات الســفن. مــن أجــل تطويــر مقتــرح ناجــح فإنــه مــن 
الضــروري وجــود نقــاش بيــن الجهــات الُعمانيــة المعنيــة، 
بمســاندة المنظمــات الرئيســية والخبــراء العامليــن فــي 

مجــال بحــوث الحوتيــات.

65b//SC صــورة 1: مســتخرج مــن موجــز جــدول معاييــر تخفيــف ضربــات الســفن التــي تــم تنفيذهــا حــول العالــم. يمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه األمثلــة مــن الرابــط

.66a/HIM04/SC مــع فهــرس للدراســات المعنيــة بهــذه األمثلــة، بمــا فيهــا تقييــم مســتويات ،HIM05
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تقوم الدولة بإعداد واعتماد المقترح ومعه:

موجز عن اإلجراءات التي على الدول 
األعضاء القيام بها لتقديم المقترحات

الحاجة لإلجراء المقترح

التأثيرات الضارة على المصالح 
والسامة البحرية

حالة الدول المجاورة

القوانين والسياسات السائدة 
بالمنطقة ومستندات تقييم المخاطر

الطبيعة الحالية لحركة السفن 
والقوانين الحالية للماحة

تقوم الدولة بتقديم المقترح ويتم تمريره إلى 
اللجان المعنية بالمنظمة

لجنة حماية البيئة البحرية

لجنة السامة البحرية

اللجنة الفرعية لسامة الماحة

تقوم الهيئات الوطنية بتحويل تفاصيل اإلجراء المقترح 
إلى إجراءات من خالل مقترحات، أو إرشادات، أو قوانين.

ضربات السفن - سياسة المنظمة البحرية الدولية
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سايبر وآخرون1، أفادوا أن مجريات المقترحات التي تقدم إلى المنظمة عادة يتم تمريرها بنجاح عندما تحتوي هذه المقترحات على »إفادة قوية عن 
االحتياجات، ومعها المستندات المعنية بما فيها مستندات تقييم التأثيرات على القطاع البحري وتحليل قوي عن تخفيف المخاطر.«

ــات الســفن مــع الحوتيــات«  إلــى األعضــاء ســنة 2009، ويوفــر هــذا المســتند العديــد مــن المراجــع والمنطــق المشــترك  ــع مســتند المنظمــة بعنــوان »مســتند إرشــادي لتقليــل خطــر ضرب تــم توزي
إلدارة الحوتيــات. الجــدول أدنــاه يــورد مراجعــة لبعــض المقاطــع المختــارة مــن المســتند اإلرشــادي. باإلمــكان اســتخدام هــذه النقــاط األساســية لتوضيــح أهميــة البرنامــج للجهــات المعنيــة والشــركاء العامليــن 

بالقطــاع مــن حيــث احتمــاالت تضــارب المصالــح.

ند
ست

لم
م ا

س
ق

مــن المعــروف أن التصــادم يــؤدي إلــى ضــرر بالســفينة، وهــذا 
الضــرر يشــمل البــدن، والمــراوح، وأعمــدة الدفــع، والدفــة، وأذرع 

التوجيــه، وغيرهــا.

أنــواع  مــن  كبيــرة  أعــداد  علــى  التصــادم  بتأثيــرات  اإلقــرار 
مميتــة. وضربــات  بليغــة  إصابــات  تشــمل  والتــي  الحيتــان، 

مصطلــح المشــكلة: األنــواع، الخصائــص، التوزيــع، المواســم، 
والســلوك. أنمــاط وخصائــص حركــة الســفن التــي تســاهم 

بالمشــكلة.

السالمة البحرية هي االهتمام األول.

أقــل تعطيــل  التقليــل مــن التصــادم مــع الحيتــان مــع 
البحــري. للشــحن 

لتحديــد  المتوفــرة  المعلومــات  وأحــدث  أفضــل  اســتخدام 
والحيتــان. الســفن  بيــن  التفاعــل  أخطــار 

المتوفــرة  العلــوم  أفضــل  أســاس  علــى  التخفيــف  معاييــر 
الحيتــان. فيهــا  تتواجــد  التــي  واألماكــن  لألوقــات  ومصممــة 

اإلجــراءات التــي تمــت للتعامــل مــع ضربــات الســفن لتكــون 
ضمــن خطــة أوســع للحمايــة / االســترجاع.
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دراسة مجموعة من الحلول لمعالجة المشكلة.

مراجعــة دوريــة لإلجــراءات لتحديــد مــدى الفعاليــة والتعديــل 
بحســب مــا يلــزم.

دراسة اعتماد اإلجراءات األكثر جدوى واألسرع أواًل.

ــة،  ــة متخصص ــة علمي ــال مراقب ــن أعم ــات م ــع المعلوم تجمي
وتقاريــر الســفن، والبيانــات المتوفــرة مــن الجهــات المعنيــة 

األخــرى.

اإلعالنــات  ضمنهــا  ومــن  المجتمعــي،  والتواصــل  التعليــم 
التعليميــة،  والوســائل  واللوحــات،  والمنشــورات،  البحريــة، 

الوثائقيــة. واألفــالم 

التطــورات التقنيــة بمــا فيهــا تعزيــز االكتشــاف بالبحــر مــن 
خــالل الصوتيــات والنمذجــة، أو المتابعــة المباشــرة للحيتــان.

ــر  ــرعة، وتغيي ــد الس ــا تحدي ــن ضمنه ــغيلية وم ــر تش معايي
ــا. ــارات، وغيره المس

إلــى  الســفن  ضربــات  مــن  التخفيــف  اســتراتيجية  توزيــع 
المعنيــة. الجهــات 

ــة،  ــدى المنظم ــات ل ــث المعلوم ــات تحدي ــن الحكوم ــب م الطل
وتقديــم تقاريــر ضربــات الســفن إلــى قاعــدة بيانــات المفوضيــة 

الدوليــة لصيــد الحيتــان.

ضربات السفن - سياسة المنظمة البحرية الدولية
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جهود اإلدارة والتخفيف في سلطنة ُعمان

تــم افتتــاح مينــاء الدقــم عــام 2013 علــى ســاحل خليــج مصيــرة فــي بحــر العــرب.  وكمــا هــو وارد فــي هــذا األطلــس، يعتبــر خليــج 
مصيــرة مــن الموائــل البحريــة الحساســة، ومــن الموائــل الحرجــة لحــوت بحــر العــرب األحــدب المهــدد بشــكل خــاص. ومــن واقــع اإلقــرار 
بالحالــة غيــر المســتقرة لهــذه األنــواع، وبعــد مشــاهدة حــوت أنثــى مــع صغيرهــا داخــل حــوض المينــاء خــال مرحلــة تطويــر المينــاء، قــام 
مينــاء الدقــم بإعــداد خطــة إلدارة الحيتــان والتخفيــف مــن التأثيــر بحيــث تتوافــق مــع بدايــة عمليــات المينــاء. وتهــدف هــذه الخطــة إلــى 
توفيــر نظــام إدارة يســاعد فــي التخفيــف مــن التأثيــرات المحتملــة لتصــادم الســفن مــع الحيتــان، والتجــاوب مــع حــوادث الحيــاة البحريــة 

بعــد ضربــة ســفينة، أو التشــابك فــي معــدات الصيــد، أو الجنــوح.

صورة 2: صورة جوية لميناء الدقم

األهداف الرئيسية للخطة:

توفير موجز عن اإلجراءات التالية:
اكتشافات وتقارير وتسجيات مشاهدات وحوادث الحيتان الكبيرة.

تفادي الحوادث من خال معايير محددة لإلدارة وتخفيف التأثير.
االستجابة لضربات السفن وحاالت التشابك وجنوح الحيوانات البحرية.

ميناء الدقم

صورة حوت بحر العرب األحدب مع أحد العجول داخل حوض الميناء سنة 2012.
قيــام شــركة مينــاء الدقــم باعتمــاد برنامــج إلدارة الحيتــان هــو أول مثــال عــن هــذه االلتزامــات بالمنطقــة 

العربيــة، وأيضــً فــي منطقــة شــمال المحيــط الهنــدي بأســرها.

تكويــن واســتمرار التوعيــة بحساســية 
البحريــة  والحيــاة  البحريــة  الموائــل 

المينــاء. منطقــة  ضمــن 

الموظفيــن  مســؤولية  تحديــد 
والمؤسســات عــن إدارة الحيتــان وتخفيــف 

بالمنطقــة. التأثيــرات 

تشــجيع العديــد مــن األطــراف المعنيــة بشــؤون 
المجتمــع للمشــاركة فــي الخطــة بمــا فــي ذلــك 
الســياحة  وقطــاع  البحريــة  الخدمــات  قطــاع 

المحلييــن. الصياديــن  ومجتمــع 
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تــم تصميــم نظــام االكتشــاف واإلبــالغ والتجــاوب  الموضــح فــي الخطــة لغــرض إدارة أخطــار ضربــات الســفن لضمــان مصالــح جهــود صــون الحيتــان، باإلضافــة إلــى ضمــان االلتــزام بمتطلبــات ســامة الحيــاة فــي البحــار. والغــرض 
مــن إجــراءات هــذا النظــام هــو الســماح بانتقــال المعلومــات بســهولة مــن القائميــن بالمراقبــة فــي البحــر إلــى مكتــب مراقبــة المينــاء العامــل علــى مــدار الســاعة مــع دليــل ســريع للمســاعدة فــي التوصــل إلــى القــرارات الازمــة 

لاستجابة.

إجراءات نظام االكتشاف واإلبالغ والتجاوب تتبع الخطوات التالية:

االكتشاف:

اإلبالغ:

التجاوب:

المراجعة:

بدايــة االكتشــاف، توزيــع إخطــارات إرشــادية إلــى جميــع الســفن، التحقــق 
عــن  معلومــات  تجميــع  فعالــة،  مراقبــة  بوضــع  الســفن  قيــام  مــن 

الحيتــان. اكتشــافات 

إبــاع عمليــات المينــاء بالحيتــان التــي يتــم اكتشــافها. تكملــة اســتمارة 
تقريــر المشــاهدة.

التجــاوب علــى الســفن  التجــاوب المناســب. توزيــع  مراجعــة وتحديــد 
الحالــة. انتهــاء  لحيــن  التجــاوب  والمشــغلين. متابعــة 

الهيئــات  وإعــام  الحــوادث  مــن  التحقــق  والنتائــج.  التجــاوب  تســجيل 
المختصــة. التنســيق مــع الجهــات المشــاركة بالتجــاوب لتحديــد الــدروس 

المســتفادة. مراجعــة دوريــة ألداء النظــام.

إن التوعيــة، ومعهــا اتصــاالت فعالــة، هــي مــن أهــم اإلجــراءات لتجنــب ضربــات الســفن، وبالتالــي 
تســتهدف خطــة المينــاء المجموعــات التاليــة لإلبــالغ عــن المشــاهدات:

صورة 3: المصدر: خطة شركة ميناء الدقم

سفن أعمال الميناءالسفن التجارية

الجمهور العام
الجمهور العام

البحرية / خفر السواحل

الباغات خال المرور من أو إلى 
الميناء، أو خال التوقف بالمرساة.

وتشمل سفن التموين 
والصيانة

باغات قوارب وسفن 
الصيد الصغيرة

باغات من السفن خال 
دوريات المراقبة

باغات المشاهدات من 
اليابسة أو قوارب النزهة

باغات المشاهدات من اليابسة 
أو قوارب النزهة

 بما فيهم قياس األعماق، وخبراء 
الجغرافيا، والبناء، والبيئة والمجموعات 

األخرى المشاركة بالمسح.

الصيادين
فرق الدراسات 

المسحية
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ــة مــع الســفن القادمــة،  توجــد بعــض اإلجــراءات التــي تقــوم شــركة مينــاء الدقــم  لضمــان اســتمرار فعاليــة الخطــة وااللتــزام باالتصــاالت الفعال
بتطبيقهــا، والتــي تشــمل توزيــع ملــف معلومــات الخطــة إلــى جميــع الســفن والعامليــن فــي محطــات شــركة مينــاء الدقــم، باإلضافــة إلــى الشــركات 
المحليــة العاملــة فــي المينــاء، وتوفيــر اإلجــراءات والتدريــب المناســب علــى الخطــة للعامليــن فــي مركــز مراقبــة المينــاء والشــركات المحليــة العاملــة. 
باإلضافــة لمــا تقــدم، وقبــل الوصــول إلــى المينــاء بفتــرة 24 ســاعة، جميــع الســفن التــي تعبــر نقــاط العمــق 200 متــر باتجــاه خليــج مصيــرة تحصــل علــى 

»إخطــار عــام« )صــورة 4( والرســالة التاليــة المقترحــة مــن خــال اتصــاالت الراديــو.

»يرجــى اإلفــادة إنكــم تعبــرون عبــر منطقــة معروفــة والتــي تعــد مــن الموائل 
الحرجــة للحيتــان. تخضــع هــذه المنطقــة لصاحيــات خطــة مينــاء الدقــم 
عنــد  الســرعة  علــى  المحافظــة  يرجــى  األخطــار.  وتخفيــف  الحيتــان  إلدارة 
أقــل مــن 10 عقــدة خــال االقتــراب مــن المينــاء، وتكليــف مراقبــة مســتمرة 
الكتشــاف الحيتــان التــي تصعــد إلــى ســطح المــاء. يتوجــب اإلبــاغ عــن جميــع 
المشــاهدات علــى القنــاة 14 مــع المعلومــات التاليــة: عــدد الحيتــان التــي 
تمــت مشــاهدتها، مركــز الســفينة بوقــت المشــاهدة، المســافة واالتجــاه 
عــن الحيتــان. يرجــى المحافظــة علــى مســافة ال تقــل عــن 500 متــر بعيــدًا 
عــن الحيتــان وانتظــار أيــة تعليمــات جديــدة مــن مركــز مراقبــة المينــاء أو أيــة 

إجــراءات لتجنــب الحيتــان.

موئل حرج للحيتان

حدود السرعة أقل من 10 عقدة

التبليغ عن المشاهدة
VHF CH14

التحقق من وجود مراقبة مستمرة

1 كلم للسفن التي تقل حمولتها عن 300 طن
2 كلم للسفن التي تزيد حمولتها ألكثر من 300 طن

تجنب 
الحيتان

صورة 4: اإلجراءات اإلرشادية العامة التي يتم توزيعها إلى جميع السفن. المصدر: خطة شركة ميناء الدقم
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يجــب التبليــغ عــن أي اكتشــاف فــي أســرع وقــت، مــع التفاصيــل مســجلة بالترتيــب الــوارد أدنــاه. وتعتمــد ســرعة االســتجابة مــع هــذه المشــاهدات فــي حــال اإلبــاغ خــال 6 ســاعات مــن المشــاهدة 
ــان، ودليــل ســلوك  ــر مــن 6 ســاعات مــن وقــت المشــاهدة )لألرشــفة فقــط(. كمــا تحتــوي الخطــة أيضــً علــى إرشــادات حــول طريقــة تجميــع المعلومــات، والتعــرف علــى الحيت )لإلجــراء الفــوري(، أو أكث
الحيتــان للمســاعدة فــي ضمــان دقــة المعلومــات وســهولة اإلبــاغ. وباإلضافــة إلــى هــذا الدليــل، يتــم توفيــر اســتمارة نموذجيــة لتســجيل "المشــاهدات" ليمكــن توحيــد طريقــة نقــل جميــع المعلومــات 

والمشــاهدات إلــى مركــز المراقبــة بالمينــاء.

عنــد  تفعيلــه  يتــم  الــذي  االســتجابة  نظــام  تفاصيــل  الخطــة  توضــح 
مشــاهدة الحيتــان ووصــول الباغــات، وباإلمــكان تفعيــل النظــام يدويــً 
أو مــن خــال اســتخدام برمجيــات مــن شــأنها توفيــر المشــورة حــول 
االســتجابة الازمــة. وتوجــد مجموعــة مــن األســئلة التــي تتمحــور حــول 
المشــاهدات / الحــوادث للمســاعدة فــي تحديــد طبيعــة المشــاهدة أو 
الحــادث، وبالتالــي االســتجابة األفضــل. صــورة )5( تــورد تفاصيــل الترتيــب 
المناســب  للتجــاوب  اإلعــداد  فــي  للمســاعدة  للمجريــات  المنطقــي 

ــج هــذه األســئلة. بحســب نتائ

تفاصيل 
المستوى األول:

تفاصيل 
المستوى الثاني:

تفاصيل 
المستوى الثالث:

• مشاهدة حيتان حية أو حادث؟
• الوقت منذ المشاهدة

• الموقع

• عدد الحيتان
• هل توجد صغارها معها؟

• سلوك المجموعة
• أنواع الحيتان )هوية النوع(

صورة 5: ترتيب أولوية تجميع المعلومات من المراقبين. المصدر: خطة شركة ميناء الدقم

صورة 6: نظام االستجابة مع حاالت الحيتان. المصدر: خطة شركة ميناء الدقم

بعــد تحديــد الطريقــة المناســبة للتجــاوب، يتــم توصيــل 
األخــرى  واألطــراف  الســفن  لجميــع  الدقيقــة  التفاصيــل 
اإلجــراءات  إلــى  باإلضافــة  المينــاء،  وعمليــات  المعنيــة 
المحتملــة لاســتجابة والتــي يمكــن أن تشــمل اإلغــاق، 
)مناطــق  فيهــا  المــرور  ممنــوع  مســافات  أو  مناطــق  أو 
تطبيــق  احتمــال  مــع  محــددة(.  فتــرات  أو   / و  محــددة 
القــاع،  تعميــق  لعمليــات  بالنســبة  إضافيــة  معاييــر 
واألنشــطة  البنــاء  وأعمــال  الهيدروغرافيــة،  والدراســات 

األخــرى. الكبيــرة  الضوضائيــة 
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كمــا تــم أيضــً تقســيم المنطقــة المحيطــة بالمينــاء إلــى أقســام تظهــر تركيــز األنشــطة ومســتويات التهديــد الناتجــة عنهــا علــى الحيتــان. يتــم تحديــد 
إجــراءات التجــاوب لــكل قســم مــن المنطقــة بحســب تصنيفهــا. وهــذه األقســام تشــمل المرفــأ، وقنــاة االقتــراب، ومنطقــة اختصــاص شــركة مينــاء الدقــم، 

والموائــل الحرجــة )خليــج مصيــرة( والمنطقــة الُعمانيــة االقتصاديــة الخالصــة.

مبدئيــً، يقــوم مركــز مراقبــة المينــاء بتنســيق الحــوادث التــي تشــمل التشــابك والتصــادم والجنــوح فــي مينــاء الدقــم، وتوزيــع معلومــات عــن جميــع الحــوادث إلــى 
هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وهيئــة البيئــة. تغطــي الخطــة أيضــً أولويــات التجــاوب، وتفاصيــل عــن إجــراءات التجــاوب مــع حــاالت جنــوح الحيتــان 
والتصــادم مــع الســفن والتشــابك فــي معــدات الصيــد، وتحــدد الخطــة »سلســلة اتصــاالت« لتمريــر المعلومــات وطلبــات المســاعدة. وتشــتمل الخطــة أيضــً علــى 
بروتوكــوالت للتجــاوب الميدانــي فــي حالــة الحيتــان الحيــة المتشــابكة بالبحــر، وجنــوح الحيتــان الحيــة علــى الشــواطئ، وجنــوح الحيتــان الحيــة فــي مناطــق الميــاه 

الضحلــة أو المعرضــة للمــد والجــزر، والحيتــان الميتــة علــى الشــواطئ. ويتــم أيضــً توفيــر معلومــات إضافيــة عــن تحديــد هويــات األنــواع.

تم تصنيف أنواع االستجابة لحاالت الحيتان ضمن الفئات التالية:

إشعار إخباري عام
يتــم توزيعــه إلــى جميــع الســفن عنــد الدخــول والمغــادرة عبــر خليــج مصيــرة، ويســري 

علــى جميــع مشــاهدات الحيتــان.

مناطق اإلدارة الديناميكية
مناطــق محظــورة مؤقتــً حــول المشــاهدات أو الحــوادث التــي تــم التبليــغ عنهــا، ويتــم تحديــد 
مســاحة المنطقــة وفتــرة الحظــر بحســب عــدد الحيتــان و / أو وجــود صغارهــا معهــا، أو 

ســلوك الحيتــان.

دخول الحيتان إلى حوض الميناء
قــرار تعليــق العمليــات بســبب وجــود حيتــان فــي حــوض المينــاء أو مســارات الدخــول 
والخــروج يحتــاج لموافقــة رئيــس المينــاء، إال إنــه يعتبــر مشــورة أوليــة لحيــن القيــام 

بتقييــم شــامل للحالــة وتقييــم الخيــارات المتاحــة للتجــاوب.

ضربات السفن: الحلول واإلدارة الُعمانية: ميناء الدقم
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حوت بحر 
العرب األحدب
إشعار إخباري
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إرشادات المنظمة البحرية الدولية 
للتقليل من ضجيج السفن

قامــت المنظمــة البحريــة الدوليــة عــام 2014 باعتمــاد ونشــر إرشــادات للتخفيــف مــن الضجيــج 
تحــت المــاء مــن ســفن الشــحن التجاريــة للمســاعدة فــي التعامــل مــع التأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن 
ــة. وتركــز هــذه اإلرشــادات علــى المصــادر األوليــة للضجيــج  الضجيــج تحــت المــاء علــى الحيــاة البحري
تحــت المــاء والناتــج عــن الشــحن التجــاري واألنشــطة المصاحبــة. وتوضــح هــذه اإلرشــادات أن تصميــم 
الســفينة ومعاييــر تشــغيلها )بمــا فيهــا المتطلبــات اإللزاميــة الحاليــة( هــي التــي تحــدد مــدى 
فعاليــة التكلفــة والكفــاءة الفنيــة )منفرديــن أو مجتمعيــن( أليــة معاييــر قيــد الدراســة 2. والهــدف 
ــر مشــورة عامــة حــول التخفيــف مــن الضجيــج  ــر اإللزاميــة هــو توفي مــن هــذه اإلرشــادات الفنيــة غي
تحــت المــاء للعامليــن فــي تصميــم الســفن، وبنــاء الســفن، وتشــغيل الســفن، إال أنهــا ال تتعامــل 
مــع الضجيــج الناتــج عــن الســفن العســكرية )القــوات البحريــة والســفن القتاليــة(، أو الضجيــج الناتــج 
عمــدًا مــن الســفن ألغــراض أخــرى ومــن ضمنهــا أنشــطة الســونار والدراســات الزلزاليــة. قســم كبيــر 
مــن الضجيــج تحــت المــاء والمصاحــب لســفن الشــحن التجــاري ناتــج عــن تجويــف المــراوح الداســرة، 
ومصــادر أخــرى ومــن بينهــا شــكل البــدن، والمعــدات الموجــودة بالســفينة، وأنشــطة العمليــات 
والصيانــة والتــي تشــمل تنظيــف بــدن الســفينة 3. تشــتمل إرشــادات المنظمــة أيضــً علــى معاييــر 
لتحقيــق األهــداف والتــي مقابلهــا يتــم قيــاس الضجيــج تحــت المــاء ليمكــن قيــاس التحســينات 

الجيــدة.

