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تم تحديث هذا الدليل االسترشــادي  ) الطرق الموحدة لمســح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيســية في البحر األحمر وخليج عدن( 

)اإلصــدار الثانــي( مــن قبــل الدكتــورة ريبيــكا كاوس )استشــارية المشــروع(. حيــث تــم إدراج أربعــة فصــول جديــدة لمعالجــة النقــص 

فــي المعرفــة الحاليــة برســم الخرائــط التشــاركية للموائــل ، ومراقبــة مصايــد األســماك ، والرصــد االجتماعــي واالقتصــادي ، وتقييــم 

فعاليــة إدارة المحميــات البحريــة ، ومراقبــة جــودة الميــاه.  كمــا تمــت مراجعــة الفصــول الثاثــة عشــرة مــن الدليــل الجديــد مــن قبــل 

العديــد مــن المؤلفيــن والخبــراء. ويعتبــر هــذا الدليــل إحــدى مخرجــات مشــروع اإلدارة اإلســتراتيجية المعتمــدة علــى النظــام البيئــي فــي 

.)WB( والبنــك الدولــي )GEF( والممــول مــن مرفــق البيئــة العالمــي ،)SEM( البحــر األحمــر وخليــج عــدن
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الصور الفوتوغرافية: د. ماهر عبد العزيز عامر )برسجا(
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جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة. ويجــوز إعــادة إنتــاج هــذا المنشــور كلًيــا أو جزئًيــا وبــأي شــكل ألغــراض تعليميــة أو غيــر هادفــة 

للربــح دون الحصــول علــى إذن مــن أصحــاب حقــوق الطبــع والنشــر بشــرط اإلقــرار بالمصــدر. كمــا ســتكون الهيئــة ممتنــة لتلقــي 
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الهيئــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن )PERSGA( هيئــة حكوميــة تعنــى بالمحافظــة علــى 
البيئــات البحريــة والســاحلية فــي اإلقليــم، وتســتمد الهيئــة إطارهــا القانونــي مــن )اتفاقيــة جــدة 1982م(.

ويتــرأس الهيئــة مجلــس وزاري يضــم الــوزراء المســؤولين عــن شــؤون البيئــة فــي الــدول األعضــاء بالهيئــة وهــم - بحســب 
الترتيــب االبجــدي- )المملكــة األردنيــة الهاشــمية ، جمهوريــة جيبوتــي ، المملكــة العربيــة الســعودية ،جمهوريــة الصومــال 

الفيدراليــة ، جمهوريــة الســودان ، جمهوريــة مصــر العربيــة ، الجمهوريــة اليمنيــة(.

ومنــذ انشــائها رســميا بموجــب إعــان القاهــرة 1995 تســتضيف المملكــة العربيــة الســعودية المقــر الرئيســي للهيئــة فــي 
EMARSGA مدينــة جــدة، كمــا تســتضيف جمهوريــة مصــر العربيــة مركــز المســاعدات المتبادلــة للطــوارئ البحريــة

وذلــك منــذ افتتاحــه فــي عــام 2005م.
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تقـــــديم

تعتبــر البيئــة البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن، نظامــًا بيئيــًا معقــدًا وفريــدًا ، مــع تنــوع بيولوجــي ال مثيــل لــه؛ كمــا 

يعتبــر هــذا الجســم المائــي ممــرًا بحريــًا هامــًا يربــط أوروبــا بالشــرق األقصــى وأفريقيــا وأســيا وخاصــًة بالنســبة لنقــل النفــط 

والســلع األخــرى.

وعلــى الرغــم مــن أن البحــر األحمــر ال يــزال مــن أقــل البحــار تعرضــًا للتدهــور اإليكولوجــي مقارنــًة بالبحــار 

اإلقليميــة األخــرى، فــإن المخاطــر التــي تواجــه البيئــة البحريــة والســاحلية - ممثلــة فــي تدهــور الموائــل واســتنزاف 

المــوارد والتلــوث بشــتى أنواعــه - آخــذة فــي االزديــاد بطريقــة متســارعة ممــا يســتدعى إجــراءات عاجلــة لصــون 

وحمايــة البيئــة البحريــة والســاحلية.

ولقــد أدركــت الهيئــة منــذ إنشــائها أهميــة المحافظــة علــى الموائــل والتنــوع البيولوجــي فــي اإلقليــم. وبذلــت فــي ســبيل 

ذلــك الكثيــر مــن الجهــد فــي بنــاء القــدرات علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي. فوضعــت خطــط عمــل للمحافظــة 

علــى الموائــل واألنــواع الرئيســية بالتعــاون الوثيــق مــع دول اإلقليــم. وقامــت بعقــد دورات تدريبيــة للعامليــن فــي 

المجــاالت المختلفــة، وإعــداد بروتوكــوالت الحقــة التفاقيــة جــدة )1982( لصــون البيئــة البحريــة والســاحلية. 

ولتقييــم الوضــع الراهــن للموائــل واألنــواع الرئيســية فــي ظــل األنشــطة البشــرية القائمــة فــإن الحاجــة ملحــة إلجــراء 

مســوحات ميدانيــة دوريــة للموائــل واألنــواع فــي اإلقليــم بحيــث يمكــن مقارنــة هــذه المســوحات فــي المناطــق 

المختلفــة فيمــا يختــص بفحواهــا وطبيعتهــا ونتائجهــا وتفاصيــل بياناتهــا.

وإلدراك هــذا الهــدف فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد مطبوعــة فــي عــام 2004 تحــت عنــوان »الطــرق الموحــدة لمســح 

الموائــل واألنــواع الرئيســية فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن« كواحــدة مــن سلســلة إصداراتهــا العلميــة – والتــي 

نالــت تقديــر االختصاصييــن علــى المســتوى العالمــي؛ الســيما أن إعــداد هــذه الخطــوط اإلرشــادية تــم بعــد مراجعــة 

للطــرق المســتخدمة وقتهــا فــي شــتى بقــاع العالــم. وتحتــوى علــى طــرق للمســح فــي المجــاالت المختلفــة مثــل 

الشــعاب المرجانية وأشــجار الشــورى والحشــائش البحرية باإلضافة إلى الطيور والثدييات والســاحف البحرية.

وتبــع ذلــك قيــام الهيئــة مــن بدايــة العــام 2014 بعقــد سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة اإلقليميــة لألخصائييــن لتدريبهــم 

علــى فهــم هــذه الطــرق وذلــك مــن خــال مشــروع اإلدارة اإلســتراتيجية للبحــر األحمــر وخليــج عــدن . وكانــت 

هــذه الــدورات التدريبيــة وورش العمــل بمثابــة وســائل لتقييــم الدليــل االسترشــادي للعــام 2004 ونقــاط القــوة ونقــاط 

الضعــف فــي هــذا الدليــل، وكذلــك مــدى قابليــة تطبيــق هــذه الطــرق القياســية فــي الرصــد فــي دول اإلقليــم. وكانــت 

نتائــج عمليــات التقييــم التــي قــام بهــا الخبــراء واالختصاصيــون أن الطــرق المســتخدمة فــي هــذا الدليــل بحاجــة إلــى 
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بعــض التعديــات والتحديثــات ، وإضافــة بعــض الطــرق والبروتوكــوالت التــي تغطــي الموضوعــات المســتجدة 

فــي برامــج الرصــد والمتابعــة مثــل رصــد ومراقبــة المصايــد البحريــة ، والرصــد االجتماعــي واالقتصــادي وكذلــك 

تقييــم فعاليــة إدارة المحميــات البحريــة.

وللتأكيــد علــى االســتفادة القصــوى مــن قبــل الباحثيــن وفــرق الرصــد والمراقبــة فــي مؤسســات دول اإلقليــم، فقــد 

قامــت الهيئــة بإعــداد هــذا الدليــل اســتنادًا علــى ترجمــة وتنقيــح وتدقيــق الدليــل االسترشــادي الجديــد ) العــدد الســابع 

عشــر( مــن سلســلة اإلصــدارات العلميــة للهيئــة. 

والهيئــة اإلقليميــة إذ تقــدم هــذا الدليــل اإلرشــادي للطــرق الموحــدة لمســح الموائــل واألنــواع الرئيســية باللغــة 

العربيــة تأمــل أن تلعــب دورهــا فــي بلــوغ الهــدف المــراد وهــو رفــع الوعــي البيئــي بأهميــة صــون وحمايــة المــوارد 

الحيــة الفريــدة والمميــزة  واالســتخدام المســتدام لهــذه المــوارد والثــروات فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن.

أ. د. زياد بن حمزة أبو غراره

األمين العام
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شكر وتقدير

لقــد تــم إعــداد وتحديــث اإلصــدار الثانــي مــن دليــل الطــرق الموحــدة لمســح الموائــل واألنــواع الرئيســية فــي البحــر األحمــر 

وخليــج عــدن مــن قبــل الهيئــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن )PERSGA(، كإحــدى مخرجــات 

مشــروع اإلدارة اإلســتراتيجية المعتمدة على النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن )SEM(، والممول من مرفق 

 .)WB( والبنــك الدولــي )GEF( البيئــة العالمــي

وفــي هــذا الصــدد تتقــدم  الهيئــة اإلقليميــة بخالــص الشــكر لجميــع المؤلفيــن والرســامين والمراجعيــن والمدققيــن الذيــن 

ســاهموا فــي إعــداد هــذا الدليــل.

كمــا تتقــدم الهيئــة باالمتنــان والتقديــر للعديــد مــن المتخصصيــن والمراجعيــن اإلقليمييــن والدولييــن علــى المســاهمة الكبيــرة 

التــي قدموهــا فــي اســتكمال هــذه الوثيقــة، وعلــى وجــه الخصــوص لــكل مــن د. ضــرار نصــر ، د. شــيخ الديــن األميــن ، 

د. ناهــد عثمــان )جمهوريــة الســودان( ، د.محمــد قطــب ،  د. محســن الشــربيني ، د. أمجــد الشــافعي ، د.محمــود حنفــي 

)جمهوريــة مصــر العربيــة( ، د. معــروف خلــف )المملكــة األردنيــة الهاشــمية( ، د. أحمــد المنســي ، د.محمــد شــبراك 

)المملكــة العربيــة الســعودية( ، د. أنطونــي روفائيــل )أســتراليا( ، د. أنطونــي هوتــن )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( ، د. 

مارينــا كوســتا )إيطاليــا( ، د. أحمــد خليــل ، د. زاهــر العجــوان ، د.محمــد إســماعيل ، م. إســام طــه )بيرســجا(.

كمــا تتقــدم الهيئــة بخالــص الشــكر والتقديــر للدكتــور ماهــر عبــد العزيــز عامــر )برســجا( علــى مراجعــة وتحريــر وتدقيــق 

جميــع الفصــول وكذلــك التنســيق بيــن االستشــاري وبقيــة المراجعيــن، وأيضــا لترجمــة جميــع أجــزاء الدليــل إلــى اللغــة 

العربيــة.
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

المقدمة. 1

مشــروع اإلدارة اإلســتراتيجية القائمــة علــى النظــم  ...
اإليكولوجيــة للبحــر األحمــر وخليــج عــدن

بتنفيــذ  الدولــي  البنــك  مــن  الهيئــة اإلقليميــة وبدعــم  قامــت 
النظــم  علــى  القائمــة  اإلســتراتيجية  اإلدارة   « مشــروع 
اإليكولوجيــة للبحــر األحمــر وخليــج عــدن« ، الــذي يشــار 
مولــه  والــذي   »  SEM  « مشــروع  باســم  بعــد  فيمــا  إليــه 
مرفــق البيئــة العالمــي )GEF(.  وقــد ركــز المشــروع علــى 
تحســين إدارة المــوارد البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج 
عــدن وذلــك عــن طريــق العمــل علــى حمايــة المــوارد البحريــة 
وتقديــم الحوافــز للمجتمعــات المحليــة ورفــع الوعــي والمعرفــة 
بأهميــة المــوارد البحريــة بيــن الــدول األعضــاء. وتــم تحقيــق 
هــذه النتائــج والمخرجــات مــن خــال التوفيــر والدعــم الفنــي 
لبعــض المحميــات البحريــة المختــارة كمواقــع رائــدة ، بمــا فــي 
ذلــك رفــع الوعــي بالنهــج التشــاركي فــي اســتخدام المــوارد 
البحريــة وذلــك بتطبيــق مبــادئ اإلدارة القائمــة علــى النظــام 

اإليكولوجــي..

وقــد احتــوي المشــروع علــى ثاثــة مكونــات تقنيــة رئيســية 
المشــروع.  بــإدارة  الخــاص  الرابــع  المكــون  إلــى  باإلضافــة 
وقــد نفــذ هــذا المشــروع علــى مــدار خمســة ســنوات. وكجــزء 
مــن هــذا المشــروع انطــوت المرحلــة األولــى مــن المشــروع 
علــى إنشــاء قاعــدة لــإدارة القائمــة علــى النظــام اإليكولوجــي 
الحالــي  الوضــع  تقييــم  خــال  مــن  المنطقــة  فــي   )EBM(
الفنيــة  الجوانــب  حيــث  مــن  المحميــة  البحريــة  للمناطــق 
واإلداريــة والتشــريعية، كمــا كان مــن الضــروري  خــال هــذه 
المرحلــة المبكــرة مــن المشــروع مراجعــة وتحديــث دليــل الهيئــة 

لطــرق رصــد ومســح الموائــل المســتخدم فــي اإلقليــم.

دليــل الهيئــة االسترشــادي لمســح الموائــل واألنواع  	..
الرئيســية فــي البيئــة البحرية )2004(

الموائــل  لمســح  االسترشــادي  الهيئــة  دليــل  إعــداد  تــم  لقــد 
واألنــواع الرئيســية فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن)2004( 

ذوي  والباحثيــن  الخبــراء  مــن  كبيــر  عــدد  مــع  بالتعــاون 
تطويــر  وتــم  بالمنطقــة.  البحريــة  بالبيئــة  والخبــرة  المعرفــة 
هــذا الدليــل واختبــاره علــى مــدار أربعــة ســنوات )2000-
تــم انجــاز هــذا الدليــل مــن خــال مكــون  2004(. حيــث 

الحفــاظ علــى الموائــل والتنــوع البيولوجــي فــي برنامــج العمــل 
االســتراتيجي للبحــر األحمــر وخليــج عــدن )SAP( ، وهــو 
مشــروع ممــول مــن مرفــق البيئــة العالمــي )GEF( والــذي قــام 
بتنفيــذه بجانــب الهيئــة )PERSGA( كل مــن برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي )UNDP( وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة 
)UNEP( والبنــك الدولــي )WB( وبتمويــل إضافــي مقــدم 
مــن البنــك اإلســامي للتنميــة )IDB(. وبعــد دراســة شــاملة 
ومســتفيضة تــم إعــداد كل فصــل بواســطة متخصصيــن فــي 

مجــاالت تخصصهــم.

ولتقييــم الوضــع الراهــن للموائــل واألنــواع الرئيســية فــي ظــل 
األنشــطة البشــرية القائمــة فقــد كانــت الحاجــة ملحــة إلجــراء 
مســوحات ميدانيــة دوريــة للموائــل واألنــواع فــي اإلقليــم بحيــث 
يمكــن مقارنــة هــذه المســوحات فــي المناطــق المختلفــة فيمــا 

يختــص بفحواهــا وطبيعتهــا ونتائجهــا وتفاصيــل بياناتهــا.

وإلدراك هــذا الهــدف فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد مطبوعــة فــي 
عــام 2004 تحــت عنــوان »الطــرق الموحــدة لمســح الموائــل 
واألنــواع الرئيســية فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن« كواحــدة 
مــن سلســلة إصداراتهــا العلميــة )رقــم 10( باللغــة اإلنجليزيــة 
المســتوى  علــى  االختصاصييــن  تقديــر  نالــت  والتــي   -
العالمــي؛ الســيما أن إعــداد هــذه الخطــوط اإلرشــادية تــم بعــد 
مراجعــة للطــرق المســتخدمة وقتهــا فــي شــتى بقــاع العالــم. 
وتحتــوى علــى طــرق للمســح فــي المجــاالت المختلفــة مثــل 
الشــعاب المرجانيــة وأشــجار الشــورى والحشــائش البحريــة 

باإلضافــة إلــى الطيــور والثدييــات والســاحف البحريــة.

وتبــع ذلــك قيــام الهيئــة خــال عــام 2003 بعقــد سلســلة مــن 
علــى  لتدريبهــم  لألخصائييــن  اإلقليميــة  التدريبيــة  الــدورات 
فهــم هــذه الطــرق. وكانــت هــذه الــدورات التدريبيــة بمثابــة 
وســائل لتقييــم هــذه الطــرق وتحديــد قابليتهــا للتطبيــق فــى 
إقليــم البحــر األحمــر وخليــج عــدن. وكانــت نتائــج عمليــات 
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التقييــم التــي قــام بهــا االختصاصيــون أنهــا مناســبة لإقليــم 
لبســاطتها واســتخدامها علــى نطــاق واســع، حيــث تــم تعديــل 

بعــض الطــرق لتناســب قــدرات وإمكانيــات دول اإلقليــم.

لقــد تــم إعــداد الطــرق الموحــدة للمســح بواســطة خبــراء دولييــن 
لهــم خبــرات طويلــة فــي اإلقليــم. وتــم تصميــم هــذه الطــرق 
لتناســب األوضــاع فــي المنطقــة، ولتكــون بســيطة ومناســبة 
تدريبــي.  وكدليــل   ، والرصــد  المســوحات  فــي  لاســتخدام 
وعــاوة علــى ذلــك فهــي ســهلة االســتعمال، وذات دقــة عاليــة 
بمــا فيــه الكفايــة لتوفيــر الحــد األدنــى مــن الشــروط المطلوبــة 

لتقييــم حالــة البيئــة.

فيهــا  النظــر  ينبغــي  التــي  الهامــة  النقــاط  بعــض  وهنــاك 
قبــل البــدء فــي تنفيــذ أي برنامــج لتجميــع العينــات؛ فمــن 
المعــروف أن التبايــن ســمة مميــزة لجميــع النظــم البيولوجيــة 
وهــو مــن الظواهــر الطبيعيــة. وإذا كان أحــد أهــداف البرنامــج 
جمــع أخــذ العينــات للكشــف عــن تأثيــر األنشــطة البشــرية، 
مــن الضــروري أن يكــون للباحــث قــدرة علــى التفريــق بيــن 
التبايــن الطبيعــي أو الناجــم عــن تدخــل اإلنســان فــي النظــام 
الدراســة  قيــد  البيئــة  فهــم  المهــم  مــن  ولذلــك  االيكولوجــي. 
واألحيــاء المرتبطــة بهــا مــن ناحيــة بيولوجيتهــا مثــل التغذيــة 
بيــن  والعاقــة  هجرتهــا،  وأنمــاط  التكاثــر،  فــي  وســلوكها 
اســتنتاجات  أي  لتجنــب  وذلــك  والفريســة،  منهــا  المفتــرس 
غيــر دقيقــة، ومــن ثــم التقليــل مــن قيمــة التوصيــات المقدمــة 

للمســئولين عــن اإلدارة البيئيــة.

واحتــوت النســخة األصليــة مــن الدليــل االسترشــادي للعــام 
2004 علــى 9 فصــول كمــا هــو موضــح أدنــاه:

الف�صل الأول: التقييم السريع للبيئة الساحلية 
)Dr. A.R.G. Price(

الف�صل الثاين: منطقة المد والجزر وأشجار الشورى 
)Dr. D. Jones(

الف�صل الثالث: المرجان والمجموعات المرجانية 
)Dr. L. DeVantier(

الف�صل الرابع: الحشائش والطحالب البحرية 

)Dr. F. Leliaert and Prof. Dr. E. Coppejans(
)Dr. J. Kemp( الف�صل اخلام�س: أشجار الشورى

الف�صل ال�صاد�س: أسماك الشعاب المرجانية 
)Dr. W. Gladstone(

الف�صل ال�صابع: الساحف البحرية 
)Dr. N. Pilcher(

الف�صل الثامن: الطيور البحرية 
)Dr. S.F. Newton(

)Dr. A. Preen( الف�صل التا�صع: الثدييات البحرية
فصــل  كل  إعــداد  تــم   )2004( االسترشــادي  الدليــل  وفــي 
مــن الفصــول بإتبــاع نســق مماثــل وإن لــم يكــن متطابًقــا. 
حيــث تــم اســتعراض مقدمــة لــكل فصــل حــول مبــررات خلفيــة 
للطــرق المســتخدمة، يتبعهــا وصــف للطريقــة أو مجموعــة 
أو مجموعــة  لموئــل  اســتخدامها  يمكــن  التــي  الطــرق  مــن 
مصحوبــة  الرصــد  طــرق  معظــم  وكانــت  محــددة.  أنــواع 
بنمــاذج مســح مناســبة ووصــف حــول كيفيــة تحليــل البيانــات 
وبعضهــا يشــمل أيًضــا أدلــة أو مفاتيــح لتعريــف وتصنيــف 

األنــواع.

الموحــدة  	.. الطــرق  دليــل  تحديــث  مــن  الغــرض   
البحــر  فــي  الرئيســية  واألنــواع  الموائــل  لمســح 

عــدن  وخليــج  األحمــر 

تعتبــر عمليــة مــدى اســتخدام اإلصــدار النهائــي مــن دليــل 
مســح الموائــل واألنــواع الرئيســية )2004( فــي منطقــة البحــر 
لفهــم  وخصوصــا  معروفــة،  غيــر  عــدن  وخليــج  األحمــر 
أنشــطة المراقبــة البيئيــة واالجتماعيــة التــي كانــت مســتمرة 

علــى ســواحل دول الهيئــة.

ولمعالجــة هــذه الفجــوة فــي معرفــة الوضــع الحالــي للدليــل 
تحديثــات  أيــة  حــول  االطــاع  فــي  للمســاعدة  وكذلــك   ،
طــرأت علــى هــذا الدليــل ، فقــد تــم التعاقــد مــع مجموعــة 
الحالــي  الوضــع  لمراجعــة  اإلقليمييــن  االستشــاريين  مــن 
فيمــا يتعلــق ببرامــج الرصــد والمراقبــة فــي كل مــن الــدول 
اإلدارة  مشــروع  خــال  مــن  وذلــك  بالهيئــة  األعضــاء 
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اإلســتراتيجية )SEM(. وللمســاعدة فــي هيكلــة المراجعــات 
، تــم التعاقــد مــع استشــاري دولــي  والــذي بــدوره قــام بإعــداد 
مراجعــة  فــي  اإلقليميــن  االستشــاريين  لمســاعدة  نموذجيــن 
وتقييــم الدليــل وهمــا : )نمــوذج 1( وهــو عبــارة عــن مســتند 
مراجعاتهــم  إكمــال  فــي  الســتخدامه  لاستشــاريين  قياســي 
، و) نمــوذج 2( وهــو عبــارة عــن جــدول بيانــات لتزويــد 
انظــر   ( الرصــد  مواقــع  حــول  بالمعلومــات  المستشــارين 

.)1.2 والملحــق   1.1 الملحــق 

أنجزهــا  التــي  المراجعــات  تلــك  مــن  الغــرض  وكان 
الدولــي  واالستشــاري  الهيئــة  مســاعدة  هــو  االستشــاريون 
فــي   تحديــد طــرق الرصــد التــي تــم اعتمادهــا وتطبيقهــا 
علــى نطــاق واســع داخــل اإلقليــم خــال الفتــرة الماضيــة، 
كمــا هدفــت أيضــا إلــى مســاعدة الهيئــة فــي تحديــد مســتويات 

التدريبيــة. واالحتياجــات  الحاليــة  القــدرات 

وبعــد ذلــك ُدعــي مستشــارو برامــج الرصــد مــن دول اإلقليــم 
لحضــور ورشــة عمــل فــي المقــر الرئيســي للهيئــة فــي الفتــرة 
مــن 25 إلــى 26 فبرايــر 2015 حيــثُ طلــب منهــم خالهــا 
تقديــم نتائــج مراجعاتهــم للدليــل. كمــا وفــرت ورشــة العمــل 
هــذه الفرصــة للمشــاركين الوطنييــن لمناقشــة والتحقــق مــن 

المحتــوى المقتــرح لدليــل رصــد الموائــل واألنــواع.

وعلــى الرغــم مــن أن دليــل الهيئــة لمســح الموائــل واألنــواع 
فــإن  تــم إعــداده منــذ أكثــر مــن 14 عاًمــا ،  قــد   )2004(
العديــد مــن الطــرق التــي تــم تضمينهــا كانــت تســتند إلــى 
طــرق المســح القياســية العالميــة للنظــم اإليكولوجيــة البحريــة 
المداريــة )English et al. 1997( ومــا زالــت معظــم هــذه 
الطــرق القياســية تعكــس أفضــل الممارســات الدوليــة الحاليــة. 
إال أن هنــاك اســتثناءات كمــا هــو متوقــع خــال هــذه الفتــرة 
الزمنيــة ، وتتعلــق غالبيــة هــذه االســتثناءات بالتطــور فــي 
الحديثــة  التقنيــات  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  الرصــد  برامــج 

لتتبــع الحيوانــات أو تســجيل الصــور تحــت المــاء.

/http://reefcheck.org  (1(
http://coraldisease.org/diseases  (2(

http://www.seagrasswatch.org/home.html  (3(

فعلــى ســبيل المثــال ، أدى انخفــاض تكلفــة صــور األقمــار 
الصناعيــة عاليــة الدقــة إلــى زيــادة القــدرة علــى إنشــاء خرائــط 
يتطلــب  ، وهــذا  جــدا  بدقــة وجــودة عاليــة  الموئــل  لتوزيــع 
إدخــال أســاليب حديثــة لبرامــج الرصــد والمراقبــة الرئيســية. 
وبالمثــل ، أدى توفــر الكاميــرات الرقميــة منخفضــة التكلفــة 
للتصويــر تحــت المــاء إلــى انتشــار مجموعــة مــن أســاليب 
التصويــر الفوتوغرافــي والفيديــو لتســجيل الكائنــات القاعيــة 
الكاميــرات  اســتخدام  أصبــح  لذلــك،  ونتيجــة  واألســماك. 
الرقميــة ومقاطــع الفيديــو أكثــر شــيوًعا فــي طــرق الرصــد 
للشــعاب المرجانيــة والمجتمعــات  المــدى  والمراقبــة طويلــة 

المرتبطــة بهــا.

هنــاك  كانــت   ، التكنولوجيــة  التطــورات  إلــى  وباإلضافــة 
أيًضــا تحديثــات للبرامــج القياســية  لدراســة ومراقبــة الشــعاب 
 ReefCheck((( المرجانيــة ، مثــل بروتوكــول الريــف تشــيك
أســاليب  تطويــر  تــم  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  األحمــر.  للبحــر 
للتغيــرات  المرجانيــة  الشــعاب  لتقييــم مرونــة  تحديــًدا  أكثــر 
وأمــراض   )Obura and Grimsditch 2009( المناخيــة 
 Raymundo et( وغيرهــا  Coral Diseases((( المرجــان
al. 2008(.  كمــا تــم تطويــر بروتوكــوالت مســح قياســية 

تطويرهــا  تــم  التــي  لتلــك  مماثلــة   ، عالمًيــا  مقبولــة  أخــرى 
البحريــة  الحشــائش  موائــل  لمراقبــة   ، المرجانيــة  للشــعاب 
 SeagrassWatch(3( McKenzie et al. 2003 and(

 .)McKenzie 2003

وكانــت هنــاك بعــض الثغــرات الرئيســية فــي طــرق الرصــد 
المدرجــة فــي دليــل مســح الموائــل واألنــواع )2004( والتــي 
تتعلــق برصــد ومراقبــة: العوامــل االقتصادية-االجتماعيــة 
المناطــق  إدارة  فعاليــة  وتقييــم  األســماك  مصايــد  ومراقبــة 
المحميــة البحريــة ورصــد ومراقبــة نوعيــة الميــاه البحريــة. 
تــم  الفصــول  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   ، ذلــك  علــى  وعــاوة 
تقديمها في الغالب في هذا الدليل في شكل ثابت ، إال أن 
هنــاك ثغــرات معينــة مــن حيــث مســتوى التفســير المقــدم فــي 
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كل فصــل. فمثــا ، فــي فصــل واحــد تــم اســتعراض مجموعــة 
من طرق المســح المختلفة ، ولكن لم يتم توضيح األســباب 
التــي تجعــل طريقــة مســح أكثــر مائمــة مــن األخــرى. وفيمــا 

يلــي نوضــح أســباب هــذه الثغــرات: 

التمييــز بيــن صعوبــة مســتويات المســح: يعتبــر دليــل طــرق 
الرصــد والمســح الــذي أعــده هيــل وويلكنســون )2004( مــن 
إلــى  الحاجــة  أدركــت  التــي  بيــن أول األدلــة االسترشــادية 
التمييــز بيــن مســتويات الصعوبــة فــي طــرق المســح والتــي 
أدرجت في دليل المســح الخاص بهم. وقد صنف المؤلفان 
طــرق المســح فــي المســتوى األول )المجتمــع(، والمســتوى 
البحثــي(  )المســتوى  الثالــث  )المتوســط( والمســتوى  الثانــي 
مــن  العديــد  تبنــت   ، الحيــن  ذلــك  ومنــذ   .)1.1 )الجــدول 
األدلــة اإلرشــادية نهجــا مماثــا وهــذا أمــر بالتأكيــد اســتحق 
مــن الهيئــة اإلقليميــة  أن تحــدث الدليــل االسترشــادي لرصــد 

الموائــل واألنــواع.

برامــج المراقبــة التشــاركية: وإلحاقــًا للنقطــة الســابقة واعتراًفــا 
بالحاجــة إلــى زيــادة مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي رصــد 
وإدارة المــوارد البحريــة ، كانــت هنــاك أيًضــا زيــادة واســعة 
فــي برامــج الرصــد والمراقبــة والتــي يشــارك فيهــا المواطــن 
العــادي أو التــي تعــرف ببرامــج  »علــم المواطــن«. ومــن 
أمثلــة هــذه األنــواع مــن البرامــج برنامــج »عيــن علــى الشــعاب 
 ، أســتراليا  فــي   )(((’Eye on the Reef‘( المرجانيــة« 
وبرنامــج ))))SandWatch( وهــو برنامــج عالمــي لمراقبــة 
الشــواطئ عــن طريــق المجتمــع. ومثــال أخــر فــي منطقــة 
إنشــاء  كوســتو  جمعيــة  دعمــت  حيــث   ، األحمــر  البحــر 
برنامــج فــي بورســودان حــول معرفــة الغواصــون ألســماك 
القــرش )‘)))Divers Aware of Sharks(، كمــا طــورت 
كوســيلة   )Cousteau Divers(((( ســجل  الجمعيــة  نفــس 
أكثــر عموميــة لتســجيل األنــواع والوضــع الراهــن. إن دعــم 
للرصــد  المواطــن  علــوم  برامــج  مــن  األنــواع  هــذه  اعتمــاد 

http://www.gbrmpa.gov.au/managing-the-reef/how-the-reefs-managed/eye-on-the-reef  (4(
/http://www.sandwatch.ca  (5(

/http://www.cousteau.org/cause/shark-and-ray-project  (6(
/http://www.cousteaudivers.org  (7(

والمراقبــة علــى نطــاق واســع ســوف يجلــب العديــد مــن الفوائــد 
والمزايــا إلقليــم البحــر األحمــر وخليــج عــدن فــي عمليــات 

الرصــد والمراقبــة.

برامــج مراقبــة مصايــد األســماك: عنــد وضــع برامــج لرصــد 
مصائــد األســماك فإنــه مــن الصعــب االعتمــاد علــى مصائــد 
األســماك المداريــة متعــددة األنــواع ، ال ســيما عندمــا تتدهــور 
طــول  علــى  عشــوائية  بطريقــة  المصيــد  رصــد  عمليــات 
ولمعالجــة  ثابتــة.  مواقــع  فــي  مــن رصدهــا  بــداًل  الســاحل 
هــذه المشــكلة ، تــم تطويــر برامــج المراقبــة التشــاركية فــي 
كل مــن مناطــق إنــزال المصيــد أو فــي أماكــن أخــرى يقــوم 
فيهــا الصياديــن الحالييــن أو الســابقين بتســجيل البيانــات. 
ونظــًرا ألن مســجلي البيانــات قــد يكونــوا أكثــر درايــة باألنمــاط 
المحليــة فــي عمليــات رصــد المصيــد ، فإنهــم قــد يكونــوا 
البيانــات  أكثــر قــدرة علــى معرفــة متــى وأيــن يتــم تجميــع 
ومقارنتهــا بمســجلي البيانــات مــن الســلطات المحليــة الذيــن 
قــد ال يعرفــون أيــن أو متــى يميــل الصيــادون إلــى إنــزال 
مصيدهــم. وعلــى الرغــم مــن أن اإلقبــال علــى نطــاق واســع 
علــى هــذه األنــواع مــن برامــج مراقبــة المصايــد التشــاركية لــم 
يتحقــق بالكامــل ، فقــد تــم وقتهــا إثبــات الجــدوى الكاملــة مــن 

هــذه البرامــج.

الرغــم  علــى  االجتماعي-االقتصــادي:  الرصــد  برامــج 
فــي مراقبــة  االســتخدام  إرشــادات حــول طــرق  مــن وجــود 
الوضــع االجتماعي-االقتصــادي بيــن المجتمعــات الســاحلية 
والبحريــة ، إال أنــه لــم تكــن هنــاك فــي منطقــة البحــر األحمــر 
وخليــج عــدن طريقــة قياســية لرصــد العوامــل االجتماعيــة-
االقتصاديــة. وهــذا مثــل فجــوة كبيــرة فــي دليــل مســح الموائــل 
ويمكــن  معالجــة.  إلــى  تحتــاج  والتــي   )2004( واألنــواع 
للمســوحات االجتماعية-االقتصاديــة أن تســتخدم مجموعــة 
مــن  المئــات  وهنــاك   ، المختلفــة  األســاليب  مــن  واســعة 
المؤشــرات المحتملــة التــي تــم تطويرهــا. كمــا أنــه ال يوجــد 
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حــل واحــد يناســب الجميــع والحاجــة ماســة إلــى استشــارات 
ولجــان اســتماع ومعرفــة رأي الخبــراء عنــد مرحلــة تصميــم 
االســتبيانات لتطويــر بروتوكــول جديــد حــول رصــد ومراقبــة 

االجتماعية-االقتصاديــة. العوامــل 

تقييــم فعاليــة اإلدارة للمناطــق المحميــة البحريــة: هنــاك 
إدارة  فعاليــة  لتقييــم  المتاحــة  الطــرق والبرامــج  مــن  العديــد 
تــم  المشــروع  فتــرة  وخــال  البحريــة.  المحميــة  المناطــق 
تطبيــق برنامــج البنــك الدولــي عــن طريــق بطاقــات قيــاس 
األداء )WB-ScoreCards( لتقييــم فعاليــة اإلدارة لشــبكة 
 .)Staub and Hatziolus 2004( الهيئــة  محميــات 
لمشــروعات  اإلدارة  فعاليــة  لتقييــم  برنامــج  يوجــد  وأيضــا 
التنــوع البيولوجــي والتــي قــام بتطويرهــا مرفــق البيئــي العالمــي 
)GEF(  ولكنهــا أكثــر تعقيــدا مــن طريقــة بطاقــات قيــاس 
األداء للبنــك الدولــي، ولهــذا تــم خــال فتــرة المشــروع اختيــار 
وتطبيــق تقييــم فعاليــة اإلدارة للمناطــق المحميــة باســتخدام 

بطاقــات قيــاس األداء للبنــك الدولــي.

نوعيــة ميــاه البحــر: هنــاك العديــد مــن الطــرق المتاحــة 
لرصــد ومراقبــة نوعيــة ميــاه البحــر التــي اعتمــدت بعضهــا 
فــي بلــدان المنطقــة ، ولكــن ال توجــد توصيــات بشــأن أفضــل 

الممارســات القياســية.

والخبــراء  بالهيئــة  الخبــراء  مــع  مناقشــات  إجــراء  وبعــد 
الدليــل االسترشــادي لرصــد  تــرك  اقتــراح  تــم  اإلقليمييــن ، 
الموائــل واألنــواع للعــام 2004 كمســتند مرجعــي مســتقل. كمــا 
تــم وبالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة اإلقليمييــن مناقشــة 
قائمــة أولويــات مؤشــرات الرصــد والمراقبــة وأنســب الطــرق 
الســتخدامها فــي جمــع البيانــات لهــذه المؤشــرات إلدراجهــا 
فــي الدليــل المحــّدث فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة فــي جــدة 

.)2015 )فبرايــر 

أمثلة على أولويات مؤشرات الرصد لبعض األنواع

مثال السالحف البحرية
حالة شواطئ التعشيش )المسارات ، األعشاش إلخ( 	
وجود الساحف في مناطق التغذية 	

أنماط الحركة باستخدام العامات والترقيم 	

مثال الطيور البحرية
أماكن تعشيش الطيور البحرية 	
الغيــر  	  / الموجــودة   / لوحظــت  التــي  األخــرى  األنــواع 

بكثــرة الموجــودة   / موجــودة 

مثال الثدييات البحرية
األنــواع التــي لوحظــت / الموجــودة / الغيــر موجــودة /  	

الموجــودة بكثــرة

مثال نوعية المياه
أسفرت المناقشات حول خصائص مياه البحر ذات 
األولوية التي يمكن إدراجها في برنامج الرصد عن 

التالي؛

درجة الحرارة* 	
الشفافية * 	
الملوحة* 	
التيارات 	
مستوى سطح البحر* 	
درجة الحموضة * 	
األوكسجين الذائب 	
العناصر الغذائية )المغذيات( 	
الكثافة 	
الكلوروفيل أ 	
الملوثات العضوية وغير العضوية 	

*  المؤشــرات التي يمكن أن يشــارك فيها المجتمع المحلي 
فــي جمــع البيانــات. قــد يكــون مــن الممكــن أيًضــا تدريــب 
الميــاه  مــن  عينــات  جمــع  علــى  المحلــي  المجتمــع  أفــراد 

إلرســالها إلــى المختبــر لتحليــل صفــات معينــة.

تــم إعــادة صياغــة مؤشــرات األولويــة المختــارة وطــرق المســح 
المفضلــة فــي شــكل أكثــر إيجــاًزا وتناســًقا. وإذا كان هنــاك 
أكثــر مــن طريقــة مســح ممكنــة ، فقــد تــم تصنيــف الطــرق 
نمــوذج  إعــداد  تــم  كمــا    .)1.1 )الجــدول  للصعوبــة  وفًقــا 
اســتبيان قياســي لــكل طريقــة مــن الطــرق ، وأيضــا تــم توفيــر 
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نمــاذج االســتبيان إلــى جانــب وصــف حــول كيفيــة مــلء كل 
نمــوذج مــن النمــاذج فــي شــكل جــدول )الجــدول 1.2(. وهــذه 
األدلــة المختصــرة مخصصــة لاســتخدام كمذكــرة مســاعدة 

طباعتهــا  والمراقبيــن  للمســاحين  يمكــن  والتــي  مفكــرة،  أو 
وأخذهــا معهــم فــي قــارب الرصــد لتذكيــر أنفســهم بكيفيــة 

إكمــال نمــوذج االســتبيان بشــكل صحيــح.

جدول 1.1. مستويات طرق المسح والرصد

درجة الصعوبةالمستوى

فــي مجتمعياألول محــدودة  ســابقة  خبــرة  ذوي  أفــراد  قبــل  مــن  تنفيذهــا  يمكــن 
بالطريقــة لتعريفهــم  ميدانــي  تدريــب  بعــد  التخصــص 

فــي متوسطالثاني الســابقة  الخبــرة  بعــض  لديهــم  أفــراد  قبــل  مــن  تنفيذهــا  يمكــن 
بالطريقــة لتعريفهــم  ميدانــي  تدريــب  بعــد  التخصــص 

فــي متطور/ علميالثالث الخبــرة  ذوي  األفــراد  أو  العلمــاء  قبــل  مــن  تنفيذهــا  يمكــن 
بالطريقــة لتعريفهــم  الحقلــي  التدريــب  بعــد  التخصــص 
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جدول 1.2.  ملخص للتعليمات واإلرشادات المقدمة في جميع نماذج المسح القياسية 

مسوحات التحق األرضي )المستوى 1(

بيانات المسح

الدولة
سجل كود الدولة كاألتي

SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti 

المكان
سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال 

، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس

نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء 
العلوي من ورقة المسح ، باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد 

سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>50 ٪ سحاب( ، 3 = مشمس و سحاب 
)50 ٪ و 50 ٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر

قوة الرياح

نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن 
تسجيلها في أعلى نموذج المسح باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء 

)>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )4 - 6 عقدة( ، 3 =  معتدل )7 - 10 
عقدة( ، 4 = قوي )11 - 15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء 
العلوي من نموذج المسح. استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه 

الذي تأتي منه الرياح )على سبيل المثال ، تأتي الرياح من SE وما إلى ذلك(.

بيانات الموقع

إحداثيات الموقع
سجل إحداثيات الموقع بالـ GPS )يمكنك استخدام رقم 

)GPS إحداثيات النقطة األصلية كما هي مخّزنة في

سجل عمق المياه بالمترالعمق )متر(

سجل درجة حرارة المياهدرجة حرارة المياه

سجل درجة شفافية المياه )الرأسية( بالمترشفافية المياه )متر(

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة )القاع( السائد هو الطميقاع طيني

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة )القاع( السائد هو الرملقاع رملي

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة )القاع( السائد صخريقاع صخري

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة )القاع( السائد شعاب مرجانيةشعاب مرجانية

ضع عامة في المربع إذا كان معظم القاع مغطى بالطحالبتكوينات من الطحالب 
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ضع عامة في المربع إذا كان معظم القاع مغطى بالمرجان الصلب الحيمرجان صلب حي

حشائش بحرية متفرقة)>40 %(
ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة 

عن أعشاب بحرية متفرقة )>40 %(

حشائش بحرية كثيفة)<40 %(
ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة 

عن أعشاب بحرية كثيفة  )<40 %(

)m 15 > ( ضع عامة في المربع إذا كانت المياه عميقة < عمق 15 متًرامياه عميقة

أخرى
ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد هو 

شيء آخر )وقم بتدوين ما هو عليه(

الصور الفوتوغرافية
سجل رقم البداية والنهاية للصور. هناك طرق مختلفة للمساعدة في التمييز 

بين الصور من مواقع مختلفة. يمكنك كتابة رقم إحداثيات كل صورة 
على ورقة وتصوير الرقم. يمكنك تصوير نموذج المسح بين المواقع 

الوصف

اكتب وصًفا موجًزا لما تاحظه ، مع ذكر الخصائص الفيزيائية والبيولوجية 
السائدة في قاع البحر ، فمثَا ينمو عشب البحر Halophila ovalis على الرمال 
المسطحة مع وجود زلط متناثر في بعض األحيان وليس هناك غطاء حي آخر 

›أو‹ مجتمع مرجاني صلب من الشكل الكتلي والذي تهيمن عليه مستعمرات 
Porites وتتخللها الرمال.  ويجب أن يتضمن هذا الوصف أسماء األنواع 

السائدة بقدر اإلمكان، وإذا كانت هناك أنواع ال تعرفها ، التقط صوًرا لها. 
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)DAN Trauma and Oxygen kits( شكل 1.1.  مثال لحقيبة اإلسعافات األولية للغوص

إرشادات حول سالمة الغوص
فيمــا يلــي نصائــح حــول انجــاز الغــوص الترفيهــي والعلمــي 
 Divers Alert Network مــن  )مقتبــس  آمنــة  بطريقــة 

 )DAN

خططًا لعملية الغوص ونفذ خطة الغوص. 	
إمكانيــة  	 مــن  التحقــق  المســح -  قبــل  المخاطــر  تقييــم 

الوصــول إلــى الموقــع ، وحالــة الطقــس ، والمــد والجــزر 
، والوقــت ، الــخ

اتخــذ شــخص يمكــن االتصــال واالعتمــاد عليــه ليقــوم  	
بتنبيهــك إذا لــم تعــد أنــت وفريــق المســح فــي وقــت محــدد 

ومتفــق عليــه.
يجــب أن يكــون لديــك هاتًفــا محمــواًل أو راديــو بحرًيــا  	

وتأكــد مــن أخــذ تفاصيــل االتصــال بالطــوارئ معــك علــى 
القــارب.

مــن  	 تقــي  والتــي  المناســبة  واألحذيــة  المابــس  ارتــداء 
الشــمس. أشــعة 

كن على علم بالحيوانات البحرية الخطرة. 	
يجــب أن يتــم تدريــب واعتمــاد جميــع الغواصيــن بشــكل  	

اإلســعافات  اســتخدام  كيفيــة  علــى  وتدريبهــم  صحيــح 
باألكســجين. األوليــة 

بعــد  	 حتــى  تدريبهــم  مواصلــة  الغواصيــن  علــى  يجــب 
مؤهليــن  مدربيــن  مــع  متقدمــة  دورات  وأخــذ  تأهيلهــم 
بشــكل صحيــح ، بمــا فــي ذلــك تقنيــات إنقــاذ الغــوص 

باألكســجين. األوليــة  واإلســعافات 
يجــب أن يخضــع الغواصــون لفحوصــات طبيــة ســنوية  	

للغــوص ، خاصــة بعــد المــرض واإلصابــة أو إذا تــم 
وصــف أدويــة جديــدة منتظمــة.

ليــس هنــاك شــيء يســتحق المخاطــرة بحيــاة اإلنســان. ال  	
تضــع نفســك أو اآلخريــن فــي خطــر.

استخدم غرائزك - إذا كنت ال تشعر باألمان ، فتوقف  	
عن عمليات المســح والدراســة فورًا.

أثنــاء الغــوص ، مــن المهــم أن تشــرب ميــاه عذبــه بكثــرة  	
وبانتظــام. تجنــب المــواد الكحوليــة أو غيرهــا مــن المــواد 
وعــدم ممارســة التماريــن الرياضيــة الثقيلــة ، قبــل وبعــد 

الغــوص.
قبــل مغــادرة الشــاطئ ، تحقــق مــن أن قــارب الغــوص  	
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الــذي تســتخدمه يحتــوي علــى مجموعــة مــن اإلســعافات 
 DAN حقيبــة  )مثــل  األوكســجين  ومجموعــة  األوليــة 

.)Oxygen
يجــب فحــص معــدات الغــوص بانتظــام وصيانتهــا ســنوًيا  	

للتأكــد مــن أنهــا فــي حالــة عمــل جيــدة. ويشــمل ذلــك 
الغــوص  بزميــل  الخاصــة  وتلــك  الشــخصية  معداتــك 

وكذلــك اســطوانات الهــواء.
يجــب أن يرتــدي الغواصــون دائًمــا جهــاًزا للتحكــم فــي  	

الطفــو )BCD( ، ويكــون لــه منظــم مــزدوج )بمــا فــي 
 ،  ) باإلخطبــوط  يعــرف  مــا  أو  البديــل  المنظــم  ذلــك 
ومقيــاس الضغــط ، والســاعة وســكين الغــوص. حتــى 
لــو كنــت تســتخدم جهــاز كمبيوتــر الغــوص ، فمــن المهــم 

أن تحمــل ســاعة قيــاس العمــق وجــداول الغــوص.
اعمــل علــى الغــوص دائًمــا فــي ظــروف الطقــس البحريــة  	

المائمــة ، ودائًمــا مــع الزمــاء ومــع الدعــم الســطحي 
)عامــة  العوامــة  اســتخدام  اإلمــكان  وبقــدر  الكافــي، 

الســطح(.

مــن  	 الصعــود  أثنــاء  ومطلقــًا  أبــًدا  أنفاســك  تحبــس  ال 
الغــوص.

اصعــد بمعــدل 9-10 أمتــار فــي الدقيقــة كحــد أقصــى  	
حتــى تصــل إلــى 6 أمتــار ثــم توقــف وانتظــر لمــدة 3 
دقائــق حتــى تتــم فتــرة وقفــة الضغــط قبــل أن تطفــو علــى 

الســطح.
مــرض  	 غــواص عامــات علــى وجــود  أظهــر أي  إذا 

علــى  بإعطائــه  فقــم   ،  )DCI( الضغــط  مــن  مزعــج 
الفــور األكســجين الخالــص )%100( باســتخدام منظــم 
مناســب. ال تحــاول عــاج إجــراءات إعــادة الضغــط فــي 

المــاء.
يجــب أن ينتظــر الغواصــون دائًمــا مــا ال يقــل عــن 12  	

ســاعة قبــل الطيــران بعــد غوصــة واحــدة و 24 ســاعة 
المتكــرر و/ الغــوص  بعــد  الطيــران  قبــل  األقــل  علــى 
وقفــات  يتخللــه  الــذي  )الغــوص  بالديكــو  الغــوص  أو 

مــن الضغــط(. للتخلــص 
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

المالحق	..

ملحق 1.1. مستند قياسي لاستشاريين الستخدامه في إكمال مراجعاتهم 

PERSGA

مشروع اإلدارة اإلستراتيجية للنظم البيئية في البحر األحمر وخليج عدن

 )SEM Project(

برامج الرصد والمراقبة للنظم البيئية

في )أدخل اسم الدولة(

)اكتب اسم الباحث(

)اكتب تاريخ ملء المستند(
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

تاريخ الرصد والمراقبة في  الدولة:

السلطات الحكومية المشاركة في  برنامج الرصد والمراقبة:

اسم المؤسسة الحكومية:  

يرجى وصف المؤسسة أو المعهد ونوع الرصد والمراقبة التي ينجزونها،

 إذا لم يكن هناك دعم حكومي للرصد والمراقبة ، يرجى كتابة هذا

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

إذا كان هناك أكثر من مؤسستين حكوميتين مشتركتين في برنامج الرصد والمراقبة

 فيرجى إضافة قسم آخر

الجامعات والمؤسسات البحثية المشاركة في المراقبة

الجامعة : 

يرجى وصف المؤسسة ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي يدعمونها، 

إذا لم تكن هناك معاهد تدعم برنامج الرصد والمراقبة برجاء كتابة هذا

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

معهد األبحاث:

يرجى وصف المؤسسة ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي يدعمونها، 

إذا لم تكن هناك جامعات تدعم برنامج الرصد والمراقبة برجاء كتابة هذا

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

إذا كان هناك أكثر من مؤسستين حكوميتين مشتركتين في برنامج الرصد والمراقبة، فيرجى إضافة قسم آخر
المنظمات غير الحكومية المشاركة في برنامج الرصد والمراقبة
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

:)NGO( اسم المنظمة

يرجى وصف المنظمة ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي تنفذه، 

إذا لم تكن هناك منظمات مجتمع مدني )NGOs( تدعم برنامج الرصد والمراقبة برجاء كتابة هذا

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

:)NGO( اسم المنظمة

يرجى وصف المنظمة ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي تنفذه، 

إذا لم تكن هناك منظمات مجتمع مدني ) NGOs ( تدعم برنامج الرصد والمراقبة برجاء كتابة هذا

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

إذا كان هناك أكثر من منظمتين غير حكومتين مشتركتين في برنامج الرصد والمراقبة ، فيرجى إضافة قسم آخر 

المنظمات الخارجية المشاركة في برنامج الرصد والمراقبة

اسم المنظمة الخارجية:

يرجى وصف المنظمة )مثل الجامعات والمعاهد الدولية ، إلخ( ونوع برامج الرصد والمراقبة المشاركون فيها

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

إذا كان هناك أكثر من منظمتين مختلفتين من الخارج مشاركتين في 

برنامج الرصد والمراقبة ، فيرجى إضافة قسم آخر 

المشاريع الممولة من الجهات المانحة التي دعمت برنامج الرصد والمراقبة

اسم المشروع:

يرجى وصف المشروع ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي يدعمها:
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

اسم المشروع:

يرجى وصف المشروع ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي يدعمها:

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

إذا كان هناك أكثر من مشروعين مشتركين في برنامج الرصد و المراقبة ، فيرجى إضافة قسم آخر

البعثات البحثية / المشاريع الداعمة للرصد والمراقبة

اسم البعثة البحثية/ المشروع:

يرجى وصف  البعثة العلمية/ المشروع ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي تدعمها:
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

اسم البعثة البحثية/ المشروع:

يرجى وصف  البعثة العلمية/ المشروع ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي تدعمها:

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

التطورات واألنشطة الرئيسية التي تدعم برامج الرصد و المراقبة

اسم النشاط أو المشروع الرئيسي: 

يرجى وصف النشاط/ المشروع ونوع برنامج الرصد والمراقبة التي يدعمه

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

إذا كان هناك أكثر من نشاطين مشتركين في برنامج الرصد و المراقبة ، فيرجى إضافة قسم آخر
رسم الموائل

يرجى وصف خرائط الموائل التي اكتملت حتى اآلن:
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

التقييم البيئي السريع

يرجى وصف استخدام أساليب التقييم البيئي السريع

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

مجتمعات المد والجزر وغابات المانجروف

يرجى وصف أي برامج رصد لمناطق المد والجزر ، بما في ذلك الشواطئ ، والشواطئ الصخرية ، ومصبات األنهار ، 
وأشجار المانجروف ، إلخ

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الشعاب المرجانية والمجتمعات المرتبطة بها

يرجى وصف أية برامج رصد خاصة بمراقبة الشعاب المرجانية بما في ذلك مراقبة المجتمعات المرتبطة بها )مثل 
األسماك والافقاريات الكبيرة(

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الحشائش والطحالب البحرية

يرجى وصف أية برامج رصد خاصة بمراقبة مجتمعات الحشائش البحرية
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الموائل تحت المدية

يرجى وصف أية أنواع أخرى من برامج الرصد والمراقبة للموائل تحت المدية
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

السالحف البحرية

يرجى وصف أية برامج لرصد الساحف البحرية
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الطيور البحرية المعششة

يرجى وصف أية برامج لرصد ومراقبة الطيور البحرية المعششة 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الثدييات البحرية

يرجى وصف أية برامج لرصد ومراقبة الثدييات البحرية 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

جودة ونوعية مياه البحر

يرجى وصف أية برامج لرصد ومراقبة جودة المياه بما في ذلك درجة حرارة مياه البحر
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الرواسب

يرجى وصف أية برامج لرصد الرواسب
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الهائمات النباتية والحيوانية

يرجى وصف أي برامج لرصد ومراقبة الهائمات النباتية والحيوانية
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

المصايد البحرية

يرجى وصف أي برامج لرصد ومراقبة المصايد البحرية
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

الرصد االجتماعي-االقتصادي

يرجى وصف أية برامج خاصة بالرصد االجتماعي واالقتصادي

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

المحميات البحرية

يرجى وصف أية برامج مراقبة مصممة خصيًصا لرصد المحميات البحرية

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

أخرى

يرجى وصف أية برامج مراقبة أخرى والمرتبطة بالتطورات الرئيسية مال دراسات تقييم األثر البيئي ) EIA ( إلخ. 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)SWOT( تحليل سوات

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

PERSGA استخدام دليل طرق المسح القياسية  الخاص ببرسجا

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

استخدام دليل طرق المسح القياسية  
مثال مرجع حيث تم نعم؟الخاص ببرسجا

أدلة وبروتوكوالت أخرىال؟استخدام الدليل

التقييم البيئي الساحلي السريع

األنظمة البيئية في المد والجزر

المرجان والشعاب المرجانية

الحشائش والطحالب البحرية

الموائل تحت المدية

أسماك الشعاب المرجانية

الساحف البحرية

الطيور البحرية المعششة

الثدييات البحرية

الساحف البحرية

وصف موجز للوضع الحالي

يرجى تلخيص الوضع الحالي في بلدك فيما يتعلق ببرامج الرصد والمراقبة للبيئة البحرية
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

النواقص والفجوات الهامة

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

 )SWOT( ملخص لتحليل سوات

يرجى تلخيص الوضع الحالي في بلدك فيما يتعلق ببرامج الرصد

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطرالفرص المتاحة

تقييم االحتياجات

أنواع برامج الرصد والمراقبة

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

األفراد

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

التدريب

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

األجهزة والمعدات

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن
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طرق المسح الحقلي لرسم خرائط الموائل

(
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طرق المسح الحقلي لرسم خرائط الموائل. 2

مقدمة ..	

البيانــات  مجموعــات  مــن  واحــدة  الموائــل  خرائــط  تعتبــر 
الســاحلية  البيئــات  وإدارة  لتخطيــط  الازمــة  األساســية 
والبحريــة. وربمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى خريطــة توضــح 
توزيــع أنــواع الموائــل لمجموعــة متنوعــة مــن األغــراض مثــل: 
تحديــد مســاحة الموائــل ، واختيــار المواقــع األكثــر تفصيــًا 
والمناســبة لعمليــات الرصــد والمراقبــة )علــى ســبيل المثــال 
إجــراء مســوحات مفصلــة للتنــوع البيولوجــي ، واختيــار مواقــع 
العاقــة  فهــم   ، األمــد(  المراقبــة طويلــة  لعمليــات  مناســبة 
بيــن الموائــل وأنمــاط اســتخدام المــوارد مــن قبــل المجتمعــات 
 ، المنــاخ  بتغيــر  تتأثــر  قــد  التــي  الموائــل  أو   ، الســاحلية 
أو إلنشــاء خطــط اســتخدامات المناطــق كجــزء مــن عمليــة 
تخطيــط إدارة المناطــق المحميــة. وقــد تكــون خرائــط الموائــل 
متوفــرة بالفعــل لمنطقــة الدراســة ، ولكــن إذا لــم تكــن هنــاك 
خرائــط متوفــرة أو كانــت الخرائــط قديمــة ، فهنــاك مجموعــة 
مــن طــرق المســح الحقلــي التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع 
الحاليــة  الموائــل  خريطــة  مــن  للتحقــق  الازمــة  البيانــات 
أو إلنشــاء خريطــة جديــدة. وتســمى عمليــة جمــع بيانــات 
المســح الحقلــي التــي يتــم اســتخدامها للتحقــق مــن خريطــة 
الموئــل أو إنشــائها بـــالتحقق  األرضــي )علــى أرض الواقــع( 
)Ground-truthing(. ويســتعرض هذا الفصل نظرة عامة 
علــى طــرق المســح الحقلــي التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع 
للطــرق  الكامــل  الوصــف  إن  األرضيــة.  التحقــق  بيانــات 
المعتمــدة علــى الكمبيوتــر والتــي ُتســتخدم إلعــداد خريطــة 
الموائــل ، والتــي تتضمــن اســتخدام برنامــج معالجــة الصــور 
وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة )GIS( ، تقــع خــارج نطــاق 
الدليــل الحالــي ، ولمزيــد مــن اإلطــاع حــول هــذه البرامــج 
يرجــى زيــارة روابــط المواقــع اإللكترونيــة وبعــض المراجــع 
 Green et al. 2000;( الفصــل  نهايــة  فــي  الموجــودة 
 Goodman et al. 2013, Edwards,1999; Hill and

 .)Wilkinson, 2004

  نظرة عامة  	.	

  النهج العام ..	.	

الخطــوات الرئيســية المتصلــة بإعــداد خريطــة الموائــل كمــا 
يلــي:

الغايــة واألهــداف - االتفــاق علــى الغــرض مــن خريطــة  	
الموئــل ؛

صــورة - حــدد نــوع الصــورة المناســبة واحصــل عليهــا  	
)شــراء( ؛

المعالجــة المســبقة - إعــداد وتفســير الصــورة ، وتحديــد  	
نطــاق أنــواع الموائــل التــي يمكــن تســجيلها أثنــاء المســح 

الحقلــي ؛
تحديــد  	 األرضــي-  والتحقــق  الحقلــي  المســح  تصميــم 

؛ المســح  ونقــاط  الحقلــي  المســح  طريقــة 
المســح الحقلــي - جمــع بيانــات المســح الحقلــي الازمــة  	

إلنشــاء خريطــة الموائــل أو التحقــق منهــا ؛
المســح  	 بيانــات  تحليــل   - المعالجــة  بعــد  مــا  مرحلــة 

الحقلــي بعــد معالجــة الصــورة إلنشــاء و / أو التحقــق 
؛ الموائــل  مــن خريطــة 

تقييــم دقــة - مقارنــة خريطــة الموائــل مــع بيانــات المســح  	
الحقلــي لتحديــد الدقــة.

إن الغايــة والهــدف مــن التدريــب علــى رســم الخرائــط ســوف 
يحــدد الطريقــة والمــوارد المطلوبــة مــن حيــث نــوع الصــور 
ســبيل  فعلــى  واألفــراد.  والمعــدات  الحقلــي  المســح  وطــرق 
بســيطة  خريطــة  إلــى  حاجــة  هنــاك  كانــت  إذا   ، المثــال 
لحســاب المنطقــة التــي يغطيهــا نــوع أو أكثــر مــن الموائــل 
الشــعاب   ، المانجــروف   ، الشــاطئ  المثــال  ســبيل  )علــى 
المرجانيــة ، مــروج الحشــائش البحريــة( ، فيمكــن إنشــاء هــذه 
عــن طريــق تعييــن حــدود الموائــل عــن طريــق المســح مشــّيا 
علــى األقــدام ، أو عــن طريــق الغــوص أو بطريقــة الســحب 
بالمانتــا ، وذلــك بمســاعدة نظــام تحديــد المواقــع الجغرافــي 
)GPS( لتســجيل إحداثيــات النقــاط والحــدود. أّمــا إذا كانــت 
هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن خرائــط الموائــل التفصيليــة التــي 
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تغطــي أكثــر مــن نــوع مــن الموائــل ، فــإن صــور االستشــعار 
محمولــة  استشــعار  أجهــزة  باســتخدام  المكتســبة  بعــد  عــن 
علــى متــن قــوارب أو طائــرات بــدون طيــار أو طائــرة أو 
أقمــار صناعيــة يمكــن اســتخدامها مــع المســوحات الميدانيــة 
لجمــع بيانــات تفصيليــة عــن طريــق األرضــي الســتخدامها 

فــي إنشــاء والتحقــق مــن صحــة خريطــة الموائــل.

وســوف نســتعرض فــي هــذه الفصــل طــرق جمــع البيانــات 
الرئيســية الازمــة إلنشــاء أو التحقــق مــن صحــة خريطــة 

.)2.1 )الشــكل  الموائــل 

شــكل 2.1. خريطــة توضــح توزيــع اســتخدامات  المــوارد التــي تــم إنشــاؤها مــن دراســة رســم 
الخرائــط التشــاركية فــي أكتوبــر 2015 فــي قريــة محمــد قــول ، الســودان
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  البيانات المستهدفة 	.	.	

علــى  تعتمــد  التــي  الميدانيــة  المســوحات  تصميــم  يتــم  قــد 
قــاع  أو  الســاحلية  الموائــل  الســتهداف  األرضــي  التحقــق 
البحــر أو كليهمــا. وعــادًة تتضمــن طــرق المســح الحقلــي 
تســجيل معلومــات حــول نــوع الموائــل مــع معلومــات حــول 
الموقــع الجغرافــي لهــذه المواقــع. ويعتمــد مســتوى التفاصيــل 
علــى  الميدانيــة  المســوحات  خــال  تســجيلها  يجــب  التــي 
الغــرض مــن الخريطــة وعوامــل أخــرى. فــي حيــن تتضمــن 
طــرق المســح الحقلــي الدقيــق تســجيل معلومــات عــن كل 
مــن الخصائــص الفيزيائيــة )الغيــر حيــة( )مثــل نــوع القــاع 
، واالنكشــاف والتعــرض( والمجتمعــات البيولوجيــة )الحيــة( 
الكبيــرة  ، والطحالــب  البحريــة  الحشــائش  )مثــل  الواضحــة 
النــوع  ذلــك اســتخدام هــذا  بعــد  ، والمرجــان(. كمــا يمكــن 
مــن المعلومــات إلنشــاء مخططــات تصنيــف هرميــة يمكــن 
اســتخدامها لتعكس مســتويات متزايدة من التشــابه بين أنواع 

الموائــل.

خرائــط  رســم  فــي  المهمــة  العوامــل  أحــد  العمــق  ويعتبــر 
الموائــل المديــة حيــث إنــه يؤثــر علــى أجهــزة االستشــعار عــن 
بعــد التــي يمكــن اســتخدامها وطــرق المســح الميدانــي. أمــا 
بالنســبة للموائــل الســاحلية وموائــل المــد والجــزر التــي تقــع 
فــي أعمــاق مائيــة أقــل مــن 25 -30 متــًرا ، فيمكــن اســتخدام 
الجويــة أو متعــددة األطيــاف.  صــور األقمــار الصناعيــة 
وعموًمــا ، ال يمكــن رســم خرائــط للموائــل الموجــودة فــي قــاع 
البحــر فــي الميــاه التــي يتجــاوز عمقهــا 25 متــًرا عــن طريــق 
الصــور متعــددة األطيــاف، وذلــك ألنــه يوجــد انخفــاض كبيــر 
فــي كميــة الضــوء التــي يمكــن أن تمــر عبــر عمــود المــاء 
مــع زيــادة العمــق وطــول الموجــات الضوئيــة. كمــا ال تختــرق 
األطــوال الموجيــة للضــوء األحمــر الميــاه بعمــق أكثــر مــن 
10 أمتــار ، فــي حيــن أن األطــوال الموجيــة الخضــراء يمكــن 

أن يصــل عمقهــا إلــى 15 متــرًا ، ويمكــن للضــوء األزرق أن 
يصــل إلــى عمــق الميــاه حتــى 25 متــرًا. فــي حيــن أنــه بعــد 
عمــق 25 متــر يكــون هنــاك ضــوء محــدود يصــل إلــى قــاع 
البحــر ، وهــذا الضــوء المحــدود ينعكــس مــرة أخــرى علــى 

الســطح ليتــم التقاطــه بواســطة أجهــزة االستشــعار. وعلــى 
الجانــب األخــر يمكــن رســم خرائــط للموائــل تحــت المديــة 
والموجــودة فــي الميــاه العميقــة باســتخدام التقنيــات الصوتيــة 

المثبتــة علــى القــوارب ، مثــل الســونار متعــدد الحــزم.

فــي  الجيولوجــي  المســح  بيانــات  جمــع  يمكــن   ، وبالمثــل 
البيئــات البحريــة المديــة عــن طريــق الغــوص ، كمــا يمكــن 
جعلــه أكثــر فعاليــة مــن خــال اســتخدام الكاميــرات المنســدلة 

مــن علــى القــارب.

يمكــن  التــي  الرئيســية  المؤشــرات  نســتعرض  يلــي  وفيمــا 
الموائــل: خرائــط  مــن  اســتخاصها 

وأشــجار  	 المرجانيــة  الشــعاب  )مثــل  الموائــل  منطقــة 
المانجــروف والحشــائش البحريــة( داخــل منطقــة الدراســة 

)الشــكل 2.2 (.
الشــعاب  	 )مثــل  موئــل  كل  فــي  الحــي  الغطــاء  نســبة 

البحريــة(  والحشــائش  المانجــروف  وأشــجار  المرجانيــة 
الدراســة منطقــة  داخــل 
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شكل 2.2. المؤشرات الرئيسية المحددة من خرائط الموائل ) مساحة الموائل والنسبة المئوية للغطاء الحي(.

  فريق المسح 	.	.	

بالنســبة لمســوحات رســم خرائط الموائل الســاحلية ، عادًة ما 
يتضمــن فريــق المســح مــا ال يقــل عــن اثنيــن مــن المســاحين 
الحقلييــن وســائق واحــد. فــي حيــن يمكــن اســتكمال تســجيل 
قــراءات الـــ GPS وتســجيل الماحظــات المرئيــة والتصويــر 
الفوتوغرافــي بواســطة مســاح واحــد مــدّرب. وعلــى الجانــب 
األخــر يتكــون الفريــق الحقلــي مــن شــخصين وذلــك لتقســيم 

المهــام وجعــل عمليــات الرصــد والمراقبــة أكثــر كفــاءة.

بالنســبة لمســوحات المــد والجــزر ، عــادة مــا يتكــون فريــق 

المســح عــن مــا ال يقــل عــن اثنيــن مــن المســاحين الحقلييــن 
وقائــد للقــارب. وكمــا هــو الحــال مــع المســوحات الســاحلية 
 )GPS( العالمــي  المواقــع  تحديــد  نظــام  تشــغيل  يمكــن   ،
الفوتوغرافــي  والتصويــر  المرئيــة  الماحظــات  وتســجيل 
بواســطة أحــد المســاحين المدربيــن. كمــا يجــب أن يكــون 
تتعلــق  الميــاه ألســباب  فــي  األقــل  علــى  شــخصان  هنــاك 
القــارب  ســائق  يظــل  أن  ويجــب  ولاســتطاع.  بالســامة 
حالــة  فــي  المســاحين  اللتقــاط  وذلــك  القــارب  متــن  علــى 

الطــوارئ.

ويجــب أن يكــون أفــراد فريــق المســح مؤهليــن بشــكل صحيــح 
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المناطــق  فــي  المســح  عمليــات  أثنــاء  الغــوص  ألنشــطة 
الســاحلية العميقــة، كمــا يجــب أن يبقــى عضــو رابــع مــن 
الفريــق مؤهــل للغــوص علــى متــن القــارب ، مــع مجموعــة 
توفيــر  مــن  يتمكــن  حتــى   ، الغــوص  معــدات  مــن  كاملــة 

غطــاء ســطحي فــي حالــة وقــوع حــادث تحــت المــاء.

  التدريب / الخبرة 	.	.	

يعتمــد مســتوى الخبــرة والمعرفــة التــي يحتاجهــا فريــق المســح 
الحقلــي علــى الغــرض مــن إعــداد خريطــة الموئــل ومســتوى 
الخريطــة. وبشــكل  فــي  يجــب توضيحهــا  التــي  التفاصيــل 
عــام ، يتعيــن علــى أعضــاء فريــق المســح الحقلــي أن يكونــوا 
الموائــل  أنــواع  وتعريــف  تحديــد  علــى  بالقــدرة  درايــة  علــى 
الرئيســية ، وأنــوع القــاع )مثــل الطمــي ، والرمــل ، والصخــور 
للحيوانــات  الرئيســية  والمجموعــات  إلــخ(   ، والمرجــان   ،
 ، الصلــب  المرجــان   ، النباتــي  الغطــاء  )مثــل  والنباتــات 
والمرجــان الليــن ، الحشــائش البحريــة ، الطحالــب الكبيــرة ، 

المرجانيــة(. الطحالــب 

  التحضير للعمل الحقلي 	.	

هنــاك العديــد مــن الخطــوات التمهيديــة التــي يجــب انجازهــا 
قبــل البــدء فــي المســوحات الحقليــة ، والموضحــة أدنــاه مــع 

طــرق المســح الحقلــي.

  المعدات واألجهزة الحقلية ..	.	

الموائــل  لــكا مســوحات خرائــط  الازمــة  المعــدات  تشــمل 
الســاحلية وشــبه المديــة مــا يلــي:

لــوح مــن البــي فــي ســي )مصنفــر( مقــاس A4 وقلــم  	
رصــاص

	 A4 نموذج المسح  مقاس
شــريط مطاطــي أو دبــوس لتثبيــت نمــوذج المســح علــى  	

لــوح البــي فــي ســي
GPS  )نظــام تحديــد المواقــع( ويفضــل أن يكــون بــه  	

USB  منفــذ
األقمــار  	 صــور  باســتخدام  أعــدت   ، مغلفــة  خرائــط 

الدراســة  مجــال  تبيــن  والتــي   ، الصناعيــة 
كاميرا رقمية اللتقاط صور تمثيلية للموائل. 	
وإذا كانــت المســوحات فــي المنطقــة الســاحلية العميقــة ،  	

فــإن المعــدات اإلضافيــة المطلوبــة تشــمل:
قــارب مــع محــرك ويفضــل أن يكــون بــه مظلــة للحمايــة  	

مــن أشــعة الشــمس
كاميرا رقمية مؤهلة للتصوير تحت الماء 	
دلــو )إنــاء( ذا قــاع زجاجــي لرؤيــة مــا تحــت المــاء مثــل  	

)Plastimo Aquascope(
معدات الغوص والسباحة  	
كما يمكن أن تكون هناك كاميرا الفيديو القاعية  	

  الهدف من خريطة الموائل 	.	.	

يجــب تحديــد الغــرض مســبًقا مــن رســم خريطــة الموائــل ، 
حيــث يؤثــر ذلــك علــى نــوع البيانــات المطلوبــة للخريطــة ، 
وطــرق المســح الحقلــي ، والمعــدات التــي يتعيــن اســتخدامها 

، ومســتوى الخبــرة والتدريــب الــذي يتطلبــه فريــق المســح.

علــى ســبيل المثــال ، إذا كان الغــرض مــن رســم خرائــط 
الموائــل هــو تحديــد مســاحة المانجــروف ، فســتكون الطــرق 
والمعــدات الازمــة مختلفــة تماًمــا عــن رســم خرائــط توزيــع 

الموائــل الموجــودة فــي األماكــن الســاحلية العميقــة.

  اختيار الصورة )الفضائية( ونوعها 	.	.	

بمجــرد معرفــة الغــرض مــن خريطــة الموائــل ، يجــب تحديــد 
نــوع الصــورة المناســبة والحصــول عليهــا، ثــم بعــد ذلــك ، 
يجــب معالجــة الصــورة لاســتخدام فــي المســوحات الحقليــة. 
وهنــاك العديــد مــن األنــواع المختلفــة مــن صــور االستشــعار 
عــن بعــد والتــي يمكــن اســتخدامها إلنشــاء خرائــط الموائــل 
، والتــي تختلــف مــن حيــث الدقــة الطيفيــة )أي عــدد الحــزم 
الصــورة  وحــدات  حجــم  )مثــل  المكانيــة  والدقــة  الطيفيــة( 
الفرديــة ، والمعروفــة باســم »وحــدات البكســل« ، ومــا يقابلهــا 

علــى األرض(.

النــوع األول مــن صــور االستشــعار عــن بعــد المســتخدمة 
تــم  لرســم خرائــط الموائــل هــو التصويــر الجــوي ، والــذي 
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اســتبداله بصور مرئية متعددة األطياف تم جمعها بواســطة 
أجهــزة استشــعار علــى متــن أقمــار صناعيــة. وحديًثــا يتــم 
جمــع صــور استشــعار عــن بعــد متعــددة األطيــاف ألغــراض 
رســم خرائــط الموائــل باســتخدام أجهــزة استشــعار علــى متــن 

.)Drones( طائــرات بــدون طيــار

وفيما ســبق كانت المستشــعرات الموجودة على متن سلســلة 
أكثرهــا تجميًعــا  مــن  أقمــار الندســات )Landsat( واحــدة 
واســتخداًما للبيانــات. واآلن تــم إيقــاف تشــغيل سلســلة أقمــار 
 ،)Sentinel( الندســات واســتبدالها بسلســلة أقمــار ســنتنيل
والتــي فــي األصــل تــم تطويرهــا بغــرض رئيســي هــو تقديــم 
التابــع   )Copernicus( كوبرنيكــوس  لبرنامــج  بيانــات 

للمفوضيــة األوروبيــة )الشــكل 3.2(.

وتتكــون مجموعــة ســنتنيل-Sentinel-2( 2( الفضائيــة مــن 
قمريــن صناعييــن ، يــدوران فــي نفــس المــدار ، وبزاويــة 180 
درجــة مــن أجــل أفضــل موقــع للتغطيــة وإرســال البيانــات. 

وحديًثــا تــم إطــاق القمــر 

ســنتينل - Sentinel - A2( 2A ( فــي 23 يونيــو 2015 
، ثــم تبعهــا إطــاق ســنتينل - Sentinel - B2( 2B ( فــي 

7 مــارس 2017. 

ســطح  جميــع  تغطــي  مجتمعــة  الصناعيــة  األقمــار  وهــذه 
األرض والجــزر الكبيــرة والميــاه الداخليــة والســاحلية ، مــع 

معــدل دوران مــرة كل خمســة أيــام عنــد خــط االســتواء.

 )Sentinel-2( ســنتينل -2  الصناعيــة  األقمــار  وتحمــل 
أجهــزة تصويــر عاليــة الدقــة متعــددة األطيــاف تشــتمل علــى 
13 مــن الحــزم الطيفيــة )443 نانومتــر - 2190 نانومتــر( 

ويبلــغ عرضهــا علــى ســطح األرض 290 كيلومتــر.  فــي 
حيــن تتــراوح الدقــة المكانيــة لمختلــف الحــزم الطيفيــة مــا بيــن 
10 أمتــار )4 مــن الحــزم المرئيــة واألشــعة تحــت الحمــراء( ، 

إلــى 20 متــًرا )6 مــن الحــزم الحمــراء / تحــت الحمــراء ذات 
الموجــة القصيــرة( و 60 متــًرا )3 حــزم تصحيحيــة للغــاف 

الجــوي(.

الحــزم الطيفيــة  بيــن  ســنتينل -Sentinel-2( 2( والندســات - 8 )Landsat-8( وســبعة مــن  شــكل 2.3. مقارنــة 
.)USGS )المصــدر: 

وتحتــوي بيانــات ســنتينل -  Sentinel-2A ( 2A( علــى 
نفــس العــدد مــن الحــزم الطيفيــة المرئيــة والتــي كانــت موجودة 
الدقــة  ولكــن   ،)Landsat( الندســات  أقمــار  سلســلة  فــي 
المكانيــة للصــور أعلــى )كانــت البكســل فــي الندســات 30 
متــر(   15 ـ   panchromatic البانكروماتيــك  وحــزم  متــر 
وعلــى الجانــب األخــر فــإن زيــادة تــرددات األقمــار الصناعيــة 

ســنتينيل )Sentinel( تعنــي أن هنــاك المزيــد مــن البيانــات 
ــا. كمــا يمكــن الوصــول  المتكــررة المتاحــة ، والمتوفــرة مجاًن
الوصــول  مصــدر  خــال  مــن   Sentinel-2 بيانــات  إلــى 
ويحتــاج   .)Copernicus( كوبرنيكــوس  لبرنامــج  المفتــوح 
المســتخدمون لهــذا البرنامــج إلــى التســجيل فــي الخدمــة قبــل 

أن يتمكنوا من البحث وتنزيل البيانات.
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)تســمى  مربعــات  صــورة  فــي  البيانــات  هــذه  تســليم  ويتــم 
أيًضــا حبيبــات البيانــات(، ويغطــي كل مربــع مســاحة 100 
كيلومتــر × 100 كيلومتــر ويبلــغ حجمهــا 500 ميجابايــت 
ortho-( تقريًبــا. كمــا يتــم تســليم المربعــات كصــور أورثــو

إســقاط  نظــام  خــال  مــن  مســقطة(  )صــور   )images

ميركاتور المستعرض العالمي وهو نظام إحداثيات جغرافي 
عالمــي يعتمــد إنشــاء الخرائــط فيــه علــى إســقاط ميركاتــور 

.)Universal Transerve Mercator WGS84(

مــن  معالجــة  كبيانــات  المربعــات  اســتام  يتــم  مــا  وعــادًة 

المستوى األول- Level-1C  (  1C (، والتي تمثل بيانات 
انعــكاس ســطح األرض األساســية. 

أمــا بيانــات المســتوى- Level-2A  ( 2A (، فهــي عبــارة 
عــن صــور أنشــأها المســتخدم نتيجــة انعــكاس قمــة الغــاف 
الجــوي )تصحيــح الغــاف الجــوي( ، والتــي يتــم إنشــاؤها مــن 

خــال اســتخدام صنــدوق أدوات ســنتينل

 .)Sentinel - 2A toolbox( 2A

شكل 2.4. الدقة المكانية والطيفية لصور القمر الصناعي
-https://www.satimagingcorp.com/services/resources/characterization-of-satellite:المصدر(

remote-sensing-systems/(

األطيــاف  متعــددة  الصناعيــة  األقمــار  بيانــات  وتتوفــر 
ذات الدقــة العاليــة مــن خــال سلســلة األقمــار الصناعيــة 

 .WorldViewو  GeoEyeو  Quickbird

حيــث تقــوم المستشــعرات الموجــودة علــى متــن هــذه األقمــار 
الصناعيــة بتســجيل البيانــات داخــل وحــدات البكســل التــي 
تعــادل 2 متــر× 2 متــر أو أقــل علــى األرض. وفــي أغلــب 
األحيــان تحتــوي هــذه المستشــعرات علــى العديــد مــن الحــزم 
القمــر  بيانــات  تحتــوي   ، المثــال  ســبيل  فعلــى  الطيفيــة، 
الصناعي WorldView على 8 حزم طيفية )الشكل2.4(.