توجــد إرشــادات موجهــة إلــى العامليــن فــي مجــال تصميــم وبنــاء الســفن وتشــمل بعــض االعتبــارات 
ومنهــا اســتخدام نمــاذج برمجيــات للمســاعدة فــي التخفيــف مــن الضجيــج مــن خــال تعزيــز تصميــم 
البــدن، وتصميــم المــراوح الداســرة، وتوقعــات حــول تفاعــل مكونــات التصاميــم هــذه للتوصــل إلــى 

ضجيــج أقــل، وتقديــرات الضجيــج عالــي التــردد للمعــدات الموجــودة بالســفينة.

توجــد مجموعــة أخــرى مــن المعاييــر المقترحــة للتخفيــف مــن الضجيــج وتشــمل تركيبــات عازلــة 
لاهتــزاز للمعــدات، وتخميــد الصــوت ضمــن الهيــكل، ومــواد امتصــاص وعــزل الصــوت 2. إن أفضــل 

فرصــة لتنفيــذ معاييــر تخفيــف الضجيــج تحــت المــاء هــي خــال المراحــل األولــى لتصميــم الســفينة، 
حيــث إن تنفيــذ معاييــر تخفيــف الضجيــج بعــد انتهــاء بنــاء الســفينة يمكــن أن يكــون مكلفــً جــدًا 
فــي بعــض الحــاالت، إال إنــه باإلمــكان تحقيــق هــذه األهــداف فــي بعــض الحــاالت األخــرى مثــل تركيــب 
مــراوح داســرة حديثــة خفيفــة التجويــف، وســوائل لتحســين الرغــوة فــي المســار خلــف الســفينة، 

وضــخ الهــواء إلــى المــراوح الداســرة )حالــة الصابــورة( 2.

ــف  ــي التخفي ــاعد ف ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــرى والت ــة أخ ــغيلية وصيان ــارات تش ــد اعتب توج
ــدوري والصحيــح للمــراوح  مــن توليــد الضجيــج تحــت المــاء وتشــمل التنظيــف والتلميــع ال
للتقليــل مــن العوالــق والتــي تســبب التجويــف، وتنظيــف / طــالء البــدن لضمــان قــوة ســحب 
أقــل، وتحســين كفــاءة الطاقــة بالســفينة، واختيــار الســرعة المناســبة للســفينة، وتغييــر 

المســارات / القــرارات التشــغيلية للتقليــل مــن التأثيــرات الضــارة.

تقليــل ســرعة الســفينة يمكــن أن يكــون مــن المعاييــر الفعالــة للتخفيــف مــن الضجيــج تحــت المــاء، 
وخاصــة إذا كان تقليــل الســرعة عنــد مســتوى تجنــب حــدوث تجويــف المــراوح الداســرة. ويمكــن أيضــً 
تحقيــق منافــع أخــرى مــن تقليــل ســرعة الســفينة )مثــل التقليــل مــن احتمــال التصــادم مــع الحيتــان، 
ــون أو  ــي أوكســيد الكرب ــات ثان والتوفيــر بالوقــود، وتحســين كفــاءة الطاقــة، والتقليــل مــن انبعاث
بــدون انبعاثــات 35(، وهــذه العناصــر كلهــا باإلمــكان دراســتها مقابــل متطلبــات العمــل والعمليــات 
باســتخدام طريقــة تحليــل المنافــع مقابــل التكلفــة. إن تخفيــف الســرعة أو تغييــر المســار لتجنــب 
المناطــق البحريــة الحساســة )مســارات هجــرة الحيتــان أو مناطــق الموائــل الحرجــة( يســاعد أيضــً فــي 

التقليــل مــن التأثيــرات الضــارة للضجيــج تحــت المــاء علــى الحيــاة البحريــة.
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المسوحات
الزلزالية 

البحرية
مــن أجــل الحصــول علــى البيانــات الزلزاليــة البحريــة 

نحتــاج لتوليــد موجــات زلزاليــة، 
وعــادة تتــم هــذه العمليــة بواســطة إطــاق هــواء عالــي 
الضغــط فــي البيئــة البحريــة، وبعــض مــن هــذه الموجات 
الســماعات  إلــى  عائــدة  تنعكــس  الناتجــة  الصوتيــة 
مختلــف  بفصــل  تقــوم  التــي  الواجهــات  مــن  المائيــة 
ــة  ــاع البحــر. عــادة تتكــون المســوحات الزلزالي طبقــات ق
البحريــة مــن مصــدر واحــد أو اثنيــن مــن »المصفوفــات«، 
حيــث يتــم تجميــع عــدة ســماعات مائية ضمن تشــكيات 
تحــت  المعــروف  االســتام  كابــل  طــول  علــى  محــددة 
اســم »الشــريط« 4. يتــم تحديــد التشــكيات المحــددة 
للســماعات المائيــة وأماكــن تركيبهــا بحســب أغــراض 
المســح ونــوع البيانــات المطلوبــة مــن المســح. ويمكــن 
أيضــً وضــع الســماعات المائيــة علــى قــاع البحــر لتنفيــذ 

عــدد مــن تطبيقــات استكشــاف النفــط والغــاز.

بشــكل عــام، يتــم ســحب المسدســات الهوائيــة خلــف 
ســفينة المســح، ويتــم إطــاق اإلشــارة الزلزاليــة الازمــة 

الهــواء  مــن  لكميــة  الفجائــي  التصريــف  خــال  مــن 
المضغــوط فــي عمــود الميــاه. معــدات ضغــط الهــواء 
ذات الطاقــة العاليــة يمكنهــا تصريــف الهواء المضغوط 
ــة 2000 باونــد باإلنــش المربــع، وفتــرة قصيــرة إلعــادة  لغاي
الشــحن، بحيــث يتــم إطــاق طلقــة كل 10 ثوانــي إلــى 15 
ثانيــة 4. التأثيــرات المحتملــة علــى الثدييــات البحريــة مــن 
هــذه األنشــطة موضحــة بالتفصيــل فــي الفصــل 3 مــن 

هــذا األطلــس.

الطبيعــة  علــى  للمحافظــة  المشــتركة  اللجنــة  كانــت 
معاييــر  تعتمــد  تنظيميــة  جهــة  أول  )بريطانيــا( 
المســوحات  خــال  البحريــة  الثدييــات  عــن  للتخفيــف 
مــن  كونهــا  مســتخدمة  زالــت  مــا  والتــي   ،5 الزلزاليــة 
ضمــن المعاييــر العالميــة، إال أن هــذه اإلرشــادات خضعــت 
علمــاء  قبــل  مــن  واالنتقــاد  التحليــل  مــن  للكثيــر 
تقديــم  تــم  التاريــخ  ذلــك  ومنــذ   ،6 البحريــة  الثدييــات 

.7 اإلرشــادات  هــذه  عــن  األخــرى  النســخ  مــن  العديــد 

التأثيــرات  بشــأن  وخــاص  واضــح  اهتمــام  هنالــك 
علــى  الزلزاليــة  المســوحات  النبعاثــات  المحتملــة 
ال  حيــث  الهنــدي،  المحيــط  فــي  الموجــودة  المناطــق 
ــة، أو حيــث قامــت الشــركات  ــة إرشــادات قانوني توجــد أي
العاملــة باعتمــاد إرشــادات اللجنــة المشــتركة لحمايــة 
البيئــة بــدون القيــام بــأي دراســات خاصــة بالمواقــع أو 

.8 فعاليتهــا  مــن  للتأكــد  األنــواع 
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تجاوبــً مــع االنتقــادات التــي تــم توجيههــا إلــى اإلرشــادات 
الصــادرة مــن اللجنــة المشــتركة لحمايــة البيئــة تــم اعتمــاد 
إرشــادات أكثــر تفصيــًا، وفــي 2013 تــم نشــر دليــل منهجــي مــن قبــل 
مركــز علــم االجتمــاع واإليكولوجيــا البحريــة بالشــراكة مــع اتفاقيــة 
المتوســط،  األبيــض  والبحــر  األســود،  البحــر  فــي  الحوتيــات  حمايــة 
والمناطــق المجــاورة مــن المحيــط األطلســي، لغــرض تقديــم إرشــادات 
حــول معاييــر التخفيــف مــن الضجيــج تحــت المــاء، والتــي تــم تحديثها 
فــي 2016 )نســخة 2( وفــي 2019 )نســخة 3( 7. وتغطــي هــذه اإلرشــادات 
المعاييــر المقترحــة للتخفيــف مــن الضجيــج المســتمر )مــن الســفن 
قبــل  مــن  )كمــا هــو محــدد  النبضــي  التجاريــة أساســً( والضجيــج 
اللجنــة األوروبيــة يعنــي عــدة مصــادر وتشــمل: المســوحات الزلزاليــة 
باســتخدام المسدســات الهوائيــة، وأعمــال البنــاء فــي عــرض البحــر 
ــاد، والســونار العســكري، واســتخدام  باســتخدام طريقــة غــرس األوت

المتفجــرات أو التخلــص منهــا 36(.

اإلرشــادات  أحــدث  عليهــا  تنــص  التــي  التخفيــف  معاييــر 
لمصــادر الضجيــج الثابتــة ومنهــا غــرس األنابيــب فــي قــاع 
ــاع البحــر، وأعمــال التفجيــر تشــمل  البحــر، والحفــر، وتعميــق ق

:7 التاليــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 

ستائر فقاعات 
مخمدات األصوات هوائية كبيرة

المائية

السدود المؤقتة

أنظمة تخميد هياكل بيكا
الضجيج

نظام رنان قابل 
للضبط

ستائر فقاعات 
هوائية صغيرة

بشــكل عــام، تعمــل مصــادر الضجيــج هــذه بطريقــة مــن الطــرق الثــاث التاليــة: 1( العمــل علــى تكســير أو تشــويش انتشــار الموجــات الصوتيــة عبــر الميــاه مــن 
خــال اســتخدام فقاعــات أو شــبكات الفقاعــات )مضبوطــة علــى تــرددات الرنيــن(، 2( حواجــز صلبــة حــول مصــدر الضجيــج لتخميــد الضجيــج، مثــل اســتخدام 
ــة الضخمــة أو أنظمــة مزدوجــة الجــدران ومليئــة بالهــواء، 3( اســتخدام أنظمــة الرنيــن المضبوطــة للحصــول علــى الضجيــج ضمــن موجــة  األنابيــب الفوالذي

محــددة للتــردد، مــع اســتمرار أعمــال البحــوث والتطويــر للتوصــل إلــى تقنيــة أخــرى.

تشمل تدابير التخفيف في الوقت الفعلي األكثر شيوعً في المسح الزلزالي البحري استخدام ما يلي:

تســتخدم إلبعــاد مجموعــات أو 
أفــراد الثدييــات البحريــة

بروتوكول 
البداية اللطيفة

بهــذه  التدريجــي  التصاعــد 
الطريقــة تبــدأ أعمــال بــث الموجــات 
مــع  منخفضــة  بطاقــة  الزلزاليــة 
للوصــول  تدريجيــً  الطاقــة  تزايــد 

الازمــة. الطاقــة  إلــى 

من الناحية النظرية، هذه الطريقة تساعد في تنبيه الثدييات البحرية 
المتواجدة بالمنطقة لوجود الموجات الزلزالية وتسمح لها باالبتعاد.

بروتوكول المراقبة 
الصوتية المستقلة

بمراقبــة  متخصصيــن  مراقبيــن  تكليــف 
الزلزاليــة أو  البحريــة علــى الســفن  الثدييــات 
ســفن المســاندة بحيــث تكــون لهــم صاحيــة 
تأخيــر أو توقيــف انبعاثــات الضجيــج الزلزالــي 
ضمــن  بحريــة  ثدييــات  مشــاهدة  حــال  فــي 

للعمــل. المحــددة  المنطقــة 

الثدييــات  وجــود  الكتشــاف  الطريقــة  هــذه  تســتخدم 
البحريــة  الثدييــات  مراقبــي  تنبيــه  يتــم  بحيــث  البحريــة 
الحتمــال تواجدهــا بالمنطقــة. كمــا تســمح هــذه الطريقــة 
باســتمرار المراقبــة خــال ســاعات الليــل أو خــال األحــوال 

الســيئة. الجويــة 

توجــد أدنــاه إرشــادات التخفيــف الصــادرة مــن مركــز علــم االجتمــاع واإليكولوجيــا البحريــة بالشــراكة مــع اتفاقيــة حمايــة الحوتيــات 
فــي البحــر األســود، والبحــر األبيــض المتوســط، والمناطــق المجــاورة مــن المحيــط األطلســي.

الزلزالــي  المســح  غيــر  أخــرى  تقنيــات  اســتخدام  إمكانيــة  دراســة   -1
البيانــات. علــى  للحصــول 

الموائــل،  واســتخدامات  األنــواع،  لتحديــد  المطبوعــات  مراجعــة   -2
ووفــرة الثدييــات البحريــة ومواســمها بالمنطقــة، وفــي حــال عــدم 

توفــر هــذه المعلومــات، القيــام بدراســة ميدانيــة.
ــة،  ــد المناطــق خــارج المســح )مــن ضمنهــا المحميــات البحري 3- تحدي

ــة، وغيرهــا(. ــات البحري ــل الحرجــة للثديي والموائ
المناطــق  مــع  تتصــادف  بحيــث  الزلزالــي  المســح  فتــرات  اختيــار   -4

بيئيــة. حساســية  أقــل  تشــهد  التــي  واألوقــات 
تحاليــل  إلــى  باإلضافــة  الضجيــج  تخفيــف  نمــاذج  اســتخدام   -5
اســتخدامات موائــل وســلوكيات الثدييــات البحريــة لتحديــد نطــاق 

الحظــر. مناطــق 

بموجــب  البحريــة  للثدييــات  مراقبيــن  تكليــف   -1
البصريــة. للمراقبــة  المحــددة  البروتوكــوالت 

الســالبة  الصوتيــة  المراقبــة  بروتوكــول  اســتخدام   -2
المراقبيــن. لمســاندة 

3- تنفيــذ بروتوكــول البدايــة اللطيفــة ومعاييــر التخفيــف 
األخــرى المســتخدمة فــي القطــاع.

بالوقــت  التخفيــف  إجــراءات  عــن  تفصيليــة  تقاريــر   -1
. لحقيقــي ا

حالة دراسة 1:
توجيهات غير تنظيمية

أدوات التخفيف 
الصوتي

بروتوكول مراقبة 
الثدييات البحرية

إطار تخفيف تأثيرات المسوحات الزلزالية

تشدد هذه اإلجراءات على ما يلي:

»يجب تجنب استخدام المسدسات 
الهوائية كلما أمكن في المناطق 

المهمة للحوتيات.«

ممارسات للتخفيف بالوقت الحقيقيمرحلة التخطيط )النتائج المتوقعة من تقييم التأثير البيئي(

أنشطة الميناء

الضجيج - المسوحات الزلزالية البحرية
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قامــت الحكومــة األســترالية  )وزارة البيئــة والميــاه والتــراث والفنــون( عــام 2008 بنشــر سياســتها حــول التفاعــل بيــن أعمــال االستكشــاف الزلزالــي فــي عــرض 
البحــر والحيتــان 9. وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى اســتراتيجية ثاثيــة للتخفيــف بحســب أهميــة / حساســية مناطــق وموائــل الحيتــان. وتهــدف هــذه السياســة 
إلــى »توفيــر معاييــر عمليــة للتقليــل مــن مخاطــر اإلصابــات الصوتيــة علــى الحيتــان، وتوفيــر إطــار عمــل للتخفيــف مــن مخاطــر المضاعفــات األحيائيــة الناتجــة 
عــن التشــويش الصوتــي ... فــي مناطــق الموائــل األحيائيــة المهمــة أو خــال ســلوكيات حرجــة، وتوفيــر إرشــادات لمخططــي المســوحات الزلزاليــة والعامليــن 
عليهــا ... حــول مســؤولياتهم القانونيــة بموجــب القانــون لســنة 1999« 9. وتســري هــذه السياســة علــى جميــع حيتــان باليــن والحيتــان األكبــر مــن ذوات 

األســنان، إال أنهــا ال تســري علــى الدالفيــن األصغــر حجمــً.

تم تصنيف معايير اإلدارة والتخفيف التي تنص عليها السياسة ضمن فئتين:

مناطق 
احتياطية

إجراءات 
اإلدارة

يتــم تشــغيل مصــدر الصــوت عنــد الحــد 
األدنــى )أي مســدس واحــد(

يجب إغاق مصادر الصوت بالكامل.

الحيتــان التــي تتــم مشــاهدتها يجــب 
أن تخضــع للمراقبــة طــوال الوقــت.

1 كم

500 م

3 كم

)1 كم / 500 م / 3 كم / السفينة(

* لاستخدام على أساس مستويات الصوت المحيطة بمصادر األصوات الزلزالية

العمليــة  اإلجــراءات  لتحديــد 
اســتخدامها  يتوجــب  التــي 
تنفيــذ  أو  تخطيــط  عنــد 

الزلزاليــة. المســوحات 

الجزء ب( إجراءات إدارية إضافية
تســتخدم فــي المناطــق و / أو المواســم التــي 
يكــون االحتمــال متوســط إلــى عالــي لمشــاهدة 

الحيتــان.

الجزء أ( إجراءات 
نموذجية

تعتبر كافية في المناطق 
التي توجد فيها احتماالت 
ضئيلة لمشاهدة الحيتان.

حالة للدراسة 2:
 السياسات والقوانين

طاقة منخفضة

توقيف العمل

المراقبة

الضجيج - المسوحات الزلزالية البحرية
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الجزء أ( إجراءات إدارية نموذجية
جميــع الســفن الزلزاليــة العاملــة فــي الميــاه األســترالية فــي أي وقــت مــن الســنة تلتــزم الجــزء )أ( التالــي: إجــراءات إداريــة نموذجيــة خــال عمليــات المســح، 

بغــض النظــر عــن الموقــع.

بداية لطيفة
علــى  األصــوات  لمصــادر  تدريجــي  تصاعــد 
بإطــاق  تكــون  البدايــة  دقيقــة،   30 مــدى 
مســدس هوائــي واحــد )ويفضــل األصغــر 

والحجــم(. الطاقــة  ناتــج  مــن حيــث 

بداية لطيفة
األصــوات  لمصــادر  تدريجــي  تصاعــد 
علــى مــدى 30 دقيقــة، البدايــة تكــون 
واحــد  هوائــي  مســدس  بإطــاق 
ناتــج  حيــث  مــن  األصغــر  )ويفضــل 

والحجــم(. الطاقــة 

أوقات الليل وانخفاض الرؤية
كلــم   3 مســافة  لتغطــي  البصريــة  الرؤيــة  تعــذر  حــال  فــي 
المحــددة للمراقبــة، يمكــن مباشــرة العمــل مــن خــال إجــراءات 
الشــروط.  بعــض  تنفيــذ  بشــرط   2-3 )أ(  اللطيفــة  البدايــة 
كمــا يجــوز متابعــة العمليــات، أيضــً بموجــب بعــض الشــروط. 
أن  يجــب  الظــروف،  وبحســب  الرؤيــة،  مجــال  انخفــاض  خــال 
تســتمر عمليــات المراقبــة مــع التركيــز علــى مناطــق الطاقــة 
اكتشــاف  حــال  فــي  العمــل.  توقيــف  ومناطــق  المنخفضــة 

)أ( 5-3. حيتــان، يجــب تطبيــق إجــراءات توقيــف العمــل 

المراقبة البصرية قبل 
التشغيل

تأخير بداية التشغيلمراقبة لفترة ال تقل عن 30 دقيقة.
متابعــة إجــراءات البدايــة اللطيفــة بعــد 
مغــادرة أي حــوت تمــت مشــاهدته خــال 
خــارج  إلــى  اللطيفــة  البدايــة  مرحلــة 
بعــد  أو  المنخفضــة،  الطاقــة  منطقــة 
مشــاهدة  آخــر  منــذ  دقيقــة   30 مــرور 

للحــوت.

توقيف العمل
فــي حــال مشــاهدة أي حــوت ضمــن منطقــة المراقبــة 
التــي تمتــد لمســافة 3 كلــم. مــن الضــروري أن يخضــع 
الحــوت للمراقبــة المســتمرة طــوال وجــوده علــى مــرأى 
أو علــى وشــك  الحــوت ضمــن،  البصــر. وفــي حــال كان 
الدخــول إلــى، منطقــة الطاقــة المنخفضــة، يتــم تخفيــض 
مصــادر األصــوات إلــى أقــل وضعيــة ممكنــة. فــي حــال 
كان الحــوت ضمــن، أو علــى وشــك الدخــول إلــى، منطقــة 
اإلغــاق، يتوجــب إغــاق مصــادر الصــوت بالكامــل. وبعدهــا 

تطبيــق إجــراءات تأخيــر البدايــة )أ( 3-3.

 )أ. 3.6( )أ. 3.5( )أ. 3.4( )أ. 3.3()أ. 3.2()أ. 3.1(
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اإلجــراءات اإلداريــة اإلضافيــة تشــمل اســتخدام مراقبيــن متخصصيــن بالثدييات البحريــة، ومعايير إضافية 
خــال أوقــات الليــل / الرؤيــة الضعيفــة، واســتخدام ســفينة أو أكثــر وطائــرات لاستكشــاف، وزيــادة أعــداد 

مناطــق االحتيــاط والمناطــق العازلــة، والمراقبــة الصوتيــة الســالبة، واإلدارة القابلــة للتكيف.

بعــد إجــراء دراســة تقييــم التأثيــر البيئــي واعتمادهــا مــن الجهــات المختصــة، يتــم إصــدار تصاريــح 
للشــركات العاملــة فــي مجــال المســح الزلزالــي بشــرط االلتــزام باإلجــراءات اإلداريــة. وبعــد المباشــرة 
بإجــراء المســح الزلزالــي توجــد متطلبــات لتقديــم تقاريــر دوريــة إلــى الجهــات التنظيميــة، ويتــم تقييــم 

أيــة مخالفــات لشــروط التصاريــح وبعدهــا تقــوم الجهــات التنظيميــة بتطبيــق اإلجــراء المناســب.

عــن  الصــادرة  للسياســات  عــن سياســات مشــابهة  العالــم  فــي  أمثلــة كثيــرة  توجــد 
الجهــات  تعتمــد  وطنيــة،  وجــود سياســات  عــدم  حــال  وفــي   .9 األســترالية  الحكومــة 
التنظيميــة عــادة علــى التوصيــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن إجــراءات دراســة 
تقييــم التأثيــر البيئــي، والتــي يمكــن أال تكــون مناســبة أو كافيــة، ويمكــن أيضــً أن 
الزلزالــي  المســح  لشــركات  بالنســبة  منظــورة  غيــر  وتكاليــف  مضاعفــات  إلــى  تــؤدي 
فــي حــال التوصــل إلــى معرفــة الحساســية البيئيــة للمنطقــة فــي هــذه المرحلــة مــن 
العمليــات. ومــن شــأن وضــع سياســات مســبقة علــى أســاس البحــوث العلميــة توفيــر 
الضمــان للجهــات التنظيميــة، والشــفافية لشــركات المســح الزلزالــي، وأصحــاب حقــوق 
االمتيــاز بالمنطقــة، باإلضافــة إلــى إمكانيــة تحقيــق اإلدارة الفعالــة والمســتمرة للتأثيــرات 
المحتملــة علــى الثدييــات البحريــة. كمــا أن السياســات التــي تتــم دراســتها فــي مناطــق 
العلميــة  المعرفــة  مجــال  فــي  الحاصلــة  التطــورات  أحــدث  تتضمــن  أن  يجــب  جديــدة 
للتأثيــرات المحتملــة الناتجــة عــن المســح الزلزالــي علــى الثدييــات البحريــة باإلضافــة إلــى 

الســياق المحلــي لألنــواع والموائــل.

للمزيد من المعلومات ينصح أيضً بمراجعة قانون نيوزيلندا
 https://www.doc.govt.nz/our-work/seismic-surveys-code-of-conduct/

الجزء ب(
إجراءات إدارية إضافية

تطوير الطريقة
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فــي ســنة 2018 قامــت األمانــة العامــة التفاقيــة حفــظ أنــواع الحيوانــات البريــة المهاجــرة بنشــر مراجعــة لوســائل الصيــد البحــري المســتخدمة للتقليــل مــن 
أخطــار الصيــد العرضــي والتشــابك بمعــدات الصيــد علــى الحوتيــات 10.  وقــد شــملت المراجعــة  الوســائل المســتخدمة للتقليــل مــن أخطــار التفاعــل بيــن 
الحوتيــات والصياديــن، والوســائل المســتخدمة للتقليــل مــن اإلصابــات الخطيــرة أو المميتــة فــي حالــة تشــابك الحوتيــات. توجــد أمثلــة قليلــة نســبيً عــن مــدى 

فعاليــة ونجــاح تنفيــذ إجــراءات تخفيــف المخاطــر وااللتــزام بهــذه المعاييــر المقترحــة وطريقــة إنفاذهــا 10.

بالنســبة للحيتــان الكبيــرة، فــي معظــم األحــوال ال توجــد بيانــات كافيــة لتأكيــد مســتويات نجــاح المعاييــر الموضوعــة للتقليــل مــن أخطــار التشــابك، ممــا يجعــل مــن 
الصعــب التوصــل إلــى مــدى فاعليــة أي منهــا 10. وبالتالــي يجــب اســتخدام تقديــرات تخفيــف المخاطــر، وليــس الحــوادث التــي تتــم مشــاهدتها، لتوجيــه تنفيــذ وتقييــم 

المعاييــر، وتكتســب هــذه أهميــة خاصــة عنــد دراســة المجموعــات التــي يمكــن بســبب حالتهــا وحركتهــا أن تتعــرض لحــاالت نــادرة مــن التشــابك المميــت 10.

»بشكل عام، إن الطريقة األكثر فعالية للتخفيف من 
الصيد العرضي والتشابك للحوتيات هي تقليل 

الجهود، بداية من سفن الصيد البحري التي لديها 
أكبر كمية من الصيد العرضي« 1.

للمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط 
علــى الغــاف

الصيد البحري
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تعديــل معــدات الصيــد يشــمل عــدة معاييــر ومــن ضمنهــا أجهــزة للتقليــل مــن 
 ،12 ،11 الصيــد العرضــي، أو »قضبــان االســتبعاد« التــي يتــم تركيبهــا علــى الشــباك 
والتــي تســمح للحوتيــات العالقــة بالهــروب مــن خــال الفتحــات. ويمكــن التقليــل مــن 
مخاطــر الصيــد العرضــي بســبب معــدات الصيــد البحــري المصممــة علــى شــكل ســال 
أو صناديــق أو فخــاخ مــن خــال تعديــل عــدد الخيطــان الطافيــة فــي العمــود المائــي، أو 

مــن خــال اســتخدام أجهــزة التحكــم عــن بعــد لفــرد الشــباك 10، 13.

اإلدارة الســمكية علــى أســاس المناطــق عــادة تكــون مصاحبــة لقــرارات منــع الصيــد )علــى 
ــال(، وتنفيــذ  ــة الخطــورة ومنهــا شــباك االنجــراف علــى ســبيل المث بعــض الممارســات عالي
خطــط للتقليــل، وتأســيس مناطــق محميــات وإدارة، أو اإلغــاق المؤقــت لبعــض المناطــق 10.

يمكــن لهــذه الطريقــة أن تكــون فعالــة عنــد التعامــل مــع مناطــق ذات مســاحات كبيــرة تحتــاج 
إلدارة التهديــدات بفعاليــة 16. وتعتمــد هــذه الطريقــة أيضــً علــى التدخــل بالوقــت المناســب 
وإنفــاذ القوانيــن بالطريقــة المناســبة، إال أنــه مــن النــادر فعــًا تحقيــق نتيجــة كاملــة 100% حتــى 
مــع إغــاق المناطــق ومنــع الصيــد البحــري. يمكــن تحقيــق فعاليــة اإلغــاق الموســمي فــي 
مناطــق تواجــد الحوتيــات بشــكل محــدود وعلــى فتــرات موســمية معروفــة )ومنهــا فتــرات 
الهجــرة علــى ســبيل المثــال( 10. غالبــً يتــم تنفيــذ هــذه القيــود بطريقــة متأخــرة جــدًا ليمكــن 
ــى نقطــة  ــى أن تدهــور أعــداد المجموعــة قــد وصــل إل ــة بالنظــر إل تحقيــق الفعاليــة المطلوب
حرجــة 10. وبالتالــي يمكــن أن يكــون مــن الضــروري اعتمــاد وتنفيــذ معاييــر إضافيــة أو بديلــة.

مــن  للتقليــل  والشــباك  الخيــوط  شــد  أيضــً  وباإلمــكان 
خطــر التشــابك، وقــد جــرت محــاوالت كثيــرة لتجربــة هــذه 
التعديــات فــي معــدات الصيــد وجــاءت النتائــج مختلطــة 

.15  ،14  ،10 العرضــي  الصيــد  تقليــل  مــن حيــث 

مناطق مغلقة / 
ممنوع الصيد

أجهزة الرنين /
 اإلنذار الصوتي

إنــذار صوتــي تعمــل  الرنيــن هــي عبــارة عــن أجهــزة  أجهــزة 
وتقــوم  بالمــاء،  الشــباك  مــع  لربطهــا  ومصممــة  بالبطاريــة 
بإصــدار أصــوات موجهــة نحــو ردع الحوتيــات مــن االقتــراب مــن 
المنطقــة. فــي حالــة عملهــا بالشــكل الجيــد تكــون الفائــدة 
مشــتركة بيــن الصياديــن والحوتيــات، وهــذا يشــجع الصياديــن 

علــى اســتخدامها بشــكل أكبــر 10.

توجــد عاقــة تناســبية بيــن مخاطــر التشــابك بمعــدات الصيــد وتقليــل جهــود 
الصيــد البحــري، وبالتالــي فــإن الطريقــة األفضــل للتقليــل مــن الصيــد العرضــي 

هــي تقليــل جهــود الصيــد 10.

علــى  الطلــب  وتزايــد  العالــم  فــي  البشــر  أعــداد  فــي  المســتمر  التزايــد  مــع  إنــه  إال 
المأكــوالت البحريــة، أصبــح مــن الضــروري إيجــاد تــوازن بيــن التقليــل مــن جهــود الصيــد 
وبيــن المحفــزات االجتماعيــة واالقتصاديــة، وبعضهــا يعتمــد علــى تحــول فــي العقليــة 
ضمــن سياســات الصيــد البحــري واإلدارة، ومــن ضمنهــا االســتدامة طويلة األمــد للموارد 

فــي حــال العنايــة الازمــة بهــا 21.

إال إنــه مؤخــرًا كان اســتخدامها محــدودًا نتيجــة لعــدم فعاليتهــا فــي ردع بعــض 
ومــدى  وتكلفتهــا،  المثــال(،  ســبيل  علــى  المينــاء  دولفيــن  )ومنهــا  األنــواع 
مصداقيتهــا، باإلضافــة إلــى مواضيــع االلتــزام نتيجــة لمختلــف المجــاالت الصوتيــة 

.20  ،19  ،18  ،17  ،10 األنــواع  لمختلــف 

التقليل من 
جهود الصيد

فقدان معدات الصيد 
والمعدات المهملة »الصيد 

الخفي«

باإلمــكان التقليــل مــن الصيــد العرضــي مــن خــال ضمــان عــدم تــرك معــدات الصيــد فــي المــاء لفتــرات طويلــة 
بــدون ســبب، وهــذه الحالــة يمكــن أن تــؤدي، فــي أســوأ الحــاالت، إلــى ضيــاع هــذه المعــدات فــي ميــاه البحــر. المعــدات 
المفقــودة أو المهملــة تشــكل مخاطــر محتملــة ومســتمرة للصيــد العرضــي فيمــا أصبــح يعــرف باســم »الصيــد 
الخفــي« 10. هــذه الظــروف ال تعــود بــأي فائــدة لقطــاع الصيــد البحــري، إال أنهــا تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الحيــاة البحريــة 
باإلضافــة إلــى تهديــد أنــواع مــن األســماك والموائــل المجديــة تجاريــً. بالنســبة لبعــض شــركات الصيــد البحــري، 
يمكــن أن تكــون األنــواع المســتهدفة ذات قيمــة عاليــة بحيــث أن الربــح االقتصــادي مضمــون حتــى مــع فقــدان 

ــة 10. معــدات الصيــد أو التخلــص منهــا بصــورة دوري

وبالتالــي مــن الضــروري أن تشــمل خطــط إدارة الثــروات الســمكية حوافــز مناســبة للتقليــل مــن 
معــدات الصيــد المهملــة والتشــجيع علــى االحتفــاظ بهــا.

مبادرات إدارة يتم تنفيذها على أساس 
الثروة السمكية للتقليل من مخاطر 
تفاعل الحوتيات مع أنشطة / معدات 

الصيد البحري.

تعديل معدات الصيد / 
معدات بديلة 
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أمثلة عن حاالت فعالة 
وغير فعالة لمعالجة 

الصيد العرضي

الخيشــومي  الصيــد  وقطــاع  ألمانيــا  فــي  للدالفيــن  إنــذار  اســتخدام  تــم 
لدالفيــن  العرضــي  للصيــد  بكثيــر  أقــل  أوضــح معــدالت  والــذي  الدانماركــي 
ــدون انخفــاض معــدالت الصيــد العرضــي  المينــاء غــرب بحــر البلطيــق، لكــن ب

فــي بحــر الشــمال 25.

انهيــار نشــاط صيــد ســمك القــد فــي نيوفاوندالنــد 
جهــود  بيــن  المقلوبــة  العاقــة  أوضــح  والبــرادور 

.27 األحــدب  الحــوت  تشــابك  ومعــدالت  الصيــد 

قــوارب صيــد الســلطعون فــي أالســكا يســمح لهــا 
مســبقً،  ومحــددة  جــدًا  قصيــرة  لفتــرات  بالصيــد 
وغالبــً تــؤدي إلــى ضيــاع الكثيــر مــن معــدات الصيــد 

نتيجــة للعمــل فــي ظــروف جويــة ســيئة 26.

ووفيــات  إصابــات  مــن  التقليــل  إجــراءات  نجــاح 
الدولفيــن الشــائع قــاروري األنــف مــن خــال تحديــد 
)أقــل  صغيــرة  محــددة،  بأحجــام  الصيــد  معــدات 
مــن 5 إنــش(، ومتوســطة )أقــل مــن 5 إنــش إلــى 
أكبــر مــن 5 إنــش(، وكبيــرة )أكبــر مــن 7 إنــش(، 
باإلضافــة إلــى قوانيــن الصيــد بالوقــت المناســب 

وخــال فتــرات محــددة بالســنة 23.

محــاوالت عديــدة لتحســين حالــة دولفيــن 
المســتوطن  المكســيكي  المينــاء 
المعــرض لانقــراض )فاكيتــا( مــن خــال 
اســتبعاد الشــباك الخيشــومية وتحديــد 
مناطــق الصيــد، والتــي واجهــت الكثيــر 
والسياســية  االجتماعيــة  التحديــات  مــن 

وطــرق اإلنفــاذ 24.

العاكســة  الصيــد  شــباك 
كبريتــات  مــع  للصــوت 
الباريــوم وخيطــان نايلــون 
مشــدودة  خيشــومية 
فعليــً لــم تؤد إلــى التقليل 
العرضــي  الصيــد  مــن 
فرانسيســكانا  لدالفيــن 

األرجنتيــن. فــي 

فــي قطــاع صيــد الشــباك بالجــر فــي بيلبــارا، غــرب 
أســتراليا، لــم تنفــع أجهــزة اإلنــذار الصوتــي فــي منــع 
الدالفيــن قاروريــة األنــف مــن الدخــول إلــى الشــبكة 11.

تــم اســتخدام معــدات للتخفيــف 
مــن الصيــد العرضــي فــي قطــاع 
صيــد الشــباك بالجــر فــي بيلبــارا، 
غــرب أســتراليا، للســماح للدالفين 
ــة األنــف الهــروب مــن خــال  قاروري
فتحــة للهــروب أســفل الشــبكة 
أشــارت  الشــبكة.  فتحــة  عنــد  أو 
معــدالت  انخفــاض  إلــى  التقاريــر 
الصيــد العرضــي بحوالــي %45 11.



الصيد البحري

145تخفيف المخاطر

»المعاييــر اإلداريــة التــي تقلــل مــن خطــر  تشــابك أي نــوع مــن الحوتيــات لــن تــؤدي إلــى تغييــر معــدالت الحــوادث المميتــة / غيــر المميتــة، إال أن المعاييــر المصممــة للتقليــل مــن احتمــال 
التعــرض إلصابــة قاتلــة فــي حــال التشــابك ســتؤدي إلــى تغييــر هــذه المعــدالت.« 13.

معايير تخفيف خطر اإلصابات الخطيرة أو المميتة في حال تشابك الحوتيات تشتمل على ما يلي:

تعديل معدات الصيد
مــع  المربوطــة  الحبــال  فــي  ضعيفــة  وصــات 
بذاتهــا  العقــدة  تفــك  والتــي  الطفــو  وســائل 
للحيتــان  تســمح  أن  يمكــن  الحبــل  بنهايــة 
الكبيــرة أن تخلــص نفســها مــن هــذه المعــدات 

معهــا. تشــابكها  حــال  فــي 

معدات مانعة للتشابك
للســردين،  الدائريــة  الشــباك  ومنهــا  الصيــد،  معــدات 
الصغيــرة  للحوتيــات  توفــر  عــادة  الفــخ  الشــباك  أو 
التــي تعلــق داخلهــا )وليــس التشــابك معهــا( الغــذاء 
أيــة  وبالتالــي  احتجازهــا،  أثنــاء  التنفــس  وإمكانيــة 
حيوانــات يتــم إفاتهــا الحقــً تكــون بحالــة صحيــة جيــدة 

.28  ،10 نســبيً 

برنامج إفالت الحيوانات المتشابكة
الحوتيــات التــي تعلــق فــي الشــباك الخيشــومية عــادة ال يمكنهــا 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة بســبب عــدم مقدرتهــا علــى الوصــول 
إلــى الســطح للتنفــس. وقــد أدركــت المفوضيــة الدوليــة لصيــد 
التــي  التشــابك  حــاالت  مــن  فقــط  نســبة صغيــرة  أن  الحيتــان 
تحصــل أمكــن إفاتهــا الحقــً بنجــاح، ومــع هــذا قامــت اللجنــة 
بالترويــج لبرنامــج تدريبــي علــى إفــات الحيوانــات المتشــابكة 

خاصــة لألنــواع / المجموعــات ذات الوفــرة المنخفضــة.

بشــكل عــام، إن االســتراتيجية األكثــر فعاليــة للتخفيــف من الصيد 
تقليــل جهــود  خــال  مــن  هــي  للحوتيــات  والتشــابك  العرضــي 
الصيــد البحــري فــي مناطــق واضحــة ومحــددة 10. وفــي الحــاالت التي 
ال يمكــن فيهــا ضمــان نجــاح جهــود التخفيــف )مــن خــال اإلغــاق 
الزمنــي للمناطــق، أو منــع الصيــد، أو أيــة معاييــر أخــرى(، يمكــن من 
خــال تعديــل معــدات الصيــد البحــري للتقليــل مــن مخاطــر الصيــد 
العرضــي أو التشــابك تكويــن معاييــر إضافيــة للتقليــل مــن هــذا 
الخطــر. إال أن االلتــزام طويــل األمــد بمعاييــر تخفيــف الخطــر )و / 
أو اســتخدام التقنيــة المكلفــة( يمكــن أن يســبب المشــاكل فــي 
بعــض الحــاالت، مثــل فــي حالــة الــدول الناميــة أو قطــاع الصيــد 

التقليــدي 10.
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فــي محاولــة لمنــع الحوتيــات مــن تخريــب معــدات الصيــد، كانــت التعديــات علــى أطــراف معــدات الصيــد هــي الوســيلة الوحيــدة التــي 
أظهــرت فعاليتهــا و / أو تظهــر عليهــا عامــات مشــجعة لتكــون وســيلة ناجحــة للتخفيــف مــن هــذا الخطــر 10.

تعديل أطراف معدات الصيد
تشــتمل علــى اســتخدام »أكيــاس شــبكية« تمنــع الوصــول 
التصميــم  الســتبدال  تعديــات  أو  العالقــة،  الســمكة  إلــى 
الــرأس  يكــون  )وفيهــا  للصنــارة بصنــارة دائريــة  التقليــدي 
الحــاد للصنــارة متعامــدًا مــع حنيــة الصنــارة(، وبالتالــي منــع 
بعــض أنــواع الحوتيــات مــن التعلــق بهــا، وتــم أيضــً تصميــم 
أكثــر  فعاليتهــا  أثبتــت  أنهــا  إال  للحيتــان  ســليمة  صنــارات 
ــات الكبيــرة األخــرى، ومــن ضمنهــا  بالنســبة لبعــض الحيوان

الطيــور والســاحف البحريــة 10، 29.

1 ليبر ر. وكالديران، سز 2018.  مراجعة وسائق تقليل مخاطر الصيد العرضي والتشابك للحوتيات. برنامج األمم الُمتحدة للبيئة/أمانة اتفاقية األنواع المهاجرة، بون – ألمانيا. الصفحة 76. الرقم التسلسلس التفاقية األنواع المهاجرة 38.
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ــن فــي ســلطنة ُعمــان مــن  ــان والدالفي ــاهدة الحيت ــمية لمش ــياحية الرس ــالت الس ــة الرح ــت بداي كان
خــال مشــّغل واحــد ســنة 1998، وعلــى مــدى الســنوات العشــر التاليــة نمــى هــذا القطــاع وأصبــح يضــم 15 
شــركة. خــال الفتــرة مــن 2006 إلــى 2007 تــم القيــام بدراســة مســحية للســياح الذيــن شــاركوا برحات مشــاهدة 
الدالفيــن قبالــة مســقط، حيــث طلــب منهــم تقييــم عــدة مجــاالت ومنهــا الســامة، والقيمــة التعليميــة، 
وشــعورهم عن ســلوك قائد المركب حول الدالفين ومســتوى رضاهم بشــكل عام 30. كان الســياح بشــكل 
عــام مرتاحيــن مــن الرحــات، إال أن الدراســة أظهــرت أيضــً عــدم إدراك المشــغلين بالتأثيــرات المحتملــة علــى 
الدالفيــن والمخاطــر التــي تواجههــا. كان تقييــم الســياح للســلوك الجيــد لقائــد المركــب يتعــارض مــع تقييــم 
المراقبيــن المدربيــن والــذي أظهــر عــدم التــزام المشــغلين بأفضــل الممارســات والمعاييــر الســائدة فــي 
القطــاع. بعدهــا تــم تقديــم توصيــات للتعامــل مــع ســلوكيات قائــدي المراكــب باإلضافــة إلــى توفيــر المزيــد 
مــن المعلومــات التثقيفيــة )مــن خــال دليــل المــدرب( ومراجعــة معاييــر الســامة علــى القــوارب والســفن. 
ــم طــرح موضــوع الطريقــة الازمــة للجهــود الجماعيــة لارتقــاء بمعاييــر هــذا القطــاع فــي الســلطنة  كمــا ت

لضمــان المســاهمة اإليجابيــة علــى القيمــة الســياحية 30.

سياحة مشاهدة الحيتان والدالفين
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ــة  ــة البيئ ــة، وجمعي ــة والشــؤون المناخي ــاون  بيــن كل مــن وزارة البيئ ــام 2013 / 2014، أثمــر التع ــي ع ف
الُعمانيــة، وشــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة ش م م، وأعضــاء مــن اللجنــة الفنيــة – المفوضيــة 
الدوليــة لصيــد الحيتــان – عــن صياغــة إرشــادات لمشــاهدة الحيتــان لمشــغلي الرحــات الســياحية فــي 
بالقلــق علــى ســامة  الشــعور  تنامــي  ردًا علــى  اإلرشــادات  31. وجــاءت هــذه  الســلطنة  أنحــاء  مختلــف 
األشــخاص، وســمعة الســلطنة فــي هــذا المجــال مــن قطــاع الســياحة، واســتدامة القطــاع والتأثيــرات 

المحتملــة علــى الحيتــان والدالفيــن.