 ما قبل المعالجة 	.	.	

 )Sentinel( يمكــن اســتيراد صــور القمــر الصنــاع ســنتينل
 ( Level - c1(1c- بصيغــة مســتوى GIS إلــى برنامــج الـــ
لمتــاح للتنزيــل مــن الموقــع االليكترونــي.. كمــا يتــم توفيــر 
الحــزم كملفــات صــور منفصلــة فــي حيــن يجــب أواًل تكويــن 
تقنيــات  مــن  العديــد  وهنــاك  الملــف.   إلنشــاء  الطبقــات 
المعالجــة التــي يجــب تطبيقهــا علــى صــورة القمــر الصناعــي 
قبــل اســتخدامها ، مثــل التصحيــح الجــوي وتصحيــح بريــق 
المعالجــة  تتــم  يجــب أن  العمــق. كمــا  الشــمس وتصحيــح 
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المســبقة لصــورة القمــر الصناعــي مــن قبــل شــخص لديــه 
خبــرة ســابقة فــي العمــل مــع صــور االستشــعار عــن بعــد. 
ولمزيــد مــن المعلومــات حــول التقنيــات يرجــى الرجــوع إلــى 
نهايــة  فــي  الملحقــة  المراجــع والمواقــع االليكترونيــة  قائمــة 

الفصــل.

  تخطيط عملية المسح 	.	.	

يحتــاج المســح الحقلــي إلــى التخطيــط وتجهيــز المعــدات قبــل 
انتشــار فريــق المســح الحقلــي.  وبمجــرد اكتمــال المعالجــة 
المســبقة ، يمكــن اســتخدام الخرائــط المؤقتــة إلعــداد خطــة 
المســح. نظــًرا ألن الوقــت الحقلــي ضيــق ومكلــف ، كمــا 
قــدر  فعالــة  تكــون  بحيــث  المســح  خطــة  تصميــم  يجــب 
اإلمــكان وتغطــي أكبــر عــدد ممكــن مــن أنــواع الموائــل خــال 

اإلطــار الزمنــي المحــدد.

ويمكــن اختيــار مواقــع المســح بشــكل عشــوائي داخــل الموائــل 
أو   ))semi-stratified( شــبه-المتراصة  العينــات  )أخــذ 
غير عشــوائية باســتخدام شــبكة ثابتة )fixed grid(. ويوجد 
العديــد مــن المزايــا لكلتــا الطريقتيــن فــي اختيــار الموقــع ، 
ولكــن الطريقــة األكثــر فعاليــة هــي تخطيــط هــذه األنــواع مــن 
المســوحات البحريــة بحيــث يتــم اختيــار مواقــع جمــع العينــات 

الموجــودة علــى امتــداد مربعــات تخيليــة.

وغالًبــا مــا تكــون مجموعــة المحطــات األولــى مــن القطــاع 
الشــاطئ  مــن  الشــاطئ ، وتمتــد  العرضــي عموديــة علــى 
باتجــاه البحــر إلــى أكبــر عمــق يمكــن الوصــول إليــه )اعتمــاًدا 
علــى مــا إذا كانــت المســوحات قــد اكتملــت بالســباحة بأنبــوب 
التنفــس أو بالغــوص(.  فــي حيــن تكــون مجموعــة المحطــات 
الثانيــة متوازيــة مــع الشــاطئ، أّمــا المجموعــة الثالثــة فتكــون 
عموديــة علــى الشــاطئ وتبــدأ مــن عنــد أكبــر عمــق مــن 
الشــاطئ.  وتكــون المجموعــة الرابعــة بالتــوازي مــع الشــاطئ 
، وهكــذا دواليــك.  وبذلــك توفــر مجموعــة محطــات المســح 
للموائــل  الكامــل  النطــاق  الشــاطئ تغطيــة  العموديــة علــى 
المحطــات  مجموعــة  تســمح  بينمــا  مختلفــة،  أعمــاق  عبــر 
مــن  البيانــات  مــن  المزيــد  بجمــع  الشــاطئ  مــع  المتوازيــة 
األعمــاق ومــن الميــاه الضحلــة.  ويمكــن أن تمتــد قطاعــات 

المســح العموديــة علــى طــول الســاحل إلــى مســافة تتــراوح 
مســاحة  علــى  يتوقــف  وهــذا  كيلومتــرات،   5 و   500 بيــن 
لعمليــة  المتاحــة  األيــام  يتــم مســحها وعــدد  التــي  المنطقــة 

المســح والدراســة.

ويمكــن تمييــز مواقــع المســح والدراســة باليــد علــى خريطــة 
مطبوعــة بمجــرد اختيارهــا أو تحميــل اإلحداثيــات الجغرافيــة 
لهــذه المواقــع علــى جهــاز الــــ GPS المحمــول. كمــا يمكــن 
إدخالهــا يدوًيــا فــي الـــ GPS أو يمكــن تحميلهــا باســتخدام 
ســلك عبــر مدخــل USB. .يوجــد فــي الملحــق 2.4 تعليمــات 
نقــاط GPS  وتحميلهــا علــى جهــاز  إنشــاء  حــول كيفيــة 

.USB محمــول باليــد باســتخدام ســلك GPS

  خطوات العمل الحقلي 	.	.	

مسوحات التحقق األرضي )على أرض الواقع( 
)المستوى )(

التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع  العديــد مــن الطــرق  هنــاك 
فــي  واســعة  مســاحات  وعلــى  بســرعة  الرئيســية  البيانــات 
البيئــات الســاحلية والبحريــة.  وتعتبــر أســاليب المســتوى 1 
ســريعة نســبيا وغيــر مكلفــة للتنفيــذ ويمكــن اســتخدامها لجمــع 
معلومــات حــول طبيعــة وحالــة الموائــل وأنــواع الغطــاء الحــي 

الســائدة. 

وفــي البيئــات الســاحلية ، يمكــن لفريــق المســح التنقــل فــي 
جميــع أنحــاء منطقــة المســح بالســيارة أو الدراجــة الرباعيــة ، 
ثــم المشــي علــى طــول مســارات المســح ســيرًا علــى األقــدام. 
فــي  المســح مدرجــة  المعلومــات حــول طريقــة  ومزيــد مــن 

الملحــق 2.1.

اســتخدم الـــ GPS األول  لانتقــال إلــى موقــع المســح  	
األول ، أو إلى بداية القطاع األول ، من خال تحديد 
نقطــة الطريــق )waypoint( الصحيحــة وتحديــد النقطــة 

.)Go to( االنتقــال إلــى« الموقــع«
للمســاحين  	 يمكــن   ، مــا  موقــع  إلــى  الوصــول  عنــد 

اســتخدام الـــ GPS الثانــي لتســجيل الموقــع  أو نقطــة 
الطريــق )waypoint( ويتــم تســجيل رقــم نقطــة الطريــق 
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المســح. نمــوذج  فــي 
يجــب علــى المســاحين بعــد ذلــك قضــاء 5 دقائــق فــي  	

مراقبــة مــا حولهــم مباشــرة وتســجيل الموائــل الطبيعيــة 
الســائدة والنباتــات المهيمنــة وأي اســتخدامات / ضغــوط 

بشــرية واضحــة.
يجب أال يستغرق كل مسح أكثر من 10 دقائق. 	

الطريقــة األكثــر شــيوًعا المســتخدمة فــي البيئــة البحريــة هــي 
اســتخدام مســوحات الغــوص أو الجــر عــن طريــق المانتــا. 
ويمكــن إجــراء المســوحات مــن قــارب صغيــر ويحتــاج فريــق 
المســح مســبًقا إلــى تجهيــز المعــدات ونمــوذج المســح المثبــت 

فــوق اللوحــة.

الســاحلية  المنطقــة   لمســوحات  أدنــاه  الموضحــة  الطريقــة 
العميقــة. 

اســتخدم الـــ GPS األول  لانتقــال إلــى موقــع المســح  	
 )waypoint( األول، مــن خــال تحديــد نقطــة الطريــق
الموقــع  إلــى«  »االنتقــال  النقطــة  وتحديــد  الصحيحــة 

.)Go to(
للمســاحين  	 يمكــن   ، مــا  موقــع  إلــى  الوصــول  عنــد 

اســتخدام الـــ GPS الثانــي لتســجيل الموقــع  أو نقطــة 
الطريــق )waypoint(. فــي الموائــل المديــة )العميقــة( 
ويتــم  العمــق  مقيــاس  باســتخدام  العمــق  تســجيل  يتــم 

المســح. نمــوذج  فــي  المعلومــات  هــذه  تســجيل 
يدخــل فريــق المســح المــاء ويســبحوا فــي خــط مســتقيم أو  	

متجوليــن حــول القــارب لتســجيل ماحظاتهــم فــي مــدة 
زمنيــة محــددة.

يمكــن اســتكمال تســجيل الماحظــات بالســباحة بأنبــوب  	
التنفــس فــي مــدة تتــراوح بيــن 2 إلــى 10 دقائــق. كمــا 
المســح  يقضيــه  الــذي  الوقــت  فتــرة  تختلــف  أن  يمكــن 
فــي كل موقــع بنــاًء علــى الوقــت المتــاح إلتمــام عمليــة 
الــذي  والعمــق  الوقــت  كان  طالمــا   ، بأكملهــا  المســح 

يتطلبــه كل موقــع ثابًتــا.
إذا تــم االنتهــاء مــن المســوحات أثنــاء الغــوص ، يمكــن  	

بعــد ذلــك إكمــال عــدة مســوحات ضمــن غوصــة واحــدة 

فــي أعمــاق مختلفــة ، بــدًءا مــن  الموقــع األكبــر عمًقــا 
وانتهــاء  الشــعاب  منحــدر  منطقــة  إلــى  االنتقــال  ثــم   ،

بمســطح الشــعاب.
بأنبــوب  	 بالســباحة  المســوحات  إذا اكتملــت  وبالمثــل ، 

الشــعاب  مســطح  إلــى  الوصــول  تعــذر  أو  التنفــس 
بواســطة قــارب ، فيجــب علــى فريــق المســح قضــاء 5 
دقائــق فــي مســح منطقــة واجهــة الشــعاب الضحلــة ، 
قبــل الســباحة علــى مســطح الشــعاب وقضــاء 5 دقائــق 

لدراســته. أخــرى 
إذا تــم مســح أكثــر مــن عمــق لــكل موقــع ، فمــن الممكــن  	

تســجيل قراءات الـ GPS على القارب وتدوين المســافة 
واالتجــاه للموقــع التالــي. ويمكــن االســتعاضة عــن ذلــك 
للمــاء والمتصــل بعوامــة  المقــاوم   GPS الـــ باســتخدام 

فــوق ســطح المــاء.
إذا تشــارك زوج مــن فريــق المســح فــي عمليــة المســح  	

والدراســة ، فيمكنهمــا تســجيل ماحظاتهمــا تحــت المــاء 
ومــن ثــم مناقشــتها مًعــا عنــد العــودة إلــى القــارب قبــل 
حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  المســح.   نمــوذج  مــلء 
فــي الملحــق 2.1. طريقــة المســح )المســتوى األول( 

مسوحات التحقق األرضي )المستوى 2(
تســتخدم طريقــة المســتوى 2 لمســوحات األماكــن العميقــة 
الموضحــة أدنــاه ، علــى غــرار طريقــة المســح المتبعــة فــي 
المســتوى 1 ولكن  في هذا المســتوى يتم جمع بيانات أكثر 
تفصيــا حــول نــوع القــاع والنباتــات والحيوانــات المرتبطــة بــه 
فــي كل المواقــع. وفــي الغالــب يتــم إجــراء المســوحات ســيرًا 
علــى األقــدام أو مــن قــارب صغيــر لمســح البيئــة البحريــة 
ويحتــاج فريــق المســح إلــى تجهيــز المعــدات ونمــوذج المســح 

المثبتــة علــى لــوح البــي فــي ســي مثــل الطريقــة الســابقة.

استخدم الـ GPS  لانتقال إلى موقع المسح األول، من  	
خــال تحديــد نقطــة الطريــق )waypoint( الصحيحــة 

.)Go to( وتحديــد النقطــة »االنتقــال إلــى« الموقــع
المســح  	 فريــق  يقــوم   ، مــا  موقــع  إلــى  الوصــول  عنــد 

بتســجيل قــراءات الـــ GPS وتســجيل العمــق باســتخدام 
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المســح. نمــوذج  فــي  العمــق ويتــم تدوينهــا  مقيــاس 
يدخــل الفريــق إلــى المــاء ويســبحوا فــي خــط مســتقيم أو  	

بالتجــول حــول القــارب لتســجيل ماحظاتهــم فــي مــدة 
زمنيــة محــددة.

باســتخدام  	 أو  التنفــس  بأنبــوب  الســباحة  إكمــال  يمكــن 
معــدات الغــوص وقــد تســتغرق هــذا العمــل مــا بيــن 10-

الــذي  الوقــت  مقــدار  يختلــف  أن  ويمكــن  دقيقــة.   15
يقضيــه المســح فــي كل موقــع بنــاًء علــى الوقــت المتــاح 
إلتمام المســح بأكمله ، طالما أن الوقت المســتغرق في 
مســح كل موقــع يتناســب مــع جميــع المواقــع واألعمــاق.

إذا تــم االنتهــاء مــن المســوحات أثنــاء الغــوص ، يمكــن  	
بعــد ذلــك إكمــال عــدة مســوحات ضمــن غوصــة واحــدة 
فــي أعمــاق مختلفــة ، بــدًءا مــن  الموقــع األكبــر عمًقــا 
وانتهــاء  الشــعاب  منحــدر  منطقــة  إلــى  االنتقــال  ثــم   ،

بمســطح الشــعاب.
بأنبــوب  	 بالســباحة  المســوحات  إذا اكتملــت  وبالمثــل ، 

التنفس أو تعذر الوصول إلى مسطح الشعاب بواسطة 
قــارب ، فيجــب علــى الفريــق قضــاء 5 دقائــق فــي مســح 
منطقــة واجهــة الشــعاب الضحلــة ، قبــل الســباحة علــى 

مســطح الشــعاب وقضــاء 5 دقائــق أخــرى لدراســته.
إذا تــم مســح أكثــر مــن عمــق لــكل موقــع ، فمــن الممكــن  	

تســجيل قراءات الـ GPS على القارب وتدوين المســافة 
واالتجــاه للموقــع التالــي. ويمكــن االســتعاضة عــن ذلــك 
للمــاء والمتصــل بعوامــة  المقــاوم   GPS الـــ باســتخدام 

فــوق ســطح المــاء.
إذا تشــارك زوج مــن فريــق المســح فــي عمليــة المســح  	

والدراســة ، فيمكنهمــا تســجيل ماحظاتهمــا تحــت المــاء 
ومــن ثــم مناقشــتها مًعــا عنــد العــودة إلــى القــارب قبــل 
حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  المســح.   نمــوذج  مــلء 
طريقــة المســح )المســتوى الثانــي( فــي الملحــق 2.2 و 

2.3 و 2.4.

 GPS المسوحات من خالل التصوير بالفيديو والـ
)المستوى 3(

فــي مســح الموائــل  للتحقــق األرضــي  توجــد طــرق حديثــة 
عمليــة  بإنجــاز  المســح  فريــق  يقــوم  أن  وهــي  العميقــة 
فيديــو  كاميــرا  بســحب  وذلــك  القــارب  عــن طريــق  المســح 
ووحــدة جهــاز GPS )محمــي مــن المــاء( ومتصــل بعوامــة  
)والعوامــة متصلــة ببكــرة( علــى ســطح المــاء يتــم جرهــا أثنــاء 
عمليــة الغــوص، وهــي الطريقــة التــي  ُتعــرف باســم التصويــر 

 .GPS بالفيديــو بمســاعدة التتبــع بالـــ

وإلنجــاز هــذه الطريقــة بفاعليــة يجــب )بــل مــن الضــروري( 
مزامنــة التاريــخ والوقــت فــي الكاميــرا مــع التاريــخ والوقــت فــي 

الـــ GPS قبــل البــدء فــي عمليــة المســح.

يســتخدم فريــق المســح الـــ GPS مــن فــوق القــارب لانتقــال 
إلــى موقــع المســح األول، مــن خــال تحديــد نقطــة الطريــق 
)waypoint( الصحيحــة وتحديــد النقطــة »االنتقــال إلــى« 

.)Go to( الموقــع

الفريــق  يقــوم   ، األول  المســح  موقــع  إلــى  الوصــول  عنــد 
باســتخدام  العمــق  وتســجيل   GPS الـــ  قــراءات  بتســجيل 

مقياس العمق ويتم تدوينها في نموذج المسح.

لتتبــع  اســتخدامها  المــراد   GPS الـــ  وحــدة  وضــع  يتــم 
الـــ  قــراءات  تســجل  بحيــث  التتبــع  وضــع  فــي  المســوحات 
GPS كل 10 إلــى 15 ثانيــة.  ونظــًرا لتعــدد أنــواع وحــدات 

الـــ GPS ، يجــب علــى أحــد أعضــاء الفريــق الرجــوع إلــى 
الدليــل المرفــق مــع الـــ GPS لضمــان إعــداده بشــكل صحيــح 

فــي وضــع التتبــع.

يتــم وضــع وحــدة الـــ GPS المــراد اســتخدامها داخــل حاويــة 
مضــادة للمــاء وموصولــة ببكــرة العوامــة قبــل دخــول الفريــق 

إلــى المــاء.

المــاء  إلــى  بالدخــول  المســح  فريــق  أعضــاء  أحــد  يقــوم 
والســباحة فــي خــط مســتقيم ويقــوم بالتصويــر بالفيديــو خــال 

مدة زمنية محددة.

يمكــن إكمــال عمليــة المســح بالســباحة بأنبــوب التنفــس أو 
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عــن طريــق الغــوص خــال 10 -15 دقيقــة لــكل منهمــا. وقــد 
يختلــف مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه المســح فــي كل موقــع 
بنــاًء علــى مقــدار الوقــت المتــاح إلنجــاز عمليــة المســح ، 
طالمــا أن الوقــت المســتغرق فــي مســح كل موقــع يتســق مــع 

جميــع المواقــع واألعمــاق المختلقــة

يمكــن   ، الغــوص  أثنــاء  المســوحات  مــن  االنتهــاء  تــم  إذا 
بعــد ذلــك إكمــال عــدة مســوحات ضمــن غوصــة واحــدة فــي 
ثــم  بــدًءا مــن  الموقــع األكبــر عمًقــا ،  أعمــاق مختلفــة ، 
بمســطح  وانتهــاًءا  الشــعاب  منحــدر  منطقــة  إلــى  االنتقــال 

الشــعاب.

وبالمثل ، إذا اكتملت المســوحات بالســباحة بأنبوب التنفس 
أو تعــذر الوصــول إلــى مســطح الشــعاب بواســطة قــارب ، 
فيجــب علــى فريــق المســح قضــاء 5 دقائــق فــي مســح منطقــة 
مســطح  علــى  الســباحة  قبــل   ، الضحلــة  الشــعاب  واجهــة 

الشــعاب وقضــاء 5 دقائــق أخــرى لدراســته.

عنــد العــودة إلــى القــارب ، يتــم رفــع الـــ GPS والــذي تــم 
ســحبه خلــف القــارب، ويتــم حفــظ المســار وإعــادة تســميته ، 

.GPS قبــل إيقــاف تشــغيل الـــ
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المالحق  	.	

ملحق 2.1.نموذج مسوحات التحقق األرضي - المستوى 1 )ساحلي(

مسوحات التحقق األرضي - المستوى 1

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي  SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djiboutiالدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس
نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح ، 
باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>٪50 سحاب( ، 

3 = مشمس و سحاب )٪50 و ٪50( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

قوة الرياح
نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن تسجيلها في أعلى ورقة 

المسح باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )4 -6 عقدة( ، 3 
=  معتدل )7 10- عقدة( ، 4 = قوي )11 -15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي 

من ورقة المسح. استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي 
منه الرياح )على سبيل المثال ، تأتي الرياح من SE وما إلى ذلك(.

بيانات الموقع

سجل إحداثيات الموقع بالـ GPS )يمكنك استخدام رقم إحداثيات النقطة األصلية كما هي مخّزنة في GPS(إحداثيات الموقع

الخصائص الفيزيائية للموئل

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح صخريصخري

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح من الحصىزلط أو الحصى

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح من الرمالرمل

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح من الطمي / الطينطين/طمي

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح يحتوى على أرض سبخةسبخة

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح في أرض رطبةأرض رطبة

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح في منطقة أرض رطبة مؤقتةارض رطبة مؤقتة

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح في نبع واكتب نوع النبع أرض ينابيع
في عمود الماحظات )مياه مالحة ، مياه عذبة(

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة )القاع( السائد هو نوع آخر ، وسجل النوع في عمود الماحظاتأخرى

الغطاء النباتي والنباتات

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة عن غابات المانجروفمانجروف

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة عن نباتات جافة ساحلية مختلطةالنباتات الجافة الساحلية

)Acacia( ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد هو أشجار األكاسياأكاسيا

)Sueada( سودا Sueda  ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد هو نبات السودا

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد هي الطحالب  والحشائشأعشاب 
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ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد من األنواع الغازية مثل  Prosopisنباتات غازية أو غريبة

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد من نوع آخر )والحظ ما هو(أخرى

الضغوطات / االستخدامات

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح في حوض للملححوض لتجميع الملح

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح أرض زراعيةأرض زراعية

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح بجوار حوض سمك / روبيانحوض أسماك/ربيان

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح في منطقة حضرية بها مباني خرسانيةحضرية / خرسانية

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح على طريق معبدة )أسفلت(حضرية / أسفلت

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح قريب من نوع آخر )والحظ ما هو(أخرى

سجل رقم البداية والنهاية للصور. هناك طرق مختلفة للمساعدة في التمييز بين الصور من مواقع مختلفة. الصور الفوتوغرافية
يمكنك كتابة رقم إحداثيات كل صورة على ورقة وتصوير الرقم. يمكنك تصوير نموذج المسح بين المواقع

وصف الموئل

اكتب وصًفا موجًزا لما تشاهده ، مع ذكر الخصائص الفيزيائية والبيولوجية السائدة في قاع 
البحر ، على سبيل المثال ، عشب البحر Halophila ovalis على الرمال المسطحة مع 

وجود حصى متناثرة في بعض األحيان وليس هناك غطاء حي آخر أو `` مجتمع مرجاني 
صلب هائل تهيمن عليه مستعمرات Porites تتخللها الرمال. يجب أن يتضمن هذا الوصف 

أسماء األنواع السائدة بقدر اإلمكان. إذا كانت هناك أنواع ال تعرفها ، التقط صوًرا لها 
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ملحق 2.2..نموذج مسوحات التحقق األرضي - المستوى 1 )المياه العميقة(

مسوحات التحقق األرضي - المستوى 1 )المياه العميقة(

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي  SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djiboutiالدولة

المكان
سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، 

اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس

نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء 
العلوي من ورقة المسح ، باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد 

سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>50٪ سحاب( ، 3 = مشمس و سحاب 
)50٪ و 50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

قوة الرياح

نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن 
تسجيلها في أعلى ورقة المسح باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء 

)>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )4 -6 عقدة( ، 3 =  معتدل )7 - 10 عقدة( 
، 4 = قوي )11 -15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء 

العلوي من ورقة المسح. استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي 
تأتي منه الرياح )على سبيل المثال ، تأتي الرياح من SE وما إلى ذلك(.

بيانات الموقع

إحداثيات الموقع
سجل إحداثيات الموقع بالـ GPS )يمكنك استخدام رقم إحداثيات 

)GPS النقطة األصلية كما هي مخّزنة في

سجل عمق المياه )متر(العمق

التعرض / رياح وأمواج
سجل التعرض حيث: 1 = صفر - محمية بالكامل من التعرض للموجة المحلية ؛ 2 
= التعرض غير المباشر / المتبدد بالرياح ؛ 3 = تأثير الموجة ، لكن ليس شديدا ؛ 

4 = مواجهة مائلة مع الرياح / بارزة ؛ 5 = أقصى حد محلي - شديد التعرض.

سجل شفافية المياه  الرأسية )بالمتر(شفافية المياه )متر(

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح به الجون / بحيرةالالجون

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح على مسطح الشعابمسطح الشعاب

ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح على المنحدر األمامي للشعاب المرجانيةمقدمة منحدر الشعاب
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مسوحات التحقق األرضي - المستوى 1 )المياه العميقة(

) m 25 >( ضع عامة في المربع إذا كان موقع المسح في المياه العميقة < 25 متر عمقمياه عميقة

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة السائد هو الطميقاع طيني

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة السائد هو الرملقاع رملي

ضع عامة في المربع إذا كان نوع الركيزة السائد هي مسطح صخريقاع صخري

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة عن تجمع مختلط من الطحالبتجمعات من الطحالب

طحالب كبيرة
ضــع عامــة فــي المربــع إذا كان الغطــاء الســائد عبــارة عــن طحالــب كبيــرة ) مثــل  طحلــب 

)Sargassum

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد هو المرجان الصلب الحيمرجان صلب حي 

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد من المرجان اللينمرجان لين

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة عن حشائش بحرية متفرقة )>40٪(حشائش بحرية متفرقة

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد عبارة عن حشائش بحرية كثيفة )< 40٪(حشائش بحرية كثيفة

ضع عامة في المربع إذا كان الغطاء السائد من نوع آخر )والحظ ما هو(أخرى

الصور الفوتوغرافية
ســجل رقــم البدايــة والنهايــة للصــور. هنــاك طــرق مختلفــة للمســاعدة فــي التمييــز بيــن الصــور 
مــن مواقــع مختلفــة. يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات كل صــورة علــى ورقــة وتصويــر الرقــم. 

يمكنــك تصويــر نمــوذج االســتطاع بيــن المواقــع

الوصف

اكتــب وصًفــا موجــًزا لمــا تشــاهده ، مــع ذكــر الخصائــص الفيزيائيــة والبيولوجيــة الســائدة لقــاع 
البحــر ، علــى ســبيل المثــال ، عشــب البحــر Halophila ovalis علــى الرمــال المســطحة مــع 
وجــود حصــى متناثــرة فــي بعــض األحيــان وليــس هنــاك غطــاء حــي آخــر. يجــب أن يتضمــن 
الوصــف أســماء األنــواع الســائدة بقــدر اإلمــكان. إذا كانــت هنــاك أنــواع ال تعرفهــا ، التقــط 

صــوًرا لهــا 
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ملحق 2.3. نموذج مسوحات التحقق األرضي )المستوى 2 و 3(

مسوحات التحقق على أرض الواقع )المستوى 2 و 3(

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي  SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djiboutiالدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس
نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من نموذج المسح ، باستخدام المقياس 

التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>50٪ سحاب( ، 3 = مشمس و سحاب )50٪ و 
50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

قوة الرياح
نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن تسجيلها في أعلى ورقة المسح باستخدام المقياس 
التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )4 -6 عقدة( ، 3 =  معتدل )7 -10 عقدة( ، 4 = قوي )11 

-15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح. استخدم وردة اتجاه الرياح
البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على سبيل المثال ، تأتي الرياح من SE وما إلى ذلك(.

بيانات الموقع

سجل إحداثيات الموقع بالـ GPS )يمكنك استخدام رقم إحداثيات النقطة األصلية كما هي مخّزنة في GPS(إحداثيات الموقع

التصوير الفوتوغرافي / الفيديو

هناك حاجة ماسة للصور الفوتوغرافية التي تمثل الموقع واألنواع الموجودة. التقط صوًرا رأسية )من أعلى الركيزة 
مباشرة( لتظهر المكونات والغطاء ، وأفقيًا إلظهار خصائص المناظر البحرية / المناظر الطبيعية.

إذا كنت تستخدم مربعات التصوير بدون إطار ثابت: قم برمي المربع عشوائًيا داخل منطقة المسح والتقط الصورة من 
أعلى مباشرًة ، وتأكد من التحقق من تضمين اإلطار بالكامل في كل لقطة. سجل أرقام الصور للموقع - رقم بداية 

الصورة ورقم النهاية. يمكنك أيًضا تصوير نموذج المسح.
إذا كنت تستخدم مربعات التصوير ذات اإلطار الثابت: ضع اإلطار عشوائًيا داخل منطقة المسح. سجل أرقام 

الصور للموقع - رقم بداية الصورة ورقم النهاية. يمكنك أيًضا تصوير نموذج المسح.
إذا كنت تستخدم فيديو أو مربعات التصوير المرقمة بعامات GPS )المستوى 3( ، فمن المهم التأكد من ضبط وقت 

الكاميرا وتاريخها على نفس الوقت والتاريخ على نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( قبل بدء المسح الميداني.

العمق األدنى واألقصى )متر(

سجل أدنى وأقصى عمق في الموقع باألمتار. يمكنك القيام بذلك من القارب باستخدام خيط به أثقال )حبل مع عقدة( 
أو شريط قياس مع ثقل من الرصاص متصل ، أو يمكنك استخدام مسبار عمق محمول باليد )مثل Plastimo أو ما 

شابه ذلك(. كما يمكنك استخدام كمبيوتر الغوص مضبوًطا على وضع الغوص الحر في حالة السباحة أو الغوص 
بشكل طبيعي

سجل المسافة األفقية المقدرة التي يمكنك رؤيتها تحت الماء بالمترالشفافية األفقية )بالمتر(

سجل العمق الذي يمكنك رؤيته تحت الماء باألمتار. يمكنك استخدام قرص سيكيشفافية المياه والعمق
 secchi لتسجيل هذا إذا كان لديك واحد أو يمكنك تصميم قرص.

سجل التعرض حيث: 1 = صفر - محمية بالكامل من التعرض للموجة المحلية ؛ 2 = التعرض غير المباشر / التعرض للرياح واألمواج
المتبدد بالرياح ؛ 3 = تأثير الموجة ، لكن ليس شديدا ؛ 4 = مواجهة مائلة مع الرياح / بارزة ؛ 5 = أقصى حد 

محلي - شديد التعرض.

)Aspect( أو اتجاه الشعاب ، )سجل اتجاه الشعاب المرجانية بالنسبة إلى الشمال. هل منحدر الشعاب األمامية يواجه الشمال )0 درجة
الشرق )90 درجة( ، أو الجنوب )180 درجة( ، أو الغرب )270 درجة(.

)slope( حاول تقدير ميل قاع البحر من المستوى األفقي باستخدام المقياس التالي:المنحنى أو المنحدر
1 = مسطح )0 درجة( ؛ 2 = >45 درجة ؛ 3 =< 45 درجة >90 درجة ؛ 4 = 90 درجة و ؛ 5 = متدرج

تضاريس القاع

حاول وصف التضاريس الكلية أو تضاريس قاع البحر باستخدام المقياس التالي:
 1 = مسطحة ، بدون هياكل ؛ 2 = هياكل ومكونات منخفضة بارتفاع 10-1 سم ؛

3 = هياكل ومكونات منخفضة متناثرة بارتفاع 1- 0.5 متر ، مفصولة بأكثر من 5 أمتار ، 4 = هياكل بارتفاع 
2-1 متر )مثل ، bommies( تفصل بينها مسافة 6-3 متر ؛ 5 = نتوء وأخدود< 2 متر ؛ هيكل أو أعمدة أو 

كهوف رئيسية / يمكن أن يمر الغواص بينها.

غالًبا لن تتغير شدة التيارات البحرية كثيًرا أثناء المسح. سجل القوة الحالية بعد االنتهاء من المسح. استخدم المقياس: شدة التيارات البحرية 
1 = ال شيء ؛ 2 = ضعيفة ؛ 3 = متوسطة ؛ 4 = قوية ؛ 5 = خطيرة

استخدم وردة البوصلة لتسجيل االتجاه الذي يأتي منه التيار )على سبيل المثال جنوبي شرقي SE أو جنوبي Sاتجاه التيارات البحرية
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مسوحات التحقق على أرض الواقع )المستوى 2 و 3(

سجل نوع الحيد المرجاني حيث تم تسجيل البيانات )من الممكن استخدام فئاتنوع الحيد المرجاني
)Millennium Reef Map categories 

مكان منطقة الشعاب/ الحيد 
المرجاني

سجل منطقة الشعاب حيث تم تسجيل مقطع الفيديو )على سبيل المثال ، الاجون ، مسطح الشعاب / الشعاب 
 Millennium Reef Map الخلفية ، قمة الشعاب ، منحدر الشعاب األمامية(. حيثما أمكن ، يمكنك استخدام

.categories

المكونات الطبيعية للقاع )100%(

)HS( احسب النسبة المئوية للقاع المكون من مسطحات صلبة أو متموجة أو مسننةركيزة صلبة

 )LB( بلوكات وتكوينات ضخمة
 )1m>(

احسب النسبة المئوية للقاع المكون من كتل كبيرة أكبر من 1 متر )على سبيل المثال ،
 massive Porites, tabular Acropora، صخور إلخ(

)1m<( )SB( احسب النسبة المئوية للكتل الصغيرة أقل من 1 متر )على سبيل المثال ،بلوكات صغيرة
 massive Porites, tabular Acropora ، صخور إلخ(

)RB( احسب نسبة سطح القاع المكون من الحصى والحطامحصى وحطام

)SN( احسب نسبة سطح القاع المكون من الرملرمال

)SI( احسب النسبة المئوية لسطح القاع المكون من الطميطمي

الغطاء الحي للقاع )100%(

)HC( للقاع الذي يغطيه المرجان الصلبمرجان صلب )٪( احسب النسبة المئوية

)RDC( للقاع الذي يغطيه المرجان الميت مؤخرامرجان ميت حديثا )٪( احسب النسبة المئوية

 )DCA( للقاع المغطى بالمرجان الميت القديم مرجان ميت )٪( احسب النسبة المئوية

)SC( للقاع المغطى بالشعاب المرجانية الناعمة  مرجان لين )٪( احسب النسبة المئوية

)MA( للقاع الذي يغطيه تجمع الطحالب الكبيرةطحالب كبيرة )٪( احسب النسبة المئوية

)CA( للقاع المغطى بالطحالب المرجانية طحالب مرجانية )٪( احسب النسبة المئوية

)TA( للقاع المغطى بطحالب خيطية أو عشبيةطحالب خيطية )٪( احسب النسبة المئوية

)SG( للقاع المغطى بالحشائش البحريةحشائش بحرية )٪( احسب النسبة المئوية

)SP( للقاع المغطى باإلسفنجاسفنج )٪( احسب النسبة المئوية

)OT( احسب النسبة المئوية )٪( للقاع المغطى بالكائنات الحية األخرى )سجل »األخرى« على سبيل المثالأخرى
 zooanthids - coralimorpharians  إلخ.

)BA( للقاع الذي ال توجد به أية كائناتمعراة أو خالية )٪( احسب النسبة المئوية

الوصف

اكتب وصًفا موجًزا لما تشاهده ، مع ذكر الخصائص الفيزيائية والبيولوجية السائدة في قاع البحر ، على سبيل المثال 
، عشب البحر Halophila ovalis على الرمال المسطحة مع وجود حطام متناثر في بعض األحيان وليس 

هناك غطاء حي آخر ›أو‹ مجتمع مرجاني صلب هائل تهيمن عليه مستعمرات Porites يتخللها الرمل. يجب أن 
يتضمن هذا الوصف أسماء األنواع السائدة بقدر اإلمكان. إذا كانت هناك أنواع ال تعرفها ، التقط صوًرا له. 
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ملحق 2.4. كيفية استخدام الـ GPS لالنتقال إلى 
المواقع المختلفة

)Ō( بالضغط على زر التشغيل GPS قم بتشغيل الـ
تأكــد مــن أن الـــ GPS يحتــوي علــى بطاريــات جديــدة . 1

فــي بدايــة عمليــة المســح وأخــذ مجموعــة احتياطيــة مــن 
البطاريــات فــي أثنــاء المســح.

قــم بتشــغيل الـــ GPS عــن طريــق الضغــط علــى زر . 2
»تشــغيل« الموجــود علــى الجانــب األيمــن مــن الوحــدة.

فتقريبــا . 3  ، مؤخــًرا   GPS للـــ  اســتخدام  هنــاك  كان  إذا 
ســيكون جاهــًزا لاســتخدام علــى الفور.أّمــا  إذا لــم يتــم 
اســتخدامه مــن فتــرة طويلــة ، أو لــم يتــم اســتخدامه فــي 
الموقــع الحالــي ، فقــد يســتغرق الـــ GPS بعــض الوقــت 
اللتقــاط األقمــار الصناعيــة الصحيحــة والمناســبة. ومــن 
عثــر  قــد    GPS الـــ  أن  مــن  التحقــق  دائًمــا  األفضــل 
علــى أقمــار صناعيــة كافيــة إلعطــاء قــراءات دقيقــة قبــل 

)waypoints( تســجيل نقــاط الطريــق
زر . 4 اســتخدم   ، الصناعــي  القمــر  حالــة  مــن  للتحقــق 

الصفحة )Page( للتبديل إلى صفحة القمر الصناعي 
 ، متكــرر  بشــكل  بذلــك  وللقيــام   .)Satellite page(
الصفحــات  للمــرور عبــر  الصفحــة  اضغــط علــى زر 
المختلفــة. عندمــا تعثــر علــى الصفحــة الصحيحــة ، فقــط 
المطلوبــة. الصفحــة   وســتعرض  الصفحــة  حــرر زر 

5 . GPS ســتظهر األقمــار الصناعيــة التــي عثــر عليهــا الـــ
لتحديــد موقــع برقــم لونــه أخضــر فــي صفحــة »القمــر 
الصناعــي«. وبمجــرد عثــور الـــ GPS علــى ثاثــة أقمار 
صناعيــة أو أكثــر ســوف يتــم تحديــد الموقــع ، وكلمــا 
زادت عــدد األقمــار الصناعيــة التــي تعــّرف عليهــا الـــ 

GPS كلمــا زادت الدقــة فــي تحديــد الموقــع.

بمجــرد التحقــق مــن أن الــــ GPS يعمــل بشــكل صحيــح . 6
، فيمكنــك اآلن بــدء عمليــة المســح.

تحديد نقطة طريق )GoTo waypoint( لالنتقال إليها
زر . 1 اســتخدم  األولــى،  المســح  نقطــة  موقــع  لتحديــد 

 Waypoint لانتقــال إلــى صفحــة )Page( الصفحــة
.Manager

قائمــة . 2  Waypoint Manager الـــ  صفحــة  تعــرض 
.GPS الـــ  ذاكــرة  فــي  بالفعــل  المخزنــة  )المواقــع(  بالنقــاط 

هنــاك طريقتــان يمكنــك البحــث عــن نقطــة طريــق فــي . 3
صفحــة Waypoint Manager : )أ( خاصيــة البحــث 
عــن نــص ، حيــث يمكنــك كتابــة اســم نقطــة الطريــق و 
القائمــة  عبــر   )scrolling( المــرور  عــن طريــق  )ب( 

بأكملهــا.
وتعتبــر خاصيــة البحــث عــن النــص أمــًرا جيــًدا عندمــا . 4

فــي  المخزنــة  الطريــق  نقــاط  مــن  الكثيــر  لديــك  يكــون 
الجهــاز. وعندمــا تكــون هنــاك نقــاط الطريــق قليلــة العــدد 
المــرور  ببســاطة  فيمكنــك   ،  GPS الـــ  علــى  مخزنــة 
تريــد  التــي  النقطــة  لتحديــد  الطــرق  نقــاط  قائمــة  عبــر 

اســتخدامها.
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للخــروج مــن خاصيــة البحــث عــن النــص ، اضغــط علــى . 5
زر إنهــاء )Quit(. يجــب أن تشــاهد اآلن قائمــة نقــاط 

الطريق. 

لانتقــال . 6  )arrow keys( األســهم  مفاتيــح  اســتخدم 
)مثــا  األولــى  الطريــق  نقطــة  واختيــار  لألســفل 

)»SUD01 «
بمجــرد تحديــد نقطــة الطريــق التــي تريــد التنقــل إليهــا ، . 7

 )Enter( اضغــط علــى ادخــل

نقطــة . 8 تفاصيــل  تعــرض  جديــدة  شاشــة  تظهــر  ســوف 
.”SUD01“ األولــى  الطريــق 

اســتخدم األســهم الختيــار Go فــي أســفل الشاشــة ، ثــم . 9
.)Enter( اضغــط علــى ادخــل

انتقــال . 10 نقطــة  إعــداد  فــي  نجحــت   لقــد  واآلن 

)’GoTo’ waypoint( جهــاز الـــ GPS الخــاص بــك 
المواقــع  بيــن  فــي عمليــة االنتقــال  اســتخدامها  ويمكــن 

  .)navigate(

GoTo waypoint التنقل إلى موقع من خالل خاصية
زر . 1 اســتخدم   ، محــددة  طريــق  نقطــة  إلــى  لانتقــال 

شاشــة  إلــى   GPS الـــ  لتحويــل   )Page( »الصفحــة« 
لبوصلــة. ا

اســتخدم بوصلــة الشاشــة للتنقــل فــي طريقــك إلــى نقطــة . 2
الطريــق األولــى.

عنــد وصولــك إلــى نقطــة الطريــق األولــى ، يمكنــك البــدء . 3
فــي المســح الخــاص بــك.

قم أواًل بتسجيل »نقطة طريق« جديدة في موقع المسح . 4
الحالــي الخــاص بــك. وللقيــام بذلــك ، اضغــط أواًل علــى 
 GPS ثــم انظــر إلــى شاشــة الـــ ،)Mark( »زر »عامــة
وقم بتســجيل رقم نقطة الطريق في اســتمارة المســح. ثم 
اســتخدم مفاتيح األســهم )arrow keys( الختيار »تم« 
 )highlighted( وإذا لم يتم تمييزها واختيارها )Done(

.)Enter(”فاضغــط علــى الــزر »إدخــال ،

علــى . 5 واضغــط   )Done( »تــم«  اختيــار  تذكــر  دائمــا 
»إدخــال« )Enter( بعــد تحديــد نقطــة الطريــق التــي لــم 

.GPS يتــم تخزينهــا فــي ذاكــرة الــــ
بقيــة . 6 مــلء  واســتكمل  حولــك  مــن  البيئــة  اآلن  راقــب 

المســح. اســتمارة 
فــي نهايــة عمليــة المســح حــاول التقــاط بعــض الصــور . 7
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عــن  الصــور  ســجل  الموقــع.  تميــز   / تمثــل  التــي 
طريــق األرقــام مــن البدايــة إلــى النهايــة، وأيضــا ســجل 

حولــك. مــن  البيئــة  لوصــف  مشــاهداتك 
اآلن تم االنتهاء المسح عند نقطة الطريق األولى.. 8
الطريــق . 9 نقــاط  لجميــع  أعــاه  العمليــة  وكــرر  اســتمر 

األخــرى
في النهاية ، يرجى مراجعة وتدقيق بيانات المسح.. 10
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موائل منطقة المد والجزر 

) الطينية ، الرملية ، الصخرية ، المستنقعات 
المالحة ، غابات المانجروف (

3
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الرمليــة . 3  ، )الطينيــة  والجــزر  المــد  منطقــة  موائــل 
غابــات   ، المالحــة  المســتنقعات   ، الصخريــة   ،

نجــروف( لما ا

مقدمة ..	

المنطقــة  تســمى  )أحيانــا  والجــزر  المــد  منطقــة  تتميــز 
الشــاطئية( بالبيئــة الديناميكيــة العاليــة ، وذلــك نتيجــة لنمــط 
التعــرض  )مثــل  الواحــد  اليــوم  خــال  المتطرفــة  التغيــرات 
واألمــواج  الحــرارة  درجــات  اختــاف  الجويــة،  للعوامــل 
عــدن  وخليــج  األحمــر  البحــر  ســواحل  وتتميــز  العاتيــة(. 
بوجــود شــعاب حافيــة )شــاطئية( والتــي تحمــي هــذه الســواحل 
محميــة  بيئــات  وتخلــق  القويــة  والتيــارات  األمــواج  مــن 
طينيــة  ومســطحات  رمليــة  شــواطئ  تكويــن  علــى  تســاعد 
مناســبة، تــؤدي إلــى ازدهــار المســتنقعات المالحــة وغابــات 
المانجــروف.  وغالًبــا مــا توجــد الشــواطئ الرمليــة والصخريــة 
ناحيــة البحــر مــن المنطقــة الســاحلية ، بينمــا تنتشــر الموائــل 
فــي  المانجــروف  وأشــجار  المالحــة  والمســتنقعات  الطينيــة 
اتجــاه اليابســة. وتــؤوي موائــل منطقــة المــد والجــزر عــدد ال 
يحصــى مــن األنــواع الموزعــة فــي تقســيمات وأنمــاط منتظمــة 
والتــي تأقلمــت لتتحّمــل الظــروف القاســية والمتغيــرة. وأيًضــا 
البحــر  فــي  والجــزر  المــد  منطقــة  ديناميكيــات  تتأثــر  قــد 
األحمــر وخليــج عــدن بمواســم الريــاح الموســمية ، والــذي 
يمكــن أن يتســبب فــي تغيــرات فــي مســتوى ســطح البحر)قــد 
تصــل إلــى أكثــر مــن 50ســم( ، ممــا يــؤدي إلــى غمــر بعــض 

المناطــق الســاحلية خــال أشــهر الشــتاء.

تــم وصــف العديــد مــن طــرق المســح لمناطــق المــد والجــزر 
للعــام 2004.  الدليــل االسترشــادي  فــي  فــي عــدة فصــول 
وتضمــن هــذه الطــرق مســح وتقييــم ســريع )نصف-كمــي( 
وأوليــة  عامــة  معلومــات  علــى  الحصــول  بهــدف  للموائــل 
المجتمعــات  وأنــواع  للموائــل،  الفيزيائيــة  الخــواص  حــول 
األخــر  الجانــب  وعلــى  عليهــا.  الموجــودة  والضغوطــات 
كانــت هنــاك طــرق مســح مناســبة لبرامــج الرصــد والمراقبــة 

علــى المــدى الطويــل. ولقــد ســاعدت طــرق المســح الســريعة 
علــى اختيــار المواقــع التــي ســوف تجــرى فيهــا برامــج الرصــد 

والمراقبــة علــى المــدى الطويــل.

وتعتبــر عمليــة رصــد ومراقبــة حالــة وديناميكيــات الموائــل 
ديناميكيــات  وفهــم  الكتشــاف  ضرورًيــا  أمــًرا  المديــة 
المجتمعــات المديــة مــن أجــل تطويــر آليــات اإلدارة فــي توقــع 
اآلثــار البيئيــة الحــادة أو المزمنــة والحــد منهــا.  كمــا توفــر 
برامــج رصــد الموائــل المديــة رؤى مبكــرة للتغيــرات التــي قــد 
تحــدث فــي أماكــن أخــرى مــن النظــام البيئــي الواســع ،والتــي 
البيولوجــي  التنــوع  تأثيــرات متتاليــة علــى  إلــى   تــؤدي  قــد 

الغــذاء. وشــبكات 

كمــا تســاعد برامــج رصــد ومراقبــة الموائــل المديــة والكائنــات 
الحيــة المرتبطــة بهــا فــي توفيــر معلومــات وبيانــات هامــة 
لمتخــذي القــرار المعنييــن بتنميــة المناطــق الســاحلية والتغيــر 

المناخــي.

 الشواطئ الصخرية ....	

األحمــر  البحــر  منطقــة  فــي  الصخريــة  الشــواطئ  تتميــز 
وخليــج عــدن بديناميكيــة عاليــة وتتفــاوت المورفولوجيــا فيهــا 
بيــن المدرجــات المســطحة والمنحــدرات الرأســية. كمــا تعتبــر 
هــذه الموائــل ذات القيعــان والتربــة الصخريــة وســط مناســب 
لنمــو وانتشــار الحيوانــات والنباتــات القاعيــة والمجتمعــات 
التــي تتحمــل درجــات عاليــة مــن التقلبــات الجويــة والظــروف 

.)GEF 2004 / PERSGA( البيئيــة األخــرى

 الشواطئ الرملية 	...	

الفيزيائيــة  الخصائــص  فــي  الرمليــة  الشــواطئ  تختلــف 
والبيولوجيــة ، وذلــك اعتمــاًدا علــى درجــة التعــرض لحركــة 
هــذه  عــرض  يتــراوح  وقــد  األمــواج.  وتأثيــر  والجــزر  المــد 
الشــواطئ مــن 100 متــر مــن الكثبــان الرمليــة )مثــال علــى 
ذلــك جــزر ســقطرى( إلــى مســاحات ضيقــة مــن الرمــال بيــن 
غابــات المانجــروف والبحيــرات علــى طــول ســواحل البحــر 

.)GEF 2004  /  PERSGA( األحمــر 
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 المسطحات طينية 	...	

مــن  العاليــة  بالمســتوىات  الطينيــة  المســطحات  تتميــز 
الرواســب الناعمــة ، والتــي فــي الغالــب تتكــون مــن جزيئــات 
الطمــي والطيــن. وغالبــا مــا توجــد هــذه الموائــل داخــل مناطق 
محميــة مثــل الســدود والمرافــئ ، وكذلــك داخــل المســتنقعات 
المالحــة وأشــجار المانجــروف ، والتــي تحمــي هــذه الموائــل 
  PERSGA( مــن التــآكل نتيجــة الموجــات البحريــة الشــديدة
/ GEF 2004(.  وغالًبــا مــا تكــون هــذه الموائــل مغمــورة 
كميــات  علــى  باحتوائهــا  الرواســب  تتميــز  حيــث  بالميــاه 
مرتفعــة مــن المــواد العضويــة، ممــا يعــزز النشــاط الميكروبــي 
األكســجين  يؤثــر علــى كميــة  أن  يمكــن  والــذي   ، العالــي 
 PERSGA / GEF( المتاحة لدعم المجتمعات البيولوجية

.)2004

 المستنقعات المالحة )السبخات( 	...	

تحتــوي المســتنقعات المالحــة علــى مجموعــة مــن النباتــات 
أشــجار  مــن  بالقــرب  تقــع  مــا  وغالبــا  المختلفــة  الملحيــة 
البحــر  شــواطئ  غالبيــة  علــى  يزدهــر  والــذي  المانجــروف 
األحمــر. ونظــًرا لمعــدالت التبخــر العاليــة ، قــد تكــون ملوحــة 
التربــة عاليــة جــًدا وأيــة تدفــق للميــاه العذبــة سيوســع مســاحة 
الملحيــة  النباتــات  وتعمــل  اليابســة.   ناحيــة  المســتنقعات 
وأنظمــة جذورهــا علــى تثبيــت الرواســب بحيــث تميــل تأثيــرات 
والجــداول  القنــوات  مــن  شــبكة  تكويــن  إلــى  والجــزر  المــد 
الممتــدة بيــن بقــع النباتــات. كمــا تعتبــر المســتنقعات المالحــة 
موائــل عاليــة اإلنتــاج حيــث يمكنهــا توفيــر المــأوى والغــذاء 
بالنســبة  بالغــة  أهميــة  ذات  أنهــا  كمــا   ، البحريــة  للطيــور 

لعمليــات صــون التنــوع البيولوجــي.

 أشجار المانجروف 	...	

توفر األوراق والجذوع والجذور الهوائية ألشجار المانجروف 
إلــى  الحيــة باإلضافــة  الكائنــات  للعديــد مــن  موائــل هامــة 
تثبيــت الرواســب التــي تؤثــر علــى كيميــاء الميــاه.  هــذا وقــد 
تأقلمــت الكائنــات الحيــة التــي تعيــش فــي غابات المانجروف 
للعيــش فــي ميــاه المــد والجــزر المالحــة ومواجهــة عمليــات 
الغمــر وفتــرات التعــرض واالنكشــاف لحــركات المــد والجــزر 

)Kauffman and Donato, 2012(.  وتوجــد  أشــجار 
المانجــروف علــى معظــم ســواحل البحــر األحمــر وخليــج 
عــدن بيــن المناطــق األعلــى مــًدا )HWS( والمناطــق األقــل 
جــزًرا )HWN( ، حيــث تغطــي مســاحة إجماليــة تقــدر بـــ 
 Sheppard et al. 1992;( 450-500 كيلومتــر مربــع

GEF, 2004 / PERSGA(. وهنــاك نوعــان مــن أشــجار 

 Rhizophora( و   )Avicennia marina( المانجــروف 
البحــر  ســواحل  علــى  شــيوعًا  األكثــر  همــا   )mucronata

بشــكل  يتواجــدان  النوعيــن  وكا  عــدن.  وخليــج  األحمــر 
البحــر  جنــوب  فــي  واالنتشــار  النمــو  حيــث  مــن  أفضــل 
األحمــر ، حيــث يمكــن أن تصــل األشــجار إلــى ارتفــاع 5 
-7 م ويمكــن أن يبلــغ عــرض الغابــة الواحــدة حوالــي 100 

.)PERSGA / GEF 2004( 500 م -

 الموائل االصطناعية 	...	

تــم إنشــاء العديــد مــن الهيــاكل االصطناعيــة داخــل منطقــة 
مثــل  األحمــر،  البحــر  ســواحل  علــى طــول  والجــزر  المــد 
المراســي   ، المائيــة  الجــدران   ، الكورنيــش   ، األرصفــة 
والموانــئ. وهــذه الهيــاكل الصلبــة تــم تشــييدها مــن الخرســانة 
مــا  غالًبــا  ومناســًبا  ســطًحا صلًبــا  وتوفــر   ، الصخــور  أو 
يتــم اســتعماره مــن قبــل مجتمعــات وكائنــات مشــابهة لتلــك 

الصخريــة. الشــواطئ  علــى  الموجــودة 

نظرة عامة 	.	

 النهج العام ..	.	

يجب أن تتضمن عملية مســح منطقة المد والجزر تســجيل 
معلومــات حــول الموائــل الفيزيائيــة والمجتمعــات البيولوجيــة 
المرتبطــة بهــا عبــر كامــل نطــاق المنطقــة ، بــدًءا مــن أعلــى 
مــد وحتــى عامــة أقــل جــزر. وعــادة مــا تتضمــن مســوحات 
الموائــل الطبيعيــة رســم جانبــي للشــاطئ وطبيعــة الرواســب 
وجــودة الميــاه ، حيــث يمكــن أن تؤثــر جميعهــا علــى تكويــن 
وتوزيــع الكائنــات الحيــة. وغالًبــا مــا يتــم اســتكمال التقييــم 
األنــواع  ومســوحات  النطــاق  الواســع  الســريع  الســاحلي 
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فــي  للمســاعدة  بأكملهــا  الدراســة  منطقــة  عبــر  الرئيســية 
تحديــد مجموعــة الموائــل الموجــودة وأنمــاط التقســيم داخــل 
هــذه الموائــل وكذلــك الوضــع الحالــي. فــي حيــن يمكــن بعــد 
ذلــك اســتخدام نتائــج التقييمــات الســريعة ومســوحات األنــواع 
الرئيســية الختيــار مواقــع المراقبــة الدائمــة المناســبة التــي يتــم 
مســحها بعــد ذلــك علــى أســاس شــهري أو موســمي. كمــا 
يجــب أن تتضمــن برامــج المراقبــة طويلــة األمــد المواقــع التــي 
تعكــس كًا مــن الحالــة الطبيعيــة )الغيــر متأثــرة( والمواقــع 

الخاضعــة لألنشــطة البشــرية )المتأثــرة(.

 البيانات المستهدفة 	.	.	

والجــزر  المــد  لمنطقــة  المســح  برنامــج  يتضمــن  مــا  عــادة 
األتــي:

أنواع الموائل المدية وتوزيعها وحالتها 	
وجــود / غيــاب األنــواع الرئيســية داخــل مناطــق المــد  	

والجــزر
طبيعــة تركيــب قاعــدة الموائــل )الشــكل الجانبــي وعمليــة  	

التعــرض(
حجم ونوعية الرواسب )إن وجدت( 	
وفرة النباتات والحيوانات التي تعيش فوق القاع 	
وفرة النباتات والحيوانات التي تعيش داخل القاع 	
نوعيــة الميــاه )درجــة الحــرارة ، الملوحــة ، األكســجين  	

والعناصــر  الهيدروجينــي  األس   ، العــكارة   ، المــذاب 
الغذائيــة(.

علــى  األحمــر  البحــر  فــي  الحيــة  الكائنــات  دراســة  تمــت 
نطــاق واســع منــذ القــرن الثامــن عشــر وبشــكل عــام أصبــح 
نســبًيا اآلن  المــد والجــزر معروًفــا  بيــن  البيولوجــي  التنــوع 
 Forsskal 1775; Jones et al. 1987; Oliver(
 1992; Sheppard et al. 1992; Turner et al.
1999(.  ويعتبــر تركيــب ومكونــات هــذه المجتمعــات التــي 

تتميــز بخصائــص الموائــل الرئيســية )الصخــور ، والرمــل ، 
والطيــن ، والمانجــروف ، والملــح( معروفــة جيــًدا بمــا يكفــي 
للســماح بوصــف طبيعــة الشــواطئ المختلفــة ، وذلــك بنــاًء 
.)Jones et. al.1987( علــى وجــود األنــواع أو غيابهــا

 المعدات الحقلية 	.	.	

فيمــا يلــي قائمــة بمعــدات المســح المطلوبــة إلجــراء مســوحات 
المراقبــة لمنطقــة المــد والجزر:

نموذج المسح ولوح المسح وقلم رصاص 	
كاميرا رقمية لتصوير المواقع والكائنات 	
	 )clinometer( جي بي إس وبوصلة ومقياس الميل
شريط قياس طول 50 متر 	
مربــع قياســي )مســاحة 1 متــر مربــع( ومقســم مربعــات  	

)10 ســم × 10ســم(
دلو وجاروف 	
وعــاء لحفــظ العينــات مــع وجــود %5 فورماليــن لتحليلهــا  	

فيمــا بعــد.
)دقــة  	 الميــاه  حــرارة  درجــة  لقيــاس  زئبقــي  ترمومتــر 

الحــرارة درجــة  لقيــاس  )إليكتــرود(  مســبار  أو   )±0.5°C
جهاز لقياس األكسيجين الذائب 	
جهاز لقياس األس الهيدروجيني 	
قرص سيكي لقياس شفافية المياه  	
زجاجات لتجميع عينات المياه )قارورة نانسن( 	
محاقن )Syringe( وورق ترشيح 	
عدة )kit( اختبار جودة المياه 	
قارب للمسح أثناء المد العالي 	
المعــدات اإلضافيــة التــي قــد تكــون مطلوبــة للمســوحات  	

الدائمــة:
أقام ماركر دائمة 	
	 .)grab van Veen( جهاز لتجميع الرواسب
غربــال لفصــل الرواســب بفتحــات مختلفــة القطــر )2.0  	

مــم و 1.0 مــم و 0.5 مــم و 0.1 مــم( 
ميزان لتقدير مكونات عينات الرواسب. 	
مجفف لتجفيف عينات الرواسب قبل الوزن. 	
فرن لتجفيف عينات الرواسب قبل الوزن. 	
شبكة بانكتون لتجميع العوالق النباتية والحيوانية 	
الكائنــات  	 مــن  عينــات  لتجميــع  شــاطئية  جــر  شــبكة 

العالــي. المــد  أثنــاء  المهاجــرة  البحريــة 
فــي  	 الدقيقــة  الطحالــب  لعــد  الــدم  عــد كريــات  شــريحة 
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.)Rafter Cell( الرواســب   عينــات 

 فريق المسح 	.	.	

يجــب أن يكــون هنــاك فــردان علــى األقــل مــن الفريــق لتنفيــذ 
مســوحات منطقــة المــد والجــزر بطريقــة آمنــة وفــي الوقــت 

المناســب.

 التدريب/ الخبرة 	.	.	

الســريع  الســاحلي  البيئــي  التقييــم  طريقــة  تتطلــب  ال  قــد 
بواســطة  تنفيذهــا  يمكــن  حيــث  الخبــرة  مــن  عــاٍل  مســتوى 
أفــراد )مســاحين( ذوي خبــرة معقولــة. فــي حيــن يجــب أن 
يكــون هنــاك المزيــد مــن األفــراد ذوي الخبــرة العاليــة إلجــراء 
األكثــر  المســح  طــرق  وتنفيــذ  الرئيســية  لألنــواع  مســوحات 
تفصيــًا والتــي ســيتم اســتخدامها فــي مواقــع الرصــد والمراقبــة 
الدائمــة.  وبصفــة عامــة يجــب أن يكــون واحــًدا علــى األقــل 
مــن الفريــق علــى درايــة أو تلقــي تدريًبــا علــى طريقــة المســح، 
كمــا يجــب أن يكــون لــدى أحــد األفــراد معرفــة بكيفيــة جمــع 
العينــات وحفظهــا بشــكل صحيــح ، وتخزينهــا للفحــص علــى 
الشــاطئ أو لتحليلهــا فــي المعمــل بعــد ذلــك إذا لــزم األمــر.

 خطوات العمل الحقلي 	.	.	

طرق التقييم السريع على نطاق واسع
نطــاق  وعلــى  الســريع  المســح  لعمليــات  طريقتــان  توجــد 
واســع، وهمــا طريقــة المســح الســريع للتقييــم البيئــي الســاحلي 
)RCEA( وطريقة مسح األنواع الرئيسية ، وكا الطريقتين 
الموائــل  لمســح  االسترشــادي  الدليــل  فــي  تضمينهمــا  تــم 
 .)GEF 2004 / PERSGA( 2004 واألنواع للهيئة للعام
وتهــدف هــذه األســاليب والطــرق شــبه الكميــة إلــى توفيــر 
معلومــات مــن المســتوى األول حــول البيئــة الســاحلية. فــي 
أكثــر  مســوحات  لتصميــم  النتائــج  اســتخدام  يمكــن  حيــن 

تفصيــًا للرصــد والمراقبــة علــى المــدى الطويــل.

)RCEA( التقييم البيئي الساحلي السريع
 )RCEA( تم تصميم طريقة المسح البيئي الساحلي السريع
لتوفيــر بيانــات واســعة النطــاق حــول الخصائــص الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة الرئيســية لمنطقــة المــد والجــزر ، وكذلــك لمعرفــة 
وفــي  البشــرية.  األنشــطة  عــن  الناتجــة  التأثيــرات  حجــم 
األصــل فقــد تــم تطويــر هــذه الطريقــة الســتخدامها فــي البحــر 
األحمــر)Price et al., 1998( ، وأيضــا تــم اســتخدامها 
.)Price et al. 1987; Price 1990( في الخليج العربي

هــذه  حــول  واســعة  خلفيــة  تقديــم  تــم  فقــد  التكــرار  ولمنــع 
الطريقــة والتطبيقــات المحتملــة فــي الفصــل األول مــن الدليــل 
 )PERSGA / GEF 2004( 2004 للعــام االسترشــادي 

ولــن يتــم ذكرهــا فــي هــذا اإلصــدار. 

تصميــم  ينبغــي  الســريع  الســاحلي  البيئــي  التقييــم  وإلجــراء 
وجمــع  المواقــع  اختيــار  عمليــة  تكــون  بحيــث  المســوحات 
العينــات ممثلــة للموائــل الســاحلية داخــل منطقــة الدراســة.  
لــكل  األقــل  30 موقًعــا علــى  أخــذ  يتــم  بــأن  كمــا يوصــى 
 PERSGA/GEF( اإلحصائيــة  للتحاليــل  مســح  منطقــة 
2004(.  ويجــب أن يراعــي تبايــن وتوزيــع مواقــع المســح 

الســريع داخــل منطقــة الدراســة وأن يتــم تكييــف إســتراتيجية 
فمثــا:  )GEF 2004 / PERSGA( لذلــك المســح وفًقــا 

يجــب أن تكــون المســافة بيــن المواقــع متســاوية تقريبــا  	
لتنفيــذ  والمتجانســة  الممتــدة  الشــواطئ  علــى  وذلــك 
المســوحات البيئيــة الســريعة.  حيــث يســاعد اســتخدام 
نهــج أخــذ عينــات بيــن مواقــع متســاوية األبعــاد بينهــا فــي 
تجنــب التحيــز ، وربمــا اســتهداف االهتمــام بالســمات 
الرئيســية )مثــل غابــة واســعة مــن أشــجار المانجــروف( 
، علــى حســاب مناطــق أخــرى )مثــل الشــاطئ الرملــي 

المفتــوح(.
المتجانســة )مثــل  	 تعقيــًدا وغيــر  الســواحل األكثــر  فــي 

ســاحل ســقطرى( ، قــد ال يكــون تصميــم المســح بيــن 
مواقــع متســاوية األبعــاد مناســًبا ، ألنــه قــد يعنــي عــدم 
تجميــع عينــات مــن بعــض األنــواع.  وفــي هــذه الحالــة 
، مــن المرجــح أن تضمــن طريقــة العينــات العشــوائية 
الطبقيــة تجميــع عينــات مــن مجموعــة كاملــة مــن أنــواع 

الموائــل.
ولتحقيــق الكفــاءة واالســتفادة القصــوى مــن الوقــت فــي الحقــل 
المســوحات  دمــج  يجــب   ، العينــات  جمــع  عمليــة  خــال 
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الســريعة مــع المســوحات األخــرى ، مثــل مســوحات األنــواع 
الســريعة  البيئيــة  المســوحات  اســتكمال  ويجــب  الرئيســية. 
بالتــوازي مــع مســوحات األنــواع الرئيســية وذلــك مــن خــال 
تحديــد المناطــق البيولوجيــة الرأســية علــى الشــاطئ ، والتــي 
المناســبة  المواقــع  اختيــار  معرفــة  فــي  تســاعد  أن  يمكــن 

لمســوحات الرصــد والمراقبــة الدائمــة.

طريقة المسح الميداني
تتألــف كل مواقــع المســح الســاحلي الســريع مــن »مربعــات« 
ذات أبعــاد 500 × 500 م والتــي تمتــد مــن الخــط الســاحلي 
250 م داخلًيــا ناحيــة األرض و250 م بحرًيــا إلــى منطقــة 

المــد البحــري )شــكل 3.1(. وخــال  تلــك المســوحات ، يتــم 
حســاب وفــرة النظــم البيئيــة ، ومجموعــات األنــواع ، وحجــم 
االســتخدامات والضغــوط )التأثيــرات( وتســجيلها داخــل كل 
مربــع )جــدول 3.1( ، باســتخدام المقيــاس المنطقــي )جــدول 

.)3.2

وتجدر اإلشارة إلى أن المربعات 500 × 500 م ال تحتاج 
إلــى ترســيم علــى األرض ويتــم تقريــب األبعــاد فــي الحقــل. 
لهــذه  ســابقة  لديهــم خبــرة  الذيــن  المســح  فريــق  يميــل  كمــا 
الطريقــة إلــى تقديــر أبعــاد المربعــات بشــكل مرئــي، فــي حيــن 
يمكــن تحقيــق دقــة أكبــر باســتخدام GPS لقيــاس المســافات 

فــي الحقــل.

يجب أن يســتغرق مســح كل موقع ســاعة واحدة على األقل 
، أو أكثــر إذا كان الغــوص مطلوًبــا.  ونمــوذج هــذا المســح 
RCEA مــع تعليمــات حــول كيفيــة مــلء النمــوذج مدرجــة 

فــي الملحــق 3.1. وفيمــا يلــي وصــف لكيفيــة إكمــال المســح 
الســاحلي الســريع:

جــدول 3.1 النظــم اإليكولوجيــة ومجموعــات األنــواع واالســتخدامات والضغــوط التــي تــم فحصهــا مــن خــال التقييــم الســريع 
)تعــداد حفــر التعشــيش الفارغــة المدرجــة فــي مســح الســاحف ، ألن المعلومــات عــن مواقــع التعشــيش مهمــة لــإدارة(.

االستخدامات والضغوط )التأثيرات(النظام البيئي/ األنواع

الحيواناتالنباتات

النفطالشعاب/ المرجانياتالحشائش البحرية

فضات بشرية )باستيك ، معادن ، نفايات صلبة أخرى(الطيورالطحالب

األخشاب الطافية والقمامة الخشبيةالساحفالنباتات الملحية

البناء / التنمية الساحليةالثديياتالمانجروف

الصيداألسماكنباتات المياه العذبة

أنشطة أخرىالافقارياتنباتات أخرى
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شــكل 3.1. رســم تخطيطــي يوضــح تكويــن وأبعــاد »مربعــات فحــص الموقــع« المســتخدمة فــي التقييــم البيئــي الســريع. حيــث 
في كل موقع ، يتم عمل تقديرات لوفرة النظم البيئية ومجموعات األنواع الرئيسية ، واالستخدامات البشرية / اآلثار البيئية 

.)PERSGA / GEF 2004:وذلك داخل مســاحة في حدود 250000 متر مربع )أي 500 × 500 م( )المصدر

جــدول 3.2  المقيــاس اللوغاريتمــي / التصنيــف الترتيبــي مــن 0  - 6 المســتخدم لتقديــرات وفــرة الموائــل الســاحلية )النباتــات 
والشــعاب المرجانيــة( ومجموعــات األنــواع )الحيوانــات(. يســتخدم نفــس المقيــاس لتقديــر حجــم االســتخدامات / الضغــوط 

.)PERSGA / GEF 2004:التأثيــرات( )المصــدر(

مقياس الوفرة / مقياس القيمة
)مقياس لوغاريتمي(

امتداد المساحة )متر مربع(: النباتات والشعاب 
المرجانية أو عدد األفراد: حيوانات أخرى )المدى 

الحسابي المكافئ(

00

11-9

210-99

3100-999

41,000-9,999

510,000-99,999

6100,000 +
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تجهيــز معــدات المســح بمــا فــي ذلــك لوحــة المســح مــع  	
نســخة مــن نمــوذج التقييــم الســاحلي الســريع.

الشــاطئ،  	 علــى   GPSبالـــ الموقــع  إحداثيــات  تســجيل 
والــذي ســيكون نقطــة المنتصــف لمســاحة 500×500م 
)االســم  الموقــع  حــول  األخــرى  المعلومــات  وتدويــن 

والتاريــخ وفريــق المســح والطقــس ومــا إلــى ذلــك(.
يتــم تقييــم الماحظــات البصريــة فــي الجــزء الشــاطئي  	

مــن المربعــات )500 × 250 م( أثنــاء المشــي.
يتــم تقييــم الماحظــات البصريــة فــي الجــزء العميــق مــن  	

المربعــات )500 × 250 م( ســباحة )أو الغــوص إذا 
زاد العمــق داخــل حــدود 250 م مــن الشــاطئ(.

مــن  	 نــوع  لــكل  مربــع(  )متــر  الغطــاء  مســاحة  لتقديــر 
داخــل  المرجانيــة(  والشــعاب  )النباتــات  الموائــل  أنــواع 
أثنــاء  الفــوري  يتــم إجــراء تقييمــات المســح  المربعــات، 
مقيــاس  إلــى  تحويلهــا  ويتــم  الغــوص،  أو  المشــي 
لوغاريتمــي مــن 0 -6 )الجــدول 3.2(. علــى ســبيل 
المثــال ، لتقديــر غطــاء الحشــائش البحريــة ، قــد تقــدر 
ســتة مســوحات فورية بأنها 50 و 75 و 60 و 75 و 
20 و 90 فــي المائــة. حينهــا قــد يبلــغ متوســط القيمــة 
حوالــي 60 فــي المائــة غطــاء مــن الحشــائش البحريــة ، 
وهو ما يعادل 0.6 × 500 × 250 = 75000 متر 
مربــع وهــو مــا يعــادل 5 علــى المقيــاس اللوغاريتمــي.

لتقديــر وفــرة كل مجموعــة حيوانيــة )مثــل الطيــور( فــي  	
المربــع ، يمكــن مســح المنطقــة بصرًيــا وعــدد األفــراد 
الموجــودة. ثــم يتــم تحويــل العــدد المقــدر لألفــراد داخــل 
كل مجموعــة حيوانيــة إلــى مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 
-6 )الجــدول 3.2( علــى ســبيل المثــال ، تقديــر عــدد 
يتــم إعطــاؤه  يبلــغ حوالــي 1000 فقــط  الــذي  الطيــور 
مــن  لمجموعــة  مماثلــة  ســتكون  والتــي   ،  4 مقيــاس 

الطيــور عددهــا حوالــي 4000 طائــر
كمــا يتــم تســجيل الحجــم النســبي للتأثيــرات والضغــوط  	

البشــرية باســتخدام نفــس المقيــاس كمــا يلــي:
)مثــل  	 الســاحلية  والتنميــة  البنــاء  أنشــطة  تســجيل  يتــم 

باســتخدام  النفطــي  والتلــوث  والســقاالت(  األرصفــة 

المقيــاس مــن 0 إلــى 6 )علــى النحــو المســتخدم فــي 
المرجانيــة(. الشــعاب  أو  النباتيــة  المناطــق 

يتــم تســجيل القمامــة البشــرية )مثــل المعــادن والباســتيك  	
والنفايــات الصلبــة األخــرى والتلــوث( واألخشــاب الطافية 

باســتخدام المقيــاس الرقمــي 6-0 ،
يتــم تقييــم آثــار الصيــد نوعيــا حســب الحجــم النســبي )0  	

= ال يوجــد دليــل و 6 = أكبــر دليــل علــى أثــار الصيــد(
يتــم تســجيل نجــم البحــر الشــوكي والنــدوب الناتجــة عنــه  	

باســتخدام مقيــاس رقمــي مــن 6-0.
يتــم تســجيل ابيضــاض المرجــان والطحالــب الخيطيــة  	

الموجودة على المرجان / الشــعاب المرجانية باســتخدام 
مقيــاس يــدل علــى المســاحة مــن 6-0.

بمجــرد االنتهــاء مــن عمليــات المســح ، يجــب فحــص  	
ومراجعــة نمــاذج المســح الميدانــي للتأكــد مــن اكتمالهــا 
فــي  البيانــات  إدخــال  يجــب  ذلــك  وبعــد  ووضوحهــا. 

جــداول وتحليلهــا. فــي  الكمبيوتــر 

مسوحات األنواع الرئيسية
فــي دليــل الهيئــة القديــم )2004( كانــت مســوحات األنــواع 
الرئيســية واحدة من الطرق الميدانية المدرجة. وهذه الطرق 
فــي الرصــد مناســبة لاســتخدام فــي التقييــم الســريع لمنطقــة 
المــد والجــزر ويمكــن اســتخدامها جنًبــا إلــى جنــب مــع طريقــة 
علــى  المســوحات  إجــراء  ويتــم  الســريع.  الســاحلي  المســح 
طــول القطاعــات المتعامــدة علــى الشــاطئ ، والتــي عــادًة 
نمــاذج مســح  هنــاك  الشــاطئ. ويوجــد  مــن خــط  تبــدأ  مــا 
لألنواع الرئيســية الخاصة بالموائل ، والتي تضم المؤشــرات 
الموائــل  أنــواع  لــكل  الرئيســية  المناطــق  داخــل  الموجــودة 
المديــة )الشــواطئ الرمليــة والصخريــة والموحلــة(. ويوضــح 
الملحــق 3.3 نمــاذج المســوحات المحــددة للموئــل وتعليمــات 
حــول كيفيــة اســتكمال هــذه النمــاذج. وفيمــا يلــي وصــف 

لكيفيــة إكمــال المســوحات الميدانيــة لألنــواع الرئيســية:

قــم بإعــداد لوحــة المســح وعليهــا نمــوذج مســح األنــواع  	
)مثــل  مســحه  يتــم  الــذي  للموئــل  المناســبة  الرئيســية 
الطيــن(   ، الصخــري  الشــاطئ   ، الرملــي  الشــاطئ 

المســح. معــدات  وتجهيــز 
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	  GPS ابدأ من أعلى الشــاطئ ، وســّجل نقطة مســار الــ
، وإمــأل المعلومــات األخــرى حــول الموقــع )االســم ، 

والتاريــخ ، وفريــق المســح ، والطقــس ، إلــخ(.
مــن  	 العلــوي  الجــزء  فــي  للموقــع  صــور  أربــع  التقــط 

الشــاطئ ، بمــا فــي ذلــك منظــر علــى طــول الشــاطئ فــي 
كا االتجاهيــن ومنظــر لناحيــة اليابســة واألخــر ناحيــة 

البحــر.
إذا كنــت تقــوم بمســح شــاطئ صخــري أو رملــي ، فقــم  	

بالســير مباشــرة على الشــاطئ وســجل نقطة مســار ثانية 
بالـــ )GPS( عنــد أدنــى نقطــة علــى الخــط الســاحلي. ثــم 
حدد نقطة المســار األولى واســتخدمها كموقع »االنتقال 
إلــى« فــي GPS لتوجيــه المســح مباشــرة إلــى الشــاطئ.

فــي المســطحات الطينيــة ، قــد يكــون مــن الضــروري  	
الشــاطئ  لمســح  للنفــخ  قابــل  صغيــر  زورق  اســتخدام 
عنــد ارتفــاع المــد ، خاصــة إذا كان هنــاك طيــن كثيــف 

يصعــب الســير فيــه.
مــن  	 الســفلي  الجــزء  فــي  للموقــع  صــور  أربــع  التقــط 

الشــاطئ ، بمــا فــي ذلــك منظــر علــى طــول الشــاطئ فــي 
كا االتجاهيــن وإطالــة علــى الشــاطئ وخــارج البحــر.

بــدًءا مــن الجــزء الســفلي مــن الشــاطئ ، حــدد وســجل  	
وفــرة األنــواع التــي تمــت مشــاهدتها باســتخدام المقيــاس 
شــبه الكمــي )P / A = موجــود / غائــب ؛ R = نــادر 
 = D متوفــر ؛ = A شــائع ؛ = C عرضــي ؛ = O ؛

مهيمــن أو ســائد(؛
امشــي علــى الشــاطئ وكــرر اإلجــراء فــي كل منطقــة  	

ســاحلية. حدد وســجل وفرة األنواع التي تمت مشــاهدتها 
باســتخدام المقيــاس شــبه الكمــي )P / A = موجــود / 
غائــب ؛ R = نــادر ؛ O = عرضــي ؛ C = شــائع ؛ 

A = وفيــر ؛ D = مهيمــن أو ســائد( ؛
بالنســبة لألنــواع التــي يصعــب التعــرف عليهــا فــي الموقع  	

، التقــط صــوًرا وخــذ عينــات ، وقــم بتخزينهــا فــي عبــوات 
تحتــوي علــى 5٪ مــن الفورماليــن حتــى يمكــن إرســالها 

إلــى خبيــر للتعــرف عليهــا.
يجــب تذكــر اســتكمال البيانــات اآلتيــة فــي نمــوذج األنــواع 

الرئيســية :

يمكــن فصــل والتعــرف علــى األنــواع الصغيــرة التــي توجــد  	
 amphipod Talor في الموائل الطينية والرملية )مثل
Chestia و isopods Tylos و Eurydice( فقــط 
عن طريق غربلة الرواســب من خال شــبكة ذات ســعة 
فتحــات 1 مــم. كمــا يمكــن القيــام بذلــك علــى مســافات 

متقطعــة علــى الشــاطئ.
عند مصادفة الجحور والشقوق ، يجب تصوير الجحر  	

نفســه ثــم الكشــف عــن األنــواع التــي تعيــش فــي الجحــر 
عــن طريــق حفــر الجحــر باســتخدام مجرفــة بحيــث يمكــن 
التعــرف عليهــا فــي الموقــع أو أخــذ عينــات إذا لــزم األمــر 

لتحديدهــا الحًقا.
فــي المســطحات الطينيــة ، مــن المهــم ماحظــة مــا إذا  	

الســطح  علــى  موجــودة  الميكروبيــة  الحصائــر  كانــت 
انتشــارها. ومــدى 

لتحديــد  	 مكبــرة(  )عدســات  مناظيــر  اســتخدام  يمكــن 
المــد. انخفــاض  عنــد  الســطح  علــى  تظهــر  التــي  األنــواع 

فــي المســتنقعات المالحــة ، ســيتم تســجيل فقــط األنــواع  	
نمــوذج  مــن  المــد والجــزر  لمنطقــة  المدرجــة  الرئيســية 

مســح الموائــل الطينيــة.
فــي  	 العذبــة  الميــاه  مــن  كانــت هنــاك مصبــات  حيثمــا 

المســتنقعات المالحــة ، فقــد يوجــد مــا يقــارب 20 نوًعــا 
 Phragmites مــن نباتــات المســتنقعات المالحــة مثــل

.Typha sp و 
علــى الشــواطئ الصخريــة ، ســتظهر بوضــوح عمليــة  	

هنــا  المهــم  ومــن   .)zonation( األنــواع  تمنطــق 
ماحظــة وتســجيل  وجــود القطــران )tar( والملوثــات 

الصخــور. تغطــي  التــي  األخــرى 
بمجــرد االنتهــاء مــن عمليــة المســح ، يجــب التحقــق ومراجعــة 
نمــاذج المســح الميدانــي للتأكــد مــن اكتمالهــا ووضوحهــا. يتــم 
بعــد ذلــك إدخــال البيانــات مــن »نمــاذج األنــواع الرئيســية« إلــى 
الكمبيوتــر وتحليلهــا. ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التقنيــات 
التحليليــة التــي يمكــن اســتخدامها مــع هــذه البيانــات متوفــرة فــي 
.)PERSGA /GEF 2004( الفصل 2 من دليل الهيئة القديم
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 الخصائص الفيزيائية 	.	.	