قــام هــذا المشــروع المشــترك أيضــً بتجميــع البيانــات الازمــة عــن العامليــن بالقطــاع، والتــي أظهــرت أنــه 
ــه توجــد  ــى 11، إال إن ــي للعامليــن فــي هــذا المجــال بمســقط قــد انخفــض إل بالرغــم مــن أن العــدد اإلجمال
عمليــات إضافيــة أخــرى بــدأت فــي مناطــق متعــددة بالســلطنة، وقــد اتضــح أن الدولفيــن الــدوار ودولفيــن 
المحيــط الهنــدي والهــادئ الشــائع هــي مــن األنــواع المســتهدفة لهــذه الرحــات قبالــة مســقط ورأس 
الحــد، فــي حيــن كان دولفيــن المحيــط الهنــدي األحــدب هــو النــوع المســتهدف فــي ميــاه مســندم والميــاه 
الســاحلية قبالــة صالــة. وكان هنالــك مشــغل واحــد علــى األقــل يقــدم جــوالت »الســباحة مــع الدالفيــن«.

مــن ضمــن األهــداف األوليــة للمشــروع كان التعامــل مــع الســياحة غيــر النظاميــة التــي تســتهدف حــوت 
بحــر العــرب األحــدب 31، وهــذه الحيتــان ضعيفــة أمــام أنشــطة مشــاهدة الحيتــان بالنظــر إلــى حالتهــا غيــر 

المســتقرة.

صــورة 8: مــن ضمــن المخرجــات العديــدة للمشــروع تــم إصــدار هــذه اإلرشــادات لنشــاط مشــاهدة 
الحيتــان والدالفيــن وتوزيعهــا علــى القــوارب والســفن.
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صــورة 10: الســباحة مــع الحيتــان هــي مــن األنشــطة الخطــرة 
علــى األشــخاص والحيتــان. حــوت بحــر العــرب األحــدب يســتخدم 
زعنفتــه للســباحة إلــى الخلــف لتجنــب شــخص علــى الســطح. 

ــر هــذه الصــورة بمنطقــة ال توجــد فيهــا قوانيــن. ــم تصوي ت

الحيتــان  لمشــاهدة  مســتدامة  غيــر  ممارســات   :11 صــورة 
تحصــل حتــى فــي الــدول التــي لديهــا قوانيــن وقيــود. هــذه 
الصــورة مــن مصــر وفيهــا عــدة ســفن وغواصيــن مــع الدالفيــن 
فــي موقــع مشــهور للســباحة معهــا فــي مخالفــة لقانــون 

الســلوك.

باإلضافــة إلــى أنشــطة مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن غيــر المنظمــة، وعــدم مراعــاة مبــادئ الســالمة علــى 
الســفينة،  يســتمر الخــاف أيضــً حــول برامــج »الســباحة مــع«، وخاصــة األنشــطة غيــر النظاميــة. وحتــى فــي المناطــق 
التــي تقــوم بتطبيــق القوانيــن )مثــل تراخيــص المشــغلين وإغــاق المناطــق لفتــرات زمنيــة(، تســتمر هــذه العمليــات 
ضمــن اهتمامــات الســامة للنــاس، واهتمامــات وراحــة الحوتيــات وجهــود الحمايــة 32. كمــا يوجــد خطــر محــدد علــى 
المجموعــات الصغيــرة المســتوطنة والمســتهدفة فــي موائلهــا الموجــودة فــي مناطــق جوهريــة للراحــة أو التــزاوج 
أو الرعــي. دراســات ســلوكيات الحــوت األحــدب فــي مناطــق تحــركات الســفن الســياحية فــي الميــاه األســترالية 33 
أشــارت إلــى أن الحيتــان تقــوم بتكــرار محــاوالت تجنــب الســفن عنــد اقترابهــا لمســافة 100 متــر، باإلضافــة إلــى زيــادة 
محــاوالت تجنــب الســفن أثنــاء توقفهــا لنــزول الغواصيــن إلــى المــاء، وقــد شــملت ســلوكيات التجــاوب زيــادة ســرعة 
الســباحة، وتقليــل فتــرات الغــوص، وزيــادة فــي حــدة زوايــا االنحــراف لابتعــاد عــن وجهــة الســفن. بالنســبة لســلطنة 
ــات  ــار أن برامــج الســباحة مــع الحوتي ــراح العتب ــم اقت ــم تقدي ــات، ت ــة الحوتي ــة وحماي ــز رعاي ــى تعزي ــة إل ُعمــان، باإلضاف
هــي غيــر مناســبة 31. تعتبــر رياضــة الســباحة مــع الحيتــان والدالفيــن مــن أنــواع الرياضــات الخطــرة، وتوجــد دراســات 
مســحية ســابقة تشــير إلــى أن إجــراءات الســامة أثنــاء الرحــات الســياحية لمشــاهدة الحيتــان والدالفيــن هــي 
محــدودة 30. وهــذه الحالــة معرضــة للتضخــم فــي حــال وجــود أشــخاص غيــر قادريــن علــى الســباحة. كمــا أن الســماح 
ببرامــج الســباحة مــع الحيتــان والدالفيــن يمكــن أن يرســل رســالة متعارضــة مــع التوجــه المســؤول والمســتدام لهــذا 

النشــاط ضمــن قطــاع الســياحة الُعمانــي.

صــورة 9: األنــواع المســتهدفة والمناطــق الرئيســية لعمليــات مشــاهدة الحيتــان فــي الميــاه الُعمانيــة، 
ــى مناطــق محــددة للتوســع بهــذا القطــاع كمــا هــو واضــح مــن ســجات مشــاهدة حــوت بحــر  باإلضافــة إل

العــرب األحــدب.
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ــام 2017 مراجعــة 31 والتــي تقتــرح تنفيــذ خارطــة طريــق  ــي ع ــم ف ــي ت ــياحة الُعمان ــاع الس ــز قط ــدف تعزي به
أوليــة واضحــة 34 لتحقيــق عمليــات مســؤولة ومســتدامة لمشــاهدة الحيتــان.

ذلــك  فــي  )بمــا  والعائــد  التكلفــة  تحليــل  متطلبــات  إلــى  باإلشــارة 
والماليــة( والبيئيــة  االجتماعيــة  الجوانــب 

إدارة مالية جيدة 
طويلة األمد

مدخات 
تركيز على ومخرجات علمية

الحماية

مدخات ومخرجات 
تعليمية

تعزيز 
المنافع

تقليل 
التكاليف

االستثمار 
باإلنسان

عناية جيدة بالعماء المحليين 
والزوار وعاقات جيدة مع 

المجتمع

تــم تطبيــق هــذه العناصــر لتكويــن خارطــة طريــق يمكــن 
مــن خاللهــا تحقيــق االســتدامة لنشــاط مشــاهدة الحيتــان 
والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة 31، وهــي واردة باختصــار أدنــاه.

المرحلة األولية للتخطيط والتقييم
المجتمــع  ومنظمــات  الباحثيــن،  )بقيــادة 
المدنــي، والمســؤولين الحكومييــن، األطــراف 

المســاندة( توفــر  المعنيــة  األخــرى 

التركيز على العمل
المســاندة،  واألعمــال  المشــغلين،  )بقيــادة 
ــة  ووكاالت الســياحة، األطــراف األخــرى المعني

إدارة المواردتوفــر المســاندة(
)بقيــادة الحكومــة، باإلضافــة إلــى منظمــات 
األطــراف  والباحثيــن،  المدنــي  المجتمــع 

المســاندة( توفــر  المعنيــة  األخــرى 

لمراجعــة  التخطيــط  مجموعــة  وتشــكيل  تحديــد 
العمــل. خطــة  مســودة  واعتمــاد 

األطــراف  إلشــراك  اســتراتيجيات  وتنفيــذ  تطويــر 
. لمعنيــة ا

علــى  األســاس  خــط  عنــد مســتوى  بحــوث  تنظيــم 
والدالفيــن. الحيتــان 

وتأســيس  واقتصــادي  اجتماعــي  تقييــم  إنجــاز 
والمتابعــة. التنفيــذ  إمكانيــات 

إجــراء دراســة لتحديــد نطــاق / جــدوى المقومــات 
والمســتقبلية. الحاليــة  الجاذبــة  الســياحية 

)ويشــمل  الســياحي  للتســويق  تحليــل  إجــراء 
الــزوار(. وتوقعــات  خلفيــة 

الحيتــان  لمشــاهدة  الســياحية  الجــوالت  تصميــم 
»منتجــات  أو  البحريــة  البيئيــة  الســياحة  رحــات   /

الرحــات«.

الشــاملة  والخطــة  التجاريــة  العامــة  تشــكيل 
وإقليميــً. محليــً  للتســويق 

األعمــال  لتطويــر  عمــل  وورش  برامــج  تأســيس 
والمســاعدة. والتدريــب 

تطويــر خطــط عمــل ألنشــطة مســتدامة لمشــاهدة 
المضافــة  القيمــة  تقنيــات  تشــمل  والتــي  الحيتــان 

التأثيــرات. مــن  التخفيــف  واســتراتيجيات 

وضــع السياســات الشــاملة إلدارة القطــاع )تراخيــص المشــغلين والقــوارب، 
تطويــر وتأســيس اللوائــح(، وتحديــد الحــد األقصــى لمشــاهدة الحيتــان.

مراجعة وتنفيذ األدوات القانونية إلدارة القطاع.

أنشــطة  تطــور  مســارات  مراقبــة  إلــى  باإلضافــة  والبحــث،  التعليــم  غــرس 
مشــاهدة الحيتــان )لتحديــد التأثيــر علــى الحيتــان التــي تتــم مشــاهدتها(.

تطويــر آليــة لتقييــم االســتدامة مــن حيــث التقييــم الذاتــي والتقييــم الــدوري 
الخارجــي )بمــا فيهــا دراســة الصــورة الكبيــرة لتحليــل االســتدامة(.

التسويق وتصميم الرحالت
)بقيادة وكاالت السياحة، والمشغلين، 

واألعمال المساندة، األطراف األخرى المعنية 
توفر المساندة(

1

2
3

4
5

6
7

8

ــر إمكانيــات تنفيــذ هــذه الخطــة، وهــي  ــخ ال تتوف حتــى هــذا التاري
مســتمرة ضمــن األولويــات لضمــان تحقيــق المنافــع المرجــوة مــن 

ــد. ــم الجي ــع التنظي ــاع م ــذا القط ه
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ــر االتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة )IUCN( إنــه الهيئــة العالميــة ألحــوال  ُيعتب
ــم علــى أســاس  ــه. وهــذا االتحــاد قائ ــم الطبيعــي والمقاييــس الازمــة لحمايت العال
المجتمــع  ومنظمــات  حكوميــة،  ووكاالت  دول،  مــن  أعضــاؤه  ويتكــون  العضويــة 
واألكاديميــة،  العلميــة  والمؤسســات  األصلييــن،  الســكان  ومنظمــات  المدنــي، 
والجمعيــات التجاريــة. يوجــد حاليــً 1300 عضــو مــن أكثــر مــن 170 دولــة، وتملــك هــذه 

1الشــبكة إمكانيــة التواصــل مــع أكثــر مــن 15 ألــف عضــو مــن الخبــراء الدولييــن.
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القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض
إن القائمــة الحمــراء التــي يصدرهــا االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة هــي مــن المؤشــرات الحرجــة التــي تــدل علــى صحــة  التنــوع األحيائــي للعالــم، وتمثــل هــذه القائمــة المصــدر األشــمل فــي العالــم للحصــول 
علــى معلومــات عــن مخاطــر وحــاالت األنــواع النباتيــة والحيوانيــة والفطريــة المعرضــة لانقــراض. كمــا أنهــا مــن األدوات القويــة لتحفيــز إجــراءات حمايــة التنــوع األحيائــي وتغييــر السياســات، وتوفيــر معلومــات عــن األنــواع، 

وأحجــام المجموعــات، والموائــل، والبيئــة المحيطــة، واالســتخدام و / أو التجــارة، وإجــراءات الحماية.

حتــى هــذا التاريــخ تــم تقييــم أكثــر مــن 16 ألــف نــوع ألغــراض القائمــة الحمــراء. وتتــم معظــم عمليــات التقييــم 
مــن قبــل أعضــاء لجنــة االتحــاد لبقــاء األجنــاس، وهيئــات القائمــة الحمــراء، وخبــراء عامليــن فــي مشــاريع 
التقييــم التــي يقــوم بهــا االتحــاد، أو شــركاء فــي القائمــة الحمــراء. ويتــم التقييــم علــى أســاس البيانــات 
المتوفــرة حاليــً إلجمالــي المجــال العالمــي للصنــف موضــوع البحــث، مــع دراســة كاملــة للمطبوعــات العلميــة 
الســابقة والحاليــة. كمــا تشــتمل القائمــة الحمــراء أيضــً علــى المعلومــات المســاندة ومــن ضمنهــا موجــز عــن 
أســباب التصنيــف، وتوفيــر خارطــة لتوزيــع األصنــاف وإنجــاز خطــط التصنيــف )لتوصيــف الموائــل والتهديــدات 
وغيرهــا(. تشــتمل القائمــة الحمــراء أيضــً علــى التقييمــات اإلقليميــة، باإلضافــة إلــى تقييــم األصنــاف الفرعيــة، 
والمجموعــات الفرعيــة والتنــوع )النباتــات(، إلثبــات القيــام بالتقييــم علــى مســتوى الصنــف أو النــوع. يقــوم 
والطلبــات  للمعاييــر  الفرعيــة  اللجنــة  إلــى  )باإلضافــة  باالتحــاد  الحمــراء  القائمــة  عــن  المســؤول  الموظــف 
باالتحــاد فــي بعــض الحــاالت( بمراجعــة دراســات تقييــم األنــواع التــي يتــم تقديمهــا لضمــان االلتــزام بالمعاييــر 

ومتطلبــات المســتندات الثبوتيــة.

األنــواع التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض ومعرضــة للخطــر وضعيفــة تعتبــر 
أنهــا مهــددة باالنقــراض. وقــد تــم اســتخدام هــذه الحــاالت مــن القائمــة الحمــراء فــي هــذا 

األطلــس.

/https://www.iucnredlist.orgصورة 1: فئات تصنيف القائمة الحمراء، المصدر:

https://www.iucnredlist.org/

مــن المهــم القيــام بمراجعــة دوريــة لألنــواع المدرجــة فــي القائمــة الحمــراء ليمكــن مراقبــة حالــة التنــوع األحيائــي، ويمكــن أيضــً إعــادة التقييــم بحيــث يتــم نقــل أنــواع مــن تصنيــف آلخــر فــي القائمــة الحمــراء. يعتمــد 
االتحــاد علــى األعمــال والبحــوث مــن حــول العالــم ليمكــن تحديــد أهميــة التصنيــف لــكل نــوع. ويتــم تســجيل أســباب أي تغيــرات فــي التصنيــف ضمــن القائمــة الحمــراء بحيــث يمكــن بســرعة تحديــد األنــواع التــي 

تحســنت أحوالهــا أو أصبحــت أكثــر ســوءًا.
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المجموعة اإلقليمية 
لخبراء الحوتيات

المجموعة اإلقليمية لخبراء الحوتيات
 هــي واحــدة مــن أكثــر مــن 100 مجموعــة وفرقــة متخصصــة والتــي تشــكل بمجموعهــا لجنــة االتحــاد لبقــاء األنــواع. وهــذه اللجنــة هــي 
ــم، وتضــم مجموعــات متخصصــة، مثــل المجموعــة  ــر متطــوع مــن حــول العال ــر مــن 7500 خبي ــة تضــم أكث ــارة عــن شــبكة علمي عب
اإلقليميــة لخبــراء الحوتيــات، تتعامــل مــع أحــوال وأوضــاع الحمايــة التــي تواجــه بعــض المجموعــات، أو األصنــاف، أو األنــواع، أو تركــز علــى 
القضايــا الموضوعيــة ومنهــا صحــة الحيــاة البريــة، أو إرجــاع أنــواع إلــى مواطنهــا. تضــم المجموعــة اإلقليميــة لخبــراء الحوتيــات 130 عضو 
منتشــرين حــول العالــم، وجميعهــم تمــت دعوتهــم لانضمــام علــى أســاس الخبــرات الفنيــة التــي تثــري النقــاش والتقييــم المســتمر 

ألحــوال الحوتيــات فــي العالــم.

تقــوم المجموعــة اإلقليميــة أيضــً ببعــض المشــاريع الخاصــة للحمايــة، ومــن ضمنهــا حــوت بحــر العــرب األحــدب، وتعيــش هــذه الحيتــان 
فــي بيئــة معزولــة وراثيــً ومهــددة. قامــت المجموعــة اإلقليميــة بتحديــد األخطــار الرئيســية التــي تواجــه هــذه الحيتــان والتــي تشــمل 
ــات الســفن وضجيــج الســفن(، وعمليــات استكشــاف واســتخراج  التشــابك فــي معــدات الصيــد، والشــحن البحــري )بمــا فيهــا ضرب

النفــط والغــاز.

توفــر المجموعــة اإلقليميــة المســاندة الازمــة للتعــاون اإلقليمــي ألغــراض الحمايــة والبحــوث، ومــن ضمنهــا العمــل الوثيــق مــع شــبكة 
حــوت بحــر العــرب األحــدب، ويشــارك بهــذه الشــبكة عــدد مــن أعضــاء المجموعــة اإلقليميــة منــذ تأسيســها، ومــن خــال هــذه الشــبكة 
يتــم التعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات والمؤسســات اإلقليميــة واألشــخاص لتطويــر وإدارة منصــة بيانــات رقميــة إقليميــة مــن 
شــأنها المســاعدة فــي التعــرف علــى المخلوقــات البحريــة والقيــام بتحاليــل إقليميــة، باإلضافــة إلــى عمــل المجموعــة مــع الحكومــات 

والقطاعــات المعنيــة للتعامــل مــع العديــد مــن التهديــدات.

https://iucn-csg.org/home/
https://iucn-csg.org/csg-special-projects/arabian-sea-humpback-whales/
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قامــت اللجنــة الدوليــة لمحميــات الثدييــات البحريــة، فــي عــام 2013، ومعهــا نائــب رئيــس بحــري للجنــة العالميــة االتحــاد الدولــي 
لصــون الطبيعــة، وأعضــاء مــن االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة، بتأســيس فريــق عمــل محميــات الثدييــات البحريــة. ويقــوم هــذا 
ــى المشــاركة بالمعلومــات والخبــرات، وتســهيل اســتخدام المعرفــة واألدوات  ــؤدي إل ــذي ي ــق بالتشــجيع علــى التعــاون ال الفري
الازمــة لتأســيس ومراقبــة وإدارة محميــات الثدييــات البحريــة. يقــوم هــذا الفريــق بمهــام جوهريــة عديــدة ومــن ضمنهــا تقييــم 

المناطــق المهمــة بالنســبة للثدييــات البحريــة – المناطــق المعنيــة بســلطنة ُعمــان واردة فــي الفصــل الثانــي مــن األطلــس.

https://www.marinemammalhabitat.org/

فريق عمل محميات 
الثدييات البحرية
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المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان هــي هيئــة دوليــة أنشــئت بموجــب أحــكام االتفاقيــة الدوليــة لتنظيــم صيــد الحيتــان 
التــي تــم التوقيــع عليهــا بتاريــخ 2 ديســمبر 1946 فــي واشــنطن العاصمــة، الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وبالتالــي تســتند 
المفوضيــة علــى اتفاقيــة رســمية تحتــوي بطريقــة غيــر مباشــرة علــى إنفــاذ عقوبــات مــن خــال الحكومــات المتعاقــدة. إن جــدول 
االتفاقيــة هــو إلزامــي ويوضــح معاييــر محــددة تعتبرهــا المفوضيــة ضروريــة مــن أجــل » توفيــر الصــون الســليم لمخــزون الحيتــان، 
وبالتالــي يصبــح مــن الممكــن التطويــر المنظــم لصناعــة صيــد الحيتــان«. إن مصطلــح »حيتــان« يشــمل كل مــن حيتــان باليــن 
والحيتــان ذوات األســنان، وبالتالــي يشــمل جميــع أنــواع الدالفيــن باإلضافــة إلــى الحيتــان األكبــر والتــي كانــت الركيــزة األصليــة 

لعمــل المفوضيــة.

تقــوم المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان بمراجعــة وتعديــل المعاييــر الموضوعــة بالجــدول، والتــي توفــر الحمايــة الكاملــة 
لبعــض األنــواع، باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى، وتشــمل: تحديــد مناطــق محــددة كونهــا »محميــات الحيتــان«، وفــرض حــدود علــى 
الصيــد )صفــر فــي حــال الصيــد التجــاري للحيتــان(، وحمايــة اإلنــاث وصغارهــا المرافقيــن لهــا. أحيانــً يكــون مــن الضــروري القيــام 
بمراجعــة وتعديــل الجــدول لعــدة أســباب ومنهــا تغييــر فــي المتطلبــات الحياتيــة للســكان المحلييــن العامليــن فــي مجــال 

ــدة الصــادرة مــن المجتمعــات العلميــة. صيــد الحيتــان، وتوفيــر معلومــات البحــوث الجدي

تقــوم المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان أيضــً بتشــجيع وتنســيق أعمــال البحــوث والحمايــة، وأحيانــً توفيــر التمويل لهــا، والتي 
ــواع والمجموعــات  ــة لألن ــي لخطــر التشــابك مــع معــدات الصيــد، ووضــع خطــط إلدارة أعمــال الحماي ــر تجــاوب دول تشــمل تطوي
األساســية. وقــد تــم اقتــراح خطــة لبحــر العــرب )أدنــاه(. تقــوم المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان بأعمالهــا مــن خــال 6 لجــان كل 
واحــدة تتكــون مــن مجموعــات فرعيــة، وبعضهــا طويــل األمــد، ولجــان دائمــة، ولجــان أخــرى يتــم تكوينهــا لمتطلبــات محــددة 
قصيــرة األمــد. يتــرأس كل مجموعــة مفــوض مــن أعضــاء الوفــود الوطنيــة أو خبيــر علمــي مــن المجتمــع األوســع للمفوضيــة 
الدوليــة لصيــد الحيتــان )صــورة 2 علــى الصفحــة التاليــة تحتــوي علــى توضيــح للهيــكل التنظيمــي للمفوضيــة الدوليــة لصيــد 

الحيتــان(.

عضويــة المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان متاحــة ألي دولــة تلتــزم رســميً باتفاقيــة ســنة 1946، وقــد انضمــت ســلطنة ُعمــان 
إلــى المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان ســنة 1980.
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مجموعة العمل حول 
وسائل قتل الحيتان 

ومواضيع رعاية الحيتان
الرئيس: هيرمان اوستوزين، 

جنوب إفريقيا

المفوضية
ممثلين من 89 حكومة وطنية

الرئيس: أندريه بيبيك، سلوفينيا
نائب الرئيس: امادو تيليفيل ديالو، 

ممثل عن غينيا

األمانة العامة
مساندة المفوضية 

وتسهيل برامج أعمالها

لجنة اإلدارة والمالية
الرئيس: ريان وولف، 

الواليات المتحدة 
األمريكية

اللجنة الفرعية للسكان
 األصليين للبقاء من 

صيد الحيتان الرئيس: 
برونو ماينيني، 

سويسرا

اللجنة الفرعية للمخالفات
الرئيس: هيلد 

ينيسدال، النرويج

اللجنة العلمية
الرئيس: روبرت سويدام، 
الواليات المتحدة األمريكية

نائب الرئيس: أليكس 
زربيني، البرازيل

لجنة المحافظة
الرئيس: لورنزو روجاس 

براشو، المكسيك
نائب الرئيس: جايمي 

رانيل، المملكة المتحدة

المكتب
مجموعة من سبعة مفوضين لإلشراف 
على مستويات التقدم بين الجلسات

https://iwc.int/organisational-structure :صورة 2: الهيكل التنظيمي للمفوضية الدولية لصيد الحيتان – المصدر
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الحظر الدولي لصيد الحيتان
تــم اإلعــالن عــن الحظــر الدولــي لصيــد الحيتــان ضمــن المعاييــر التــي قامــت المفوضيــة 
الدوليــة لصيــد الحيتــان. بتنفيذهــا لغــرض تنظيــم صيــد الحيتــان وحفــظ مخــزون الحيتــان. 
قامــت المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان باعتمــاد وقــف الصيــد ســنة 1982، وذلــك اعتبــارًا مــن 
موســم الصيــد 1985 / 1986 ومــا بعــده. ســلطنة ُعمــان هــي مــن الــدول الموقعــة علــى هــذا 

الحظــر ولديهــا مفــوض لتمثيــل الســلطنة فــي المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان.

ــر  ــث يحظ ــن بحي ــد منطقتي ــان بتحدي ــد الحيت ــة لصي ــة الدولي ــت المفوضي قام
الصيــد التجــاري للحيتــان فــي كلتــا المنطقتيــن.  أول محميــة تأسســت كانــت 
محميــة المحيــط الهنــدي، والتــي تــم تأسيســها ســنة 1979، وتغطــي ميــاه المحيــط 
ــى 100  الهنــدي فــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة األرضيــة مــن ســاحل إفريقيــا وصــوالً إل
درجــة شــرق )وتشــمل البحــر األحمــر، وبحــر العــرب، وبحــر ُعمــان، والخليــج العربــي( وميــاه 
النصــف الجنوبــي للكــرة األرضيــة بيــن درجــة 20 شــرق ودرجــة 130 شــرق مــن خــط االســتواء 
ــة سيشــل باقتــراح تأســيس محميــة  ــة الدرجــة 55 جنــوب. وقــد تقدمــت جمهوري ولغاي
المحيــط الهنــدي، وتــم اعتمادهــا خــال اجتمــاع المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان ســنة 
1979. وقــد شــارك ممثلــون ســلطنة ُعمــان بفعاليــة لمســاندة هــذه العمليــة حتــى قبــل 
االنضمــام الرســمي إلــى المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان. المحميــة الثانيــة، وهــي 
محميــة المحيــط الجنوبــي والتــي تــم تأسيســها ســنة 1994، وهــذه المحميــة تحيــط 

بالقــارة القطبيــة الجنوبيــة وتصــل حدودهــا الشــمالية علــى طــول الدرجــة 40 جنــوب.

محمية المحيط الهندي
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لجنــة الحمايــة هــي واحــدة مــن اللجــان الســت العاملــة ضمــن المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، وهــي المســؤولة عــن مجموعــة العمــل الدائمــة لخطــط إدارة المحميــات، وتعتبــر خطــط إدارة المحميــات مــن المبــادرات الهامــة ضمــن مبــادرات 
المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، وتوفــر هــذه الخطــط اإلطــار العــام للتعــاون بيــن الــدول المتواجــدة ضمــن الموائــل )دولــة المجــال( المهمــة لمجموعــات الحوتيــات الضعيفــة لغــرض المســاعدة فــي حمايــة المجموعــات المســتهدفة. تعتبــر خطــط 
إدارة المحميــات مــن األدوات المرنــة التــي تســاعد دول المجــال للتعامــل مــع التهديــدات التــي تواجــه المجموعــات، ومــن ضمنهــا الصيــد العرضــي، والتشــابك فــي معــدات الصيــد، وضربــات الســفن، وفقــدان الموائــل، وغيرهــا. تســمح الطبيعــة المرنــة 
لخطــط إدارة المحميــات بتصميــم الخطــة لتلبيــة الظــروف الفرديــة وتحقيــق االســتفادة مــن أفضــل العلــوم الحديثــة والخبــرات اإلداريــة مــن المجتمــع العلمــي الدولــي. تــم تطويــر خطــط إدارة ألربعــة أنــواع مــن الحوتيــات الضعيفــة، حيــث تــم تســجيل 

حــوت بحــر العــرب األحــدب ضمــن أولويــات تحضيــر خطــة مســتقبلية لــإلدارة.

كانــت أول مــرة يتــم فيهــا اقتــراح احتمــال تطويــر خطــة إدارة لمجموعــات حــوت بحــر العــرب األحــدب ســنة 2010، حيــث أن المجموعــة مصنفــة 
مــن قبــل االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة علــى أنهــا معرضــة للخطــر ويعتقــد أن حجــم المجموعــة هــو أقــل مــن 100 حــوت فــي الميــاه 

الُعمانيــة.

توســعة قطــاع الصيــد البحــري، ومشــاريع التطويــر الســاحلي، وعمليــات استكشــف النفــط والغــاز فــي عــرض البحــر، وإمكانيــة قيــام 
قطــاع غيــر منظــم لمشــاهدة الحيتــان، والخطــة الموضوعــة لبدايــة مســارات جديــدة للشــحن البحــري عبــر موائــل معروفــة للحيتــان، كلهــا 

تدخــل فــي دائــرة االهتمــام وتوفــر نقاشــً مقنعــً لضــرورة وضــع خطــة إلدارة المحميــات البحريــة.

تماشــيً مــع مشــورة اللجنــة العلميــة اســتمرت أعمــال البحــوث علــى حــوت بحــر العــرب األحــدب، ومعهــا جهــود العلمــاء والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة لتأســيس مبــادرة إقليميــة لغــرض تنســيق جهــود حمايــة هــذه المجموعــة.

فــي أكتوبــر 2017، وخــال مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األنــواع المهاجــرة، تــم االتفــاق علــى إجــراء منســق بالنســبة لحــوت بحــر العــرب األحــدب 
والــذي يشــمل دراســة مقتــرح المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان لتطويــر خطــة إلدارة المحميــات البحريــة، وتــم تقديــم إفــادات مؤيــدة 
مــن ســلطنة ُعمــان، والهنــد، وباكســتان، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، واإلكــوادور، وإيــران، والمملكــة العربيــة الســعودية، واألمانــة العامــة 

للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان.

المعنيــة لتشــجيع  المجــال  بالمشــاركة مــع دول  التطــورات واالســتمرار  الحيتــان باســتخدام هــذه  الدوليــة لصيــد  المفوضيــة  تقــوم 
ومســاندة تطويــر خطــة إلدارة المحميــات البحريــة لمجموعــة حــوت بحــر العــرب األحــدب.

حوت بحر العرب األحدب

https://iwc.int/conservation-management-plans :أولوية األنواع لتطوير خطط مستقبلية إلدارة المحميات البحرية. المصدر
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خــالل اجتمــاع المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان لعــام 2016 وافقــت لجنــة الحمايــة علــى برنامــج عمــل جديــد، مبــادرة التخفيــف مــن الصيــد العرضــي، وتتكــون هــذه المبــادرة مــن لجنــة متعــددة 
ــج مجــاالت  ــد أربعــة مناطــق مترابطــة للعمــل والتــي تعال االختصاصــات ومجموعــة عمــل دائمــة، وتعييــن منســق للصيــد العرضــي لقيــادة برنامــج العمــل. وقــد تمكنــت هــذه المبــادرة مــن تحدي

تحســين تقييــم الصيــد العرضــي، باإلضافــة إلــى وســائل التخفيــف واإلدارة، ونقــل المعرفــة والخبــرة، وإشــراك المنظمــات الدوليــة األخــرى المعنيــة.

أحــدث اجتماعــات هــذه المبــادرة كان بشــهر مايــو 2019 فــي نيروبــي، كينيــا. وقــد حضــر االجتمــاع 50 مشــارك، ومــن ضمنهــم 24 مشــارك مــن 9 دول مــن الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي. ومــن 
ضمــن األهــداف األساســية لهــذا االجتمــاع كان »تطويــر صــورة شــاملة وعامــة عــن الصيــد العرضــي للحوتيــات فــي شــمال وغــرب المحيــط الهنــدي )النواقــص، واألولويــات، والتحديــات، والفــرص(، وتقديم 
خطــة إدارة المحميــات البحريــة إلــى الجهــات المعنيــة ضمــن منطقــة المحيــط الهنــدي، وتقييــم كيفيــة اســتخدام خطــة إدارة المحميــات البحريــة«. ومــن ضمــن االســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا ورشــة 
العمــل كان تحديــد متطلبــات ضروريــة للقيــام بتقييــم أكثــر منهجيــة لمعلومــات الصيــد العرضــي، والمزيــد مــن العمــل لتطويــر وتجربــة حلــول قليلــة التقنيــة وقليلــة التكلفــة للتخفيــف والمراقبــة.

https://iwc.int/bycatch-mitigation-in-the-indian-ocean-iwc :يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن هذا االجتماع من الرابط التالي

مبادرة المفوضية الدولية لصيد الحيتان إلدارة الصيد العرضي

التفاصيل الواردة بالتقرير والمعنية مباشرة بسلطنة ُعمان 1 واردة في الصفحات التالية:

https://iwc.int/bycatch
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موجز عن ورشة عمل مبادرة التخفيف من الصيد العرضي 
– المفوضية الدولية لصيد الحيتان القسم 3-4 سلطنة ُعمان

الصيد العرضي ألنواع الحوتيات 
ومعدات الصيد الرئيسية المستعملة

أكثــر مــن 95% مــن عمليــات الصيــد البحــري فــي ســلطنة ُعمــان حاليــً هــي عمليــات الصيــد الحرفــي 2،3 حيــث يتــم اســتخدام تشــكيلة مــن المعــدات الحرفيــة صغيــرة الحجــم، 
ومــن ضمنهــا الفخــاخ واألقفــاص، والقصبــة والصنــارة، وخيــوط الجــر، والشــباك الخيشــومية، وشــباك االنجــراف، والحواجــز الشــاطئية، والخيــوط الطويلــة. ومثــل أي مــكان آخــر بالمنطقــة، 
فإنــه مــن المحتمــل أن يكــون الصيــد العرضــي للحوتيــات مصاحبــً للشــباك الخيشــومية بتشــكياتها االنجرافيــة والثابتــة. ويتــم اســتخدام هــذه الشــباك بواســطة الســفن الصغيــرة 
التــي يبلــغ طولهــا أقــل مــن 8 أمتــار، وأيضــً الســفن التــي يبلــغ طولهــا لغايــة 15 متــرًا. توجــد معلومــات ضئيلــة عــن تــوزع الحوتيــات، ومعظــم المعلومــات المتوفــرة تتمحــور حــول حــوت 

بحــر العــرب األحــدب 4. المناطــق المحتملــة عاليــة الخطــر بالنســبة للصيــد العرضــي للحوتيــات )علــى أســاس التواجــد المشــترك للصياديــن والحوتيــات( موضحــة فــي الصــورة 3.
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نتــج عــن أعمــال الدراســات المســحية للحوتيــات مــن الســفن فــي الميــاه الُعمانيــة  مشــاهدات وتواجــد علــى أســاس قاعــدة بيانــات الصــور لحــوت بحــر العــرب األحــدب. وقــد تــم اســتخدام قاعــدة 
البيانــات هــذه لتقييــم حــوادث التعــرض للتواجــد مــع الصياديــن 5، 4، والتهديــدات البشــرية األخــرى 6. خــال أحــدث تقييــم 6، بتمويــل مــن المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، تمــت مراجعــة جميــع الصــورة 
المتوفــرة عــن حــوت بحــر العــرب األحــدب والتــي تــم الحصــول عليهــا خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2018، للتحقــق مــن وجــود أمــراض، أو أثــر عضــات، أو عوالــق، أو إصابــات ناتجــة عــن أنشــطة بشــرية. تــم اكتشــاف 
وجــود بقــع مــرض جلــدي تشــبه الوشــم، والتــي تــم اإلعــان عنهــا ســنة 2014 ألول مــرة عــن حــوت بحــر العــرب األحــدب 7، فــي 43.3% مــن أصــل 83 حــوت بالــغ، مــع توزيــع متســاوي تقريبــً بيــن الذكــور واإلنــاث. كان 
ظهــور هــذا المــرض أعلــى بكثيــر فــي الفتــرة 2012 – 2018 )51.7%( مــن الفتــرة 2000 – 2011 )24.1%(.  تــم اكتشــاف وجــود آثــار عــض الحــوت القاتــل فــي %12 )CI %95 4.5 – 18%( مــن الحيتــان علــى أســاس فحــص الصــور 
التــي تظهــر فــي أثــام الســطح البطنــي لذيــل الحــوت )ن = 77(، إال إنــه لــم يتــم اكتشــاف أثــر لعضــات ســمك القــرش الحــادة علــى أي مــن الحيتــان التــي تــم التحقــق منهــا. حوالــي ثلثــي الحيتــان )%66.6: 
CI %95 52-80%( كانــوا ممثليــن مــن خــال صــور عاليــة الجــودة لمنطقــة الســويقة الذيليــة )ن = 42( وكانــت تظهــر عليهــم أنمــاط مــن النــدوب مــن المحتمــل أنهــا ناتجــة عــن التشــابك فــي معــدات الصيــد، 
وبــدون وجــود أيــة اختافــات كبيــرة مــن حيــث نــدوب التشــابك بيــن الذكــور واإلنــاث. أربعــة حيتــان ظهــرت عليهــا أثــر إصابــات تتماشــى مــع ضربــات الســفن، واثنــان منهــا علــى األقــل أظهــرت إصابــات خطيــرة 
وتشــوهات مــن المحتمــل أنهــا ناتجــة عــن التواجــد مــع ســفن الصيــد و / أو معــدات الصيــد 6. حــوادث التشــابك الموثقــة مــن ســلطنة ُعمــان وباكســتان 8 كانــت بســبب الشــباك الخيشــومية المصنوعــة 

مــن خيطــان النايلــون، والتــي تســتخدم بشــكل واســع فــي أنحــاء بحــر العــرب.

توجــد دراســات مســحية متخصصــة ومنظمــة عــن الحوتيــات الجانحــة علــى الشــواطئ الُعمانيــة منــذ أواخــر ســبعينات القــرن الماضــي 9. وتشــتمل البروتوكــوالت علــى تقييــم األنــواع الجانحــة والبحــث عــن 
عامــات خارجيــة تشــير إلــى التشــابك أو التفاعــل مــع عمليــات الصيــد البحــري. ويتــم تخزيــن البيانــات فــي قاعــدة البيانــات الُعمانيــة عــن الحوتيــات الجانحــة، وتتــم إدارتهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لنفــوق 
الثدييــات البحريــة برئاســة هيئــة البيئــة فــي ُعمــان )ســابقً وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة(. فــي عــام 2015 قامــت اللجنــة باســتضافة برنامــج تدريبــي للتجــاوب مــع حــاالت الجنــوح والتشــابك، قــام بتنظيمــه 
خبــراء مــن الصنــدوق الدولــي للعنايــة بالحيــوان والمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان 10. وتقــوم اللجنــة الوطنيــة أيضــً باســتضافة العديــد مــن مجموعــات وســائل التواصــل االجتماعــي حيــث يتــم نشــر 

حــوادث الجنــوح أو التشــابك التــي تحصــل فــي الميــاه الُعمانيــة.

هنالــك أعمــال محليــة عــن الصيــد العرضــي فــي جزيــرة مصيــرة مــن ضمــن عمليــات تقييــم االنخفــاض الكبيــر فــي أعــداد أعشــاش ســاحف الريمانــي )Caretta corette( 11. بدايــة األعمــال األوليــة كانــت ســنة 
2010 وشــملت مقابــات عاليــة المســتوى مــع كبــار العامليــن فــي قطــاع الصيــد البحــري والهيئــات المعنيــة الموجــودة علــى الجزيــرة، بعدهــا ســنة 2012 تــم توزيــع اســتبيان تفصيلــي علــى أســاس الشــرائح 
المجتمعيــة ليمكــن تصنيــف الصيــد البحــري )الجهــود الموســمية، والتوزيــع، وأنــواع المعــدات المســتخدمة، واألنــواع التــي تصادفهــا( وحســاب الصيــد العرضــي للســاحف. فــي ســنة 2016 تــم القيــام بدراســة 
لتحســين وســيلة تســجيل جهــود الصيــد البحــري والصيــد العرضــي، وتكليــف قباطنــة الســفن والعامليــن عليهــا إلصــدار التقاريــر. وقــد تطــور هــذا البرنامــج ليصبــح نظــام مراقبــة إلكترونيــة عــن بعــد 
باســتخدام كاميــرات الفاصــل الزمنــي ومعــدات النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع للحصــول علــى بيانــات جهــود الســفن وحــوادث الصيــد العرضــي حــول الجزيــرة. هــذه البيانــات الحديثــة تشــمل تقاريــر 
الصدفــة عــن الصيــد العرضــي للحوتيــات الصغيــرة )ومنهــا الدولفيــن الــدوار(، والتــي تــم صيدهــا إلــى الجنــوب مــن جزيــرة مصيــرة ضمــن منطقــة صيــد عاليــة الكثافــة 12. إال إنــه نتيجــة للوســيلة المســتخدمة 
لــم يكــن باإلمــكان اســتخراج معــدالت الصيــد العرضــي. وقــد أظهــرت تحاليــل نظــام المعلومــات الجغرافيــة التواجــد المشــترك لجهــود الصيــد وتوزيــع الســاحف حــول الجزيــرة 12. مشــروع جزيــرة مصيــرة 
يتــم بقيــادة الشــراكة التــي تــم تشــكيلها بيــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، والمحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة، والوكالــة األمريكيــة لخدمــات األســماك والحيــاة الفطريــة، ومركــز ســاوث ويســت األمريكــي 
للعلــوم الســمكية، وهيئــة البيئــة الُعمانيــة )ســابقً وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة(، بموافقــة مــن وزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية. مؤخــرًا تمــت المباشــرة بمشــروع علــى الجزيــرة بقيــادة جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة باســتخدام طريقــة نفســية »لتغييــر الســلوك« ليمكــن التعامــل مــع شــباك الصيــد المهملــة والمتروكــة مــن قبــل الصياديــن الحرفييــن. وتتعامــل هــذه الدراســة مــع الصياديــن الذيــن تــم التواصــل 

معهــم خــال مشــاريع ســابقة علــى الجزيــرة.
 

األعمال المعنية بالصيد العرضي
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الدراســة التــي تمــت فــي جزيــرة مصيــرة حــددت عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه التعامــل مــع الصيــد العرضــي 12. وبالعاقــة مــع تجميــع البيانــات، تشــمل هــذه التحديــات انعــدام الحوافــز لــدى 
الصياديــن لتغييــر الســلوك أو اإلبــاغ عــن الصيــد العرضــي، كمــا أن تحســين عمليــة تجميــع البيانــات مــن خــال برامــج المراقبيــن أو المراقبــة اإللكترونيــة عــن بعــد ســتكون لــه مضاعفــات ماليــة. أيضــً، أشــارت 
الدراســة إلــى احتمــال وجــود تحديــات ثقافيــة، ومــن ضمنهــا التفاعــل بيــن مالكــي الســفن )وهــم أساســً مواطنيــن ُعمانييــن(، وطاقــم الصيــد )معظمهــم مــن جنســيات أجنبيــة مــن الهنــد وبنغاديــش(، 
والباحثيــن فــي مجــال الصيــد العرضــي )ومعظمهــم مــن األجانــب الغربييــن(. توجــد معلومــات تفيــد بوجــود بعــض الحوافــز المحتملــة ألفــراد طاقــم الصيــد األجانــب للتعــاون مــع أعمــال الصيــد العرضــي. 
وتوجــد أيضــً العديــد مــن مختلــف أنشــطة الصيــد البحــري فــي الميــاه الُعمانيــة، وتتغيــر موســميً. وهــذه العوامــل تجعــل مــن عمليــة تحديــد األســماك المحتمــل أن تتعــرض للصيــد العرضــي عمليــة معقدة 
وتســتهلك وقتــً طويــًا. وقــد أفــاد الفريــق أيضــً عــن احتمــال وجــود عوائــق سياســية للتعامــل مــع هــذا الموضــوع بالنظــر إلــى أن معاييــر التخفيــف مــن الصيــد العرضــي يمكــن أن تظهــر وكأنهــا قيــود، 
ممــا يــؤدي إلــى احتمــال انخفــاض اإلنتاجيــة الســمكية. وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى التــردد فــي هــذا الموضــوع أو التعامــل معــه. وفــي هــذه األثنــاء، وجــدت الهيئــات اإلداريــة نفســها فــي موقــف صعــب 
بيــن طموحــات قطــاع الصيــد البحــري والتزامــات االتفاقيــات الدوليــة بخصــوص اإلبــاغ عــن حــوادث الصيــد العرضــي وإجــراءات التخفيــف منهــا، مثــل تلــك المصاحبــة للجنــة المحيــط الهنــدي ألســماك التونــة، 
والقانــون األمريكــي لحمايــة الثدييــات البحريــة. كمــا أن هــذه االتفاقيــات تنــص علــى التزامــات يمكــن أن تكــون مفيــدة جــدًا لقطــاع الصيــد الصناعــي، إال إنهــا يمكــن أال تتناســب مــع الصيــد البحــري الحرفــي 
حيــث مــن الصعــب التوصــل إلــى الوســائل والمــوارد الازمــة لتقييــم الصيــد العرضــي والتوصــل إلــى حلــول للمشــاكل التــي يمكــن أن تكــون محــددة ألنــواع مــن األســماك، أو القــوارب، أو المعــدات، أو كفــاءة 

طاقــم الســفينة. ومــن المحتمــل أيضــً عــدم وجــود اإلمكانيــات الازمــة للتعامــل مــع متطلبــات هــذه االلتزامــات.

علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد أظهــرت دراســة جزيــرة مصيــرة 12  احتمــال وجــود فــرص للتعامــل مــع مشــكلة الصيــد العرضــي مــن خــال البرامــج الموجهــة لمجتمعــات قطــاع الصيــد البحــري. وقــد تــم 
اعتمــاد الدراســة مــن قبــل وزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ممــا يعكــس وجــود رغبــة سياســية للتعامــل مــع هــذا الموضــوع، ووجــود احتمــال تمديــد البرنامــج ليشــمل طريقــة النهــج التصنيفــي لألنــواع. 
تجميــع البيانــات باســتخدام المراقبــة اإللكترونيــة عــن بعــد كانــت قليلــة التكلفــة والنتائــج الموجــودة باألرشــيف تمثــل فرصــة لتقييــم أصنــاف متعــددة. وهــذا يمكــن أن يشــمل تقييــم جهــود الصيــد للوحــدة 
مــن الحوتيــات ومقارنــة بيانــات الصيــد البحــري مــع بيانــات تــوزع األنــواع لتقييــم التواجــد المشــترك، بنفــس الطريقــة التــي تمــت بالنســبة للســاحف. وتوجــد أيضــً فرصــة لتطويــر نمــاذج حســابية مبرمجــة 

للمزيــد مــن تقييــم جهــود الصيــد علــى أســاس البيانــات الموجــودة لنظــام المعلومــات الجغرافيــة.

فــي النهايــة، نتائــج هــذه الدراســة، والمشــاركة القيمــة مــن المجتمــع، يمكــن أن تــؤدي إلــى تطويــر معاييــر تخفيفيــة للتعامــل مــع الصيــد العرضــي، ومــن ضمنهــا اســتخدام معــدات صيــد بديلــة، بالتزامــن 
مــع تطويــر وســائل تغييــر الســلوك باســتخدام منهــج علــم النفــس.

التحديات والعوائق – سياسة، فنية، ثقافية، وغيرها

فرص واحتياجات التعامل مع الصيد العرضي

3-4-3

4-4-3
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النقاط الحساسة للصيد العرضي ومناطق محتملة 
عالية الخطورة التي تم تحديدها في المحيط 
الهندي، وتشمل مناطق على طول الساحل 

الُعماني المطل على بحر العرب

صــورة 3: النقــاط الحساســة للصيــد العرضــي، ومناطــق محتملــة عاليــة الخطــر للصيــد العرضــي أو نهــب الصيــد )ال ريونيــون( 
بالمحيــط الهنــدي ومنطقــة بحــر العــرب تــم تحديدهــا خــال ورشــة عمــل المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان ســنة 2019. 
المصــدر: تقريــر المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان عــن فــرص التخفيــف مــن الصيــد العرضــي بالمحيــط الهنــدي الغربــي 

وبحــر العــرب 2019.
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ضمن الخطة االستراتيجية 
تتولى لجنة ضربات السفن 

المسؤوليات التالية:

1

2

3
4

5

الســفن  وجــود  يتصــادف  فيهــا  التــي  المناطــق  وتعريــف  تحديــد 
الخطــر«(. عاليــة  )»مناطــق  معــً  الكبيــرة  والحيتــان 

مناقشة الخصائص الممكنة لبعض تقنيات تجنب ضربات السفن.

والمعرضــة  الكبيــرة  الحيتــان  مــن  الضعيفــة  المجموعــات  تحديــد 
الســفن. ضربــات  عــن  الناتجــة  الوفيــات  نتيجــة  للتناقــص 

تحديد موجبات التعاون بين القطاعات الرئيسية المشاركة.

مناقشة أهمية االتصاالت بين المنظمات وتنسيق البيانات.

المفوضيــة   – العلميــة  واللجنــة  الحمايــة  لجنــة  تعمــل 
ــدات  ــان– علــى تحســين اإلدراك بالتهدي ــد الحيت ــة لصي الدولي
التــي تمثلهــا ضربــات الســفن، وكيــف يمكــن التقليــل مــن هــذا 
التهديــد علــى المســتوى العالمــي. ولهــذا الغــرض تــم إعــداد 
خطــة اســتراتيجية للتخفيــف مــن تأثيــر ضربــات الســفن 13. وقــد 
حــددت هــذه الخطــة مجموعــات حــوت بحــر العــرب األحــدب علــى 
أنهــا ضمــن دائــرة القلــق بالنظــر إلــى المســتويات العاليــة لحركــة 

الشــحن البحــري ضمــن مجــال معيشــة هــذه الحيتــان 

لجنة ضربات السفن – 
المفوضية الدولية لصيد 

الحيتان
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مختلــف المراحــل التــي تدخــل ضمــن عمليــة تحديــد المناطــق عاليــة الخطــر وتطويــر االســتراتيجيات المناســبة 
للتخفيــف منهــا موضحــة أدنــاه. تقييــم أعــداد مجموعــات حــوت بحــر العــرب األحــدب يدخــل ضمــن المجموعــات األخــرى 

التــي تقــوم المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان بتقييمهــا، وهــي حاليــً عنــد المرحلــة 2 مــن هــذه العمليــة.

منطقة عالية الخطر 
تدخل ضمن دائرة القلق 
تم تحديدها على أساس 
تداخل مسارات السفن 
مع مراكز توزع الحيتان، 

أو العدد الكبير من 
باغات الحوادث.

استخدام بيانات المسح 
العلمي للحيتان 

والسفن، وبيانات نظام 
التعريف التلقائي لسفن 
الشحن للقيام بتحليل 
المخاطر واالختصاصات 
المحلية مقابل الدولية.

دراسة الخيارات العملية 
الممكنة من واقع تحليل 
المخاطر. توصيات اللجنة 

العلمية توفر األساس 
للمفوضية الدولية 

لصيد الحيتان لمخاطبة 
الدول المعنية وتقديم 
المعلومات والمشورة.

ورش عمل للجهات 
المعنية وأصحاب المصلحة 
لمناقشة المعايير الممكنة 
للتخفيف من هذا الخطر 

وتعزيز معايير تخفيف 
الخطر لتحقيق مصالح 

كل من أصحاب المصلحة 
والحيتان.

تقوم الدول المعنية 
بدراسة المقترحات 

وتقديمها إلى المنظمة 
البحرية الدولية مع 

المعلومات المؤيدة الصادرة 
من المفوضية الدولية 

لصيد الحيتان.

تنفيذ المعايير 
من خال المنظمة 

البحرية الدولية

مراقبة مستمرة 
لتقييم مدى 
فعالية هذه 

المعايير.

لجنة ضربات السفن 
– المفوضية الدولية لصيد الحيتان

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المرحلة السادسة

المرحلة السابعة
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عرض توضيحي للخطة االستراتيجية لمجموعة عمل ضربات السفن 2017 – 2020، والتي ُيمكن رؤيتها في الصورة رقم 4
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المساهمة في الحفاظ على الحيتان الكبيرة من خال التقليل من حوادث ضربات السفن حول العالم.

تقليل وفيات الحيتان 
الكبيرة نتيجة لضربات 

السفن.

تحسين الباغات إلى 
قاعدة بيانات المفوضية 
الدولية لصيد الحيتان.

توحيد االستخدام 
المنتشر لمختلف التقنيات 
الجديدة والحديثة لتجنب 

الحيتان.

تحديد المناطق عالية 
الخطر والمجموعات 

المهددة من الحيتان 
الكبيرة.

تنظيم ورش عمل لتقييم 
مدى فعالية المعايير 

الموجودة وتنفيذ معايير 
فعالة في المناطق عالية 

الخطر، مع تركيز خاص على 
تحديد التداخل بين السفن 

والحيتان.

زيادة التقارير على جميع 
المستويات، وتوحيد إجراءات 

التقارير، وتقليل الفترة الزمنية 
بين وقت الحادث ووقت 

التسجيل في قاعدة البيانات، 
تحسين مصداقية تعريف هوية 

األنواع، تحديث مراجع ضربات 
السفن وااللتزام بإصدار تقارير 

مختصرة للجمهور العام.

زيادة التوعية حول 
مواضيع ضربات السفن 
ومعايير التخفيف منها.

تحسين التعاون حول 
مواضيع ضربات السفن.

زيادة تطبيق المعايير 
المثبتة للتخفيف.

االنتباه ألي تقنية لديها 
إمكانية التخفيف من 
التفاعل بين السفن 

والحيتان، وتقييم التقنيات 
الحالية للتحقق من 

فعاليتها، تقديم المساندة 
للتقنيات الجديدة، وتشجيع 

استخدام التقنيات في 
التخطيط للرحات.

التثقيف من خال برامج 
التوعية العامة، والخرائط 
اإلقليمية، ودليل قباطنة 
اإلرشاد الساحلي، ومن 

خال مؤسسات التراخيص 
وتنظيم عمليات السفن.

زيادة الموارد والمعلومات من خال 
التعاون مع مختلف الوكاالت، ومن 
ضمنها المنظمة البحرية الدولية 
والمنظمات الدولية األخرى )برامج 

البحار اإلقليمية لبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة )UNEP(، واتفاقية 

األمم المتحدة لحفظ أنواع الحيوانات 
البرية المهاجرة، واللجنة الدائمة 
 .)CPPS( لجنوب المحيط الهادئ
تطوير استشارات محددة لقطاع 

الشحن البحري بخصوص التخفيف 
من ضربات السفن.

معايير النجاح
يتم تحديدها خالل ورشة عمل ضربات السفن

صورة 4: الرسم التنظيمي للخطة االستراتيجية. المصدر: كاتس وآخرون، 2017 13.

مجموعة العمل لضربات السفن: الخطة اإلستراتيجية 2017 – 2020
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إن اللجنــة العلميــة التابعــة للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان هــي واحــدة مــن ســت لجــان تابعــة للمفوضيــة. تســتلزم االتفاقيــة القيــام بمراجعــة وتعديــل 
ــي تــم تشــكيل اللجنــة العلميــة لتلبيــة هــذا الغــرض. تعتبــر اللجنــة العلميــة هــي األقــدم واألكثــر تنظيمــً بيــن لجــان  ــج العلميــة« وبالتال الجــدول »علــى أســاس النتائ

المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، وتشــارك فــي معظــم األعمــال التــي تقــوم بهــا المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان.

https://iwc.int/scmain

اللجنة العلمية – المفوضية الدولية 
لصيد الحيتان
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ــان وتعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع اللجنــة العلميــة، وتقــوم بدراســة  ــد الحيت ــة لصي ــة الدولي ــة للمفوضي ــت التابع ــان الس ــن اللج ــن ضم ــي م ــون ه ــة الص إن لجن
مجموعــات واســعة مــن المواضيــع المتعلقــة بالحوتيــات. الخطــة االســتراتيجية لســنة 2016 المعتمــدة مــن لجنــة الحمايــة تحــدد أولويــات التهديــدات علــى الحوتيــات، 

وأولويــات العمــل، ومعاييــر النجــاح، والشــراكات الرئيســية، والمــوارد.

https://iwc.int/conservation-committee

لجنة الصون – المفوضية الدولية 
لصيد الحيتان
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تــم اعتمــاد اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحفــظ األنــواع الفطريــة المهاجــرة )أو اتفاقيــة بــون(  بمدينــة بــون، ألمانيــا، ســنة 1979، وبــدأ ســريانها 
اعتبــارًا مــن ســنة 1983. وهــذه اتفاقيــة بيئيــة ضمــن منظمــة األمــم المتحــدة مــن خالهــا تجتمــع الــدول التــي تمــر األنــواع المهاجــرة عبرهــا )دول 
المجــال(، وتضــع األســس القانونيــة لمعاييــر حمايــة تتميــز بالتنســيق الدولــي فــي جميــع أنحــاء مجــال الهجــرة لهــذه األنــواع. االتفاقيــات التــي يتــم 
التوصــل إليهــا تتــراوح مــن اتفاقيــات ملزمــة قانونــً، إلــى أدوات أقــل مــن الناحيــة الرســمية )ومنهــا مذكــرات التفاهــم( والتــي يمكــن تصميمهــا 

بحســب المتطلبــات المحــددة ألي منطقــة.

توفــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة المنصــة الازمــة لاســتخدام المســتدام وحمايــة األنــواع المهاجــرة وموائلهــا. وهــي االتفاقيــة العالميــة الوحيــدة 
المتخصصــة بحمايــة األنــواع المهاجــرة، وهــي بالتالــي تتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة األخــرى، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــركاء فــي القطــاع 
التجــاري ووســائل اإلعــام وتتكامــل معهــا. تشــجع االتفاقيــة علــى الجهــود المنظمــة بيــن دول المجــال للعديــد مــن األنــواع المدرجــة فــي ماحــق 
االتفاقيــة. الملحــق 1 مــن االتفاقيــة يــورد األنــواع المهاجــرة المهــددة حاليــً باالنقــراض، وتركيــز خــاص علــى حمايــة هــذه األنــواع فقــط، والتخفيــف مــن 
العوائــق التــي تعيــق هجرتهــا، وحمايــة أو إصــاح موائلهــا، ومراقبــة العوامــل المهــددة. الملحــق 2 يــورد األنــواع المهاجــرة التــي تحتــاج تعــاون دولــي 

أو يمكــن أن تســتفيد كثيــرًا منــه.

تــم تصنيــف الحــوت األحــدب فــي الملحــق 1 مــن االتفاقيــة منــذ ســنة 1979، وكان موضــوع الجهــود المنســقة مــن قبــل األطــراف المشــاركة فــي مؤتمــر 
2002. فــي عــام 2014 تــم تقديــم اقتــراح خطــة العمــل المنســق لحــوت بحــر العــرب األحــدب بالنظــر إلــى تصنيــف الحالــة )معــرض للخطــر( وبالتالــي 

يحتــاج إلــى عنايــة أكثــر مــن مجموعــات الحيتــان األخــرى فــي العالــم )والمصنفــة أقــل اهتمــام(.

خطة العمل المنسقة لحوت بحر العرب األحدب 14 تشمل قائمة باألولويات واألنشطة ضمن ثالث فئات:

معالجة المعلومات 
الناقصة المعنية بحماية 
حوت بحر العرب األحدب

بناء القدرات وتطوير 
وتنفيذ استراتيجيات 

التخفيف

المشاركة بالمعلومات 
وزيادة التوعية

3



175أطر التنظيم

خطة العمل المنسقة لحوت بحر العرب األحدب:
أولوية األنشطة والنتائج معالجة المعلومات الناقصة

زيادة أعداد المجاالت الجغرافية لمشاهدات حوت بحر 
العرب األحدب في قاعدة البيانات اإلقليمية

نشر المعلومات في المجات العلمية لمراجعة النظراء واحتمال تسجيل نوع 
جديد أو نوع فرعي جديد. يمكن أن تؤثر على حالة التسجيل وفي النهاية 

فهم الترابط على طول المجال.

زيادة أعداد ومساحات المجاالت الجغرافية للعينات الوراثية لحوت بحر العرب 
األحدب، صور مناسبة للتعرف الفردي، وتوزيع البيانات. على األقل اثنان من 

العلماء المحليين المدربين.

تحسين البيانات والنماذج الحالية لتوزيع الحوت األحدب 
في مختلف أنحاء بحر العرب.

التسجيات التي تشير إلى وجود / غياب حوت بحر العرب 
األحدب على مدار العام في المناطق التي ال تتم فيها الدراسات 

المسحية من القوارب.

تحسين اإلدراك بتوزع الحيتان شرق بحر العرب )غوجارات 
وران قبالة كوتشي(.

تحسين بيانات توزيع الحيتان، واستخدامات الموائل، وتعريف 
المجموعات، والترابط بين المناطق، وزيادة عدد الباحثين 

المؤهلين في مجال الحوتيات بالمنطقة.

التحليل الوراثي للعينات التي يتم تجميعها من الحوتيات الجانحة 
وخال الدراسات المسحية المتخصصة للتحقق إذا كان حوت بحر العرب 

األحدب يمّثل نوع فرعي جديد من الحيتان.

تطوير تطبيق إلكتروني على الهاتف الذكي لإلباغ وأدوات علمية 
للمواطنين، ليمكن لطاقم سفن الصيد، وخفر السواحل، وسفن 
مراقبة الحيتان وغيرها تسجيل وإرسال ماحظاتهم عن الحيتان 

والدالفين.

احتمال تسجيل حوت بحر العرب األحدب كونه نوع جديد أو نوع فرعي 
جديد، إدراك الصلة والقرابة بين حيتان العينة.

استخدام  المسجالت الصوتية  الكامنة الكتشاف تواجد الحيتان 
ومراقبة األصوات من مصادر بشرية بالمناطق التي تعتبر من الناحية 

اللوجستية صعبة أو خطرة للدراسة.

بحوث تعاونية من على القوارب لمتابعة دراسات التعرف على الصور، وتجميع 
عينات من الخايا للتحاليل الوراثية، وتحديد الموائل الحرجة. من شأن إشراك 

العلماء المحليين في هذه البحوث بناء القدرات لمشاريع الحماية المستقبلية 
بالمنطقة.

النتائج المتوقعة

المؤشرات

معالجة 
المعلومات 

الناقصة
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خطة العمل المنسقة لحوت بحر العرب األحدب:
أولوية األنشطة والنتائج

النتائج المتوقعة

المؤشرات

المشاركة
 بالمعلومات

 وزيادة 
التوعية

ضمــن خطــة العمــل المنســقة المقترحــة يوجــد تركيــز علــى ســلطنة ُعمــان )بالرغــم 
بــون( كونهــا »توفــر  الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة  مــن أنهــا ليســت مــن ضمــن 
مثــال عــن الطريقــة التــي مــن خالهــا مــع الوقــت يمكــن إشــراك الحكومــة مــن 
خــال التعــاون« بطريقــة متعــددة متشــعبة مــن جميــع القطاعــات ممــا أدى إلــى 
»تقــدم رائــع نحــو فهــم تــوزع حــوت بحــر العــرب األحــدب واحتياجــات الحمايــة وزيــادة 

المســاندة الحكوميــة لجهــود الحمايــة والتخفيــف مــن التهديــدات.«

يمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن خطــة العمــل المنســقة لحــوت بحــر العــرب 
األحــدب مــن الرابــط التالــي:

https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-arabian-sea-humpback-whale-megaptera-
novaeangliae

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_doc.28.1.4_

زيادة التوعية باحتياجات حماية حوت بحر العرب األحدب 
بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

عدد زوار الموقع اإللكتروني، زيادة مشاركة أصحاب 
المصلحة في خطط التخفيف واإلدارة.

موقع إلكتروني حديث يوفر البوابة اإللكترونية للمشاركة بقواعد 
البيانات، وإعام الجمهور العام باحتياجات حماية الحيتان، ومنح 
األعضاء مجموعة واسعة من أدوات التواصل إلشراك الحكومات 

والجهات المعنية األخرى بالمنطقة في جهود الحماية والمحافظة.

تحسين اإلدراك بتوزع الحيتان شرق بحر العرب )غوجارات وران 
قبالة كوتشي(.

تحسين اإلدراك بتوزع حوت بحر العرب األحدب والترابط 
بين مناطق الدراسة.

تطوير منصة إلكترونية إقليمية للمشاركة بالبيانات والتشجيع على 
توحيد التحاليل والموائمة والوقت الازم للبيانات التي يتم تجميعها من 
مختلف أنحاء المنطقة. ويتم استخدام هذه البيانات لتسهيل تكوين 

خرائط الحساسية ومساعدة الجهات المعنية في تصميم استراتيجيات 
محلية، ووطنية، وإقليمية للحماية، وتشمل المناطق المحمية.
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ــايتس(معاهدة  ــدة س ــات )معاه ــوان والنب ــن الحي ــراض م ــددة باالنق ــة المه ــواع الفطري ــة باألن ــارة العالمي ــدة التج معاه
ــة،  ســايتس هــي اتفاقيــة متعــددة األطــراف تهــدف إلــى ضمــان بقــاء األنــواع المهــددة باالنقــراض مــن النباتــات والحيوانــات الفطري
وعــدم تهديــد التجــارة الدوليــة لبقائهــا. تمــت صياغــة هــذه المعاهــدة نتيجــة للقــرار الــذي تــم التوصــل إليــه خــال اجتمــاع أعضــاء 
االتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة ســنة 1963 بحيــث يبــدأ ســريانها اعتبــارًا مــن 1 يوليــو 1975. وتعتبــر هــذه المعاهــدة ملزمــة قانونــً 
للــدول األعضــاء )موافقــة الــدول األعضــاء علــى االلتــزام بالمعاهــدة(، إال أنهــا ال تحــل محــل القوانيــن المحليــة، بــل تقــدم إطــار عمــل 

لــكل دولــة العتمــاد القوانيــن المحليــة لضمــان تنفيــذ المعاهــدة علــى المســتوى الوطنــي.