ووصــف  الشــاطئ  وتكويــن  مامــح  وصــف  عمليــة  تعــد 
الرواســب وجــودة الميــاه جــزًءا أساســًيا مــن أي مســوحات 
تقييــم ســاحلية أساســية وغالًبــا مــا يتــم تضمينهــا فــي عمليــات 
والجــزر.  المــد  لمناطــق  األمــد  طويلــة  والمراقبــة  الرصــد 
مًعــا إلنشــاء  المتغيــرات  مــن  العديــد  اســتخدام  يمكــن  كمــا 
معامــات لتصنيــف أنــواع الشــواطئ. فعلــى ســبيل المثــال 
 Exposure( )االنكشــاف(  التعــرض  )مؤشــر(  معامــل   ،
Index( لـــ Mclachlan, 1983( هــو مثــال لمؤشــر يمكــن 

اســتخدامه لتصنيــف الشــواطئ الرمليــة ، والــذي يتــم حســابه 
باســتخدام: رســم مامــح الشــاطئ ، وتحليــل حبيبــات الرمــال 
، والمحتــوى العضــوي ، ودرجــة حــرارة الهــواء ودرجــة حــرارة 
الميــاه عنــد 10 ســم عمــق ، والملوحــة ، وارتفــاع الموجــة 
، وعــرض المنطقــة المتدفقــة وعمــق المنطقــة الخاليــة مــن 

األكســجين ، ووجــود جحــور دائمــة.

وطرق قياس هذه المتغيرات الرئيسية موضحة أدناه:

)Beach Profiles( مالمح تكوين الشاطئ
إن رســم مامــح الشــاطئ )profile( تحــدد وتقيــس شــكل 
الشــاطئ ، باســتخدام مجموعــة مــن القياســات مثــل المســافة 
والزاويــة علــى طــول مقطــع عرضــي عمــودي علــى الخــط 
الســاحلي )Dalby 1987(.  كمــا أن رســم مامــح الشــاطئ 
يمكــن أن يرتبــط بمســتويات المــد والجــزر باســتخدام جــداول 
المــد والجــزر المحليــة وذلــك لفهــم أنمــاط تقســيم المناطــق. 
بحســاب  الشــاطئ  مامــح  وصــف  عمليــة  تســمح  وأيضــًا 
لكميــة  مقياًســا  توفــر  والتــي   ، العرضــي  المقطــع  مســاحة 
مــواد الشــاطئ الموجــودة فــي كل موقــع. فــي حيــن يمكــن 
والتراكــم  التعريــة  أنمــاط  لفهــم  المعلومــات  هــذه  اســتخدام 
للســاحل. ويتــم رســم وتحديــد مامــح الشــاطئ عندمــا يكــون 
المــد منخفًضــا عــن طريــق قيــاس مقاطــع قصيــرة علــى طــول 
المقطــع العرضــي العمــودي. ويوضــح الملحــق 3.2 نمــاذج 
المســح جنًبــا إلــى جنــب مــع التعليمــات حــول كيفيــة مــلء 
هــذه النمــاذج. وفيمــا يلــي وصــف موجــز لكيفيــة وصــف 

ورســم مامــح الشــاطئ:

قــم بإعــداد معــدات المســح بمــا فــي ذلــك لوحــة المســح  	
 ، الشــاطئ  بيانــات  مســح  نمــوذج  مــن  نســخة  مــع 
باإلضافــة إلــى شــريط القيــاس وأعمــدة القيــاس ومقيــاس 
 )GPS( الميــل والكاميــرا ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي

والبطاريــات.
بمجــرد الوصــول إلــى الموقــع ، قــم بمــلء الجــزء العلــوي  	

التاريــخ والوقــت  ذلــك  فــي  بمــا  المســح ،  نمــوذج  مــن 
والموقــع وأســماء فريــق المســح.

قــم بإنشــاء نقطــة مرجعيــة علــى خــط الغطــاء النباتــي  	
فــي الجــزء العلــوي مــن الشــاطئ. أمــا إذا كان الموقــع 
أن  فيجــب   ، األجــل  مراقبــة طويلــة  محطــة  ســيصبح 
تكــون هــذه العامــة المرجعيــة دائمــة )علــى ســبيل المثال 
، أعمــدة مطليــة موضوعــة فــي الخرســانة(. وخافــًا لذلــك 
، يمكــن تركيــب عمــود مؤقــت طــوال مــدة المســح، كمــا 

.GPS يتــم تصويــر القطــب وتســجيل الموقــع بالـــ
العامــة  	 أعلــى  بيــن  العموديــة  المســافة  بقيــاس  قــم 

المرجعيــة واألرض بالســنتيمتر وســجل ذلــك فــي نمــوذج 
المســح.

قــم بالســير علــى طــول الخــط العرضــي العمــودي علــى  	
إلــى أدنــى نقطــة ، مــع تدويــن الماحظــات  الشــاطئ 
ووضــع العامــات مؤقًتــا حيــث توجــد تغييــرات طفيفــة 

فــي منحــدر الشــاطئ.
أدخــل عمــود القيــاس فــي الرواســب عنــد أدنــى نقطــة  	

علــى الشــاطئ مــع التأكــد مــن إدخــال أعمــدة القيــاس فــي 
الرمــال إلــى العمــق الصحيــح )يجــب أن تكــون العامــة 
الموجــودة علــى طــرف العمــود مغطــاة بالرمــال فقــط(.  
فــي حيــن يحتــاج أحــد أعضــاء فريــق المســح بعــد ذلــك 
إلــى التحقــق مــن ارتفــاع عينــه علــى أعمــدة القيــاس ، 
حيــث تحتــوي العديــد مــن أعمــدة القيــاس علــى خطــوط 

يمكــن اســتخدامها لهــذا الغــرض.
بعــد ذلــك يقــف المســاح عنــد أدنــى نقطــة علــى الشــاطئ  	

بجانــب حافــة الميــاه مــع إدخــال أحــد أعمــدة القيــاس فــي 
الرمــال )الموضــع A(، بينمــا يتحــرك المســاح المســاعد 
أعلــى الشــاطئ إلــى أول فاصــل فــي المنحــدر ، ويدخــل 
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 )B المســاح الثانــي العمــود األخــر فــي الرمــل )الموضــع
) شــكل 3-2(.

بعــد ذلــك يتوجــه المســاح عــن الشــاطئ باتجــاه العمــود  	
الثانــي ويقيــس الزاويــة بيــن العامــات المطابقــة علــى 
أعمــدة القيــاس باســتخدام مقيــاس الميــل. ويتــم تســجيل 
ميــل ذلــك الجــزء )A-B( فــي نمــوذج المســح إلــى أقــرب 
درجــات ودقائــق. ومــن المهــم ماحظــة أن القــراءة يجــب 
أن تؤخــذ مــن النقطــة الموجــودة علــى عمــود القيــاس 
الــذي يتزامــن مــع مســتوى عيــن الشــخص الــذي يســتخدم 

مقيــاس الميــل.
يقــوم المســاح المســاعد بقيــاس المســافة األرضيــة بيــن  	

أعمــدة القيــاس )A-B( باســتخدام شــريط قيــاس ويتــم 
تســجيل ذلــك فــي نمــوذج المســح.

مــن  	 القيــاس  عمــود  بجمــع  المســاعد  المســاح  يقــوم 
 C ويتحــرك ألعلــى الشــاطئ إلــى الموضــع A الموضــع
، ويتحــرك المســاح األول أعلــى الشــاطئ إلــى الموضــع 
B وتتكرر العملية للمقطع B-C  وحتى الوصول إلى 

قمــة الشــاطئ.
يمكن استخدام نفس طريقة تحديد مامح الشاطئ لكل من 
الشــواطئ الصخريــة والرمليــة والموحلــة. بالنســبة للمنحــدرات 
العموديــة ، ومــن الممكــن اســتخدام شــريط قيــاس فقــط. كمــا 
أن هنــاك حاجــة إلــى توخــي الحــذر عنــد تعييــن المناطــق 
البيولوجيــة الرتفاعــات المــد والجــزر علــى الهيــاكل الرأســية 
حيــث يمكــن أن يــؤدي التعــرض لحركــة األمــواج وألشــعة 
الشــمس إلــى توســيع أو تقليــص نطاقــات المناطــق الحيويــة.

فــي المســتنقعات المالحــة أو غابــات المانجــروف ، يمكــن 
تحديــد مامــح الشــاطئ باســتخدام الطريقــة المذكــورة أعــاه ، 
ولكــن عندمــا تكــون المســتنقعات واســعة النطــاق ، وعــادة مــا 
يكــون مــن المناســب اســتخدام المــد القــادم لتحديــد االرتفــاع 

فــوق مرجــع الرســم البيانــي للمــد والجــزر.

شــكل a( .3.2( رســم تخطيطــي لتوضيــح كيفيــة وضــع 
 )b( أعمــدة القيــاس وقيــاس المســافات والزوايــا لــكل جــزء
مقيــاس   )c( و  القديــم  النحاســي  »أبنــي«  مســتوى  جهــاز 

الحديــث. الميــل 

 نوعية الرواسب في منطقة المد والجزر 	.	.	

علــى  الرواســب  حبيبــات  حجــم  تحليــل  إجــراء  يتــم  بدايــة 
المأخــوذة  الرواســب  مــن  مكــررة  عينــات  علــى  الشــاطئ 
باســتخدام قالــب أو خطــاف )Core or Grab( مــن أعلــى 
ومنتصــف وأســفل الشــاطئ.  كمــا يتــم نقــل كل عينــة تــم 
جمعهــا إلــى كيــس مــن البوليثيــن أو عبــوة تخزيــن مناســبة 
أخــرى ، مــع وضــع عامــة للموقــع ، والتاريــخ وأســماء فريــق 
المســح ، وتوضــع فــي صنــدوق تبريــد قبــل إعــادة نقلهــا إلــى 

المختبــر.
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ُتغســل كل عينــة مــن الرواســب أواًل فــي المــاء العــذب إلزالــة 
الملــح ثــم تجفــف لمــدة 24 ســاعة فــي فــرن عنــد 60 درجــة 
لمنــع  مجفــف  فــي  الرواســب  عينــة  تبريــد  ويتــم  مئويــة.  
قبــل وزن عينــات  الجــوي  الغــاف  مــن  المــاء  امتصــاص 
االختبــار.  بعــد ذلــك يتــم وزن أجــزاء منفصلــة مــن عينــة 
الرواســب المجففــة الخاليــة مــن الملــح واســتخدامها لحســاب 

حجــم الحبــوب والمحتــوى العضــوي.

الرواســب  مــن  يتــم غربلــة عينــة اختبــار وزنهــا 200 جــم 
الجافــة الخاليــة مــن الملــح مــن خــال سلســلة مــن المناخــل 
لــكل منهــا شــبكة مختلفــة الحجــم.  وبعــد ذلــك يقســم ناتــج 
عمليــة الغربلــة مــن الحبيبــات إلــى أجــزاء مختلفــة الحجــم.  
ثــم يتــم وزن كل جــزء بالحجــم مــن الرواســب المجففــة علــى 
حــدة ويتــم اســتخدام النتائــج لحســاب توزيــع تــردد فئــة حجــم 

الرواســب وفــرز الرواســب علــى الشــاطئ.

الرواســب  مــن  أخــرى  اختبــار  كعينــة  جــم   200 وزن  يتــم 
المجففــة الخاليــة مــن الملــح وتوضــع فــي فــرن حــرق عنــد 
450 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. ويتم تبريد عينة رواســب 

الغــاف  مــن  المــاء  امتصــاص  لمنــع  فــي مجفــف  الرمــاد 
الجوي قبل إعادة وزنها مرة أخرى. ثم يتم حساب المحتوى 
الجــاف  الــوزن  بيــن  الفــرق  أنــه  علــى  للرواســب  العضــوي 

للرواســب الخاليــة مــن الملــح والــوزن الجــاف للرواســب.

 نوعية المياه في منطقة المد والجزر 	.	.	

ســوف يتــم وصــف قياســات نوعيــة الميــاه ، بمــا فــي ذلــك 
درجــة الحــرارة والملوحــة واألكســجين فــي الفصــل الرابــع مــن 

هــذا الدليــل.

فــي الشــواطئ الرمليــة والشــواطئ الصخريــة ، يمكــن جمــع 
مباشــرًة  المــاء  ســطح  أســفل  الشــاطئ  مــن  الميــاه  عينــات 
باســتخدام زجاجــات نانســن محكمــة اإلغــاق.  ويجــب جمــع 
ثــاث عينــات مــن كل محطــة للتأكــد مــن دقتهــا. كمــا يجــب 
نقــل العينــات علــى الفــور إلــى صنــدوق تبريــد بــه ثلــج لتجنــب 
ارتفــاع درجــة الحــرارة قبــل التحليــل. يمكــن تحليــل العينــات 

فــي الموقــع أو تحليلهــا فــي المختبــر.

أما بالنســبة الشــواطئ الصخرية فمن المهم تســجيل درجات 
ــا إلــى  حــرارة الصخــور الســطحية المظللــة والمفتوحــة ، جنًب
جنــب مــع درجــة الحــرارة والملوحــة للميــاه علــى مســتويات 
مختلفــة علــى الشــاطئ. وعلــى الجانــب األخــر غالًبــا مــا 
الرواســب  والشــقوق  والبــرك  الصغيــرة  البحيــرات  تحبــس 

ويجــب تســجيل وجودهــا وأخــذ عينــات مــن الميــاه.

الســهول  ذلــك  فــي  بمــا  )الطينيــة(،  الموحلــة  الموائــل  فــي 
الطينيــة والمســتنقعات المالحــة وأشــجار المانجــروف ، مــن 
المهــم جمــع البيانــات حــول درجــة الحــرارة والملوحــة ودرجــة 
الحموضــة وحجــم جزيئــات الرواســب والمحتــوى العضــوي. 
كمــا يمكــن إجــراء القيــاس فــي الموقــع لدرجــة الحــرارة أو 
الموحلــة  الموائــل  فــي  الهيدروجينــي  األس  أو  األكســجين 
عــن طريــق حفــر حفــرة 20 ســم فــي الرواســب قبــل إدخــال 
المســبار )electrode or probe( للقياســات فــي الموقــع. 
ويجــب أيضــًا أخــذ قياســات درجــة الحــرارة فــي الهــواء و 10 
ســم تحــت ســطح الرواســب. أمــا ألخــذ عينــات مــن الميــاه 
مــن أجــل الملوحــة ، فيجــب اســتخدام حقنــة مغطــاة بــورق 
الترشــيح لجمــع عينــة مــن المــاء وضغطهــا علــى مقيــاس 

.)Refractometer( االنكســار 

 المراقبة الدائمة والمسوحات الكمية 	..	.	

لرصــد التغيــرات فــي حالــة الموائــل المديــة لفتــرة طويلــة ، 
يجــب إنشــاء مواقــع مراقبــة دائمــة فــي منطقــة المــد والجــزر 
اســتخدام  ويمكــن  الكميــة.  العينــات  أخــذ  طــرق  واســتخدام 
نفــس التقنيــة فــي أنــواع الموائــل الصخريــة والرمليــة والطينيــة 
مــع بعــض التعديــات الطفيفــة علــى طــرق أخــذ العينــات. 
وفيمــا يلــي إرشــادات محــددة حــول طــرق االســتخدام فــي 

المانجــروف: المالحــة وأشــجار  المســتنقعات 

علــى  	 عموديــة  دائمــة  عرضيــة  خطــوط  إنشــاء  يتــم 
الشــاطئ ، تمتــد بيــن مناطــق اقــل جــزر إلــى مناطــق 

مــد. أعلــى 
بشــكل  	 مقطــع عرضــي  كل  علــى  وضــع عامــة  يتــم 

دائــم باســتخدام عمــود فــي أعلــى الشــاطئ ، ويفضــل 
وضعــه فــي الخرســانة. ويتــم تســجيل موضــع العامــة 
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هــذه  ترقيــم  أيًضــا  يمكــن  كمــا   .GPS الـــ  باســتخدام 
المســتقبل. فــي  إليهــا  للرجــوع  وتصويرهــا  العامــة 

يتــم جمــع بيانــات المســح البيولوجــي والفيزيائــي علــى  	
طــول نفــس المقطــع العرضــي كمــا هــو موضــح أعــاه.

محطــات  	 أربــع  فــي  البيولوجيــة  البيانــات  جمــع  يتــم 
أخــذ عينــات كميــة لــكل مقطــع ، باســتخدام كــوادرات 
)مربعــات( ألخــذ عينــات مــن النباتــات والقالــب ألخــذ 
عينــات مــن الحيوانــات الموجــودة فــي موائــل الرواســب 

اللينــة ، علــى النحــو التالــي:
يتــم اختيــار محطــات أخــذ العينــات الكميــة علــى طــول  	

ســاحلية:  مســتويات  أربعــة  عنــد  العرضــي  المقطــع 
 )UE( والمنطقة المدية العليا ، )LF( الحافة الســاحلية
 ،  )SF( الســاحلية  والمديــة   )LE( الســفلى والمديــة   ،
مــد )HWS( ، وأعلــى  أعلــى  أعلــى  تقــع عنــد  والتــي 
مــد )HWN( ، وأقــل جــزر )LWN( وأقــل أقــل جــزر 
)LWS(. والمســافات بيــن هــذه المحطــات يعتمــد علــى 
.)beach profile( الشــاطئ طبيعــة مامــح تكويــن 

يجــب االنتهــاء مــن خمســة مربعــات عشــوائية مكــررة فــي  	
كل محطــة أخــذ عينــات كميــة لتقديــر كثافــة الحيوانــات 

.)epiflora و epifauna( والنباتــات الفوقيــة
لتحديــد  	 المســتخدم  )الكــوادرت(  المربــع  حجــم  يتبايــن 

الكثافــات اعتمــاًدا علــى وفــرة األنــواع لضمــان الحصــول 
علــى بيانــات مفيــدة إحصائًيــا. فيمــا قــد تتطلــب األنــواع 
جحــور  )مثــل  واســع  نطــاق  علــى  المنتشــرة  األكبــر 
الســرطان الشــبح Ocypode( مربعــات أكبــر )مســاحة 
الكــوادرت 10 متــر مربــع( بينمــا يمكــن مراقبــة ورصــد 
األنــواع األصغــر واألكثــر كثافــة )مثــل جحــور الســرطان 
العاشــق Uca sp.( باســتخدام مربــع أصغــر )مســاحة 

الكــوادرت واحــد متــر مربــع(.
لتســجيل الحيوانات الكبيرة ، امســح وقم بتعداد الجحور  	

فــي خمســة مربعــات مكــررة )مســاحة كل مربــع واحــد 
لمعرفــة  الجحــور  حفــر  يفضــل  )بدايــة  مربــع(  متــر 

بداخلهــا(. الموجــودة  الحيوانــات 
لتســجيل الحيوانــات الصغيــرة ، قــم بمســح 3 مربعــات  	

مكــررة )مســاحة كل مربــع 25 ســم × 25 ســم × 15 
ســم عمــق( ، ويجــب أن يتــم حفرهــا وغربلتهــا باســتخدام 

شــبكة 1.0 مــم.
يتــم أخــذ عينــات مــن  	 فــي موائــل الرواســب الرخــوة ، 

مكــررة  مربعــات   3 خــال  مــن  الملوثــة  الحيوانــات 
)مســاحة كل مربــع 25 ســم × 25 ســم × 15 ســم 
مــم.  شــبكة 1.0  باســتخدام  الرواســب  عمــق( وغربلــة 
ويتــم حفــظ جميــع المــواد المنقولــة فــي ٪5 فورماليــن فــي 

المختبــر. فــي  للفــرز والتعــرف والعــد  البحــر  ميــاه 
بالنســبة للشــواطئ المكشــوفة ، قــد تكــون حجــم حبيبــات  	

الرمــل كبيــرة ، ولذلــك مــن الضــروري اســتخدام شــبكة 
2مــم إلزالــة الرمــل الزائــد.

يمكــن اســتخدام شــبكة أصغــر )علــى ســبيل المثــال 0.5  	
مــم( ألخــذ عينــات مــن الحيوانــات المتوســطة ، إال أنــه 
يكفــي مســح وعــد التنــوع البيولوجــي للحيوانــات الكبيــرة.

بالنســبة للطيــن العميــق الناعــم ، يجــب أخــذ العينــات  	
األساســية مــن قــارب عنــد ارتفــاع المــد. ويمكــن اســتخدام 
قالــب )core( مصنــوع  مــن أنابيــب PVC بمســاحة 
مقطــع عرضــي 0.01 متــر مربــع وبطــول متــر واحــد.  
ويتــم تدويــر القالــب فــي الرواســب حتــى عمــق 15 ســم 
مــع فتــح الطــرف العلــوي ؛ ثــم يتــم بعــد ذلــك تركيــب 
غطــاء أو ســدادة علــى الطــرف المفتــوح للســماح لســحب 
القالــب مــن الرواســب مــع االحتفــاظ بعمــود مــن الطيــن.  
وعندمــا يتــم تجميــع الطيــن ، يجــب نقلــه إلــى دلــو مــن 
المــاء وتفكيكــه برفــق يدوًيــا ، قبــل الغربلــة مــن خــال 
منخــل 1 مــم معلــق علــى جانــب القــارب ويتــم حفــظ 
الكائنــات الحيــة فــي محلــول فورماليــن ٪5 مــن ميــاه 

البحــر.
فــي المختبــر ، يتــم نشــر كل عينــة حيوانيــة فــي طبــق  	

وإحصــاء  تعريــف  ويتــم   ، بالمــاء  ومغطــاة  ضحــل 
ويتــم  المتبقيــة.  الرواســب  مــن  المعزولــة  الحيوانــات 
كحــول  محلــول 70٪  فــي  للعينــات  النهائــي  التخزيــن 
صبغــة  اســتخدام  يمكــن  حيــن  فــي  جلســرين.  و30٪ 
حمراء )Rose Bengal( لصبغ المواد الحية وسهولة 
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الرمــال. عــن  وتمييزهــا  فصلهــا 
بالنســبة للمســوحات البيولوجيــة لتقييــم السلســلة الغذائيــة  	

شــبكة  اســتخدام  يمكــن   ، حــي  كائــن  لــكل  والهجــرة 
بانكتــون ســطحية وعنــد ارتفــاع المــد يمكــن اســتخدام 
الشــباك الشــاطئية ، وذلــك لتجميــع عينــات مــن الكائنــات 
الحيــة المهاجــرة أثنــاء ارتفــاع المــد.  وقــد يكــون هنــاك 
الحاجة إلى اســتخدام  قارًبا أو زورًقا مطاطًيا للوصول 

إلــى مناطــق المســح أثنــاء المــد العالــي.
لتحديــد ومراقبــة تتابــع المجموعــات الحيوانيــة والنباتيــة  	

يمكــن   ، الصخــري  الشــاطئ  منطقــة  داخــل  شــهريًا 
تنظيــف 1 متــر مربــع مــن جميــع الكائنــات الحيــة أو 
علــى  وتثبيتهــا  إســمنتية  أو  ســيراميك  ألــواح  اســتخدام 

الشــاطئ. مــن  مختلفــة  مســتويات 
هنــاك جــزء كبيــر مــن اإلنتاجيــة األوليــة فــى المســطحات  	

الطينيــة  تقــوم بهــا الطحالــب الدقيقــة؛ وإذا كان البــد مــن 
قيــاس هــذه اإلنتاجيــة كميــًا بالنســبة لشــبكة الغــذاء أو 
غيرهــا مــن الدراســات، فمــن الضــروري أخــذ طبقــة رقيقــة 
مــن الرواســب الســطحية بمســاحة 5 ســم مربــع وعمــق 
1.5 مليمتــر؛ وتوضــع هــذه الرواســب فــي حجــم معلــوم 
مــن ميــاه البحــر وتحفــظ بإضافــة مــادة اليــود الحافظــة 
)Lugol‘s iodine( قبــل تعــداد الخايــا علــى شــريحة 

تحــت المجهــر.
يمكــن أخــذ قالــب بمســاحة 25 × 25 ســم × وبعمــق  	

بواســطة  الموجــود  الكلوروفيــل  واســتخاص  ســم   0.5
٪90 أســيتون معــادل مــع كربونــات الماغنيســيوم لمــدة 
24 ســاعة ، ثــم بالطــرد المركــزي للمحلــول يمكــن قــراءة 
التركيــز عــن طريــق مقيــاس الطيــف الضوئــي )تفاصيــل 
.)Baker & Wolff 1987 الطريقــة فــي هــذا المرجــع

 المستنقعات الملحية وغابات  ...	.	
المانجروف

توفــر المســتنقعات الملحيــة وغابــات المانجــروف العديــد مــن 
الفوائــد والخدمــات للنظــام البيئــي ، بمــا فــي ذلــك األنــواع 
المهمــة اقتصادًيــا ، وبالتالــي ، يمكــن أن تشــير عمليــات 
يكــون  أن  يمكــن  التــي  التغييــرات  إلــى  والمراقبــة  الرصــد 

 Kauffman and( لهــا آثــار بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة
Donato ، 2012(.  وأيًضــا قــد تتضمــن مراقبــة أشــجار 

المانجــروف تجميــع عينــات لدراســة نوعيــة الميــاه والرواســب 
، والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تكويــن األنــواع وتجمعهــا 
وكذلــك مصــدر الطاقــة للموائــل المجــاورة. وهنــاك العديــد مــن 
الطــرق المختلفــة التــي يمكــن اســتخدامها كمــا هــو موضــح 

 .)English et al., 1997( فــي المرجــع

 وفــي هــذا الدليــل تــم تعديــل نمــاذج المســح لتقييــم موائــل 
المانجــروف فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن لتــاءم 
غابــات المانجــروف الموجــودة فــي المنطقــة )الملحــق 3.4 
مــع وصــف كيفيــة اســتكمال نمــاذج المســح(. أمــا بالنســبة 
للنقــاط الرئيســية األخــرى التــي يجــب ماحظتهــا حــول طريقة 

مراقبــة ورصــد أشــجار المانجــروف كالتالــي:

يمكــن اســتخدام التصويــر الجــوي وصــور األقمــار الصناعية 
وغابــات  الملحيــة  المســتنقعات  انتشــار  مــدى  لتحديــد 
المانجــروف ، وتحديــد مناطــق الغطــاء النباتــي المختلفــة. 
األشــجار  تعــداد  علــى  الدقيقــة  الصــور  تســاعد  فــي حيــن 
داخــل الغابــة ووصــف ألنظمــة القنــوات داخــل المســتنقعات 

الملحيــة.

مــن الممكــن قيــاس الطــول والطــوق لألشــجار منفــردة علــى 
طــول خطــوط عرضيــة رأســيًا علــى الشــاطئ. وإذا كانــت 
باســتخدام  يوصــى  اإلجــراء  لهــذا  للغايــة  وفيــرة  األشــجار 
 English et al,( المرجــع  فــي  وصفــت  التــي  الطريقــة 

.)1997

فــي المســتنقعات الملحيــة ، يمكــن إقامــة خطــوط عرضيــة 
عموديــة دائمــة عبــر األهــوار والنباتــات واســتخدام المربعــات 
مــع  مربــع  متــر  واحــد  منهــا  كل  مســاحة   )quadrates(
تكرارهــا خمــس مــرات علــى فتــرات فــي المســتنقعات.  وتبعــًا 
لحجــم النبــات ، وكثافتــه )عــدد نباتــات كل نــوع فــي كل 
مربــع(، أو الغطــاء )مســاحة كل نــوع فــي كل مربــع عندمــا 
ينظــر إليهــا مــن فــوق(، يمكــن تقديــر كميــة األنــواع والوفــرة.. 
ويجــب توخــي الحــذر عنــد تصميــم إســتراتيجية أخــذ العينــات 
هــي   )Phragmites )مثــل  الكبيــرة  النباتــات  كانــت  إذا 
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.)Dalby, 1987( السائدة

فــي غابــات المانجــروف ، مــن المحتمــل أن توجــد أنــواع 
ومحــار  البرنقيــل  مثــل   ، الصخريــة  الشــواطئ  أنــواع  مــن 
المانجــروف  جــذوع  علــى   ،  )Saccostrea( المانجــروف 

المربعــات  اســتخدام  ويمكــن  الهوائيــة.  الجــذور  وعلــى 
الصغيــرة )10 × 10 ســم( ، مــع التكــرار خمســة مــرات ، 

الجالســة. الحيوانــات  مــن  األنــواع  هــذه  لمســح 

المزايا والعيوب 	.	

نقاط الضعفنقاط القوة

طرق المسح سهلة المتابعة وتسمح لفريق المسح 	 
بتدريب أفراد المجتمع للمشاركة في االستبيانات.

تسمح هذه الطرق بجمع ونقل البيانات على أساس 	 
يسهل الوصول إليه.

يمكن استخدام بيانات مسح المراقبة الدائمة في تقييم 	 
التأثير البيئي والتدخات اإلدارية األخرى.

يمكن أيًضا استخدام البيانات التي تم جمعها أثناء 	 
المسوحات الميدانية للتحقق األرضي لصور األقمار 
الصناعية ، والتي يمكن استخدامها على المستويات 

المحلية والوطنية واإلقليمية.

بسبب أنظمة المد والجزر ، يجب أن يتم بدقة تحديد 	 
وقت عمليات المسح بشكل مناسب لضمان سهولة 

إكمالها وأمانها.
بعض المعدات الازمة إلجراء عمليات المسح المدية 	 

باهظة الثمن وتتطلب فرق مسح مدربة.
نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد مكلفان 	 

في البداية ، ال سيما في شراء البرمجيات وتدريب فرق 
المسح.

بعض االختبارات ال يمكن إجراؤها ميدانيًا لذا يجب 	 
إحضار العينات إلى الشاطئ مما قد يكون شاًقا.
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المالحق 	.	

ملحق 3.1. كيفية ملء نموذج مسوحات التقييم البيئي الساحلي السريع

نموذج مسوحات التقييم البيئي الساحلي السريع

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

اسم المكان
ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو موقــع 

واتجــاه الســاحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركينفريق المسح

الطقس

نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي 
مــن ورقــة المســح ، باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، ال يوجــد ســحاب ، 2 
= مشــمس جزئــي )>50٪ ســحاب( ، 3 = مشــمس و ســحاب )50٪ و ٪50( ، 4 = 

ســحاب )ســحابة كاملــة( ، 5 = ســحابة ومطــر.

قوة الرياح

نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادًة كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن تســجيلها 
فــي أعلــى ورقــة المســح باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = ال شــيء )>4 عقــدة( ، 2 =  
طفيــف )6-4 عقــدة( ، 3 =  معتــدل )7 -10 عقــدة( ، 4 = قــوي )11 -15 عقــدة( ، 

5 = قــوي جــًدا )< 16 عقــدة(

اتجاه الرياح
نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء 
العلــوي مــن ورقــة المســح. اســتخدم وردة البوصلــة )NSEW( لوصــف االتجــاه الــذي 

تأتــي منــه الريــاح )علــى ســبيل المثــال ، تأتــي الريــاح مــن SE ومــا إلــى ذلــك(.

بيانات الموقع

النقطة المرجعية
ســجل  إحداثيــات GPS ،. يمكنــك اســتخدام  اإلحداثيــات األصليــة كمــا هــو موضــح 

GPS فــي

سجل وصف الموقع ، مثل أشكال الحياة الموجودة والتكوين القاعيوصف الموقع

رسم كروكي لمامح المكان
ارســم مامــح تكويــن الموقــع ، وســجل أي ميــزات بــارزة ، مثــل المبانــي داخــل مربــع 

مســاحته 500م ×  500  متــر

النباتات

المانجروف
ســجل االمتداد المســاحي ألشــجار المانجروف باســتخدام مقياس لوغاريتمي من 0 -6 

؛ أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.
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الحشائش البحرية
ســجل االمتــداد المســاحي للحشــائش البحريــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

النباتات الملحية
ســجل االمتــداد المســاحي للنباتــات الملحيــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الطحالب
ســجل االمتــداد المســاحي للطحالــب البحريــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

نباتات المياه العذبة
ســجل االمتــداد المســاحي لنباتــات الميــاه العذبــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن  0 

-6 ؛ أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

أخرى
ســجل االمتداد المســاحي ألية نباتات أخرى  باســتخدام مقياس لوغاريتمي من 0 - 6 

؛ أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الحيوانات

الشعاب والمرجانيات
ســجل االمتداد المســاحي للشــعاب المرجانية باســتخدام مقياس لوغاريتمي من 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الطيور
ســجل االمتــداد المســاحي للطيــور البحريــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الساحف
ســجل االمتداد المســاحي للســاحف البحرية باســتخدام مقياس لوغاريتمي من 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الثدييات البحرية
ســجل االمتــداد المســاحي للثدييــات البحريــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 ؛ 

أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

األسماك
ســجل االمتــداد المســاحي لألســماك باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 ؛ أدخــل 

“x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الافقاريات
ســجل االمتــداد المســاحي لافقاريــات البحريــة األخــرى  باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي 
مــن 6-0 ؛ أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

أخرى
ســجل االمتــداد المســاحي للحيوانــات األخــرى باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي مــن 0 -6 
؛ وادخــل فــي العــود الثانــي نــوع كل حيــوان وأدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة 

إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

اآلثار والضغوطات

اإلنشاءات
ســجل االمتداد المســاحي لإنشــاءات والمباني )المراين والســقاالت(  باســتخدام مقياس 
لوغاريتمــي مــن 6-0 ؛ أدخــل “x” فــي العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج 

مربــع المســح.

الصيد
التقييــم النوعــي للحجــم النســبي للصيــد باســتخدام مقيــاس 0 -6 ؛ أدخــل »x« فــي العمــود 

الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.



70

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

المعادن
ســجل عــدد عناصــر القمامــة المعدنيــة باســتخدام مقيــاس 0 -6 ؛ أدخــل »x« فــي 

العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

الباستيك
ســجل عــدد عناصــر القمامــة الباســتيكية باســتخدام مقيــاس 0 -6 ؛ أدخــل »x« فــي 

العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح

األخشاب
ســجل عــدد عناصــر القمامــة الخشــبية باســتخدام مقيــاس 0 -6 ؛ أدخــل »x« فــي 

العمــود الثالــث لإشــارة إلــى حدوثهــا خــارج مربــع المســح.

أخرى
ســجل التأثيــرات األخــرى مثــل ندبــات نجــم البحــر الشــوكي )CoT( ، باســتخدام مقيــاس 
0 - 6 . ســجل مــدى ابيضــاض المرجــان الحديــث )االبيضــاض( ونمــو الطحالــب علــى 

الشــعاب المرجانيــة / الشــعاب المرجانيــة ، باســتخدام مقيــاس 0 -6

سجل أي ماحظات أخرى حول الموقع.الماحظات

الصور

ســجل رقــم البدايــة والنهايــة للصــور. هنــاك طــرق مختلفــة للمســاعدة فــي التمييــز بيــن 
الصــور مــن مواقــع مختلفــة. يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات GPS علــى ورقــة وتصويــر 
الرقــم. يمكنــك تصويــر نمــوذج المســح بيــن المواقــع ، أو شاشــة GPS التــي تظهــر نقطــة 

المســار.
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نموذج مسح رقم. ---------- المسح البيئي الساحلي السريع  
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)Beach profile( ملحق 3.2. كيفية ملء نموذج مامح تكوين الشاطئ

مامح تكوين الشاطئ

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

اسم المكان
ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو موقــع 

واتجاه الســاحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركينفريق المسح

الطقس

نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي 
مــن ورقــة المســح ، باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، ال يوجــد ســحاب ، 2 
= مشــمس جزئــي )>50٪ ســحاب( ، 3 = مشــمس و ســحاب )50٪ و ٪50( ، 4 = 

ســحاب )ســحابة كاملــة( ، 5 = ســحابة ومطــر.

شدة الرياح

نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادًة كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن تســجيلها 
فــي أعلــى ورقــة المســح باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = ال شــيء )>4 عقــدة( ، 2 =  
طفيــف )4 - 6 عقــدة( ، 3 =  معتــدل )7 -10 عقــدة( ، 4 = قــوي )11 - 15 عقــدة( 

، 5 = قــوي جــًدا )< 16 عقــدة(

اتجاه الرياح
نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء 
العلــوي مــن ورقــة المســح. اســتخدم وردة البوصلــة )NSEW( لوصــف االتجــاه الــذي 

تأتــي منــه الريــاح )علــى ســبيل المثــال ، تأتــي الريــاح مــن SE ومــا إلــى ذلــك(.

بيانات الموقع

GPS النقطة المرجعية
ســجل  إحداثيــات GPS ،. يمكنــك اســتخدام  اإلحداثيــات األصليــة كمــا هــو موضــح 

GPS فــي

الصور

التقــط صــور علــى طــول الشــاطئ فــي أي اتجــاه أعلــى وأســفل الشــاطئ وأليــة أشــكال 
مختلفــة  طــرق  هنــاك  للصــور.  والنهايــة  البدايــة  رقــم  ســجل  أخــرى.   ومشــاهدات 
للمســاعدة فــي التمييــز بيــن الصــور مــن مواقــع مختلفــة. يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات 
GPS علــى ورقــة وتصويــر الرقــم. يمكنــك تصويــر نمــوذج المســح بيــن المواقــع ، أو 

شاشــة GPS التــي تظهــر نقطــة المســار.
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مامح تكوين الشاطئ

مامح تكوين الشاطئ
أيًضــا  ســجل  القياســات.  تســجيل  أثنــاء  الشــاطئ  تكويــن  لمامــح  اســكتش  ارســم 
لــكل اســكتش  )يمكنــك اســتخدام اإلحداثيــات األصليــة كمــا هــو   GPS اإلحداثيــات

.)GPS فــي  ُمخــزن 

الماحظات
اكتــب وصًفــا موجــًزا لمــا الحظتــه مــع ذكــر أي أنشــطة بشــرية حدثــت أو تحــدث 
بالقــرب مــن منطقــة المســح ، أو أي عامــة علــى التــآكل أو التراكــم أو أي معلومــات 
أخــرى ذات صلــة يمكــن اســتخدامها فــي عمليــات الرصــد والمراقبــة طويلــة األمــد.

قياسات الشاطئ

سجل القياسات التالية ألقرب سنتيمتر:

المسافة العمودية من أعلى العامة المرجعية إلى مستوى األرض )باألمتار(.

طول أجزاء الشاطئ عند كل كسر للميل حتى نقطة النهاية )باألمتار(

ميل الجزء عند كل فاصل ميل حتى نقطة النهاية )بالدرجات والدقائق(

سجل أي ماحظات أخرى حول الموقع.التعليقات
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ملحق 3.3. مسح األنواع الرئيسية

مسح األنواع الرئيسية

بيانات المسح

الدولة
 SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI   :ســجل كــود الدولــة كاألتــي

 .= Djibouti

المكان
ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب 

قريــة أو موقــع واتجــاه الســاحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين فريق المسح

الطقس

نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء 
العلــوي مــن ورقــة المســح ، باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، 
ال يوجــد ســحاب ، 2 = مشــمس جزئــي )>50٪ ســحاب( ، 3 = مشــمس 
و ســحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = ســحاب )ســحابة كاملــة( ، 5 = ســحابة 

ومطــر.

شدة الرياح

نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادًة كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن 
تســجيلها فــي أعلــى ورقــة المســح باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = ال شــيء 
)>4 عقــدة( ، 2 =  طفيــف ) 4 - 6 عقــدة( ، 3 =  معتــدل )7 -10 عقــدة( 

، 4 = قــوي )11 -15 عقــدة( ، 5 = قــوي جــًدا )< 16 عقــدة(

اتجاه الرياح

نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله 
 )NSEW( فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة المســح. اســتخدم وردة البوصلــة
لوصــف االتجــاه الــذي تأتــي منــه الريــاح )علــى ســبيل المثــال ، تأتــي الريــاح 

مــن SE ومــا إلــى ذلــك(.

بيانات الموقع

إحداثيات المواقع
ســجل  إحداثيــات GPS ،. يمكنــك اســتخدام  اإلحداثيــات األصليــة كمــا هــو 

.GPS موضــح فــي

سجل وصف الموقع ، مثل أشكال الحياة الموجودة والتكوين القاعيوصف الموقع
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الصور الفوتوغرافية

التقــط صــور علــى طــول الشــاطئ فــي أي اتجــاه أعلــى وأســفل الشــاطئ 
وأليــة أشــكال ومشــاهدات أخــرى.  ســجل رقــم البدايــة والنهايــة للصــور. 
هنــاك طــرق مختلفــة للمســاعدة فــي التمييــز بيــن الصــور مــن مواقــع مختلفــة. 
يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات GPS علــى ورقــة وتصويــر الرقــم. يمكنــك 
تصويــر نمــوذج المســح بيــن المواقــع ، أو شاشــة GPS التــي تظهــر نقطــة 

المســار.

معلومات عن الخواص البيولوجية والطبيعية

وجود األنواع
ســجل وجــود األنــواع وعددهــا وتوزيعهــا داخــل المربعــات الموجــودة داخــل 

منطقــة المســح.

تقدير وتوزيع  كمي لألنواع المستعمرة
ســجل عــدد األنــواع وتعريفهــا وتوزيــع األنــواع المســتعمرة داخــل منطقــة 

المســح.

الصفات البيولوجية
ســجل وجــود أي كائنــات عابــرة )نباتــات وحيوانــات( وأعدادهــا وتوزيعهــا 

عبــر قطــاع الشــاطئ.

عينات التربة
ســجل تاريــخ ووقــت ومــكان عينــات الرواســب التــي تــم جمعهــا فــي كل 

محطــة رصــد فــي منطقــة المســح.

جودة المياه

سجل القياسات التالية:

درجة حرارة المياه

نسبة الملوحة

األس الهيدروجيني
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األنواع الرئيسية – الشواطئ الرملية
)Jones 2004  مقتبس من(

الوقت:التاريخ:المكان:الدولة:

GPS 2  )المناطق المغمورة في منطقة المد(:GPS 1  )المناطق الشاطئية(:فريق المسح:
:)C°( درجة حرارة الهواء

شدة الرياح )1-5(:الطقس )5-1(:
:)NSEW( اتجاه الرياح

األنواع الرئيسية – الشواطئ الرملية

رقم العينةرقم الصورةP/AROCADالنوع

المناطق الشاطئية
Coenobita scaevola

Ocypodes aratan
Ocypode cordimana

Tylos exiguous
Talor chestia martensi

أخرى

المناطق الشاطئية العليا
Eurydice arabica

Excirolana orientalis
Uca inversa inversa

Uca lacteal albimanus
Serenella leachii

Macrophthalmus depressus

أخرى

المناطق الشاطئية السفلى
Hippa picta

Hippa celaena
Oliva bulbosa

Nassarius clathratus
Macrophthalmus depressus

أخرى

المناطق الشاطئية المغمورة
Echinodiscus auritus
Holothuria arenicola

Calappa hepatica
Thalamita savignyi
Halodule uninervis

Astropecten polycanthus
Thalassodendro nciliatum

أخرى

مفتاح الجدول: )P/A( موجودة/غير موجودة،                 )R( نادرة ، )O( متفرقة،  )C( شائعة ،    )A( وفيرة    )D( سائدة     

ماحظات:
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األنواع الرئيسية – الشواطئ الصخرية
)Jones 2004 مقتبس من(

الوقت:التاريخ:المكان:الدولة:

فريق المسح:
GPS 2  )المناطق المغمورة في منطقة المد(:GPS 1  )المناطق الشاطئية(:

اتجاه الرياح )NSEW(:شدة الرياح )1-5(:الطقس )1-5(:درجة حرارة الهواء:

األنواع الرئيسية – الشواطئ الصخرية

رقم P/AROCADالنوعم
رقم العينةالصورة

المنطقة الشاطئية
Nodolittorina natalensis

Planaxis sulcatus

Acanthopleura vaillantii

Ligia pigmenta

.Chthamalus sp

Chiton peregrinus

Grapsus albolineatus

Other

المنطقة الشاطئية العليا
Nerita undata

Nerita politaor bignyana

Cronia konkanensis

Thais savignyi

Metapograpsusmessor/
thukuhar

Cella narota

Balanus amphitrite

Tetraclita squamosal

.Enteromorpha sp

Other

المنطقة الشاطئية السفلى
Nerita albicilla

Morula granulate

Laurencia papillosa

Saccostrea cucullata

Ophioco mascolopendrina
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Echinometra mathaei

أخرى

الشاطئية المدية المغمورة

Zoanthus natalensis

Echinometra mathaei

.Sargassum sp

.Turbinaria sp

Colpomenia sinuosa

المرجانيات

أخرى

مفتاح الجدول: )P/A( موجودة/غير موجودة،      )R( نادرة ،     )O( متفرقة،      )C( شائعة ،    )A( وفيرة      )D( سائدة

ماحظات:
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األنواع الرئيسية: المسطحات الطينية، المستنقعات الملحية، المانجروف

)Jones 2004 مقتبس من(

الوقت:التاريخ:المكان:الدولة:

GPS 2  )المناطق المغمورة في GPS 1  )المناطق الشاطئية(:فريق المسح:

منطقة المد(:

اتجاه الرياح )NSEW(:شدة الرياح )1-5(:الطقس )1-5(:درجة حرارة الهواء::

العينة 3العينة 2العينة 1

:)C°(درجة حرارة المياه السطحية

األس الهيدروجيني

الملوحة )‰(

)mg/L( تركيز األكسيجين الذائب

 Eh  مقياس األكسدة

P/AROCAD رقم
رقم العينةالصورة

المنطقة الشاطئية
Microbial mats (Cyanophyta)

Suaeda monoica

Zygophyllum qartarense

Arthrocnenum macrostachyum

Aeluropus/Juncus

Avicenna marina

Rhizophora mucronata

Uca inversa

Dotilla sulcate

Littorina scabra

Serenella leachii

المنطقة الشاطئية العليا
Uca tetragonon

Uca lacteal albimana

Metapograpsus messor
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Pirinella conica

Cerithidea cingulate

Periophthal muskoelreuteri

Avicennia marina

Rhizophora mucronata

المنطقة الشاطئية السفلى
Potamides conicus

Macrophthalmus depressus

Pinna bicolor

الشاطئية المدية المغمورة
Scylla serrata

Portunus pelagicus

Halophila ovalis

Halodule uninervis

مفتاح الجدول: )P/A( موجودة/غير موجودة،      )R( نادرة ،     )O( متفرقة،      )C( شائعة ،    )A( وفيرة    )D( سائدة

ماحظات:
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مسح المسطحات الطينية وغابات المانجروف

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو موقــع واتجــاه المكان
الســاحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين فريق المسح

الطقس

نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة 
المســح ، باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، ال يوجــد ســحاب ، 2 = مشــمس جزئــي 
)>50٪ ســحاب( ، 3 = مشــمس و ســحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = ســحاب )ســحابة كاملــة( 

، 5 = ســحابة ومطــر.

شدة الرياح
نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادًة كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن تســجيلها فــي أعلــى ورقــة 
المسح باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف ) 4 - 6 عقدة( ، 

3 =  معتدل )7 -10 عقدة( ، 4 = قوي )11 - 15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن 
ورقة المســح. اســتخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على 

ســبيل المثــال ، تأتــي الريــاح مــن SE ومــا إلــى ذلــك(.

بيانات عن الخصائص البيولوجية والطبيعية

تقييم جودة المياه

ســجل تاريــخ ووقــت وموقــع عينــات الميــاه التــي تــم جمعهــا أثنــاء المســح لتحليــل جــودة الميــاه 
فــي كل محطــة مراقبــة.

قم أيًضا بتسجيل ما يلي في الموقع:
• درجة حرارة الماء	
• العكارة	
• العمق	

ســجل تاريــخ ووقــت ومــكان عينــات الرواســب التــي تــم جمعهــا فــي كل محطــة رصــد فــي منطقــة عينات الرواسب
المسح.

ســجل تكويــن وتوزيــع وعــدد األنــواع العابــرة التــي تمــت مواجهتهــا خــال وقــت المســح داخــل تكوين األنواع العابرة
المانجــروف. غابــات 

ســجل وجــود أي ظهــور بــادرات أشــجار المانجــروف شــوهدت داخــل منطقــة المســح لتقييــم مــدى ظهور البادرات
انتشــار بــادرات غابــات المانجــروف.

ســجل وجــود أي كائنــات حيــة مقيمــة )نباتــات وحيوانــات( وأعدادهــا وتوزيعهــا عبــر قطــاع الخصائص البيولوجية
المراقبــة. محطــات  داخــل  المانجــروف 

بيانات الموقع

ســجل  إحداثيــات GPS ،. يمكنــك اســتخدام  اإلحداثيــات األصليــة كمــا هــو موضــح فــي إحداثيات الموقع
.GPS

سجل وصف الموقع ، مثل أنواع القاع والغطاء النباتي وأنماط تقسيم المناطق ..وصف الموقع

ســجل التهديــدات المحتملــة الموجــودة أثنــاء المســح والتــي قــد تعيــق انتشــار ونمــو المانجــروف المخاطر
بنجــاح. 
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الصور

التقط صور على طول الشــاطئ في أي اتجاه أعلى وأســفل الشــاطئ وألية أشــكال ومشــاهدات 
أخــرى.  ســجل رقــم البدايــة والنهايــة للصــور. هنــاك طــرق مختلفــة للمســاعدة فــي التمييــز بيــن 
الصــور مــن مواقــع مختلفــة. يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات GPS علــى ورقــة وتصويــر الرقــم. 

يمكنــك تصويــر نمــوذج المســح بيــن المواقــع ، أو شاشــة GPS التــي تظهــر نقطــة المســار.

اكتــب وصًفــا موجــًزا لمــا تاحظــه ، مــع ذكــر أي أنشــطة بشــرية حدثــت أوقــد  تحــدث بالقــرب مــن بيانات أخرى
منطقة المسح أو أي معلومات أخرى ذات صلة يمكن استخدامها في المراقبة طويلة األمد.

عينة 3عينة 2عينة 1العامل/ العنصر

التاريخ والوقت

إحداثيات الموقع

العمق

األس الهيدروجيني

درجة حرارة المياه )°(

الملوحة )‰(

)mg/L( األكسيجين الذائب

العكارة

األماح المعدنية

a  الكلوروفيل

الملوثات العضوية والغير عضوية.

معلومات أخرى: تشمل تفاصيل األحوال الجوية وأنواع الموائل ووجود الحياة البحرية واالضطرابات )مثل:  تسرب الزيت(.
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 )I( نموذج مسح المانجروف

البيانات الطبيعية والتقييم البصري العام للمانجروف

المكان:  الموقع:     التاريخ:    

أ( البيانات والمعلومات الطبيعية:

المتغير
المحطة

المنطقة 
الشاطئية الشاطئية السفلىالشاطئية العلياالشاطئية

المغمورة

R1R2R3R1R2R3R1R2R3R1R2R3

)C°( درجة الحرارة

درجة حرارة الرواسب السطحية. 
)C°(

الملوحة البينية للرواسب 

األس الهيدروجيني للرواسب

)mv(  معامل األكسدة

تركيز األكسيجين الذائب . 
)Mg/l(

ب( ماحظات على خصائص الرواسب:

المنطقة 
الشاطئية

الشاطئية 
يا العل

الشاطئية 
السفلى

الشاطئية 
المغمورة

محتوى الطين: 1 = منخفض جدا، 2 = منخفض، 3 = 
متوسط، 4 = مرتفع، 5 = مرتفع جدا

)cm(  عمق الرواسب

اللون ) شاحب ، بني فاتح ، بني غامق ، أسود(

ج( التقييم البصري القياسي للتأثيرات البشرية

أدخــل )نعــم( أو )ال( ؛ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ، فقــم بتقييــم التأثيــر علــى أنــه منخفــض جــًدا = 1 ، منخفــض = 2 ، متوســط 

= 3 ، مرتفع = 4 ، أو مرتفع جًدا = 5

التقييمنعم/الالمهددات

12345رعي اإلبل

12345قطع األخشاب

12345تحويل أو سد المياه العذبة / الجريان السطحي
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12345تحويل أو سد مياه المد والجزر

12345بقايا الزيت أو لمعان الزيت

12345القمامة أو غيرها من النفايات

12345تصريف المخلفات الصناعية من المصانع

12345الصرف من تربية األحياء المائية / الزراعة

12345اآلثار المترتبة على أنشطة مصايد األسماك

12345التأثيرات من أحواض الملح

د( ماحظات أخرى:
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  )II( نموذج مسح المانجروف

نباتات المانجروف

المكان : الموقع:      التاريخ :   

أ( بيانات المربعات )الكوادرت(

المتغيرات والخصائص
موقع المربع )الكوادرت(

المنطقة 
الشاطئية

الشاطئية 
العليا

الشاطئية 
السفلى

الشاطئية 
المغمورة

1( أشجار المانجروف والشتات   )مساحة المربع 10 × 10 متر(

العدد الكلي لألشجار

متوسط االرتفاع )بالمتر(

 GBH  )متوسط الطوق )سم

األشجار الميتة )القائمة(

األشجار الميتة )المقطوعة(

األشجار والشجيرات كثيفة الرعي

األشجار الناضجة ذات األطراف الساقطة

األشجار ذات األطراف العلوية الميتة والبعيدة عن أشعة الشمس 

األشجار متعددة الجذوع

عدد الشتات 

عدد الشتات الميتة 

البذور والبادرات المشوهة )1(

األوراق المصابة )الخضراء المرقطة والمتخثرة()1(

األوراق الملتوية والمجعدة )1( 

2( الجذور الهوائية )مساحة المربع 50 × 50 سم(

كثافة الجذور الهوائية 

عدد الجذور الهوائية المتفرعة

الجذور الهوائية الملتوية والمتجعدة 

طول الجذور الهوائية )سم(

الجذور الهوائية ذات أطراف ميتة 

)1(  إشارة إلى أنه لم يتم تسجيله = 0 ، أو قليل = 1 ، أو متوسط = 2 ، أو كثير = 3

ب(  ماحظات على حجم األيكة )الغابة( وكثافتها: 

ج( ماحظات أخرى:
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  )III( نموذج مسح المانجروف

األنواع الرئيسية )النباتات والحيوانات(

المكان: الموقع:     التاريخ:    

النوع

الوفرة )العدد( )1(

ماحظات المنطقة 
الشاطئية الشاطئية العلياالشاطئية

السفلى
الشاطئية 
المغمورة

)1( 1 = نادر، 2 = متقطع، 3 = شائع، 4 = وفير، 5 = سائد

ماحظات أخرى



88

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن



89

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

4



نوعية وجودة مياه البحر

4

الفصل الرابع
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نوعية مياه البحر. 4

 خلفية عامة ..	

تعتبــر عمليــة قيــاس الظــروف البيئيــة المحيطــة وخصائــص 
الرصــد  برامــج  معظــم  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  البحــر  ميــاه 
والبيئــات  الموائــل  لدراســة  المســتخدمة  البحريــة  والمراقبــة 
وشــرح االختافــات المكانيــة بيــن المواقــع وبمــرور الزمــن، 
العمــق أو الظــروف األوقيانوغرافيــة  فــي  للتغيــرات  نتيجــة 
أو الطقــس )مثــل الريــاح أو اإلشــعاع الشمســي أو هطــول 
تتأثــر  أن  يمكــن  كمــا  البشــرية.   واآلثــار   ) األمطــار 
الخصائــص الطبيعيــة لميــاه البحــر ســلًبا باألنشــطة البحريــة 
تلــوث ، عبــر  إلــى حــدوث  تــؤدي  قــد  البريــة ، والتــي  أو 
مصــادر ثابتــة أو غيــر ثابتــة بمــا فــي ذلــك الممــرات المائيــة 
أو مصبــات الميــاه أو خطــوط األنابيــب ، أو مــن القــوارب 
أو الحفــارات أو مــن المصــادر البحريــة األخــرى. وقــد تشــمل 
والمغذيــات  والرواســب  الصلبــة  النفايــات  الملوثــات  هــذه 
والمعــادن الثقيلــة والمركبــات العضويــة والهيدروكربونــات أو 
مســببات األمراض )البكتيريا أو الفيروســات( ، والتي يمكن 
أن تــؤدي إلــى تدهــور جــودة ونوعيــة ميــاه البحــر وتهــدد 
الموائــل البحريــة والنباتــات والحيوانــات الحساســة.  ويعتبــر 
تدهــور جــودة ونوعيــة ميــاه البحــر أحــد التهديــدات العالميــة 
الرئيســية للتنــوع البيولوجــي البحــري.  وغالًبــا مــا تتعــرض 
ومــروج  المانجــروف  أشــجار  مثــل   ، الحساســة  الموائــل 
الحشــائش البحريــة والشــعاب المرجانيــة الموجــودة بالقــرب 
مــن الشــاطئ لهــذه األنــواع مــن التأثيــرات البشــرية.  فــي حيــن 
توفــر هــذه الموائــل والحيوانــات المرتبطــة بهــا مجموعــة مــن 
ســلع وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة الحيويــة للســكان ؛ لذلــك 
، فــإن مراقبــة جــودة ونوعيــة الميــاه الســاحلية والبحريــة يوفــر 
معلومــات مهمــة لصحــة النظــام اإليكولوجــي البحــري وأيضــا 

لصحــة المجتمعــات الســاحلية.

وغالبــًا مــا تكــون األنشــطة البريــة هــي المصــدر الرئيســي 
الغابــات  وإزالــة  الزراعــة  )مثــل  الســاحلية  الميــاه  لتلــوث 
والتنميــة الحضريــة أو الصناعيــة(، كمــا يمكــن أن تنتقــل 
الملوثــات إلــى البحــر عــن طريــق الريــاح ، بمــا فــي ذلــك 

 ، الميــاه  ومصبــات  المائيــة  المجــاري  عبــر  أو   ، الغبــار 
خاصــة عنــد حــدوث فيضانــات وســيول مفاجئــة.  وقــد تكــون 
الرواســب عالقــة فــي عمــود المــاء ممــا يقلــل مــن شــفافية 
وهــذه  البحــر.   قــاع  إلــى  الضــوء  وصــول  ويمنــع  الميــاه 
الرواســب العالقــة يمكــن أن تؤثــر علــى الكائنــات المعتمــدة 
البحريــة  والحشــائش  الطحالــب   ( الضوئــي  التمثيــل  علــى 
والذوزانثيللــي الموجــودة داخــل الشــعاب المرجانيــة(.  كمــا 
البحــر أن  قــاع  فــي  لهــذه الرواســب عندمــا تســتقر  يمكــن 
تســبب االختنــاق للكائنــات القاعيــة )عــن طريــق ســد فتحــات 
التغذيــة للحيوانــات القاعيــة ، ممــا يســبب اإلجهــاد بســبب 
الطاقــة اإلضافيــة التــي يحتاجهــا الحيــوان إلزالــة الرواســب(. 
ينقــل  قــد  األرضــي  الجريــان  فــإن  األخــر  الجانــب  وعلــى 
ملوثــات أخــرى ، مثــل المغذيــات والمعــادن الثقيلــة ومبيــدات 
اآلفــات واألعشــاب ، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــرات مميتــة 
أو ضــارة علــى الحيــاة البحريــة.  وأيضــا قــد تــؤدي ميــاه 
الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة أو المعالجــة جزئًيــا أو 
النفايــات الصناعيــة أو تربيــة األحيــاء المائيــة إلــى إدخــال 
النيتروجيــن والفوســفور ، ممــا قــد يحفــز نمــو العوالــق النباتيــة 
ويــؤدي إلــى التخثــث )االزدهــار الحيــوي للطحالــب(.  وأيضا 
فــإن المغذيــات )األمــاح المعدنيــة( يمكــن أن تعــزز نمــو 
الطحالــب القاعيــة ، والتــي يمكــن أن تتفــوق علــى الكائنــات 

القاعيــة األخــرى وتــؤدي إلــى المــد األخضــر.

وفــي بعــض بلــدان الهيئــة تــم اعتمــاد معاييــر جــودة الميــاه 
)المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر واألردن(، وتوفــر هــذه 
المعاييــر المعتمــدة علــى المســتوى الوطنــي إرشــادات محــددة 

بشــأن:

العوامل التي يجب مراقبتها. 	
مواقع تجميع العينات وتواترها. 	
طرق ومعدات تجميع العينات. 	
جداول مواعيد تجميع العينات. 	
طرق ضمان الجودة والتحقق من نتائج أخذ العينات. 	
متطلبات فحص وتفسير النتائج. 	
المسؤوليات والمؤهات الازمة لفريق المسح. 	
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متطلبات التوثيق وإدارة السجات. 	
تسجيل البيانات وفرزها.  	
المتطلبات التفصيلية لإعان عن النتائج وإباغها. 	

لتحديــد  التحليلــي  االختبــار  طــرق  تعييــن  يتــم  مــا  وغالًبــا 
االمتثــال لمعاييــر جــودة الميــاه لتتوافــق مــع أحــدث إصــدارات 
مــن الطــرق القياســية لفحــص الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي 

التــي نشــرتها جمعيــة الصحــة العامــة األمريكيــة))) .

نظرة عامة 	.	

 النهج العام ..	.	

البحريــة  الميــاه  نوعيــة   ورصــد  مراقبــة  برامــج  تتضمــن 
القياســات المنتظمــة لمجموعــة مــن المتغيــرات فــي سلســلة 
مــن مواقــع أخــذ العينــات علــى فتــرات زمنيــة محــددة، ويمكــن 
قيــاس بعــض المتغيــرات فــي الموقــع ، بينمــا يحتــاج البعــض 
اآلخــر إلــى القيــاس فــي المختبــر ، وذلــك مــن خــال عينــات 
الطــرق  مــن  العديــد  الحقــل. وهنــاك  مــن  المأخــوذة  الميــاه 
والبروتوكــوالت العالميــة القياســية لرصــد ظــروف الموائــل 
طــرق  علــى  تحتــوي  والتــي  المداريــة  والبحريــة  الســاحلية 
  .)English et al. 1997( الميــاه  جــودة  ومراقبــة  رصــد 
والمتغيــرات المدرجــة فــي هــذه البرامــج والبروتوكــوالت تســاعد 
فــي معرفــة حالــة الموائــل )مثــل درجــة حــرارة ميــاه البحــر ، 
والملوحــة ، والعــكارة( ، ويســهل قياســها ألنهــا ال تتطلــب 
التدريــب  مــن  الثمــن أو مســتويات عاليــة  باهظــة  معــدات 
المتخصــص.  وعلــى الجانــب األخــر يتطلــب رصــد ومراقبــة 
الملوثــات  أو  الثقيلــة  المعــادن  مثــل  المتغيــرات األخــرى ، 
متخصصــة  ميدانيــة  وأدوات  معــدات  وجــود   ، األخــرى 
ومختبــرات مجهــزة جيــًدا وكذلــك موظفيــن وتقنييــن مدربيــن.  
وخــال األعــوام األخيــرة ، تــم توفيــر العديــد مــن المعــدات 
واألجهــزة )loggers( التــي يمكنهــا تســجيل قــراءات وبيانــات 
كثيــرة فــي نفــس الوقــت وبصفــة مســتمرة فــي المــكان لبعــض 
Multipa- والمســابير  األجهــزة  لهــذه  ويمكــن  )المتغيــرات. 

rameter Probes( أن تزيــد مــن تواتــر ونطــاق البيانــات 

التــي يمكــن جمعهــا فــي الموقــع والحــد مــن الحاجــة إلــى 

/https://www.standardmethods.org  (8(

تدريــب  إلــى  حاجــة  هنــاك  ولكــن  المختبــرات.   معــدات 
متخصصيــن فــي كيفيــة اســتخدام هــذه المعــدات وصيانتهــا.

 البيانات المستهدفة 	.	.	

هناك العديد من المؤشــرات التي يمكن تضمينها في برامج 
الرصــد المراقبــة لجــودة ميــاه البحــر.  ومــن أهــم المؤشــرات 
األوليــة والمتغيــرات األساســية فــي هــذا الفصــل التــي يجــب 
تســجيلها فــي أيــة برامــج لمراقبــة جــودة ميــاه البحــر هــي كمــا 

يلــي:

درجة حرارة المياه 	
الملوحة 	
العكارة 	

كمــا تعتبــر المؤشــرات التاليــة مهمــة جــًدا أيًضــا ، ولكنهــا 
تتطلــب المزيــد مــن المعــدات والتقنييــن المدربيــن علــى كيفيــة 

اســتخدام هــذه األجهــزة والمعــدات:

تركيز األكسيجين الذائب 	
األماح المعدنية )المغذيات( 	
	 a الكلوروفيل
الضوء 	
األس الهيدروجيني 	
الملوثات العضوية والغير عضوية 	

وهنــاك العديــد مــن العوامــل األخــرى التــي يمكــن تضمينهــا 
فــي برامــج الرصــد والمراقبــة لجــودة الميــاه )جــدول 4.1(.  
ولقــد اعتمــدت العديــد مــن دول الهيئــة معاييــر وطنيــة لمراقبــة 
جــودة ميــاه البحــر. لذلــك مــن المستحســن قبــل إنشــاء برنامــج 
مراقبــة جديــد ، التحقــق ممــا إذا كانــت هنــاك أيــة معاييــر 

وبروتوكــوالت رســمية موجــودة مســبًقا يجــب إتباعهــا.
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جدول 4.1 :  عوامل ومتغيرات لجودة المياه يمكن قياسها في المختبر

الطريقة/ الجهازالعامل أو المتغير

;Standard Colorimetric Method )e.g. Parsons et al 1985 أماح النترات
)Greenberg et al 1992; IOC/UNESCO, 1993

;Standard Colorimetric Method )e.g. Parsons et al 1985 أماح الفوسفات
)Greenberg et al 1992; IOC/UNESCO, 1993

;Standard Colorimetric Method )e.g. Parsons et al 1985 أماح السيليكات
)Greenberg et al 1992; IOC/UNESCO, 1993

Standard Methods, APHA )1995(الزيت والشحم

)Cu, Pb, Zn, Cd, Cr(  المعادن الثقيلة)Atomic Absorption Spectrophotometry )AAS

Turbidity Meterالعكارة

)SPM(  الجسيمات العالقةFiltration and weighing

Sediment trap analysisمعدل الترسيب

)FC(  بكتريا الكوليفورمس)Standard Methods, APHA )1995

)TC(  العدد الكلي للكوليفورمس)Standard Methods, APHA )1995

)FS(  بكتريا ستربتوكوكاي)Standard Methods, APHA )1995

 فريق المسح 	.	.	

يمكن إجراء القياسات الدورية للعوامل الطبيعية والكيميائية 
فــي الموقــع وجمــع عينــات الميــاه الســطحية قــرب الشــاطئ 
أو مــن قــارب صغيــر.  ويلــزم لهــذه العمليــة فرديــن )علــى 
الوقــت  فــي  ومعالجتهــا  العينــات  جمــع  لضمــان  األقــل( 
المناســب ، ولصحــة وســامة فريــق المســح أثنــاء العمــل 
فــي البحــر.  وأيضــًا يجــب علــى فريــق المســح أن يكونــوا 
مرتاحيــن للعمــل فــي البحــر ومســتعدين للعمــل فــي ظــروف 
جويــة وبحريــة مختلفــة ، ويفضــل أن يكونــوا جيديــن فــي 
الســباحة والغــوص. أمــا إذا كان غــوص الســكوبا مطلوًبــا ، 
عندهــا يجــب أن يكــون الفريــق معتمــد فــي غــوص الســكوبا 

ولديهــم الرخــص والشــهادات الازمــة.

 التدريب / الخبرة 	.	.	

تعتمــد درجــة التدريــب والخبــرة المطلوبــة للمســاحين علــى 
الطريقــة واألدوات المســتخدمة فــي برنامــج رصــد ومراقبــة 
جــودة الميــاه. ويمكــن تنفيــذ بروتوكــوالت وطــرق المســتوى 

1 بســهولة وذلــك مــن خــال مســتوى بســيط مــن التدريــب. 
فــي حيــن تتضمــن بروتوكــوالت المســتوى 2 و 3 اســتخدام 
األدوات التــي قــد تتطلــب المعايــرة والصيانــة فــي المختبــر 
قبــل كل اســتخدام باإلضافــة إلــى توفــر التقنييــن المدربيــن 
علــى التحاليــل المعمليــة. وقــد تتطلــب المعايــرة والصيانــة 
الروتينيــة لألجهــزة تدريبــا خاصــًا )مثــل اســتخدام  المجســات 
متعــددة العوامــل Multi-parameters وCTD ومســجات 
البيانــات Loggers  ، تنزيــل البيانــات والتنظيــف وتغييــر 
تكــون  أن  والمراقبــة  الرصــد  فــرق  وعلــى  البطاريــات(. 
مدربــة علــى كيفيــة االســتخدام الصحيــح لــألدوات الميدانيــة 
عــن  فضــًا   ، المعمليــة  والتحاليــل  والصيانــة  والمعايــرة 

معالجــة البيانــات وتحليلهــا.

 خطوات العمل الحقلي 	.	.	

ينطــوي  التــي  لإجــراءات  العريضــة  الخطــوط  يلــي  فيمــا 
عليهــا المســح األساســي لرصــد جــودة الميــاه ، والمعدلــة مــن 
 English et al. 1997; Howarth,( مختلفــة  مصــادر 

.)2011; National Park Services, 2013
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 المعدات واألجهزة الحقلية 	.	.	

ومراقبــة  لرصــد  إلجــراء  مطلوبــة  التاليــة  المســح  معــدات 
البحــر: ميــاه  نوعيــة 

نمــاذج مســح جــودة الميــاه ، حافظــة وقلــم رصــاص ،  	
وممحــاة.

GPS لتسجيل إحداثيات موقع جمع عينات المياه. 	
زجاجــات تجميــع عينــات الميــاه )عبــوات زجاجيــة داكنــة  	

عريضــة العنــق( ، ملصقــات وعامــات دائمــة.
صندوق تبريد مع ثلج 	
مقياس االنكسار)لقياس الملوحة( 	
ثرمومتــر زئبقــي مغطــى بعلبــة واقيــة) ± 0.5 درجــة  	

مئويــة( لقيــاس درجــة حــرارة الميــاه
	 )Secchi ( قرص سيكي
وهــذه المعــدات اإلضافيــة يمكــن اســتخدامها إذا كانــت  	

متوفــرة :
	 )CTD( مقياس العمق و درجة حرارة والتوصيلية
	  Data( البحــر  ميــاه  حــرارة  درجــة  بيانــات  مســجات 

)Loggers
مقياس العكارة )أو مسبار متعدد العوامل(. 	
مقياس األكسجين المذاب )أو مسبار متعدد العوامل( 	
مقياس األس الهيدروجيني )أو مسبار متعدد العوامل( 	
	  LiCOR 1000 )مثــل  المحمــول  الضــوء  مقيــاس 

.)quantum meter
مقيــاس الضــوء )Palintest( الختبــار عوامــل جــودة  	

الميــاه األخــرى.

 تصميم المسح / جمع العينات 	.	.	

لتصميــم برامــج رصــد ومراقبــة جــودة الميــاه البحريــة يجــب 
اختيــار مواقــع تجميــع العينــات بطريقــة منتظمــة، كمــا يجــب 
أن يتــم اختيــار مجموعــة أخــرى مــن المواقــع التــي يتــم أخــذ 
عينات منها بشــكل أقل تكراًرا للدراســات المقارنة ، ولتوفير 
قــدر أكبــر مــن التبايــن الزمانــي والمكانــي بينهــا. ولتحقيــق 
مواقــع  تكــون  يجــب   ، والدقــة  الكفــاءة  مــن  قــدر  أقصــى 

تجميــع عينــات جــودة الميــاه البحريــة موجــودة علــى امتــداد 
الشــاطئ أو علــى طــول الشــعاب المرجانيــة أو الحشــائش 
البحريــة أو مواقــع مراقبــة غابــات المانجــروف. ويجــب زيــارة 
مواقــع تجميــع العينــات بشــكل متكــرر ، وبخاصــة فــي بدايــة 
برنامــج المراقبــة ، لتحديــد التبايــن خــال الدراســات األوليــة 
لخــط األســاس، والتــي يتــم خالهــا أخــذ القياســات المتكــررة 

وعينــات الميــاه فــي كل موقــع.

 التجهيزات قبل العمل الحقلي 	.	.	

جمــع  	 أدوات  بتجهيــز  المســح  فريــق  يقــوم  أن  يجــب 
عينــات الميــاه وزجاجــات عينــات الميــاه ونمــاذج المســح 

وغيرهــا مــن المعــدات.
يجــب فحــص زجاجــات تجميــع عينــات الميــاه للتأكــد مــن  	

عــدم وجــود تســريبات وأن يتــم وضــع بطاقــة مســبقة علــى 
كل واحــدة منهــا مــع ذكــر اســم / عــدد المواقــع وعــدد 

النســخ و / أو العمــق والتاريــخ.
امــأل صنــدوق التبريــد بالثلــج وضــع زجاجــات العينــات  	

فــي صنــدوق التبريــد.

 درجة حرارة المياه 	.	.	

تسجيل درجة الحرارة باستخدام الترمومتر الزئبقي 
)المستوى 1(

ضع الترمومتر 30 سم  تحت سطح الماء؛ 	
انتظــر دقيقــة واحــدة حتــى يــوازن الترمومتــر درجــة حــرارة  	

الميــاه المحيطــة ؛
اقرأ درجة الحرارة بينما ال يزال الترمومتر مغموًرا ؛ 	
سجل درجة الحرارة في نموذج المسح. 	
الحــرارة علــى أعمــاق مختلفــة  	 إذا كان تســجيل درجــة 

مرتبطــة بمقاطــع المســح ، فقــد يشــمل ذلــك الســباحة 
بأنبــوب التنفــس أو الغــوص تحــت المــاء ويجــب أن يتــم 

إجــراؤه فقــط بواســطة مســاح مؤهــل بشــكل مناســب.
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تسجيل درجة الحرارة باستخدام مسبار درجة الحرارة 
)المستوى 2(

قم بتشــغيل الجهاز ثم امســك المســبار باســتخدام الكابل  	
الموجــود علــى جانــب القــارب ، بعيــدا عــن اتجــاه التيــار 

القــادم مــن المحــرك.
اغمــر المســبار حتــى عمــق 30 ســم تحــت ســطح المــاء  	

وانتظــر فتــرة وجيــزة.
اقــرأ درجــة الحــرارة مــن الشاشــة بينمــا ال يــزال المســبار  	

مغمــوًرا وســجلها فــي نمــوذج المســح.
فــي حالــة تســجيل درجــة الحــرارة علــى أعمــاق أكثــر ،  	

قــم بخفــض المســبار إلــى العمــق المطلــوب ، وانتظــر 
حتــى تســتقر درجــة الحــرارة ، ثــم اقــرأ درجــة الحــرارة مــن 

الشاشــة وقــم بتســجيلها فــي نمــوذج المســح.

تسجيل درجة الحرارة باستخدام مسجالت درجة الحرارة 
Data Loggers )المستوى 3(

يمكــن اســتخدام مســجات البيانــات لتســجيل درجــة حــرارة 
الميــاه فــي الموقــع. وأهــم ميــزة لهــذه األجهــزة هــي تســجيل 
وعلــى  ونهــار  ليــا  مســتمرة  بصفــة  الموقــع  فــي  البيانــات 
بــداًل مــن إجراءهــا لمــرة واحــدة. أمــا أهــم  أعمــاق مختلفــة 
اإلعــداد  إلــى  بحاجــة  أنهــا  فــي  البيانــات  عيــوب مســجلي 
والصيانــة، كمــا أن البيانــات متاحــة فقــط عندمــا يتــم تنزيلهــا. 
وعلــى الجانــب األخــر فالبديــل هــو اســتخدام جهــاز قيــاس 
أو    )CTD( العمــق  ومســجل  والتوصيــل  حــرارة  درجــة 
اســتخدام المســبار متعــدد العوامــل كمــا هــو موضــح أدنــاه.

وهنــاك عــدة أنــواع مختلفــة مــن أجهــزة تســجيل بيانــات درجــة 
 Onset الحرارة تحت الماء، والنماذج األكثر استخداًما هي
الواســع  وتوافرهــا  المنخفــض  للســعر  نظــًرا   ،  Hobo TM

قبــل  إلــى اإلعــداد  )الشــكل 4.1(. وتحتــاج هــذه األجهــزة 
اســتخدامها عــن طريــق برامــج خاصــة مرفقــة مــع المســجل.

 8K  08-HOBO UA-001( األساســي  الجهــاز  يســجل 
Pendant Temp Logger( درجــة الحــرارة علــى فتــرات 

هــو  البديــل  والجهــاز   ،  )4.1a )الشــكل  مختلفــة  زمنيــة 
  )Hobo Water Temp Pro v2  001-HOBO U22(

عمــر  وبطــول  أكبــر  عمــق  عنــد  بالقيــاس  يتميــز  الــذي 
البطاريــة )الشــكل 4.1c(. كمــا يوجــد نــوع آخــر مــن أجهــزة 
الضــوء  الحــرارة ومســتويات  تســجل درجــة  التــي  التســجيل 

.)4.1b )الشــكل 

ويحتــاج فريــق المســح إلــى نســخة مــن البرنامــج والموصــل 
/ جهــاز التنزيــل. وهنــاك نوعــان مــن الموصــات الخاصــة 
بأجهــزة التســجيل Onest ، أحدهمــا للمســجات المتدليــة 
كالمســجات  اســتخدامه  يمكــن  واآلخــر   )4.1d )الشــكل 
المتدليــة أو Pro v2 )الشــكل 4.1e(.  وتوفــر مســجات 
البيانــات  لتنزيــل  ميدانًيــة  بيانــات  منصــة  أيًضــا   Onset

أثنــاء العمــل الحقلــي فــي البحــر )الشــكل 4.1f(، وهــذه ميــزة 
فعالــة لتنزيــل واســتبدال المســجات فــي المواقــع التــي ال تتــم 

زيارتهــا بصفــة مســتمرة.

خاصــة  إعــدادات  لــه  المســجات  هــذه  مــن  جهــاز  وكل 
يمكــن  تفصيليــة  إجــراءات  تعتبــر  التاليــة  والخطــوات 
درجــات  لتســجيل    Onest أجهــزة  أحــد  مــع  اســتخدامها 

الحــرارة:

بدايــة حــدد الفاصــل الزمنــي لتجميــع العينــات )أي مــدى  	
البيانــات  تســجيل  كلمــا زاد  البيانــات(.  تســجيل  تكــرار 
بشكل متكرر ، زادت سرعة استيعاب الذاكرة الداخلية. 
لــذا فــإن الفاصــل الزمنــي أيضــًا يؤثــر علــى عــدد المــرات 
التــي يحتــاج فيهــا مســجل البيانــات إلــى جمعهــا وتنزيلهــا 

واســتبدالها.
باســتخدام  	 بالكمبيوتــر  البيانــات  مســجل  بتوصيــل  قــم 

المناســب.  USB موصــل  كابــل 
البرنامــج حــول  	 البرنامــج واتبــع إرشــادات  قــم بتشــغيل 

كيفيــة إعــداد الفاصــل الزمنــي للمســجل بشــكل صحيــح 
وكيفية تشــغيل المســجل لبدء تســجيل البيانات. )تســمح 
مســبق  بإعــداد  للمســتخدم   Onest التســجيل   أجهــزة 

تاريــخ ووقــت بــدء التســجيل(.
عنــد اكتمــال إجــراء إعــداد المســجل ، أغلــق البرنامــج  	

الكمبيوتــر. وافصــل موصــل USB عــن 
قــم بوضــع المســجل فــي مــكان مظلــم بــارد أثنــاء نقلــه  	
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إلــى الموقــع لتجنــب ارتفــاع درجــة الحــرارة ، ممــا قــد 
البطاريــة. عمــر  علــى  يؤثــر 

عنــد الوصــول إلــى محطــة المســح ، ابحــث عــن منطقــة  	
مناســبة حيث يمكن تثبيت مســجل البيانات بشــكل آمن 
بالقــاع أو بــأي ســطح أخــر ) مثــل العوامــات ، أو الكتــل 

الخرســانية ، أو عامــة دائمــة فــي موقــع المراقبــة(.

لتثبيــت مســجل البيانــات بالقــاع أو بــأي ســطح أخــر،  	
اســتخدم روابــط كبــات باســتيكية و / أو ســلك مطلــي 
األشــياء  بقضــم  األســماك  تقــوم  )ربمــا  بالباســتيك. 
الملونــة غيــر العاديــة ، لذلــك مــن المهــم اســتخدام روابــط 

كبــل متعــددة وســلك مطلــي بالباســتيك مًعــا(.
ارفع مسجل البيانات من الماء ونزل البيانات. 	

شــكل a( .1.4( Onset Hobo Pendant )لقيــاس درجــة الحــرارة فقــط( ، )b( Onset Hobo Pendant )لقيــاس 
 HOBO BASE-U-1 )d( ،)لقيــاس درجــة الحــرارة(  Hobo Water Temp Pro v2)c( ،)درجــة الحــرارة والضــوء
 HOBO Optic USB Base station)e( المتدليــة(،  المســجات  مــع  فقــط  Optic Base Station)لاســتخدام 
)لاســتخدام مــع المســجات المتدليــة وغيرهــا( ، )f(HOBO U-DTW-1 Waterproof Data Shuttle)لاســتخدام 

مــع المســجات المتدليــة وغيرهــا(.

تسجيل الملوحة بمقياس االنكسار )المستوى 1(
اجمع عينة مياه من السطح ومن العمق المطلوب.	 
الستخدام مقياس االنكسار لقياس الملوحة ، استخدم 	 

ماصة لوضع قطرة من ماء البحر تحت غطاء 
مقياس االنكسار.

أغلق غطاء مقياس االنكسار ، وانظر من خال 	 

العدسة التي تواجه الضوء حتى يمكن قراءة نسبة 
الملوحة.

تسجيل الملوحة بجهاز درجة حرارة والتوصيل ومسجل 
العمق  )CTD()المستوى 2 و 3(

يسمح جهاز الـ )CTD( بالتسجيل المتزامن للملوحة 
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ودرجة الحرارة عبر أعماق مختلفة أو قطاعات رأسية 
 SonTek لعمود الماء.  وأحد ماركات هذه األجهزة هو

Castaway CTD المحمول )شكل 4.2(. ويمكن 

توصيل جهاز ال CTD ببكرة غوص ونشرها يدوًيا على 
جانب قارب صغير. كما يشتمل هذا الجهاز على نظام 
GPS متكامل ويمكن تنزيل بيانات ملف تعريف العمق 

على الكمبيوتر من خال البلوتوث.  ويقيس ويسجل 

جهاز   Castaway CTDالقراءات و العوامل التالية:

 	)PSU ±0.1(( الملوحة
 	)to 1035 kg/m3, ± 0.02 kg/m3 990( الكثافة
 	 )to 100 m, ±0.01 m 0( العمق
إحداثيات الموقع بالـ GPS وحتى عمق 10م	 

شــكل a( .4.2( جهــاز ال CTD فــي الحقيبــة  )b( جهــاز ال CTD جاهــز لعمليــة القيــاس فــي الحقــل ومتصــل ببكــرة 
غــوص لتنزيلــه للقيــاس عنــد األعمــاق المختلقــة.

 العكارة 	..	.	

 Secchi( ســيكي  قــرص  بواســطة  الميــاه  شــفافية  قيــاس 
)1 )المســتوى   )Disk

العالقــة  الجزئيــات  وجــود  نتيجــة  الميــاه  عــكارة  تــزداد 
والغروانيــة مثــل الطيــن والطمــي والمــواد العضويــة وغيــر 
ودرجــة  األخــرى.  الدقيقــة  والكائنــات  والعوالــق  العضويــة 
العــكارة هــي تعبيــر عــن الخاصيــة البصريــة التــي تتســبب 
فــي تشــتت الضــوء وامتصاصــه بــداًل مــن انتقالــه دون تغييــر 
فــي االتجــاه أو مســتوى التدفــق لعينــة الميــاه. ويصعــب ربــط 
للمــواد  الجســيمات  عــدد  تركيــز  أو  بالــوزن  العــكارة  درجــة 
العالقــة ألن حجــم الجســيمات وشــكلها ومعامــل انكســارها 

يؤثــر علــى خصائــص تشــتت الضــوء فــي الميــاه.

وعلــى الجانــب األخــر فــإن الرؤيــة الرأســية )العموديــة( هــي 

مقياس بديل للعكارة ، والتي يمكن قياسها باستخدام قرص 
ســيكي.  والقــرص متصــل بحبــل ثقيــل مرقــم وبفواصــل  )كل 
متــر أو متريــن(، والقــرص نفســه مدهــون بالتنــاوب بمثلثــات 

ســوداء وبيضــاء.

عنــد الوصــول إلــى الموقــع ، قــم بتســجيل اإلحداثيــات  	
GPS عــن طريــق الـــ

قــم بإنــزال قــرص ســيكي Secchi إلــى الميــاه مــن جانــب  	
القــارب حتــى يختفــي القــرص.

اســحب القــرص إلــى أعلــى ببــطء نحــو الســطح حتــى  	
يصبــح مرئًيــا.

باســتخدام  	  ، والســطح  القــرص  بيــن  المســافة  ســجل 
)بالمتــر(. الحبــل  علــى  الموجــودة  العامــات 
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تسجيل شفافية المياه أفقيا على طول قطاع المسح 
)المستوى 1(

تعتبــر الرؤيــة األفقيــة هــي مقيــاس بديــل آخــر للعــكارة ، 
وغالًبــا مــا يقــوم الغــواص بتســجيلها. ويمكــن قياســها بدقــة 
 Secchi عــن طريــق اســتخدام شــريط قيــاس وقــرص ســيكي
فــي مســح  الفريــق يعملــون  إذا كان أعضــاء  المــاء  تحــت 

القطاعــات فــي مواقــع الرصــد والمراقبــة الدائمــة.

عنــد الوصــول إلــى عمــق المســح المطلــوب ، يســبح أحــد  	
المســاحين علــى طــول القطــاع العرضــي حامــًا قــرص 

ســيكي ، بينمــا يظــل المســاح اآلخــر ثابًتــا فــي مكانــه.
عندمــا  	 اآلخــر  المســاح  إلــى  الثابــت  المســاح  يشــير 

يصبــح قــرص ســيكي غيــر مرئيــا باســتخدام خشخشــة 
مائيــة. )صافــرة( 

يقــوم الغواصــون بعــد ذلــك بالســباحة ببــطء للخلــف حتــى  	
الغــواص  يتمكــن  عندمــا  أخــرى.  مــرة  القــرص  يظهــر 
الثابــت مــن رؤيــة القــرص ، فإنــه يشــير إلــى الغــواص 
المســح  شــريط  طــول  علــى  المســافة  ويســجل  اآلخــر 

)بالمتــر(.

جهاز قياس العكارة )المستوى 3(
يوجــد العديــد مــن األجهــزة التــي تــم تطويرهــا لقيــاس العــكارة. 
وقــد تكــون هــذه األجهــزة عبــارة عــن عــدادات لقيــاس مــدى 
نفــاذ الضــوء )transmisso-meter( ، ومقاييــس العــكارة 
الضوئيــة والمســبار متعــدد العوامــل. ويســجل مقيــاس نفــاذ 
الضــوء كميــة الجســيمات فــي الموقــع، فــي حيــن يتطلــب 
مقيــاس العــكارة أخــذ عينــة مــن الميــاه مــن الموقــع وقياســها 
المســبار  ويوفــر  هنــاك.  وقياســها  المختبــر  إلــى  نقلهــا  أو 
YSI ProDSS Handheld Multi-( العوامــل  متعــدد 

تســجيل  خيــار   )parameter Water Quality Meter

العوامــل المختلفــة بمــا فــي ذلــك العــكارة.

 طــرق أخــرى لمراقبــة جــودة الميــاه فــي الموقــع  ...	.	
)المســتوى 2 و 3(

إذا كان فريــق المســح أكثــر خبــرة ، وكانــت هنــاك أجهــزة 
أخرى متوفرة وتم تدريب فريق المســح على كيفية اســتخدام 

هــذه األجهــزة ، فيمكــن اســتبدال الطــرق الميدانيــة المذكــورة 
بالطــرق  والعــكارة  والملوحــة  الحــرارة  درجــة  لقيــاس  أعــاه 

التاليــة.

 مستشعرات الضوء )Light sensors( )المستوى 3(
الضوئــي  التمثيــل  وكائنــات  المرجانيــة  الشــعاب  تعتمــد 
األخــرى علــى اإلشــعاع النشــط ضوئًيــا )PAR(. ويتطلــب 
تســجيل هذا اإلشــعاع اســتخدام مستشــعر متخصص يعرف 
التــي  المستشــعرات  وتعتبــر    .PAR الـــ  مستشــعر  باســم 
أنتجتهــا شــركة ليكــور )LiCOR( هــي األكثــر شــيوعا، كمــا 
يوجــد مســجات بيانــات اإلشــعاع النشــط ضوئًيــا صغيــرة 
 )Odyssey Light Loggers الحجــم وقائمــة بذاتهــا )مثــل
والتي يمكن اســتخدامها للتســجيل بشــكل مســتمر في الموقع 
وذلــك  معــا  كاهمــا  أو   ، األرض  علــى  أو  المــاء  تحــت 

لمقارنــة النتائــج.

مقياس األكسيجين الذائب )DO( )المستوى 3(
يعتمــد محتــوى األكســجين الذائــب فــي الميــاه الطبيعيــة وميــاه 
الصــرف علــى األنشــطة الفيزيائيــة والكيميائيــة والكيميائيــة-
الحيويــة فــي هــذه الميــاه وهــو اختبــار رئيســي لتلــوث الميــاه.  
البحــر  ميــاه  فــي  الذائــب  األكســجين  تركيــز  يعتبــر  كمــا 
مهًمــا جــًدا للحيوانــات البحريــة حيــث أن التعــرض المســتمر 
لمســتويات منخفضــة مــن األكســجين الذائــب )أقــل مــن 6 
ملجــم / لتــر( يمكــن أن يكــون مميتــًا إذا اســتمر لمــدة 24 
ســاعة أو أكثــر. ويمكــن إجــراء قيــاس األكســجين الذائــب 
 DO( الذائــب  األكســجين  مقيــاس  باســتخدام  الموقــع  فــي 
األكســجين  مقيــاس  مــن  مختلفــة  أنــواع  وتتوفــر   .)probe

المقيــاس  أو  الجيــب  بحجــم  مقيــاس  مــن  بــدًءا   ، الذائــب 
متعــدد العوامــل )انظــر أســفل(.  ويمكــن أن نســتعيض عــن 
كل ذلــك فــي لقيــاس تركيــز األكســيجين الذائــب فــي المختبــر 

.)Winkler Method( وذلــك باســتخدام طريقــة وينكلــر

مقياس األس الهيدروجيني )pH( )المستوى 3(
أهــم  أحــد   )pH( الهيدروجينــي  األس  قيــاس  يعتبــر 
االختبــارات فــي كيميــاء الميــاه ، حيــث يؤثــر علــى العديــد 
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مــن المكونــات واالختبــارات األخــرى )مثــل اســتخدام األس 
الهيدروجينــي فــي قياســات القلويــة وثانــي أكســيد الكربــون 
وغيرهــا(.  وعنــد درجــة حــرارة معينــة ، تتــم اإلشــارة إلــى 
شــدة الطابــع الحمضــي أو القلــوي ألي محلــول مــن خــال 
درجــة الحموضــة أو نشــاط أيــون الهيدروجيــن.  ويتــم قيــاس 
حموضة مياه البحر أو قلويتها بواسطة األس الهيدروجيني 
)pH( ، والــذي يجــب أن يتــراوح بيــن 7.5 إلــى 8.5. كمــا 
يمكــن قيــاس األس الهيدروجينــي باســتخدام مقيــاس األس 
الهيدروجينــي )pH meter( ، أو باســتخدام طــرق قيــاس 
الضــوء  )photometric methods( أو باســتخدام مســبار 

.)multi-parameter probe( متعــدد العوامــل

 Multi-parameter( مقياس سوندي متعدد العوامل
Sonde( )المستوى 3(

متعــددة  المســابير  أو  المقاييــس  مــن  العديــد  اآلن  يوجــد 
لقيــاس  اســتخدامها  يمكــن  والتــي  الســوق  فــي  العوامــل 
العديــد مــن معاييــر جــودة الميــاه البحريــة فــي وقــت واحــد 
)الشــكل 4.3(. ويمكــن إنــزال هــذه األنــواع مــن المجســات 
أو المســابير مــن علــى جانــب القــارب الصغيــر واســتخدامها 
لرســم  متعــددة  أعمــاق  وعلــى  المختلفــة  العوامــل  لقيــاس 
بروفايــل لتوزيــع العوامــل مــع العمــق أو يمكــن تركهــا فــي 
بمــرور  المتعــددة   للعوامــل  التغييــرات  لتســجيل  الموقــع 
الوقــت. وقــد تتطلــب هــذه المســابير معالجــة دقيقــة ومعايــرة 
مناســبة فــي المختبــر قبــل اســتخدامها فــي الحقــل، وكل ذلــك 

ــا متخصًصــا. ومــن أهــم العوامــل التــي يمكــن  تتطلــب تدريًب
multi-( قياســها باســتخدام مســبار ســوندي متعــدد العوامــل

يلــي: مــا   )parameter probe/sonde

درجة الحرارة  	
	 )Conductivity( التوصيلية
	 )Specific Conductivity( التوصيلية المحددة
الملوحة 	
	 )Resistivity( المقاومة النوعية
المواد الصلبة الذائبة الكلية 	
األس الهيدروجيني 	
	  Oxidation-reduction( معامــل األكســدة واالختــزال

)potential

العمق أو المستوى 	
النترات، األمونيوم أو الكلوريد 	

تقيــس  أن  يمكــن  إضافيــة  بصريــة  منافــذ  مــع  ومســابير 
التاليــة: العوامــل 

	 )DO( األكسيجين الذائب
	 )Turbidity(  العكارة
	 )Chlorophyll(  الكلورفيل
	  Phycocyanin or( المزرقــة  الخضــراء  الطحالــب 

)Phycoerythrin

	 )Rhodamine( أصباغ الرودامين
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شــكل 4.3 أمثلــة علــى أنــواع المســابير متعــددة العوامــل )a( مســبار YSI PRODSS متعــدد العوامــل ويمكــن أن يقيــس 4 
عوامــل ، ويحتــوي علــى جهــاز محمــول باليــد يعــرض القــراءات. يمكــن تجهيــز هــذا الطــراز بكابــل يصــل إلــى عمــق 100 متــر 
ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( ؛ )b( مســبار ســوندي طــراز YSI 6920 ، والــذي يمكــن ربطــه بمســجل بيانــات 
محمــول باليــد ، علــى غــرار المســبار الموضــح أعــاه. ويوفــر هــذا المســبار مراقبــة المزيــد مــن العوامــل كمــا يمكــن تركــه فــي 

الموقــع للمراقبــة المســتمرة.

 تجميع عينات المياه )المستوى 1( 	..	.	

وتوضــح اإلرشــادات التاليــة كيفيــة جمــع عينــات ميــاه البحــر 
وتحليلهــا فــي المختبــر:

يمكــن تجميــع عينــات الميــاه عــن طريــق الشــاطئ أو مــن  	
قــارب صغيــر أو عنــد الغــوص تحــت المــاء.

عنــد الوصــول إلــى موقــع المســح ، أكمــل الجــزء األول  	
مــن نمــوذج المســح ، وســجل التاريــخ والوقــت وأســماء 

.GPS فريــق المســح وتســجيل إحداثيــات الـــ
يجــب أيًضــا تســجيل مواصفــات الموقــع األخــرى ، مثــل  	

وجــود النباتــات والحيوانــات البحريــة ، والظــروف الجويــة 
، وأنــواع الموائــل وأيــة ضغوطــات أخــرى مثــل تكاثــر 

الطحالــب أو النفايــات البحريــة.
يجــب أن يتــم جمــع عينــات الميــاه علــى ثاثــة أعمــاق:  	

علــى عمــق 0.5 ســم مــن ســطح البحــر وعمقيــن آخريــن 
، وذلــك للحصــول علــى بروفايــل للعمــق ويجــب تجميــع 

عينــات مكــررة عنــد كل عمــق لمزيــد مــن الدقــة.
عنــد جمــع عينــات الميــاه ، يجــب الحــرص علــى عــدم  	

تــم جمعهــا  حبــس فقاعــات الهــواء فــي العينــات التــي 
غســل  يتطلــب  الــذي  األمــر   ، العينــة  تلــوث  وتجنــب 
زجاجــات تجميــع العينــات بعينــة المــاء فــي الموقــع ، 

قبــل أخــذ العينــة.
عند جمع عينات المياه الشاطئية: 	

ادخــل فــي المــاء حتــى تصــل الميــاه إلــى فــوق 	 
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طريــق  عــن  العينــات  تجمــع  وكأنــك  ركبتيــك 
القــارب

تجنب المواقع المعرضة لألمواج	 
تجنــب المواقــع القريبــة مــن القمامــة والمناطــق 	 

التــي توجــد بهــا قــوارب صيــد )مــا لــم يكــن هــذا 
هــو ســبب عمليــات المســح( ؛

احتفظ بالغطاء على الزجاجة ، اغمر الزجاجة 	 
حتى عمق 30 ســم تقريًبا ؛

افتح زجاجة تجميع العينات تحت الماء.	 
إلــى 	  واجلبهــا  المــاء  تحــت  الزجاجــة  أغلــق 

. لســطح ا
أخرييــن 	  مرتيــن  ذلــك  وكــرر  الزجاجــة  أفــرغ 

بالمــاء. لشــطفها 
كرر ، وللمرة الرابعة احتفظ بعينة الماء.	 
كرر ما سبق ثاث مرات.	 
قــارب 	  علــى  مــن  الميــاه  عينــات  جمــع  عنــد 

: صغيــر
ابــق علــى جانــب القــارب مــن األمــام في مواجهة 	 

التيار )بعيًدا عن المحرك(
زجاجــة 	  واحضــر  القــارب  جانــب  علــى  اتكــئ 

مغلــق. غطــاء  مــع  العينــات  جمــع 
افتــح زجاجــة جمــع العينــات تحــت المــاء علــى 	 

عمــق 30 ســم تقريًبــا.
إلــى 	  واجلبهــا  المــاء  تحــت  الزجاجــة  أغلــق 

. لســطح ا
أفــرغ الزجاجــة وكــرر ذلــك ثــاث مــرات لشــطفها 	 

بالماء.
عند جمع عينات المياه عن طريق الغوص:	 
افتح زجاجة جمع العينات تحت الماء واغسلها 	 

بالمــاء عــن طريــق الضغــط علــى الزجاجــة عــدة 
مــرات قبــل إغاقهــا.

اجعل فتحة الزجاجة في مواجهة التيار.	 
ابــق علــى ارتفــاع حوالــي 50 ســم فــوق القــاع 	 

تعليــق  علــى  تعمــل  ال  حتــى  الهــدوء  والتــزم 
ذلــك. إلــى  ومــا  الطحالــب   / الرواســب 

بمجرد جمع عينة الماء ، يمكن إعادة الزجاجة 	 
إلى صندوق التبريد

يجب جمع ثاث عينات مكررة في كل عمق.	 
يجب أخذ العينات مباشرة إلى المختبر لتحليلها 	 

بمجرد وصول المساحين إلى الشاطئ.

 تجميع عينات الرواسب )المستوى 1( 	..	.	

يتــم تجميــع عينــات الرواســب باســتخدام القالــب أو الجــراب 
)core or grab( )الشــكل 4.4( مــن قــاع البحــر. يتــم نقــل 
أو عبــوة  البوليثيــن  مــن  إلــى كيــس  تــم جمعهــا  كل عينــة 
إلــى  تشــير  عليهــا  عامــة  وضــع  مــع   ، مناســبة  تخزيــن 
فــي  المســح ، وتوضــع  الموقــع ، والتاريــخ وأســماء فريــق 

صنــدوق تبريــد قبــل إعــادة نقلهــا إلــى المختبــر.

ُتغســل كل عينــة مــن الرواســب أواًل فــي المــاء العــذب إلزالــة 
الملــح ثــم تجفــف لمــدة 24 ســاعة فــي فــرن عنــد 60 درجــة 
مئويــة. كمــا يتــم تبريــد عينــة الرواســب فــي مجفــف لمنــع 
قبــل وزن عينــات  الجــوي  الغــاف  مــن  المــاء  امتصــاص 
االختبــار. ثــم بعــد ذلــك يتــم وزن أجــزاء منفصلــة مــن عينــة 
الرواســب المجففــة الخاليــة مــن الملــح واســتخدامها لحســاب 

حجــم الحبيبــات والمحتــوى العضــوي.

بعــد ذلــك يتــم غربلــة عينــة مــن الرواســب الجافــة الخاليــة 
مــن الملــح )200 جــم( عبــر سلســلة مــن المناخــل لــكل منهــا 
شــبكة مختلفــة الحجــم. وناتــج هــذه العمليــة هــو وجــود كميــات 
مختلفة األوزان من الرواسب ذات األحجام المختلفة، وبعد 
ذلــك يتــم وزن كل جــزء بشــكل منفصــل وتســتخدم النتائــج 

لحســاب توزيــع وفــرز تــردد كل فئــة مــن رواســب القــاع.

الرواســب  مــن  جــم(   200( أخــرى  عينــة  وزن  يتــم  أيضــا 
محرقــة  فــرن  فــي  ووضعهــا  الملــح  مــن  الخاليــة  المجففــة 
 30 لمــدة  مئويــة  درجــة   450 عنــد   )muffle furnace(
دقيقــة. ويتــم تبريــد عينــة الرواســب المحروقــة فــي مجفــف 

لمنــع امتصــاص المــاء مــن الغــاف الجــوي قبــل إعــادة وزنهــا 
مــرة أخــرى. وأخيــرا تجــرى عمليــة حســاب المحتــوى العضــوي 
للرواســب  الجــاف  الــوزن  بيــن  الفــرق  أنــه  علــى  للرواســب 
)الخاليــة مــن الملــح( والــوزن المجفــف للرواســب المحروقــة.
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)Van Veen Grab(  شكل 4.4. قالب تجميع الرواسب

فــي  	..	.	 الميــاه  جــودة  لمراقبــة  أخــرى  طــرق   
لمختبــر ا

إذا كان هنــاك مختبــر مائــي بــه تقنييــن مدربيــن ، فيمكــن 
تحليــل عينــات الميــاه البحريــة التــي تــم جمعهــا فــي الحقــل، 
إلــى مختبــر  العينــات  فيجــب إرســال  ذلــك  يتوفــر  لــم  وإذا 

معتمــد لتحليلهــا.

وتعتبــر تفاصيــل وصــف وطــرق تحليــل جــودة الميــاه البحريــة 
المطلوبــة خــارج نطــاق هــذه الدليــل ولمــن يريــد اإلطــاع 
والحصــول علــى تفاصيــل هــذه الطــرق يجــب عليــه الرجــوع 
إليهــا فــي مراجعهــا األصليــة والــواردة فــي  الجــدول 4.1 

للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

وســوف نســتعرض في القســم التالي وصًفا لبعض اختبارات 
باســتخدام  إكمالهــا  يمكــن  التــي  األساســية  الميــاه  جــودة 
)field Photometer(. ويعتبــر  ميدانــي  مقيــاس ضوئــي 
هــذا الجهــاز ســهل نســبًيا فــي االســتخدام فــي الحقــل ويمكــن 

أن يقيــس العوامــل اآلتيــة:

أماح النيتريت 	
أماح النترات 	
أماح الفوسفات 	

	 )Alkaphot, Alkaphot M, Alkaphot P( القلوية
األس الهيدروجيني 	
أماح األمونيا 	

 تحاليل جودة المياه في المختبر باستخدام مقياس 
)photometey( الطيف الضوئي

القيــاس الضوئــي ، أو الفوتومتــري )photometey( ، هــي 
تقنيــة يمكــن اســتخدامها لقيــاس تركيــز المركبــات العضويــة 
وغيــر العضويــة فــي المحلــول عــن طريــق تحديــد امتصــاص 
أطــوال موجيــة محــددة مــن الضــوء. وتعتبــر أجهــزة القيــاس 
الضوئــي جــزًءا ال يتجــزأ مــن تحليــل جــودة الميــاه ، حيــث 
الســماح  خــال  مــن  البســيطة  االختبــار  أجهــزة  تتجــاوز 
مــن  بــداًل  للعينــة  كيميائــي  ملــف  بتطويــر  للمســتخدمين 

التحاليــل البســيطة لوجــود مركــب كيميائــي.

ولقــد تــم تصميــم أجهــزة الفوتومتــري لقيــاس أنــواع متعــددة 
مــن األيونــات ، وبالتالــي فهــي مــزودة بمرشــحات قــادرة علــى 
عــزل أطــوال موجيــة متعــددة مــن الضــوء )غالًبــا تصــل إلــى 
5(.  وزيادة على األطوال الموجية المتعددة ، تعمل أجهزة 
  .)colorimeters( الفوتومتــري  مثــل أجهــزة قيــاس األلــوان
 )cuvette( حيث يتم خلط عينة المياه في الخلية الزجاجية
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مــع الكواشــف التــي تلــون أيونــات معينــة، وبعدهــا يتــم تمريــر 
المحلــول داخــل  الضــوء علــى  مــن  أطــوال موجيــة معينــة 
الخليــة الزجاجيــة.  وأثنــاء عبــور الشــعاع الضوئــي عبــر 
المحلــول  بواســطة  الضــوء  بعــض  امتصــاص  يتــم  الخليــة 
الملــون اعتمــاًدا علــى األيونــات الموجــودة وتركيزهــا.  بعــد 

بواســطة  المحلــول  عبــر  يمــر  أي ضــوء  قيــاس  يتــم  ذلــك 
الخليــة الكهروضوئيــة )photocell(. ووفًقــا لقانــون بيــر-
المبــرت ، تتناســب كميــة الضــوء التــي تمتصهــا مــادة مذابــة 

فــي المحلــول بشــكل مباشــر مــع تركيــز المــادة.

)EcoSense 9300 & 9500 Photomete( شكل 4.5.  المقياس الضوئي

تحضير مساحة العمل الخاصة بك
قبــل أن تبــدأ فــي التحليــل اللونــي للميــاه ، قــم بإعــداد  	

مســاحة العمــل الخاصــة بــك.
جهــز نمــوذج البيانــات وامــأل التاريــخ والوقــت ومــكان  	

التجميــع ووقــت بــدء التحليــل.
قــم بإعــداد جهــاز مقيــاس الضــوء )الشــكل 4.5( وتحقــق  	

مــن البطاريــات )اســتبدلها إذا لــزم األمــر( ومجموعــات 
:)test kits( االختبــار

النيتريت	 
النترات	 
الفوسفات	 
 	 Alkaphot, Alkaphot M,( القلويــة 

)Alkaphot P

األس ألهيدروجيني	 
األمونيا	 

اخــرج أنابيــب مقيــاس الضــوء )10 مــل( مــع األغطيــة  	
نظيفــة  أنهــا  مــن  وتأكــد   ، األنابيــب  لتثبيــت  وحامــل 

وجافــة.
أحضر أنابيب اختبار النترات )20 مل(. 	
جهــز كاشــف طبيعــة ميــاه البحــر )الختبــار األمونيــا(  	

والملعقــة الزرقــاء الصغيــرة
جهز المدقة لطحن الكواشف وخلطها 	
جهز ماقط للتعامل مع المواد الكيميائية 	
جهــز ماصــات إلزالــة المــاء الزائــد )فــوق عامــة10 مــل(  	

فــي أنابيــب االختبــار
جهز المناديل لتنظيف أنابيب االختبار من الخارج 	
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جهز ساعة التوقيت وراقب الوقت أثناء االختبارات 	
جهز قفازات الختبار األمونيا 	

ودائمًا:
تعامل مع المقياس الضوئي بعناية وبأيٍد جافة فقط 	
استخدم أنابيب اختبار نظيفة وجافة لتحليل المياه 	
امسك أنابيب االختبار من الطرف العلوي فقط 	
امســح الســطح الخارجــي ألنابيــب االختبــار قبــل إدخالهــا  	

فــي مقيــاس الضــوء
اســتخدم أنبوبــة البانــك )blank tube( فــي كل اختبــار  	

قبــل أخــذ قــراءة للعينــة
استخدم مدقة جديدة لكل اختبار 	
اتبــع تعليمــات االختبــار عــن كثــب ، إذا نســيت نقطــة مــا  	

، فقــط كــرر التحليــل
نظف جميع معدات المختبر بعد االنتهاء من التحليل 	
ال تدع المواد الكيميائية تجف في أنابيب االختبار 	
واحترس من:  	
األكل أو التدخين في المختبر 	
ترك المواد الكيميائية في الجوار 	
أكل أو شرب المواد الكيميائية 	
استخدام أنابيب اختبار مخدوشة 	

استكمال التحاليل
أوقــات  بســبب  ســاعتين  حوالــي  التالــي  التحليــل  يســتغرق 
األفضــل  ومــن  الوقــت  هــذا  اختــزال  يمكــن  ال  الحضانــة. 

الوقــت. ومضيعــة  اللهــو  تجنــب 

إمــأل أنبوبــة اختبــار واحــدة بعينــة ميــاه )حتــى عامــة 10  	
مــل( وأغلقهــا بالغطــاء وتســمى هــذه العينــة  »B« العينــة 
البانــك )blank(،حيــث يتــم وضــع هــذه األنبوبــة قبــل 

كل اختبــار فــي المقيــاس الضوئــي.

النيتريت
امــأل أنبوبــة االختبــار بعينــة مــن المــاء حتــى عامــة 10  	

مــل ، واســحب المــاء الزائــد باســتخدام ماصــة نظيفــة
أضــف 1 قــرص نيتريكــول ، وإســحقه واخلطــه ليــذوب  	

باســتخدام المدقــة

اترك األنبوبة حتى يستقر ما بداخلها لمدة 10 دقائق 	
حــدد اختبــار مقيــاس الضــوء 24 ، عــن طريــق كتابــة  	

24 علــى لوحــة المفاتيــح والتأكيــد بالضغــط علــى زر 

إدخــال.
امسح أنابيب االختبار من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 

النترات
امــأل أنابيــب اختبــار النتــرات )الخاصــة( حتــى عامــة  	

20 مــل
النتــرات  	 اختبــار  مســحوق  مــن  واحــدة  ملعقــة  أضــف 

الحاويــة( فــي  ملعقــة  )يوجــد  الرمــادي 
أضــف قــرص اختبــار نتــرات )مــن زجاجــة بنيــة اللــون(.  	

ال تطحــن القــرص.
قــم بلــف الغطــاء علــى أنبــوب االختبــار ورج جيــًدا لمــدة  	

دقيقــة واحــدة
انتظــر لمــدة دقيقــة واحــدة ، ثــم اقلــب األنبــوب برفــق 3  	

مــرات
انتظــر لمــدة 10 دقائــق أخــرى لضمــان اســتقرار المــواد  	

الكيميائيــة ، والتحقــق واالنتظــار لفتــرة أطــول إذا لــزم 
األمــر

انــزع الغطــاء وامســح ونظــف الجــزء العلــوي مــن األنبوبــة  	
)مــن الداخــل والخــارج(

صــب المحلــول الصافــي فــي األعلــى فــي أنبــوب اختبــار  	
ســعة 10 مــل دون رّجــه

أزل الماء الزائد باستخدام ماصة جديدة 	
أضف 1 قرص نيتريكول 	
اطحــن وامــزج القــرص حتــى يــذوب ثــم اتركــه لمــدة 10  	

دقائــق
علــى  	  23 بكتابــة   23 الضــوء  مقيــاس  اختبــار  حــدد 

زر  علــى  بالضغــط  بالتأكيــد  وقــم  الضوئــي  المقيــاس 
إدخــال.
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امسح أنابيب االختبار من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 

الفوسفات
امأل أنبوبة االختبار بالعينة حتى عامة 10 مل 	
أضف  قرص فوسفات رقم 1 	
اطحن القرص وامزج ليذوب )حوالي 4 دقائق( 	
أضف قرص فوسفات رقم 2 	
اطحن القرص وامزج ليذوب )حوالي 4 دقائق( 	
اترك أنبوبة االختبار لاستقرار لمدة 10 دقائق 	
علــى  	  28 بكتابــة   28 الضــوء  مقيــاس  اختبــار  حــدد 

زر  علــى  بالضغــط  بالتأكيــد  وقــم  الضوئــي  المقيــاس 
إدخــال.

امسح األنابيب من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 
	 )Alkaphot( القلوية
امأل أنبوبة االختبار بالعينة حتى عامة 10 مل 	
ويطحــن  	  )Alkaphot( الكافــوت  قــرص   1 يضــاف 

الجزيئــات كل  تــذوب  حتــى  ويخلــط 
اتــرك أنبوبــة االختبــار لاســتقرار لمــدة 10 دقائــق ، ثــم  	

أعــد المــزج
حــدد اختبــار مقيــاس الضــوء 2 بكتابــة 2 علــى المقيــاس  	

الضوئــي وقــم بالتأكيــد بالضغــط علــى زر إدخــال.
امسح األنابيب من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 

)Alkaphot M( القلوية
امأل أنبوبة االختبار بالعينة حتى عامة 10 مل 	
يضاف 1 قرص الكافوت إم )Alkaphot M( ويطحن  	

ويخلــط حتــى تــذوب كل الجزيئــات
علــى  	  37 بكتابــة   37 الضــوء  مقيــاس  اختبــار  حــدد 

زر  علــى  بالضغــط  بالتأكيــد  وقــم  الضوئــي  المقيــاس 
إدخــال.

امسح األنابيب من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 
)Alkaphot P( القلوية

امأل أنبوبة االختبار بالعينة حتى عامة 10 مل 	
	  )Alkaphot P( بــي  الكافــوت  قــرص   1 يضــاف 

الجزيئــات كل  تــذوب  حتــى  ويخلــط  ويطحــن 
اترك أنبوبة االختبار لاستقرار لمدة دقيقتين 	
علــى  	  38 بكتابــة   38 الضــوء  مقيــاس  اختبــار  حــدد 

زر  علــى  بالضغــط  بالتأكيــد  وقــم  الضوئــي  المقيــاس 
إدخــال.

امسح األنابيب من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 

)Phenol Red( األس الهيدروجيني
امأل أنبوبة االختبار بالعينة حتى عامة 10 مل 	
	  Phenol( األحمــر  الفينــول  مــن  قــرص   1 يضــاف 

الجزيئــات كل  تــذوب  حتــى  ويخلــط  ويطحــن   )Red
علــى  	  27 بكتابــة   27 الضــوء  مقيــاس  اختبــار  حــدد 

زر  علــى  بالضغــط  بالتأكيــد  وقــم  الضوئــي  المقيــاس 
إدخــال.

امسح األنابيب من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
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وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 
ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 

األمونيا
استخدم القفازات دائًما لهذا االختبار 	
امأل أنبوبة االختبار بالعينة حتى عامة 10 مل 	
ميــاه  	 طبيعــة  كاشــف  مــن  مســتويين  ملعقتيــن  أضــف 

يــذوب حتــى  واخلطهــم   ، الزرقــاء  بالملعقــة  البحــر 
أضــف  قــرص أمونيــا رقــم 1 ثــم أضــف قــرص أمونيــا  	

رقــم 2
اطحن واخلط كا القرصين حتى يذوب 	
اترك أنبوب االختبار لاستقرار لمدة 10 دقائق 	
حــدد اختبــار مقيــاس الضــوء 4 بكتابــة 4 علــى المقيــاس  	

الضوئــي وقــم بالتأكيــد بالضغــط علــى زر إدخــال
امسح األنابيب من الخارج 	
ســجل قــراءة البانــك ثــم العينــة )حســب دليــل المقيــاس  	

الضوئــي(
وذلــك  	  ، البيانــات  نمــوذج  فــي  القراءتيــن  بتدويــن  قــم 

ألســفل الســهم  مفتــاح  علــى  بالضغــط 

العناية بجهاز المقياس الضوئي
امســح جهــاز الفوتومتــر واحفظــه بعيــًدا فــي العلبــة الخاصــة 

بــه

قــم بتخزيــن مجموعــات االختبــار )test kits( بعيــًدا فــي 
باســتيكي صنــدوق 

اشــطف المدقــات والماقــط والماصــات وملعقــة األمونيــا فــي 
المــاء المقطــر وجففهــا

أفــرغ محاليــل االختبــار فــي الحــوض واغســلها بالمــاء الجاري 
مــن الصنبــور ، واشــطف كل أنبــوب مرتيــن ثــم ضعــه فــي 

وعــاء بالمــاء العــذب

اشطف رف األنابيب

نظــف األنابيــب بفرشــاة صغيــرة ، وتأكــد مــن عــدم وجــود 
بقايــا كيماويــة

اشطف كل أنبوب اختبار بالماء منزوع األيونات

الطــرف  يكــون  بحيــث  الــرف  فــي  االختبــار  أنابيــب  ضــع 
ألســفل متجًهــا  المفتــوح 

سجل بيانات التحليل على الكمبيوتر

قم بتخزين أوراق االختبار األصلية في مكان جاف

االختبــار  أنابيــب  جميــع  بتخزيــن  قــم   ، التالــي  اليــوم  فــي 
ذلــك. إلــى  ومــا  والمدقــات  والماقــط  الجافــة 
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المالحق 	.	

ملحق 4.1.  رصد ومراقبة جودة مياه البحر  )المستوى 1(             رقم النموذج:     

نهاية الوقت:بداية الوقتالتاريخ:المكان:الدولة:

الطقس:فريق المسح:
شدة الرياح )1-5(:

اتجاه الرياح  

عميق  3عميق  2عميق  1سطحي  3سطحي 2سطحي 1العامل/ العنصر

GPS إحداثيات الـ

العمق )بالمتر(

درجة الحرارة  )°(

الملوحة  )‰(

)Secchi( العكارة بالمتر

عينة مياه 

عينة رواسب 

.)algal bloom( معلومات أخرى: تشمل تفاصيل أنواع الموائل ووجود الحياة البحرية والضغوطات  مثل ازدهار الطحالب

عميق  3عميق  2عميق  1سطحي  3سطحي 2سطحي 1العامل/ العنصر

GPS إحداثيات الـ

العمق )بالمتر(

درجة الحرارة  )°(

الملوحة  )‰(

)Secchi( العكارة بالمتر

عينة مياه 

عينة رواسب 

.)algal bloom( معلومات أخرى: تشمل تفاصيل أنواع الموائل ووجود الحياة البحرية والضغوطات  مثل ازدهار الطحالب

عميق  3عميق  2عميق  1سطحي  3سطحي 2سطحي 1العامل/ العنصر

GPS إحداثيات الـ

العمق )بالمتر(

درجة الحرارة  )°(

الملوحة  )‰(

)Secchi( العكارة بالمتر

عينة مياه 
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عينة رواسب 

.)algal bloom( معلومات أخرى: تشمل تفاصيل أنواع الموائل ووجود الحياة البحرية والضغوطات  مثل ازدهار الطحالب

عميق  3عميق  2عميق  1سطحي  3سطحي 2سطحي 1العامل/ العنصر

GPS إحداثيات الـ

العمق )بالمتر(

درجة الحرارة  )°(

الملوحة  )‰(

)Secchi( العكارة بالمتر

عينة مياه 

عينة رواسب 

.)algal bloom( معلومات أخرى: تشمل تفاصيل أنواع الموائل ووجود الحياة البحرية والضغوطات  مثل ازدهار الطحالب
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ملحق 4.2.  رصد ومراقبة جودة مياه البحر  )المستوى 2(             رقم النموذج:     

التحاليل المعملية عن طريق أجهزة الطيف الضوئي واللوني لمياه البحر

القاعالسطح الموقعالمكان: 

وقت بداية التحاليل:

P 24mg/l Nmg/l NO2  النيتريت :

.P 23mg/l Nmg/l NO3  النترات :

P 28mg/l PO4mg/l P  الفوسفات 

T  القلوية  P 02mg/l CaCO3   mg/l HCO3mg/l CO3

M 37 ALKAPHOT Mmg/l CaCO3   mg/l HCO3mg/l CO3  الكافوت 

P 38 ALKAPHOT Pmg/l CaCO3  mg/l OH 3 الكافوت

P 27  األس الهيدروجيني

P 04    mg/l Nmg/l NH3mg/l NH4  األمونيا:

:Sوقت نهاية التحاليل

القاعالسطح الموقعالمكان: 

وقت بداية التحاليل:

P 24mg/l Nmg/l NO2  النيتريت :

.P 23mg/l Nmg/l NO3  النترات :

P 28mg/l PO4mg/l P  الفوسفات 

T  القلوية  P 02mg/l CaCO3   mg/l HCO3mg/l CO3

M 37 ALKAPHOT Mmg/l CaCO3   mg/l HCO3mg/l CO3  الكافوت 

P 38 ALKAPHOT Pmg/l CaCO3  mg/l OH 3 الكافوت

P 27  األس الهيدروجيني

P 04    mg/l Nmg/l NH3mg/l NH4  األمونيا:

:Sوقت نهاية التحاليل

القاعالسطح الموقعالمكان: 

وقت بداية التحاليل:

P 24mg/l Nmg/l NO2  النيتريت :

.P 23mg/l Nmg/l NO3  النترات :

P 28mg/l PO4mg/l P  الفوسفات 
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T  القلوية  P 02mg/l CaCO3
 mg/l

   HCO3
mg/l CO3

M 37 ALKAPHOT Mmg/l CaCO3  الكافوت 
 mg/l

   HCO3
mg/l CO3

P 38 ALKAPHOT Pmg/l CaCO3  mg/l OH 3 الكافوت

P 27  األس الهيدروجيني

P 04    mg/l Nmg/l NH3mg/l NH4  األمونيا:

:Sوقت نهاية التحاليل
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الحشائش البحرية
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الحشائش البحرية. 5

خلفية عامة ..	

تعتبــر الحشــائش البحريــة المجموعــة الوحيــدة مــن النباتــات 
الزهريــة )مغطــاة البــذور ذات الفلقــة الواحــدة( والتــي تكيفــت 
لتعيــش مغمــورة بالكامــل فــي الميــاه البحريــة والميــاه معتدلــة 
الملوحــة  فــي  التغيــرات  مقاومــة  يمكنهــا  كمــا   ، الملوحــة 
ومســتوى الغمــر والتعــرض إلنحســار والجفــاف العرضــي. 
كمــا تعــد مــروج الحشــائش البحريــة واحــدة مــن أكثــر الموائــل 
الســاحلية إنتاجيــة فــي العالــم وهــي مهمــة للغايــة مــن الناحيــة 
 Short & Wyllie-Echeverria( واالقتصاديــة  البيئيــة 
البحــار  جميــع  فــي  الحالــي  وضعهــا  أن  كمــا    .)1996

والمحيطــات محفــوف بالمخاطــر حيــث تتــم عمليــات التدميــر 
والفقــدان بمعــدالت تنــذر بالخطــر نتيجــة عمليــات الحفــر 
واإلطمــاء  والتلــوث والتعديــن والتنميــة الســاحلية التــي تغيــر 
أنمــاط حركــة الميــاه. وفــي اآلونــة األخيــرة ، تــم االعتــراف 
ــا كبيــًرا ألنــه قــد يغيــر  ــًدا عالمًي بتغيــر المنــاخ باعتبــاره تهدي
الزدهــار  الازمــة  واإلقليميــة  المحليــة  البيئيــة  الظــروف 

الحشــائش البحريــة.

البحــر  فــي  البحريــة  الحشــائش  مــروج  وتزدهــر  وتتواجــد 
والجــزر  المــد  منطقــة  مــن  بدايــة  عــدن  وخليــج  األحمــر 
وفــي    .)El Shaffai 2016( متــًرا   70 عمــق  وحتــى 
فصــل الحشــائش البحريــة فــي الدليــل االسترشــادي القديــم 
)PERSGA/GEF 2004( ســرد مطــول حــول الدراســات 
والمراجــع الســابقة الخاصــة بالحشــائش البحريــة والطحالــب 
البحريــة الكبيــرة فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن، 
توزيــع  حــول  والمراجــع  الدراســات  مــن  العديــد  يوجــد  كمــا 
وكثافــة مــروج الحشــائش البحريــة والطحالــب فــي مختلــف 
 Papenfuss, 1968; Walker, 1987;( أرجــاء المنطقــة
 Price et al., 1988; Ormond & Banaimoon

 ,1994; Atweweberma, 1997; Leliaert 1999;
 Schils 2000, Wynne & Leiliaert 2000, Schils

 2002, Schils & Coppejans 2002, 2003a,
 .)2003b, Schils et al. 2003a, 2003b

 El( وفــي اآلونــة األخيــرة ، ظهــر دليــل حقلــي استرشــادي
Shaffai 2016( لتعريــف وتوزيــع الحشــائش البحريــة فــي 

المرجــع  يتبــع  الدليــل االسترشــادي  البحــر األحمــر. وهــذا 
وتعريفــه  تصنيفــه  طريقــة  فــي   )Den Hartog,1970(
تــم تســجيل وتعريــف ووصــف  البحريــة، حيــث  للحشــائش 
12 نوعــًا مــن هــذه الحشــائش البحريــة فــي البحــر األحمــر. 

وتوجــد اختافــات فــي توزيــع الحشــائش البحريــة فــي البحــر 
األحمــر حيــث تــم تســجيل 7 أنــواع فــي خليــج العقبــة ، 5 
 Green & Short 2003(، 8( أنــواع فــي خليــج الســويس
أنــواع فــي الجــزء الشــمالي للبحــر األحمــر ) شــمال 25 درجــة 
وجنــوب الخليــج( ، ومــا بيــن 10 إلــى 12 نوًعــا تــم تســجيلها 
فــي وســط البحــر األحمــر )مــا بيــن 18-25 درجــة شــمااًل(  
)Jones et al. 1987(. وعلــى الجانــب األخــر تــم تســجيل 
أنــواع أقــل فــي جنــوب البحــر األحمــر ، وقــد يرجــع هــذا إلــى 
نــدرة الدراســات حــول الحشــائش البحريــة فــي جنــوب البحــر 
األحمــر فــي كل مــن إريتريــا واليمــن وجيبوتــي. فــي حيــن 
يرجــع الســبب األكبــر فــي كثــرة أنــواع مــن الحشــائش البحريــة 
والتــي تــم تســجيلها فــي وســط البحــر األحمــر علــى األرجــح 

إلــى التنــوع الكبيــر فــي الموائــل والظــروف البيئيــة.

ويرجــع منشــأ غالبيــة األنــواع الموجــودة فــي البحــر األحمــر 
إلــى المحيــط الهنــدي، كمــا أن هنــاك علــى األقــل نــوع واحــد 
مــن الحشــائش البحريــة )Halophila stipulacea( تمكــن 
مــن الوصــول واالنتشــار فــي البحــر المتوســط عبــر الهجــرة 
مــن قنــاة الســويس. وهنــاك دراســة حديثــة حــول الوصــف 
الظاهــري والجينــي لنوعيــن مــن الحشــائش البحريــة الســائدة 
Halo-  و  Halophila stipulacea )فــي البحــر األحمــر 

نــوع  أن  الدراســة  هــذه  أظهــرت  حيــث   ،)phila ovalis

)Halophila ovalis( والذي تم تجميعه من البحر األحمر 
ال يشــبه وال ينتمــي لهــذا النــوع الموجــود حــول العالــم، كمــا 
Halophila ma- )أنــه يشــبه ويطابــق الخــط الجينــي للنــوع 
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jor( والنــوع )Halophila ovalis( المنتشــرين حــول العالــم. 

كمــا تشــير هــذه النتائــج إلــى أن التنويــع التطــوري البديــل 
لنــوع )Halophila ovalis( ربمــا وصــل إلــى البحــر األحمــر 
قادمــًا مــن جنــوب شــرق أســيا، والــذي تعتبــر مركــز لنشــأة 
 Halophila  األنواع االســتوائية للحشــائش البحرية بما فيها

.ovalis

نظرة عامة 	.	

 النهج العام ..	.	

يمكــن اســتخدام برامــج مراقبــة الحشــائش البحريــة لمعرفــة 
الوضــع الراهــن لمــروج الحشــائش البحريــة داخــل منطقــة مــا 
واكتشاف التغيرات الناجمة عن األنشطة البشرية أو غيرها 
مــن االضطرابــات الطبيعيــة.  وقبــل إعــداد برنامــج مراقبــة 
الحشــائش  البحريــة طويــل األجــل ، يجــب تحديــد التوزيــع 
والتكويــن والمــدى المكانــي لمــروج الحشــائش البحريــة داخــل 
المنطقــة باســتخدام مســوحات التقييــم الســريع ورســم خرائــط 
الموائــل. ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام نتائــج هــذه المســوحات 
الختيــار مــروج الحشــائش البحريــة الممثلــة للمــكان والموزعــة 

بصــورة جيــدة إلدراجهــا فــي برنامــج الرصــد والمراقبــة.

البحريــة  الحشــائش  ومراقبــة  إجــراء رصــد  يتــم  مــا  وغالبــا 
للغطــاء مــن  المئويــة  للنســبة  البصــري  التقييــم  مــن خــال 
الحشــائش البحريــة باســتخدام المربعــات المكــررة ، والتــي 
يتــم وضعهــا غالًبــا علــى طــول القطاعــات العرضيــة المكــررة 
داخــل مــروج الحشــائش البحريــة. وفــي حالــة وجــود مــروج 
اســتكمال  فيمكــن   ، الضحلــة  والجــزر  المــد  منطقــة  فــي 
المســوحات ســيًرا علــى األقــدام أثنــاء انخفــاض المــد، أمــا إذا 
كانــت مــروج الحشــائش البحريــة فــي أماكــن أكثــر عمقــًا ، 
فيمكــن إكمــال المســوحات عــن طريــق الغــوص.  وقــد تشــمل 
العوامــل األخــرى التــي يمكــن مراقبتهــا الظــروف المحيطــة 
فــي الموقــع ، وغطــاء الحشــائش البحريــة ، والغطــاء الحــي 
مــن الحيوانــات التــي تعيــش فــوق أوراق الحشــائش وكذلــك 

الكتلــة الحيويــة للحشــائش البحريــة.

ويتضمــن دليــل طــرق مســح الموائــل واألنــواع للعــام 2004 
التقييــم  طــرق  عــن  فصــًا   )PERSGA/GEF 2004(
والمراقبــة للطحالــب الكبيــرة والحشــائش البحريــة. ومنــذ ذلــك 
الحين ظهر بروتوكولين لرصد ومراقبة  الحشائش البحرية.  
البحريــة  الحشــائش  مشــاهدة  يســمى  األول  البروتوكــول 
  ReefCheck مشــابه لـــ ،)www.seagrasswatch.org(
أنــه مصمــم بحيــث يســهل اســتخدامه ويهــدف  مــن حيــث 
إلــى العمــل بــه مــن قبــل المجتمعــات المحليــة والمتطوعيــن 
، وكذلــك مــن قبــل الباحثيــن، أمــا البروتوكــول الثانــي والــذي 
www.seagrassnet.( يســمى شــبكة الحشــائش البحريــة
org( ، فيعتبــر أكثــر تعقيــًدا ، والتقنيــات الموجــودة بــه أكثــر 

مائمــة للباحثيــن األكثــر خبــرة.

 )PERSGA( وفــي الوقــت الراهــن توصــي الهيئــة اإلقليميــة
 ،)SeagrassWatch( باستخدام طريقة مشاهدة الحشائش
للتقييــم  تقنيــة قويــة وشــاملة  نظــًرا ألن هــذه الطريقــة هــي 
البصــري لتحديــد الغطــاء مــن الحشــائش البحريــة كمــا يمكــن 
الرصــد  برنامــج  مــع  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  مشــاركة 
التنفيــذ  ســهلة  الطريقــة  هــذه  أن  كمــا  العالمــي.  والمراقبــة 
نســبًيا ومناســبة لاســتخدام مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن 
المســاحين. وتتوافــق الطريقــة الميدانيــة أيًضــا مــع مســوحات 
القطاعــات  طــول  علــى  تنفيذهــا  يمكــن  التــي  األســماك 

نفســها. العرضيــة 

 »SeagrassSpotter« كما توصي الهيئة أيًضا باستخدام
، وهــو تطبيــق جديــد للهاتــف المحمــول لتســجيل مشــاهدات 
أنــواع الحشــائش البحريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. حيــث 
يمكــن تثبيــت التطبيــق علــى هاتــف محمــول يعمــل بنظــام 
مــروج  موقــع  لتســجيل  واســتخدامه   )IOS و   Android(
تصميــم  تــم  وقــد  الصــور.  والتقــاط  البحريــة  الحشــائش 
التطبيــق لزيــادة المعلومــات المتاحــة عــن التوزيــع العالمــي 
لمــروج الحشــائش البحريــة وأنواعهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
وتوصــي الهيئــة أيضــًا باســتخدام هــذه األداة كوســيلة لزيــادة 
المعرفــة حــول وجــود وتوزيــع أنــواع الحشــائش البحريــة  فــي 

البحــر األحمــر وخليــج عــدن.
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البيانات المستهدفة 	.	

النســبة  البحريــة  الحشــائش  ومراقبــة  رصــد  عمليــة  تقيــس 
المئوية للغطاء لجميع أنواع الحشائش البحرية ، والطحالب 
الكبيــرة والموجــودة غالًبــا داخــل مــروج الحشــائش البحريــة. 
يتــم قياســها الظــروف  التــي  وقــد تشــمل العوامــل األخــرى 
المحيطــة فــي الموقــع ، وطــول الحشــائش البحريــة ونســبة 

الغطــاء الحــي مــن الكائنــات التــي تنمــو فوقهــا..

 المعدات واألجهزة الحقلية ..	.	

نمــاذج المســح واأللــواح وأقــام الرصــاص )نمــوذج واحــد  	
لــكل قطــاع(

أدلــة تعريــف األنــواع بالصــور، مغلفــة لاســتخدام فــي  	
الحقــل.

مربعــات )كــوادرات( ذات أبعــاد  0.5 م × 0.5 م مــع  	
نظــام للترقيــم.

شريط قياس )3 أشرطة × 50 م(. 	
أوزان غــوص رصــاص احتياطيــة لتثبيتهــا علــى طرفــي  	

أشــرطة القطاعــات أثنــاء المســح.
أوتــاد كعامــات )إمــا أوتــاد الخيــام الباســتيكية أو أوتــاد  	

)T حديــد ، مــع نهايــات ملحومــة علــى شــكل حــرف
أحذية مناسبة لاستخدام في مناطق المد والجزر. 	
معدات وأدوات السباحة وغوص السكوبا الشخصية. 	
كيس شبكي تحت الماء. 	
غــوص  	 تطلــب  )إذا  واألكســجين  الطبيــة  المعــدات 

.) ســكوبا

 فريق المسح 	.	.	

المســح علــى درايــة بطريقــة  فريــق  أفــراد  يكــون  أن  يجــب 
المســح وأن يكونــوا قادريــن علــى تعريــف األنــواع. بالنســبة 
لمســوحات منطقــة المــد والجــزر ، يجــب أن يكونــوا الئقيــن 
بدنًيا ، أما بالنســبة للمســوحات شــبه المدية )المياه العميقة( 

(9( https://www.researchgate.net/publication/317400329_Second_Edition_-_Field_Guide_to_
Seagrasses_of_the_Red_Sea

، يجــب أن يكــون المســاحون أيضــًا الئقيــن بدنًيــا ، وقادريــن 
علــى الســباحة والغــوص وأن يكونــوا حاصليــن علــى رخــص 

معتمــدة للغــوص.

 التدريب/ الخبرة والمهارة 	.	.	

التدريــب علــى طــرق المســح الميدانــي وتعريــف الحشــائش 
البحريــة ضــروري قبــل أن يشــارك المســاحون فــي برنامــج 
الرصــد والمراقبــة. ويعتبــر الدليــل الميدانــي الــذي أعــده أمجــد 
الشــافعي ))))El Shaffai 2016(  هو أنســب وثيقة مرجعية 
لتعريــف ووصــف األنــواع  الموجــودة فــي البحــر األحمــر 

وخليــج عــدن.

 خطوات العمل الحقلي 	.	

 تجميع العينات ..	.	

يجــب االعتمــاد علــى الغــرض مــن برنامــج الرصــد والمراقبــة 
فــي المواقــع المدرجــة لعمليــات الرصــد ، وأيضــًا خصائــص 
يتــم  حيــث  المتاحــة.   والمــوارد   ، مراقبتهــا  المــراد  المنطقــة 
تجميــع  بروتوكــول  لتتبــع  الوطنيــة  المراقبــة  برامــج  تصميــم 
العينــات المتراصــة )انظــر الشــكل 5.1(. ويجــب أن تكــون 
الحشــائش  مــروج  ألنــواع  ممثلــة  للبرنامــج  المختــارة  المواقــع 
البحريــة ومســتويات التعــرض لألنشــطة البشــرية. كمــا يجــب 
أن يكون هناك تكرار للمواقع داخل المروج المختلفة ، والتي 
قــد تتطلــب أو ال تتطلــب أيًضــا تكرارهــا علــى أعمــاق مختلفــة. 
وإذا كانــت هنــاك مناطــق محميــة ، فيجــب اختيــار المواقــع 
الموجــودة داخــل وخــارج المنطقــة المحميــة ، حيــث يمكــن بعــد 
ذلــك اســتخدام النتائــج للمســاعدة فــي تحديــد مــا إذا كانــت إدارة 
المناطــق البحريــة المحميــة فعالــة فــي تقليــل التأثيــرات. وأيضــًا 
يجــب أن يظــل عــدد القطاعــات )التكــرار( المســتخدمة داخــل 
كل موقــع متســًقا بيــن المواقــع )أي 3 قطاعــات لــكل موقــع(.
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شكل 5.1. مثال على نمط تجميع العينات المتراصة لبرنامج مراقبة الحشائش البحرية 
)English  et al. 1997 مقتبس(

 تخطيط الموقع 	.	.	

 McKenzie et al.( الحشــائش  مشــاهدة  دليــل  يقتــرح 
التــي  البديلــة  المواقــع  مخططــات  مــن  العديــد   )2001

يمكــن اســتخدامها لرصــد مــروج الحشــائش البحريــة، كمــا 
أن الطريقــة المســتندة إلــى القطــاع العرضــي هــي الطريقــة 
بهــا هنــا ، ألنهــا مناســبة لاســتخدام  الموصــى  المفضلــة 
فــي معظــم مــروج الحشــائش البحريــة الموجــودة فــي الميــاه 
الضحلــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا إمــا عــن طريــق المشــي 
الجانــب  وعلــى   .)5.2 )الشــكل  الغــوص  أو  الســباحة  أو 
 SeagrassWatch( األخــر تــم اســتعراض فــي هــذا الدليــل
مــروج  علــى  لاســتخدام  بديلــة  تخطيطــات   )manual

الحشــائش البحريــة الصغيــرة )أقــل مــن 50 متــًرا( أو مــروج 
المخططــات  تســتخدم  وقــد  العميقــة.  البحريــة  الحشــائش 
الدائريــة والقطاعــات العرضيــة الفرديــة 50 م ، 100 م أو 
150 م. وال تتضمــن هــذه التخطيطــات تكــرار للمواقــع ، ممــا 

قــد يقلــل مــن فائــدة البيانــات.

وإلعــداد واختيــار موقــع ، يصمــم فريــق المســح 3 قطاعــات 
مكــررة  بطــول 50 متــًرا ، بالتــوازي وعلــى مســافة 25 متــًرا 
فيمــا بينهــا )الشــكل 5.2(. واعتمــاًدا علــى قيــاس األعمــاق 
بشــكل  العرضيــة  القطاعــات  يمكــن وضــع   ، الموقــع  فــي 
عمــودي علــى الشــاطئ أو متوازيــة مــع خــط الشــاطئ.  أمــا 

إذا كانــت محطــة المراقبــة ســتصبح موقــع مراقبــة دائــم طويــل 
األمــد ، فيجــب أن يتــم وضــع عامــة علــى القطــاع األوســط 
بشــكل دائــم.  ويتــم أخــذ عينــات مــن الحشــائش البحريــة 
علــى طــول كل قطــاع مــن خــال الماحظــات البصريــة 
باســتخدام 11 مربــع )كــوادرات( موضوعــة علــى مســافة 5 
المربعــات  يتــم وضــع  كمــا  متــًرا.   50 طــول  علــى  أمتــار 
علــى يميــن القطــاع العرضــي ، ويعمــل المســاحون علــى 
طــول الجانــب األيســر لتجنــب تدميــر أو إتافهــا الكائنــات 
القاعيــة. ويتــم تصويــر المربعــات لضمــان توحيــد / معايــرة 

المراقبيــن ولتوفيــر ســجل دائــم.

وتوضح اإلرشادات التالية خطوة بخطوة كيفية إتمام عملية 
:)SeagrassWatch( مسح القطاع من خال دليل

قبــل جدولــة عمليــة المســح ، تحقــق مــن الجــداول الزمنيــة  	
للمــد والجــزر. إذا كان الموقــع عبــارة عــن موقــع بيــن 
للتخطيــط إلجــراء  وقــت  أفضــل  فــإن   ، والجــزر  المــد 
حيــث   ، المنخفــض  المــد  أثنــاء  هــو  المســح  عمليــات 
البحريــة ،  تقديــر غطــاء الحشــائش  أنــه مــن األســهل 
أثــار  وتحديــد  األطــوم  حيــوان  مســارات  مــن  والتحقــق 

الجافــة. أو  الباهتــة  الحشــائش  أوراق 
قــم بإعــداد ثــاث ألــواح مســح واحــدة لــكل قطــاع )T1 و  	

T2 و T3( ، مع نسخة من نموذج المسح مثبتة على 
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كل لوح )انظر الشكل 5.3 والملحق 5.1(.
إحداثيــات  	 بتســجيل  قــم   ، الموقــع  إلــى  الوصــول  عنــد 

الموقــع باســتخدام GPS واســتكمل وصــف الموقــع فــي 
 GPS الـــ نمــوذج المســح. ويمكــن تســجيل إحداثيــات 
أو كتابــة اإلحداثيــات بالكامــل فــي النمــوذج )اســتخدم 

العشــرية(. بالدرجــات  الجغرافيــة  اإلحداثيــات 
يضــع فريــق المســح أول شــريط قيــاس عرضــي بطــول  	

ــا علــى الشــاطئ وتســجيل االتجــاه. قــد  50 متــًرا عمودًي
يحتــاج شــريط القيــاس إلــى التثبيــت أو الثقــل لمنعــه مــن 
 T2 األول العرضــي  القطــاع  هــذا  ســيصبح  الحركــة. 

)انظــر الشــكل 5.2(.
يتــم وضــع القطاعيــن العرضييــن التالييــن البالــغ طولهمــا  	

50 متــًرا بالتــوازي مــع T2 علــى مســافة 25 متــًرا علــى 
كا الجانبيــن ، وســيكونان T1 و T3 )انظــر الشــكل 

.)5.2
فــي القطــاع T1 ، ضــع مربًعــا عنــد 0 متــر علــى يميــن  	

شــريط القيــاس وأكمــل مــا يلــي:
ضــع المربــع بجــوار شــريط القيــاس عنــد الملصــق والتقــط  	

صــورة للمربــع. يجــب أن تكــون الصــورة عموديــة )أو 
قريبــة مــن الوضــع الرأســي قــدر اإلمــكان( ويجــب أن 
وشــريط  والملصــق  بالكامــل  الرباعــي  اإلطــار  ُتظهــر 
القيــاس. حــاول تجنــب الظــال أو االنعــكاس عــن ســطح 
المــاء. ضــع عامــة أو رقــم فــي نمــوذج المســح لتشــير 

إلــى هــذه الصــورة لهــذا المربــع.
قــم بتقييــم مكونــات الرواســب عــن طريــق حفــر أصابعــك  	

فــي الســنتيمترات العلويــة مــن القــاع وتحســس النســيج. 
أحجــام  ماحظــة  خــال  مــن  الرواســب  نــوع  ســجل 
الحبيبــات الموجــودة بترتيــب نســبة وجودهــا )علــى ســبيل 
 / الناعــم  الرمــل   ، الناعــم  الرمــل   ، الرمــل   ، المثــال 

الطيــن(.
	  ، المربــع  داخــل  األخــرى  العوامــل  ووصــف  مراقبــة 

وتعريــف وإحصــاء أيــة حيوانــات كبيــرة مرتبطــة )مثــل 
ووجــود  البحــر  وقنافــذ  البحــر  وخيــار  المحــار  عــدد 
أثــار علــى رعــي وتغذيــة للســاحف( ، وتســجيل ذلــك 

فــي عمــود الماحظــات فــي نمــوذج المســح. بالنســبة 
لمربعــات المــد والجــزر ، الحــظ مــا إذا كان أكثــر مــن 
٪50 مــن المربــع مغطــى بالمــاء ، قــم بقيــاس وتســجيل 

بالســنتيمتر. المــاء  عمــق 
مراقبــة وتقديــر النســبة المئويــة اإلجماليــة للغطــاء مــن  	

الحشــائش البحريــة فــي المربــع بأكبــر قــدر ممكــن مــن 
معاييــر  اســتخدم   .)27٪ المثــال  ســبيل  )علــى  الدقــة 
الماحــق 5.3  فــي  الــواردة  المئويــة  بالنســبة  التغطيــة 

إلــى 5.5.
تعريف أنواع الحشــائش البحرية داخل المربع باســتخدام  	

دليــل تعريــف أنــواع الحشــائش البحريــة وتحديــد النســبة 
المئويــة للغطــاء الحــي لــكل نــوع. وفــي النهايــة يجــب أن 

تكــون النســبة المئويــة داخــل المربــع 100٪.
المجمــوع  	 ارتفــاع  بقيــاس  قــم   ، المســطرة  باســتخدام 

الخضــري )األوراق( لألنــواع الســائدة ، متجاهــًا أطــول 
٪20 مــن األوراق. قــم بالقيــاس مــن ســطح القــاع إلــى 
طــرف الورقــة لمــا ال يقــل عــن 3 أوراق ناضجــة )األنــواع 
ذات األوراق ذات الشــريط(. ســجل المقاييــس الثاثــة 

فــي نمــوذج المســح.
مراقبــة وتقديــر النســبة المئويــة لغطــاء الطحالــب الكبيــرة  	

داخــل المربــع. نســبة غطــاء الطحالــب الكبيــرة مســتقلة 
عــن غطــاء الحشــائش البحريــة، وقــد تغطــي الطحالــب 
يكــون  قــد  لذلــك   ، أو جزئًيــا  كلًيــا  البحريــة  الحشــائش 
مــن الممكــن وجــود ٪100 حشــائش بحريــة و 100٪ 
فــوق  تنجــرف   / تنمــو  الطحالــب  كانــت  إذا  طحالــب 

البحريــة. الحشــائش 
مراقبــة وتقديــر النســبة المئويــة للغطــاء والكثافــة للكائنــات  	

التــي تنمــو فــوق أنصــال الحشــائش البحريــة. )الشــكل 
 )epibiota  و Epiphytes( وتلــك الكائنــات .)5.4
هي نباتات وحيوانات مرتبطة مباشرة بأوراق الحشائش 
البحريــة التــي يمكــن أن تعطــي النصــل مظهــًرا فروًيــا. 
قــم بتقديــر مقــدار ســطح الورقــة المغطــى بتلــك الكائنــات 
، ثــم عــدد األوراق المغطــاة فــي المربــع )علــى ســبيل 
المثــال ، إذا كانــت ٪20 مــن األوراق مغطــاة بنســبة 
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الكائنــات  لهــذه  الغطــاء  فــإن   ، الكائنــات  بهــذه   50٪
. يكــون 10٪(  المربــع   داخــل 

خــذ عينــة مــن الحشــائش البحريــة إذا لــزم األمــر لتحديــد  	
وتعريــف النــوع. ضــع العينــات داخــل كيــس باســتيكي 
مكتــوب عليــه رقــم الموقــع ورقــم القطــاع. حــدد عينــة 
تمثيليــة مــن األنــواع وتأكــد مــن أن لديــك عينــة مــن كل 
الريزومــات والجــذور  ذلــك  فــي  بمــا  النبــات  مــن  جــزء 

واألوراق 

اجمع النباتات المزهرة والتي بها بذور إن أمكن. 	
تحــرك إلــى عامــة 5 أمتــار علــى شــريط القيــاس وكــرر  	

الخطــوات المذكــورة أعــاه ، بالنســبة إلــى 9 مربعــات 
المتبقيــة علــى T1. بذلــك ســيتم االنتهــاء مــن إجمالــي 

11 مربعــات بفاصــل 5 أمتــار فــي كل 50 متــًرا.
ســجل إحداثيــات ال GPS عنــد نهايــة 50 متــًرا مــن  	

القطــاع العرضــي ، إذا كان ذلــك ممكًنــا.
انتقل إلى T2 وكرر الخطوات المذكورة أعاه. 	

 )SeagrassWatch( شكل 5.2. تخطيط مواقع مراقبة الحشائش البحرية باستخدام دليل مشاهدة الحشائش
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)SeagrassWatch( شكل 5.3. مثال لنموذج مسح الحشائش البحرية باستخدام دليل مشاهدة الحشائش

شكل 5.4. غطاء واسع من الحيوانات والنباتات التي تنمو فوق أوراق الحشائش البحرية
)Amgad El Shaffai 2016 :المصدر(
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المالحق 	.	

SeagrassWatch ملحق 5.1. نموذج المسح لمراقبة الحشائش البحرية باستخدام دليل

)SagrassWatch مراقبة الحشائش البحرية )باستخدام دليل

بيانات المسح

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركينفريق المسح

سجل التاريخ باستخدام التنسيق )سنة ، شهر ، يوم( التاريخ

ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو موقــع واتجــاه المكان
الســاحل(. 

سجل كود / رقم الموقع.كود الموقع

سجل الوقت بتنسيق 24 ساعة HH: MM على سبيل المثال 10:30وقت البداية

سجل الوقت بتنسيق 24 ساعة HH: MM على سبيل المثال 12:30وقت النهاية

بيانات الموقع

ســجل إحداثيــات الموقــع بالـــ GPS ،. يمكنــك اســتخدام نقطــة االتجــاه )waypoint( كمــا هــو بداية القطاع
موضــح فــي GPS أو يمكنــك كتابــة خطــوط الطــول والعــرض.

سجل وصف الموقع ، مثل أشكال الحياة الموجودة والتكوين القاعيوصف الموقع

ارســم اســكتش كروكــي للموقــع ، وســجل أي معالــم بــارزة ، مثــل المبانــي داخــل  مربــع 500 × رسم كروكي للموقع
500م

المربع أو الكوادرات )مكان المربع كل خمسة أمتار على يمين شريط القياس للقطاع(

الرواسب
قــم بتقييــم تكويــن الرواســب عــن طريــق حفــر أصابعــك فــي الســنتيمترات العلويــة مــن القــاع 
وتحســس النســيج. ســجل مكونــات الرواســب ، مــن خــال ماحظــة الحجــم الحالــي للحبيبــات 
حســب ترتيــب األكثريــة )علــى ســبيل المثــال ، الرمــل ، الرمــل الناعــم ، الرمــل الناعــم / الطيــن(.

تســجيل الماحظــات حــول مــا إذا تــم أخــذ عينــات الحشــائش للحفــظ ، ومــا إذا كانــت هنــاك الماحظات
ماحظــات محــددة مثــل مســارات تغذيــة األطــوم ، ووجــود الرخويــات ، والجحــور.

الصور

ضــع ملصــق صــورة الكــوادرات بجــوار المربــع والتقــط صــورة لــه. يجــب أن تكــون الصــورة عموديــة 
)أو قريبــة مــن الوضــع الرأســي قــدر اإلمــكان( ويجــب أن ُتظهــر اإلطــار الرباعــي بالكامــل 
والملصــق وشــريط القيــاس. حــاول تجنــب الظــال أو االنعــكاس عــن ســطح المــاء. ضــع عامــة 

فــي المربــع “صــورة” فــي نمــوذج االســتطاع لتلــك الكــوادرات

ســجل النســبة المئويــة اإلجماليــة للغطــاء مــن الحشــائش البحريــة داخــل المربــع. يتــم تســجيل هــذا نسبة غطاء الحشائش البحرية
بشــكل منفصــل عــن غطــاء الطحالــب الكبيــرة. اســتخدم معاييــر التغطيــة المئويــة المتوفــرة.

النســبة المئويــة لغطــاء كل نــوع مــن 
الحشائش

ســجل نســبة وجــود كل نــوع فــي إجمالــي غطــاء الحشــائش البحريــة فــي المربــع. اكتــب رمــز 
األنــواع فــي المربــع الفــارغ أعلــى كل عمــود ونســبة وجــوده أدنــاه. يجــب أن يســاوي إجمالــي كل 

مربــع 100٪. فمثــا:
 Halophila علــى 50٪ غطــاء مــن الحشــائش البحريــة ، وهــي كلهــا Quadrat 1 يحتــوي

ovalis. لــذا فــإن النســبة المئويــة لمســاهمة H. ovalis ســتكون ٪100.
يحتــوي Quadrat 2 علــى 50٪ غطــاء مــن الحشــائش البحريــة ، والــذي يتكــون بالتســاوي مــن 

H. ovalis و H. stipulacea لــذا فــإن النســبة المئويــة لــكا النوعيــن ســتكون ٪50.
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ارتفــاع المجمــوع الخضــري )ارتفــاع 
االوراق(

باستخدام المسطرة ، قم بقياس ارتفاع أوراق األنواع السائدة متجاهًا أطول 20٪ من األوراق. 
قــم بالقيــاس مــن الرواســب إلــى طــرف الورقــة لمــا ال يقــل عــن 3 أوراق ناضجــة )األنــواع ذات 

األوراق ذات الشــريط(. ســجل المقاييــس الثاثــة فــي نمــوذج البيانــات

النسبة المئوية لغطاء الطحالب

ســجل النســبة المئويــة لغطــاء الطحالــب فــي المربــع. يتــم تســجيل نســبة غطــاء الطحالــب الكبيــرة 
بشــكل مســتقل عــن غطــاء الحشــائش البحريــة. قــد تغطــي الطحالــب الحشــائش البحريــة كلًيــا أو 
جزئًيــا ، لذلــك يمكنــك الحصــول علــى 100٪ حشــائش بحريــة و 100٪ طحالــب إذا كانــت 

الطحالــب تنمــو / تنجــرف فــوق الحشــائش البحريــة

الكائنــات  لغطــاء  المئويــة  النســبة 
األوراق فــوق  تنمــو  التــي 

ســجل نســبة الغطــاء مــن الكائنــات الفوقيــة )epiphytes(. قــم أواًل بتقديــر مقــدار ســطح الورقــة 
المغطــى ، ثــم عــدد األوراق المغطــاة فــي المربــع )علــى ســبيل المثــال ، إذا كانــت 20٪ مــن 
األوراق مغطــاة بنســبة 50٪ بكائنــات فوقيــة ، فــإن غطــاء الكائنــات الفوقيــة فــي المربــع يكــون 

10٪(. اســتخدم المصفوفــة لتقديــر غطــاء الكائنــات الفوقيــة.
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)McKenzie et al. 2001 :المصدر(
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 )Epiphytes( ملحق 5.2. مصفوفة تقييم نسبة غطاء الكائنات التي تنمو فوق الحشائش 

)McKenzie et al. 2001 :المصدر(
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 SeagrassWatch ملحق 5.3. دليل قياسي لتقدير نسب غطاء الحشائش البحرية طبقَا لـ
)McKenzie et al. 2001 :المصدر(
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 SeagrassWatch ملحق 5.4. دليل قياسي لتقدير نسب غطاء الحشائش البحرية طبقَا لـ
)McKenzie et al. 2001 :المصدر
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 SeagrassWatch ملحق 5.5. دليل قياسي لتقدير نسب غطاء الحشائش البحرية طبقَا لـ
)McKenzie et al. 2001 :المصدر(
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(El Shaffai, 2016 :ملحق 5.6. الوصف الظاهري للحشائش البرية )المصدر
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:)El Shaffai, 2016 :ملحق 5.7. الدليل المصور لتعريف وتصنيف الحشائش البحرية )المصدر

)Family: Cymodoceaceae( 1- عائلة: السيمودسيسي

Cymodocea rotundata  )لوحة 1(

مــن  النــوع  هــذا  مــن  يبلــغ طــول نصــل األوراق  الورقــة: 
وهــي   ، ســم  إلــى 0.4  مــن 0.2  ســم وعرضهــا   15-7
خطيــة ومســطحة. غمــد الورقــة ينمــو جيــًدا ويتــراوح طولــه 
مــن 1.5-5.5 ســم. وقــد يكــون لــون غمــد الورقــة أرجوانــي 
شــاحب وال يتدلــى علــى النصــل. ولكــن عندمــا يتدلــى غمــد 
الورقــة ، يتــرك نــدوب دائريــة مغلقــة علــى الســاق. وتوجــد 
طــرف  يحتــوي  قــد  طوليــة.  أوراق  عــروق   15-9 هنــاك 
الورقــة علــى تســننات صغيــرة. ويظهــر طــرف الورقــة أحياًنــا 
علــى شــكل قلــب يــرى بالعيــن المجــردة. الحــظ أن اللــون 
الغامــق للجــزء العلــوي مــن الورقــة فــي اللوحــة 1 يرجــع إلــى 

فيكــون  الســليمة  الورقــة  أمــا  القديمــة.  أو  الميتــة  األنســجة 
لونهــا خضــراء.

الســاق: هــذا النــوع لــه ســاق جانبــي قصيــر منتصــب عنــد 
كل عقــدة ، يحمــل 2-7 أوراق.

الريــزوم: اليــرزوم يكــون أملــس ، مــع 1-3 جــذور متفرعــة 
بشــكل غيــر منتظــم فــي كل عقــدة.

التشــريح المجهــري للورقــة: الخايــا مســتديرة وقــد تكــون 
لهــا زوايــا. يمكــن رؤيــة خايــا التانيــن )ســوداء اللــون( فــي 

مجموعــات مســتديرة إلــى مســتطيلة )اللوحــة 2(.
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Cymodocea serrulata    )لوحة 1(

الورقــة: يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 15 ســم وعرضهــا 
مــن 0.4 إلــى 0.9 ســم ويمكــن أن تكــون خطيــة أو منحنيــة 
قليًا. غمد الورقة أرجواني ، مثلثي بشــكل كبير ، ويضيق 
عنــد القاعــدة. عندمــا تدلــى أغمــاد األوراق ، فإنهــا تتــرك 
-13 هنــاك  الســاق.  علــى  دائريــة  وشــبه  مفتوحــة  ندبــات 
17 عــروق أوراق طوليــة وحافــة الورقــة مســننة مــع نتــوءات 

بشــكل  مســتدير  الورقــة  طــرف  األســنان.  تشــبه  واضحــة 
صريــح ومســنن أيًضــا.

الســاق: هــذا النــوع لــه ســاق عمــودي قصيــر منتصــب غالًبــا 
مــع جــذور ليفيــة فــي كل عقــدة.

الريــزوم: الريــزوم أملــس. يمكــن أن يكــون اللــون أصفــر أو 
أخضــر أو بنــي حســب حالتــه وتعرضــه للضــوء.

ــة: تكــون الخايــا بشــكل عــام  التشــريح المجهــري للورق
ذات شــكل زاوي )اللوحــة 2(.
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Halodule pinifolia    )لوحة 1(

الورقــة: طــول نصــل الورقــة أقــل مــن 20 ســم وعرضهــا 
0.02-0.1 ســم ، خطيــة ومســطحة. غمــد األوراق تنمــو 

بشــكل جيــد وهنــاك ثاثــة عــروق طوليــة لــألوراق. تكــون 
حافــة الورقــة ناعًمــا فــي الغالــب ولكنهــا مســننة بدقــة عنــد 
الطــرف. الســمة األكثــر تميــًزا هــي العــرق المركــزي األســود 
عنــد طــرف الورقــة ، والــذي ينقســم إلــى قســمين عنــد القمــة.

الســاق: ســاق هــذا النــوع قصيــر ، منتصــب ، عمــودي 

ويحمــل 1-2 ورقــة. غالًبــا مــا يكــون مغطــى بوريقــات كثيفــة 
ويبــدو أن األوراق تتطــور مباشــرة مــن الريــزوم.