ــر، أو اســتيراد، أو  ــر، أو إعــادة تصدي ــع أعمــال تصدي ــود المحــددة: جمي ــواع التــي تغطيهــا المعاهــدة لبعــض القي تخضــع تجــارة األن
إدخــال مــن البحــر لألنــواع المســتهدفة يجــب أن يكــون خاضعــً لنظــام التراخيــص. األنــواع الــواردة بالملحــق 1 تشــمل األنــواع المهــددة 
باالنقــراض، والتــي يســمح بتجارتهــا فقــط فــي ظــروف اســتثنائية. الملحــق 2 يشــمل أنــواع ليســت بالضــرورة مهــددة باالنقــراض، إال 
إنــه مــن الضــروري تنظيــم تجارتهــا ليمكــن تفــادي تهديــد بقائهــا. األنــواع الــواردة بالملحــق 2 هــي األنــواع الخاضعــة للحمايــة علــى 

األقــل فــي دولــة واحــدة تقدمــت إلــى أطــراف المعاهــدة بطلــب المســاعدة فــي مراقبــة التجــارة بهــذه األنــواع.
https://www.cites.org/eng

4
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تغطــي هــذه الشــروط نقــل العينــات، بمــا فيهــا الحيوانــات الحيــة، أو حتــى العينــات األحيائيــة، فــي حــال كانــت دولــة اإلدخــال هــي نفــس دولــة الســفينة المســجلة فــي حــال تجميــع العينــة مــن أعالــي البحــار. وفــي ظــروف أخــرى 
)تتعلــق بدولــة التصديــر ودولــة االســتيراد، ومنطقــة الصيــد، وغيرهــا( تســري القوانيــن العامــة لألنــواع المدرجــة بالملحــق 1 والملحــق 2.

ســلطنة ُعمــان هــي مــن الــدول األعضــاء بالمعاهــدة، وجميــع أنــواع الثدييــات البحريــة فــي الســلطنة مدرجــة ضمــن الملحــق 2، باســتثناء حــوت العنبــر، والحــوت األزرق، والحــوت األحــدب، وحــوت برايــدس والمســجلة ضمــن 
الملحــق 1.

اإلدخال من البحار ألي من 
األنواع المدرجة بالملحق 1 
يحتاج إلى شهادة ال تصدر 

إال بعد تلبية الشروط 
التالية:

لغرض الحصول على 
شهادة أنواع الملحق 2 
يشترط تلبية الشروط 

التالية:
لدولــة  اإلداريــة  الهيئــة  مــن  إقــرار 
المقتــرح  المســتلم  بــأن  اإلدخــال 
التجهيــزات  لديــه  الحيــة  للعينــة 
الحيــة  العينــات  الســتقبال  الازمــة 

بهــا. والعنايــة 
لدولــة  العلميــة  الهيئــة  مــن  إقــرار 
اإلدخــال بــأن اإلدخــال لــن يكــون ضــارًا 

بحيــاة العينــات المعنيــة.

لدولــة  العلميــة  الهيئــة  مــن  إقــرار 
اإلدخــال بــأن اإلدخــال لــن يكــون ضــارًا 

بحيــاة العينــات المعنيــة. 

إنــه  اإلدخــال  لدولــة  اإلداريــة  الهيئــة  مــن  إقــرار 
الحيــة  العينــات  مــن  أي  مــع  التعامــل  ســيتم 
خطــر  مــن  التخفيــف  شــأنها  مــن  بطريقــة 
اإلصابــات أو الضــرر علــى صحتهــا أو المعاملــة 

القاســية.

لدولــة  اإلداريــة  الهيئــة  مــن  إقــرار 
اإلدخــال بــأن االســتخدام األساســي 
لألغــراض  ليــس  العينــات  لهــذه 

التجاريــة.

https://cites.org/eng/app/appendices.php
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المنظمــة البحريــة الدوليــة هــي واحــدة مــن وكاالت منظمــة األمــم المتحــدة وهــي متخصصــة لضمــان أمــن وســامة عمليــات الشــحن البحــري ومنــع أي 
تلــوث بحــري أو جــوي ينتــج عــن الســفن. الــدور الرئيســي لهــذه المنظمــة هــو تكويــن إطــار تنظيمــي لقطــاع الشــحن البحــري يتميــز بالعدالــة والفعاليــة، بحيــث 
يكــون معتمــدًا عالميــً ويتــم تنفيــذه بصــورة شــاملة. ويشــمل هــذا الــدور تطويــر معاهــدات، وبروتوكــوالت، وقوانيــن لتشــغيل الســفن، وتوصيــات للتعامــل 

مــع مواضيــع الســامة، وحمايــة البيئــة، والمواضيــع القانونيــة، والتعــاون الفنــي، وفعاليــة الشــحن.

وباإلضافــة إلــى الجهــات الحكوميــة الُعمانيــة، تعتبــر المنظمــة البحريــة العالميــة الجهــة المعنيــة األساســية والتــي مــن خالهــا يتــم اعتمــاد ونشــر المعلومــات 
الخاصــة بالتخفيــف مــن التفاعــل بيــن الســفن والحيتــان. تتكــون هــذه المنظمــة مــن الجمعيــة العامــة، والمجلــس، وخمــس لجــان رئيســية مــن ضمنهــا لجنــة 
حمايــة البيئــة البحريــة التــي تتعامــل مــع المواضيــع البيئيــة التــي تدخــل ضمــن مســؤولية المنظمــة البحريــة الدوليــة، والتــي تشــمل مراقبــة ومنــع مصــادر 
التلــوث مــن الســفن، وإدارة ميــاه الصابــورة، وأنظمــة منــع تراكــم الملوثــات علــى الســفن، وإعــادة تدويــر الســفن، واالســتعداد للتلــوث والتجــاوب معــه، وتحديــد 

المناطــق الخاصــة، وتحديــدًا المناطــق البحريــة الحساســة.

وتأتــي معاهــدة منــع التلــوث مــن الســفن )معاهــدة ماربــول( مــن ضمــن المعاهــدات األساســية التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل المنظمــة البحريــة الدوليــة، مــع 
ــات  ــة مــن ضرب ــة الثدييــات البحري ــي البحــري، والتخفيــف مــن الضجيــج تحــت المــاء، وحماي ــة التنــوع األحيائ اســتمرار العمــل علــى مواضيــع أخــرى ومنهــا حماي
ــات الســفن علــى الحوتيــات. وهــذا المســتند يوضــح  الســفن. ولهــذا الغــرض قامــت المنظمــة فــي 2009 بنشــر مســتند إرشــادي 15 للتقليــل مــن خطــر ضرب
المبــادئ العامــة الهامــة التــي يجــب دراســتها، باإلضافــة إلــى إجــراءات للتخفيــف مــن المخاطــر. وعــادة يتــم تصنيــف اإلجــراءات الممكنــة ضمــن اإلجــراءات التــي 
يمكــن أن تتــم علــى المســتوى الوطنــي، واإلجــراءات التــي تحتــاج إلــى تنســيق مــع دول أخــرى علــى المســتوى الدولــي. المزيــد مــن المعلومــات عــن المنظمــة 

البحريــة الدوليــة واألنشــطة التــي تقــوم بهــا للتعامــل مــع ضربــات الســفن موضحــة فــي الفصــل الرابــع.
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مــن ضمــن آليــات المنظمــة البحريــة الدوليــة إلدارة البيئــة البحريــة،  آليــة تعريــف وتحديــد المناطــق البحريــة الحساســة بشــكل خــاص، وهــي المناطــق التــي تحتــاج 
لحمايــة خاصــة مــن خــال إجــراءات المنظمــة البحريــة الدوليــة بســبب بعــض الســمات األحيائيــة أو االجتماعيــة واالقتصاديــة والتــي بدونهــا يمكــن أن تصبــح ضعيفــة 
ومعرضــة للضــرر نتيجــة لألنشــطة البحريــة الدوليــة. وعنــد اعتمــاد أي مــن هــذه المناطــق يصبــح باإلمــكان تطبيــق بعــض المعاييــر المحــددة للمســاعدة فــي مراقبــة وإدارة 
األنشــطة البحريــة فــي تلــك المناطــق، ومــن ضمنهــا معاييــر تغييــر مســارات الســفن، والتطبيــق الصــارم لمتطلبــات معاهــدة ماربــول مــن حيــث التصريــف والمعــدات، 

وتركيــب خدمــات حركــة الســفن. حتــى هــذا التاريــخ تــم اعتمــاد 14 منطقــة وكلهــا خــارج الميــاه الُعمانيــة.

بعــض المناطــق يتــم تصنيفهــا مناطــق خاصــة بموجــب معاهــدة ماربــول ألســباب فنيــة تتعلــق بظــروف جغرافيــا المحيطــات والظــروف البيئيــة، باإلضافــة إلــى الحركــة 
البحريــة، وتوفــر إمكانيــة تطبيــق معاييــر إلزاميــة خاصــة لمنــع تلــوث البحــار، ومــن ضمنهــا النفــط، والســوائل الضــارة، والصــرف الصحــي والمخلفــات مــن الســفن. إجمالــي 
الســاحل الُعمانــي مصنــف منطقــة خاصــة بموجــب الملحــق 1 مــن معاهــدة ماربــول: منــع التلــوث بالنفــط، والتــي تــم اعتمادهــا بشــهر أكتوبــر 2004، وبــدأ ســريانها فــي ينايــر 
2007 16. الخــط الســاحلي إلــى الشــمال مــن رأس الحــد مصنــف أيضــً منطقــة خاصــة بموجــب الملحــق 5: منــع التلــوث بالمخلفــات مــن الســفن ضمــن منطقــة »الخلجــان«. يجــوز 

تحديــد منطقــة حساســة بشــكل خــاص ضمــن المنطقــة الخاصــة والعكــس صحيــح.

المناطق البحرية الحساسة بشكل 
خاص والمناطق الخاصة

https://www.imo.org/
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منظمة األغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع.

تتكون منظمة األغذية والزراعة من 6 إدارات

الصيد البحري

الزراعة

االقتصاد
حماية 

المستهلك

التنمية 
االجتماعية 

االستزراع 
المائي

ضمــن إطــار عملهــا، تــم تشــكيل دائــرة الزراعــة واالســتزراع المائــي تحــت نائــب المديــر العــام للمنــاخ والمــوارد الطبيعيــة. ســلطنة ُعمــان هــي مــن الــدول األعضــاء تحــت 
ــة الموجــه  ــة منــذ 2012 17. يتــم تشــكيل مســاعدة المنظمــة لســلطنة ُعمــان بواســطة إطــار عمــل الدول ــر العــام للعمليــات العامــة وتتمتــع بتمثيــل دول ــب المدي نائ
/3/http://www.fao.org( لتحســين التنافســية االقتصاديــة لقطــاع األســماك والزراعــة، وتشــمل تعزيــز اإلدارة المســتدامة ودراســة المــوارد مــن حيــث تغيــر المنــاخ

.)az576en/AZ576EN.pdf

جميــع الحــوارات الدوليــة الخاصــة بالحوتيــات يتــم تمريرهــا مــن خــال المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان. إال أن منظمــة األغذيــة والزراعــة تتعامــل مباشــرة مــع اللجنــة 
ca5184en//3/http://www.fao.org( الدوليــة لصيــد الحيتــان حــول المواضيــع المعنيــة بالثدييــات البحريــة مــن خال لجنة األســماك بمنظمــة األغذيــة والزراعــة

.)CA5184EN.pdf

ــراء حــول  ــة، وأحدثهــا كان »ورشــة عمــل الخب ــات البحري ــد العرضــي للثديي ــدة عــن الصي ــة والزراعــة أيضــً بتنظيــم واســتضافة اجتماعــات عدي قامــت منظمــة األغذي
/3/http://www.fao.org( 2018 الوســائل والطــرق الازمــة للتخفيــف مــن وفيــات الثدييــات البحريــة فــي عمليــات الصيــد البحــري واالســتزراع المائــي« ســنة

.)I9993EN/i9993en.pdf
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ــة بالصيــد العرضــي مــن  ــاف المعني ــع الخاصــة باألصن ــة والزراعــة مــع المواضي تتعامــل منظمــة األغذي
ــة وأســماك  ــى الطيــور البحري ــً موجهــة إل ــة للعمــل«. وهــذه الخطــط حالي ــة »الخطــط الدولي خــال آلي

ــة أيضــً. ــات البحري ــراء لســنة 2018 تمــت مناقشــة إدراج الثديي القــرش، وفــي ورشــة عمــل الخب

الصيــد العرضــي والتفاعــل مــع قطــاع الصيــد البحــري موضحــة ضمــن نشــرتين مــن منظمــة األغذيــة 
والزراعــة كالتالــي:

1( إرشادات دولية إلدارة الصيد العرضي والتقليل من الهدر

تــم إصــدار هــذه اإلرشــادات لتوجيــه إدارة تجميــع بيانــات الصيــد البحــري واألطــر التنظيميــة التــي مــن 
شــأنها المســاعدة فــي ضمــان فعاليــة حمايــة األنــواع المســتهدفة وغيــر المســتهدفة. هــذه اإلرشــادات 
هــي اختياريــة وتهــدف إلــى مســاعدة الــدول واإلدارات اإلقليميــة للصيــد البحــري لتحضيــر وتنفيــذ 

معاييــر إدارة الصيــد العرضــي والتقليــل مــن الهــدر.
http://www.fao.org/3/a-ba0022t.pdf

2( قانون السلوك للصيد البحري المسؤول )1995(
هــذه مــن ضمــن األدوات االختياريــة المعنيــة بمعاهــدة األمــم المتحــدة حــول قانــون البحــار )1982(، 
واألدوات المعنيــة اإللزاميــة ضمــن األطــراف بمنظمــة األغذيــة والزراعــة ومــن ضمنهــم المعاييــر الدوليــة 
لحمايــة وإدارة ســفن الصيــد فــي أعالــي البحــار )1993(. األغــراض الخاصــة بــإدارة مــوارد الثدييــات البحريــة 

تشــتمل علــى مــا يلــي:

»الترويج لحماية الموارد المائية الحية والبيئة والمناطق الساحلية التي تعيش فيها«

»الترويج للبحوث عن الصيد البحري باإلضافة إلى النظم والعوامل البيئية المصاحبة األخرى«

»توفير معايير السلوك لجميع العاملين في قطاع الصيد البحري«

وبالنسبة إلرشادات البحوث عن الصيد البحري ينص القانون على ما يلي:

»علــى الــدول تجميــع البيانــات الصحيحــة والدقيقــة والازمــة لتقييــم حالــة الصيــد البحــري والنظــم 
البيئيــة، وتشــمل بيانــات عــن الصيــد العرضــي، والمخلفــات والهــدر. وحيثمــا كان مناســبً، يجــب 
توفيــر هــذه البيانــات بالوقــت المناســب وبمســتويات التجميــع إلــى الــدول المعنيــة ومنظمــات 

الصيــد اإلقليميــة والعالميــة«.

http://www.fao.org/3/v9878e/V9878E.pdf

https://www.fao.org/home/en
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توجد أطر عمل عديدة لتوجيه إدارة األنشطة في المناطق 
اإلقليمية.

منظمات إقليمية إلدارة الصيد البحري

فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم تكــون مناطــق أعالــي البحــار ضمــن اختصــاص 
المنظمــات اإلقليميــة إلدارة الصيــد البحــري. ال توجــد أي مــن هــذه المنظمــات 

حاليــً تغطــي أعالــي البحــار شــمال المحيــط الهنــدي.

هيئات إقليمية للصيد البحري

تقــوم الهيئــات اإلقليميــة للصيــد البحــري بالترويــج للتعــاون الدولــي لضمــان 
ــة األمــد للصيــد البحــري، وتشــمل منظمتيــن أساســيتين  االســتدامة طويل

تختــص بســلطنة ُعمــان:

األطر اإلقليمية لعمل
منظمة األغذية والزراعة

https://www.fao.org/home/en
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الهيئــة اإلقليميــة لمصايــد األســماك تضــم هــذه الهيئــة كل مــن البحريــن، والعــراق، والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة، والكويــت، وســلطنة ُعمــان، 
وقطــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي الــدول األعضــاء وتملــك مجــاالت اختصــاص تغطــي جميــع المــوارد 

البحريــة الحيــة. توجــد لــدى الهيئــة خطــة عمــل إقليميــة إلدارة التأثيــرات البيئيــة علــى مصايــد األســماك.
(http://www.fao.org/3/i3260e/i3260e.pdf)

الخطة

تشتمل أهداف الخطة على ما يلي 18:

التخفيف من تأثير الصيد بالجر على الموائل 
الحساسة والتخفيف من التأثير على األصناف 

الضعيفة المستهدفة وغير المستهدفة.

توفير طريقة منطقية ألساطيل الصيد 
للتقليل من الصيد العرضي وضياع 

معدات الصيد.

زيادة توعية وتدريب وتحفيز أصحاب 
المصلحة على أعمال الصيد 

المستدام.

المعلومات الموجودة ضمن هذا األطلس يمكنها المساعدة في التعامل مع بعض من مكونات هذه الخطة.

أولوية الصيد المسؤول من خال غرس 
طريقة النظام البيئي للصيد البحري ضمن 

السياسات الوطنية المعنية

اعتماد طريقة شمولية للتعرف على 
الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية 

المتغيرة لمختلف مصايد األسماك 
بالمنطقة.

https://www.fao.org/home/enاألطر اإلقليميةلمنظمة األغذية والزراعة
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هيئــة مصائــد أســماك التونــة فــي المحيــط الهنــدي تأسســت هــذه الهيئــة بموجــب قــرار مــن مجلــس منظمــة األغذيــة والزراعــة، وباشــرت أعمالهــا 

ســنة 1996. وهــي هيئــة حكوميــة دوليــة تقــوم بتنســيق القوانيــن وإدارة مخــزون أســماك التونــة واألنــواع المشــابهة للتونــة فــي المحيــط 
.)https://iotc.org( الهنــدي

عضويــة هــذه الهيئــة مفتوحــة لجميــع الــدول المطلــة علــى ســواحل المحيــط الهنــدي والــدول أو المنظمــات اإلقليميــة لمصائــد أســماك التونــة فــي 
ــة  ــاه اإلقليمي ــة بمجــال اختصــاص يشــمل المي ــع هــذه الهيئ المحيــط الهنــدي األعضــاء بمنظمــة األمــم المتحــدة، أو أي مــن وكاالتهــا المتخصصــة. تتمت
والمناطــق االقتصاديــة الخالصــة لمعظــم الــدول األعضــاء المحيطــة بالمحيــط الهنــدي وأعالــي البحــار. حاليــً يوجــد 31 طــرف )عضــو( بهــذه الهيئــة، ومــن 

ــة بشــهر إبريــل 2000. ضمنهــم ســلطنة ُعمــان حيــث تــم قبــول طلبهــا للعضوي

تقوم الهيئة بأربعة مهام ومسؤوليات رئيسية بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها، وهي مستخرجة من معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار:

وتجميــع  المخــزون،  وتوجهــات  ألحــوال  المســتمرة  المراجعــة 
الصيــد  وإحصائيــات  العلميــة،  المعلومــات  وتوزيــع  وتحليــل 
والجهــد، والبيانــات األخــرى المعنيــة بحمايــة وإدارة المخــزون 

المخــزون. القائمــة علــى  األســماك  ومصائــد 

الحمايــة  معاييــر  اعتمــاد  العلمــي،  الدليــل  أســاس  علــى 
واإلدارة لضمــان حمايــة المخــزون موضــوع االتفاقيــة والترويــج 

لهــدف االســتغال األمثــل فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة.

والتطويــر  البحــوث  أنشــطة  وتنســيق  واقتــراح،  تشــجيع، 
ضمــن  تدخــل  التــي  األســماك  ومصائــد  المخــزون  بخصــوص 
اختصــاص الهيئــة، وأيــة أنشــطة أخــرى بحســب مــا تــراه الهيئــة 
ودراســة  والتدريــب،  التقنيــات،  نقــل  ضمنهــا  ومــن  مناســبً، 
فــي  الهيئــة  ألعضــاء  العادلــة  المشــاركة  لضمــان  االحتياجــات 
لألعضــاء  الخاصــة  واالحتياجــات  والمصالــح  األســماك  مصائــد 

الناميــة. الــدول  بيــن  مــن  بالمنطقــة 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للنواحــي  المســتمرة  المراجعــة 
المخــزون موضــوع  البحــري علــى أســاس  الصيــد  لقطاعــات 
االتفاقيــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار، وبشــكل خــاص، مصالــح 

الناميــة. الســاحلية  الــدول 

24
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هيئــة مصائــد أســماك التونــة فــي المحيــط الهنــدي تجتمــع اللجنــة العلميــة بالهيئــة ســنويً، وتقــوم بتقديــم مقترحــات إلــى الهيئــة بشــأن أحــوال المخــزون وإجــراءات اإلدارة الازمــة 
لضمــان اســتدامة مصائــد األســماك. وتقــوم األطــراف العاملــة مــن خــال اللجنــة العلميــة بتنفيــذ المهــام األساســية وهــي تحليــل المشــاكل الفنيــة المعنيــة باألهــداف المحــددة لــإلدارة. 
تضــم اللجنــة العلميــة أيضــً فريــق عمــل مختــص بالصيــد العرضــي واألنظمــة البيئيــة، ويقــوم فريــق العمــل بمراجعــة وتحليــل المواضيــع المعنيــة باألنــواع غيــر المســتهدفة بالرغــم مــن 
عــدم إدراجهــا ضمــن األصنــاف المركزيــة، والتعــاون المســتقبلي مــع مبــادرة اللجنــة الدوليــة لصيــد الحيتــان إلدارة الصيــد العرضــي والمتوقــع أن تــؤدي إلــى تحســين التوعيــة بالصيــد 

العرضــي للحوتيــات غــرب المحيــط الهنــدي: 

تعمــل الهيئــة علــى اعتمــاد معاييــر إدارة الحمايــة مــع قــرارات تكــون ملزمــة وتوصيــات غيــر ملزمــة )تعتمــد علــى المدخــالت الطوعيــة(. باإلمــكان الحصــول علــى خاصــة وافيــة 
عــن هــذه المعاييــر مــن الرابــط التالــي: 

القرار 07/17 – حول حظر شباك االنجراف
الكبيرة ضمن منطقة الهيئة

اإلقــرار بوجــود عــدد كبيــر مــن الســفن العاملــة بالمنطقــة تســتخدم 
شــباك يزيــد طولهــا ألكثــر مــن 4 كيلومتــرات، داخل المنطقــة االقتصادية 
الخالصــة وفــي أعالــي البحــار، والتــي تحــدث تأثيــرات بيئيــة ســلبية علــى 
الثدييــات البحريــة )باإلضافــة إلــى الســاحف والمخلوقــات المائيــة األخــرى(. 
تنــص القــرارات اإللزاميــة علــى حظــر الشــباك التــي تزيــد ألكثــر مــن 2.5 
كلــم مــن المنطقــة الخاضعــة الختصــاص الهيئــة اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021.