الريــزوم: الريــزوم رقيــق وغالبــا مــا يكــون مغطــى بنــدوب 
األوراق.

صغيــرة  الخايــا  تكــون  للورقــة:  المجهــري  التشــريح 
.)2 )اللوحــة  الشــكل  ومســتطيلة  ومنتظمــة 
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Halodule uninervis    )لوحة 1(

الورقــة: أبعــاد األوراق لهــذا النــوع متغيــرة للغايــة، حيــث 
يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 15 ســم ، ولكنــه عــادة مــا 
يكــون أقصــر بكثيــر. عــرض الورقــة يتــراوح مــن 0.05 إلــى 
0.5 ســم ، ولهــا شــكل خطــي وهــي مســطحة. غمــد الورقــة 
ينمــو جيــًدا ويبقــى لفتــرة طويلــة بعــد تدلــي النصــل. تحتــوي 
الورقــة علــى ثاثــة عــروق طوليــة ، يكــون العــرق األوســط 
ــًدا. تكــون حــواف الورقــة  هــو األكثــر وضوًحــا وأســهل تحدي
ملســاء ولقمــة الورقــة ثــاث رؤوس مميــزة )تســمى أحياًنــا 

»أســنان«( ، واحــدة فــي المنتصــف وواحــدة علــى كل جانــب 
)انظــر اللوحــة 4(.

الســاق: الســيقان قصيرة ومنتصبة وعمودية عند كل عقدة 
ويمكن أن تحمل 1-4 أوراق.

الريزوم: الريزوم عادة ما يكون أملس.

التشــريح المجهــري للورقــة: الخايــا منتظمــة ومســتطيلة 
الشــكل )اللوحــة 2(.



136

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Syringodium isetofolium  )لوحة 1(

الورقــة: يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 30 ســم وعرضهــا 
0.1-0.2 ســم. يتــراوح طــول غمــد الورقــة مــن 4.0-1.5 
ســم. ال توجــد عــروق أوراق واضحــة. تكــون حافــة الورقــة 
أملًســا ويتناقــص طــرف الورقــة إلــى نقطــة معينــة )اللوحــة 

.)1

الســاق: هــذا النــوع لــه ســاق منتصبــة عنــد كل عقــدة تحمــل 
2-3 أوراق.

الريزوم: الريزوم ناعم وله 1-3 جذور متفرعة صغيرة.

الشــكل  الخايــا سداســية  للورقــة:  المجهــري  التشــريح 
.)2 )اللوحــة  واضــح  بشــكل  ومتراصــة 
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Thalassodendron ciliatum  )لوحة 1(

الورقــة: يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 15 ســم وعرضهــا 
مــن 0.5 إلــى 1.5 ســم وهــي خطيــة الشــكل. غمــد الورقــة 
يكــون  مــا  وغالًبــا  مســطح   ، ســم(   3.0-1.5( عريــض 
تحتــوي  األوراق.  قاعــدة  عنــد  ومنحــٍن   ، اللــون  بنفســجي 
بهــا  الورقــة  األوراق علــى 17-27 عــروق طوليــة. حافــة 
تســنين غيــر منتظــم وطــرف الورقــة مســتدير ، مــع وجــود 

عــدد كبيــر مــن األســنان الواضحــة.

الســاق: هــذا النــوع لــه ســاق طويــل منتصــب وســلكي يمكــن 
أن يصــل إلــى 65 ســم )ولكــن عــادة مــا يكــون أقصــر بكثيــر( 

مــع وجــود العديــد مــن الندبــات علــى طــول األوراق. يحمــل 
الســاق مجموعــة مــن األوراق )تســمى أوراق التــاج(.

ــزوم: الريــزوم فــي هــذا النــوع خشــبي وقاســي ، يصــل  الري
ســمكه إلــى 0.5 ســم ومغطــى بنــدوب علــى طــول امتــداده. 

وبصفــة عــام ، الجــذور مثبتــة جيــًدا بقــاع البحــر.

التشــريح المجهــري للورقــة: الخايــا مربعــة إلــى زاوّيــة 
وموجــودة فــي صفــوف متباعــدة جيــًدا )اللوحــة 2(.
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

)Family: Hydrocharitaceae( 2- عائلة: الهيدروكاريتيسي

Thalassia hemprichii  )لوجة 1(

الورقــة: يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 40 ســم ، ولكــن 
عــادًة مــا يكــون أقصــر بكثيــر ، ويبلــغ عرضــه 1.0ســم-0.4  
ســم. تكــون شــفرة الورقــة شــبيهة بالشــريط وغالًبــا مــا تكــون 
منحنيــة قليــًا مــع خايــا كبيــرة واضحــة مجمعــة فــي أشــرطة 
تــم تطويــر غمــد األوراق بشــكل جيــد  حمــراء أو ســوداء. 
يكــون  وهنــاك 10-17 عــروق أوراق طوليــة )اللوحــة 1(. 
هامــش الورقــة أملًســا باســتثناء طــرف الورقــة الــذي يحتــوي 

علــى تســننات دقيقــة ومســتديرة.

الساق: الساق قصيرة ومنتصبة ، تحمل 2-6 أوراق.

علــى  ورقيــة  بنــدوب  ومغطــى  ســميك  الريــزوم  الريــزوم: 
مثلــث. شــكل 

شــكل  يتبايــن  أن  يمكــن  للورقــة:  المجهــري  التشــريح 
الخليــة مــن دائــري إلــى مســتطيل مــع خايــا ملونــة حمــراء أو 

ســوداء مرتبــة فــي خطــوط منتظمــة )اللوحــة 2(.



139

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Enhalus acroides  )لوحة 1(

الورقــة: نصــل الورقــة يشــبه الشــريط ، ويمكــن أن يبلــغ 
طولــه 200 ســم وعرضــه حوالــي 2 ســم. تشــكل بقايــا غمــد 
الورقــة شــعيرات ليفيــة ســوداء طويلــة. هنــاك مــا يصــل إلــى 
30 مــن عــروق األوراق المتوازيــة الطوليــة. حــواف األوراق 

ســميكة ومدمجــة. األوراق الصغيــرة بهــا تســنن طفيــف مــع 
طــرف مســتدير وناعــم.

الساق: تنمو األوراق مباشرة من الريزوم.

الريزوم: الريزوم ســميك )يصل قطره إلى 1 ســم(، الجذور 
تشبه الحبل ، سمكها 0.3 سم.

ــة: تكــون الخايــا فــي الغالــب  التشــريح المجهــري للورق
علــى شــكل لبنــة البنــاء )طوبــة( ، وعــادة مــا تكــون أطــول 

بمرتيــن إلــى ثــاث مــرات مــن عرضهــا )اللوحــة 2(.
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

Halophila decipiens  )لوحة 1(

الورقــة: يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 2.5 ســم وعرضهــا 
0.5 ســم وعلــى شــكل مجــداف.  يوجــد شــعر علــى جانبــي 
نصــل الورقــة. هنــاك 6-9 عــروق متقاطعــة غيــر متفرعــة. 

حافــة الورقــة مســننة بدقــة وطــرف الورقــة دائــري.

الســاق: يبلــغ طــول األعنــاق 3-15 مــم ، كل منهــا يحمــل 

أزواًجــا مــن األوراق. وتنمــو األعنــاق مباشــرة مــن الريــزوم.

الريزوم: الريزوم ناعم ورقيق وممتد.

التشــريح المجهــري للورقــة: يتبايــن شــكل الخايــا مــن 
الشــكل الــزاوي إلــى الشــكل السداســي )اللوحــة 2(.
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Halophila ovalis  )لوحة 1(

ســم   1.2  > عــادًة  الورقــة  نصــل  طــول  يبلــغ  الورقــة: 
ليــس  الشــكل.  بيضاويــة  وهــي   ، ســم   0.6  > وعرضهــا 
للورقــة غمــد ، لكــن غافيــن يغطيــان قاعــدة الســويقة. عــادة 
عــروق   )12 مــن  أقــل  )نــادًرا  هنــاك 28-12  يكــون  مــا 
متقاطعــة وفــي بعــض العينــات توجــد نقــاط صغيــرة داكنــة 
اللــون بجانــب العــرق األوســط )اللوحــة 1(. حــواف الورقــة 

ناعمــة وال يوجــد شــعر علــى ســطح الورقــة.

الســاق: يبلــغ طــول العنق0.4-0.8ســم وتنشــأ مباشــرة مــن 
الريزوم. توجد أزواج من األوراق على هذه األعناق.

الريزوم : يكون الريزوم ناعم ورقيق وخفيف اللون.

التشــريح المجهــري للورقــة: الخايــا ليســت فــي صفــوف 
واضحــة ولكنهــا غيــر منتظمــة فــي الترتيــب والشــكل. حياًنــا 

يكــون للخايــا مظهــر يشــبه “البانورامــا” )اللوحــة 2(.
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Halophila minor )لوحة 1(

 ،  )2 )اللوحــة  الشــكل  بيضــاوي  الورقــة  نصــل  الورقــة: 
ويتــراوح طولهــا بيــن 0.6-1.2 ســم وعرضهــا 0.6-0.35 
ســم. ال يوجــد غمــد أوراق ، لكــن غافيــن يغطيــان قاعــدة 
الســويقات. غالبــا مــا يوجــد أقــل مــن 12 عرقــًا متقاطعــًا ، 
مــع وجــود مســافة واســعة بيــن العــروق المتقاطعــة التــي تتفــرع 
أحياًنــا. تحتــوي نهايــة الورقــة علــى حــواف ناعمــة وبــدون 

شــعر علــى ســطح الورقــة.

الساق: تنشأ األعناق مباشرة من الريزوم.

الريزوم: الريزوم ناعم ورقيق وخفيف اللون.

 H. ovalis  التشــريح المجهري للورقة: على غرار نوع
، الخايا ليســت في صفوف وغير منتظمة الترتيب
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Halophila stipulacea  )لوحة 1(

الورقــة: يصــل طــول نصــل الورقــة إلــى 6 ســم وعرضهــا 
مــن 0.8 إلــى 1.0 ســم ، وهــي خطيــة مســتطيلة الشــكل. 
غمــد الورقــة عبــارة عــن غــاف شــفاف كبيــر يغطــي ســويقة 
قصيــرة. يوجــد علــى األوراق مــن 10-40 عــروق متقاطعــة 
متفرعــة مــع عــرق فــي الوســط واضــح ومميز)اللوحــة 1(. 
النــوع  فــي هــذا  يوجــد تركيــب ورقــي غيــر عــادي ومميــز 
فــي البحــر األحمــر يســمى »الثيــران« ، وهــي عبــارة عــن 
 Waycott, et al.,( الورقــة  ســطح  علــى  منتفــخ  جــزء 
2004(. تكــون حافــة الورقــة مســننة وقــد يوجــد شــعر دقيــق 

علــى جانــب واحــد مــن ســطح الورقــة. قمــة الورقــة مســتديرة 
ومســننة بوضــوح.

الساق: يوجد ساقان قصيران ، يحمل كل منهما ورقتين.

الريزوم: يكون الريزوم أملًســا في وجود عقد كويلة ويكون 
الريزوم مغطى دائًما بندوب األوراق في قاعدة الساق.

التشــريح المجهــري للورقــة: تحتــوي الورقــة علــى خايــا 
كبيــرة يتبايــن شــكلها بيــن الــزاوّي إلــى السداســي )اللوحــة 2(.
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المرجان والشعاب المرجانية. 6

خلفية عامة ..	

تتعــرض الشــعاب المرجانيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أســماك 
ــا مــن خــال  ومجتمعــات الافقاريــات الكبيــرة للتهديــد عالمًي
األنشــطة البشــرية فــي المناطــق الســاحلية والتغيــرات المنــاخ. 
ومنذ الســتينيات في القرن الماضي فصاعًدا ، طور باحثو 
الشــعاب المرجانيــة حــول العالــم مجموعــة متنوعــة مــن طــرق 
المســح والرصد لقياس العوامل المختلفة للشــعاب المرجانية 
)DeVantier 2004(. ومــع ذلــك ، أدى اســتخدام طــرق 
الرصــد والمســح المختلفــة والمتباينــة إلــى الحــد مــن إمكانيــة 
الشــعاب  وحالــة  الراهــن  الوضــع  وتحديــد  النتائــج  مقارنــة 
والدولــي  واإلقليمــي  الوطنــي  المســتوى  علــى  المرجانيــة 
)Connell, 1997(. ونتيجة لهذه المشكلة ، أدرك باحثو 
الشــعاب المرجانيــة أن هنــاك حاجــة لتطويــر بروتوكــوالت 
قياســية يمكــن تطبيقهــا بســهولة فــي الــدول ذات المســتويات 
المختلفــة مــن التمويــل والقــدرات البشــرية والخبــرات الموجــودة 
)Aronson et al. 1994(. وقــد أدى ذلــك إلــى تطويــر 
المســتوى  علــى  المرجانيــة  الشــعاب  وتقييــم  لرصــد  برامــج 

ReefCheck اإلقليمــي مثــل الريــف تشــيك

)Chou & Wilkinson,1992,Hodgson,1999(  
GCRMN والشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية

. )Wilkinson, 2000, English et al. 1997(

إنتــاج  بغــرض  البيانــات  إلــى جمــع  البرامــج  هــذه  وتهــدف 
تقاريــر عــن حالــة الشــعاب المرجانيــة لرفــع الوعــي اإلقليمــي 
والعالمــي علــى المســتويين الحكومــي والحكومــي الدولــي.

PERSGA/(  2004 للعــام  الهيئــة  دليــل  تضمــن  ولقــد 
GEF 2004( فصليــن متعلقيــن برصــد الشــعاب المرجانيــة 
مجتمعــات  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  المرجانيــة  والمجتمعــات 
 DeVantier 2004,( الكبيــرة  والافقاريــات  األســماك 
عامــة  لمحــة  اســتعراض  وتــم   .)Gladstone 2004
عــن البحــوث التــي تــم إنجازهــا داخــل اإلقليــم مــع األســاس 
للبحــوث  المختلفــة  األســاليب  وعيــوب  والمزايــا  المنطقــي 
اســتعراض  تــم  كمــا  المرجانيــة.  الشــعاب  بــإدارة  المتعلقــة 

طــرق الرصــد المختلفــة لوصــف الموقــع والغطــاء القاعــي 
األســماك  ووفــرة  واألســماك  المرجانــي  البيولوجــي  والتنــوع 
إلــى جنــب مــع توصيــات للتدريــب  والكتلــة الحيويــة جنًبــا 
وضمــان الجــودة وأرشــفة البيانــات والتحليــل والعــرض ومــواد 
بتنفيــذ  اإلقليميــة  الهيئــة  قامــت  كمــا  والمراجــع.  التدريــب 
مسوحات إقليمية للشعاب المرجانية خال العامين 2002 
 PERSGA/GEF, 2003; PERSGA,(  2009 و 
عــام  فــي  أجريــت  التــي  المســوح  غطــت  ولقــد   .)2010
2002 مــا يزيــد عــن 50 موقًعــا بينمــا شــملت المســوحات 
فــي عــام 2008 حوالــي 36 موقًعــا )5 مواقــع فــي جيبوتــي 
و 8 مواقــع فــي مصــر و 3 مواقــع فــي األردن و 9 مواقــع 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية و 7 مواقــع فــي اليمــن(. وتــم 
اختيــار المواقــع التــي تمــت دراســتها فــي عــام 2009 مــع 
األخــذ فــي االعتبــار إمكانيــة الوصــول إليهــا بســهولة خــال 
المســوحات المســتقبلية مــع توفــر تدابيــر الســامة والقــدرات 
الوطنيــة ألعضــاء الفريــق والخدمــات اللوجســتية المطلوبــة 

فيمــا يتعلــق بالمرافــق الوطنيــة المتاحــة.

ومنــذ تطويــر الهيئــة لدليــل عــام 2004 ، فقــد تــم تطويــر 
المرجــان  ابيضــاض  لتقييــم  أخــرى  قياســية  بروتوكــوالت 

المرجانيــة. الشــعاب  ومرونــة 

أمــا الغــرض مــن هــذا الفصــل فــي هــذا الدليــل هــو وصــف 
طــرق رصــد ومراقبــة الشــعاب المرجانيــة والكائنــات الحيــة 
البحــر األحمــر وخليــج عــدن.   فــي منطقــة  بهــا  المرتبطــة 
والهــدف الرئيســي هــو الحصــول علــى طريقــة قياســية يتــم 
توحيــد  أجــل  مــن  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  اســتخدامها 
البيانــات التــي تــم جمعهــا ومــن أجــل تســهيل عمليــة التحليــل 

والمراقبــة طويلــة األمــد.

نظرة عامة 	.	

 النهج العام ..	.	

هنــاك العديــد مــن البروتوكــوالت القياســية لرصــد الشــعاب 
المرجانيــة التــي تــم تطويرهــا لدراســة القاعيــات والافقاريــات 
الكبيــرة ومجتمعــات األســماك المرتبطــة بالشــعاب المرجانيــة 
والمجتمعــات المرجانيــة.  ومــن أشــهر هــذه البروتوكــوالت 
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 Hodgson 1999,( تشــيك  الريــف  بروتوكــول  هــو 
الدوليــة  الشــبكة  وبروتوكــول   )ReefCheck 2006
 English et al. 1997(( المرجانيــة.  الشــعاب  لرصــد 
قائمــة  طرًقــا  البروتوكوليــن  كا  ويســتخدم   ))GCRMN
علــى القطــاع العرضــي حيــث يتــم مســح الكائنــات القاعيــة 
والافقاريــات الكبيــرة واألســماك والتأثيــرات باســتخدام غــوص 
فــي  المقطعيــة  الخطــوط  نفــس  طــول  علــى   SCUBA
مواقــع مســح ذات رقــم ثابــت عــادًة عبــر عمقيــن مختلفيــن.  
ولقــد تــم وصــف كا البروتوكوليــن فــي دليــل الهيئــة القديــم 
)DeVantier )2004(; Gladstone )2004. وتعتبــر 
طريقة ReefCheck هي طريقة مناســبة تماًما لاســتخدام 
تدريبــي  برنامــج  بعــد  والمتطوعيــن  المجتمعــات  قبــل  مــن 
قصيــر.  فــي حيــن تعتبــر طريقــة GCRMN أكثــر تقدًمــا 
وتطــورا وتتطلــب مســتوى أعلــى مــن الخبــرة والمعرفــة. وفــي 
اســتخدام كا  تــم   ، البحــر األحمــر وخليــج عــدن  منطقــة 
البروتوكوليــن علــى الرغــم مــن أن غالبيــة الفــرق الوطنيــة ال 
تــزال تســتخدم الريــف تشــيك.  وكانــت التوصيــات الصــادرة 
تــم التأكيــد عليهــا بعــد  عــن مراجعــة الدليــل القديــم والتــي 
مســوحات عــام 2009 هــي أن البلــدان تهــدف إلــى إنشــاء 
برامــج مراقبــة ثنائيــة المســتوى ، حيــث يتــم اســتخدام طريقــة 
الريــف تشــيك ReefCheck فــي عــدد أكبــر مــن المواقــع 
أســاليب  اســتخدام  فــي  الوطنيــة  الفــرق  تقــوم  حيــن  فــي   ،
الـــ  أقــل. وتعتبــر طــرق  فــي عــدد مواقــع   GCRMN  الـــ
مــن  معيًنــا  مســتوى  وتتطلــب  تفصيــًا  أكثــر   GCRMN
التفصيليــة  للمراقبــة  مفيــدة  وهــي  البيانــات  لجمــع  التأهيــل 

طويلــة األمــد.

وســوف يتــم اســتعراض وشــرح كا البروتوكوليــن القياســيين 
أدنــاه مــع العديــد مــن الطــرق التكميليــة اإلضافيــة التــي يمكــن 
فــي  جمعهــا  يتــم  التــي  البيانــات  كميــة  لزيــادة  اســتخدامها 
المســوحات الميدانيــة وزيــادة عمليــة التحاليــل لهــذه البيانــات. 
وقــد تشــمل هــذه الطــرق اإلضافيــة اســتخدام مقاطــع الفيديــو 
الحزاميــة والمربعــات الضوئيــة لرصــد المجتمعــات القاعيــة 
واســتخدام تصويــر الفيديوهــات عــن بعــد. ويمكــن تطويــر 
هــذه األســاليب مــع وفــرة ألنظمــة الكاميــرات الرقميــة وذات 

األســعار المعقولــة والتــي يمكــن اســتخدامها لجمــع البيانــات 
أنهــا ال  األســاليب  هــذه  وميــزة  الوطنيــة.  الفــرق  قبــل  مــن 
 ، لذلــك  الميدانــي اإلضافــي.  الوقــت  مــن  الكثيــر  تتطلــب 
حتــى إذا لــم يكــن لــدى الفــرق الوطنيــة حالًيــا القــدرة علــى 
تحليــل هــذه األنــواع مــن البيانــات ، فيمكنهــا جمــع البيانــات 
التي يمكن أرشــفتها وتحليلها الحًقا على المســتوى اإلقليمي 

واســتخدامها لعمليــات التدريــب المســتقبلية.

 البيانات المستهدفة 	.	.	

الهــدف الرئيســي هــو رصــد ومراقبــة الحالــة البيئيــة لنظــم 
المرجــان والشــعاب المرجانيــة فــي البحــر األحمــر وخليــج 
معلومــات  إلــى جمــع  المســح  طــرق  تهــدف  حيــث  عــدن. 
حــول النســبة المئويــة للغطــاء وتكويــن المجتمعــات القاعيــة 
ووفــرة األســماك ومجتمعــات الافقاريــات الكبيــرة ، باإلضافــة 
إلــى تقييــم أنــواع ومســتويات التأثيــرات الموجــودة المرتبطــة 

بالمرجــان وبالشــعاب المرجانيــة. 

 المعدات الحقلية 	.	.	

وأقــام  	 مشــابك   ، باســتيكي  لــوح   ، المســح  نمــاذج 
لرصــاص ا

شــريط قيــاس بطــول القطاعــات )3 × 100 م أو 6  	
× 50 م(

أوزان غــوص رصــاص احتياطيــة لتثبيتهــا علــى طرفــي  	
شــريط قيــاس القطــاع

أوتــاد كعامــات )حديــد بنهايــات ملحومــة علــى شــكل  	
)T حــرف

فــي  	 لتربــط  عامــات  أو  باســتيكية  كابــات  أربطــة 
األوتــاد.

لتمييــز  	 المــاء(  ســطح  فــوق  تظهــر  )عامــة  عوامــات 
المســح أثنــاء عمليــات  المواقــع  المســح وقطاعــات  أماكــن 

GPS )يفضل ال GPS من النوع التفاضلي( 	
قارب للمواقع البحرية 	
مركبة دفع رباعي للمواقع الساحلية 	
مطرقة ثقيلة كبيرة. 	
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معدات الغوص الشخصية. 	
كيس شبكي تحت الماء 	
أكسجين الغوص ومجموعة طبية. 	
كاميــرا تحــت المــاء اللتقــاط صــور للمســاعدة فــي تحديــد  	

األنــواع غيــر المعروفــة أو تســجيل تأثيــرات محــددة.
كمبيوتر محمول ميداني إلدخال البيانات. 	

ومعــدات إضافيــة أخــرى إذا مــا تــم اســتخدام المزيــد مــن 
القياســية البروتوكــوالت  مــع  بالتــوازي  الطــرق 

0.25 ســم × 0.25 ســم مربــع لدراســة كثافــة وحالــة  	
الصغيــرة المرجانيــات 

0.5 م × 0.5 م مربع أو 1 م × 1 م مربع للمساعدة  	
فــي تحديــد كثافــات الافقاريــات الكبيــرة عندمــا تكــون 

الوفــرة عاليــة.
إطــار رباعــي األرجــل فوتوكــوادرات وكاميــرا تحــت المــاء  	

وأضواء
إطــارات كاميــرا عليهــا طعــم وكاميــرات للتصويــر تحــت  	

المــاء.

 فريق المسح 	.	.	

المرجانيــة  الشــعاب  ومراقبــة  رصــد  مســوحات  تتطلــب 
الغــوص تحــت المــاء، لذلــك يجــب أن تتكــون جميــع فــرق 
المســح مــن غواصيــن مؤهليــن بشــكل مناســب وذوي خبــرة 
مناســبة. كمــا يجــب أن يتألــف فريــق المســح بشــكل مثالــي 
مــن أزواج زمــاء مــن الغواصيــن وفــي وجــود قائــد للقــارب. 
ويجــب علــى الغواصيــن العمــل فقــط ضمــن حــدود الغــوص 
اآلمــن فــي جميــع األوقــات. ومــن الناحيــة المثاليــة ، تتألــف 
فــرق المســح مــن ســتة غواصيــن علــى األقــل ، بمــا فــي ذلــك 
مساح واحد للحيوانات القاعية باإلضافة إلى زميل ، وآخر 
لألســماك باإلضافــة إلــى زميــل ، ومســاح ثالــث للافقاريــات 
الكبيــرة باإلضافــة إلــى زميــل. وعلــى الجانــب األخــر وفــي 
كثيــر مــن األحيــان ال يمكــن أن يكــون هنــاك ســتة غواصيــن 
مؤهليــن يشــاركون فــي برامــج المراقبــة ، ولكــن يمكــن للزمــاء 
أن يكونــوا غواصيــن ذوي خبــرة يمكنهــم مســاعدة المســاحين 

والمســاعدة فــي ضمــان ســامة الغــوص.

 التدريب والخبرات 	.	.	

يجــب أن تتكــون جميــع فــرق المســح مــن غواصيــن مؤهليــن 
بشــكل مناســب وذوي خبــرة مناســبة، كمــا يجــب أن يكــون 
هنــاك لــكل زوج زميــل غــواص واحــد محتــرف علــى األقــل

 BSAC Advanced, PADI Dive Master,(
)*CMAS3. ويجب أيضا أن يكون المساحون على دراية 
 ،GCRMN أو  ReefCheck المســح وطــرق  بأســاليب 
وعلــى أعضــاء الفريــق الذيــن ســيجمعون البيانــات المشــاركة 
بروتوكــول  ويحتــوي  المســح.   عمليــة  قبــل  التدريــب  فــي 
الريــف تشــيك ReefCheck علــى مخطــط اعتمــاد رخصــة 
)دورة تدريبيــة لبرنامــج Ecodiver( تتوفــر تفاصيلــه علــى 

اإللكترونــي.  ReefCheck موقــع 

 خطوات العمل الحقلي 	.	.	

مواقع المسح وتصميم عملية جمع العينات
يجــب أن تمثــل مواقــع الرصــد المختــارة إلدراجهــا فــي برامــج 
الرصــد الوطنيــة جميــع أنــواع الموائــل ومســتويات التعــرض 
للتأثيرات البشرية. وعادة ما يتم تصميم البرامج بحيث تتبع 
بروتوكــول أخــذ العينــات المتراصــة )انظــر الشــكل 6.1(.  
ويفضــل أن يتــم مســح عمقيــن )0-5 م و 5-10 م( داخــل 
كل موقــع ، ويتــم وضــع القطاعــات داخــل مناطــق متجانســة 
نســبًيا عنــد كل عمــق. ويجــب أن يظــل عــدد القطاعــات 
العرضيــة )التكــرارات( متســًقا بيــن المواقــع وبيــن األعمــاق 
، وعموًمــا يجــب أن يتــم مســح 5 قطاعــات عرضيــة لــكل 
موقــع. وتوضــع القطاعــات العرضيــة بالتــوازي مــع الشــعاب 
المرجانيــة / الخــط الســاحلي فــي العمــق المطلــوب. وفــي 
بعــض المناطــق )مثــل جــزر ســقطرى وخليــج عــدن ، اليمــن( 
، تكــون المجتمعــات المرجانيــة غيــر مكتملــة تماًمــا )عبــارة 
عن بقع( وتمتد فقط خال عمق محدود.  وفي هذه األنواع 
مــن الموائــل ، يمكــن وضــع جميــع القطاعــات علــى التــوازي 
، بــداًل مــن المحــاذاة خطًيــا علــى طــول الشــعاب المرجانيــة. 
يجــب أن تكــون المســافة بيــن القطاعــات العرضيــة المتوازيــة 

بمــا ال يقــل عــن 10 أمتــار ويجــب أال تتداخــل.
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خرائط ومخططات الموقع
يجــب رســم المواقــع وتخطيطهــا بحيــث تســهل عمليــة معرفــة 
إحداثيــات  تســجيل  يجــب  ولهــذا  الحقــا.   إليهــا  الوصــول 
 ، األول  العرضــي  القطــاع  بدايــة  فــي   GPS بالـــ  الموقــع 
والقطاعــات األخــرى إذا كانــت متباعــدة بصــورة واضحــة.  
فــي حيــن يمكــن أن يســاعد رســم وإنشــاء رســم تخطيطــي 
فــي  المــاء  وتحــت  الســاحلي  للخــط  البــارزة  المعالــم  ألهــم 
إعــادة تحديــد مــكان المواقــع )علــى ســبيل المثــال ، مــكان 
الضخمــة(.   المرجانيــة  بالشــعاب  يتعلــق  فيمــا  القطاعــات 
وتســتخدم بعــض برامــج الرصــد والمراقبــة عوامــات )عامــة 
تحــت الســطح( لتحديــد مواقــع القطاعــات العرضيــة. ولكــن 
يمكــن أن تفقــد فــي المناطــق التــي توجــد بهــا تيــارات قويــة أو 
حيــث ينشــط الصيــادون. ومــن المهــم تقليــل الضــرر الناجــم 

أثنــاء تعليــم القطاعــات العرضيــة.

الرصد الدائم أو العشوائي
بالنسبة لبرامج الرصد والمراقبة طويلة األمد ، يجب تحديد 
القطاعــات العرضيــة بشــكل دائــم باســتخدام أوتــاد فوالذيــة 
النــوع  أوتــاد ســياج مــن  التســليح أو  مصنوعــة مــن حديــد 
النجمــي ، والتــي يمكــن دقهــا أو تثبيتهــا فــي طبقــة الشــعاب 
المرجانيــة وتمييزهــا بعوامــة صيــد مثبتــة فــي قــاع الشــعاب 
تســمية  يمكــن  كمــا  الشــكل 6.2(.  )انظــر  قصيــر  بخيــط 
وترقيــم األوتــاد لإشــارة إلــى رقــم القطــاع باســتخدام عامــات 
باســتيكية ، مثقوبــة لإشــارة إلــى الرقــم )علــى ســبيل المثــال 
1-4 ثقــوب لطريقــة الريــف تشــيك ، 1-5 ثقــوب لـــطريقة 
الـــ GCRMN(.  وعلــى الرغــم مــن أن حجــم العمــل الــذي 
ينطــوي عليــه وضــع عامــة علــى موقــع مــا قــد يبــدو مرهًقــا ، 
فــإن الفوائــد تؤتــي ثمارهــا فــي النهايــة حيــث يتــم تقليــل التبايــن 

الــذي يجــب حســابه بيــن المســوحات المختلفــة.

 English  et al. 1997,( شــكل 6.1. مثال على قطاعات المســح المتراصة في برنامج رصد ومراقبة الشــعاب المرجانية
.)Oxley 1997  & DeVantier 2004
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شكل a(.6.2( وتد على شكل حرف T مصنوع من الحديد )ومثبت به مسبار لقياس درجة الحرارة(، )b( دق أوتاد في 
قاع الشعاب المرجانية باستخدام مطرقة ثقيلة.

 طريقــة الريــف تشــيك )ReefCheck( لرصــد  	.	.	
الشــعاب المرجانيــة )المســتوى 1 و 2(

مواقع المسح
يجب اختيار مواقع المســح لتكون ممثلة للشــعاب المرجانية 
المســح.  الموجــودة داخــل منطقــة  المرجانيــة  والمجتمعــات 
وعــادة مــا ُتجــرى المســوحات علــى نطاقيــن مــن العمــق لــكل 
موقــع ، بيــن 0-5 م و 5-10 م مــن مســتوى أقــل جــزر.

تخطيط ووضع القطاع
يجــب أن تتــم عمليــات المســح علــى طــول شــريط عرضــي 
بطــول 100 متــر يتــم وضعــه علــى طــول محيــط العمــق 
علــى  عشــوائًيا  اختيارهــا  تــم  انطــاق  نقطــة  مــن  المحــدد 
منحــدر الشــعاب المرجانيــة. كمــا تكــون المســافة بيــن كل 
قطــاع طولــه 20 متــًرا والقطــاع الــذي يليــه 5 أمتــار )انظــر 
الشــكل 6.3(.  ويمتد القطاع األول )T1( من 0 إلى 20 
متــًرا ، ويمتــد القطــاع الثانــي )T2( بيــن 25 إلــى 45 متــًرا 

، ويمتــد القطــاع الثالــث )T3( بيــن 50 إلــى 70 متــًرا ، 
ويمتــد القطــاع الرابــع )T4( بيــن 75 إلــى 95 متــًرا . وفــي 
بعــض األماكــن مــن جنــوب البحــر األحمــر وخليــج تاجــورة 
وخليــج عــدن ، قــد ال يكــون مــن الممكــن مســح عمقيــن داخــل 
كل موقــع أو ترتيــب القطاعــات العرضيــة مــن طــرف إلــى 
طــرف،  وفــي هــذه الحالــة ، يمكــن تحديــد عمــق مســح واحــد 

ويمكــن وضــع القطاعــات بالتــوازي مــع بعضهــا البعــض.

ولتمييــز القطاعــات بشــكل دائــم ، يتــم تثبيــت أوتــاد كعامــة 
فــي القــاع للقطاعــات كل 10 أمتــار علــى طــول القطــاع 
 T2 الثانــي  وللقطــاع   ، 20م(  ،10م،  T1 )0م  األول 
25(م، 35م، 45م(، وللقطــاع الثالــث T3 )50م، 60م، 
70(، وللقطــاع الرابــع T4 )75م، 85م، 95م(. وبالتالــي 
ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مــا ال يقــل عــن 12 وتــدا لــكل 
عمــق ، و 24 وتــدا لــكل موقــع ، علــى افتــراض أنــه ســوف 

يتــم مســح عمقيــن.
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شكل 6.3. تخطيط قياسي لمواقع رصد بطريقة الريف تشيك ReefCheck. وتشير الدوائر الحمراء إلى نقطة البداية 
والنهاية لكل مقطع عرضي من T1 إلى T4 ، والتي تمتد بين 0-20 متًرا ، و25-45 متًرا ، و50-70 متًرا ، و75-

95 متًرا.

)Benthos( الحيوانات القاعية
يتــم مســح ورصــد القاعيــات علــى طــول أربعــة قطاعــات 
الرئيســي  القطاعــي  الخــط  طــول  علــى  متــًرا   20 بطــول 
التقاطــع  نقطــة  طريقــة  باســتخدام  متــر(   100 )بطــول 
)point intercept(. ويتــم االنتهــاء مــن مســح القاعيــات 

التالــي: النحــو  علــى 

إلــى  	 ، جنًبــا  وقلــم رصــاص  المســح  لــوح  بتجهيــز  قــم 
جنــب مــع نمــوذج مســح الريــف تشــيك للنقــط التقاطعيــة 

الشــخصية. الغــوص  أدوات  ، ومجموعــة 
بــدًءا مــن T1 ، الحــظ الغطــاء القاعــي مباشــرًة أســفل  	

شــريط القطــاع فــي الموضــع 0 ســم علــى شــريط القيــاس 
، وقــم بتســجيل نــوع الغطــاء الموجــود فــي نمــوذج المســح.

أضف حرف D أو B لإشارة إلى ما إذا كان المرجان  	
الصلــب مريًضــا أو بــه ابيضــاض )مثــل HC / D أو 

)HC / B
تحرك على طول T1 إلى عامة 50 ســم على شــريط  	

القيــاس ، والحــظ نــوع الغطــاء القاعــي أســفل الشــريط 
وســجل هــذا فــي نمــوذج المســح.

كــرر هــذه الماحظــات كل 50 ســم حتــى تصــل إلــى  	
نهايــة T1 عنــد عامــة 20 م.

اســبح علــى طــول شــريط القيــاس بمقــدار 5 أمتــار حتــى  	
عامــة 25 متــًرا وهــي بدايــة T2 وكــرر العمليــة ، عــن 
طريــق تســجيل نــوع الغطــاء القاعــي علــى فتــرات 50 

ســم حتــى الوصــول إلــى عامــة 45 متــًرا.
كــرر العمليــة المذكــورة أعــاه حتــى يتــم االنتهــاء مــن  	

األربعــة. القطاعــات  جميــع 
باســتخدام  مســحها  تــم  التــي  القاعيــة  الفئــات  تســجيل  يتــم 
الجــدول 6.1.  فــي   ReefCheck الريــف تشــيك طريقــة 
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول طريقــة ReefCheck وأدلــة 
موقــع  علــى  متوفــرة  لألنــواع  وصــور  القاعايــات  تعريــف 

.www.reefcheck.org تشــيك  الريــف 
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)ReefCheck 2010( جدول 6.1. الغطاء الحي من الفئات القاعية التي يتم تسجيلها بطريقة الريف تشيك

الوصفنوع القاعالكود

HCHard coral
مرجان صلب

جميع أشكال المرجان الصلب ، بما في ذلك المرجان األزرق هيليوبورا 
Heliopora ، والمرجان الناري ميليبورا Millepora والمرجان األنبوبي.

SC  مرجان لينSoft coralzoanthids  جميع أشكال المرجان اللين ، بما في ذلك الزوانثيد

RDCRecently dead coral
أي مرجان ميت مؤخًرا حيث يمكن مشاهدة هياكل الكوراليت مرجان ميت حديثا

BCBleached Coral
أية مستعمرات مرجانية مبيضة كلًيا أو جزئًيا.مرجان حدث له ابيضاض

NIC
Nutrient indicator algae

طحالب مؤشر على وجود األماح 
المغذية

جميع الطحالب الكبيرة ما عدا الطحالب المرجانية والكلسية والطحالب 
Hal-  العشبية ، والتي يتم تسجيلها كركيزة تحتها. واالستثناء هو طحلب

imeda التي تسجل كـ »أخرى”

SP    إسفنج Spongeكل االسفنجيات

RC    صخور Rock أي سطح ركيزة يمكن أن يستقر فيه المرجان ، بما في ذلك الصخور المغطاة
بالطحالب العشبية ، والمحاريات ، والطحالب المرجانية والمرجان الميت

RB    زلط أو حصى  Rubble.قطع من المرجان الميت المكسور يتراوح قطرها بين 0.5 و 15 سم

SD    رمل   Sand حبيبات الرمل والتي يبلغ قطرها أقل من 0.5 سم وتستقر بسرعة في القاع
عند التقليب.

SIطين أو طميSilt/clay.حبيبات الطمي الدقيقة والتي ال تستقر خارج عمود الماء بسرعة عند التقليب

OTأخرى   Other
جميع الركائز السفلية الحية وغير الحية األخرى والتي لم يتم حسابها أعاه ، 
 gorgonians وشقائق النعمان ، و ، hydroids بما في ذلك الهيدرويد

.ascidians و ،

الالفقاريات الكبيرة
يتــم تقييــم وفــرة / كثافــة الكائنــات الافقاريــة الكبيــرة علــى 
طــول أربعــة قطاعــات بطــول 20 متــًرا وعــرض 5 أمتــار 
)100 متــر مربــع( تتمحــور علــى طــول الخــط القطاعــي 
الرئيســي )ReefCheck line transects( علــى عمقيــن 
مســوحات  مــن  االنتهــاء  ويتــم  مســح.  موقــع  كل  داخــل 

الافقاريــات الكبيــرة علــى النحــو التالــي:

قــم بإعــداد لــوح المســح وقلــم رصــاص ، جنًبــا إلــى جنــب  	
ومجموعــة   ، الكبيــرة  الافقاريــات  مســح  نمــوذج  مــع 

الشــخصية. الغــوص  أدوات 
بــدًءا مــن T1 ، اســبح علــى طــول القطــاع الرئيســي ،  	

وســجل الافقاريــات الكبيــرة المدرجــة فــي نمــوذج المســح 
الموجــودة فــي مســافة 2.5 متــر علــى جانبــي الشــريط 
)انظــر الشــكل 6.4(. اســبح ببــطء وخــذ بعــض الوقــت 

الشــقوق  وفــي  المرجانيــة  الشــعاب  قمــم  تحــت  للنظــر 
للتحقــق مــن وجــود الافقاريــات الكبيــرة.

التــي  	 الكبيــرة  الافقاريــات  مــن  نــوع  كل  عــدد  ســجل 
تســاعد  أن  يمكــن  المســح.  اســتمارة  فــي  لوحظــت 
اســتخدام عامــات العــد بــداًل مــن الرقــم فــي التســجيل 

لألرقــام. الدقيــق 
إذا كان هنــاك نــوع معيــن منتشــر بكثــرة ، فقــد يكــون مــن  	

الضــروري اســتخدام مربعــات ذات أبعــاد 1 م × 1 م 
لتقديــر وفــرة هــذا النــوع داخــل منطقــة المســح. ويعتبــر 

مســح 10 مربعــات لــكل قطــاع كاف لتقديــر الكثافــة.
بمجــرد االنتهــاء مــن المســح علــى T1 ، اســبح علــى  	

طــول شــريط القيــاس بمقــدار 5 أمتــار حتــى عامــة 25 
متــًرا وهــي بدايــة T2 وكــرر العمليــة.

كــرر العمليــة المذكــورة أعــاه حتــى يتــم مســح جميــع  	
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القطاعات األربعة.
ويجــب أن يحتــوي نمــوذج المســح علــى : المحــار العمــاق 
(.Tridacna spp) ، قنافــذ البحــر شــبيهة القلــم الرصــاص 

 Heterocentrotus mammillatus, Eucidaris spp.)

 ،  )Diadema spp. ( الشــوكة  البحــر طويلــة  قنافــذ   ،  (

Holothuria scabra, H. fuscogilva, Sti- )خيار البحر 
chopus chloronotus( ، نجــم البحــر ذو التــاج الشــوكي 

Charo-( العمــاق  التريتــون   ،  )Acanthaster planci(

Cyphoma gib-( وقوقــع لســان فامنغــو ، )nia tritonis

 Stenopus( الشــريطي  المرجانــي  الروبيــان   ،  )bosum

يجــب  كمــا   .(Panulirus spp.) والكركنــد   )hispidus

تســجيل الشــعاب المرجانيــة المكســورة والقمامــة والنفايــات 
طريقــة  حــول  التفاصيــل  مــن  ولمزيــد  )القمامــة(.  البشــرية 
يرجــى  لألنــواع  وصــور  التعريــف  وأدلــة   ReefCheck

الرجــوع إلــى

.www.reefcheck.org

شــكل 6.4. القطــاع الحزامــي لرصــد ومراقبــة الافقاريــات ، ويشــير الرســم الكروكــي إلــى أن الغــواص يســجل مــا هــو موجــود 
فــي مســافة 2.5 متــر علــى جانبــي الشــريط القياســي.

األسماك
يتــم مســح وتســجيل األســماك علــى طــول أربعــة مكــررات 
بطــول 20 متــًرا وبعــرض حزامــي 5 متــر )100 متــر مربــع( 
 12-7( عمقيــن  علــى  الرئيســي  القطــاع  حــول  تتمحــور 
أو 2-6 متــر( فــي كل موقــع مســح. ويتــم االنتهــاء مــن 

مســوحات األســماك علــى النحــو التالــي:

قــم بإعــداد لــوح المســح وقلــم رصــاص ، جنًبــا إلــى جنــب  	
مــع نمــوذج مســح األســماك ، ومجموعــة أدوات الغــوص 

الشخصية.
لمــدة  	 انتظــر   ، القطاعــي  القيــاس  شــريط  تثبيــت  بعــد 

15 دقيقــة تقريًبــا قبــل بــدء المســح للســماح لألســماك 
الطبيعــي. ســلوكها  باســتئناف 

بــدًءا مــن T1 ، اســبح ببــطء علــى طــول شــريط القطــاع  	
نمــوذج  فــي  المدرجــة  األســماك  عــن  بحًثــا  الرئيســي 

المســح علــى بعــد 2.5 متــر علــى جانبــي الشــريط و 5 
أمتــار مــن الركيــزة )القــاع(. اســبح ببــطء واحســب كثافــة 

األســماك.
ســجل عدد كل نوع من األســماك التي تمت ماحظتها  	

في استمارة المسح. يمكن أن يساعد استخدام عامات 
العــد بــداًل مــن الرقــم فــي التســجيل الدقيــق لألرقام.

بمجــرد االنتهــاء مــن المســح علــى T1 ، اســبح علــى  	
طــول شــريط القيــاس بمقــدار 5 أمتــار إلــى عامــة 25 

متــًرا وهــي بدايــة T2 وكــرر العمليــة.
كــرر العمليــة المذكــورة أعــاه حتــى يتــم مســح جميــع  	

األربعــة. القطاعــات 
التاليــة:  األنــواع  المســتهدفة  وتشــمل عمليــة عــد األســماك 
 Epinephelus و    Cephalopholis( الهامــور  أســماك 
 .spp( وجميــع أنــواع أســماك تــراوت المرجــان األكبــر مــن 
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30 ســم ) .Plectropomus spp(، أســماك البارمونــدي 
fami-( وأســماك حلــوة الشــفاة ،)Cromileptes altivelis(

 .ly Haemulidae – Plectorhynchus spp(، وســمكة 
Cheil-( وأســماك العروســة ،)Napoleon/Maori )نابليون 
 Bolbometopon( الحريــد  وأســماك   ،)inus undulatus

Cha-( الفراشــة  أســماك  أنــواع  وجميــع   )muricatum

طريقــة  حــول  التفاصيــل  مــن  ولمزيــد   .)etodontidae

وصــور  التعريــف  وأدلــة  األســماك  لمســح   ReefCheck
.www.reefcheck.org إلــى  الرجــوع  يرجــى  لألنــواع 

إدخال البيانات
توفــر طريقــة الريــف تشــيك ReefCheck أيًضــا اســتمارات 
بيانــات Excel قياســية إلدخــال البيانــات والتحليــل األولــي. 
وُيفضــل إدخــال البيانــات مــن نمــاذج المســح الميدانيــة فــي 
جدول البيانات في نهاية كل يوم مسح إذا كانت الخدمات 
اللوجســتية تســمح بذلــك. وألغــراض مراقبــة الجــودة / ضمــان 
البيانــات  بفحــص  الفريــق  ســيقوم   ،  )QAQC( الجــودة 
والتحقــق مــن إدخالهــا بشــكل صحيــح فــي جــدول بيانــات، 
ويمكــن بعــد ذلــك إرســال البيانــات إلــى موقــع الريــف تشــيك 

.ReefCheck

 طريقــة الشــبكة الدوليــة لرصــد الشــعاب المرجانيــة  	.	.	
)GCRMN( )المستوى 2 و 3(

مواقع المسح
 ReefCheck كمــا هــو الحــال فــي طريقــة الريــف تشــيك
للشــعاب  ممثلــة  لتكــون  المســح  مواقــع  اختيــار  يجــب   ،
داخــل  والموجــودة  بهــا  المرتبطــة  والمجتمعــات  المرجانيــة 
منطقــة المســح. وعــادة مــا ُتجــرى المســوحات علــى نطاقيــن 
لــكل موقــع ، بيــن 2-6 م و 7-12 م مــن  مــن العمــق 

مســتوى أقــل جــزر.

 تخطيط ووضع شريط )القياس( القطاع
فــي هــذه الطريقــة يجــب أن تجــرى المســوحات علــى طــول 
ثاثــة أو يفضــل خمســة قطاعــات مكــررة موضوعــة ضمــن 
نطــاق عمــق يبــدأ مــن نقطــة مختــارة عشــوائًيا علــى منحــدر 

الشــعاب المرجانيــة.  وعلــى الرغــم مــن أن أول 20 متــًرا 
فقــط مــن كل قطــاع يتــم مســحه بحًثــا عــن الكائنــات القاعيــة 
والافقاريــات الكبيــرة، فــي، فيفضــل أن يكــون طــول شــريط 

القيــاس المســتخدم 50 متــر.

كمــا يجــب وضــع وتثبيــت القطاعــات العرضيــة مــن طــرف 
إلــى طــرف كمــا هــو الحــال فــي ReefCheck ، والطريقــة 
األكثــر شــيوًعا أن يتــم وضــع القطاعــات العرضيــة متوازيــة 
تقــل عــن 10 أمتــار  وأن تكــون المســافة فيمــا بينهــا  ال 
وذلــك مــن أجــل الســماح بإكمــال القطاعــات الحزاميــة لمســح 
األســماك والافقاريــات الكبيــرة. ال يفضــل وضــع القطاعــات 
موائــل  تكــون  عندمــا  طــرف  إلــى  طــرف  مــن  العرضيــة 
الشــعاب المرجانيــة غيــر مكتملــة ومتقطعــة فــي التوزيــع كمــا 
هــو الحــال فــي خليــج عــدن أو خليــج تاجــورة. كمــا أن وضــع 
جميــع القطاعــات الخمســة البالــغ طولهــا 50 متــًرا بالتــوازي 
علــى منحــدرات الشــعاب المرجانيــة شــديدة االنحــدار يمثــل 
بقطاعــات  األمــر  ينتهــي  أن  يمكــن  حيــث  أيًضــا  مشــكلة 

عرضيــة يكــون العمــق فيهــا أكبــر بكثيــر مــن البقيــة.

ويوضح الشكل 6.5 التخطيط المناسب لوضع القطاعات، 
حيــث يعمــل هــذا التخطيــط جيــًدا علــى كل مــن منحــدرات 
واجهــة الشــعاب وعلــى بقــع الشــعاب المرجانيــة المتفرقــة. 
 )T1( حيــث يمتــد القطــاع العرضــي األول بطــول 50 متــًرا
العرضــي  القطــاع  وضــع  ويتــم   ، الشــاطئ  مــع  بالتــوازي 
الثانــي )T2( والثالــث بطــول 50 متــًرا )T3( علــى ُبعــد 10 
 )T4( أمتار و 20 متًرا. يتم بعد ذلك وضع القطاع الرابع
علــى بعــد 5 أمتــار مــن T1 و T2 فــي االتجــاه المعاكــس. 
فــي حيــن يتــم وضــع القطــاع الخامــس )T5( علــى بعــد 10 

أمتــار مــن T2 و T3 أيًضــا فــي االتجــاه المعاكــس

وعلــى الجانــب األخــر وإذا كانــت هــذه المواقــع دائمــة لعمليــة 
الرصــد فســوف نحتــاج إلــى األوتــاد وتثبيتهــا فــي القــاع علــى 
مســافات 5 أمتــار علــى طــول أول 20 متــًرا مــن كل قطــاع 
عرضــي ، ثــم علــى مســافة 10 أمتــار حتــى 50 متــًرا )0 
م ، 5 م ، 15 م ، 20 م ، 30( م ، 40 م و 50 م(، 
لذلــك  هنــاك حاجــة إلــى 7 أوتــاد لــكل قطــاع طولــه  50 
متــر ، وهــو مــا يعــادل 35 وتــدا لــكل عمــق ، و 70 وتــدا 
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لكل موقع.

كمــا أن ترقيــم القطاعــات بطريقــة متســقة تســهل وتســاعد 
يعملــون  الــذي  العرضــي  القطــاع  تحديــد  المســاحين علــى 
عليــه بشــكل صحيــح وإعــادة معرفــة أماكــن القطاعــات فــي 

المســوحات المســتقبلية،  وألســباب تتعلــق بالســامة ، فمــن 
األفضــل دائًمــا مســح القطاعــات العميقــة أواًل.

شكل 6.5. يوضح التخطيط القياسي لمواقع المراقبة حسب طريقة GCRMN. حيث تشير الدوائر الحمراء إلى نقطة 
البداية والنهاية لكل قطاع عرضي من T1 إلى T4 ، والتي تمتد بين 0-20 متًرا ، و25-45 متًرا ، و50-70 متًرا ، 

و75-95 متًرا، في حين تشير الدوائر الخضراء إلى ضرورة ترك المسافة بين القطاعات.

)Benthos( القاعيات
يتــم تســجيل الحيوانــات القاعيــة علــى طــول خمســة قطاعــات 
باســتخدام طريقــة  مســحها  يتــم  متــًرا   20 بطــول  عرضيــة 
 )line intercept transect( القطــاع الخطــي المتقاطــع
 6-2( اثنيــن  أو  واحــد  عمــق  علــى  الغــوص  خــال  مــن 
المســح  موقــع  فــي  الحاجــة(  عنــد  متــًرا  و12-7  متــر 
لـــطريقة  المحــددة مســبقا.  وتعتبــر هــذه الطريقــة مشــابهة 
الموقــع  فــي  البيانــات  تســجيل  يتــم  حيــث   ReefCheck
وعلــى طــول القطاعــات العرضيــة المكــررة. ومــع ذلــك ، 
فإنهــا تختلــف عنهــا فــي أن غطــاء القاعيــات يقــاس عــن 
كائــن  يشــغله كل  مــا  )بالســنتيمتر(  تســجيل طــول  طريــق 
 point( علــى طــول الشــريط القياســي بــداًل مــن الفواصــل
intervals( ، وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن غطــاء القاعيــات 
 Bradbury et al. 1986; De( ومعرفــة  مســجلة 
 Vantier  1986; English  et al. 1997, De
القطاعــات  مســح  إكمــال  ويجــب   .)Vantier 2004

التالــي:  النحــو  علــى  للقاعيــات  المتقاطعــة   الخطيــة 

قــم بتجهيــز لــوح المســح وقلــم رصــاص ، جنًبــا إلــى جنــب  	
 line( المتقاطــع  الخطــي  القطــاع  مســح  اســتمارة  مــع 

intercept transect( ، ومجموعــة أدوات الغــوص 
الشــخصية.

بــدًءا مــن T1 ، الحــظ الغطــاء القاعــي مباشــرًة أســفل  	
شــريط )القياس( القطاع بدًءا من الموضع 0 ســم على 
الشــريط وســجل نــوع الغطــاء هــذا فــي اســتمارة المســح.

تحــرك علــى طــول T1 حتــى يتغيــر نــوع الركيــزة )القــاع(  	
وســجل المســافة بالســنتيمتر بجانــب نــوع القــاع )الركيــزة( 

المســجل فــي نمــوذج المســح.
ثــم  	  ، المســح  نمــوذج  فــي  الجديــد  الركيــزة  نــوع  ســجل 

تحــرك علــى طــول T1 مــرة أخــرى حتــى يكــون هنــاك 
تغييــر آخــر فــي نــوع الركيــزة. مــرة أخــرى ســجل المســافة 

التــي تشــغلها فــي اســتمارة المســح.
كــرر هــذه الماحظــات حتــى تصــل إلــى نهايــة T1 عنــد  	

عامــة 20 م.
اســبح للخلــف علــى طــول الشــريط إلــى بدايــة T2 وكــرر  	

العمليــة بتســجيل أنــواع الغطــاء القاعــي والتغييــرات حتــى 
تصــل إلــى عامــة 20 متــًرا.

القطاعــات  	 لجميــع  أعــاه  المذكــورة  العمليــة  كــرر 
. لخمســة ا
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)macroinvertebrate( الالفقاريات الكبيرة
يجــب أن يتــم تقييــم وفــرة / كثافــة الافقاريــات الكبيــرة علــى 
طــول خمســة قطاعــات عرضيــة بطــول 20 متــًرا وعــرض 5 
أمتــار )100 متــر مربــع( وعلــى عمــق واحــد أو اثنيــن داخــل 
كل موقــع مســح. ويتــم االنتهــاء مــن مســوحات الافقاريــات 

الكبيــرة علــى النحــو التالــي:

إلــى  	 قــم بإعــداد لوحــة المســح وقلــم رصــاص ، جنًبــا 
جنــب مــع نمــوذج مســح الافقاريــات الكبيــرة ، ومجموعــة 

أدوات الغــوص الشــخصية.
بــدًءا مــن T1 ، اســبح علــى طــول القطــاع العرضــي  	

الرئيسي ، وانظر لمسافة 2.5 متر على جانبي شريط 
المتنقلــة.  الكبيــرة  الافقاريــات  جميــع  وســجل  القيــاس 
اســبح ببــطء وخــذ بعــض الوقــت للنظــر تحــت تجمعــات 
مــن وجــود  للتحقــق  الشــقوق  المرجانيــة وفــي  الشــعاب 

الافقاريــات الكبيــرة.
التــي  	 الكبيــرة  الافقاريــات  مــن  نــوع  كل  عــدد  ســجل 

يســاعد  أن  يمكــن  المســح.  اســتمارة  فــي  لوحظــت 
اســتخدام عامــات العــد بــداًل مــن الرقــم فــي التســجيل 

لألرقــام. الدقيــق 
التقــط صــور ألنــواع غيــر معروفــة وذلــك بغــرض تعريفها  	

الحقــا فــي المعمل.
إذا كان هنــاك نــوع معيــن متواجــد بكثــرة ، فقــد يكــون مــن  	

الضــروري اســتخدام مربعــات )كــوادرات( 1 م × 1 م 
لتقديــر وفــرة هــذا النــوع داخــل منطقــة المســح.  فــي حيــن 
أن مســح 10 مربعــات فــي كل قطــاع يمكــن أن توفــر 

تقديــًرا جيــًدا للكثافــة.
إلــى  	 بمجــرد االنتهــاء مــن المســح علــى T1 ، اســبح 

العمليــة.  وكــرر   T2 بدايــة 
كــرر العمليــة المذكــورة أعــاه حتــى يتــم مســح جميــع  	

الخمســة. القطاعــات 
تشــبه هــذه المســوحات طريقــة ReefCheck ولكــن بــداًل 
من قصر المســوحات على األنواع الرئيســية )المؤشــرات( ، 
تهدف هذه المســوحات إلى تســجيل جميع أنواع الافقاريات 

الكبيــرة التــي تمــت ماحظتهــا.

 DeVantier( جــدول 6.2. فئــات وأشــكال المرجانيــات الصلبــة المختلفــة المســتخدمة فــي طريقــة القطــاع الخطــي المتقاطــع

)2004

الكودالمجموعةفئة/ شكل المستعمرة

    Acropora tabularمرجانيات صلبة        أكروبورا مسطحة  Scleractinia, AcroporaACT

    Acropora branchingمرجانيات صلبة        أكروبورا متفرعة Scleractinia, AcroporaACB

      Acropora encrustingمرجانيات صلبة        أكروبورا مغطاه بقشرة Scleractinia, AcroporaACE

        Acropora digitateمرجانيات صلبة        أكروبورا اصبعية Scleractinia, AcroporaACD

      Acropora submassive  مرجانيات صلبة        أكروبورا شبه ضخمة Scleractinia, AcroporaACS

         Coral massiveمرجانيات صلبة        مرجان ضخمة أو كتلي Scleractinia, non-AcroporaCM

        Coral branchingمرجانيات صلبة         مرجان متفرع Scleractinia, non-AcroporaCB

      Coral submassiveمرجانيات صلبة         مرجان شبه كتلي Scleractinia, non-AcroporaCS
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الكودالمجموعةفئة/ شكل المستعمرة

      Coral foliose مرجانيات صلبة        مرجان شبيه أوراق الشجر Scleractinia, non-AcroporaCF

      Coral encrustingمرجانيات صلبة        مرجان مغطى بقشرة Scleractinia, non-AcroporaCE

       Coral mushroomمرجانيات صلبة        مرجان شبه المشروم Scleractinia, non-AcroporaCMR

Helioporaمرجانيات زرقاء        هليوبور        ا Alcyonaria, blue coralCHL

      Millepora مرجانيات نارية        ميلليبورا Hydrozoa, fire coralCME

     Tubipora musicaالمرجانيات األنبوبية    تيوبيبورا ميوسيكا Alcyonaria, organ pipe coralCTU

        Soft coralسياط البحرمرجان لين   Alcyonaria, gorgonians, sea whipsSC

       Dead coralشعاب ميتة حديثامرجان ميت Recently dead corals, no visible algaeDC

      Dead coral with algaeشعاب ميتة وعليها طحالب      شعاب ميتة وطحالب     Dead corals with algaeDCA

       Spongeاسفنجيات        اسفنج  PoriferaSP

       Zoanthidذوانثيد.e.g. Palythoa, Protopalythoa, Zoanthus sppZO

       Other living benthosشقائق النعمان، بزاقات        قاعيات أخرى .Anemones, ascidians etcOT

 Mixed algalتجمعات مختلفة من الطحالب
assemblage

Various algaeAAطحالب مختلفة    

      Coralline Algaeطحالب مرجانية     طحالب مرجانيةCrustose coralline algaeCA

     Turf Algaeطحالب خيطية     طحالب خيطية  Short turf algaeTA

       Macro-Algaeطحالب لحمية كبيرة      طحالب كبيرة Large fleshy algaeMA

       Halimedaطحالب جيرية    طحلب هاليميدا  Calcareous green algaeHA

                  Sandرمال الشعابرمل   Reefal originSD

                 Rubbleشعاب مكسورة وميتة    زلط.Dead broken coral etcRB

Silt طمي من مصادر أرضية    طين  Terrestrial originSI

                Rockصخور معراة   صخور Rock not covered by other benthosRCK

Water شقوق عميقة    مياه Fissures deeper than 50 cm
WA

              Other بيانات غير متوفرة       أخرى Missing dataDDD
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األسماك
تشــمل عمليــة تقييــم مجموعــات األســماك المختلفــة علــى 
مســح األســماك علــى امتــداد قطــاع حزامــي طولــه 50 متــرًا 
وعرضــه 5 أمتــار وهــي نفــس القطاعــات العرضيــة التــي تــم 
مســح القاعيــات والافقاريــات الكبيــرة فيهــا )شــكل 6.6(. 

ويتــم اســتكمال مســوحات األســماك علــى النحــو التالــي:

إلــى  	 قــم بإعــداد لوحــة المســح وقلــم رصــاص ، جنًبــا 
جنــب مــع اســتمارة مســح األســماك ، ومجموعــة أدوات 

الشــخصية. الغــوص 
القطــاع  	 طــول  علــى  ببــطء  اســبح   ،  T1 مــن  بــدءًا 

تمــت  التــي  األســماك  مســجًا   ، الرئيســي  العرضــي 
مشــاهدتها فــي نطــاق 2.5 متــر علــى جانبــي الشــريط و 

)القــاع(. الركيــزة  مســتوى  فــوق  أمتــار   5
قم بعد وتسجيل وفرة جميع أنواع األسماك المدرجة في  	

اســتمارات المســح. يمكــن أن يســاعد اســتخدام عامــات 
اإلحصــاء بــداًل مــن الرقــم فــي التســجيل الدقيــق لألرقــام ، 
أو اســتخدام مقاييس لوغاريتمية لعملية التســجيل والعد.

يقوم المســاحون من تســجيل جميع أنواع األســماك التي  	
تمــت ماحظتهــا فــي مناطــق الحــزام .. توجــد اســتمارة 
لمســح األســماك مــع قائمــة مقترحــة لألنــواع األساســية 
المحليــة(  االحتياجــات  لتناســب  القائمــة  تعديــل  )تــم 

فــي نهايــة هــذا الفصــل. وتشــمل القائمــة األولــى والتــي 
فــي نطــاق قطــاع حزامــي بطــول 50  يمكــن مســحها 
متــرًا وعــرض 5 أمتــار. أمــا األنــواع األخــرى فهــي مــن 
األنــواع التــي يمكــن مســحها فــي قطــاع حزامــي 50 متــرًا 
وعــرض واحــد متــر. كمــا يمكــن إجــراء هــذه المســوحات 
مــن قبــل فــرد متمــرس أو كأزواج مــن المســاحين ، حيــث 
يركز أحدهم على عد األنواع في أحزمة 5 م × 50 م 

ويركــز اآلخــر علــى عــد األحزمــة 1 م × 50 م.
فــي نهايــة T1 أكمــل الســباحة لمــدة 5 دقائــق. فــي حيــن  	

تســمح الســباحة المحــددة بوقــت  فــي تســجيل األســماك 
الكبيــرة المتحركــة والتــي قــد ال يتــم عدهــا جيــًدا فــي كثيــر 
مــن األحيــان فــي القطاعــات المختلفــة. ثــم اســبح ببــطء 
وقــم بعــد وتســجيل وفــرة جميــع األســماك الموجــودة فــي 
أمتــار   5 مســافة  علــى  درجــة(   180( دائــرة  نصــف 

ــا. تقريًب
إلــى  	 بمجــرد االنتهــاء مــن المســح علــى T1 ، اســبح 

العمليــة. وكــرر   T2 بدايــة 
كــرر العمليــة المذكــورة أعــاه حتــى يتــم مســح جميــع  	

المتبقيــة. القطاعــات 

شــكل 6.6. قطــاع حزامــي لرصــد أســماك الشــعاب المرجانيــة ، حيــث يشــير إلــى أن الغــواص يراقــب 2.5 متــر علــى جانبــي 
خــط القطــاع العرضــي.
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القاعيات – طريقة متقدمة

القاعيات – القطاع الحزامي عن طريق التصوير 
بالفيديو )مستوى جمع البيانات 1، 2 وتحليل البيانات 

المستوى 3(
طــرق  لتكملــة  بالفيديــو  الحزامــي  القطــاع  اســتخدام  يمكــن 
المســح القاعيــات. هــذا وقــد أدى التوافــر الواســع لكاميــرات 
الفيديــو تحــت المــاء وزيــادة القــدرة علــى تحمــل التكاليــف 
إلــى زيــادة اســتخدام هــذه الطريقــة الميدانيــة. ويمكــن تســجيل 
 ReefCheck مقاطع الفيديو بطول كامل القطاع كما في
 GCRMN وعلــى طــول 50 متــًرا مــن القطاعــات كمــا فــي
ممــا يزيــد مــن إمكانيــة مقارنــة البيانــات مــع طــرق مســح 
يتــم  حيــث   .)Klaus and Turner 2004( األســماك 
تصويــر سلســلة مــن خمســة قطاعــات مكــررة اعتمــاًدا علــى 
خصائــص الشــعاب المرجانيــة المحليــة وتقديــر فريــق المســح 

المحلــي.

)حوالــي  	 ثابتــة  وبســرعة  ببــطء  الفيديــو  مشــغل  يســبح 
تصويــر  يســتغرق  بحيــث  الدقيقــة  فــي  أمتــار   10-5
مســتوى  وأيضــا  دقائــق(  حوالــي   5 متــًرا   50 قطــاع 
شــريط  فــوق  ســم(   30-25 )حوالــي  ثابــت  ارتفــاع 
القطــاع العرضــي. ويجــب أن ُتمســك الكاميــرا بشــكل 

ممــدودة. وبــأذرع  القاعيــات  فــوق  عمــودي 
تصويــر  	 أيًضــا  يتــم   ، قطــاع  كل  ونهايــة  بدايــة  فــي 

الخصائــص العامــة للموقــع مــن قبــل المســاح بالتنــاوب 
االحتفــاظ  يجــب  البحريــة.  المناظــر  لتصويــر  وببــطء 
ومــا  القيــاس  أو عصــا  قيــاس  شــريط  )مثــل  بمقيــاس 
إلــى ذلــك( داخــل اإلطــار ليظهــر فــي الفيلــم ، ويســتخدم 
لمعايــرة األحجــام واألطــوال عــن التقييــم مــن الفيديــو.
يوجد وصف تفصيلي لهذه الطريقة في العديد من المراجع 
 Christie et al. )1996(, Oxley )1997(, Klaus &(
.)Turner )2004  كمــا يمكــن جمــع هــذه البيانــات بواســطة 
غواصيــن مؤهليــن ، وعلــى الجانــب األخــر يتطلــب  تحليــل 

هــذه البيانــات تدريًبــا إضافًيــا علــى برامــج الحاســب اآللــي 
المســتخدمة.

 القاعيات – تصوير المربعات )مستوى جمع البيانات 
1، 2 وتحليل البيانات المستوى3(

وكمــا هــو الحــال فــي المســح عــن طريــق التصويــر بالفيديــو 
المربعــات  عــن طريــق تصويــر  المســح  اســتخدام  ازداد   ،
لتكملــة طــرق مســح القاعيــات، وذلــك نظــرا لتوافــر الكاميــرات 
الرقميــة تحــت المــاء والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا. حيــث 
يتــم التقــاط صــور للمربعــات Photoquadrats باســتخدام 
مصنــوع  ثابــت  األرجــل  رباعــي  بإطــار  متصلــة  كاميــرا 
مــن أنابيــب معدنيــة أو باســتيكية.  ويتكــون اإلطــار مــن 
»إطاريــن« مســتطيلين متصليــن فــي منتصــف النقطــة علــى 
طــول كل مــن األذرع األربعــة لإطــار بأربعــة أرجــل. ويتــم 
تبيــت الكاميــرا باإلطــار العلــوي األصغــر ، باســتخدام درج 
كاميــرا تحــت المــاء ، ويتــم وضعهــا بحيــث تكــون العدســة 
متجهــة رأســيًا ألســفل. وهكــذا يحمــل اإلطــار الكاميــرا علــى 
مســافة ثابتــة مــن الركيــزة )القــاع( بحيــث تلتقــط كل لقطــة 
نفــس المنطقــة مــن الركيــزة داخــل اإلطــار الضوئــي الســفلي 
)انظر الشكل 6.7(. وغالًبا ما يتم تمييز اإلطار الضوئي 
الســفلي بعامــات ســوداء وبيضــاء متناوبــة يبلــغ طولهــا 5 
ســم. كمــا يمكــن أيًضــا توصيــل مصابيــح الفيديــو باإلطــار 

العلــوي لزيــادة اإلضــاءة المتاحــة لــكل صــورة.

ويمكــن أخــذ المربعــات الضوئيــة المكــررة بشــكل عشــوائي 
علــى كا الجانبيــن أو تتمركــز فــي القطــاع العرضــي ، علــى 
مســافات ثابتــة علــى طــول القطــاع العرضــي )علــى ســبيل 
المثــال 0 م ، 5 م ، 15 م و 20 م( أو بشــكل مســتمر 
علــى طــول أول 10 أمتــار مــن كل قطــاع ، والتــي يمكــن 
تجميعهــا واســتخدامها بعــد ذلــك لتكويــن بانورامــا للقــاع. ويتــم 
البيانــات بواســطة غواصيــن مؤهليــن ، وعلــى  جمــع هــذه 
الجانــب األخــر يتطلــب  تحليــل هــذه البيانــات تدريًبــا إضافًيــا 

علــى برامــج الحاســب اآللــي المســتخدمة.
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)Kotb, 2001( شكل 6.7. رسم توضيحي لتصميم إطار لتثبيت الكاميرا لتصوير المربعات

 األسماك – طريقة متقدمة

األسماك – طريقة تقدير الكتلة الحيوية )مستوى 3(
هناك طريقة إضافية لرصد األسماك تكمل الطرق المعتمدة 
 )GCRMN( المرجانيــة الشــعاب  لرصــد  الدوليــة  للشــبكة 
وهــي أن يقــوم مســاحو األســماك بتســجيل أطــوال األســماك. 
حيــث توفــر البيانــات المتعلقــة بطــول األســماك للمديريــن 
والعلمــاء معلومــات مفيــدة لفهــم االختافــات الطبيعيــة فــي 
مجتمعــات األســماك بيــن المناطــق المختلفــة. كمــا تعتبــر 
هــذه المعلومــات مفيــدة أيًضــا لتقييــم الكتلــة الحيويــة وتأثيــرات 
الصيــد واســتراتيجيات اإلدارة المصممــة للســماح باســتعادة 

األرصــدة الســمكية بعــد عمليــات الصيــد الجائــر.

وقبل أن يقوم فريق المســح إجراء المســوحات التي تتضمن 
طــول األســماك ، يجــب أن تتــم عمليــة التدريــب علــى كيفيــة 
تقديــر طــول األســماك تحــت المــاء )بمجــرد النظــر(. حيــث 
أو  باســتيكية  نمــاذج  اســتخدام  علــى  الفريــق  تدريــب  يتــم 
خشــبية لألســماك مقطعــة إلــى أحجــام مختلفــة تغطــي إلــى 
حــد مــا حجــم األنــواع المــراد مســحها. كمــا يتــم ترقيــم كل 
ســمكة نموذجيــة بشــكل فــردي برقــم عشــوائي ، ويتــم تســجيل 
األرقــام وطــول الســمكة المقابلــة علــى اســتمارة منفصلــة مــن 

الــورق المقــاوم للمــاء.

كمــا يتــم ترتيــب األســماك النموذجيــة بترتيــب عشــوائي فــي 
مــع إظهــار  الســباحة  قــاع حــوض  أو  الركيــزة  خــط علــى 
أرقامهــا. حيــث يســبح المتدربــون مــع ورقــة المعلومــات ، 
ويقارنــون أطــوال األســماك الفعليــة بشــكل النمــاذج. ويكــرر 
المتدربــون العمليــة بالعكــس ، حيــث يقارنــون مــرة أخــرى 
الفعلــي.  بمظهرهــا  نمــوذج  ســمكة  لــكل  الفعلــي  الطــول 
للمــاء ألطــوال  المقاومــة  االســتمارات  المتدربــون  يعيــد  ثــم 
األســماك إلــى المــدرب ويجــرون تجربــة عــن طريــق الســباحة 
مــرة أخــرى علــى طــول الخــط فــي محاولــة لتقديــر طــول كل 

ســمكة نموذجيــة ألقــرب ســنتيمتر.

بعــد التجربــة ، يقــارن المتدربــون طولهــم المقــدر بالطــول 
الفعلــي لــكل ســمكة نموذجيــة ويختبــرون أهميــة االختافــات 
مــن خــال اختبــار-t المــزدوج. وبعــد ذلــك يقــوم المدربيــن 
بإبــاغ المتدربيــن إذا كانــوا يبالغــون أو يقللــون فــي تقديراتهــم 

ألطــوال وأحجــام النمــاذج.

األسماك- التصوير بالفيديو عن بعد بكاميرات مثبت بها 
طعم أو بدون  )مستوى 2 و3(

ومــن خــال هــذه الطريقــة يمكــن مراقبــة تجمعــات األســماك 
باســتخدام أنظمــة الفيديــو وهــي تقنيــة أخــرى تتيــح المراقبــة 
الموائــل  داخــل  األســماك  لتجمعــات  المدمــرة  غيــر  اآلمنــة 
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الفيديــو عــن  تكــون كاميــرات  الحساســة. حيــث يمكــن أن 
بعــد تحــت المــاء )RUV( إمــا بــدون ُطعــم )RUVs( أو 
وبمقارنــة  التجــارب  أظهــرت  ولقــد    .)BRUVs( بطعــم 
الكاميــرات بالتــي ليــس بهــا طعــم، أن اســتخدام الُطعــم يزيــد 
مــن وفــرة األســماك وثــراء األنــواع  آكلــة اللحــوم ، كمــا أن 
 Langlois( اســتخدامها ال يؤثــر علــى األســماك العاشــبة
et al., 2010(.  كما أن استخدام الكاميرات ذات الطعم 
BRUVs ال يختلــف عــن اســتخدام التقنيــات األخــرى فــي 
علــى  أيًضــا  تنطــوي  قــد  والتــي  األســماك  عينــات  تجميــع 

مســتوى مــن التحيــز.

RUVs/( ويمكن إعداد نظام التصوير بطعم أو بدون طعم
BRUVs( باســتخدام كاميــرا واحــدة أو اثنتيــن ، حيــث يتــم 
وضــع الكاميــرات بحيــث يتداخــل مجــال الرؤيــة ممــا يســمح 
وأطــوال  أحجــام  بقيــاس  ويســمح  اســتريو  فيديــو  بتســجيل 
األســماك. ويتــم توصيــل الكاميــرا أو الكاميــرات االســتريو 
بإطــار معدنــي ثقيــل يحملهــا علــى ارتفــاع حوالــي 30 إلــى 

50 ســم مــن قــاع البحــر. كمــا يتــم تثبيــت اإلطــار باســتخدام 
أوزان غــوص إضافيــة إذا لــزم األمــر لضمــان ثباتــه تحــت 
المــاء. كمــا تحتــوي إطــارات RUV / BRUV أيًضــا علــى 
عمــود طعــم يمســك الطعــم أمــام الكاميــرا. ويفضــل أن يتــم 
طحــن أســماك الطعــم ووضعهــا فــي صنــدوق طعــم أو حاويــة 
مماثلــة وتثبيتهــا فــي نهايــة عمــود الطعــم. كمــا يفضــل أن 
ُيتــرك الُطعــم لمــدة 24 ســاعة لزيــادة جــذب الُطعــم أنــواع 

 .)Dorman et al., 2012( األســماك المســتهدفة

وتعتبــر منصــات هــذه الكاميــرات RUV / BRUVs خفيفــة 
بدرجــة كافيــة بحيــث يمكــن نشــرها وتثبيتهــا باليــد مــن جانــب 
قــارب صغيــر. حيــث يتــم ربــط المنصــة بعوامــة ســطحية 
عائمــة بحبــل عائــم 6 مــم والــذي يســاعد أيًضــا فــي عمليــة 
اســترجاعها بعــد االنتهاء،ثــم بعــد ذلــك يتــم نشــر وتثبيــت 
ثاثــة أو أكثــر مــن منصــات BRUV فــي موقــع المســح 

لفتــرة زمنيــة محــددة بيــن 30 دقيقــة إلــى ســاعة واحــدة.
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 المزايا/ العيوب 	.	

نقاط الضعف نقاط القوة 

)ReefCheck( طريقة الريف تشيك

تعتبر طريقة الريف تشيك ReefCheck وسيلة سريعة 
للحصول على تقديرات كمية للنسبة المئوية للغطاء 

للمجموعات القاعية الرئيسية على الشعاب المرجانية دون 
الحاجة إلى معرفة تصنيفية ، وبالتالي فهي طريقة مسح 

مناسبة وال تتطلب خبرة عالية. وتتطلب الطريقة الحد األدنى 
من الدعم اللوجستي بخاف العناصر األساسية المذكورة 

أعاه.

ال توفر الطريقة أي معلومات عن بنية المجتمع المرجانية ، 
وبسبب العدد المحدود لنقاط تجميع العينات )40 نقطة لكل 
قطاع 20 متر(. كما أن البيانات عرضة للتباينات الكبيرة 

وخصوصا في الموائل غير المتجانسة. وهذا االحتمال )عدم 
الدقة( يمكن أن يحد ويضعف من التحاليل اإلحصائية الهامة 

والتي تحدد اتجاهات ونمط الغطاء الحي.

)GCRMN( طريقة الشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية

تتطلب هذه الطريقة القليل من الدعم اللوجستي وبالتالي فهي 
مناسبة للمواقع المعزولة. كما يمكن تدريب المساحين على 
جمع بيانات دقيقة في فترة زمنية قصيرة )دورة تدريبية لمدة 

أسبوع تقريًبا(. كما توفر هذه الطريقة البيانات بدقة تصنيفية 
أكبر ومستويات دقة أعلى من طريقة الريف تشيك. و مع 
زيادة مستويات الخبرة التصنيفية للمساحين ، يمكن جمع 
Fami- )بيانات أكثر تفصيًا ، في البداية على العائات 

 Genus &( وفي النهاية على مستوى الجنس والنوع ، )lies
.)species

تستغرق هذه الطريقة وقًتا أطول وتتطلب مستوى أعلى من 
الخبرة التصنيفية مقارنًة بطريقة الريف تشيك. ومن أجل جمع 

البيانات الديموغرافية ، تعتبر طرق المربع والحزام القطاعي 
أكثر مائمة. وكما هو الحال مع الطرق األخرى في عمليات 

الرصد ، يجب توخي الحذر الشديد لضمان تدريب جميع 
المساحين جيًدا واتساقهم في تسجيل الفئات القاعية القياسية 

.)English et al. 1997( 31 البالغ عددها

Video belt transects طريقة التصوير بالفيديو للقطاع الحزامي

تعتبر عمليات المسح للقطاعات الحزامية بالفيديو سريعة جًدا 
 )PITs( في التنفيذ تحت الماء مقارنًة بـطرق نقطة التقاطع
والقطاع الخطي المتقاطع )LITs( والتي يمكن أن تستغرق 

مع مراقًبا متمرًسا أكثر من 30 دقيقة لكل قطاع. كما أن هذه 
الطريقة فعالة من حيث التكلفة ومن حيث التحليل المختبري 

، وتوفر سجًا ثابًتا يمكن أرشفته للموقع ، كما أنها مفيدة 
للتدريب ولعرض النتائج على صانعي القرار. وتتوافق نتائج 
هذه الطريقة مع نتائج طرق المسح األخرى ، ويمكن إكمال 
القطاعات لألسماك وللقاعايات من نفس الفيديو. كما يمكن 

أيًضا استخدام البيانات للتحليل الديموغرافي ، من خال رسم 
خرائط للشعاب المرجانية الموجودة في القطاعات..

على الرغم من أن هذه الطريقة فعالة من حيث التكلفة في الحقل 
والمختبر ، إال أنها تعتمد على كفاءة الكاميرا ، والتي تتطلب 
صيانة بالرغم من أن تكلفتها في المتناول. وتستخدم الطريقة 

التحليلية البرامج المتوفرة مجاًنا ولكنها تتطلب تدريًبا إضافًيا أو 
أشخاص مهرة.

Photoquadrats طريقة تصوير المربعات

تعتبر طريقة تصوير المربع )الفوتوكواردات( طريقة مفيدة 
للغاية حيث تضاف إلى طرق المسح القطاعي المذكورة 

أعاه.  العرضي الموضحة أعاه. وتسمح طريقة تصوير 
المربعات بالمسح السريع للبيانات الحقلية والتي يمكن 

استخدامها لتحليل ديموغرافي كمي أكثر تفصيًا ولمراقبة 
التأثيرات المحددة على مستوى المستعمرة وعمليات التعافي 

خال فترات زمنية محددة.

على الرغم من أنها فعالة من حيث التكلفة خاصة عند 
استخدامها مع أي من الطرق المستندة على القطاع ، إال أن 

تقنيات تحليل البيانات تتطلب تدريًبا إضافًيا.
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نقاط الضعف نقاط القوة 

BRUVs/RUVs )طريقة التصوير بالكاميرات  )بطعم أو بدون

تسمح هذه الطريقة بتسجيل األسماك والتي لم تتأثر بحركة 
الغواصين. كما أن نظام التصوير بالكاميرات التي بها طعم 
 )Baited and unbaited RUVs( أو التي بدون طعم

أصبحت هي الطريقة القياسية لتقدير كثافة األسماك.

تتطلب التقنيات التحليلية برامج متخصصة يجب شراؤها
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المالحق 	.	

نموذج وصف الموقع                                                           نموذج مسح رقم:

بيانات الموقع

الحشائش البحريةالمرجان  )fringing(المرجان )channel(المرجانالموقع:

: GPS شمالنقطة البداية‘                 )deg dmin(  :شرقخط العرض‘             :)deg dmin( خط الطول

نهاية الوقت:بداية الوقت:التاريخ:

ReefCheck: PIT  أسماك   ReefCheck الفقاريات   ReefCheck

GCRMN  LITأسماك   GCRMNالفقاريات   GCRMN

Photoquadrats  :Video transects

BiomassBRUV/RUVs

البيئة الفيزيائية وخصائص الموقع

درجة حرارة الهواء  )C(الطقس:

المنحنى:أقصى عمق بالمتر:   أقل عمق بالمتر:   

الملوحة ppt: المظهر:التعرض:

:)NSEW( درجة حرارة المياه السطحية: الرؤية األفقية بالمتر: اتجاه التيارات المائية

درجة حرارة المياه العميقة:شفافية المياه بالمتر: شدة التيارات المائية )1 - 5(::

ملمس الرواسب )1 - 5(: شكل الركيزة )القاع( )1 - 5(: 

عمق طبقة الرواسب )1 - 5(:شكل التضاريس )1 - 5(: 

األحجام السائدة من المرجانيات:األنواع السائدة من المرجانياتاألحجام الكبيرة من المرجانيات: 

خرائط ورسومات الموقع

الخطة )رسم كروكي لوضع  واتجاهات القطاعات(رسم معالم الموقع )عمق القطاعات والمكونات(

األنشطة القريبة للموقع

انشطة أخرىأنشطة الصيادينمصادر التلوث

سياحة الغوص / الفنادقشباك الصيدالمسافة إلى أقرب مدينة

الزراعةشراك الصيدعدد السكان

التعدينأدوات صيد أخرىالمسافة إلى أقرب ميناء

أخرىمخلفات الصيدمصادر أخرى
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اإلستزراع

التأثيرات

األضرار الماديةاألمراض واإلصاباتاإلبيضاض )٪(

قمامةنجم البحر ذات التاج الشوكيأبيض

شراك  صيدأبيض جزئي

شباك صيدميت )حديث(

خطاف قواربميت )قديم(

أخرىمتعافي

كائنات أخرى

ماحظات:
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نموذج مسح رقم:_  )Reef Check( مسح قطاع القاعيات بالريف تشيك

التاريخ: العمق: الموقع: الدولة: 

GPS فريق المسح: نقطة البداية:

قطاع 4قطاع 3قطاع 2قطاع 1

العمق= النهايةالعمق= البدايةالعمق= النهايةالعمق= البدايةالعمق= النهايةالعمق = البدايةالعمق= النهايةالعمق = البداية

01050250035505000605075008550

501100255036005050610075508600

1001150260036505100615076008650

1501200265037005150620076508700

2001250270037505200625077008750

2501300275038005250630077508800

3001350280038505300635078008850

3501400285039005350640078508900

4001450290039505400645079008950

4501500295040005450650079509000

5001550300040505500655080009050

5501600305041005550660080509100

6001650310041505600665081009150

6501700315042005650670081509200

7001750320042505700675082009250

7501800325043005750680082509300

8001850330043505800685083009350

8501900335044005850690083509400

9001950340044505900695084009450

9502000345045005950700084509500

1000350060008500
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نموذج مسح رقم:_______    )Reef Check( مسح قطاع األسماك بالريف تشيك

التاريخ:العمق:الموقع:الدولة:

GPS فريق المسح: نقطة البداية:

T1T2T3T4نوع األسماك

Butterflyfishes )Chaetodontidae(أسماك الفراشة   

Sweetlips )Haemulidae(أسماك حلوة الشفاة 

Broomtail wrasse )Cheilinus lunalatus(اسماك العروسة  

Humphead wrass )Cheilinus undulatus( أسماك الراس ذات السنام  

Bumphead parrotfish )Bolpometopon muricatum(أسماك الحريد ذات  
النتوء

Other parrotfishes )Scaridae <20 cm(أسماك حريد أخرى 

Moray eel )Muraenidae(أسماك الموراي 

Grouper )Serranidae( <30 cm onlyأسماك الهامور أكبر من 30 سم 

cm 30-40

cm 40-50

cm 50-60

cm 60>

Total number of grouperمجموع أسماك الهامور 

Other significant speciesأنواع  أخرى هامة 
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نموذج مسح رقم:_______    )Reef Check( مسح قطاع الافقاريات بالريف تشيك

الافقاريات الكبيرة )5 متر × 20 متر قطاع حزامي(

Macroinvertebrates )5 m x 20 m belt transects(

T1T2T3T4

Banded coral shrimp )Stenopus hispidus(روبيان المرجان المبطن

Black spined urchins )Diadema and Echiniothrix( قنفذ البحر المسنن

Pencil urchins )Hetercentrocus mammilatus( قنفذ البحر القلمي

Collector urchins )Tripnuestes sp.(قنفذ البحر المجمع

Sea cucumbers )Holothuridae(

Crown-of-thorns )Acanthaster plancii( نجم البحر ذا التاج الشوكي

Triton )Charonia tritonis( الكارونيا

Lobster )Palinuiridae( االستاكوزار

Giant clams المحار العماق

cm 10<

cm 10-20

cm 20-30

cm 30-40

cm 40-50

cm 50>

Giant clam total مجموع المحار العماق

التأثيرات 0 = ال شيء ، 1 = منخفض )قطعة واحدة( ، 2 = 

متوسط )4-2 قطع( و 3 = عالي )5+ قطع(

Impacts 0 = none, 1 = low )1 piece(, 2 = medi-

)um )2-4 pieces( and 3 = high )5+ pieces

دمار المرجان / األمراض / االبيضاض / القمامة
Coral Damage / Disease/ Bleaching / Trash

T1T2T3T4

Coral damage: boat /anchor
 دمار المرجان عن طريق خطاف القوارب

 Coral damage: dynamite
دمار المرجان عن طريق الصيد بالديناميت

 Coral damage: other
دمار المرجان بطرق أخري
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 Trash: fish nets 
قمامة: شباك الصيد

Trash: general
قمامة: عموما

Bleaching )% of coral population(:
االبيضاض )النسبة المئوية من الغطاء الحي(

Bleaching )% per colony(
االبيضاض )النسبة المئوية من المستعمرة(

Coral disease )% colonies affected( 
األمراض )نسبة المستعمرات المصابة(

 Black band
الطوق األسود

White band 
الطوق األبيض

Other أخرى

Rare animals sighted )type/#/size(
األنواع النادرة التي تمت مشاهدتها:

 Sharks
أسماك القرش

Turtles
الساحف البحرية

Mantas
أسماك الشفنين )المانتا(

 Dugong
حيوان األطوم

 Others
حيوانات أخرى
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نموذج مسح رقم:   )Line Intercept Transects( القطاع الخطي المتقاطع

التاريخ:العمق:الموقع:الدولة:

GPS فريق المسح: نقطة البداية
T1T2T3T4T5

العمقالعمقالعمقالعمقعمق

المسافةالقاعياتالمسافةالقاعياتالمسافةالقاعياتالمسافةالقاعياتالمسافةالقاعيات
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نموذج مسح رقم::   )Macroinvertebrate Belt Transects( القطاع الحزامي لمسح الافقاريات الكبيرة

التاريخ:العمق:الموقع:الدولة:

GPS فريق المسح: نقطة البداية

Species T1T2T3T4T5النوع          
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نموذج مسح رقم:   ))Fish Belt Transects )5 m x 50 m belt( القطاع الحزامي لمسح األسماك

التاريخ:العمق:الموقع:الدولة:

GPS رقم القطاع:فريق المسح: نقطة البداية

Species.No النوعFamilyالعائلةSpecies.Noالنوعmilyالعائلة
SerranidaeCephalopholis 

hemistiktos
Scaridae Hipposcarus

harid
Cephalopholis 
miniata

Cetoscarus bi-
color

Aethaloperca 
rogaa

Bolbometopon 
muricatum

Epinephelus fas-
ciatus

Scarus sordidus

Epinephelus fus-
coguttatus

Scarus gibbus

Epinephelus sum-
mana

Scarus ghobban

Epinephelus mala-
baricus

Scarus ferrugine-
us

Epinephelus aero-
latus

Scarus niger

Epinephelus chlo-
rostigma

ChaetodontidaeChaetodon fas-
ciatus

Plectropomus 
maculatus

Chaetodon lineo-
latus

Plectropomus 
truncates

Chaetodon aus-
triacus

Pseudanthias 
squamipinnis

Chaetodon 
melapterus *

LutjanidaeLutjanus ehren-
bergi

Chaetodon me-
soleucos

Lutjanus kasmiraChaetodon 
paucifasciatus

Lutjanus boharChaetodon v 
pictus *

Macolor nigerChaetodon lunula 
**

HaemulidaePlectorhinchus 
pictus

Chaetodon semi-
larvatus

Plectorhinchus 
schotaf

Chaetodon kleinii 
***

LethrinidaeLethrinus harak Gonochaetodon
larvatus

Lethrinus elon-
gates

Heniochus inter-
medius

Lethrinus lentjanHeniochus acum-
** inatus

Lethrinus mahse-
na

PomacanthidaePomacanthus maculo-
sus

Lethrinus nebulo-
sus

Pomacanthus im-
perator

Sparidae Acanthopagrus
bifasciatus

Pomacanthus as-
fur
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نموذج مسح رقم:  ))Fish Belt Transects )5 m x 50 m belt( تابع القطاع الحزامي لمسح األسماك

التاريخ:العمق:الموقع:الدولة:

GPS فريق المسح: نقطة البداية

SpeciesT1T2T3T4T5النوع     Familyالعائلة   

CirrhitidaeParacirrhites forsteri

PseudochromidaePseudochromis fridmani

Pseudochromis flavivertex

PomacentridaeAmphiprion bicinctus

Dascyllus trimaculatus

Dascyllus marginatus

Dascyllus aruanus

Chromis ternatensis

Chromis dimidiata

Chromis caerulea

Pristotis cyanostigma

Pomacentrus sulfureus

Pomacentrus aquilus

Pomacentrus albicaudata

Pomacentrus trilineatus

Stegastes nigricans

Neopomacentrus xanthurus

Plectroglyphidodon lacrymatus

Paraglyphidodon melas

Chrysiptera unimaculata

Amblyglyphidodon leucogaster

Amblyglyphidodon flavilatus
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أســماك الشــعاب المرجانيــة والتــي يتــم جمعهــا بشــكل شــائع ألحــواض الزينــة ويوصــى بمراقبتهــا فــي منطقــة البحــر األحمــر 

.)Edwards 2002(  وخليــج عــدن

Common namesاالسم الشائعSpeciesالنوعGenusالجنسFamily العائلة 

AcanthuridaeAcanthurussohalSohal, Red Sea surgeon fish
NasolituratusOrangespine/Lipstick  unicorn-fish
ZebrasomaveliferumSailfin tang
ZebrasomaxanthurumYellowtail/Purple  tang

BalistidaeBalistapusundulatusOrange-striped/Undulate trigger fish
BalistoidesviridescensTitan trigger fish
Rhinecan-
thus

assasiPicasso trigger fish

ChaetodontidaeChaetodonaurigaThreadfin  butterfly-fish
ChaetodonaustriacusExquisite/Melon  butterfly-fish
ChaetodonfasciatusRed Sea racoon/Striped butterfly-fish
ChaetodonlarvatusOrangeface  butterfly-fish
ChaetodonmesoleucosWhiteface/Red Sea butterfly-fish
ChaetodonpaucifasciatusRedback  butterfly-fish
ChaetodonsemilarvatusGolden/Redlined/Masked  butter-

fly-fish
ChaetodontrifascialisChevroned  butterfly-fish
HeniochusintermediusRed Sea bannerfish

CirrhitidaeParacirrhitesforsteriBlackside/Forster’s  hawkfish
LabridaeAnampsestwistiiYellow-breasted  wrasse

BodianusanthioidesLyretail hogfish
CheilinuslunulatusBroomtail wrasse
CorisAygulaClown/Twin-spot  coris/wrasse
GomphosusCaeruleusRed Sea bird/Green-bird wrasse
LabroidesDimidiatusBluestreak( Cleaner wrasse(
LarabicusquadrilineatusArabian/Four-line cleaner wrasse
Novacu-
lichthys

taeniourusRockmover/Dragon  wrasse

Paracheili-
nus

octotaeniaEight-stripe/Eight-line  wrasse

ThalassomaklunzingeriKlunzinger’s/Rainbow  wrasse
ThalassomalunareMoon/Lunare wrasse

OstraciidaeOstracioncubicusYellow boxfish
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PomacanthidaePomacan-
thus

asfurArabian angelfish

Pomacan-
thus

imperatorEmperor angelfish

Pomacan-
thus

maculosusYellow-bar/Bluemoon  angelfish

PygoplitesdiacanthusRoyal/Regal angelfish
AmphiprionbicinctusTwo-banded anemone fish
DascyllusaruanusHumbug dascyllus
DascyllusmarginatusBlack-banded  dascyllus
DascyllustrimaculatusThree-spot/Domino  dascyllus
ChromisviridisBlue-green chromis

PseudochromidaePseudochro-
mis

fridmaniOrchid/Fridman’s  dottyback

ScorpaenidaePteroismilesSoldier turkeyfish, lionfish
PteroisradiataClearfin turkeyfish, Tailbar lionfish

TetraodontidaeArothrondiadematusMasked puffer
SerranidaePseudanthi-

as
squamipinnisScalefin/Lyretail  anthias
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السالحف البحرية

7
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السالحف البحرية. 7

خلفية عامة ..	

تعتبــر الســاحف البحريــة كائنــات رئيســية وجذابــة ومؤشــر 
مهــم علــى صحــة النظــام البيئــي البحــري. وتوجــد خمســة 
أنــواع مــن الســاحف البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج 
 )Chelonia mydas( الخضــراء  الســلحفاة  هــي:  عــدن 

 )7.1 )شــكل 

  )Eretmochelys imbricata( الســلحفاة صقريــة المنقــار
)Caretta caretta( الســلحفاة ضخمــة الــرأس

 Lepidochelys olivacea( الزيتونية-ريدلــي  الســلحفاة 
  )Dermochelys coriacea( والســلحفاة ظهريــة الجلــد

 )Pilcher 2004; Mancini et al. 2015(.

وعلــى الرغــم مــن أن جميــع األنــواع تــم تســجيلها فــي المنطقــة 
، إال أن هنــاك أربعــة أنــواع فقــط تعشــش ، واالثنيــن األكثــر 
شيوعا في المنطقة هم السلحفاة الخضراء وصقرية المنقار 
كمــا    .)Pilcher 2004; Mancini et al. 2015(
أن الســاحف ضخمــة الــرأس تعشــش علــى ســاحل خليــج 
عــدن اليمنــي )Saad 2002( وبأعــداد كبيــرة فــي ســقطرى 
)Baldwin et al. 2003( ، كمــا تــم تســجيل مــرة واحــدة 
لتعشــيش الســلحفاة الزيتونيــة ريدلــي علــى ســواحل إريتريــا 
)Pilcher et al. 2006(.   وعلى الجانب األخر لكل نوع 
مــن الســاحف دورات حيــاة مختلفــة وعــادات تغذيــة مختلفــة 
وتخــدم وظائــف مختلفــة للنظــام البيئــي. فعلــى ســبيل المثــال 
، تعتبر الســاحف الخضراء من الحيوانات العاشــبة وغالًبا 
مــا تتغــذى علــى مــروج الحشــائش البحريــة ، علــى الرغــم مــن 
أنهــا يمكــن أن تســاعد أيًضــا فــي تعزيــز صحــة الشــعاب 
المرجانيــة ونموهــا مــن خــال الرعــي علــى طبقــات الطحالــب 
والطحالــب الكبيــرة. أمــا الســاحف صقريــة المنقــار فهــي 
تتغــذى عــادة علــى اإلســفنج والشــعاب المرجانيــة الصلبــة 
واللينــة )Léon and Bjorndal 2002(.  كمــا  يمكــن 
أن تســاعد هــذه األنــواع فــي نحــت هيــاكل الشــعاب المرجانيــة 
بطريقــة تدعــم وتســاعد فــي خلــق مســاحات واســتقرار يرقــات 

 .)WWF 2004( المرجــان الجديــدة

جذريــة  انخفاضــات  ماحظــة  تــم  األخيــرة  اآلونــة  وفــي 
فــي أعــداد الســاحف البحريــة علــى مســتوى العالــم، كمــا 
تصنــف جميــع األنــواع علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض فــي 
 IUCN( القائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة
حيــن  فــي   .)WWF 2004(  )1 )جــدول   )Red List
علــى  تظهــر  بــدأت  التعافــي  بعــض عامــات  أن  ياحــظ 
أعــداد الســاحف البحريــة نتيجــة للجهــود المبذولــة للحفــاظ 
عليهــا علــى الرغــم مــن عــدم وجودهــا فــي جميــع المناطــق 
  .)Wallace et al. 2010; Mazaris et al. 2017(
فــي حيــن تشــمل التهديــدات الرئيســية للســاحف البحريــة فــي 
منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن جمــع البيــض واصطيــاد 
أو  لاســتهاك  التعشــيش  شــواطئ  علــى  البالغــة  اإلنــاث 
التجــارة ، وقــد تمــوت نتيجــة الصيــد العرضــي مــن معــدات 
الصيــد أو تدهــور وفقــدان موائــل التعشــيش والتغذيــة بســبب 
 Pilcher( التنميــة الســاحلية والتلــوث والتغيــرات المناخيــة
 2004; PERSGA/GEF 2004; Hanafy 2012,
  .)Mancini et al. 2015, El Kafrawya 2018
رصــد  بــدأ  الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينات  فتــرة  وفــي 
 WWF 2004;( البحريــة  الســاحف  تجمعــات  ومراقبــة 
 Southeast Ecological Science Centre
2013(، ومنــذ ذلــك الحيــن تــم تطويــر طــرق مختلفــة لتقييــم 
الموقــع  علــى  القائمــة  المراقبــة  ذلــك  فــي  بمــا  التجمعــات 
فــي مواقــع التعشــيش وأماكــن التغذيــة والتحليــات الجينيــة 
ووضــع العامــات )الترقيــم( والقيــاس عــن بعــد.  وتعتبــر 
الطريقــة األكثــر شــيوعا فــي عمليــات الرصــد هــي تســجيل 
إنــاث الســاحف وهــي تأتــي إلــى الشــاطئ لوضــع البيــض 
خــال موســم التعشــيش. ومــن المعــروف أنــه فــي كثيــر مــن 
األحيــان يمكــن أن يكــون هنــاك تبايــن كبيــر بيــن الســنوات 
في أعداد تعشــيش الســاحف البحرية، لذلك يجب اســتدامة 
برامــج مراقبــة الســاحف علــى المــدى الطويــل للتأكــد مــن 
فــي  الســنوية  للتغيــرات  موثوقــة  رؤى  توفــر  البيانــات  أن 
التنبؤيــة  النمــاذج  فــي  اســتخدامها  يمكــن  التــي  التجمعــات 
المســتقبلية وجهــود اإلدارة فــي عمليــات الصــون والحمايــة.
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 Chelonia(شكل 7.1.  السلحفاة البحرية الخضراء 
)mydas

جدول 7.1. الساحف البحرية المهددة في منطقة برسجا 
IUCN وحالتها بالنسبة للقائمة الحمراء للـ

IUCN حالة اإلسم العلمياالسم الشائع

Eretmochelys صقرية المنقار
imbricata

مهددة بشدة 
بخطرااالنقراض

Chelonia الخضراء
mydas

مهددة بخطر 
االنقراض

معرضة لخطر Caretta carettaضخمة الرأس
االنقراض

Dermochelys جلدية الظهر
coriacea

معرضة لخطر 
االنقراض

Lepidochelys الزيتونية-ريدلي
olivacea

معرضة لخطر 
االنقراض

نظرة عامة 	.	

 النهج العام ..	.	

يمكــن تحقيــق النهــج العــام إلنشــاء برنامــج وطنــي لرصــد 
الســاحف علــى ثــاث مراحــل، كمــا يمكــن تطبيــق نفــس 
لمناطــق  والمراقبــة  الرصــد  برامــج  تصميــم  علــى  النهــج 
البحريــة.  المحميــة  المناطــق  مثــل   ، األصغــر  الدراســة 

يلــي: كمــا  هــي  الثــاث  والمراحــل 

مكتبيــة   	 دراســة  عــن  عبــارة  وهــي  األولــى:  المرحلــة 
فــي منطقــة  تــم تســجيلها مســبًقا  التــي  لتحديــد األنــواع 

الدراســة وأيــة مواقــع تعشــيش معروفــة. ويمكــن تحقيــق 
والتقاريــر  العلميــة  المراجــع  مقارنــة  خــال  مــن  ذلــك 
األخــرى ومــن خــال اســتخدام األســاليب القائمــة علــى 
المقابلــة مثــل طــرق رســم الخرائــط التشــاركية الموضحــة 

الفصــل 13. فــي 
المــوارد  	 مراجعــة  تتضمــن  والتــي  الثانيــة:  المرحلــة 

المتاحــة لبرامــج الرصــد والمراقبــة األساســية والطويلــة 
األمــد مــن حيــث المســاحين المدربيــن ومعــدات المســح 
ووســائل النقــل ، وإعــداد مســودة خطــة برنامــج الرصــد 

والمراقبــة.
المرحلــة الثالثــة: هــي المرحلــة الميدانيــة ، والتــي يتــم  	

خالهــا االنتهــاء مــن تصميــم برنامــج الرصــد والمراقبــة 
وتنفيــذه. وتتضمــن هــذه المرحلــة مســًحا اســتطاعًيا ، 
الجويــة أو األســاليب األرضيــة  المســوحات  باســتخدام 
تكــن  لــم  إذا  وذلــك  التعشــيش  شــواطئ  توزيــع  لتحديــد 
نتائــج  اســتخدام  ذلــك  بعــد  ويمكــن  مســبقا.   معروفــة 
مســح االســتطاع لتحديــد أولويــات المواقــع التــي ســيتم 
تضمينهــا فــي برنامــج الرصــد والمراقبــة طويــل األمــد.
وعــادة مــا تتضمــن برامــج رصــد ومراقبــة الســاحف البحريــة 
التغذيــة  وأماكــن  التعشــيش  مواقــع  فــي  المعلومــات  جمــع 
)Pilcher 2004(. وأيضا يمكن دراســة الســاحف بســهولة 
أكبــر عنــد ظهورهــا علــى شــواطئ التعشــيش ، لذلــك تتضمــن 
لشــواطئ  مســح  عمليــات  والمراقبــة  الرصــد  برامــج  معظــم 
التعشــيش  شــواطئ  مســوحات  تحتــوي  كمــا  التعشــيش. 
جمــع معلومــات حــول مســارات الســاحف ، ومراقبــة إنــاث 
وموقــع   ، العــش  وإلــى  الشــاطئ  إلــى  القادمــة  الســاحف 
و / أو عــدد األعشــاش ، حجــم حضنــة البيــض، وعمــق 
تشــمل  فــي حيــن  البيــض.  فقــس  نجــاح  ، ومعــدل  العــش 
الطــرق األخــرى المســتخدمة القياســات المورفولوجيــة ووضــع 
العامــات لتحديــد أنمــاط الحركــة )الترقيــم( ومعــدالت العــودة 
رصــد  برامــج  توفــر  أن  ويمكــن  الفقــس.  ونجــاح  الفرديــة 
ومراقبــة الســاحف أيًضــا فرصــة لجمــع المعلومــات حــول 
حالــة الموائــل )علــى ســبيل المثــال ، ديناميكيــات الشــواطئ 
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، وتــآكل الســواحل أو التراكــم ، والتهديــدات البشــرية وغيرهــا 
مــن التهديــدات الطبيعيــة(.

 البيانات المستهدفة 	.	.	

ومراقبــة  رصــد  هــو  المســوحات  هــذه  مــن  الهــدف  إن 
الســاحف البحريــة وموائلهــا الحرجــة للتغذيــة والتعشــيش. 
برنامــج  يعطــي  أن  يجــب   ، محــدودة  المــوارد  كانــت  وإذا 
الرصــد األولويــة لمواقــع التعشــيش واألنــواع األكثــر أهميــة 

البيئــة. علــى  الحفــاظ  فــي 

 المعدات الحقلية 	.	.	

ومغلفــة  	 باأللــوان  مطبوعــة  األنــواع  تعريــف  بطاقــة 
.)7.2 والملحــق   7.1 )الملحــق 

دليــل مورفولوجيــا األنــواع والقياســات الشــكلية مطبوعــة  	
باأللــوان ومغلفــة )الملحــق 7.3 والملحــق 7.4(.

للمــاء  	 مقاومــة  ماحظــات  دفاتــر   ، المســح  نمــاذج 
الموقــع. فــي  البيانــات  لتســجيل 

التعشــيش  	 أماكــن  إحداثيــات  لتســجيل   GPS وحــدة 
التغذيــة. ومناطــق 

كاميرا لتسجيل صور الموائل واألنواع. 	
التعشــيش  	 شــواطئ  توضــح  الدراســة  لمنطقــة  خرائــط 

التغذيــة. ومناطــق 
مشــاعل )كشــافات( لمســوحات الشــاطئ ليــًا ، ويفضــل  	

أن تكــون ذات عدســة حمــراء.
	  clutch( عــداد ميكانيكــي لقيــاس حجــم حضنــة البيــض

.)size
السباحة بأنبوب التنفس )السباحة ، النظارة  والزعانف(  	

أو أدوات الغــوص )BCD ، المنظــم ، اســطوانة الهــواء 
لمناطــق  والزعانــف(  النظــارة   ، الغــوص  كمبيوتــر   ،

التغذيــة أو مســوحات وضــع العامــات فــي المــاء.
عمــق  	 لقيــاس  الزجاجيــة  األليــاف  مــن  قيــاس  شــريط 

الســاحف  وحجــم  وجــد(  )إن  المســار  وحجــم  العــش 
)طــول الدرقــة القرنــي وعرضــه وأطــوال الــرأس والذيــل 

التعشــيش. شــواطئ  مســوحات  فــي  ذلــك(  إلــى  ومــا 

قدمة )Callipers( للقياسات المستقيمة. 	
ميزان مقاوم للماء المالح لقياس الوزن. 	
عامــات معدنيــة )التيتانيــوم( باإلضافــة إلــى أداة وضــع  	

مســوحات  مــن  كل  فــي  الســاحف  لتمييــز  العامــات 
مناطــق التعشــيش ومناطــق التغذيــة.

 فريق المسح 	.	.	

هنــاك حاجــة إلــى اثنيــن مــن المســاحين علــى األقــل إلجــراء 
أن  مــن  للتأكــد  التغذيــة  ومناطــق  التعشــيش  مســوحات 
البيانــات يتــم جمعهــا بشــكل صحيــح وفــي الوقــت المناســب. 
وخــال موســم ذروة التعشــيش ، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى 
المزيــد مــن المســاحين إلجــراء مســوحات تعشــيش الشــاطئ 
، خاصــة إذا كانــت الســاحف تعشــش فــي منطقــة كبيــرة أو 
فــي أكثــر مــن موقــع. ويمكــن أيًضــا تقســيم الشــواطئ الممتــدة 
إلــى قطاعــات أقصــر بطــول واحــد كيلومتــر ، ويتــم مســحها 
بشــكل منفصــل بواســطة فــرق مختلفــة.  وبالنســبة لجميــع 
المســوحات الموضحــة أدنــاه ، يجــب تدريــب فريــق المســح 
علــى الطريقــة ، كمــا يجــب أن يكونــوا علــى درايــة بتصنيــف 
األنــواع وباســتخدام معــدات المســح األساســية. أمــا بالنســبة 
لمســوحات المســتوى 2 ، قــد يحتــاج الفريــق إلــى التدريــب 
علــى كيفيــة التعامــل مــع الســاحف بأمــان ووضــع عامــات 
أثنــاء  اقتضــت الضــرورة. وقــد يحتــاج األفــراد  إذا  الترقيــم 
مســح مناطــق التغذيــة إلــى الراحــة فــي المــاء ويفضــل أن 

يكونــوا قادريــن علــى الســباحة والغــوص.

التدريب / الخبرة 	.	.	

التعشــيش  شــواطئ  لمراقبــة  المســتخدمة  الطــرق  تعتبــر 
ومناطق التغذية بسيطة إلى حد ما وسهلة المتابعة ويمكن 
تعليمهــا بســهولة لآلخريــن الذيــن يرغبــون فــي المشــاركة فــي  
مراقبــة الســاحف.  ويجــب علــى المســاحين الجــدد إجــراء 
أنهــم  مــن  للتأكــد  أواًل  متمــرس  مســاح  مــع  ميدانــي  مســح 
علــى درايــة بالبروتوكــول ويمكنهــم جمــع مجموعــات بيانــات 
موثوقــة.  كمــا يمكــن ألحــد الباحثيــن الميدانييــن ذوي الخبــرة 
أو  التعشــيش  شــواطئ  فــي  األفــراد  مــن  مجموعــة  تدريــب 
مناطــق التغذيــة  باإلضافــة إلــى تعريــف األنــواع واإلشــراف 
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علــى جــودة البيانــات التــي تــم جمعهــا

خطوات العمل الحقلي 	.	

ــة األمــد  يصــف القســم التالــي طــرق الرصــد والمراقبــة طويل
لشــواطئ تعشــيش الســاحف ومناطــق التغذيــة. وعــادًة مــا 
ُتســتكمل مســوحات شــواطئ التعشــيش ســيًرا علــى األقــدام 
، بينمــا يمكــن إجــراء عمليــات مســح مناطــق التغذيــة عــن 
طريــق الســباحة أو الغــوص أو مــن علــى القــارب. تســتند 
اإلجــراءات الميدانيــة الموضحــة أدنــاه إلــى تلــك المنصــوص 
عليهــا فــي دليــل الهيئــة لطــرق مســح الموائــل واألنــواع القديــم 

:)Pilcher, 2004(

 مسوحات شواطئ التعشيش المستوى- 1 ..	.	

إن الغــرض مــن طريقــة مســح شــواطئ التعشــيش )المســتوى 
منطقــة  داخــل  الســاحف  أعشــاش  وجــود  تحديــد  هــو   )1
خصائــص  حــول  األساســية  المعلومــات  وجمــع  الدراســة 
الموقــع. وتعتبــر هــذه الطريقــة مناســبة لاســتخدام كجــزء مــن 
مســوحات اســتطاعية لبرامــج الرصــد والمراقبــة الممتــدة. 
المســح  واســتمارة  دليــل  يوجــد  الفصــل  هــذه  نهايــة  وفــي 

)الملحــق 7.5(  1 المســتوى  لمســوحات 

كمــا يمكــن دمــج طريقــة المســتوى 1 مــع مســوحات التقييــم 
الســاحلية الســريعة لتوفيــر »صــورة عامــة« للوضــع الحالــي 
عبــر منطقــة واســعة أو يمكــن اســتخدامها كجــزء مــن برنامــج 

الرصــد والمراقبــة طويــل األمــد. 

اســتخدامًا  األكثــر  المســوحات  مــن  تعتبــر  الطريقــة  وهــذه 
علــى نطــاق واســع بســبب ظهــور الســاحف علــى الشــواطئ 
للتعشــيش وســهولة دراســتها بعــد ذلــك. وإجــراء المســوحات 
علــى مــدى عــدة مواســم يمكــن أن تعطــي مؤشــرا لاتجاهــات 
الســائدة فــي حجــم األعــداد المعششــة.  وينبغــي أن يكــون 
المســاحين مــزودون باســتمارات البيانــات المصممــة ســلفًا، 
وأقــام وكاميــرا. وعــادة مــا يتــم تســيير دوريــات الشــاطئ ســيرا 
علــى األقــدام فــي الصبــاح الباكــر. حيــث يســير فريــق )فــرق( 
مســارات  وجــود  عــن  بحًثــا  الشــاطئ  طــول  علــى  المســح 
للســاحف. وتشــمل المعلومــات األخــرى التــي يتــم جمعهــا 

مــا يلــي: نــوع الســاحف ، والتــي يمكــن تحديدهــا مــن خــال 
حجم ونوع المســارات ، ودليل نجاح التعشــيش ، واالفتراس 

والتهديــدات األخــرى. 

أدنــاه  المبينــة  والمنهجيــة  المســح  طريقــة  إتبــاع  ويمكــن   
:)Pilcher,2004(

تحديد منطقة المسح. 	
تجهيــز معــدات المســح فــي الليلــة الســابقة للمســح بمــا  	

وأقــام  المســح  ولوحــة  البيانــات  اســتمارات  ذلــك  فــي 
العالمــي  المواقــع  تحديــد  ونظــام  والكاميــرا  الرصــاص 
)GPS( والمناظيــر وشــريط القيــاس وخريطــة منطقــة 

المســح.
تقســيم  المنطقــة إلــى وحــدات فرعيــة صغــرى، ال تكــون  	

أبعــد مــن 1 كــم.
القيــام بدوريــات بعــد وقــت قصيــر مــن شــروق الشــمس،  	

قبــل أن تحجــب الشــمس والرمــال مســارات الســاحف.
يمكــن تعــداد المســارات ليــًا إذا كان هنــاك مســح آخــر  	

للشــواطئ يجــرى فــى نفــس الوقــت، بالرغــم مــن أن ذلــك 
يســبب قلقــًا للســاحف المعششــة.

التحرك على طول آخر خط الرتفاع المد. 	
بقايــا  	 التعشــيش،  حفــر  الزحــف،  ونــوع  عــدد  تســجيل 

المذبوحــة. والســاحف  البيــض 
التمييــز بيــن الزحــف الجديــد )الســاحف العائــدة خــال  	

خــط المــد لليلــة الســابقة( والزحــف القديــم. وهــذا يتيــح عــد 
الســاحف التــي تعشــش فــي الليلــة الســابقة، وإجمالــي 

العــدد خــال األيــام القليلــة الماضيــة.
تحديد اتجاه دفع الرمال، وبالتالي اتجاه الزحف. 	
إتبــاع الزحــف الناشــئ والبحــث عــن الرمــال الهشــة التــي  	

تغطــي آثــار الزحــف.
تحديــد مــا إذا كان ظهــور الســاحف أدى إلــى النجــاح  	

فــي بنــاء األعشــاش؛ وأيضــًا تســجيل أعــداد  الحفــر غيــر 
الناجحــة )إن وجــدت( والتــي قامــت الســاحف بحفرهــا.

التأكــد مــن طــول أثــر الزحــف )إذا كان زحــف العــودة  	
المحتمــل أن  أطــول بكثيــر مــن زحــف الظهــور، مــن 
تكــون الســلحفاة قــد اســتغرقت فتــرة طويلــة علــى الشــاطئ 
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ممــا يشــير إلــى أن هنــاك فرصــة جيــدة لتعشيشــها. يجــب 
االنتبــاه إلــى أنهــا ربمــا كانــت تتجــول فقــط أو تحفــر دون 

جــدوى(.
إذا كانــت الحفــر ناتجــة عــن حيوانــات مفترســة، ينبغــي  	

أن يكــون ذلــك عامــة علــى النجــاح فــي التعشــيش، مــع 
الســلحفاة  االفتــراس )ألن  تعليــق إضافــي علــى عمليــة 

قامــت بالفعــل بوضــع البيــض(.
عندمــا ال يكــون مــن المؤكــد نجــاح التعشــيش، ينبغــي  	

وضــع عامــة غيــر معــروف علــى نجــاح التعشــيش.
تجنــب ازدواجيــة عــد المســارات بوضــع عامــة )بعصــا  	

مثــًا( علــى المســارات التــي تــم عدهــا.
تحديد نوع السلحفاة بنوع المسار. 	
اســتخدام النتائــج مــن عمليــة العــد لتحديــد عــدد وكثافــة  	

الســاحف التــي تعشــش فــي كل منطقــة؛ وهــذه البيانــات 
يمكــن أيضــا أن توفــر فهمــًا للتقلبــات الموســمية المتداخلــة 

بعــد إجــراء العــد لعــدة مواســم.
نــوع  	 الموقــع؛  للشــواطئ:  التاليــة  الخصائــص  تســجيل 

المنحــدر،  العــرض،  الشــاطئ؛  النباتــي؛ طــول  الغطــاء 
؛  الدمــج(  الحبيبــات،  ونــوع  )حجــم  الشــاطئ   تكويــن 
أنهــار؛  وجــود  وجود/عــدم  األمــواج؛  وأنمــاط  حــاالت 
تهديــدات  أو  اصطناعيــة  إنشــاءات  وجــود  وجود/عــدم 

. محتملــة

 مسوحات مناطق التغذية المستوى- 1 	.	.	

التغذيــة )المســتوى  الغــرض مــن طريقــة مســح مناطــق  إن 
1( هــو جمــع المعلومــات حــول توزيــع الســاحف البحريــة 
المســوحات  إجــراء  يتــم  حيــث  الغــذاء.  عــن  تبحــث  والتــي 
الهــادئ  الطقــس  خــال  ويفضــل  النهــار  ســاعات  خــال 
لســهولة المراقبــة والرصــد وتوفــر الخدمــات اللوجســتية. كمــا 
يمكــن إكمــال الطريقــة مــن قــارب صغيــر أو أثنــاء الســباحة 
لهــذه  المســح  واســتمارة  دليــل  الغــوص.  أو  )الســنوركيلنج( 

الملحــق 7.6. فــي  الطريقــة مرفقــة 

وتتضمــن هــذه الطريقــة تســجيل ومراقبــة الســاحف داخــل 
منطقــة البحــث عــن الغــذاء ، جنًبــا إلــى جنــب مــع ســلوكها 

وخصائــص الموئــل )درجــة حــرارة الميــاه ، والعمــق ، والموئــل 
والتيــار(. وإذا تــم إجــراء عمليــات المســح مــن قــارب صغيــر 
، فيمكــن تســجيل إحداثيــات المنطقــة التــي تــم مســحها وموقــع 
 ،GPS الـــ الغــذاء باســتخدام  التــي تبحــث عــن  الســاحف 
كمــا يمكــن للمســاحين ســحب جهــاز الـــ GPS فــي حاويــة 
مقاومــة للمــاء علــى الســطح. ويجــب إجــراء المســوحات فــي 
الميــاه مــن قبــل أزواج مــن المســاحين )الغواصيــن( ألســباب 
تتعلــق بالســامة. ويمكــن للمســاحين أن تســبح فــي مقاطــع 
عرضيــة بالتــوازي علــى مســافة متفــق عليهــا متباعــدة فــي 
الفرديــة. وبعــد ذلــك  التغذيــة وتســجيل ماحظاتهــم  منطقــة 
يمكــن للمســاحين مقارنــة ماحظاتهــم وتوحيدهــا ومعايرتهــا 

فــي نهايــة عمليــة المســح.

تجهيــز معــدات الحقــل قبــل المســح بمــا فــي ذلــك نمــوذج  	
 GPS ، المســح ، اللوحــات ، أقــام الرصــاص والكاميــرا

، المناظيــر.
سجل اسم بداية موقع المسح ووقت البدء. 	
إذا كان نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( متاًحــا  	

أيــة  إلــى موضــع  باإلضافــة  البدايــة  فســّجل موضــع   ،
تصادفهــا ســلحفاة 

العالمــي  	 المواقــع  تحديــد  نظــام  توفــر  عــدم  حالــة  فــي 
)GPS( ، قــم بتســجيل الوقــت الــذي تصــادف فيــه أيــة 

ة ســلحفا
ســجل نــوع الســاحف إذا كانــت معروفــة وحــاول التقــاط  	

الصــور
ســجل مــا إذا كانــت الســلحفاة تبحــث بنشــاط عــن الغــذاء  	

أو تســبح أو كانــت فــي وقــت الراحــة عنــد رؤيتهــا.
وســرعة  	 الحــرارة  ودرجــة  الميــاه  )عمــق  الموئــل  ســجل 

التيــار واالتجــاه ونــوع الركيــزة( متــى شــوهدت الســاحف 
الموائــل. اســتخدام  لتحديــد 

الموقــع  	 اســم  بتســجيل  قــم   ، المســح  نهايــة عمليــة  فــي 
االنتهــاء. ووقــت  النهائــي 

إذا كان GPS متاًحــا ، فقــم بتســجيل إحداثيــات موضــع  	
النهاية.
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 مسوحات شواطئ التعشيش المستوى -2 	.	.	

التعشــيش  شــواطئ  مســح  طريقــة  مــن  الغــرض  أمــا 
)المســتوى- 2( هــو تحديــد مــدى نجــاح تعشــيش الســاحف 
عنــد وصولهــا إلــى الشــاطئ وجمــع معلومــات مورفولوجيــة 
إضافيــة حــول أفــراد الســاحف وخصائــص الموقــع. وتعتبــر 
الرصــد والمراقبــة طويلــة  لعمليــات  مناســبة  الطريقــة  هــذه 
فــي  الطريقــة مرفقــة  لهــذه  المســح  دليــل واســتمارة  األمــد. 

.7.7 الملحــق 

لهــذه  طبقــَا  والمســح  الرصــد  عمليــات  تجــرى  مــا  وعــادة 
الطريقــة أثنــاء ســاعات الليــل وبعــد غــروب الشــمس مباشــرة 
والتــي  المنقــار،  الســلحفاة صقريــة  مســوحات  باســتثناء   ،
يمكــن رصدهــا نهــارَا ألنهــا تعشــش خــال ســاعات النهــار. 
ويجــب زيــادة كثافــة عمليــات الرصــد والمســح خــال ذروة 
موســم التعشــيش ، ســواء مــن حيــث تواتــر المســوحات أو 
عــدد المســاحين المشــاركين فــي عمليــات الرصــد والمراقبــة 

 .)Pilcher, 2004(

أدنــاه  المبينــة  والمنهجيــة  المســح  طريقــة  إتبــاع  ويمكــن 
:)Pilcher, 2004(

فــي اليــوم الســابق لعمليــة المســح ، قــم بتجهيــز المعــدات  	
الحقليــة بمــا فــي ذلــك نمــوذج المســح وأقــام الرصــاص 
 )GPS( العالمــي  المواقــع  تحديــد  ونظــام  والكاميــرا 

والمناظيــر وشــريط القيــاس وخريطــة منطقــة المســح.
ابــدأ الدوريــة عنــد أحــد أطــراف الشــاطئ بعــد غــروب  	

الشــمس بوقــت قصيــر.
تحــرك علــى طــول خــط الشــاطئ )خــط المــد العالــي(  	

الزحــف والمســارات وموقــع حفــر  ونــوع  عــدد  وســجل 
التعشــيش وقشــر البيــض وأي دليــل علــى الســاحف 

المذبوحــة.
الشــاطئ  	 إلــى  قادمــة  ســلحفاة  علــى  العثــور  تــم  إذا 

للتعشــيش ، توقــف ثابتــَا حتــى تتجنــب إزعاجهــا. اســمح 
للســلحفاة بإنهــاء حفرتهــا قبــل االقتــراب. تجنــب إصــدار 
ضوضــاء عاليــة أو حــركات مفاجئــة وتجنــب اســتخدام 

التصويــر بالفــاش.

بمجــرد أن تنتهــي الســلحفاة مــن الحفــر ، حــاول تســجيل  	
مــن  اقتــرب   .)clutch size( البيــض حجــم حضنــة 
عــن  وابحــث   ، الخلــف  مــن  شــديد  ببــطء  الســلحفاة 
عــداًدا  اســتخدم  ثــم   ، البيــض  بعــد  يســمح  موضــع 

عنــد وضعــه. البيــض  عــدد  لحســاب  ميكانيكًيــا 
للمســاعدة  	  GPS بالـــ  العــش  موقــع  إحداثيــات  ســجل 

فــي إعــادة معرفــة المــكان ولتحديــد نجــاح الحضانــة فــي 
نهايــة فتــرة التعشــيش.

بمجــرد اكتمــال التعشــيش وانتهــاء الســلحفاة مــن ردم الحفــرة 
ووضــع  للعــش  قياســات  إجــراء  حينهــا  الممكــن  فمــن   ،
أدنــاه(. )انظــر  المورفولوجيــة  القياســات  وأخــذ  العامــات 

 مسوحات مناطق التغذية المستوى- 2 	.	.	

للطــرق  وفًقــا  التغذيــة  مناطــق  مســوحات  إجــراء  يتــم 
أيًضــا  تتضمــن  ولكنهــا   ،  1 المســتوى-  فــي  الموضحــة 
القيــاس المورفومتــري ووضــع العامــات ، كمــا هــو موضــح 
فــي األقســام أدنــاه. كمــا يجــب إكمــال طريقــة مســح مناطــق 
التغذيــة )المســتوى -2( مــن قــارب صغيــر دليــل واســتمارة 

المســح لهــذه الطريقــة مرفقــة فــي الملحــق 7.8.

 طرق الترقيم بالعالمات وإعادة األسر  	.	.	
)المستوى 2 و 3(

يمكــن إكمــال عمليــة ترقيــم الســاحف عــن طريــق وضــع 
التعشــيش أو  أثنــاء مســح مناطــق  العامــات )التيتانيــوم( 
التغذيــة. وتســاعد طــرق الترقيــم وإعــادة األســر علــى تتبــع 
، وأيضــًا  تعشــيش  عــدة مواســم  الســاحف خــال  حركــة 
النمــو  ومعــدالت  الموقــع  دقــة  مــدى  تحديــد  فــي  تســاعد 
الهجــرة  وأنمــاط  الحجــم  وفئــة  والوفــرة  الســكانية  والتركيبــة 

المســح. منطقــة  داخــل  التغذيــة  وعــادات 

ويعتبــر اإلمســاك بالســاحف البحريــة أثنــاء تواجدهــا علــى 
الشــاطئ أســهل بكثيــر ممــا هــو عليــه فــي الميــاه ، حيــث 
أن الحيوانــات كبيــرة الحجــم وتتحــرك ببــطء علــى الشــاطئ. 
ويجــب تنفيــذ كلتــا الطريقتيــن فقــط مــن قبــل مســاحين ذوي 
خبــرة أو بعــد التدريــب للحــد مــن الضغوطــات والتأثيــرات 
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علــى هــذه الحيوانــات.

وطــرق اإلمســاك بالســاحف موضحــة وملخصــة فيمــا يلــي 
:)Pilcher, 2004(

اإلمساك باإلناث بعد التعشيش على الشاطئ )المستوى 
)2-

أثنــاء عمليــات مســح مناطــق التعشــيش علــى الشــواطئ ، 
يمكــن اإلمســاك بإنــاث الســاحف بعــد االنتهــاء مــن وضــع 
البيــض عــن طريــق وضــع صنــدوق خشــبي كبيــر مفتــوح 
يمنــع  وهــذا  البحــر.  إلــى  تعــود  أن  قبــل  الســلحفاة  فــوق 
الســلحفاة مــن العــودة نحــو الشــاطئ ممــا يتيــح للمســاحين 
الوقــت لوضــع العامــات وأخــذ القياســات الشــكلية. ويجــب 
إكمــال القياســات ووضــع العامــات بهــدوء وفــي أســرع وقــت 

ممكــن لتقليــل أي إجهــاد قــد يوثــر علــى الســاحف.

اإلمساك بالسالحف من مناطق التغذية )المستوى- 3(
مــن الممكــن اإلمســاك بالســاحف أثنــاء عمليــات التغذيــة 
بواســطة قــارب صغيــر باســتخدام طريقــة تعــرف باســم روديــو 
كابتشــر )Rodeo Capture( أو طريقة ســباق رعاة البقر،  
حيــث تحتــاج هــذه الطريقــة ممارســة ويجــب أن يتــم تنفيذهــا 
بواسطة مساحين ذوي خبرة أو بعد عمليات تدريب ممتدة.

وتتطلــب هــذه الطريقــة مــا ال يقــل عــن اثنيــن مــن المســاحين 
باإلضافــة إلــى قائــد متمــرس للقــارب،  كمــا يجــب أن يكــون 
بالســامة وأن يظــل متحكمــَا طــوال  القــارب واعًيــا  ســائق 
الوقــت. ومــن خــال هــذه الطريقــة ينــزل المســاح األول إلــى 
الميــاه ويقــوم بماحقــة الســلحفاة ويبقــى المســاح الثانــي علــى 

القــارب للمســاعدة.

وقــد تكــون هنــاك مخاطــر علــى المســاح األول مــن القفــز 
ذلــك االصطــدام بمروحــة  فــي  بمــا   ، قــارب متحــرك  مــن 
القــارب، أو بالقــاع  أو االصطــدام بقــوة بالســلحفاة نفســها، 
لذلــك يجــب تجربــة هــذه الطريقــة فقــط بواســطة مســاح ذو 
خبــرة وأيضــا أن يكــون ســباح ماهــر باإلضافــة إلــى وجــود 

ســائق قــارب مختــص وذو خبــرة.

:)Pilcher, 2004( والطريقة والمنهجية مبينة كما يلي

ياحــق قائــد القــارب الســلحفاة حتــى تتعــب وتبطــئ مــن  	
حركتهــا.

يقفــز الشــخص الثانــي إلــى المــاء قبــل الســلحفاة بقليــل  	
بالســلحفاة  اإلمســاك  وعليهــم  بهــا.  اإلمســاك  لمحاولــة 
مــن الدرقــة عنــد الحراشــف القفويــة خلــف الرقبــة وتحــت 
إلــى  الســلحفاة  يميلــون  ثــم   ، للــدرع  الخلفيــة  النهايــة 
األعلــى. وقــد تحــاول الســلحفاة أن تســبح بعيــًدا وتتجــه 

ألعلــى ، وبعــد ذلــك ال يمكنهــا المضــي قدًمــا.
يعــود قائــد القــارب إلــى المســاح األول والســلحفاة، كمــا  	

يســاعد المســاح الثانــي الموجــود علــى متــن القــارب فــي 
تأميــن الســلحفاة ورفعهــا علــى متــن القــارب.

يمكــن  	  ، القــارب  متــن  علــى  الســلحفاة  دخــول  بمجــرد 
إجــراء القياســات والترقيــم والــوزن ثــم إطاقهــا بعــد ذلــك.

ويمكــن للمســاحين بعــد ذلــك تســجيل إحداثيــات موقــع  	
القــارب وتســجيل   GPS اإلمســاك باســتخدام مســتقبل

عمــق الميــاه ونــوع الركيــزة عنــد نقطــة اإلمســاك.

 القياسات المورفولوجية )المستوى 2( 	.	.	

شــواطئ  فــي  للســاحف  المورفولوجيــة  الصفــات  تقــاس 
التعشــيش للربــط بيــن حجــم الجســم واإلنتاجيــة اإلنجابيــة، 
وفــي مناطــق التغذيــة لتحديــد التواتــر فــي طبقــات األحجــام 
)لتحديــد التركيبــة الديموغرافيــة(، ولرصــد معــدالت النمــو - 
 Pilcher( الاحقــة )فــي حــاالت إعــادة األســر )اإلمســاك

.)2004

ويوضــح الملحــق 7.3 والملحــق 7.4 الشــكل المورفولوجــي 
للســاحف والقياســات الخارجيــة األكثــر شــيوًعا للســاحف. 
هــذه  تســجيل  دليــل   7.8 و   7.7 الماحــق  توضــح  كمــا 
القياسات في مناطق التعشيش وكذلك في مناطق التغذية.

ويفضــل أن يقــوم أحــد المســاحين بأخــذ جميــع القياســات 
لضمــان تقليــل األخطــاء بقــدر اإلمــكان، وإذا لــم يكــن ذلــك 
ممكنــَا ، يجــب علــى جميــع المســاحين التدريــب علــى طــرق 
القيــاس وتوحيدهــا قبــل جمــع البيانــات الفعليــة. كمــا يمكــن 
القيــاس علــى جثــة ســلحفاة أو عينــة  للمســاحين ممارســة 
دائًمــا  العينــة  تســجيل حجــم  يجــب  البدايــة  وفــي  ســلحفاة. 
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فــي  البيانــات. ويجــب األخــذ  مــن صحــة ملخــص  للتأكــد 
االعتبــار أن متوســط القياســات المأخــوذ مــن بيــن أربعــة 
أفــراد لــن يكــون دقيًقــا مثــل متوســط مأخــوذ مــن 100 فــرد.

ويتــم أخــذ القياســات المنحنيــة فــوق الدرقــة باســتخدام شــريط 
قياس من األلياف الزجاجية )± 1 مم( ، بينما يتم تسجيل 
قياســات الطــول المســتقيم باســتخدام قدمــة )± 0.1 مــم(، 
ويجــب أن تكــون فتحــة القدمــة )طولهــا( أكبــر بقليــل مــن 
الطــول األقصــى المتوقــع لضمــان الدقــة. وأيضــا يجــب أن 
يتــم تســجيل جميــع البيانــات فــي محاولــة قيــاس واحــدة. وقبــل 
ــة البرنقيــل أو أيــة كائنــات أخــرى  عمليــة القيــاس يجــب إزال

مــن التــي تنمــو فــوق الدرقــة بأيــة آلــة حــادة )الزرديــة(.

 طريقة وضع العالمات )الترقيم( المعدنية  	.	.	
)المستوى 3( 

يمكــن ترقيــم الســاحف التــي يتــم اإلمســاك بهــا فــي مناطــق 
التعشــيش أو مناطــق التغذيــة باســتخدام عامــات التيتانيــوم 
المرقمــة ، والتــي يتــم تثبيتهــا علــى الحافــة الخلفيــة القريبــة 
علــى جانبــي الزعانــف األماميــة. وتركيــب هــذه العامــات 
يتطلــب معــدات متخصصــة ويجــب أال تتــم تجربتهــا إال مــن 

قبــل مســاحين ذوي خبــرة أو بعــد التدريــب المناســب.

تــم  إذا  العامــات  ذوي  الســاحف  أفــراد  تســجيل  ويجــب 
يتــم  لــم  إذا  حتــى   ، األخــرى  المســوحات  أثنــاء  رصدهــم 
العامــات  ســجات  وتضــاف   ، جديــدة  تركيــب عامــات 
التــي  والطــرق  واإلقليميــة.  الوطنيــة  البيانــات  قاعــدة  إلــى 
يمكــن اســتخدامها لإمســاك بالســاحف وتركيــب العامــات 

يلــي: كمــا  موضحــة   )Pilcher, 2004(

علــى  	 عامــات  بعــدة  العامــات  وضــع  علــى  تــدرب 
الســاحف. مــع  التعامــل  قبــل  المقــوى  الــورق  مــن  قطعــة 

ضــع عامــة علــى جانــب واحــد مــن الماكيــت )نمــوذج  	
مطابــق( بالطــاء لتحديــد الموضــع العلــوي.

ألصق البطاقات الاصقة مًعا على األكمام المصنوعة  	
مــن الــورق المقــوى لتقليــل فقــد البطاقــات والحفــاظ علــى 

ترتيــب العامات.
افحــص الســاحف بحًثــا عــن عامــات ســابقة أو مــكان  	

لعامــات مفقــودة قبــل وضــع عامــات جديــدة وســجل 
الماحظــات.

ال تستبدل الملصقات القديمة إال إذا بدت متآكلة بشدة  	
ومعرضة للفقدان بســهولة.

ســجل جميــع العامــات الســابقة للحفــاظ علــى البيانــات  	
القديمــة للســلحفاة.

يجــب أيًضــا تســجيل الســاحف التــي تــم ترقيمهــا مســبقا  	
ولكــن تــم فقــد العامــات، حيــث يوفــر هــذا معلومــات عــن 

معــدل فقــد العامــات.
ضــع عامــة علــى الســاحف الجديــدة علــى الحافــة الخلفيــة 
فــرص  لتقليــل   )7.2 )شــكل  أماميــة  زعنفــة  لــكل  القريبــة 

التآكل والتشابك وخلع العامة.

وطريقة تبيت العامات هي عملية من خطوتين: 	
النقطــة 	  المشــبكية بحيــث تختــرق  التثبيــت  أداة 

الحــادة الزعنفــة ،
طــرف 	  انحنــاء  لضمــان  أكبــر  قــوة  اســتخدم 

مؤخــرة  فــي  آمــن  بشــكل  وإغاقهــا  العامــة 
مــة لعا ا

تحقــق مــن أن العامــة متصلــة بإحــكام ، وأن النقطــة  	
االســتقبال  فتحــة  خــال  انعقــدت  قــد  للعامــة  الحــادة 
تنحنــي  أن  الممكــن  مــن  القفــل.  إلــى وضــع  وانحنــت 
االســتقبال  جانــب  أســفل  أخــرى  مــرة  الحــادة  النقطــة 

خارجهــا. أو   ، للعامــة 
اترك فجوة 0.5-1.0 سم بين الحافة الخلفية للزعانف  	

والحافــة الخلفيــة للعامــة عنــد وضــع العامــات علــى 
الســاحف البالغــة )الشــكل 7.2(.

اتــرك مســافة 1.0 ســم بيــن الحافــة الخلفيــة للزعانــف  	
والحافــة الخلفيــة للعامــة عنــد وضــع العامــات علــى 

الســاحف التــي لــم تبلــغ بعــد.
ســجل رقــم العامــة وموضعهــا )علــى أيــة زعنفــة( فقــط  	

بعــد إتمــام وضــع العامــات بنجــاح. يمكــن أن تتلــف 
العامــات عنــد التركيــب ويجــب التخلــص منهــا ، ومــن 
الممكــن أن تنســى تغييــر الرقــم إذا كان مســجًا مســبًقا. 
يجــب فقــط تســجيل العامــة الموضوعــة بالفعــل علــى 
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السلحفاة.
ضــع العامــة علــى الســاحف عندمــا تنتهــي مــن تغطيــة  	

تجويــف العــش بالزعانــف الخلفيــة للحــد مــن احتماليــة 
إزعــاج الســلحفاة ، ممــا قــد يجعلهــا تتخلــى عــن عمليــة 

التعشــيش.
ضــع عامــة علــى الســاحف التــي تظهــر ولكنهــا تفشــل  	

فــي التعشــيش عنــد عودتهــا إلــى البحــر ، حيــث إنهــا 

عــادة مــا تعــود إلــى العــش فــي وقــت أو تاريــخ الحــق.
الهيئــة  إلــى  العامــات  ســجات  مــن  نســخ  تقديــم  يجــب 
اإلقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن 
)PERSGA( مــن قبــل الباحــث فــي نهايــة كل فتــرة بحــث 
، بحيــث يمكــن للهيئــة اإلقليميــة االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات 
محدثــة للســاحف الموســومة )المرقمــة( فــي منطقــة البحــر 

األحمــر وخليــج عــدن.

)Pilcher, 2004( شكل 7.2. يوضح موضع العامة والمسافة بين الحافة الخارجية للعامة والحافة الخلفية للزعانف
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ملحق 7.1. الساحف البحرية الموجودة في البحر األحمر وخليج عدن
)Pilcher 2004 pictures courtesy of: Queensland Department of Environment and Heritage :المصدر( 
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.)Pilcher 2004, Miller, 1989 :ملحق 7.3.  دليل تعريفي لوصف الصفات الخارجية للساحف )المصدر
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)Pilcher 2004 :ملحق 7.4. دليل للقياسات المورفولوجية للساحف )المصدر

 :)SCL( طول الدرقة المستقيم
والتي ُتقاس على أنها مسافة خط مستقيم بين النقطة األمامية عند خط الوسط 

من حافة الدرقة إلى الطرف الخلفي من حافة الدرقة فوق الذيل

 :)CCL( طول الدرقة المنحني
والتي تقاس على أنها منحنى الدرقة على طول خط الوسط من النقطة األمامية 
في خط الوسط من حافة الدرقة إلى الطرف الخلفي من حافة الدرقة فوق الذيل

 :)SCW( عرض الدرقة المستقيم
والتي تقاس كمسافة خط مستقيم بين الحواف الخارجية للحراشيف الهامشية عند 

أعرض جزء من الدرقة المتعامد مع خط الوسط

 :)CCW( عرض الدرقة المنحني
والتي يقاس على منحنى الدرقة العمودي على خط الوسط عبر الجزء األوسع 

من الدرقة

 :)PL( )طول البطن )الباسترون
ويقاس على طول خط الوسط من انضمام الجلد والبطن عند الحافة األمامية 
إلى العظمة الخلفية البارزة. إذا لم يتم قلب السلحفاة لقياس الوزن ، فا داعي 

ألخذ هذا الطول
.

 :)PW( )عرض البطن )الباسترون
وهي عبارة عن عرض البطن عند أعرض نقطة عمودية على الطول. إذا لم يتم 

قلب السلحفاة لقياس الوزن ، فا داعي ألخذ هذا الطول
ملحوظة: بالنسبة للسلحفاة جلدية الظهر: ال يتم أخذ القياسات المنحنية أعلى 

حواف الدرقة بسبب عدم انتظام الشكل. ويتم أخذ القياس المنحني كما في 
حالة الساحف ذات الدرقة الصلبة ، ولكن يتم تمرير شريط القياس على طول 
جانب واحد من الخطوط الظهرية. كما يتم تسجيل العرض المنحني من جانب 
إلى آخر فوق قمم الحواف )الخطوط البارزة( ، عند أوسع نقطة. ويقاس الطول 
المستقيم من الحافة األمامية للدرقة عند خط الوسط إلى أبعد نقطة من الزعنفة 
الذيلية. أما قياسات البطن )الباسترون( فليست عملية في هذه الحالة وبالتالي 

ال تقاس

 :)HW( عرض الرأس
وهي المسافة المستقيمة عبر الجزء األوسع من الجمجمة. ويجب توخي الحذر 

عند إجراء هذا القياس ألن أذني السلحفاة مخفية خلف الحراشف الجانبية الكبيرة 
خلف العينين

 :)TL( طول الذيل
 )a(  )وهي المسافة من طرف الذيل إلى الحافة الخلفية للباسترون )البطن

)b( ومن طرف الذيل إلى فتحة الشرج

وزن الساحف

يجب أن توزن الساحف بميزان نابض مقاوم للماء المالح )± 0,5 كجم(. 
وأسهل طريقة لوزن الساحف هي تكوين شكل من ثمانية بحبل متين يبلغ طوله 
حوالي 2 متر. ويجب أن يكون أحد طرفي الحلقة أكبر بقليل من الطرف اآلخر 

ويجب ربط نقطة التقاطع بإحكام. وبعد قلب السلحفاة بعناية على ظهرها ، 
يمكن وضع الحلقة األصغر فوق الزعانف األمامية والرأس لدعم الجزء األمامي 

من الدرقة. أما الحلقة األكبر تلف حول الزعانف الخلفية والذيل وتدعم الجزء 
الخلفي من الدرقة. يتم وضع الميزان عند نقطة التقاطع ويتم دعمه بدعامة قوية 

حيث يتم رفعها بعد ذلك بواسطة المساحين.
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ملحق 7.5. نموذج مسح الساحف البحرية في مناطق التعشيش )المستوى- 1(

مسح الساحف البحرية في مناطق التعشيش )المستوى-1(

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه المكان
الساحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق البحث المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس

نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة 
المسح ، باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد سحاب ، 2 = مشمس جزئي 

)>50٪ سحاب( ، 3 = مشمس و سحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 
5 = سحابة ومطر.

سرعة الرياح
نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن تسجيلها في أعلى ورقة 
المسح باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )4-6 عقدة( ، 
3 =  معتدل )7 -10 عقدة( ، 4 = قوي )11-15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة 
المسح. استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على سبيل 

المثال ، تأتي الرياح من SE وما إلى ذلك(.

خصائص شواطئ التعشيش

سجل درجة حرارة الهواء )in °C(درجة الحرارة

صف نوع الغطاء النباتي على الشاطئ، إذا كانت األنواع النباتية غير معروفة ، فقم بالتقاط نوع الغطاء النباتي
صورة للنباتات وأية صفات وظواهر مميزة.

سجل نوع الشاطئ عن طريق الدوران حول نوع التربة السائد )الحصى والرمل الخشن والرمل نوع الشاطئ
المتوسط والرمل الناعم(

سجل طول الشاطئ ، باستخدام شريط قياس أو عجلة مسح ، أو عن طريق قياس طول طول الشاطئ
الشاطئ من الخريطة.

سجل عرض الشاطئ ، باستخدام شريط قياس أو عجلة مسحعرض الشاطئ

سّجل ميل الشاطئ بالدرجات بالنسبة إلى االمتداد األفقي ، بحيث يكون المستوى المسطح ميل الشاطئ
صفًرا ، والرأسي يساوي 90 درجة.

سجل التعرض لألمواج، استخدم المقياس التالي: 1 = ال شيء ، 2 = طفيف ، 3 = التعرض لألمواج
متوسط ، 4 = قوي ، 5 = قوي جًدا

سجل اتجاه الموجة باستخدام وردة البوصلة لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على اتجاه األمواج
)SSE أو جنوبية جنوبية شرقية SE سبيل المثال جنوبية شرقية

سجل ما إذا كانت هناك مباٍن أو أية تركيبات من صنع اإلنسان على الشاطئ.األنشطة البشرية

سجل التهديدات المحتملة الموجودة أثناء المسح والتي قد تعيق التعشيش الناجح. مهددات أخرى

مسح مناطق التعشيش للساحف
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مسح الساحف البحرية في مناطق التعشيش )المستوى-1(

سجل إحداثيات أماكن التعشيش والمسارات بالـ GPS.  ويمكن استخدام إحداثيات النقطة نقطة البداية 
GPS كما هي مخّزنة في )original waypoint(  األصلية

سجل وجود أي مسارات للتعشيش شوهدت ، وما إذا كان المسار جديًدا )F( أو قديًما )O(.عمر المسارات )قديمة / حديثة(

سجل أنواع الساحف التي صنعت المسارات. إذا لم يتم التعرف عليها ، سجلها كمجهولة.النوع

إذا كانت محاولة التعشيش ناجحة، وكان هناك دليل على وجود حفرة في نهاية المسار، التعشيش الناجح )ال / نعم(
أدخل Y لإجابة على »نعم« أو »N” لإجابة على “ال”

ضع عامة إذا كان هناك دليل على وجود االفتراس.اإلفتراس )للبيض(

عد وسجل عدد الحفر الكاذبة إن وجدت.عدد الحفر الكاذبة

سجل عرض المساراتعرض المسار 

سجل طول المساراتطول المسار

ضع عامة في هذا المربع لتسجيل وجود عش قديمالعش القديم

ضع عامة في هذا المربع لتسجيل وجود بقايا قشور البيض.قشور البيض

ضع عامة في هذا المربع لتسجيل وجود جثة سلحفاة.بقايا ساحف ميتة

سجل وجود أي مسارات النبعاث الصغار شوهدت داخل منطقة المسح.مسارات اإلنبعاث للصغار

سجل أي مشاهدات النبعاث صغار الساحف داخل منطقة المسحوجود إنبعاث  للصغار

الصور الفوتوغرافية
سجل رقم البداية والنهاية للصور. هناك طرق مختلفة للمساعدة في التمييز بين الصور 

من مواقع مختلفة. يمكنك كتابة رقم إحداثيات كل صورة على ورقة وتصوير الرقم. يمكنك 
تصوير نموذج االستطاع بين المواقع 

ماحظات أخرى
اكتب وصًفا موجًزا لما تاحظه ، مع ذكر أي أنشطة بشرية تحدث أو من المتوقع حدوثها 

بالقرب من منطقة المسح ، أو عامات ترقيم قديمة أو كدمات على الساحف أو أية 
معلومات أخرى ذات صلة يمكن استخدامها في المراقبة طويلة األمد.
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ملحق 7.6. نموذج مسح الساحف البحرية في مناطق التغذية )المستوى- 1(

مسح الساحف البحرية في مناطق التغذية )المستوى-1(

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين فريق المسح

الطقس
نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح ، 
باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>50٪ سحاب( 
، 3 = مشمس و سحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

سرعة الرياح
نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن تسجيلها في أعلى ورقة المسح 

باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )4-6 عقدة( ، 3 =  معتدل 
)7 -10 عقدة( ، 4 = قوي )11-15 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة 

المسح. استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على سبيل 
المثال ، تأتي الرياح من SE وما إلى ذلك(.

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

مسح مناطق تغذية الساحف

رقم / احداثيات نقطة البداية )النقطة 
األصلية

إذا تم استخدام المسح بطريقة علم المواطن ، فيمكن استخدام هذا العمود لتسجيل رقم تسلسلي لكل 
سلحفاة فردية تمت ماحظتها. إذا تم إجراء المسح من قارب وكان هناك إمكانية استخدام نظام 
تحديد المواقع العالمي )GPS( ، فقم بتسجيل إحداثيات الموقع الذي صادفته السلحفاة. يمكنك 

 GPS استخدام إحداثيات الموقع األصلي كما هو مخّزن في

سجل أنواع الساحف التي تمت مشاهدتها أثناء مسح منطقة التغذية.النوع 

سجل ما كانت تفعله السلحفاة عند مشاهدتهانشاط السلحفاة

سجل درجة حرارة المياه  )in °C(درجة حرارة المياه

سجل عمق المياه التي تم مشاهدة الساحف ترعى فيهعمق المياه

سجل وصف الموقع ، مثل الغطاء القاعي الرئيسي وأشكال الحياة الحالية والتكوينات المختلفةالموئل

سجل شدة التيار في منطقة المسح ، استخدم المقياس التالي: 1 = ال شيء 2 = طفيف ، 3 = شدة التيار
متوسط ، 4 = قوي ، 5 = قوي جًدا.

سجل اتجاه التيار باستخدام وردة البوصلة لوصف االتجاه التي تسلكه التيارات )على سبيل المثال اتجاه التيار
)SSE أو جنوبية جنوبية شرقية SE جنوبية شرقية

سجل ما إذا كانت الساحف مرقمة بعامات أم ال  “Yes“ or ”No”مشاهدة عامات الترقيم

الصور
سجل رقم البداية والنهاية للصور. هناك طرق مختلفة للمساعدة في التمييز بين الصور من مواقع 

مختلفة. يمكنك كتابة رقم إحداثيات كل صورة على ورقة وتصوير الرقم. يمكنك تصوير نموذج 
االستطاع بين المواقع

سجل أية ندوب أو أضرار محتملة ملحوظة للسلحفاة ، أو سجل أية تهديدات ملحوظةماحظات أخرى
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نموذج مسح مناطق التغذية )المستوى- 1(                                                         نموذج مسح رقم     _____________

)Pilcher 2004 مقتبس من(

نقطة الخروج:نقطة الدخول:المكان:الدولة:

وقت النهايةوقت البداية:التاريخ:

الطقس:فريق المسح
شدة الرياح)1-5(:

اتجاه الرياح 
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مفتاح الجدول  النشاط: )F( تغذية، )Rse( راحة على القاع، )Rsu( راحة على سطح الماء، )S( سباحة 

)Dc( جلدية الظهر ،)Lo( الزيتونية ،)Cc( ضخمة الرأس ،)Ei( الصقرية ،)Cm( النوع: الخضراء
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ملحق 7.7 نموذج مسح الساحف البحرية في مناطق التعشيش )المستوى- 2(

مسح الساحف البحرية في مناطق التعشيش )المستوى-2(

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس
نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح ، 

باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>50٪ سحاب( ، 3 
= مشمس و سحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

سرعة الرياح
نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن تسجيلها في أعلى ورقة المسح 

باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )6-4 عقدة( ، 3 =  معتدل )7 
-10 عقدة( ، 4 = قوي )15-11 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح. 
استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على سبيل المثال ، تأتي 

الرياح من SE وما إلى ذلك(.

خصائص شواطئ التعشيش

سجل درجة حرارة الهواء )in °C(درجة الحرارة

صف نوع الغطاء النباتي على الشاطئ، إذا كانت األنواع النباتية غير معروفة ، فقم بالتقاط صورة نوع الغطاء النباتي
للنباتات وأية صفات وظواهر مميزة.

سجل نوع الشاطئ عن طريق الدوران حول نوع التربة السائد )الحصى والرمل الخشن والرمل المتوسط نوع الشاطئ
والرمل الناعم(

سجل طول الشاطئ ، باستخدام شريط قياس أو عجلة مسح ، أو عن طريق قياس طول الشاطئ من طول الشاطئ
الخريطة.

سجل عرض الشاطئ ، باستخدام شريط قياس أو عجلة مسحعرض الشاطئ

سّجل ميل الشاطئ بالدرجات بالنسبة إلى االمتداد األفقي ، بحيث يكون المستوى المسطح صفًرا ، ميل الشاطئ
والرأسي يساوي 90 درجة.

سجل التعرض لألمواج، استخدم المقياس التالي: 1 = ال شيء ، 2 = طفيف ، 3 = متوسط ، 4 = التعرض لألمواج
قوي ، 5 = قوي جًدا

سجل اتجاه الموجة باستخدام وردة البوصلة لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على سبيل المثال اتجاه األمواج
)SSE أو جنوبية جنوبية شرقية SE جنوبية شرقية

سجل ما إذا كانت هناك مباٍن أو أية تركيبات من صنع اإلنسان على الشاطئ.األنشطة البشرية

سجل التهديدات المحتملة الموجودة أثناء المسح والتي قد تعيق التعشيش الناجح. مهددات أخرى

بيانات مسح مناطق التعشيش للساحف

سجل إحداثيات أماكن التعشيش والمسارات بالـ GPS.  ويمكن استخدام إحداثيات النقطة األصلية  نقطة البداية 
GPS كما هي مخّزنة في )original waypoint(

سجل الوقت الذي تم فيه حفر العش وقت الحفر

سجل ما كانت تفعله السلحفاة عند مشاهدتها باستخدام الرموز التالية: E = تظهر من المياه ، W = نشاط السلحفاة
تتجول ، D = تحفر ، C = تجهز الحفرة ، L = تبيض ، F = تردم الحفرة  ، R = تعود للبحر.
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مسح الساحف البحرية في مناطق التعشيش )المستوى-2(

)Y/N( نجاح عملية التعشيش)No( وإذا فشلت أكتب ال )Yes( إذا نجحت عملية التعشيش اكتب نعم

سجل عدد الحفر المحفورة.ععد الحفر

سجل عدد البيض في كل حفرة.عدد البيض

سجل عدد البيض المشوهعدد البيض المشوه

سجل عدد البيض الذي يتم وضعه خال كل عملية تعشيش ناجحةحجم حضنة البيض

ترقيم الساحف بالعامات

قم بتسجيل رقم العامة إذا كانت السلحفاة قد تم ترقيمها بالفعل ، أو رقم العامة الجديد إذا تم تمييز رقم عامة الترقيم
وترقيم السلحفاة بعد التعشيش

)Y/N( ? سجل ما إذا تم تركيب عامة الترقيم حديًثا.عامات ترقيم جديدة

القياسات المورفولوجية

بمجرد انتهاء السلحفاة من التعشيش ، سجل القياسات التالية ألقرب سنتيمتر::

 :)CCL( والتي تقاس على أنها منحنى الدرقة على طول خط الوسط من النقطة األمامية في خط الوسط من حافة طول الدرقة المنحني
الدرقة إلى الطرف الخلفي من حافة الدرقة فوق الذيل

:)CCW( عرض الدرقة المنحني
والتي يقاس على منحنى الدرقة العمودي على خط الوسط عبر الجزء األوسع من الدرقة

:)SCL( والتي ُتقاس على أنها مسافة خط مستقيم بين النقطة األمامية عند خط الوسط من حافة الدرقة إلى طول الدرقة المستقيم
الطرف الخلفي من حافة الدرقة فوق الذيل

 :)SCW( والتي تقاس كمسافة خط مستقيم بين الحواف الخارجية للحراشيف الهامشية عند أعرض جزء من الدرقة عرض الدرقة المستقيم
المتعامد مع خط الوسط

 :)PL( )ويقاس على طول خط الوسط من انضمام الجلد والبطن عند الحافة األمامية إلى العظمة الخلفية طول البطن )الباسترون
البارزة. إذا لم يتم قلب السلحفاة لقياس الوزن ، فا داعي ألخذ هذا الطول

عرض البطن )الباسترون( 
 :)PW(

وهي عبارة عن عرض البطن عند أعرض نقطة عمودية على الطول. إذا لم يتم قلب السلحفاة لقياس 
الوزن ، فا داعي ألخذ هذا الطول

 :)HW( وهي المسافة المستقيمة عبر الجزء األوسع من الجمجمة. ويجب توخي الحذر عند إجراء هذا القياس عرض الرأس
ألن أذني السلحفاة مخفية خلف الحراشف الجانبية الكبيرة خلف العينين

 :)TL( ومن طرف الذيل إلى فتحة الشرج طول الذيل )وهي المسافة من طرف الذيل إلى الحافة الخلفية للباسترون )البطن

قم بقياس وتسجيل وزن السلحفاة إن أمكنالوزن 

الصور
سجل رقم البداية والنهاية للصور. هناك طرق مختلفة للمساعدة في التمييز بين الصور من مواقع 

مختلفة. يمكنك كتابة رقم إحداثيات كل صورة على ورقة وتصوير الرقم. يمكنك تصوير نموذج 
االستطاع بين المواقع

بيانات أخرى
اكتب وصًفا موجًزا لما تاحظه ، مع ذكر أي أنشطة بشرية تحدث أو من المعروف أنها تحدث بالقرب 

من منطقة المسح ، أو عامات  ترقيم أو كدمات قديمة على الساحف أو أي معلومات أخرى ذات 
صلة يمكن استخدامها في برامج الرصد والمراقبة طويلة األمد
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ملحق 7.8. نموذج مسح الساحف البحرية في مناطق التغذية )المستوى - 2(

مسح الساحف البحرية في مناطق التغذية )المستوى-2(

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل الوقت بنظام 24 ساعةالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركينفريق المسح

الطقس
نظًرا ألن الطقس لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح ، 

باستخدام المقياس التالي: 1 = مشمس ، ال يوجد سحاب ، 2 = مشمس جزئي )>50٪ سحاب( ، 
3 = مشمس و سحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

سرعة الرياح
نظًرا ألن قوة الرياح لن تتغير عادًة كثيًرا أثناء المسح ، لذلك يمكن تسجيلها في أعلى ورقة المسح 
باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )6-4 عقدة( ، 3 =  معتدل 

)7 -10 عقدة( ، 4 = قوي )15-11 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظًرا ألن اتجاه الرياح لن يتغير كثيًرا أثناء المسح ، يمكن تسجيله في الجزء العلوي من ورقة المسح. 

استخدم وردة البوصلة )NSEW( لوصف االتجاه الذي تأتي منه الرياح )على سبيل المثال ، تأتي 
الرياح من SE وما إلى ذلك(.