القرار 02/15 –  متطلبات إلزامية
 للبيانات اإلحصائية

واألطــراف  بالهيئــة،  المتعاقــدة  لألطــراف  بالنســبة 
المتعاونــة غيــر المتعاقــدة – توجــد ضــرورة إداريــة لتجميــع 
بيانــات الصيــد وجهــود الصيــد مــن الســطح، والخيــوط 
بشــأنها.  التقاريــر  وإصــدار  الســاحلي  والصيــد  الطويلــة، 
ويشــير أيضــً إلــى متطلبــات قــرارات أخــرى تغطــي الصيــد 

القــرار 04/13 )بمــا فيهــا  العرضــي 

القرار 04/13 – حول حماية الحوتيات

يشــير القــرار إلــى تقاريــر الصيــد العرضــي للحوتيــات نتيجــة الشــباك 
الكيســية أو أي مــن الوســائل األخــرى المســتخدمة لصيــد أســماك 

التونــة أو الشــبيهة بأســماك التونــة.

ــدول األعضــاء  تــم تنظيــم ورشــة عمــل وتوفيــر المــوارد لمســاعدة ال
فــي تعريــف الثدييــات البحريــة. باإلمــكان الحصــول علــى المزيــد مــن 

المعلومــات مــن الرابــط التالــي:
https://www.iotc.org/news/cetacean-identification-guide-indian-ocean

األطر اإلقليميةلمنظمة األغذية والزراعة
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شــبكة حيتــان بحــر العــرب خــال ورشــة عمــل أقيمــت فــي دبــي بشــهر ينايــر 2015 تــم إشــهار 
شــبكة حيتــان بحــر العــرب والتــي تتألــف مــن مجموعــة غيــر رســمية مــن الباحثيــن وأصحــاب 
المصلحــة والمهتميــن بحمايــة حــوت بحــر العــرب األحــدب المتميــز وراثيــً، وأنــواع الحوتيــات 
العــرب. يقــوم أعضــاء المجموعــة بالتعــاون علــى المســتوى اإلقليمــي مــع  األخــرى فــي بحــر 
أكاديمييــن وعلمــاء مســتقلين، إال أن المواضيــع التــي تتناولهــا هــذه المجموعــة حققــت أيضــً 
مســاندة مــن جهــات دوليــة، ومــن ضمنهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بــان فــور ذو النــد )إيــران(، 
والصنــدوق العالمــي للطبيعــة، واالتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة، وجمعيــة المحافظــة علــى 
الحيــاة الفطريــة، والمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان. ومنــذ تأسيســها قامــت هــذه الشــبكة 
بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات ومــن ضمنهــا: 1( صياغــة مشــروع اتفاقيــة بشــأن األنــواع المهاجرة 
ــم تقديمهــا خــال اجتمــاع األطــراف  وخطــة عمــل منســقة لحــوت بحــر العــرب األحــدب والتــي ت
ســنة 2017 بالفيليبيــن، 2( تطويــر منصــة إلكترونيــة للمشــاركة بالبيانــات التــي يتــم تجميعهــا 
عــن الحوتيــات بالمنطقــة، وتشــمل خاصيــة المســاعدة بتحليــل تــوزع حــوت بحــر العــرب األحــدب 
وتعريــف حيتــان بمفردهــا، 3( تحديــد مناطــق بحريــة مهمــة للثدييــات البحريــة لغــرب المحيــط 
الهنــدي وبحــر العــرب مــن ضمــن أعمــال ورشــة العمــل للمحميــات البحريــة التــي انعقــدت بصالة، 
ســلطنة ُعمــان، ســنة 2018، تجميــع معلومــات وراثيــة وصوتيــة وعامــات األقمــار الصناعيــة عــن 
حــوت بحــر العــرب األحــدب، 5( زيــادة التوعيــة حــول الحوتيــات اإلقليميــة مــن خــال برامــج تثقيفيــة 
ــر رســومات بيانيــة عــن حــوت بحــر العــرب األحــدب تــم  والتواصــل مــع المجتمــع، وتشــمل تطوي
توزيعهــا فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة. باإلمــكان الحصــول عــن المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذه 

المبــادرات والمــوارد المتوفــرة مــن الرابــط التالــي: 

صــورة 5: وفــود االجتمــاع االفتتاحــي لشــبكة حــوت بحــر العــرب األحــدب، دبــي 2015، يمثلــون مجموعــة مــن 
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.

7
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أبوابــه  الطبيعــي  التاريــخ  متحــف  فتــح 
ديســمبر   30 بتاريــخ  األولــى  للمــرة  للجمهــور 
1985، وبعدهــا بقليــل تــم افتتــاح قاعــة الحــوت 
بالمتحــف ســنة 1989، وفيهــا هيــكل عظمــي 
لحــوت ذكــر مــن فصيلــة العنبــر وطولــه 14 متــر 

والــذي نفــق فــي بــركاء ســنة 1986.

ــات،  ــم الحيوان ــاكل وجماج ــة لهي ــة الوطني ــكل المجموع تش
مقتنيــات  أهــم  مــن  واحــدة  الحوتيــات،  مجموعــة  تضــم  والتــي 
المتحــف. تحتــوي مجموعــة الحوتيــات علــى 420 عينــة جافــة مــن 
هيــاكل وجماجــم الحيتــان والدالفيــن، وهــي موثقــة فــي قاعــدة 
الطبيعــي  التاريــخ  متحــف  لــدى  وتوجــد  »اكســيس«.  بيانــات 
أيضــً خمــس مجموعــات علميــة )المجموعــة الوطنيــة لألعشــاب، 
الوطنيــة  والمجموعــة  البحريــة،  لألصــداف  الوطنيــة  والمجموعــة 
مخصصــة  وهــي  لألحافيــر(،  الوطنيــة  والمجموعــة  للحشــرات، 

العلميــة. والبحــوث  واألرشــفة،  الحفــظ،  ألغــراض 

ُتشــكل مجموعــة الحوتيــات مرجعــً علميــً متطــورًا حــول الحيتــان 
والدالفيــن فــي ســلطنِة ُعمــان، والتــي أثبتــت أنــه لهــا قيمــة عاليــة 

بمــا فــي ذلــك:

القيــام  والباحثيــن  العلمــاء  مــن  للكثيــر  الســماح 
مــواد  باســتخدام  والدالفيــن  الحيتــان  عــن  بالدراســات 
بتحاليــل  للقيــام  الطبيعــي  للتاريــخ  الُعمانــي  المتحــف 

تفصيليــة. عمليــة 

يســاهم المتحــف فــي اللجنــة العلميــة للمــوارد الوراثيــة 
الحيوانيــة  الوراثيــة  للمــوارد  الُعمانــي  للمركــز  البحريــة 
والنباتيــة، ويســاهم أيضــً فــي اللجنــة العلميــة لدراســة 
أســباب نفــوق الثدييــات البحريــة )والســاحف البحريــة( فــي 

الميــاه الُعمانيــة، تحــت إشــراف هيئــة البيئــة.

التعــاون مــع المؤسســات التعليميــة إلدراج مــواد ضمــن 
المنهــاج األكاديمــي تســمح للطــاب بالتعــرف أكثــر علــى 
مــن  عينــات  توفيــر  خــال  مــن  بهــم  المحيطــة  البيئــة 

والدراســة. للعــرض  المجموعــة 

البحــوث العلميــة عــن الحوتيــات على مــر الســنين، تمكنــت مجموعــة الحوتيات 
مــن جــذب عــدد كبيــر مــن العلمــاء والباحثيــن للقيــام بدراســاتهم علــى الحيتــان 

والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة، ومــن ضمنهــم:

الصورة: قاعة الحيتان

فبراير 
2020

مايو 
1996

مارس 
1990

ــا، تحــت  إشــراف د/  ــي، جامعــة شــفيلد، بريطاني الفاضــل ماتيــو بورمات
ــة  ــار، قــام بدراســة لمقارن ــوزارة اإليطاليــة لعلــم اآلث ــا ماينــي مــن ال ايلين
بقايــا الحوتيــات التــي يتــم العثــور عليهــا خــال الدراســات األثريــة مــع 

األنــواع الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة.

د/ كويــن فــان ويربيــك، مديــر مركــز بيــرو لبحــوث الحوتيــات فــي أمريــكا 
بريســتول،  جامعــة  مــن  باباســتافرو،  فاســيلي  والدكتــور  الاتينيــة، 
بريطانيــا، وممثــل مــن اللجنــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، قامــوا بزيــارة 
الدولفيــن  جماجــم  علــى  مورفولوجيــة  بدراســات  للقيــام  المتحــف 

الشــائع كجــزء مــن المراجعــة العالميــة لتصنيــف األنــواع.

د/ فــان، خبيــر الثدييــات فــي الجامعــة الهولندية بأمســتردام، اســتخدم 
المجموعــة لدراســة الهيــاكل العظميــة للحيتان ذوات األســنان.

كمــا تــم اســتخدام المجموعــة لنشــر وتحديــث دليــل المتحــف للحيتــان والدالفيــن. والغــرض 
مــن هــذا الدليــل هــو المســاعدة فــي التعــرف علــى الحيتــان والدالفيــن المتواجــدة فــي الميــاه 

الُعمانيــة )وتشــمل 20 نــوع مــن الحيتــان والدالفيــن المعروفــة فــي الميــاه الُعمانيــة(.

الصورة باألعلى: جمجمة الحوت القاتل
أرشيف مجموعة الحوتيات

ويمكــن للــزوار أيضــً التعــرف علــى الكثيــر مــن أنــواع الحيتــان والدالفيــن المعروضــة فــي قاعــة الحــوت والتــي توفــر عــروض مهمــة عــن حيــاة وتكاثــر الكثيــر مــن األنــواع. توجــد 
بعــض المعروضــات مصممــة بطريقــة تفاعليــة تســمح للــزوار بالتعــرف علــى أصــوات بعــض األنــواع.

المتحف
 الُعماني 

للتاريخ 
الطبيعي

1

2

3
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جمعية 
البيئة 

الُعمانية

صــورة 6: )مــن اليســار إلــى اليميــن( حملــة البلديــة لتنظيــف الشــواطئ فــي جزيــرة مصيــرة، حملــة توعيــة الصياديــن حــول تشــابك المخلوقــات البحريــة 
بمعــدات الصيــد، أعضــاء مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ومــن شــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة يعملــون معــً فــي حاســك لتركيــب النظــام 

الصوتــي لدراســة الحيتــان والدالفيــن.

ــة هــي جمعيــة غيــر ربحيــة تأسســت بشــهر مــارس 2004 مــن قبــل مجموعــة مــن المواطنيــن الُعمانييــن  ــة الُعماني ــة البيئ جمعي
لغــرض المســاعدة فــي حمايــة التــراث الُعمانــي الطبيعــي والمحافظــة عليــه مــن خــال تنفيــذ مبــادرات تعاونيــة ومســتدامة. يوجــد 
لــدى الجمعيــة العديــد مــن المشــاريع المســتمرة، ومــن ضمنهــا »مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن« والــذي تأســس بشــهر 
ــاه الُعمانيــة، مــع تركيــز خــاص علــى حــوت بحــر العــرب  ــع وبيئــة الحيتــان والدالفيــن فــي المي ــادة المعرفــة بتوزي مــارس 2011 لهــدف زي
األحــدب كونــه مــن األنــواع المهــددة باالنقــراض، وقــد توصــل هــذا المشــروع إلــى إرشــادات لنشــاط مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن فــي 
الميــاه الُعمانيــة، والقيــام بدراســات ميدانيــة تفصيليــة عــن حــوت بحــر العــرب األحــدب والتــي شــملت دراســات التعــرف بالصــور، والبحــوث 
الوراثيــة، ومتابعــة عامــات األقمــار الصناعيــة )تســع حيتــان( وتركيــب أجهــزة مراقبــة صوتيــة مســتقلة لتســجيل وتحليــل واكتشــاف 
غنــاء الحيتــان. وقــد أدى هــذا المشــروع إلــى تحســين المعرفــة عــن ســلوكيات وأنمــاط الحركــة والموائــل الحرجــة لهــذه الحيتــان. 
وقــد تــم توفيــر هــذه المعلومــات للمســاعدة فــي تطويــر إرشــادات جديــدة للسياســة، واالســتمرار بالكشــف عــن الطــرق المهمــة 
لتعزيــز جهــود حمايــة الحيتــان والدالفيــن والمحافظــة عليهــا. إن الشــراكات المســتمرة مــع الجهــات المعنيــة المحليــة والدوليــة تظهــر 

بوضــوح أهميــة العمــل الجماعــي ومبــادرات القيــادة بالنســبة للحيتــان والدالفيــن فــي الميــاه الُعمانيــة.
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قــام أعضــاء شــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة بــدور محــوري خــال أعمــال تجميــع 
ــات الحوتيــات  ــم تســجيل بيان ــة ت ــة 1990، بداي ــاه الُعمانيــة منــذ بداي ــة فــي المي ــات الثدييــات البحري بيان
الجانحــة والمشــاهدات العرضيــة فــي قاعــدة بيانــات كانــت مــن ضمــن برنامــج إدارة المنطقــة الســاحلية 
الُعمانيــة لاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة، حيــث قــام أعضــاء الشــركة بزيــادة مســتويات تعاونهــم مــع 
المنظمــات األخــرى، ومــن ضمنهــا المتحــف الُعمانــي للتاريــخ الطبيعــي. ومــع عــودة البحــوث المتخصصــة 
ســنة 1999 قــام فريــق الشــركة بتجميــع قواعــد البيانــات لتتحــول إلــى قاعــدة بيانــات الحوتيــات الُعمانيــة، 
باإلضافــة إلــى تطويــر بروتوكــوالت موحــدة للدراســات المســحية والتســجيل لجميــع الحوتيــات الجانحــة 
والمشــاهدات. تعمــل شــركة المحيطــات الخمســة مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ تأسيســها، وقامــت 

الشــركة بقيــادة جميــع البحــوث الميدانيــة العلميــة وتحليــل البيانــات.

الحجــر  بــاط  تجميــع  األعلــى(  فــي 
جامعــة  مــع  بالتعــاون  المرجانــي 

ظبــي. أبــو  نيويــورك 

أعلــى يســار( تجميــع عينــات لدراســة 
جهــاز  باســتخدام  الميــاه  جــودة 

العينــات. لتجميــع  نيســكن 

الدولفيــن  مشــاهدة  يميــن(  أعلــى 
دراســة  خــال  المرقــط  االســتوائي 
مســحية لمراقبــي الثدييــات البحريــة.

أســفل يســار( القيــام بشــق صخــور 
المرجــان خــال المســح تحــت المــاء.

أســفل يميــن( فريــق ســفينة مســح 
منصــة  مــع  ظفــار،  قبالــة  الحوتيــات 
مقدمــة  عنــد  خصيصــً  مصممــة 
علــى  العامــات  لوضــع  القــارب 

ن. لحيتــا ا

أعلــى( العــودة مشــيً صــوب المخيــم 
الميدانــي بعــد يــوم فــي البحــر بحثــً 

عــن الحوتيــات.

األحــدب  العــرب  بحــر  حــوت  أســفل( 
خــال  المــاء  ســطح  يختــرق  وهــو 

ميدانيــة. دراســة 
تنشــط شــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة أيضــً فــي مجــاالت التعــاون مــع الهيئــات 
الحكوميــة وعلمــاء مــن الخــارج لتوفيــر مســاندة إضافيــة فــي المجــاالت المتخصصــة للبحــث 
العلمــي. كمــا أن كبــار الموظفيــن بالشــركة هــم مــن أعضــاء المجموعــة المتخصصــة بالحوتيــات، 
ضمــن لجنــة بقــاء األنــواع باالتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة، ويشــاركون بصفــة دوريــة فــي 
اجتماعــات اللجنــة العلميــة لاتحــاد لتقديــم ومناقشــة نتائــج البحــوث العلميــة. وكونهــا شــركة 
بحــوث  فــي  الخمســة  المحيطــات  شــركة  تنشــط  إقليميــة،  نظــرة  مــع  المبــادئ  علــى  قائمــة 
الثدييــات البحريــة وغيرهــا، ومشــاريع االستشــارات فــي مختلــف أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة. 
وتحتــل الشــركة مركــزًا فريــدًا مــن حيــث التعامــل مــع عمــاء تجارييــن، باإلضافــة إلــى المؤسســات 
بالمعلومــات  للمشــاركة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة،  والهيئــات  األكاديميــة، 
والمعرفــة المعنيــة بالسياســات، وإدارة جهــود الحمايــة والمحافظــة، وتقييــم التأثيــرات البيئيــة، 

والبحــوث العلميــة والمراقبــة.

شركة المحيطات
 الخمسة لخدمات البيئة
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ــة  ــم التنمي ــؤولية تنظي ــى مس ــي تتول ــية الت ــة الرئيس ــات الحكومي ــن الهيئ ــدة م ــي واح ه
لضمــان االلتــزام بالقوانيــن البيئيــة، وتطويــر خطــط حمايــة البيئــة، والمحافظــة علــى المــوارد 
الُعمانيــة الطبيعيــة، ونشــر التوعيــة البيئيــة. وتقــوم الهيئــة أيضــً بــدور جوهــري فــي مجــال 
البحــث العلمــي، وقامــت بتأســيس الفريــق الوطنــي لنفــوق الثدييــات البحريــة والــذي يتولــى مســؤولية 
تنســيق االســتجابة مــع حــاالت جنــوح وتشــابك الثدييــات البحريــة وتجميــع البيانــات المصاحبــة. وتشــارك 
الهيئــة أيضــً فــي إصــدار القوانيــن والتشــريعات البيئيــة، ومــن ضمنهــا القوانيــن التــي تهــدف إلــى 
حمايــة الثدييــات البحريــة مــن ممارســات الصيــد البحــري الضــارة والصيــد الجائــر، وتشــمل إنفــاذ عقوبــات 
شــديدة علــى المخالفيــن. وتقــوم الهيئــة أيضــً بالتعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة األخــرى والجامعــات، 
ومــن ضمنهــا وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ومــوارد الميــاه، ووزارة التــراث والســياحة، ووزارة النقــل 
واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وجامعــة الســلطان قابــوس فــي مجــاالت تطويــر خطــط الحمايــة البيئية. 
ــى مســؤولية المراجعــة وإصــدار  ــة، وتتول ــات البحري والهيئــة مســتمرة بمشــاركتها فــي بحــوث الثديي
التصاريــح لألنشــطة البحثيــة، باإلضافــة إلــى مراقبــة النتائــج التــي يمكــن اســتخدامها للمســاعدة فــي 

تطويــر البرنامــج الوطنــي للمحافظــة علــى البيئــة البحريــة.

هيئة البيئة
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ــة فــي  ــاث واجهــات بحري ــة، وتطــل الســلطنة علــى ث ــرة العربي ــز فــي شــبه الجزي ــان  بموقعهــا الجغرافــي المتمي ــلطنة ُعم ــز س تتمي
المحيــط الهنــدي وهــي الخليــج العربــي، وبحــر ُعمــان، وبحــر العــرب. ويعتبــر موقــع الســلطنة أحــد األســباب الرئيســية لهذا التنــوع األحيائي 
الفريــد الــذي تتميــز بــه الســلطنة، ويشــمل التنــوع األحيائــي البحــري. وبحســب مــا يطالعنــا بــه هــذا األطلــس، قبالــة الســاحل الُعمانــي 
الممتــد بطــول 3165 كلــم يعيــش حوالــي 20 نــوع مــن الثدييــات البحريــة والتــي تضــم الحيتــان والدالفيــن مــن جميــع األحجــام. إال أن بعــض 
المعلومــات أشــارت مؤخــرًا إلــى أن البعــض مــن هــذه األنــواع مهــددة باالنقــراض. قائمــة المخاطــر التــي تواجــه هــذه المخلوقــات البحريــة 
ــج، والتصــادم مــع القــوارب والســفن،  ــوث الضجي ــد، وتل ــا شــباك ومعــدات الصي ــى بقاي ــى تناقــص أعدادهــا تشــتمل عل ــؤدي إل والتــي ت

وتدهــور البيئــة الطبيعيــة بســبب األنشــطة المســتمرة للتنميــة البشــرية.

ــز القوانيــن والتشــريعات  ــة هــذه المخلوقــات الرائعــة مــن خــال تعزي تســعى وزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه إلــى حماي
التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن المخاطــر التــي تواجههــا، ومــن ضمــن أهــم هــذه التحســينات قانــون الثــروة المائيــة الحيــة والئحتــه 
ــة الثدييــات  ــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2019/20، حيــث إن بعــض مــن أحــكام هــذا القانــون تنــص علــى ضــرورة حماي التنفيذي
البحريــة، وحظــر أي وســيلة أو نشــاط صيــد يمكــن أن يؤثــر ســلبً علــى العضويــات البحريــة أو يســبب تلــوث البيئــة. وتعمــل الــوزارة أيضــً 
بالتعــاون مــع الهيئــات األخــرى، ومــن ضمنهــا هيئــة البيئــة وجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن المشــاريع التــي تركــز علــى 

أنــواع الثدييــات البحريــة والبيانــات األحيائيــة المعنيــة بهــا، وبرامــج التوعيــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز مفهــوم الحمايــة والمحافظــة.

يقــدم هــذا األطلــس خاصــة جهــود وأعمــال تعاونيــة وجماعيــة مــن قبــل الهيئــات المعنيــة والباحثيــن لغرض تحســين التوعيــة والمعرفة 
بالثدييــات البحريــة الموجــودة فــي الميــاه الُعمانيــة، ويشــمل معلومــات عــن مراكــز توزعهــا، وأعدادهــا، والتهديــدات والتأثيــرات ومواضيــع 

أخــرى، باإلضافــة إلــى عــرض إطــار عــام للحمايــة.

علــى أمــل أي يضيــف هــذا األطلــس إلــى المعلومــات المتوفــرة عــن الثدييــات البحريــة وأن يســاعد فــي تطويــر الخطــط المســتقبلية 
الموجهــة لحمايــة هــذه المخلوقــات البحريــة. مــع كل الشــكر والتقديــر إلــى كل مــن عمــل علــى إنتــاج هــذا األطلــس الهــام عــن الثدييــات 

البحريــة فــي الميــاه الُعمانيــة.

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد المياه
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