بيانات مسح مناطق تغذية الساحف

رقم / إحداثيات نقطة البداية )النقطة 
األصلية

إذا تم استخدام المسح بطريقة علم المواطن ، فيمكن استخدام هذا العمود لتسجيل رقم تسلسلي لكل 
سلحفاة فردية تمت ماحظتها. إذا تم إجراء المسح من قارب وكان هناك إمكانية استخدام نظام تحديد 

المواقع العالمي )GPS( ، فقم بتسجيل إحداثيات الموقع الذي صادفته السلحفاة. يمكنك استخدام 
 GPS إحداثيات الموقع األصلي كما هو مخّزن في

سجل أنواع الساحف التي تمت مشاهدتها أثناء مسح منطقة التغذية.النوع 

سجل ما كانت تفعله السلحفاة عند مشاهدتهانشاط السلحفاة

سجل درجة حرارة المياهدرجة حرارة المياه

سجل عمق المياه التي تم مشاهدة الساحف ترعى فيهعمق المياه

سجل وصف الموقع ، مثل الغطاء القاعي الرئيسي وأشكال الحياة الحالية والتكوينات المختلفةالموئل

سجل شدة التيار في منطقة المسح ، استخدم المقياس التالي: 1 = ال شيء 2 = طفيف ، 3 = شدة التيار
متوسط ، 4 = قوي ، 5 = قوي جًدا.

سجل اتجاه التيار باستخدام وردة البوصلة لوصف االتجاه التي تسلكه التيارات )على سبيل المثال اتجاه التيار
)SSE أو جنوبية جنوبية شرقية SE جنوبية شرقية

سجل ما اذا كانت الساحف مرقمة بعامات أم ال  “Yes“ or ”No”مشاهدة عامات الترقيم

القياسات المورفولوجية

إذا تم اإلمساك بالسلحفاة أثناء المسح لمناطق التغذية ، سجل المعلومات التالية:

قم بتسجيل رقم العامة إذا كانت السلحفاة قد تم ترقيمها بالفعل ، أو رقم العامة الجديد إذا تم تمييز رقم عامة الترقيم
وترقيم السلحفاة بعد التعشيش

)Y/N( ? سجل ما إذا تم تركيب عامة الترقيم حديًثا.عامات ترقيم جديدة

 :)CCL( والتي تقاس على أنها منحنى الدرقة على طول خط الوسط من النقطة األمامية في خط الوسط من طول الدرقة المنحني
حافة الدرقة إلى الطرف الخلفي من حافة الدرقة فوق الذيل
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مسح الساحف البحرية في مناطق التغذية )المستوى-2(

:)CCW( والتي يقاس على منحنى الدرقة العمودي على خط الوسط عبر الجزء األوسع من الدرقةعرض الدرقة المنحني

:)SCL( والتي ُتقاس على أنها مسافة خط مستقيم بين النقطة األمامية عند خط الوسط من حافة الدرقة إلى طول الدرقة المستقيم
الطرف الخلفي من حافة الدرقة فوق الذيل

 :)SCW( والتي تقاس كمسافة خط مستقيم بين الحواف الخارجية للحراشيف الهامشية عند أعرض جزء من عرض الدرقة المستقيم
الدرقة المتعامد مع خط الوسط

 :)PL( )ويقاس على طول خط الوسط من انضمام الجلد والبطن عند الحافة األمامية إلى العظمة الخلفية طول البطن )الباسترون
البارزة. إذا لم يتم قلب السلحفاة لقياس الوزن ، فا داعي ألخذ هذا الطول

 :)PW( )وهي عبارة عن عرض البطن عند أعرض نقطة عمودية على الطول. إذا لم يتم قلب السلحفاة لقياس عرض البطن )الباسترون
الوزن ، فا داعي ألخذ هذا الطول

 :)HW( وهي المسافة المستقيمة عبر الجزء األوسع من الجمجمة. ويجب توخي الحذر عند إجراء هذا القياس عرض الرأس
ألن أذني السلحفاة مخفية خلف الحراشف الجانبية الكبيرة خلف العينين

 :)TL( ومن طرف الذيل إلى فتحة طول الذيل )وهي المسافة من طرف الذيل إلى الحافة الخلفية للباسترون )البطن
الشرج 

سجل أية ندوب أو أضرار محتملة للسلحفاة ، أو سجل أي تهديدات أخرىماحظات
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الطيور البحرية. 8

خلفية عامة ..	

تعتبــر منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن مــن المناطــق 
الهامــة لعــدد كبيــر مــن الطيــور البحريــة المقيمــة والمهاجــرة 
التــي يتكاثــر بعضهــا ، ويســتريح البعــض األخــر ، وتســتقر 
وتتغــذى  البقيــة علــى الموائــل الســاحلية والبحريــة فــي جميــع 
ويعــد   .)PERSGA/GEF 2004( المنطقــة  أنحــاء 
وجــود الطيــور البحريــة مؤشــر جيــد علــى صحــة  البحــار 
والمحيطــات ألنهــا غالًبــا مــا تكــون معمــرة وتقضــي معظــم 
وقتهــا فــي البيئــات الســاحلية والبحريــة ، وتبحــث عــن الطعــام 
على ســطح البحر ، وتتكاثر في المناطق الســاحلية.  ومن 
مجموعــات  ومراقبــة   عمليــة رصــد  توفــر  أن  يمكــن  هنــا 
الطيــور البحريــة معلومــات حــول اإلنتاجيــة والمهــددات التــي 

قــد تكــون ضــارة بالنظــام البيئــي بأكملــه.

كمــا تعتبــر منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن واحــدة مــن 
مســارات هجــرة الطيــور المهمــة فــي العالــم ، حيــث تتقاطــع 
إلــى ازدحــام كبيــر  يــؤدي  الهجــرة ممــا  مــن طــرق  العديــد 
، حيــث يمكــن رؤيــة مئــات اآلالف مــن الطيــور الحوامــة 
واللقالــق  الكبيــرة  الجارحــة  الطيــور  وخاصــة   ، المهاجــرة 
البحــر األحمــر.  فــي شــمال وجنــوب  والبجــع ، وبخاصــة 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  علــى  أيًضــا  المنطقــة  تحتــوي  كمــا 
األصنــاف المقيمــة المســتوطنة مثــل النــورس أبيــض العيــن 
أحمــر  المــداري  والطائــر   ،)Larus leucophthalmus(
ملعقــة  وأبــو   )Phaeton aethereus indicus( المنقــار 
 Anous( واألبله البني )Platalea leucorodia archeri(
stolidus plumbeigularus( . وأيضــَا قــد تتكاثــر األنــواع 

المتوطنــة فــي شــمال غــرب المحيــط الهنــدي داخــل المنطقــة 
بمــا فــي ذلــك طائــر جوانيــن )Bulweria Fallax( ، النــورس 
Ster-( خرشــنة الســريعة )Larus hemprichii )الســخامي 
 Sterna( الخرشــنة بيضــاء الخديــن ، )na bergii velox

 Phalacrocorax( الســوقطري  والغــاق    ،  )repressa

.)Falco concolor( والصقــر الســخامي (nigrogularis

والطيــور البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن مهــددة 

نتيجــة الصيــد الجائــر واألنشــطة البشــرية وتدهــور الموائــل ، 
فضــًا عــن تلــوث الميــاه والحطــام البحــري. ولقــد تــم تصنيــف 
مهــددة  أنهــا  علــى  اإلقليميــة  المتوطنــة  األنــواع  بعــض 
باالنقــراض طبقــا للقائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لصــون 
الطبيعــة. علــى ســبيل المثــال ، يتــم تصنيــف طائــر الغــاق 
فــي جزيــرة ســقطرى  يتكاثــر ويعشــش  الســقطري ، والــذي 
، وفــي الصومــال وإريتريــا ، علــى أنــه »معــرض لخطــر 
االنقــراض« بينمــا يصنــف كل مــن النــورس أبيــض العيــن 
والصقــر الســخامي علــى أنهمــا »شــبه مهدديــن«. ومــع ذلــك 
، هنــاك العديــد مــن األنــواع األخــرى التــي تــم تصنيفهــا علــى 
أن هنــاك  »نقــص فــي البيانــات« ، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إلــى 
نقــص المعرفــة والعــدد المحــدود للمســوحات المنهجيــة حــول 

.)Newton 2004( مســتعمرات التكاثــر فــي المنطقــة

وتعشــش الطيــور البحريــة )شــكل 8.1( فــي أوقــات مختلفــة 
مــن الســنة علــى حســب النــوع وقــد يتــم رصــد األنــواع غيــر 
  .)Newton 2004( العــام مــن  فــي أي وقــت  المتكاثــرة 
ولذلك يمكن أن تكون برامج رصد ومراقبة الطيور البحرية 
ــا مــا تركــز برامــج الرصــد  مســتمرة علــى مــدار العــام. وغالًب
واألنــواع  القصــوى  األولويــة  ذات  المواقــع  علــى  الوطنيــة 
المعرضــة للخطــر والمهــددة والتــي يجــب أن تحظــى بأكبــر 
قــدر مــن االهتمــام بعمليــات الصــون.  وكل الطــرق المذكــورة 
 PERSGA/GEF( أدنــاه مشــتقة مــن دليــل الهيئــة القديــم

.)Newton, 2004( والمقتبــس مــن )2004
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شكل 8.1. الطيور البحرية المعششة )تصوير: أحمد غاب، مصر(
نظرة عامة 	.	

 النهج العام ..	.	

تمثــل برامــج الرصــد والمراقبــة الوطنيــة المنتظمــة النهــج العام 
لحصــر الطيــور البحريــة وذلــك مــن خــال ثاثــة مراحــل 
كمــا هــو موضــح أنفــًا )Newton, 2004(. ويمكــن تطبيــق 
نفــس النهــج فــي تصميــم برامــج الرصــد والمراقبــة لمناطــق 
والمراحــل  البحريــة،  المحميــة  مثــل   ، الصغيــرة  الدراســة 

الثاثــة هــي كمــا يلــي:

تتضمــن المرحلــة األولــى دراســة مكتبيــة لتحديــد األنــواع  	
وأيــة  الدراســة  منطقــة  فــي  ســابًقا  دراســتها  تمــت  التــي 
عــن  البحــث  ومناطــق  واالســتيطان  للتعشــيش  مواقــع 
مراجعــة  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  الغــذاء. 
ومــن  األخــرى  والتقاريــر  العلميــة  والمراجــع  األبحــاث 
خــال اســتخدام األســاليب القائمــة علــى المقابــات مثــل 
طــرق رســم الخرائــط التشــاركية الموضحــة فــي الفصــل 

عشــر. الثالــث 
وتتضمــن هــذه المرحلــة الثانيــة مراجعــة المــوارد المتاحــة  	

للمســوحات األساســية وبرامــج الرصــد والمراقبــة طويلــة 
األمــد مــن حيــث األفــراد ومعــدات المســح ووســائل النقــل 

، وإعــداد مســودة برنامــج المراقبــة.
الثالثــة فهــي المرحلــة الميدانيــة ، والتــي  	 أمــا المرحلــة 

يتــم مــن خالهــا االنتهــاء مــن تصميــم وتنفيــذ برنامــج 
مســًحا  المرحلــة  هــذه  وتتضمــن  والمراقبــة.  الرصــد 
استكشــافًيا ، باســتخدام المســوحات الجوية أو األســاليب 
التــي  الســاحلية  والمناطــق  الجــزر  لتحديــد  األرضيــة 
تســتخدمها الطيــور البحريــة ، واألنــواع الموجــودة ومــا إذا 
كانــت تعشــش. وبعــد ذلــك يمكــن اســتخدام نتائــج هــذه 
المســوحات االســتطاعية لتحديــد أولويــات المواقــع التــي 
الرصــد والمراقبــة طويــل  برنامــج  فــي  ســيتم تضمينهــا 

األمــد واألكثــر تفصيــًا.
وإذا كانــت مــوارد برامــج الرصــد والمراقبــة محــدودة ، يجــب 
أن تعطى األولوية لبرامج المراقبة المعنية بالمواقع واألنواع 

األكثــر حاجــة لعمليــات الصــون والمحافظــة.

البحريــة  الطيــور  ومراقبــة  رصــد  برامــج  تركــز  مــا  وغالبــا 
بشــكل نموذجــي علــى المناطــق الســاحلية أو الجــزر حيــث 
مــن المعــروف أن الطيــور تتجمــع فــي هــذه األماكــن خــال 
مواســم التعشــيش أو غيرهــا المواســم، وقــد تمتــد هــذه البرامــج 
علــى مــدار العــام ، ولكــن نظــًرا ألن هــذا ليــس عملًيــا ، فإنــه 
يتــم إجــراؤه عــادًة مرتيــن علــى األقــل خــال العــام الواحــد 
)خــال الصيــف والشــتاء( وذلــك لزيــادة احتماليــة تســجيل 
المزيد من األنواع ذات مواســم التكاثر والتعشــيش المختلفة. 
ــا مــا تجــرى المســوحات بالطــرق الجويــة أو األرضيــة  وغالًب
)علــى األقــدام أو مــن علــى متــن قــارب( وغالًبــا مــا ُتســتخدم 
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مًعــا إذا ســمحت المــوارد بذلــك. وقــد تختلــف مائمــة الطــرق 
واألســاليب األرضيــة أو الجويــة باختــاف األنــواع وســلوك 

التعشــيش والموئــل وتضاريــس المــكان.

وأثنــاء المســوحات األرضيــة ، عــادة مــا يقــوم المســاحون 
بمراقبــة الطيــور مــن نقطــة مراقبــة ثابتــة أو إجــراء عمليــات 
مســح مــن قــارب أو ســيًرا علــى األقــدام عبــر منطقــة المســح 
بحًثــا عــن الطيــور واألعشــاش. كمــا يمكــن الجمــع بيــن طــرق 
المســح األرضيــة مــع طــرق أخــرى مثــل التحليــات الجينيــة 
ودراســات األمــراض وطنيــن الطيــور ، والتــي يمكــن أن توفــر 
معلومــات إضافيــة عــن معــدالت البقــاء، ومعــدالت التفريــخ، 
وأماكــن التكاثــر وأنمــاط التوزيــع. كمــا أن المســوحات والعــد 
الجــوي يمكــن أن يغطــي مســاحة أكبــر فــي إطــار زمنــي 
أقصــر ولكنهــا تتطلــب اســتخدام طائــرة خفيفــة أو طائــرات 
بــدون طيــار وعلــى الجانــب األخــر فهــي مســوحات مكلفــة 
وأغلــى مــن الطــرق األرضيــة. ومــع ذلــك ، يمكــن أن تكــون 
المســوحات الجويــة الطريقــة الوحيــدة المتاحــة حيــث يصعــب 
األعشــاش  تكــون  حيــث  أو  األقــدام  علــى  ســيًرا  الوصــول 
علــى قمــم الجبــال وبالتالــي غيــر مرئيــة مــن األرض. ويجــب 
التحقــق مــن صحــة المســوحات الجويــة عــن طريــق التحقــق 

األرضــي لتقييــم دقــة التعــداد الجــوي.

 البيانات المستهدفة 	.	.	

تســتهدف برامــج رصــد ومراقبــة الطيــور البحريــة مجموعــات 
األنــواع الرئيســية التاليــة:

الطيــور البحريــة الحقيقيــة: وعــادة مــا عرفــت فــي منطقــة  	
البحــر األحمــر وخليــج عــدن كأعضــاء فــي العائــات 
التاليــة، والتــي تعتمــد علــي البيئــة البحريــة لكامــل الــدورة 
 ،)shearwaters( المــاء  جلــم  و  النــوء  الســنوية: 
الطيــور المداريــة )tropicbirds(، األطيــش، الغاقــات 

والخرشــنة. النــوارس   ،)cormorants(
الطيــور البحريــة األخــرى: )مثــل البجــع ، وبعــض طيــور  	

مالــك الحزيــن ، والبلشــون ، وأبــو ملعقــة( التــي ترتبــط 
التعشــيش والتكاثــر وربمــا  فــي موســم  البحريــة  بالبيئــة 

طــوال العــام.
	 Pandi- )الجــوارح والطيــور الخواضــة: العقــاب النســاري 

 )Dromas ardeola(وطائــر الزقــزاق )on haliaetus

ممثليــن عــن كل المجموعــة التــي تعتمــد علــى البيئــة 
البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن.

وعلــى الجانــب األخــر قــد يتــم تصميــم برامــج مراقبــة محــددة 
إلعطــاء األولويــة لرصــد األنــواع المهمــة بيئًيــا أو األنــواع 

الجديــرة بعمليــات الصــون والحمايــة.

وإعــداد  المعلومــات  لجمــع  المصممــة  الرصــد  برامــج  أمــا 
قائمــة وطنيــة لمســتعمرات الطيــور البحريــة فيجــب أن تركــز 

علــى مــا يلــي:

)أو  	 األزواج  عــدد   ، التكاثــر  حالــة    ، األنــواع  وجــود 
المســتخدمة الموائــل   ، األفــراد( 

حجم وتضاريس وموائل كل جزيرة / مستعمرة 	
توقيت التعشيش أو احتال الجزر / المستعمرات 	
األنشــطة البشــرية فــي أو حــول أيــة جزيــرة / مســتعمرة ،  	

والتهديــدات المباشــرة وغيــر المباشــرة للطيــور البحريــة.
المناطــق  	 فــي  اللــزوم خاصــة  الحمايــة عنــد  إجــراءات 

التــي لوحــظ فيهــا أنشــطة بشــرية أو وجــود أنــواع حساســة.
وغالبــَا مــا يســتلزم إعــداد قائمــة جــرد وطنيــة مجموعــة مــن 
األســاليب الجويــة و / أو األرضيــة لتعــداد واحــد أو أكثــر 

ممــا يلــي:

غيــر  	 للطيــور  تســتخدم  المنفــردة:  األزواج  أو  الطيــور 
األعشــاش  تكــون  حيــث  الجــوي  التعــداد  أو  المتكاثــرة 

األرض. مــن  مرئيــة  وغيــر  مخبــأة 
األعشاش المأهولة )حيث يوجد األفراد البالغين( 	
أعشاش نشطة )حيث توجد بيضة أو فرخ(. 	
األعشــاش الخاليــة )حيــث تكــون المحتويــات غيــر مرئيــة  	

وتكــون حالــة التكاثــر الحاليــة غيــر محــددة(.
ويمكــن مشــاركة هــذه المعلومــات مــع المنظمــات اإلقليميــة 
أو حتــى الدوليــة لعلــم الطيــور مثــل منظمــة الطيــور العالميــة 

.)BirdLife International(
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 المعدات واألجهزة الحقلية 	.	.	

رصــد  عمليــات  فــي  مطلوبــة  التاليــة  واألجهــزة  المعــدات 
البحريــة: الطيــور  ومراقبــة 

نموذج المسح واللوحة ومشبك وقلم رصاص. 	
فــي  	 األنــواع  لتحديــد  األنــواع  وتصنيــف  تعريــف  دليــل 

الموقــع.
مناظير رؤية 	
تلسكوب وحامل ثاثي القوائم. 	
عداد ميكانيكي. 	
جهاز تحديد المواقع )GPS( وبوصلة. 	
خريطة مغلفة لمنطقة المسح. 	
كاميرا للصور الفوتوغرافية. 	
القارب في حالة المسح داخل وحول الجزر. 	
شــريط قيــاس للمســح )50 م أو 100 م( أو حبــل /  	

خيــط معقــود علــى فتــرات ثابتــة
1 م × 1 م مربع )كوادرات( 	
قصبة )عصا( خيزران 	

 فريق المسح  	.	.	

يمكــن إعــداد قائمــة باألفــراد الذيــن يمكنهــم إمــا المشــاركة فــي 
أعمــال المســح، أو التصــرف فــي دعــم القــدرات فــي الميــدان 
أو فــي تعريــف األنــواع أو تحليــل البيانــات.  كمــا يمكــن 
تســجيل غيرهــا مــن المهــارات التــي ســتكون مفيــدة فــي مســح 
الطيــور البحريــة بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع القــارب، والقــدرة 
والنظــام  البوصلــة  باســتخدام  والماحــة  الســباحة،  علــى 
العالمــي لتحديــد المواقــع، ومعرفــة مناطــق جغرافيــة معينــة، 

واالتصــاالت المحليــة.

الفــراخ  مــع  والتعامــل  الطيــور  دراســة طنيــن  تتطلــب  كمــا 
الصغيــرة وتركيــب حلقــات معدنيــة أو ملونــة علــى أرجــل 

متخصًصــا. تدريًبــا  الطيــور 

 التدريب / الخبرة 	.	.	

ويجب أن يكون فريق المسح على دراية بتعريف وتصنيف 
أنــواع الطيــور البحريــة ، وبتقنيــات تعــداد ومشــاهدة الطيــور. 

كما يجب أيضَا أن يكونوا قادرين على الســباحة ومتأقلمين 
مع اســتخدام المعدات الازمة لمراقبة الطيور.

 خطوات العمل الحقلي  	.	

التاليــة لمراقبــة تكاثــر وتعشــيش  المســح  إن معظــم طــرق 
القديــم  الهيئــة  تقديمهــا مــن دليــل  تــم  قــد  البحريــة  الطيــور 
الماحــق  وفــي   .)Newton 2004( مــن  والمقتبــس 
خاصــة  إرشــادات  توفيــر  تــم  الفصــل  هــذا  مــن  المختلفــة 
باألنــواع بشــأن الطــرق المناســبة لــكل نــوع )ملحــق 8.1(، 
باإلضافــة إلــى نمــاذج المســح لــكل طريقــة مــن طــرق جمــع 
البيانــات الــواردة أدنــاه )ملحــق 8.2(.  ونظــًرا ألن العديــد 
مــن هــذه الطــرق تســتخدم نفــس المصطلحــات والمفــردات ، 
فقــد تــم تقديمهــا مًعــا فــي نفــس الدليــل فــي الملحــق 8.2.  
ورصــد  لمســح  منفصــل  مســح  ونمــوذج  دليــل  يوجــد  كمــا 

)ملحــق 8.3(. البحريــة  الطيــور  موائــل 

 العد الجوي )المستوى 2 و 3( ..	.	

هنــاك طريقتــان للمســح الجــوي يمكــن اســتخدامهما لرصــد 
ومراقبــة الطيــور البحريــة: التعــداد المباشــر مــن علــى متــن 
طائــرة )جنــاح ثابــت أو مروحيــة( ، أو التعــداد المبنــي علــى 
التصويــر الجــوي )طائــرة بــدون طيــار أو طائــرة صغيــرة(. 
كما يمكن اســتخدام هذه الطرق مجتمعة أو بشــكل مســتقل. 
بواســطة  البيانــات  يمكــن جمــع  أنــه  هــي  التصويــر  وميــزة 
مســاحين عديمــي الخبــرة ثــم تحليلهــا مــع الخبــراء وتخزينهــا 

مــن خــال ســجات أرشــيفية.

العد من المسوحات الجوية )المستوى 3(
تتطلــب مســوحات العــد الجــوي مــا ال يقــل عــن اثنيــن مــن 
المســاحين مــن ذوي الخبــرة الســابقة فــي إجــراء هــذه األنــواع 
من المســوحات حيث يجب أن يكونوا قادرين  عل تســجيل 
بأنــواع  درايــة  وعلــى  المنطقــة  داخــل  الموجــودة  األنــواع 

الموجــودة. األعشــاش 

وطريقــة العــد الجــوي هــذه موصوفــة فــي الدليــل القديــم للهيئــة 
وخطوات العمل ملخصة أدناه باإلضافة إلى نماذج المسح 
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لــكل طريقــة مــن طــرق جمــع البيانــات )ملحــق 8.2(، كمــا 
يوجــد دليــل ونمــوذج مســح منفصــل لمســح ورصــد موائــل 

الطيــور البحريــة )ملحــق 8.3(.

والطريقــة  	 المســح  خطــة  مســودة  وتجهيــز  بإعــداد  قــم 
ومناقشــتها مــع قائــد الطائــرة قبــل عــدة أســابيع، حيــث 
يمكــن للطيــار بعــد ذلــك تقديــم المشــورة بشــأن المناطــق 
خطــط  وإعــداد  الطيــران  ووقــت  والمــدى  المحظــورة 

الطيــران.
إذا لــم يكــن الطيــار قــد قــام بالمســوحات الجويــة مــن قبــل  	

، اشــرح النقاط الرئيســية التالية:
ُتجــرى المســوحات علــى ارتفــاع 30-90 متــًرا 	 

فــوق مســتوى ســطح البحــر وببــطء قــدر اإلمــكان 
)حوالــي 90 عقــدة(.

مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى عــدة 	 
ممــرات علويــة لــكل مســتعمرة / جزيــرة لتغطيــة 

كل األنــواع.
للجــزر 	  المســح  عمليــات  تقتصــر  أن  يجــب 

تقديــر. أقصــى  علــى  دقائــق   5 لمــدة  الصغيــرة 
يجب أن تكون المســوحات الجوية في الصيف 	 

فــي الصبــاح الباكــر )مــن الســاعة السادســة إلــى 
بعــد  متأخــر  وقــت  فــي  أو  صباحــا(  العاشــرة 
الظهــر )مــن الثالثــة إلــى السادســة بعــد الظهــر( 
لتقليــل الضغــط الحــراري علــى الطيــور البالغــة 
 ، الشــتاء  فصــل  خــال  وفراخهــا.  بيضهــا  أو 

يمكــن اســتخدام جــزء أطــول مــن اليــوم.
وبمجــرد الموافقــة علــى الطريقــة والخطــة ، قــدم لقائــد  	

الطائــرة قائمــة بإحداثيــات المواقــع التــي ســيتم مســحها 
علــى طــول الطريــق.

فــي اليــوم الســابق للرحلــة ، قــم بتجهيــز معــدات المســح  	
وأقــام   ، المســطحة  واللوحــات   ، المســح  )نمــاذج 
الرصاص ، والمناظير ، والعدادات الميكانيكية( واتفق 
المختلفــة. علــى  البيانــات  فــرد لجمــع  علــى مهــام كل 
ســبيل المثــال ، إذا كان هنــاك اثنــان مــن المســاحين 
، فقــد يســجل أحدهمــا أعــداد الطيــور واألعشــاش بينمــا 

 ، )الحجــم  الموائــل  يســجل اآلخــرون معلومــات حــول 
الركيــزة ، األنشــطة البشــرية ، الموائــل ، إلــخ(. أمــا إذا 
كان هنــاك أكثــر مــن مســاحين ، فيمكــن ألحدهــم أن 
يعــد الطيــور ، واألخــر لألعشــاش ، والثالــث لتعريــف 

وعــد األنــواع.
أكمــل عمليــة عــد الطيــور واألعشــاش باســتخدام عــداد  	

لــزم األمــر، مــن خــال  ميكانيكــي )جهــاز النقــر( إذا 
وحــدات مــن 10 أو 50  إذا كانــت األرقــام عاليــة جــًدا.

أثنــاء المســار األول ، حــاول تحديــد األنــواع التــي تظهــر  	
بكثافــة أواًل وتنتشــر إلــى أقصــى حــد ، ثــم بعدهــا األنــواع 
بصــورة  )مجموعــات(  قطعــان  فــي  مًعــا  تبقــى  التــي 
التكاثــر  هــذا مؤشــرا علــى حالــة  يوفــر  واضحــة. وقــد 
حيــث تميــل الطيــور غيــر المتكاثــرة إلــى أن تكــون أول 
مــن تتدفــق وتحلــق ، فــي حيــن أن الطيــور المعششــة مــع 
البيــض و / أو الفــراخ تكــون أبطــأ فــي الطيــران. وقــد 
تكــون هنــاك حاجــة لعــدة ممــرات )مســارات( علويــة لدفــع 
األنــواع التــي تعشــش تحــت غطــاء ســميك مثــل الطائــر 

. )brown boobies( األبلــه البنــي
الوقــت  	 ســمح  وإذا   ، الطيــور  تعــداد  إجــراء  بمجــرد 

والوقــود ، قــم بعمــل ممــر )مســار( علــوي آخــر لتصويــر 
الكثيفــة. المســتعمرات 

فــي النهايــة ، أكمــل اســتمارة المســح وســجل معلومــات  	
ونــوع  مســحها  تــم  التــي  المنطقــة  ومســاحة  الموائــل 
المئويــة  النســبة  المثــال  ســبيل  الركيــزة )علــى  وتكويــن 
الغطــاء  وارتفــاع  النباتــي  والغطــاء  والصخــور  للرمــل 
النباتــي وغطــاء المانجــروف( وأيــة أدلــة علــى األنشــطة 
البشــرية ، بمــا فــي ذلــك األكــواخ ومعســكرات الصيــد 

الســاحل. مــن  كيلومتريــن  لمســافة  القــوارب  ووجــود 

العد من خالل التصوير الجوي )المستوى 2(
ألنــواع  مناســبة  طريقــة  الجــوي  التصويــر  طريقــة  تعتبــر 
معينــة ، كمــا أنهــا طريقــة مفيــدة إذا كان المســاحون عديمــي 
الخبــرة نســبًيا فــي تقنيــات العــد. حيــث يمكــن تحليــل الصــور 
طائــرة  باســتخدام  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  الفوتوغرافيــة 
خفيفــة ثابتــة الجناحيــن أو طائــرة هليكوبتــر أو طائــرة بــدون 
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طيــار بعــد انتهــاء عمليــة المســح فــي وجــود مســاحين أكثــر 
خبــرة. ومــن المهــم اختيــار كاميــرات رقميــة وعدســات جيــدة 
وذات دقة عالية.  ومن المهم تســجيل إحداثيات المســارات 
والممــرات )عــن طريــق GPS( مــع معلومــات حــول الصــور 
لــكل قســم مــن األقســام الفرعيــة الســاحلية للجــزر التــي تــم 
تصويرهــا أثنــاء عمليــة المســح الجــوي. وبمجــرد العــودة إلــى 
القاعــدة ، يتــم تنزيــل الصــور واســتخدامها إلنشــاء صــورة 
ضوئيــة لمنطقــة الدراســة بأكملهــا. حيــث يمكــن بعــد ذلــك 
تقســيم منطقــة الدراســة إلــى أقســام فرعيــة ويتــم تعــداد كل 
عــش.  ويجــب تكــرار تمريــن العــد عــدة مــرات واســتخدام 

متوســط العــد

 العد األرضي )المستوى 2( 	.	.	

الطيــور  أعــداد  لتقديــر  األرضــي  التعــداد  اســتخدام  يمكــن 
البحريــة وكثافــة األعشــاش داخــل أنــواع الموائــل المختلفــة فــي 
منطقــة المســح. كمــا يمكــن اســتخدام البيانــات والمعلومــات 
للتنبــؤ بالكثافــات فــي منطقــة الدراســة بأكملهــا )مثــل الجزيــرة( 
التــي يغطيهــا هــذا النــوع مــن الموائــل. ومــن الطــرق األرضيــة 
البحريــة  الطيــور  وأزواج  أفــراد  عــد  فــي عمليــة  األساســية 
 )vantage point( هــي طريقــة نقــاط األفضليــة المرتفعــة
أمــا   .)flush counts( المجفلــة  للطيــور  العــد  وطريقــة 
التجــول،  لعــد األعشــاش والبيــض هــي  الطــرق األساســية 
والقطاعــات الحزاميــة والمربعــات )الكــوادرات(. وتعتمــد هــذه 
المســتعمرة ، مــن حيــث حجــم وكثافــة  نــوع  الطــرق علــى 
وقــد  الوصــول.  التضاريــس وإمكانيــة  ، وكذلــك  التعشــيش 
تحتــاج كل مســتعمرة / موقــع إلــى نهــج مختلــف وقــد تكــون 
هنــاك حاجــة إلــى مجموعــة مــن الطــرق فــي عمليــة المســح 

والعــد.

تعــداد  نقــاط األفضليــة مناســبة لعمليــة  وتعتبــر مســوحات 
الطيــور وكذلــك عــد أعشــاش األنــواع شــبه المســتعمرة ، ذات 
األعشــاش الصغيــرة ومتوســطة الحجــم. وقــد ال تكــون هــذه 
الطريقــة قابلــة للتنفيــذ دائًمــا ألنهــا تتطلــب وجــود تضاريــس 

مرتفعــة يمكــن مــن خالهــا مراقبــة المســتعمرة. 

 flush( المجفلــة  للطيــور  العــد  طريقــة  تعتبــر  حيــن  فــي 

counts( مناســبة لتقديــر أعــداد الطيــور فــي المســتعمرات 

التجــول  خــال  مــن  العــد  طــرق  أن  حيــن  فــي   ، الكثيفــة 
عــدد  لتســجيل  مناســبة  والمربعــات  الحزاميــة  والقطاعــات 
األعشــاش وأعــداد البيــض. وعلــى الجانــب األخــر تعتبــر 
أكثــر  والمربعــات  الحزاميــة  القطاعــات  مــن  العــد  طريقــة 
اســتهاكا للوقــت مــن طريقــة التجــول ألنهــا تتطلــب المزيــد 
مــن المعــدات )الحبــال ومقاييــس الشــريط والبوصلــة وقصبــة 
القياســات  وإجــراء  المســح  منطقــة  لتحديــد  الخيــزران( 

المختلفــة.

العد من نقاط األفضلية المرتفعة )المستوى 2(
يمكــن تقييــم األنــواع شــبه المســتعمرة )مثــل الخرشــنة( مــن 
عاليــة  تضاريــس  هنــاك  كان  إذا  المرتفعــة  المراقبــة  نقــاط 
مراقبــة  خالهــا  مــن  يمكــن  المســح  منطقــة  فــي  مناســبة 

الطيــور.

يوجــد فــي نهايــة الفصــل نمــوذج مســح ودليــل الســتكمال 
اســتمارة تعــداد نقــاط المراقبــة المرتفعــة )ملحــق 8.2(، كمــا 
يوجــد نمــوذج مســح لتســجيل معلومــات الموائــل فــي نهايــة 
المســوحات )ملحــق 8.3(. ويمكــن تلخيــص خطــوات العمــل 

الميدانــي بهــذه الطريقــة فــي الخطــوات التاليــة:

للمســح  	 الســابق  اليــوم  فــي  المســح  معــدات  تجهيــز 
البيانــات. جمــع  مهــام  علــى  واالتفــاق 

الســفر إلــى موقــع المســح وتثبيــت المعــدات واألجهــزة فــي  	
نقطــة المراقبــة )األفضليــة( المرتفعة.

إذا كانــت الطيــور منزعجــة ، انتظــر فــي نقطــة المراقبــة  	
إلعــادة اســتقرار الطيــور.

ســجل إحداثيــات الموقــع بالـــ GPS وكذلــك وقــت بــدء  	
عمليــة المســح.

اســتخدام مناظيــر أو تلســكوب لحســاب عــدد األفــراد ،  	
واألعشــاش المشــغولة / النشــطة / الشــاغرة.

إذا كانت المســتعمرة كبيرة نســبًيا ، قّســم المســتعمرة إلى  	
أقســام باســتخدام المعالــم وأكمــل عمليــة العــد لــكل قســم.

خــال فتــرة الحضانــة ، غالًبــا مــا يرقــد أحــد الزوجيــن  	
علــى البيــض بينمــا يجثــم ويحلــق الثانــي بشــكل متكــرر 
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فــوق العــش ويراقبــه مــن قمــم الجبــال واألشــجار. يمكــن 
الجاثمــة  للطيــور  اإلجمالــي  العــدد  حســاب  اســتخدام 

لمعرفــة عــدد األزواج بالتقريــب.
كانــت  	 أو  كثيــف  بشــكل  متزاحمــة  الطيــور  كانــت  إذا 

المســتعمرة كبيــرة جــًدا ، فيجــب اســتخدام طريقــة مختلفــة 
ألخــذ العينــات للتحقــق مــن العــدد.

التقديريــة  	 المســاحة  بتســجيل  قــم   ، المســح  نهايــة  فــي 
لمنطقــة المســح ومكونــات التربــة والركيــزة )مثــل: النســبة 
وارتفــاع  النباتــي  والغطــاء  والصخــور  للرمــل  المئويــة 
الغطاء النباتي وغطاء المانجروف( واألنشــطة البشــرية 
، بمــا فــي ذلــك األكــواخ ومعســكرات الصيــد والقــوارب 

فــي حــدود 2 كــم مــن الســاحل.

العد للطيور المجفلة )المستوى 2(
عنــد االقتــراب مــن مســتعمرة للطيــور البحريــة ، يــؤدي هــذا 
فــوق  تطيــر  حيــث  الطيــور  ارتفــاع  فــي  االضطــراب  إلــى 
العمليــة  هــذه  قطيــع )مجموعــة(، وتســمى  فــي  المســتعمرة 
الطيــور  هــذه  وتســمى  التوهــج«  أو  االندفــاع  أو  »الجفــل 
التــي طــارت فجــأة »الطيورالمجفلــة«. وهــذه الطريقــة يمكــن 
الطيــور  أفــراد  أعــداد  حســاب  فــي  للمســاعدة  اســتخدامها 
وبشــكل خــاص داخــل المســتعمرات كثيفــة العــدد )مثــل تعــداد 

الخرشــنة(.

ويوجــد فــي نهايــة الفصــل نمــوذج مســح ودليــل الســتكمال 
اســتمارة تعــداد الطيــور المجفلــة )ملحــق 8.2(، كمــا توجــد 
نهايــة  فــي  الموائــل  معلومــات  لتســجيل  مســح  اســتمارة 
المســوحات )ملحــق 8.3(. ويمكــن تلخيــص خطــوات العمــل 

الميدانــي بهــذه الطريقــة فــي الخطــوات التاليــة:

تجهيــز معــدات المســح فــي اليــوم الســابق واالتفــاق علــى  	
مهــام جمــع البيانــات.

الســفر إلــى موقــع المســح والبقــاء علــى مســافة مناســبة  	
مــن المســتعمرة لتجنــب إزعــاج الطيــور لحيــن االســتعداد 

لبــدء المســح.
سجل اإلحداثيات بالـ GPS ووقت بدء المسح. 	
اقترب من المستعمرة ، بما يكفي لجعل الطيور تطير. 	

فــوق  	 الطيــران  أثنــاء  الطيــور  أفــراد  عــدد  وســجل  عــد 
لمســتعمرة. ا

تراجــع واتــرك الطيــور تســتقر قبــل إعــادة العــد. كــرر  	
خمــس  إلــى  ثــاث  مــن  المجفلــة  الطيــور  عــد  عمليــة 

األفــراد. عــدد  متوســط  حســاب  يمكــن  بحيــث  مــرات 
التقديريــة  	 المســاحة  بتســجيل  قــم   ، المســح  نهايــة  فــي 

لمنطقــة المســح ومكونــات التربــة والركيــزة )مثــل: النســبة 
وارتفــاع  النباتــي  والغطــاء  والصخــور  للرمــل  المئويــة 
الغطاء النباتي وغطاء المانجروف( واألنشــطة البشــرية 

، وأيــة مهــددات أخــرى.
عــادًة مــا يتــم إقــران طريقــة عــد الطيــور المجفلــة مــع طــرق 
أرضية أخرى )طرق الســير أو التجول ، أو طريقة القطاع 
الحزامــي أو طريقــة المربــع( لحســاب عــدد األعشــاش أو 
عــدد البيــض بحيــث يمكــن تحديــد العاقــة بيــن عــدد أفــراد 
الطيــور  عــد  طريقــة  إكمــال  ويجــب  واألعشــاش.  الطيــور 
المجفلــة أواًل قبــل اســتخدام الطــرق األخــرى لعــد األعشــاش.

العد من خالل المشي أو التجول )المستوى 2(
لطيــور  الحجــم  ومتوســطة  الصغيــرة  المســتعمرات  فــي 
الخرشــنة والنــوارس، يمكــن أن يكــون العــد بالمشــي خــال 
أن  يمكــن  األعشــاش،  لكثافــة  وتبعــا  فعــااًل.  المســتعمرات 
يســير اثنــان أو أكثــر مــن المراقبيــن فــي طريــق مــواز خــال 
المســتعمرة، ويقومــوا بعــد األعشــاش علــى الجانبيــن. وإذا 
عبــر  المراقبيــن  مــن  العديــد  لمــرور  حاجــة  هنــاك  كانــت 
المســتعمرة، فقــد يكــون مفيــدًا وضــع حبــل خــال المســتعمرة 
لتحديد المنطقة التي شــملها العد. كما يمكن اســتخدام آثار 

األقــدام فــي األراضــي لمنــع االزدواجيــة فــي العــد.

ويوجــد فــي نهايــة الفصــل نمــوذج مســح ودليــل الســتكمال 
اســتمارة تعــداد الطيــور مــن خــال المشــي )ملحــق 8.2(، 
كمــا توجــد اســتمارة مســح لتســجيل معلومــات الموائــل فــي 
نهايــة المســوحات )ملحــق 8.3(. ويمكــن تلخيــص خطــوات 

العمــل الميدانــي بهــذه الطريقــة فــي الخطــوات التاليــة:

للمســح واالتفــاق  	 الســابق  اليــوم  فــي  المعــدات  تجهيــز 
البيانــات. مهــام جمــع  علــى 



215

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

الســفر إلــى موقــع المســح والبقــاء علــى مســافة مناســبة  	
بعيــًدا عــن المســتعمرة حتــى تكــون جاهــًزا للبــدء لتجنــب 

إزعــاج الطيــور دون داع.
قــم بإعــداد الـــ GPS وتحقــق مــن تفعيــل وضــع مســار  	

.GPS
ســجل اإلحداثيــات  عــن طريــق الـــ GPS ووقــت البــدء  	

فــي بدايــة المســح.
أكمــل عــد الطيــور المجفلــة ، كمــا هــو موضــح ســابقَا ،  	

قبــل بــدء الجولــة.
المســاحين يســيران علــى  	 اثنيــن مــن  المشــي مــع  ابــدأ 

التوازي بينهما مسافة 3 إلى 5 أمتار ، وعد األعشاش 
علــى كا الجانبيــن )فــي حــدود نصــف المســافة بيــن 

الشــخص التالــي( ؛
عــد  	 يتــم  حتــى  المســتعمرة  عبــر  الســير  فــي  اســتمر 

بأكملهــا. المســتعمرة 
اســتخدم الحبــال أو الخيــط أو آثــار األقــدام فــي المناطــق  	

الرمليــة لمنــع عمليــة تكــرار العــد لنفــس األعشــاش.
في نهاية المســح ، قم بإزالة أي مواد مســتخدمة لتحديد  	

المنطقة
أكمل نموذج المســح ونموذج مســح الموائل مع تســجيل  	

التربــة  ومكونــات  المســح  لمنطقــة  التقديريــة  المســاحة 
والركيزة )مثل النســبة المئوية للرمل والصخور والغطاء 
النباتــي وارتفــاع الغطــاء النباتــي وغطــاء المانجــروف( 
وأيــة أدلــة علــى وجــود األنشــطة البشــرية أو التهديــدات 

األخــرى.

العد بالقطاع الحزامي )المستوى- 2(
تعتبــر طريقــة العــد مــن خــال القطاعــات الحزاميــة مناســبة 
جدًا لألنواع التي ال تعشش في كثافات عالية مثل الخرشنة 
بيضــاء الخديــن والخرشــنة الملجمــة )ملحــق 8.1(. وفــي 
هــذه الطريقــة يتــم وضــع القطاعــات الحزاميــة علــى فواصــل 
منتظمــة حوالــي 100-500 متــر موازيــة للمحــور القصيــر 
عبر الجزيرة أو المســتعمرة. وفي كل عش يتم تســجيل نوع 
الطائــر وعــدد البيــض )حضنــة البيــض( وكذلــك إحداثيــات 
الموقــع علــى طــول القطــاع. كمــا يتــم أيضــًا تســجيل الطــول 

الكلــي للقطــاع. ويتــم اســتخدام الكثافــات التــي تحســب مــن 
هــذه البيانــات لتقديــر المجمــوع الكلــي ألعــداد المجموعــات 

فــي كل جزيــرة أو مســتعمرة. 

ويجــب علــى المســاحين أن يقــرروا أفضــل الســبل لوضــع 
قــد  الموقــع حيــث  إلــى  الوصــول  قبــل  القطاعــات  وتمييــز 
يتطلــب كل موقــع / مســتعمرة نهًجــا مختلًفــا قليــًا. فمثــا:

بالنسبة للمستعمرات الصغيرة أو الجزر ، قد يتم قياس  	
قيــاس  شــريط  باســتخدام  مؤقًتــا  وتمييزهــا  القطاعــات 
طويــل )50 م أو 100 م( ، أو حبــل أو خيــط ملــون، 
ويمكــن عمــل عقــد فــي الحبــل أو الخيــط علــى مســافات 
محــددة لإشــارة إلــى الطــول. كمــا يمكــن أيًضــا اســتخدام 
قصبــة الخيــزران كعامــات علــى مســافات ثابتــة )علــى 
النهايــة  أو  البدايــة  نقــاط  أو  متــًرا(   20 المثــال  ســبيل 
بحيــث يكــون للمســاحين نقطــة مرجعيــة للمشــي نحوهــا.

بالنســبة للمســتعمرات الكبيــرة ، قــد يكــون مــن األنســب  	
قيــاس وتحديــد نقــاط البدايــة والنهايــة لجميــع القطاعــات 
اتجــاه  طــول  علــى  القطاعــات  مســح  يتــم  ذلــك  وبعــد 
نقــاط  جميــع  قيــاس  ويمكــن  عليــه.  المتفــق  البوصلــة 
البدايــة وتمييزهــا مؤقًتــا باســتخدام قصبــة الخيــزران قبــل 

بــدء المســح.
ويوجــد فــي نهايــة الفصــل نمــوذج مســح ودليــل الســتكمال 
الحزاميــة )ملحــق  القطاعــات  مــن خــال  التعــداد  اســتمارة 
8.2(، كمــا توجــد اســتمارة مســح لتســجيل معلومــات الموائــل 
تلخيــص  ويمكــن   .)8.3 )ملحــق  المســوحات  نهايــة  فــي 
الخطــوات  فــي  الطريقــة  بهــذه  الميدانــي  العمــل  خطــوات 

التاليــة:

للمســح  	 الســابق  اليــوم  فــي  المســح  معــدات  تجهيــز 
واالتفــاق علــى كيفيــة قيــاس القطــاع الحزامــي وتمييــزه 

البيانــات. جمــع  فــي  فــرد  كل  ومهــام 
الســفر إلــى موقــع المســح والبقــاء علــى مســافة مناســبة  	

بعيــًدا عــن المســتعمرة حتــى تكــون جاهــًزا للبــدء لتجنــب 
إزعــاج الطيــور دون داع.

قــم بإعــداد الـــ GPS وتحقــق مــن تفعيــل وضــع مســار  	
.GPS
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ســجل إحداثيــات الموقــع بالـــ GPS ووقــت البــدء فــي  	
المســح. بدايــة 

أكمــل عمليــة عــد الطيــور المجفلــة ، كمــا هــو موضــح  	
أعــاه ، قبــل بــدء مســح القطاعــات الحزاميــة.

حــدد فــي القطاعــات علــى مســافات منتظمــة باســتخدام  	
الطريقــة المتفــق عليهــا.

المواقــع  	 تحديــد  جهــاز  مســاح  كل  يحمــل  أن  يجــب 
العالمــي )GPS( ، ويجــب ضبطــه علــى وضــع التتبــع.

بدايــة  	 فــي  البــدء  ووقــت   GPS الـــ  إحداثيــات  ســجل 
األول. القطــاع 

امــش ببــطء علــى طــول  القطــاع مســجَا األعشــاش  	
علــى كا الجانبيــن  ضمــن مســافة ثابتــة مــن الحبــل أو 
الخيــط أو الشــريط )علــى ســبيل المثــال 2.5 متــر علــى 

الجانبيــن(.
وعــدد  	 األنــواع  ســجل   ، عليــه  العثــور  تــم  عــش  لــكل 

البيــض )حضنــة البيــض( والموقــع علــى طــول القطــاع 
الحزامــي.

القطــاع  	 طــول  إجمالــي  ســجل   ، القطــاع  نهايــة  فــي 
.GPS الـــ  وإحداثيــات 

كــرر الخطــوات الســابقة لــكل قطــاع حتــى يتــم االنتهــاء  	
مــن جميــع القطاعــات.

قــم بإزالــة أي مــواد مســتخدمة لتمييــز الموقــع فــي نهايــة  	
عمليــة المســح.

ســجل المســاحة التقديريــة لمنطقــة المســح ، ومكونــات  	
التربة والركيزة )على سبيل المثال النسبة المئوية للرمل 
والصخــور ، والغطــاء النباتــي ، وارتفــاع الغطــاء النباتــي 
أنشــطة  وجــود  علــى  أدلــة  وأيــة  المانجــروف(  وغطــاء 
ومعســكرات  واألكــواخ  والطــرق  المبانــي  )مثــل  بشــرية 

الصيــد والقــوارب( أو غيرهــا مــن التهديــدات.

العد بالمربع أو الكوادرات )المستوى- 2(
تعتبــر عمليــة المســح والعــد مــن خــال المربعــات مناســبة 
تمامــَا  لاســتخدام مــع األنــواع التــي تعشــش بكثافــات عاليــة، 
فمثا تعشش كل من الخرشنة السريعة والخرشنة الصغرى 
ذي العرف في كثافات عالية للغاية؛ ولذلك فإن القطاعات 

تســبب اضطرابــات مفرطــة  المســتعمرات  خــال  الحزاميــة 
لهــذه الطيــور. وبــداًل مــن ذلــك يمكــن إعــداد إطــار مربــع 
خفيــف الــوزن )كــوادرات( مــن األســاك الصلبــة قيــاس 1 
× 1 متــر. ويكمــن وضــع اإلطــار بعنايــة فــي مواقــع مختــارة 
موزعــة بالتســاوي عبــر المســتعمرة وعــد األعشــاش داخــل 
المربــع؛ ويكفــي عــد بيــن عشــرة و 30 مربــع. وبينمــا يقــوم 
أحــد المســاحين أو الفريــق بعــد األعشــاش، ينبغــي أن يقــوم 
اآلخــر بوضــع خريطــة وقيــاس حجــم المســتعمرة )علــى األقــل 
الحــد األقصــى للطــول والعــرض(، بحيــث يمكــن اســتقراء 
تقديــرات كثافــة المربــع )بعــد إيجــاد المتوســط( بالنســبة لحجــم 
خــال  خاصــة  جــدًا  مناســب  األســلوب  وهــذا  المســتعمرة. 

فتــرات الحضانــة. 

ويوجــد فــي نهايــة الفصــل نمــوذج مســح ودليــل الســتكمال 
اســتمارة التعــداد مــن خــال المربعــات )ملحــق 8.2(، كمــا 
توجــد اســتمارة مســح لتســجيل معلومــات الموائــل فــي نهايــة 
المســوحات )ملحــق 8.3(. ويمكــن تلخيــص خطــوات العمــل 

الميدانــي بهــذه الطريقــة فــي الخطــوات التاليــة:

المســاحين  	 علــى  يجــب   ، للمســح  الســابق  اليــوم  فــي 
تجهيــز معــدات المســح واالتفــاق علــى مهــام كل فــرد 

البيانــات. جمــع  فــي 
عند الوصول إلى موقع المسح ، يجب على المساحين  	

البقاء على مســافة مناســبة حتى يكونوا مســتعدين للبدء 
وتجنب إزعاج الطيور دون داع.

يجــب علــى المســاحين بعــد ذلــك وضــع القطاعــات علــى  	
مســافات منتظمة وبدء المســوحات.

	  track( التعقــب الـــ GPS علــى وضــع  يجــب ضبــط 
)mode

يتــم تســجيل إحداثيــات الـــ GPS ووقــت البــدء فــي بدايــة  	
كل قطــاع.

حامليــن  	 المســتعمرة  عبــر  بالســير  المســاحون  يبــدأ 
م.  1  × م   1 الــوزن  خفيفــة  )كــوادرات(  مربعــات 

يتــم وضــع المربــع بعنايــة علــى األرض علــى مســافات  	
ســبيل  )علــى  المســتعمرة  أنحــاء  جميــع  فــي  منتظمــة 

المثــال كل 5 أمتــار علــى يميــن شــريط القيــاس(.
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يتم تسجيل عدد األعشاش داخل كل مربع. 	
يمكــن  	 بحيــث  للمنطقــة  تقريبيــة  خريطــة  إعــداد  يمكــن 

بأكملهــا. المســتعمرة  لمنطقــة  المربعــات  كثافــة  اســتقراء 
يمكــن تســجيل قــراءات الـــ GPS لتســجيل إحداثيــات كل  	

مربــع واســتخدامها إلعــداد خريطــة أكثــر دقــة للمســح 
وكثافــة التعشــيش.

فــي نهايــة المســح ، يجــب علــى المســاحين إزالــة أي  	
الموقــع. لتمييــز  مــواد مســتخدمة 

فــي النهايــة ، أكمــل اســتمارة المســح وســجل معلومــات  	

الموائــل والمســاحة التقديريــة للمنطقــة التــي تــم مســحها 
النســبة  المثــال  ســبيل  )علــى  الركيــزة  وتكويــن  ونــوع 
وارتفــاع  النباتــي  والغطــاء  والصخــور  للرمــل  المئويــة 
الغطــاء النباتــي وغطــاء المانجــروف( وأيــة أدلــة علــى 
األنشــطة البشــرية ، بمــا فــي ذلــك األكــواخ ومعســكرات 
الصيــد ووجــود القــوارب لمســافة كيلومتريــن مــن الســاحل.
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ملحق 8.2.ملخص لجميع طرق رصد ومراقبة الطيور البحرية

ملحوظــة: نمــاذج مســح الطيــور البحريــة لطــرق المســح المختلفــة تســتخدم فــي الغالــب نفــس المصطلحــات لذلــك يقــدم الدليــل 

التالــي شــرًحا لجميــع المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع نمــاذج المســح.
رصد ومراقبة الطيور البحرية

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل بداية ونهاية الوقتالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس )1 - 5(
نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة المســح ، 
باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، ال يوجــد ســحاب ، 2 = مشــمس جزئــي )>٪50 ســحاب( 

، 3 = مشــمس و ســحاب )٪50 و ٪50( ، 4 = ســحاب )ســحابة كاملة( ، 5 = ســحابة ومطر.

بيانات موائل الطيور البحرية

ســجل مرجــع الموقــع المســتخدم فــي خرائــط الحقــل ونمــاذج التســجيل ، والتــي قــد تختلــف عــن رقــم الكــود كود المستعمرة/ الجزيرة
النهائي.

سجل االسم المحلي للجزيرة إذا كان معروًفا أو أقرب معلم معروف على الخرائط المتاحة. االسم البديل

بواســطة   الطريــق  نقــاط  ونهايــة  بدايــة 
G P S

ســجل رقــم إحداثيــات نقطــة الطريــق )waypoint( بالـــ GPS فــي بدايــة ونهايــة المســح )يمكنــك 
.GPS اســتخدام أحديثــات النقطــة األصليــة المخزنــة فــي الـــ

سجل بداية ونهاية وقت المسحبداية ونهاية الوقت

تجهيز نماذج مسح منفصلة لعمليات العد األرضية والجويةنماذج المسح لطرق العد

طرق العد
ســجل نــوع طريقــة العــد الجــوي أو األرضــي المســتخدمة ســواء كانــت مســًحا فوتوغرافًيــا أو عــًدا مباشــًرا 
أو تعــداًدا أرضًيــا للطيــور المجفلــة أو عــد عــن طريــق نقــاط األفضليــة أو مــن خــال التجــول أو 

القطاعــات الحزاميــة أو المربعــات..

طرق عد أعشاش الطيور البحرية

طريقة المسارات الجوية

فــي نمــوذج المســح الجــوي ، يجــب تصميــم جــداول بأعمــدة منفصلــة للســماح بتســجيل عــدد األفــراد مــن 
كل نــوع شــوهد فــي كل مســار علــوي. ضــع دائــرة حــول األنــواع التــي ترتفــع وتطيــر أواًل خــال المســار 
ــة التكاثــر / عــدم التكاثــر. قــد تكــون هنــاك حاجــة  األول حيــث يمكــن أن يوفــر هــذا مؤشــًرا علــى حال
إلــى أكثــر مــن نمــوذج إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى أكثــر مــن عمــل مســارين إلكمــال مســح المســتعمرة 

بالكامــل.

طريقة الطيور المجفلة

فــي نمــوذج مســح وتعــداد الطيــور المجفلــة )flush surveys( ، يجــب تصميــم جــداول بأعمــدة 
 .)repeat flush( منفصلــة للســماح بتســجيل عــدد األفــراد مــن كل نــوع شــوهد فــي كل عمليــة جفــل
ويســمح نمــوذج المســح بإكمــال 3 مــرات مــن الجفــل. وإذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن عــد 
الجفــات ، فيمكــن اســتخدام نمــوذج مســح ثــاٍن. ضــع دائــرة حــول األنــواع التــي ترتفــع وتطيــر أواًل ألن 

ــة التكاثــر. هــذا يمكــن أن يوفــر مؤشــًرا علــى حال

األفضليــة  نقــاط  عبــر  العــد  طريقــة 
لمرتفعــة ا

فمــن  الكثافــات عاليــة ،  كانــت  نقــاط األفضليــة ، وإذا  مــن خــال طريقــة  المســوحات والعــد  أثنــاء 
الضــروري تقســيم المنطقــة إلــى مناطــق أصغــر وعــد الطيــور / األعشــاش داخــل كل قطــاع. ويحتــوي 
نمــوذج المســح والعــد مــن خــال طريقــة نقطــة األفضليــة علــى أعمــدة منفصلــة للقطاعــات حيــث يمكــن 
اســتخدامها لتســجيل األعــداد لــكل قطــاع. وإذا كانــت المســتعمرة كبيــرة وتحتــاج إلــى تقســيمها إلــى أكثــر 

مــن قطاعيــن ، فيمكــن اســتخدام نمــاذج مســح منفصلــة..
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ســجل رقــم القطــاع الــذي مــن خالــه ســوف يتــم العــد عبــر التجــول ، أو مــن خــال طريقــة القطــاع رقم القطاع
الحزامــي أو المربــع. اســتخدم المزيــد مــن النمــاذج حســب الضــرورة إلكمــال المســوحات.

عدد أفراد الطيور

فــي نمــوذج المســح ، اســتخدم العمــود األول لتســجيل عــدد األفــراد مــن كل نــوع الطيــور البحريــة التــي 
تمــت مشــاهدتها أثنــاء العــد مــن المســار العلــوي األول / طريقــة الطيــور المجفلــة / مــن خــال التجــول / 
أو عبــر القطــاع الحزامــي. وفــي العمــود الثانــي ، ســجل عــدد األفــراد مــن كل نــوع مــن الطيــور البحريــة 
التــي تمــت مشــاهدتها أثنــاء العــد مــن المســار العلــوي األول / طريقــة الطيــور المجفلــة / مــن خــال 

التجــول / أو عبــر القطــاع الحزامــي.

سجل عدد األعشاش لكل نوع موجودعدد األعشاش

سجل عدد األعشاش التي يوجد بها طيور بالغةعدد األعشاش المشغولة

ســجل عــدد األعشــاش النشــطة حيــث توجــد الفــراخ أو البيــض )والحــظ عــدد الفــراخ و / أو عــدد البيــض عدد األعشاش النشطة
)حجــم الحضنــة( حيثمــا أمكــن ذلــك(

سجل عدد األعشاش الشاغرة حيث تكون حالة التكاثر غير محددةعدد األعشاش الشاغرة

عدد المربعات )الكوادرات(

فــي نمــوذج مســح بطريقــة المربعــات ، يجــب أن يتــم ترقيــم المربعــات بالتسلســل )مثــا: 1، 2، 3، 4،   
إلــخ( داخــل كل قطــاع / جولــة. ويمكــن تســجيل رقــم المربــع )الكــوادرات( فــي العمــود المخصــص لذلــك 
فــي النمــوذج، وبعدهــا يتــم تســجيل األنــواع ذات األعشــاش الموجــودة داخــل المربــع فــي عمــود األنــواع 
متبوًعــا بعــدد األعشــاش المشــغولة والنشــطة والشــاغرة. ويجــب ترقيــم كل كــوادرات جديــد داخــل نفــس 
القطــاع بالتسلســل ثــم إعــادة الترقيــم لــكل عمليــات المســح للقطاعــات الجديــدة / أو مــن خــال التجــول.

الصور الفوتوغرافية
إذا كانــت هنــاك صــور تــم التقاطهــا ، ســجل رقــم البدايــة والنهايــة. وللمســاعدة فــي التمييــز بيــن الصــور 
مــن المواقــع المختلفــة ، يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات الـــ GPS علــى ورقــة وتصويــر الرقــم أو تصويــر 

نمــوذج المســح بيــن المواقــع.
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نموذج رصد الطيور البحرية                                     المسح الجوي                     نموذج رقم:

التاريخ:الدولة:

الطقس: المكان:

فريق المسح: كود القطاع: 

كود الجزيرة/المستعمرة: 

االسم المحلي: 

إحداثيات نهاية نقطة الطريق:إحداثيات بداية نقطة الطريق:

نهاية الوقت: بداية الوقت: 

من خالل العد المباشر من خالل الصورطريقة المسح والعد

من خال العد المباشرمن خال الصورطريقة المسح والعد

عدد 
األفراد

األعشاش 
المشغولة

األعشاش 
النشطة

األعشاش 
الشاغرة

عدد 
األفراد

األعشاش 
المشغولة

األعشاش 
النشطة

األعشاش 
الشاغرة

عدد المسارات

طائر النوء الجوانى
Bulweria fallax 

طائر النو الفارسي
Puffinus persicus

الطائر االستوائي أحمر المنقار 
Phaethon aethereus

األطيش المقنع
Sula dactylatra 

األطيش البني
Sulaleucogaster 

الغاق السقطرى
Phalacrocorax nigrogularis

البجع ذو الظهر وردي اللون 
Pelecanus rufescens 

مالك الحزين األخضر
Butorides striatus 

بلشون البقر األبيض
Bubulcus ibis 

بلشون الشعاب الغربية 
Egretta gularis 

البلشون األرجواني 
Ardea purpurea 
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من خال العد المباشرمن خال الصورطريقة المسح والعد

البلشون القولياثي
Ardea goliath 

Platalea leu-  طائر أبو ملعقة
corodia

العقاب النساري
Pandion haliaetus 

الصقر األسخم 
Falco concolor

طائر الزقزاق صائد السراطين
Dromas ardeola 

طائر الزقزاق
Charadrius alexandrinus

النورس األسخم 
Larus hemprichii 

النورس أبيض العينين
Larus leucophthalmus

خرشنة بحر قزوين 
Sterna caspia 

الخرشنة المتوجة
Sterna bergii

S. bengalensis

الخرشنة بيضاء الخدين
Sterna repressa

الخرشنة المقنعة
Sterna anaethetus

الخرشنة السخماء
Sterna fuscata

خرشنة ساندرز
Sterna saundersi

األبله البني 
Anous stolidus

مالحظات
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نموذج مسح رقم:    )VANTAGE POINT( طريقة العد بنقاط األفضلية رصد الطيور البحرية 

التاريخ:الدولة:

الطقس: المكان:

فريق المسح: كود القطاع: 

كود الجزيرة/المستعمرة: 

االسم المحلي: 

إحداثيات بداية نقطة الطريق:

وقت البداية/النهاية: 

من  خال العد المباشرمن خال التصوير الفوتوغرافيعدد القطاعات

النوع )ملحوظة: سجل عدد الطيور البالغة والفراخ في األعشاش 
األعشاش عدد األفرادالمشغولة والنشطة(

المشغولة
األعشاش 

النشطة
األعشاش 

الشاغرة
عدد 
األفراد

األعشاش 
المشغولة

األعشاش 
النشطة

األعشاش 
الشاغرة

المالحظات: 
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نموذج مسح رقم:   )FLUSH COUNTS( طريقة العد للطيور المجفلة رصد الطيور البحرية 

التاريخ:الدولة:

الطقس: المكان:

فريق المسح: كود القطاع: 

كود الجزيرة/المستعمرة: 

االسم المحلي: 

إحداثيات بداية نقطة الطريق:

عدد األفرادعدد األفرادعدد األفراد

123123123أنواع الطيور المجفلة

المالحظات:
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رصد الطيور البحرية طريقة العد عبر التجول/ القطاعات )WALK THROUGH / BELT(   نموذج مسح رقم: 

التاريخ:الدولة:

الطقس: المكان:

فريق المسح: كود القطاع: 

كود الجزيرة/المستعمرة: 

االسم المحلي: 

إحداثيات بداية نقطة الطريق:

عدد األعشاش

123رقم القطاع
وقت البداية لنقطة الطريق: 

وقت النهاية لنقطة الطريق:

النوع )ملحوظة: سجل عدد الطيور البالغة والفراخ 
في األعشاش المشغولة والنشطة(

األعشاش 
المشغولة

األعشاش 
النشطة

األعشاش 
الشاغرة

األعشاش 
المشغولة

األعشاش 
النشطة

األعشاش 
الشاغرة

األعشاش 
المشغولة

األعشاش 
النشطة

األعشاش 
الشاغرة

مالحظات
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رصد الطيور البحرية      طريقة العد عبر التجول/ المربعات )QUADRAT SURVEYS(   نموذج مسح رقم: 

التاريخ:الدولة:

الطقس: المكان:

فريق المسح: كود القطاع: 

كود الجزيرة/المستعمرة: 

االسم المحلي: 

إحداثيات بداية نقطة الطريق:

رقم القطاع

وقت البداية لنقطة الطريق: 

وقت النهاية لنقطة الطريق:

عدد األعشاش

رقم القطاع )3(رقم القطاع )2(رقم القطاع )1)

رقم 
رقم الشاغرةالنشطةالمشغولةالنوعالمربع

رقم الشاغرةالنشطةالمشغولةالنوعالمربع
الشاغرةالنشطةالمشغولةالنوعالمربع

مالحظات:
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ملحق 8.3.نموذج لمسح ورصد موائل الطيور البحرية )المستوى- 2(.

رصد موائل الطيور البحرية

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل بداية ونهاية الوقتالوقت

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس )1-5(
نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة المســح ، 
باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، ال يوجــد ســحاب ، 2 = مشــمس جزئــي )>50٪ ســحاب( 

، 3 = مشــمس و ســحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = ســحاب )ســحابة كاملــة( ، 5 = ســحابة ومطــر.

بيانات موائل الطيور البحرية

ســجل مرجــع الموقــع المســتخدم فــي خرائــط الحقــل ونمــاذج التســجيل ، والتــي قــد تختلــف عــن كود المستعمرة/ الجزيرة
رقــم الكــود النهائــي.

سجل االسم المحلي للجزيرة إذا كان معروًفا أو أقرب معلم معروف على الخرائط المتاحة. االسم البديل

بدايــة ونهايــة نقــاط الطريــق بواســطة  
GPS

ســجل رقــم إحداثيــات نقطــة الطريــق )waypoint( بالـــ GPS فــي بدايــة ونهايــة المســح )يمكنــك 
.GPS الـــ فــي  اســتخدام إحداثيــات النقطــة األصليــة المخزنــة 

سجل عدد الجزر المدرجة في وحدة العدعدد الجزر

سجل ما إذا كانت طرق العد أرضية أو جويةطريقة العد 

نوع طريقة العد
ســجل نــوع طريقــة العــد الجــوي أو األرضــي المســتخدمة ســواء كانــت مســًحا فوتوغرافًيــا أو عــًدا مباشــًرا أو 
تعــداًدا أرضًيــا للطيــور المجفلــة أو عــد عــن طريــق نقــاط األفضليــة أو مــن خــال التجــول أو القطاعــات 

الحزاميــة أو المربعــات...

ســجل حجم منطقة الدراســة والمســتعمرة والجزيرة كما يلي: )A(: 50-500 م )أطول محور( ؛ )B(: المساحة )الحجم(
501-5000 م )أطــول محــور( ؛ )C( أكبــر مــن 5000 متــر )أطــول محــور(.

ســجل )الحجــم التقديــري( لمنطقــة المســح واســتخدام الموائــل مــن قبــل أنــواع الطيــور البحريــة الموجــودة مساحة منطقة الدراسة
فــي منطقــة المســح

ســجل النســبة المئويــة لســطح الجزيــرة )مــن عامــة أعلــى مــد( التــي تغطيهــا ركائــز ناعمــة: الرمــل ، النسبة المئوية للرمل
والطمــي ، والطيــن ، والتربــة الرخــوة ؛ بمــا فــي ذلــك معظــم األراضــي المغطــاة بأشــجار المانجــروف.

ســجل النســبة المئويــة لســطح الجزيــرة )مــن عامــة أعلــى مــد( المكونــة مــن ركائــز صلبــة: الصخــور النسبة المئوية للصخور
المرجانيــة والصخــور البركانيــة والحصــى.

ســجل النســبة المئويــة لســطح الجزيــرة المغطــى بالنباتــات: غابــات المانجــروف والشــجيرات واألعشــاب نسبة الغطاء النباتي
والحشــائش

ارتفاع الغطاء النباتي
ســجل ارتفــاع الغطــاء النباتــي باســتخدام المقيــاس التالــي: 0 = المانجــروف أو الرمــل والصخــور فقــط 
؛ 1 = شــجيرات منخفضــة وحشــائش )>1 م(؛ 2 = شــجيرات طويلــة وأشــجار )< 1 م ، ولكــن عــادة 

2 - 3 م(.

نسبة أشجار المانجروف
ســجل النســبة المئويــة للغطــاء بأشــجار المانجــروف باســتخدام المقيــاس التالــي: 0 = ال شــيء ؛ 1 = 
33-1٪ مــن المســاحة المغطــاة بأشــجار المانجــروف ؛ 2 = 66-34٪ مــن المســاحة مغطــاة بأشــجار 

المانجــروف ؛ 3 = 100-67٪ مــن المســاحة مغطــاة بأشــجار المانجــروف.
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ســجل التضاريــس باســتخدام المقيــاس التالــي: 0 = مســطحة ؛ 1 = متموجــة أو بهــا بعــض المنحــدرات التضاريس
أو الكثبــان الرمليــة ؛ 2 = مرتفعــة نســبًيا؛ 3 = جبليــة / منحــدرات.

ســجل عــدد أكــواخ الصيــد / المعســكرات / الماجــئ الموجــودة علــى الجزيــرة  )R = أطــال / بقايــا ، األكواخ
CGS = محطــة خفــر الســواحل(.

ســجل عــدد القــوارب الموجــودة علــى الجزيــرة أو فــي نطــاق 2 كــم منهــا ؛ حيــث تشــير فــي المقــام األول القوارب
إلــى قــوارب الصيــد ولكنهــا تشــمل أيًضــا المراكــب الشــراعية والســفن الكبيــرة وقــوارب خفــر الســواحل..

ســجل أيــة تهديــدات أخــرى بمــا فــي وجــود األنشــطة البشــرية علــى مقربــة مــن منطقــة المســح ، أو أيــة مهددات أخرى
أدلــة وجــود علــى الحيوانــات المفترســة.

وأيضا سجل أية معلومات أخرى ، مثل وجود حفر للساحف البحرية.الماحظات

الصور
إذا كانــت هنــاك صــور تــم التقاطهــا ، ســجل رقــم البدايــة والنهايــة. وللمســاعدة فــي التمييــز بيــن 
الصــور مــن المواقــع المختلفــة ، يمكنــك كتابــة رقــم إحداثيــات الـــ GPS علــى ورقــة وتصويــر 

الرقــم أو تصويــر نمــوذج المســح بيــن المواقــع.
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نموذج مسح رقم: مسح موائل الطيور البحرية     نموذج مسح الطيور البحرية  
التاريخ:الدولة:

الطقس: المكان:

فريق المسح: كود القطاع: 

كود الجزيرة/المستعمرة: 

االسم المحلي: 

إحداثيات بداية ونهاية 
نقطة الطريق:

أرضيجويأرضيجويأرضيجويطريقة العد

عد تصويرنوع طريقة العد
عد تصويرVAFLWTBTQUمباشر

عد تصويرVAFLWTBTQUمباشر
VAFLWTBTQUمباشر

عدد الجزر

حجم منقطة الدراسة /
الجزيرة

% نسبة الرمال

%نسبة الصخور

نسبة الغطاء النباتي

ارتفاع الغطاء النباتي

المانجروف

التضاريس

األكواخ

القوارب

مهددات أخرى

الصور

ماحظات

دليل الجدول:  

كــود الجزيــرة / المســتعمرة )ID colony / Island(: الموقــع المرجعــي المســتخدم فــي الخرائــط الميدانيــة ونمــاذج التســجيل ، والتــي 
قــد تختلــف عــن الكــود النهائــي. 

االسم البديل )Alt. names(: أسماء أخرى للجزيرة أو أقرب معلم معروف على الخرائط المتاحة. 

طريقة ونوع العد )Count and type(: علم على الطريقة )طرق( المستخدمة. 

عدد الجزر )No. isles(: عدد الجزر المدرجة في وحدة العد ؛ 

رقم الكود )Code No(: مرجع القطاع )G-A( متبوًعا برقم مميز. 

الحجــم أو المســاحة )Size(: A: 50-500 م )أطــول محــور( ؛ B: 501-5000 م )أطــول محــور( ؛ C:< 5000 م )أطــول 
محــور(.

النســبة المئويــة للرمــال )% Sand(: النســبة المئويــة لســطح الجزيــرة )مــن عامــة أعلــى مــد( التــي تغطيهــا ركائــز ناعمــة: الرمــل 
والطمــي والطيــن والتربــة الرخــوة ؛ يشــمل معظــم األراضــي المغطــاة بأشــجار المانجــروف. 

النســبة المئويــة للصخــور )% Rock(: النســبة المئويــة لســطح الجزيــرة )مــن عامــة أعلــى مــد( مــع طبقــة ســفلية صلبــة: الصخــور 
المرجانيــة والصخــور البركانيــة والحصــى.

 نسبة الغطاء النباتي )% Veg( : النسبة المئوية لسطح الجزيرة المغطى بالنباتات: المانجروف والشجيرات واألعشاب والحشائش.

 ارتفاع النباتات )Veg. Height(: 0 = المانجروف أو الرمل والصخور فقط ؛ 1 = شجيرات منخفضة )>1 م( حشائش وأعشاب 
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؛ 2 = شجيرات طويلة وأشجار )< 1 م ، ولكن عادة 2 - 3 م(. 

المانجــروف )Mangrove(: 0 = ال شــيء ؛ 1 = 1–33٪ مــن مســاحة الســطح مغطــاة بأشــجار المانجــروف ؛ 2 = ٪66-34 
مــن المســاحة مغطــاة بأشــجار المانجــروف ؛ 3 = 67-100٪ مــن المســاحة مغطــاة بأشــجار المانجــروف. 

التضاريس )Relief( : 0 = مسطحة ؛ 1 = متموجة أو بعض المنحدرات أو الكثبان الرملية ؛ 2 = جبلية نسبًيا. 

األكواخ )Huts(: عدد معسكرات الصيد / الماجئ الموجودة في الجزيرة )R = أطال / بقايا ، CGS = محطة لخفر السواحل(. 

القــوارب )Boats(: عــدد القــوارب الموجــودة علــى الجزيــرة أو علــى ُبعــد كيلومتريــن منهــا ؛ يشــير فــي المقــام األول إلــى قــوارب الصيــد 
ولكنــه يشــمل أيًضــا المراكــب الشــراعية والســفن الكبيــرة وقــوارب خفــر الســواحل فــي البحــر. 

تهديدات أخرى )Other threats(: على سبيل المثال أرصفة مائية ، هياكل أخرى ، كاب مفترسة ، قطط ، جرذان. 

مالحظة )Note(: سجل معلومات أخرى مثل وجود حفر الساحف.
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الثدييات البحرية. 9

خلفية عامة ..	

إن مجتمعــات الثدييــات البحريــة فــي البحــر األحمــر وخليــج 
عــدن معروفــة ولكــن لــم يتــم دراســتها بالتفصيــل وبصــورة 
)الدالفيــن  الحوتيــات  أنــواع  مــن   44 أن  ورغــم  واســعة، 
وخنازيــر البحــر والحيتــان( وواحــدة مــن أنــواع بقــرة البحــر 
)األطــوم( معروفــة مــن المحيــط الهنــدي فقــد تــم تســجيل 21 
نوعــَا فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن ، منهــا 19 
نوعــا فــي خليــج عــدن و17 نوعــا تــم تســجيلها فــي البحــر 
 Notarbartolo di Sciara et al., 2017,( األحمــر

.)Costa et al., 2018

وعلــى الصعيــد العالمــي ، تتعــرض الثدييــات البحريــة للتهديد 
نتيجــة للعديــد مــن التأثيــرات البشــرية المتزايــدة. وتشــمل هــذه 
التهديــدات فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن اســتنفاد 
)الصيــد  المباشــر  غيــر  أو  المباشــر  الصيــد   ، الفرائــس 
العرضــي( ، فقــدان الموائــل بســبب التنميــة الســاحلية )بمــا 
فــي ذلــك الضوضــاء( ، النفــوق أو اإلصابــة بســبب التشــابك 
)شباك الصيد( أو ابتاع الحطام البحري ، التلوث بالزيت 
، االضطرابــات الناتجــة عــن الســياحة )مشــاهدة الحيتــان / 
القــوارب  مــع  الســباحة معهــا( ، واالصطــدام  أو  الدالفيــن 
نتيجــة  وكذلــك   ، البحريــة  المــرور  حركــة  بســبب  والســفن 
للتغيــرات المناخيــة. وعلــى الجانــب األخــر هنــاك ثاثــة مــن 
األنــواع المســجلة فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن 
مدرجــة علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض فــي القائمــة الحمــراء 

.)IUCN-RedList( لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة

وبصفــة عامــة فــإن دراســات تقييــم الوضــع الراهــن لتجمعــات 
طويلــة  ومراقبــة  رصــد  برامــج  وإنشــاء  البحريــة  الثدييــات 
األمــد تعتبــر أمــًرا صعًبــا بســبب حركتهــا المســتمرة، كمــا أن 
معظمهــا حيوانــات معمــرة، باإلضافــة إلــى التكلفــة العاليــة 
لذلــك  ونتيجــة  الحيوانــات.  هــذه  بدراســة ورصــد  المرتبطــة 
، ال تــزال الثدييــات البحريــة وخاصــة الحوتيــات مــن أقــل 
الثدييــات فــي معرفــة أنماطهــا وتوزيعاتهــا فــي منطقــة البحــر 

األحمــر وخليــج عــدن. وفــي اآلونــة األخيــرة زادت الدراســات 
واألبحــاث حــول تكويــن األنــواع وتوزيعهــا وحالــة التجمعــات 
فــي الجــزء الشــمالي مــن البحــر األحمــر بســبب األبحــاث 
والمجتمعــات  المواطــن  علــم  برامــج  وأيضــَا  المتخصصــة 
المحليــة. ومــع ذلــك ، ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن الثدييــات 
البحريــة فــي األجــزاء الوســطى والجنوبيــة مــن البحــر األحمــر 
وخليــج عــدن ، حيــث كانــت هنــاك برامــج رصــد ومراقبــة 
محــدودة وقليلــة للغايــة. والهــدف مــن برامــج رصــد ومراقبــة 
الثدييــات البحريــة هــو توفيــر معلومــات عــن تكويــن األنــواع 
وأنمــاط   ، األفــراد  وديناميكيــات   ، وتوزيعهــا   ، ووفرتهــا   ،
والتوالــد.  التكاثــر  ومواســم  التغذيــة  وســلوكيات   ، الهجــرة 
ــا إلــى  وعلــى الجانــب األخــر يوفــر رصــد حالــة األنــواع جنًب
جنــب مــع الموائــل المرتبطــة بهــا فهًمــا أكثــر شــمولية لبيئــة 

وســلوك هــذه األنــواع.

نظرة عامة 	.	

لقــد تــم تطويــر مجموعــة مــن الطــرق والبروتوكــوالت لرصــد 
ومراقبــة الثدييــات البحريــة، معظمهــا مدرجــة فــي دليــل الهيئــة 
القديــم والمقتبســة مــن المرجــع )Preen, 2004(. وتشــمل 
هــذه الطــرق: 1( مقابــات مــع الصياديــن أو أفــراد المجتمــع 
المحلــي؛ ب( تقريــر رؤيــة نفعيــة مــن خــال برنامــج علــم 
المواطن ؛ و 3( المسوحات الميدانية على مناطق صغيرة 
نســبًيا باســتخدام طــرق التعــرف علــى األنــواع عبــر الصــور 
الفوتوغرافيــة ، أو لمنطقــة كبيــرة باســتخدام منصــات المراقبــة 

مثــل الســفن أو الطائــرات.

 local( ويمكــن أن يوفــر حصــاد المعرفــة البيئيــة المحليــة
المحلييــن  الســكان  مــن   )ecological knowledge
معلومــات هامــة حــول وجــود األنــواع واتجــاه األفــراد وأنمــاط 
غيــر  المقابــات  ُتســتخدم  مــا  وغالًبــا  الموســمي.  التوزيــع 
أكثــر  يكونــوا  بــأن  المحلييــن  للســكان  للســماح  الرســمية 
اســترخاًء وراحــة وثقــة مــع المســاحين والمراقبيــن. كمــا أثبتــت 
 )opportunistic sightings )النفعيــة  التقاريــر  هــذه 
للثدييــات البحريــة أنهــا فعالــة جــًدا فــي مراقبــة وجــود أفــراد 
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أنشــطة  فيهــا  يتــم  التــي  المناطــق  فــي  الثدييــات وتوزيعهــا 
ســياحية )خاصــة مناطــق الغــوص فــي الميــاه المصريــة(. 
وغالًبــا مــا تكــون المعلومــات مــن المقابــات والمشــاهدات 
)النفعيــة( ضروريــة لدعــم الباحثيــن فــي تخطيــط المســوحات 
للمناطــق التــي توجــد فيهــا الحيوانــات بكثافــة عاليــة، كمــا 
تســمح هــذه األســاليب أيًضــا بجمــع المعلومــات والمشــاهدات 

بتكلفــة منخفضــة للغايــة.

وعلــى الجانــب األخــر ، توفــر المســوحات البحريــة والجويــة 
معلومــات كميــة بمــا فــي ذلــك عــدد األفــراد وأنمــاط التوزيــع 
والهجــرة والموائــل المفضلــة )إذا تكــرر برنامــج المســح علــى 
فــإن هــذه األســاليب مكلفــة  ذلــك ،  مــدار ســنوات(. ومــع 
نســبًيا وتتطلــب مراقبيــن مدربيــن. كمــا تعتبــر المســوحات 
الصغيــرة التــي تســتخدم طــرق التعــرف علــى األنــواع مــن 
خــال الصــور الفوتوغرافيــة فعالــة للســكان المحلييــن فــي 

المناطــق القريبــة مــن الســاحل.

 البيانات المستهدفة ..	.	

ومــن أهــم المعلومــات والبيانــات التــي يتــم تســجيلها أثنــاء 
برامــج رصــد ومراقبــة الثدييــات البحريــة مــا يلــي:

وجود / غياب األنواع )انظر الجدول 9.1(

أنماط التوزيع والوفرة النسبية ألنواع الثدييات البحرية.

التهديــدات  لتقييــم  المســح  منطقــة  فــي  البشــرية  األنشــطة 
المحتملــة وأســباب الوفيــات أو أولويــات عمليــات الصــون 

والحمايــة.

اســتخدام الموائــل وأنمــاط الهجــرة والتفضيــل الغذائــي ومواســم 
التكاثــر لمختلــف األنــواع المســجلة خــال برامــج المســح.

 المعدات واألجهزة الحقلية 	.	.	

أهم المعدات واألدوات المستخدمة في برامج رصد ومراقبة 
الثدييات البحرية تشــمل:

نموذج المسح ولوحة وقلم رصاص وممحاة 	
مناظير للرصد والمراقبة من على القوارب. 	
	  )Eco-sounder( العمــق  لقيــاس  جهــاز  بــه  قــارب 

.GPS بـــ مرتبــط 
GPS وخريطة ميدانية لمنطقة المسح. 	
بوصلة 	
الشــرح  	 مــع  األنــواع  لتعريــف وتصنيــف  دليــل مصــور 

.)9.4 )ملحــق 
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جــدول 9.1. قائمــة بالثدييــات البحريــة الموجــودة فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن )حتــى عــام 2018( ، والوضــع 
الراهــن لــكل نــوع حســب وضعــه بالنســبة للقائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN-RedList( ، وأيضــَا 

قائمــة بعــدد الدراســات واألبحــاث الخاصــة بــكل نــوع فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن.

البحر خليج عدنIUCNاالسم العلمياالسم الشائع
األحمر

DugongDugong dugonVU15 األطوم )بقرة البحر(     

Blue whaleBalaenoptera musculusEN2,4  الحوت األزرق    

Bryde’s whaleBalaenoptera edeniDD2 حوت برايد    

Omura’s whaleBalaenoptera omurai  حوت أومور    ا

Humpback whale الحوت األحدب    
Megaptera novaean-
gliae

Sperm whaleالحوت العنبري     
Physeter macroceph-
alusVU2,4

Dwarf sperm whaleKogia sima الحوت العنبري القزم  

Melon-headed whalePeponocephala electra2  حوت بطيخي الرأس  

False killer whalePseudorca crassidens23,4 الحوت القاتل الكاذب     

Killer whaleOrcinus orcaCD24 الحوت القاتل     

Short-finned pilot whale
 الحوت قصير الزعنفة    

Globicephala macro-
rhynchusCD2,4

Indian Ocean humpback dolphinدولفين 
المحيط الهندي األحدب  

Sousa plumbeaDD23,4

Short-beaked common dolphin
الدولفين الشائع قصير البوز

Delphinus delphis24

Indo-Pacific common dolphin
الدولفين الشائع )اإلندوباسيفيك(

Delphinus delphis trop-
icalis

 Indo-Pacific bottlenose dolphin
الدولفين قاروي األنف )اإلندوباسيفيك(

Tursiops aduncus

Common bottlenose dolphin
الدولفين قاروي األنف )الشائع(

Tursiops truncatusDD23,4

Risso’s dolphinGrampus griseusDD23,4 دولفين روسو    

Pantropical spotted dolphin
الدولفين المرقط االستوائي

Stenella attenuataCD23,4

Striped dolphinStenella coeruleoalbaCD24           الدولفين المخطط

Spinner dolphinStenella longirostrisCD24     الدولفين الدوار

Rough-toothed dolphin
الدولفين ذو األسنان الخشنة

Steno bredanensisDD4

ROBINEAU & ROSE 1982. 2. SMALL & SMALL 1991. 5. PREEN 1989, Notarbartolo di 
Sciara et al., 2017, Costa et al., 2019.
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 فريق المسح 	.	.	

كخطــوة  مكلفــة  وغيــر  مفيــدة  المقابــات  مســوحات  إن  
أولــى فــي إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن الثدييــات البحريــة فــي 
المنطقــة. ويمكــن إجــراء مقابــات للصياديــن ، وغيرهــم مــن 
أولــى المعرفــة مــن النــاس، للتعلــم مــن تجاربهــم مــع مختلــف 
المقابــات   هــذه  ومثــل  المنطقــة.  فــي  الموجــودة  األنــواع 
مفيــدة للغايــة لألنــواع الشــاطئية، مثــل األطــوم وبعــض أنــواع 

الدلفيــن، والتــي، علــى األرجــح، يتفاعــل النــاس معهــا.

وبالنســبة للمســوحات المبنية على المقابات ، يمكن لفريق 
المســح إجــراء مقابــات رســمية أو غيــر رســمية. كمــا يمكــن 
فــي المســوحات مــن  أيًضــا المشــاركة  للعديــد مــن األفــراد 
أجــل تغطيــة منطقــة مســح أكبــر فــي إطــار زمنــي أقصــر. 
إجــراء  عنــد  مســاحين  ثاثــة  عــن  يقــل  ال  مــا  ومطلــوب 
المســوحات مــن خــال القــوارب لرصــد ومراقبــة الثدييــات 
البحريــة للتأكــد مــن أن أحــد المســاحين يقــف فــي مقدمــة 
القــارب للمســاعدة فــي تحديــد المشــاهدات وليكــون بمثابــة 
مســجل للبيانــات ، واألفــراد اآلخريــن علــى جانبــي القــارب 

للرصــد والمراقبــة الجانبيــة.

 التدريب/الخبرة 	.	.	

وأن  درايــة  علــى  يكونــوا  أن  إلــى  المســاحون  يحتــاج  قــد 
يكونــوا قادريــن علــى التعــرف علــى أنــواع الثدييــات البحريــة 
البحــر األحمــر وخليــج عــدن ،  الموجــودة منطقتهــم وفــي 
والتــي مــن الصعــب التعــرف عليهــا بعــد الخــروج مــن البحــر 
، خاصــة عنــد مشــاهدة مجموعــات كبيــرة. ويجــب أن يتمتــع 
المســاحون الذيــن يجــرون المســوحات عــن طريــق المقابــات 
بمهــارات اتصــال جيــدة وأن يكونــوا قادريــن علــى التعامــل مع 
وكســب ثقــة الســكان والصياديــن. فــي حيــن يجــب أن يكــون 
المســاحون المشــاركون فــي المســوحات مــن علــى القــوارب 
قادريــن علــى الســباحة ، ألســباب تتعلــق بالســامة ، وأال 
يكونــوا عرضــة لــدوار البحــر. ويمكــن أن يوفــر اســتخدام كل 
مــن المقابــات والدراســات االســتقصائية مــن علــى القــوارب 
مجتمعيــن مجموعــة أكبــر مــن البيانــات التــي يمكــن أن تكــون 

أكثــر دقــة ويمكــن اســتخدامها لبرامــج الرصــد والمراقبــة علــى 
المــدى الطويــل.

 خطوات العمل الحقلي  	.	

 مسوحات المقابالت )المستوى 1، المستوى2( ..	.	

لمزيــد مــن المعلومــات حــول المســح عــن طريــق المقابــات 
وبيانــات عــن المعــارف المحليــة )التقليديــة( للحصــول علــى 
وصــف أكثــر تفصيــًا حــول كيفيــة إكمــال هــذه األنــواع مــن 
المقابــات غيــر الرســمية لرصــد الثدييــات البحريــة يرجــى 
الرجــوع إلــى الفصــل 13 مــن هــذا الدليــل والخــاص برســم 
الخرائــط التشــاركية. وفــي نهايــة هــذا الفصــل توجــد مجموعــة 
اســتكمال  لكيفيــة  المســح ووصــف  لنمــوذج  الماحــق  مــن 
هــذه النمــاذج للثدييــات البحريــة )الماحــق 9.1 و 9.2 و 

.)9.3

 مسوحات القوارب )المستوى 2، المستوى3( 	.	.	

يجــب تحديــد منطقــة المســح علــى خريطــة وأيضــَا تحديــد 
الطريقــة التــي تجــرى بهــا عمليــة المســح.

يجــب أن يتحــرك القــارب بســرعة منخفضــة أثنــاء المســح 
ويجــب أن يكــون المســاحون علــى ارتفــاع 3 أمتــار علــى 
األقــل فــوق مســتوى ســطح البحــر حتــى تســهل عمليــة رصــد 

ومشــاهدة األنــواع.

إجــراء  عنــد  مســاحين  ثاثــة  عــن  يقــل  ال  مــا  مطلــوب 
المســوحات مــن خــال القــوارب لرصــد ومراقبــة الثدييــات 
البحريــة للتأكــد مــن أن أحــد المســاحين يقــف فــي مقدمــة 
وتدويــن  القــارب  اتجــاه  تحديــد  فــي  للمســاعدة  القــارب 
المشــاهدات وليكــون بمثابــة مســجل للبيانــات ، والمســاحين 
اآلخريــن علــى جانبــي القــارب للرصــد والمراقبــة الجانبيــة، 

المســح. بــدء  وقــت  لتســجيل  وأيضــا 

المعلومــات األخــرى التــي ســيتم جمعهــا أثنــاء مســح القــارب 
 ، المجموعــة  )عــدد(  حجــم   ، األنــواع  تعريــف  تشــمل: 
إحداثيات GPS لموقع المشاهدة ، زاوية الرؤية ، المسافة 
المقــدرة مــن القــارب ، ماحظــة وتدويــن ســلوك الثدييــات، 
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وحالة الطقس.

الضــروري  مــن   ، بالقــوارب  مســح  عمليــات  إجــراء  عنــد 
أن يأخــذ المســاحون فتــرات راحــة حيــث يمكــن أن يســتمر 
ألشــعة  التعــرض  ذلــك  فــي  بمــا   ، ســاعات  لعــدة  المســح 
الشــمس. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يمكــن انضمــام مســاحين 
 survey( الــدوار المســح  نظــام  فــي  للمســاعدة  إضافييــن 

.)rota system

الســنة وبصفــة  فــي  مــرات  عــدة  المســوحات  إجــراء  يجــب 
لمعرفــة  األجــل(،   )برنامــج رصــد ومراقبــة طويــل  دوريــة 

الســلوكيات. مــن  وغيرهــا  والتغذيــة  التكاثــر  أنمــاط 

مزايا وعيوب طرق مسح الثدييات البحرية 	.	

نقاط الضعفنقاط القوة

تضمن هذه الطرق تجميع مجموعات بيانات ومعلومات 
مناسبة وذات جودة عالية بواسطة باحثين ذوي خبرة.

المسوحات الجوية ومن خال القوارب مكلفة من الناحية 
اللوجستية.

تسمح المسوحات من خال القوارب رصد ومراقبة 
ومشاهدة الثدييات البحرية عن قرب.

رؤية ومشاهدة الثدييات ليست مضمونة دائما.

تعتبر المسوحات عبر المقابات غير مكلفة حيث يتم 
الحصول على معظم المعلومات والبيانات من السكان 

المحليين والتي يمكن أن تساعد في تحديد المناطق ذات 
األولوية في حماية الثدييات البحرية.

تطلب المسوحات الجوية إجراء عمليات التحقق األرضية 
، وهو أمر مكلف ويستغرق وقًتا طويًا.

وبالرغم من أن طريقة المقابات تعطي لمحة موجزة 
وصورة عامة عن حالة الثدييات ؛ إال أنها ليست دقيقة 

بنسبة 100٪ في كثير من األحيان بسبب تفاوت درجات 
الخبرة بين فريق المسح /والسكان الذين أجريت معهم 

مقابات.

تطلب مسوحات القوارب العديد من أفراد فريق المسح 
وغالًبا ما يكون ذلك بسبب الرحات الطويلة لتغطية 
مناطق المسح الواسعة ، وقد يعاني فريق المسح من 

التعب واإلرهاق.

هناك صعوبة في إجراء مسح ورصد للثدييات البحرية 
بشكل صحيح بسبب قلة األعداد )المشاهدات( وحركتها 

المستمرة والسريعة.
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المالحق 	.	

ملحق 9.1. مسح الثدييات البحرية عن طريق المقابات

مسح الثدييات البحرية عن طريق المقابات

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي: = SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI الدولة
 Djibouti

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية المكان
أو موقع واتجاه الساحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل بداية ونهاية الوقتالوقت

سجل األحرف األولى ألسماء فريق المسح المشاركين فريق المسح

)Informants( سجل اسم السكان الذين تمت مقابلتهممصادر المعلومات

بيانات الموقع

رقم الموقع )كما هوا في الخريطة(
اطلب من تمت مقابلته )مصادر المعلومات( الرسم على الخريطة أين 
شاهد الثدييات. قم بترقيم المنطقة على الخريطة وسجل رقم المنطقة 

المرسومة على الخريطة في نموذج المسح.

اسألهم عما إذا كانت المنطقة لها اسم محلي. سجل اسم الموقع حيث اسم المكان
تمت المشاهدة.

خصوصيات هذه المنطقة?

اطلب من مصدر المعلومات أن يذكر األنواع التي شاهدها في المنطقة 
أو ما هو السلوك الذي لوحظ في المنطقة؟ ، ولماذا هو مميز؟. سجل 

لماذا المنطقة خاصة؟. استخدم مفتاح تعريف األنواع لمعرفة ما إذا كان 
بإمكان المخبر التعرف على األنواع.

خصائص الموئل
اطلب منه أن يصف الموئل الذي تمت فيه المشاهدة )على سبيل المثال 
، الشعاب المرجانية والرمل والحشائش البحرية وأشجار المانجروف وما 

إلى ذلك(.

الوقت من العام )الموسم أو الشهر(

اسأله عما إذا كانت هذه المشاهدات والماحظات قد تم إجراؤها في وقت 
محدد من العام. على سبيل المثال هل يتم مشاهدة هذه األنواع على مدار 

السنة أو خال أشهر معينة فقط. سجل أية شهور تم إجراء المشاهدات 
والماحظات.

اسأله عما إذا كان قد الحظ أي تغييرات في السنوات الخمس الماضية ، هل حدثت أي تغييرات في السنوات الخمس الماضية؟
من حيث وجود أو وفرة األنواع..

تعليقات إضافية
اسأل مصدر المعلومات عما إذا كان قد الحظ أن الحيوانات تتصرف 

بطريقة معينة )التغذية ، التزاوج ، إلخ( ، أو إذا كان هناك أية أضرار أو 
جروح على الحيوانات )ندوب ، خطافات ، خيط الصيد ، إلخ(.

استخدم هذه المساحة لتسجيل أية معلومات إضافية أبلغ عنها ماحظات
المخبرون. مثال: هذه الماحظات والمشاهدات تمت بواسطة فان!!
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)Preen 2004, Preen 1989 :ملحق 9.2. أسئلة إضافية  للمقابات حول األطوم )بقرة البحر( )المصادر

منذ متى وأنت تعيش / تصطاد في هذه المنطقة؟ ما هو نطاق المنطقة التي تصطاد فيها؟ هل تعرف 
األطوم؟

هل تستطيع وصف هذه المشاهدات والمالحظات؟

هل تستطيع أن تتعرف عليه في أي من هذه الصور؟ )سلسلة صور لحيوانات بحرية( وعلى أي 
شيء تتغذى هذه الحيوانات؟

هل ترى هذه الحيوانات كثيًرا؟ كم مرة رأيتها؟

هل تعتقد أن األطوم )أبقار البحر( أكثر شيوًعا ، أو أقل شيوًعا ، أو كما كانت منذ 10 سنوات ، أو 

قبل 20 عاًما ، أو قبل 30 عاًما؟

هل تتعرض األطوم لإلمساك بها في شباك الصيد الخاصة بك؟ ما هو الموسم الذي تشاهدها أكثر / 
أو تمسك بها أكثر؟ في أي منطقة ترى / تمسك بها أكثر من غيرها؟

ماذا يحدث لألطوم التي تمسك بها في شباكك؟ هل تطلق سراحها أم تقتلها أم تغرق منك بطريق 
بالخطأ؟

هل تأكل هذه الحيوانات؟ هل تستخدم أي أجزاء أخرى من الحيوان؟ لماذا؟

هل تصطاد أبقار البحر أم أنك فعلت ذلك في الماضي؟ إذا كان األمر كذلك ، فكيف أمسكت بهم؟ كم 
عدد الذين أمسكت بهم )عرضا أو عمدا( في السنة؟

متى كانت آخر مرة أمسكت فيها بواحدة؟ هل يمسك بها الصيادون اآلخرون في هذه المنطقة؟

كم عدد األطوم الذي تم اإلمساك بهم في القرية بأكملها في عام؟ متى تم اإلمساك بآخر حيوان؟

هل تبيع أي من أبقار البحر؟

إذا كان األمر كذلك ، فأين تبيعها وكم تحصل في مقابل بيع الكيلوجرام الواحد / أو مقابل الحيوان 
كله؟
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ملحق 9.3. مسح ورصد الثدييات البحرية من خال القوارب

مسح الثدييات البحرية من خالل القوارب
بيانات المسح

ســجل كــود الدولــة كاألتــي: = SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI الدولة
 Djibouti

ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو المكان
موقــع واتجــاه الســاحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ
سجل بداية وقت المسحوقت البداية
سجل وقت االنتهاء من المسحوقت النهاية

بيانات الثدييات البحرية

GPS يمكنك استخدام إحداثيات النقطة إحداثيات الموقع بالـ( GPS سجل إحداثيات مواقع المشاهدة بالـ
.(GPS األصلية كما هو مخّزن في

ســجل أنــواع الثدييــات البحريــة التــي تــم اإلبــالغ عنهــا أثنــاء المســح ومكان المشــاهدة تعريف األنواع
)علــى ســبيل المثــال أثنــاء ربــط القــارب بالمرســاة أو أثنــاء الحركة(

سجل عدد األفراد في مجموعة األنواع التي تم مشاهدتها.العدد داخل المجموعة
سجل عدد العجول )الصغار( في المجموعة أو وجود العجول من عدمهعدد العجول

شوهد من خالل )منصة المراقبة(؟.
ســجل مــا إذا كانــت المشــاهدة قــد تــم رصدهــا مــن الشــاطئ أو مــن القــارب الشــراعي 
أو الــزورق الســريع الواقــف علــى المرســاة أو الــزورق الســريع المتنقــل أو ســفينة 

المســح الكبيــرة.
(m(  سجل المسافة المقدرة بين منصة المراقبة والحيواناتالمسافة

ســجل مــدى الثقــة فــي المشــاهدة  باســتخدام مــا يلــي: C = مؤكــد ، P = محتمــل ، الثقة
G = تخميــن

حالة الطقس  )5-1)

ــزء  ــي الج ــجيله ف ــن تس ــح ، يمك ــاء المس ــًرا أثن ــر كثي ــن يتغي ــس ل ــًرا ألن الطق نظ
ــد  ــي: 1 = مشــمس ، ال يوج ــاس التال ــتخدام المقي ــة المســح ، باس ــن ورق ــوي م العل
ســحاب ، 2 = مشــمس جزئي )>50٪ ســحاب( ، 3 = مشــمس و ســحاب )50٪ و 

ــر. ــحابة ومط ــة( ، 5 = س ــحابة كامل ــحاب )س 50٪( ، 4 = س

شدة الرياح )5-1)

نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادةً كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن تســجيلها 
فــي أعلــى ورقــة المســح باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = ال شــيء )>4 عقــدة( ، 2 =  
طفيــف )4-6 عقــدة( ، 3 =  معتــدل )7 -10 عقــدة( ، 4 = قــوي )11-15 عقــدة( 

، 5 = قــوي جــًدا )< 16 عقــدة(

NSEW( ( اتجاه الرياح

نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء 
ــاه  ــة )NSEW( لوصــف االتج ــة المســح. اســتخدم وردة البوصل ــن ورق ــوي م العل
ــى  ــا إل ــن SE وم ــاح م ــي الري ــال ، تأت ــبيل المث ــى س ــاح )عل ــه الري ــي من ــذي تأت ال

ذلــك(.
(m(  سجل ارتفاع الموجة المقدر باألمتار.ارتفاع الموجة

ســجل شــدة التيــار فــي منطقــة المســح ، اســتخدم المقيــاس التالــي: 1 = ال شــيء 2 = شدة التيار )5-1)
طفيــف ، 3 = متوســط ، 4 = قــوي ، 5 = قــوي جــًدا.

(NSWE( سجل اتجاه التيار باستخدام وردة البوصلة لوصف االتجاه التي تسلكه التيارات )على اتجاه التيارات
(SSE أو جنوبية جنوبية شرقية SE سبيل المثال جنوبية شرقية

الصور الفوتوغرافية
إذا كانت هناك صور تم التقاطها ، سجل رقم البداية والنهاية. وللمساعدة في التمييز 
بين الصور من المواقع المختلفة ، يمكنك كتابة رقم إحداثيات الـ GPS على ورقة 

وتصوير الرقم أو تصوير نموذج المسح بين المواقع.

بيانات أخرى
اكتــب وصفـًـا موجــًزا لمــا تالحظــه ، مــع ذكــر أيــة أنشــطة بشــرية تحــدث فــي المنطقة 
، أو تحــدث بالقــرب مــن منطقــة المشــاهدة أو أيــة معلومــات أخــرى ذات صلــة يمكــن 

اســتخدامها فــي المراقبــة طويلــة األمــد.
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رصد ومراقبة المصايد البحرية

10
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رصد ومراقبة المصايد البحرية. 10

 خلفية عامة ..	.

تعتبــر مصايــد األســماك فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن 
المــدن المطلــة  ذات أهميــة اجتماعيــة واقتصاديــة لغالبيــة 
األمــن  حيــث  مــن   ، عــدن  وخليــج  األحمــر  البحــر  علــى 
المحليــة  للمجتمعــات  ســيما  ، وال  الدخــل  وزيــادة  الغذائــي 
المنطقــة  فــي  األســماك  مصايــد  وتســتهدف  الســاحلية. 
 ، والســطحية  القاعيــة  الزعنفيــة  واألســماك  الافقاريــات 
بجانــب الصيــد التجــاري )محــدود النطــاق( والصيــد الترفيهــي 
والرياضــي. وقــد يمتــد انتشــار العديــد مــن األنــواع المســتهدفة 
داخــل المنطقــة عبــر الحــدود الوطنيــة وهــي فــي األســاس 
 PERSGA( أكثــر  أو  بلديــن  بيــن  مشــتركة  مخزونــات 
2003(.  وعلــى الرغــم مــن أهميــة قطــاع مصايــد األســماك 
األرصــدة  علــى  األســماك  لصيــد  المباشــرة  اآلثــار  فــإن   ،
الســمكية واألنــواع المعرضــة للخطــر مثــل األطــوم ، وســمك 
القــرش ، والســاحف ، والروبيــان ، وخيــار البحــر ، وأم 
الروبيــان )االســتاكوزا( الصخــري ، والتأثيــرات المباشــرة أو 
غيــر المباشــرة األخــرى علــى الموائــل البحريــة غيــر معروفــة 
إلــى حــد كبيــر فــي المنطقــة. والســبب الرئيســي لذلــك هــو 
نقــص المعلومــات الموثوقــة عــن مصايــد األســماك والتفاعــل 

البيئــي لمصايــد األســماك داخــل المنطقــة.

ومــن الماحــظ أنــه قــد تــم إهمــال البحــوث التطبيقيــة المتعلقــة 
بمصايــد األســماك وتقييــم المخــزون  الســمكي فــي منطقــة 
البحــر األحمــر وخليــج عــدن لســنوات عديــدة، ولــم يتــم إجــراء 
أيــة تقييمــات للمخــزون منــذ الســبعينيات والثمانينيــات بعــد 
توقــف برامــج البحــث التعاونــي مــن قبــل االتحــاد الســوفيتي 
الســابق والمنظمــات الدوليــة ، مثــل منظمــة األمــم المتحــدة 
لألغذيــة والزراعــة )الفــاو(. كمــا تراجعــت القــدرات الوطنيــة 
علــى جمــع بيانــات مصايــد األســماك وتحليلهــا ونشــرها ، 
وقــد تتبايــن القــدرات الوطنيــة الحاليــة بشــكل كبيــر بيــن الــدول  
المطلــة علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن. فــي حيــن أن 
مصــر وجيبوتــي والمملكــة العربيــة الســعودية لديهــا أنظمــة 
لرصــد المصيــد فــي مواقــع اإلنــزال الرئيســية ، فــإن اليمــن 
والســودان والصومال واألردن لديها فقط مراقبة مخصصة. 

وبشكل عام ، هناك المزيد من البيانات المتاحة عن مصايد 
األســماك الصناعيــة مقارنــة بالصيــد التجــاري المحــدود أو 
صيــد الكفــاف. وغالًبــا مــا يغيــب تســجيل البيانــات مــن قبــل 
الجمعيــات التعاونيــة لمصايــد األســماك ومشــتري / تجــار 
األســماك أو حتــى إن وجــد فانــه يكــون غيــر متســق وغيــر 
منتظــم. وعلــى الجانــب األخــر فــإن معظــم البيانــات التــي يتــم 
تجميعهــا تعتبــر بيانــات ذات مســتوى أعلــى )متخصــص( 
وذلــك بغــرض إنتــاج ملخصــات الصيــد الســنوية. وبصفــة 
عامــة ال يتــم تســجيل المعلومــات المتعلقــة بموقــع المصيــد 
 )catch per unit effort( المصيــد لــكل وحــدة جهــد ،
والخصائــص البيولوجيــة. وأيضــًا ال يتــم تســجيل المعلومــات 
ال  لذلــك  األســماك.  وتجهيــز  بإعــداد  الخاصــة  والبيانــات 
تســتطيع معظــم الســلطات الوطنيــة الوصــول إلــى بيانــات 
موثوقــة وذات جــودة كافيــة للســماح بإجــراء تقييمــات مناســبة 
للمخــزون الســمكي أو التقييــم االقتصــادي ألنشــطة مصايــد 

األســماك.

التجــاري  للصيــد  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األهميــة  إن 
وصيــد الكفــاف تقــود إلــى الحاجــة إلــى زيــادة رصــد ومراقبــة 
عــدن  وخليــج  األحمــر  البحــر  منطقــة  فــي  األنشــطة  هــذه 
)PERSGA 2003(. وسوف نستعرض في هذه الفصل 
طريقتيــن للمســح موجهتيــن نحــو كيفيــة دراســة وأخــذ عينــات 
مــن المصايــد التجاريــة الصغيــرة ومصايــد الكفــاف ، كمــا 
يمكــن تطبيقهــا أيضــَا علــى الصيــد الترفيهــي أو الرياضــي.

 نظرة عامة 	.	.

النهج العام ..	.	.

توجــد طريقتــان رئيســيتان لرصــد مصايــد األســماك: األولــى 
تتضمــن جمــع البيانــات حــول المصيــد الــذي يتــم إنزالــه مــن 
خــال األنــواع المختلفــة مــن مصايــد األســماك ؛ والثانيــة هــو 
جمــع البيانــات العلميــة المســتقلة ، إمــا مــن خــال الصيــد 
العلمــي أو باســتخدام طــرق التعــداد البصــري تحــت المــاء 
أو التقنيــات البديلــة لتقييــم وفــرة األســماك والكتلــة الحيويــة 

فــي الموقــع.

علــى  الدليــل  هــذا  فــي  الموجــودة  المســح  طــرق  وتركــز 
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األســاليب التــي يمكــن اســتخدامها ألخــذ عينــات مــن الصيــد 
التجــاري )المحــدود( أو صيــد الكفــاف أو الصيــد الترفيهــي 
والرياضــي. وهنــاك أربعــة طــرق رئيســية يمكــن اســتخدامها 

لتقييــم هــذه األنــواع مــن مصايــد األســماك والتــي تشــمل:

مســوحات اإلطــار: والتــي يتــم اســتكمالها إلنشــاء خــط  	
األســاس )baseline( ، لتحديــد مواقــع جمــع العينــات 
، وتكرارهــا وتحديــد تقنيــات تجميــع العينــات قبــل إعــداد 

برنامــج الرصــد والمراقبــة طويــل األجــل.
المســوحات فــي موقــع الصيــد )مــن علــى القــارب(:  	

والتــي تقــوم بمســح مــكان جمــع البيانــات مــع الصياديــن 
الدقيــق  بالتســجيل  الطــرق  هــذه  تســمح  الصيــد.  أثنــاء 
 ، الشــباك  مــن  مختلفــة  أنــواع  باســتخدام  الصيــد  لمــدة 

باإلضافــة إلــى بيانــات الصيــد والموقــع.
مســوحات كريــل )ســلة الخــوص creel(: حيــث تجــرى  	

في محطات اإلنزال أو المواقع حيث من المعروف أن 
الصيادين يعودون بصيدهم في الســال إلى الشــاطئ.

االســتبيانات: يمكــن اســتخدام المســوحات القائمــة علــى  	
االســتبيان كبديــل لمســوحات كريــل ومقابلــة واالستفســار 
إلــى  عودتهــم  بعــد  مصيدهــم  حــول  الصياديــن  مــن 

الشــاطئ.

مســوحات  عــن  الناتجــة  والمعلومــات  البيانــات  وتعتبــر 
كريــل هــي األكثــر شــمواًل ، ألنهــا تســمح بأخــذ عينــات مــن 
كميــات كبيــرة مــن األســماك وتســمح بجمــع عينــات بيولوجيــة 
)لتحديــد  األذن  حصــوات  )مثــل  المختبــر  فــي  لتحليلهــا 
العمــر( ومحتويــات المعــدة ومــا إلــى ذلــك(. ويمكــن أن يكــون 
تنفيــذ مســوحات كريــل لرصــد المصايــد التجاريــة الصغيــرة 
ومصايد الشعاب المرجانية تحدًيا حيث قد يقوم الصيادون 
بتفريــغ )إنــزال( مصيدهــم فــي مواقــع غيــر متوقعــة وخــال 
أوقــات عشــوائية علــى طــول الســاحل. لذلــك قــد تكــون كميــة 
البيانــات التــي يمكــن جمعهــا محــدودة مــا لــم ُيطلــب مــن 
الصياديــن القــدوم إلــى الشــاطئ فــي محطــات محــددة إلنــزال 
وتفريــغ المصيــد ، حيــث يمكــن رصدهــا ومراقبتهــا. ويمكــن 
للطــرق المعتمــدة علــى وجــود مراقــب مواجهــة هــذا التحــدي ، 

حيــث يظــل المراقــب علــى متــن القــارب مــع الصيــاد ، ولكنهــا 
قــد تســتغرق وقًتــا طويــًا ، كمــا أن كميــة البيانــات التــي 
يتــم الحصــول عليهــا محــدودة بعــدد المراقبيــن الذيــن يمكنهــم 
فــي المســوحات. وعلــى الجانــب األخــر تواجــه  المشــاركة 
المســوحات المعتمــدة علــى االســتبيانات هــذه المشــكلة حيــث 
يتــم جمــع البيانــات مــن الصياديــن فــي موقــع متفــق عليــه 
بعــد وصولهــم إلــى الشــاطئ ، علــى الرغــم مــن أن البيانــات 
الحصــول  يمكــن  مــا  بقــدر  دقيقــة  بالضــرورة  تكــون  لــن 
ويمكــن  القــارب.  متــن  علــى  المراقبــون  كان  إذا  عليهــا 
أن تســاعد المســوحات بطريقــة كريــل عــن طريــق إشــراك 
أعضــاء المجتمــع المحلــي فــي برامــج الرصــد وتدريبهــم علــى 
كيفيــة جمــع البيانــات فــي معالجــة هــذه المشــكلة حيــث أن 
المجتمعــات المحليــة غالبــَا مــا تعــرف بشــكل أفضــل أيــن 

ومتــى ســيقوم الصيــادون بإنــزال وتفريــغ صيدهــم.

البيانات المستهدفة 	.	.	.

يمكــن تصميــم مســوحات كريــل لتقديــر إجمالــي المصيــد ، 
إجمالــي جهــد الصيــد ، المصيــد لــكل وحــدة جهــد ، تكويــن 
المصيــد ، قيــاس الطــول التكــراري لألســماك ، عــدد وأنــواع 
الشــبك المســتخدمة. وبشــكل عــام تــم تصميــم المســوحات 
لجمــع كل هــذه المعلومــات خــال فتــرة زمنيــة وفــي أكثــر مــن 
مــكان ، حيــث يتــم بعــد ذلــك تجميــع وتحليــل البيانــات لمراقبــة 

وتوصيــف حالــة المصايــد.

 المعدات واألجهزة الحقلية 	.	.	.

نماذج المسح ، لوحة / مشابك / حافظة 	
أقام رصاص )2 على األقل( ، مبراة وممحاة 	
خريطة منطقة الدراسة ويفضل أن تكون مغلفة. 	
قلم ماركر أسود دائم رفيع )للكتابة على الخرائط( 	
GPS وبطاريات احتياطية 	
ساعة للتوقيت 	
لوحة قياس األسماك 	
موازين 	
كاميرا للتصوير 	
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 فريق المسح 	.	.	.

مــن األفضــل إجــراء رصــد ومراقبــة مصايــد األســماك مــن 
قبــل فريــق مــن اثنيــن مــن األفــراد المدربيــن. أمــا بالنســبة 
المســح  فريــق  علــى  يجــب   ، الكريــل  بطريقــة  للمســح 
إلــى  الصيــادون  فيــه  الــذي ســيأتي  المــكان  فــي  االنتظــار 
الشــاطئ أو بالقــرب منــه طــوال يــوم المســح وتســجيل صيــد 
جميــع الصياديــن العائديــن ، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن 
لــم يصطــادوا أي شــيء. بالنســبة للطــرق المعتمــدة علــى 
المراقــب ، يحتــاج المســاحون إلــى البقــاء علــى متــن القــارب 

طــوال رحلــة الصيــد.

التدريب/ الخبرة 	.	.	.

يجــب إشــراك مســاح )راصــد( ذو خبــرة فــي المصايــد خــال 
المرحلــة األوليــة مــن إعــداد برامــج مراقبــة مصايــد األســماك. 
أمــا فــي مســوحات اإلطــار فيمكــن إشــراك المجتمــع المحلــي 
وإلدخــال  بالرصــد  لتعريفهــم  المســوحات  فــي  والصياديــن 
مفهــوم رصــد ومراقبــة مصائدهــم. وبمجــرد الموافقــة علــى 
تصميــم برنامــج مراقبــة المصايــد ، يمكــن تدريــب الصياديــن 
البيانــات  جمــع  كيفيــة  علــى  المحلــي  المجتمــع  وأفــراد 

وتوظيفهــم إلجــراء المســوحات علــى أســاس منتظــم. 

 خطوات العمل الحقلي 	.	.

.	.	..  Fish( المصيــد  إنــزال  محطــات  مســوحات   
)Landing Stations

عــادة مــا يتــم إكمــال مســوحات تقديــر المصيــد )أيــام محــددة 
إنــزال  فــي محطــات  باســتخدام طريقــة كريــل  لــكل شــهر( 
الصيــادون  يقــوم  المعروفــة حيــث  المواقــع  أو   ، األســماك 
بإفــراغ )إنــزال( صيدهــم. وفــي البدايــة ومــن خــال طريقــة 
مواقــع  تحديــد  يجــب   ،)frame survey( اإلطــار  مســح 
أخــذ العينــات وتكرارهــا ومدتهــا ، كمــا يجــب تعديلهــا حتــى 
تائــم األنــواع المختلفــة مــن المصايــد فــي منطقــة الدراســة 
وأيضــَا لتائــم أيــة دورات خاصــة تتعلــق بحالــة القمــر أو 
المــد والجــزر. فعلــى ســبيل المثــال ، قــد يتــم ممارســة بعــض 

المصايــد فقــط أثنــاء اكتمــال القمــر ، أو فــي انخفــاض المــد 
الربيعــي ، بينمــا قــد يتــم إكمــال البعــض اآلخــر فــي بدايــة 
الشــهور القمريــة )قمــر جديــد(. ويمكــن أن يتــم تحديــد هــذه 
األنــواع مــن القضايــا خــال طريقــة مســح اإلطــار. وبمجــرد 
المصايــد ، جيــب  تحديــد تصميــم برنامــج رصــد ومراقبــة 
تدريــب المســاحون )المراقبــون( ، ويمكــن بعــد ذلــك إكمــال 

المســوحات علــى النحــو التالــي:

يتصــل  	  ، مســح  يــوم  كل  يســبق  الــذي  المســاء  فــي 
الــذي  الوقــت  لمعرفــة  الصياديــن  ببعــض  المســاحون 
يتوقعــون  الــذي  والوقــت  تقريًبــا  للصيــد  فيــه  يخرجــون 

الشــاطئ. إلــى  فيــه  عودتهــم 
فــي يــوم المســح ، يقــوم المســاحون بتجهيــز المعــدات  	

واألدوات والذهــاب إلــى موقــع جمــع العينــات أو محطــة 
إنــزال األســماك قبــل ســاعة واحــدة علــى األقــل مــن موعــد 

عــودة الصياديــن إلــى الشــاطئ.
يتناقش المساحون مع كل صياد عند عودتهم ويكملون  	

اســتمارة مســح واحــدة لــكل صيــاد )إذا كان صيــادا( أو 
.)FS01 .7.4.1 لــكل قــارب صيــد )ملحــق

معلومــات  	 يتضمــن  المســح  نمــوذج  مــن  األول  القســم 
عامــة عــن المســح والتــي يمكــن للمســاح أن يمألهــا قبــل 

اللقــاء مــع الصيــاد.
مــن  	 مزيــًدا  الصيــاد  مــن  )المراقــب(  المســاح  يطلــب 

للتــو. بــه  قامــوا  الــذي  الصيــد  نــوع  حــول  المعلومــات 
الثانــي مــن نمــوذج المســح معلومــات  	 القســم  يتضمــن 

إذا  ومــا   ، القــارب  محــرك  ونــوع   ، القــارب  نــوع  عــن 
كان القــارب مــزوًدا بمحــرك داخلــي أو خارجــي ، وقــوة 

المحــرك.
كمــا يركــز القســم الثالــث مــن النمــوذج علــى نــوع الشــباك  	

التــي تــم اســتخدامها فــي عمليــة الصيــد.
فــي حيــن يتنــاول القســم الرابــع مــن النمــوذج علــى رحلــة  	

الصيــد ويوضــح مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه الصيــاد 
فــي الصيــد )الجهــد المطلــوب( إجمالــي أيــام الصيــد أو 

ســاعات الصيــد فــي اليــوم.
المســاحون  	 يقــوم  النمــوذج  مــن  األخيــر  الجــزء  وفــي 
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يقــوم   ، األخيــر  القســم  هــذا  وفــي  المصيــد.  بتســجيل 
األســماك  طــول  وقيــاس  األنــواع  بتســجيل  المســاحون 
والــوزن. وقــد يســتلزم ذلــك وزن كل ســمكة علــى حــدة 
الطــول  ميــزان رقمــي وقيــاس  باســتخدام  ألقــرب جــرام 

ســم.  0.5 أو  ملليمتــر  ألقــرب  اإلجمالــي 
الطــول  	 وهــي:  الســمكة  لطــول  مقاييــس  ثاثــة  هنــاك 

والطــول  الكلــي.  والطــول  الشــوكي  والطــول  القياســي 
الكلــي للســمكة هــو الحــد األقصــى لطــول الســمكة ، مــن 

بدايــة الفــم المغلــق إلــى أطــراف الزعنفــة الذيليــة.
والطريقــة الصحيحــة لقيــاس الطــول الكلــي هــي وضــع  	

الســمكة بشــكل مســطح علــى لوحــة قيــاس ودفــع وجــه 
اللــوح مــع  الســمكة ألعلــى مقابــل ســطح رأســي علــى 
إغــاق الفــم. وأمــا إذا كان الذيــل دائرًيــا ، يكــون القيــاس 
مــن عنــد قمــة الطــرف المســتدير مــن الذيــل، فــي حيــن 
إذا كان الذيــل متشــعًبا ، فاضغــط علــى زعنفــة الذيــل 
لجمعهــا معــَا وقــم بقيــاس الطــول اإلجمالــي ، وتجاهــل 

أيــة نتــوءات )انظــر األشــكال 10.1 و 10.2(.
يتم تسجيل األنواع والطول والوزن في النموذج.  	
	  ، األســماك  أنــواع  علــى  المســاحون  يتعــرف  لــم  إذا 

فيمكنهــم التقــاط صــورة لألســماك ووضــع عامــة فــي 
المســح. اســتمارة  فــي  الموجــود  المربــع 

إذا كان الصيادون غير صبورين )منزعجين من المراقبين( 
وال يرغبــون فــي الســماح للمســاحين بقيــاس كل ســمكة ، فقــد 
يكــون مــن الضــروري اســتخدام طريقــة بديلــة أســرع لتســجيل 
فصــل  للمســاحين  يمكــن   ، الحالــة  هــذه  وفــي  المصيــد. 
ســبيل  )علــى  رئيســية  مجموعــات  إلــى  بســرعة  األســماك 
المثــال حســب العائلــة أو الجنــس( ، وتســجيل الــوزن لــكل 
مجموعــة والتقــاط صــور لــكل مجموعــة. وقــد يكــون الخيــار 
دون  بالكامــل  المصيــد  الصــور ووزن  التقــاط  هــو  البديــل 
فصــل األســماك إلــى أيــة مجموعــات. ومــع كلتــا الحالتيــن ، 
تكــون البيانــات أقــل فائــدة ومصداقيــة ممــا لــو تــم وزن كل 
ســمكة علــى حــدة ، لكنهــا أيضــا ال تــزال طريقــة قــد توفــر 

بيانــات مفيــدة.

أمــا الخيــار اآلخــر هــو قيــاس الطــول الكلــي لــكل ســمكة 
 L-W( الــوزن  إلــى  الطــول  عاقــة  معادلــة  اســتخدام  ثــم 
relationship( لحســاب وزن الســمكة. حيــث تعتمــد هــذه 
 L-W الطريقــة علــى كونهــا معلومــات كافيــة عــن عاقــة
لجميــع األنــواع فــي المصيــد ، وهــو أمــر غيــر محتمــل فــي 

مصايــد األســماك االســتوائية متعــددة األنــواع.

.	.	.	  The Fisher( الصياديــن  تتبــع  مســوحات   
)Tracking survey

 The Fisher( الصياديــن  بتتبــع  المســح  طريقــة  تعتبــر 
Tracking survey( طريقــة مســح ومراقبــة تجــرى مــن 
علــى متــن القــارب وتســتخدم لفهــم أفضــل لتوزيــع الجهــود 
لمصايــد معينــة. وفــي هــذه الطريقــة ينضــم المســاحون إلــى 
صيــاد أو مجموعــة مــن الصياديــن طــوال رحلــة الصيــد ، 
ويســجلون مــكان الصيــد ومــا يتــم اصطيــاده. ويتــم إجــراء 
هــذه المســوحات إمــا مــن القــارب أو ســيًرا علــى األقــدام ، 
اعتمــاًدا علــى طريقــة النقــل التــي يســتخدمها الصيــاد. ومــن 
المهــم التواصــل مــع الصياديــن مســبًقا للتأكــد مــن الوقــت 
الــذي ســيغادرون فيــه الشــاطئ للذهــاب إلــى الصيــد. ويجــب 
أن يكــون هنــاك نمــوذج مســح لــكل صيــاد منفــرد )ملحــق 

.)FS02  .7.4.2

يقــوم  	  ، مســح  يــوم  كل  يســبق  الــذي  المســاء  فــي 
المســاحون بالتواصــل ببعــض الصياديــن لمعرفــة الوقــت 

التجمــع. ومــكان  للصيــد  فيــه  يخرجــون  الــذي 
أدواتهــم  	 بتجهيــز  المســاحون  يقــوم   ، المســح  يــوم  فــي 

ومعداتهــم والذهــاب إلــى مــكان التجمــع المتفــق عليهــا 
، والوصــول مبكــًرا إن أمكــن حتــى ال يؤخــر وصــول 

الصياديــن.
تســجيل  	 يجــب   ، الصيــد  منطقــة  إلــى  الوصــول  عنــد 

إحداثيات الموقع بالـ GPS ، في كل مرة يقوم الصياد 
بنشــر أدوات الصيــد واســتعادتها )الشــبكة ، الخيــط ، 

المصيــدة ، إلــخ(.
عندمــا يتــم نشــر أدوات الصيــد ، يقــوم المســاح بتســجيل  	
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حــول  والبيانــات  والوقــت  والتاريــخ  الموقــع  إحداثيــات 
المصائــد   ، )الخيــوط  المســتخدمة  الصيــد  أدوات  نــوع 

الشــباك(.  ،
بتســجيل  	 المســاح  يقــوم   ، الصيــد  أداة  اســتعادة  عنــد 

إحداثيــات الموقــع ومعلومــات حــول نــوع األداة )خيــوط 
، مصائــد ، شــباك( ، ومــدة تــرك أداة الصيــد والمصيــد. 
تذكــر أن تســجل التفاصيــل المتعلقــة بــأداة الصيــد مثــل 
حجــم فتحــات الشــباك أو حجــم الصنــارة ونــوع خيــوط 

الصيــد أو نــوع المصيــدة )الٍشــرك(.
لتســجيل المصيــد ، ســجل »الطــول الكلــي« لــكل ســمكة  	

)انظــر  ســم(   0.5 )ألقــرب  بالســنتيمتر  صيدهــا  تــم 
بشــكل  الســمكة  ضــع   .)10.2 و   10.1 األشــكال 
مســطح علــى لوحــة القيــاس ، وضــع وجــه الســمكة علــى 
الذيــل  وأمســك   ، الســمكة  فــم  وأغلــق   ، اللوحــة  نهايــة 
بشــكل مســطح. بالنســبة لألســماك ذات الذيل المتشــعب 

، اقــرص )اجمــع( طرفــي الذيــل مًعــا قبــل القيــاس.

إذا قــام الصيــاد بنشــر أدوات الصيــد فــي مواقــع متعــددة  	
، فيجــب تســجيل المصيــد فــي كل مــرة يتــم فيهــا نشــر / 
اســترداد أدوات الصيــد، اســتخدم نمــاذج مســح إضافيــة 

إذا اقتضــت الضــرورة.
لــم يتــم صيــد أيــة أســماك ، فيجــب تســجيل ذلــك  	 إذا 

أيًضــا.
العــدد  	 تســجيل  يجــب   ، الشــاطئ  إلــى  العــودة  بمجــرد 

اإلجمالــي لمواقــع الصيــد ويجــب قيــاس الــوزن المجمــع 
لجميــع األســماك التــي يتــم صيدهــا باســتخدام المقاييــس 

وتســجيلها فــي اســتمارة البيانــات.
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شكل 10.1. طريقة قياس الطول الكلي للسمكة
) www.fishbase.org; www.nefsc.noaa.gov ، www.fishingregulations.org :المصدر(

شــكل 10.2. ســمكة موضوعــة علــى لوحــة مــن الخشــب لقيــاس الطــول الكلــي )ملحوظــة: يجــب اغــاق فــم الســمكة عنــد 
)/https://teacheratsea.wordpress.com/tag/reef-fish/page/2 )المصــدر:  القيــاس(. 
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المالحق 	.	.

ملحق10.1 نموذج مسح محطات إنزال المصيد
 FS01 مسح محطات إنزال المصيد

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

المكان
ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو موقــع واتجــاه 

الســاحل(.

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

الطقس

نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة 
المســح ، باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = مشــمس ، ال يوجــد ســحاب ، 2 = مشــمس جزئــي 
)>50٪ ســحاب( ، 3 = مشــمس و ســحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = ســحاب )ســحابة كاملــة( 

، 5 = ســحابة ومطــر.

شدة الرياح
نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادًة كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن تســجيلها فــي أعلــى ورقــة 
المســح باســتخدام المقيــاس التالــي: 1 = ال شــيء )>4 عقــدة( ، 2 =  طفيــف )6-4 عقــدة( ، 
3 =  معتــدل )7 -10 عقــدة( ، 4 = قــوي )15-11 عقــدة( ، 5 = قــوي جــًدا )< 16 عقــدة(

اتجاه الرياح
ــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن  نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثي
ورقــة المســح. اســتخدم وردة البوصلــة )NSEW( لوصــف االتجــاه الــذي تأتــي منــه الريــاح )علــى 

ســبيل المثــال ، تأتــي الريــاح مــن SE ومــا إلــى ذلــك(.

حالة القمر
اســتخدم المقيــاس التالــي: 1 = قمــر جديــد )الهــال( ، 2 = نصــف قمــر )األحــدب المتزايــد( ؛ 

3 = قمــر مكتمــل )البــدر(، 4 =. نصــف القمــر )األحــدب المتناقــص(.

بيانات القارب

هل يوجد قارب أم ال
إذا لــم يكــن واضًحــا ، اســأل الصياديــن عــن نــوع القــارب الــذي كانــوا يســتخدمونه وهــل بــه محــرك 

أو شــراع؟ إذا كانــوا يصطــادون ســيًرا علــى األقــدام ضــع عامــة “ال يوجــد قــارب

وسائل الدفع )وضع المحرك(
إذا لــم يكــن واضًحــا ، اســأل الصيــاد )الصياديــن( عمــا إذا كان القــارب بــه محــرك داخلــي أو 

خارجــي ، أو إذا كانــوا يســتخدمون شــراًعا، ضــع عامــة فــي المربــع المناســب

إذا لم يكن واضًحا ، اسأل الصياد )الصيادين( عن قدرة المحرك.قوة المحرك

إذا كانوا يستخدمون قارًبا ، اسألهم عن عدد الصيادين على متن القاربعدد الصيادين على متن القارب

ضع عامة على نوع القارب الذي يتم استخدامه ، أو إذا لم يتم استخدام قارب ، ضع عامة نوع القارب?

إذا كان الصيادون يستخدمون قارًبا ، اسأل من يملك القارب. سجل اسم صاحب القارب.هل القارب مملوك أم / مؤجر

اسأل عن اسم صاحب القارباسم مالك القارب

اسأل عن عدد الصيادين على القاربعدد الصيادين

اسأل عما إذا كان الصيادين المسجلين أو غير المسجلين وعن العدد أيضامسجلين / غير مسجلين

بيانات أداة الصيد
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نوع األداة
اســأل عــن نــوع طريقــة الصيــد وحــدد الطــرق التــي تــم اســتخدامها )قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن 
طريقة(. وإذا كان ذلك  ضع عامة على »أخرى« ، يرجى وصف طريقة الصيد المستخدمة. 

تذكــر أن تســجل حجــم فتحــات الشــباك ونــوع وحجــم الصنــارة ونــوع المصيــدة.

بيانات رحلة الصيد

اسأل الصيادين في أي وقت غادروا الشاطئ وخرجوا للصيدوقت مغادرة الشاطئ

سجل الوقت الذي عادوا فيه إلى الشاطئوقت العودة إلى الشاطئ

الوقت المستهلك في الصيد
اســأل الصياديــن عــن مقــدار الوقــت الــذي أمضــوه فــي عمليــة الصيــد. ال يشــمل ذلــك الوقــت الــذي 

اســتغرق فــي الوصــول إلــى منطقــة الصيــد أو العــودة إلــى الشــاطئ.

مكان الصيد

اســأل أيــن ذهــب الصيــادون للصيــد. اطلــب منهــم أن يكونــوا محدديــن قــدر اإلمــكان. اطلــب اســم 
منطقــة الصيــد واطلــب منهــم أن يوضحــوا المنطقــة علــى الخريطــة المغلفــة لمنطقــة الدراســة. إذا 
قامــوا بالرســم علــى الخريطــة ، فقــم بتســمية المنطقــة بأرقــام متتاليــة وســجل هــذا الرقــم فــي مربــع 

»موقــع الصيــد« فــي نمــوذج المســح.

طبيعة موائل أماكن الصيد
اســأل عــن نوعيــة الموطــن الــذي كانــوا يصطــادون فيــه؟ ضــع عامــة فــي المربعــات األكثــر صلــة 

مــن حيــث: الرمــل ، والحشــائش البحريــة ، والطحالــب ، والمرجــان ، والميــاه العميقــة المفتوحــة.

اسأل في أي عمق كانوا يصطادون؟العمق

اسأل كم من الوقت كانوا يصطادون في كل موقعوقت الصيد في كل موقع

اسأل الصيادين عما إذا كانوا يستهدفون أي نوع معين من األسماك في هذه الرحلة..األسماك المستهدفة

بيانات المصيد

نوع األسماك
ســجل أنــواع األســماك. إذا كانــت األنــواع غيــر معروفــة ، فقــم بتســجيل االســم المحلــي واكتــب 

وصًفــا مــع أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل ، والتقــط صــورة إذا كانــت لديــك كاميــرا..

سجل طول السمكة بالسنتيمتر ألقرب 0.5 سم.طول األسماك

قم بوزن السمك وقم بتسجيل الوزن بالجرام )ألقرب 1 جم(وزن األسماك

الصور الفوتوغرافية

التقــط صــورًا للمصيــد ، وخاصــة األنــواع غيــر المعروفــة. ســجل رقــم البدايــة والنهايــة للصــور. 
هنــاك طــرق مختلفــة للمســاعدة فــي التمييــز بيــن الصــور مــن مواقــع مختلفــة. يمكنــك كتابــة رقــم 
وإحداثيــات الموقــع بالـــ GPS علــى ورقــة وتصويــر الرقــم. كمــا يمكنــك تصويــر نمــوذج المســح 

بيــن المواقــع ، أو تصويــر شاشــة الـــ GPS  والتــي تظهــر نقطــة المســار.
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نموذج مسح محطات إنزال المصيد-FS01                          نموذج رقم: 

 صفحة 1 من 2 

بيانات المسح

التاريخ:المكان:قطاع المسح:الدولة:

الطقس:فريق المسح:
شدة الرياح )1-5(:

:)NSEW( اتجاه الرياح

حالة القمر)4-1(:

بيانات القارب  )ضع عالمة(

سمبوكهوريقارب خشبيال يوجد قارب )بالمشي(

قارب بمجدافقارب بشراعقارب بمحرك رجيقارب بمحرك داخلي

)hp( ? اسم مالك القارب؟قوة المحرك

عدد الصيادين على متن القارب؟قارب مؤجر؟قارب مملوك؟

عدد الصيادين غير المسجلينعدد الصيادين المسجلين؟

بيانات أداة الصيد )علم على األداة المستخدمة(

الشباك الخيشوميةالشباك القائمةالصنارةالخيط اليدوي

الشباك التي ترمى شباك التحويط الصغيرةشباك القرششباك الترامل

االلتقاط من على الشاطئشراك السلةشراك السلةشبكة الجر الساحلية

االلتقاط من على 
بالغوصبالهربونبالرمحالشعاب

الصيد بالخيط

نوع الصنارةحجم الصنارةعدد الصنارةعدد الخيوط

نوع الطعم

الصيد بالشباك

حجم فتحات الشباكمدة الصيد )بالساعة(عدد الشباك

الصيد بالمصيدة )الشرك(

نوع الشركنوع الطعممدة الصيد )بالساعة(عدد الشراك

بيانات رحلة الصيد
وقت مغادرة 

الشاطئ
الوقت الكلي وقت العودة إلى الشاطئ 

للصيد
حجم المصيد 
)بالكيوجرام(

نوع السمك أسماك مستهدفة )نعم / ال(
المستهدف

الموئل )رمل ، اسم المكان)
صخر، إلخ(

العمق أداة الصيد
)متر(

الوقت المستغرق 
في الصيد )ساعة(
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بيانات المصيد

الصورةالوزن )جرام(الطول الكلي )سم(النوع )االسم العلمي / االسم المحلي(

تابع الصفحة التالية
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تابع نموذج مسح محطات إنزال المصيد-FS01                                نموذج رقم:

صفحة 2 من 2 

تابع بيانات المصيد

الصورةالوزن )جرام(الطول الكلي )سم(النوع )االسم العلمي / االسم المحلي(
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ملحق 10.2 نموذج مسح المصيد من على متن القارب

FS02 -  مسح المصيد من على متن القارب

بيانات المسح

سجل كود الدولة كاألتي:   SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI = Djibouti. الدولة

سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية أو موقع واتجاه الساحل(.المكان

سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ

سجل اسم و / أو األحرف األولى من أسماء فريق المسح المشاركين في المسح.فريق المسح

rالطقس
نظــًرا ألن الطقــس لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة المســح ، 
باســتخدام المقياس التالي: 1 = مشــمس ، ال يوجد ســحاب ، 2 = مشــمس جزئي )>50٪ ســحاب( 

، 3 = مشمس و سحاب )50٪ و 50٪( ، 4 = سحاب )سحابة كاملة( ، 5 = سحابة ومطر.

شدة الرياح
نظــًرا ألن قــوة الريــاح لــن تتغيــر عــادًة كثيــًرا أثنــاء المســح ، لذلــك يمكــن تســجيلها فــي أعلــى ورقــة المســح 
باستخدام المقياس التالي: 1 = ال شيء )>4 عقدة( ، 2 =  طفيف )6-4 عقدة( ، 3 =  معتدل 

)7 -10 عقدة( ، 4 = قوي )15-11 عقدة( ، 5 = قوي جًدا )< 16 عقدة(

اتجاه الرياح
نظــًرا ألن اتجــاه الريــاح لــن يتغيــر كثيــًرا أثنــاء المســح ، يمكــن تســجيله فــي الجــزء العلــوي مــن ورقــة 
المســح. اســتخدم وردة البوصلــة )NSEW( لوصــف االتجــاه الــذي تأتــي منــه الريــاح )علــى ســبيل 

المثــال ، تأتــي الريــاح مــن SE ومــا إلــى ذلــك(.

اســتخدم المقيــاس التالــي: 1 = قمــر جديــد )الهــال( ، 2 = نصــف قمــر )األحــدب المتزايــد( ؛ 3 = حالة القمر
قمــر مكتمــل )البــدر(، 4 =. نصــف القمــر )األحــدب المتناقــص(.

بيانات القارب

إذا لــم يكــن واضًحــا ، اســأل الصياديــن عــن نــوع القــارب الــذي كانــوا يســتخدمونه وهــل بــه محــرك أو هل يوجد قارب أم ال
شــراع؟ إذا كانــوا يصطــادون ســيًرا علــى األقــدام ضــع عامــة “ال يوجــد قــارب

إذا لــم يكــن واضًحــا ، اســأل الصيــاد )الصياديــن( عمــا إذا كان القــارب بــه محــرك داخلــي أو خارجــي وسائل الدفع )وضع المحرك(
، أو إذا كانــوا يســتخدمون شــراًعا، ضــع عامــة فــي المربــع المناســب

إذا لم يكن واضًحا ، اسأل الصياد )الصيادين( عن قدرة المحرك.قوة المحرك

إذا كانوا يستخدمون قارًبا ، اسألهم عن عدد الصيادين على متن القاربعدد الصيادين على متن القارب

ضع عامة على نوع القارب الذي يتم استخدامه ، أو إذا لم يتم استخدام قارب ، ضع عامة نوع القارب?

إذا كان الصيادون يستخدمون قارًبا ، اسأل من يملك القارب. سجل اسم صاحب القارب.هل القارب مملوك أم / مؤجر

اسأل عن اسم صاحب القارباسم مالك القارب

وقت الصيد

سجل الوقت الذي غادر فيه الصيادون الشاطئ وخرجوا للصيدوقت مغادرة الشاطئ

سجل الوقت الذي عاد فيه الصيادون إلى الشاطئوقت العودة إلى الشاطئ

ســجل إجمالــي الوقــت الــذي يقضيــه الصيــاد )الصيــادون( فــي الصيــد. ال يشــمل ذلــك وقــت الذهــاب الوقت المستهلك في الصيد
إلــى منطقــة الصيــد أو العــودة إلــى الشــاطئ.

سجل إجمالي وزن المصيد بالكيلوجرام في نهاية الرحلة..الوزن الكلي للمصيد )كجم(

سجل عدد مواقع الصيد خال رحلة الصيد عدد األماكن التي تم الصيد منها

بيانات المصيد

سجل اسم منطقة الصيد.مكان الصيد
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ســجل نوعيــة الموئــل الــذي كان الصيــاد )الصيــادون( يصطــادون فيــه )الرمــال ، الحشــائش البحريــة ، طبيعة الموائل التي تم الصيد منها
الطحالــب ، الشــعاب المرجانيــة ، الميــاه العميقــة المفتوحــة( فــي كل موقــع.

سجل إحداثيات كل موقع يتم فيه نشر معدات الصيدإحداثيات نقطة بداية الصيد

سجل إحداثيات كل موقع يتم فيه استعادة معدات الصيدإحداثيات نقطة نهاية الصيد

سجل الوقت الذي بدأ فيه الصيادون الصيد في كل موقع.بداية وقت الصيد

سجل الوقت الذي انتهى فيه الصياد )الصيادون( من الصيد في كل موقعنهاية وقت الصيد

سجل العمق الذي كان الصياد )الصيادون( يصطادون عنده في كل موقعالعمق

سجل نوع أداة الصيد التي تم نشرها أو استردادها في كل موقع )الشبكة ، الخيط ، الصنارة(نوع أداة الصيد

سجل عدد المعدات التي تم نشرها أو استردادها في كل موقعالعدد )أداة الصيد(

سجل نوع الُطعم المستخدم في كل موقعنوع الطعم

سجل حجم فتحات الشباك المستخدمة في كل موقع )سم(حجم فتحات الشباك

سجل نوع الصنارة المستخدمةنوع الصنارة

سجل حجم الصنارة المستخدمةحجم الصنارة

ســجل أنــواع األســماك. إذا كانــت األنــواع غيــر معروفــة ، فقــم بتســجيل االســم المحلــي واكتــب وصًفــا نوع األسماك / االسم المحلي
مــع أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل ، والتقــط صــورة إذا كانــت لديــك كاميــرا..

سجل طول السمكة بالسنتيمتر ألقرب 0.5 سم.الطول الكلي للسمكة )سم(

قم بوزن السمك وقم بتسجيل الوزن بالجرام )ألقرب 1 جم(الزن الكلي للسمكة )جم(

الصور الفوتوغرافية

التقــط صــورًا للمصيــد ، وخاصــة األنــواع غيــر المعروفــة. ســجل رقــم البدايــة والنهايــة للصــور. هنــاك 
طــرق مختلفــة للمســاعدة فــي التمييــز بيــن الصــور مــن مواقــع مختلفــة. يمكنــك كتابــة رقــم وإحداثيــات 
الموقــع بالـــ GPS علــى ورقــة وتصويــر الرقــم. كمــا يمكنــك تصويــر نمــوذج المســح بيــن المواقــع ، أو 

تصويــر شاشــة الـــ GPS  والتــي تظهــر نقطــة المســار.
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مسح المصيد من على متن القارب – FS02          نموذج رقم: 

)صفحة 1 من 2(

بيانات المسح
التاريخ:القطاع:المكان:الدولة:

شدة الرياحالطقس:فريق المسح:

:(1-5(

اتجاه الرياح

:(NSEW(

حالة القمر)4-1):

بيانات القارب  )ضع عامة على القارب ونوع الدفع المرفق به(

ال يوجد قارب 
سمبوكهوريقارب خشبي)بالمشي(

قارب قارب بشراعقارب بمحرك رجيقارب بمحرك داخلي
بمجداف

)hp( ? اسم مالك القارب؟قوة المحرك

عدد الصيادين على متن القارب؟قارب مؤجر؟قارب مملوك؟

عدد الصيادين غير المسجلينعدد الصيادين المسجلين؟

بيانات رحلة الصيد 

الوقت الكلي للصيدوقت العودة إلى الشاطئ وقت مغادرة الشاطئ

عدد المواقع التي تم الصيد منهاحجم المصيد )بالكيوجرام(

بيانات المصيد

نوع الموئلاسم المكان

 إحداثيات نقطة النهايةإحداثيات نقطة البداية

 العمق:وقت النهايةوقت البداية

 نوع الطعم المستخدمعدد أداة الصيدنوع أداة الصيد

 نوع الصنارةعدد الصناراتحجم فتحات الشباك

الصورةالطول الكلي )سم(النوع )االسم العلمي / االسم المحلي(
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الماحظات

)إذا تم الصيد في أكثر من موقع خال نفس الرحلة ، فتابع في الصفحة التالية إذا اقتضت الضرورة(
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مسح المصيد من على متن القارب – FS02          نموذج رقم: 

)صفحة 2 من 2(

بيانات المصيد

نوع الموئل:اسم المكان:

إحداثيات نقطة النهايةإحداثيات نقطة البداية

 العمق:وقت النهايةوقت البداية

 نوع الطعم المستخدمعدد أداة الصيدنوع أداة الصيد

 نوع الصنارةعدد الصناراتحجم فتحات الشباك

الصورةالطول الكلي )سم(النوع )االسم العلمي / االسم المحلي(

الماحظات

بيانات المصيد

نوع الموئل:اسم المكان:

إحداثيات نقطة النهايةإحداثيات نقطة البداية

العمقوقت النهايةوقت البداية

نوع الطعم المستخدمعدد أداة الصيدنوع أداة الصيد

 نوع الصنارةعدد الصناراتحجم فتحات الشباك

الصورةالطول الكلي )سم(النوع )االسم العلمي / االسم المحلي(
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الماحظات

)إذا تم الصيد في أكثر من موقع خال نفس الرحلة ، فتابع في الصفحة التالية إذا اقتضت الضرورة(
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الرصد االجتماعي واالقتصادي

11
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الرصد االجتماعي واالقتصادي. 11

 خلفية عامة ....

البحــر األحمــر وخليــج عــدن  فــي منطقــة  الســكان  يرتبــط 
ارتباًطــا وثيًقــا بالبحــر، حيــث ترتبــط صحــة ورفاهيــة الســكان 
الذيــن تعتمــد ســبل عيشــهم علــى المــوارد الســاحلية والبحريــة 
التــي  والفوائــد  والخدمــات  المحليــة  بالبيئــة  وثيًقــا  ارتباًطــا 
توفرهــا النظــم البيئيــة. كمــا أن دراســة العوامــل االجتماعيــة 
تقييــم  فــي  تســاعد  الرصــد والمراقبــة  واالقتصاديــة وبرامــج 
وتتبــع االتجاهــات طويلــة المــدى فــي المتغيــرات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية. كمــا يمكــن أن تســاعد 
البيانات االجتماعية واالقتصادية مديري المحميات البحرية 
ومديــري المناطــق الســاحلية علــى فهــم الوضــع المحلــي فــي 
المجتمعــات الســاحلية بشــكل أفضــل وكيــف تؤثــر المتغيــرات 
المختلفــة بمــرور الوقــت علــى ســلوك مســتخدمي المــوارد. 
وأيضــَا يمكــن أن تســاعد هــذه البيانــات فــي تحديــد الدوافــع 
يمكــن  والتــي   ، المــوارد  مســتخدمي  تحفــز  التــي  الرئيســية 
فعاليــة  وتحســين  التكيفيــة  اإلدارة  تطبيــق  فــي  اســتخدامها 
اإلدارة. هــذا وقــد تــم تطويــر بروتوكــوالت مختلفــة للرصــد 
االجتماعــي واالقتصــادي لمســتخدمي المــوارد والمجتمعــات 
والمحميــات  المرجانيــة  بالشــعاب  يتعلــق  فيمــا  الســاحلية 
حــول  مناطــق مختلفــة  فــي  الســاحلية  والتطــورات  البحريــة 
 Bunce et al. 2000; Bunce et al. 2003,( العالم
الحــال ال  Malleret-King et al. 2006(. وبطبيعــة 
يوجــد حــل واحــد يناســب جميــع المواقــف ، وتحتــاج برامــج 
المراقبــة االجتماعيــة واالقتصاديــة إلــى تكييفهــا وتخصيصها 
لتناســب الســياق والوضــع المحلــي.  وعلــى الجانــب األخــر 
أهــداف  لتعكــس  المــراد رصدهــا  المؤشــرات  يجــب اختيــار 

برنامــج الرصــد والمراقبــة. 

وســوف يتــم فــي هــذه الفصــل اســتعراض إرشــادات حــول 
اجتماعــي  مراقبــة  برنامــج  إعــداد  فــي  المتبعــة  الخطــوات 
يمكــن  التــي  المســح  وطــرق  المــدى  طويــل  واقتصــادي 
استخدامها لجمع البيانات ، حيث يتضمن الفصل طريقتين 
لتســجيل  األولــى  الطريقــة  اســتخدام  ويمكــن  قياســيتين. 

أصحــاب المصلحــة الذيــن قــد يتأثــرون باألنشــطة الجديــدة 
اســتخدامها  يمكــن  والثانيــة  البحريــة  المحميــة  بوجــود  أو 
لمســح األســر المنزليــة الكتشــاف التغييــرات بمــرور الوقــت. 
ومبدئًيــا فقــد تــم تطويــر هــذه األســاليب والطــرق الســتخدامها 
للتطبيــق  صالحــة  أيضــَا  ولكنهــا  والســودان،  اليمــن  فــي 
واالســتخدام فــي عمــوم منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن.

 نظرة عامة 	...

 النهج العام ..	...

 - اجتماعــي  رصــد  برنامــج  إنشــاء  يبــدأ  مــا  الغالــب  فــي 
اقتصادي طويل األمد بتقييم اجتماعي - اقتصادي لقاعدة 
االجتماعيــة  المتغيــرات  مــن  واســعة  لمجموعــة  البيانــات 

واالقتصاديــة.

خصائــص  بتحديــد  البيانــات  قاعــدة  تقييــم  يســمح  حيــث 
المجتمــع المحلــي واختيــار المتغيــرات الرئيســية الســتخدامها 
األجــل.  طويلــة  الاحقــة  المراقبــة  جهــود  فــي  كمؤشــرات 
وتبــدأ العمليــة بتجميــع ومراجعــة المعلومــات الموجــودة مــن 
مصــادر ثانويــة ، تليهــا مقابــات مــع المجموعــات مصــادر 
المعلومــات الرئيســية أو مــن خــال ورش العمــل الجماعيــة 
االجتماعيــة  البيانــات  جمــع  طــرق  وتعتبــر  المتخصصــة. 
المســوحات  ذلــك  فــي  بمــا   ، األخــرى  واالقتصاديــة 
والماحظــات الخاصــة باألســرة أو مجموعــة المســتخدمين 
، مطلوبــة فقــط فــي حالــة عــدم وجــود بيانــات كافيــة متاحــة 
مــن المصــادر الحاليــة ومقابــات المجموعــات الرئيســية و / 
أو ورش العمــل الجماعيــة إلكمــال قاعــدة البيانــات. وعــادًة 
البيانــات(  )قاعــدة  البيانــات  لتجميــع مجموعــة  يســتلزم  مــا 
زيــارة المنطقــة المحليــة لجمــع بيانــات مــن المصــادر الثانويــة 
، والتــي توجــد عــادًة خــارج منطقــة الدراســة فــي الهيئــات 
الحكوميــة واألكاديميــة والبحثيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمكاتــب األخــرى.  ويجــب إجــراء المســوحات والماحظــات 
والمقابات مع المجموعات الرئيســية )مصادر المعلومات( 
والمجموعــات المتخصصــة داخــل منطقــة الدراســة.  وبمجــرد 
للتقييــم  األســاس(  )خــط  البيانــات  قاعــدة  مــن  االنتهــاء 
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االجتماعــي االقتصــادي ، يمكــن اســتخدام المعلومــات التــي 
تــم جمعهــا لتصميــم برنامــج الرصــد طويــل األجــل. ويمكــن 
اســتخدام بروتوكــوالت المراقبــة طويلــة األجــل نفــس طــرق 
المســح المســتخدمة فــي دراســة إنشــاء قاعــدة البيانــات ، أو 
قــد يتــم إعــادة تصميــم نمــاذج المســح لتلبيــة الغــرض مــن 

برنامــج المراقبــة بشــكل أفضــل.

 الفئات المستهدفة 	.	...

االجتماعيــة  المراقبــة  برامــج  تصميــم  يتــم  مــا  غالبــَا 
أو   / و  المحليــة  المجتمعــات  فهــم  لتحســين  واالقتصاديــة 
)مثــل  البحريــة  المــوارد  مســتخدمي  مــن  معينــة  مجموعــة 
الصياديــن(.  وبمجــرد جمــع وتقييــم قاعــدة البيانــات ، يمكــن 
فهــم  تحســين  أجــل  مــن  والمراقبــة  المســح  نمــاذج  تصميــم 
الظــروف والســلوكيات داخــل البيئــات االقتصاديــة والثقافيــة 

المحليــة. والسياســية 

خــال  ســيتم رصدهــم  الذيــن  األشــخاص  فئــة  تعتمــد  وقــد 
هــذه االســتطاعات علــى األهــداف الشــاملة للبرنامــج ونــوع 
ســبيل  علــى  معالجتهــا.  يجــب  التــي  والمتغيــرات  القضايــا 
المثــال ، إذا كان الهــدف مــن البرنامــج هــو فهــم ورصــد 
فيمكــن   ، األســماك  بصيــد  المتعلقــة  والمتغيــرات  القضايــا 
األســماك  تجــار   / ومشــتري  الصياديــن  اختيــار  عندئــذ 
المســتهدفين.  الســكان  ليكونــوا  المســتهلكين  ومجموعــات 
أمــا إذا كانــت المشــكلة والمتغيــرات تتعلــق بالحيــاة العامــة 
للمجتمع ، فإن الدراســات االســتقصائية ســتركز على أرباب 

المنزليــة. األســر 

ويجــب أيًضــا تحديــد وتيــرة المراقبــة مــن قبــل فريــق الرصــد 
بنــاًء علــى التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي المتوقــع و / أو 
معــدل التغييــر و / أو حساســية القضيــة. وقــد تحتــاج بعــض 
المتغيــرات إلــى الرصــد والمراقبــة ســنوًيا ، بينمــا قــد يحتــاج 
البعــض اآلخــر إلــى الرصــد والمراقبــة كل ثاثــة إلــى خمســة 
ســنوات. كمــا يمكــن أن تؤثــر الظــروف الموســمية أيًضــا 
بشــكل كبيــر علــى ســبل العيــش االجتماعيــة واالقتصاديــة 
واألنشــطة واإلجــراءات والتصــورات ، ويجــب أخذهــا بعيــن 
رصــد  دورة  لــكل  المحــدد  التوقيــت  تحديــد  عنــد  االعتبــار 

Malerett-( ومراقبــة وتكــرار مراقبــة المتغيــرات المحــددة
.)King et. al. 2006

المســتهدفة  الســكانية  المجموعــة  عــن  النظــر  وبغــض 
والمؤشــرات المختــارة، فمــن المهــم أن يتــم تصميــم برنامــج 
الرصــد طويــل األجــل بطريقــة يمكــن تكرارهــا، ومــن خــال 
هــذا البرنامــج يمكــن اكتشــاف التغييــرات بمــرور الوقــت. كمــا 
يجــب أن يســتهدف البرنامــج نفــس الســكان، وأن تســتخدم 
الــدورة  إلــى  المؤشــرات واألســاليب مــن دورة مراقبــة  نفــس 
التاليــة وفــي نفــس الوقــت مــن العــام. وإذا تــم االنتهــاء مــن 
 ، األولــى  الــدورة  خــال  الصيــف  أشــهر  فــي  المســوحات 
فيجــب قياســها مــن خــال المســوحات فــي أشــهر الصيــف 
 Malerett-King et.( الاحقــة  المراقبــة  دورات  خــال 

 .)al. 2006

 األدوات والمعدات الحقلية 	.	...

المراقبــة  لبرنامــج  الازمــة  الميدانيــة  المعــدات  تعتمــد 
االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى طــرق المســح المســتخدمة. 
للمجموعــات  اجتماعــات  تتضمــن  الطريقــة  كانــت  إذا 
الموجهــة )focus groups( ، فغالًبــا مــا يكــون مــن المفيــد 
الحصــول علــى نمــاذج اســتبيان ودفاتــر ماحظــات وأقــام 
كانــت  إذا  أمــا  والشــرح.  للرســومات  كبيــرة  وأوراق  ماركــر 
 )household( الطريقــة هــي مســح ورصــد األســر المنزليــة
، فقــد يحتــاج المســاحون فقــط إلــى نمــاذج المســح واألقــام. 
 )GPS( وتعتبــر الخريطــة ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي
والكاميــرا مفيدتــان أيًضــا. ومــع ذلــك ، مــن األدب واللياقــة 
دائًمــا الســؤال واالســتئذان قبــل التقــاط صــور لألشــخاص ، 

ســواء كأفــراد أو فــي مجموعــات.

 فريق المسح 	.	...

الرصــد  برنامــج  لتنفيــذ  الازميــن  األشــخاص  عــدد  يعتمــد 
االجتماعــي - االقتصــادي علــى حجــم الســكان فــي منطقــة 
الدراســة ، وعلــى خطــة جمــع العينــات والطــرق المســتخدمة 
لجمــع البيانــات. وعندمــا يقتــرن برنامــج المراقبــة بمحميــة 
بحريــة ، فــإن الفريــق عــادة مــا يتضمــن تمثيــًا مــن ســلطة 
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اإلدارة في هذه المحمية.

 التدريب / الخبرة 	.	...

االجتماعــي  الرصــد  لبرامــج  األولــي  التصميــم  يحتــاج  قــد 
واالقتصــادي إلــى بعــض المدخــات مــن الخبــراء ، ال ســيما 
للمســاعدة  األســاس(  البيانــات )خــط  قاعــدة  تجهيــز  أثنــاء 
مائمــة  األكثــر  الرئيســية  المتغيــرات  واختيــار  تحديــد  فــي 
إلدراجهــا فــي برنامــج الرصــد طويــل األجــل وللمســاعدة فــي 
تفســير وتحليــل النتائــج األوليــة.  وبمجــرد تصميــم برنامــج 
المراقبــة طويــل األجــل ، يمكــن إكمــال المســوحات مــن قبــل 
مجموعــة واســعة مــن األشــخاص الذيــن تــم تدريبهــم علــى 
الطريقــة. فعلــى ســبيل المثــال ، المقابــات مــع مجموعــات 
المنزليــة ،  الرئيســية واالســتطاعات  المعلومــات  مصــادر 
التــي تســتخدم أســئلة منظمــة أو متعــددة الخيــارات ، ذات 
إجابــات مــع أو بنعــم / ال ، يمكــن إكمالهــا مــن قبــل الطــاب 
أو حــراس المحميــة، طالمــا تــم تدريبهــم، وطالمــا يجيــدون 
المحليــة. كمــا يمكــن  باللغــة  التواصــل  القــراءة والكتابــة و 
فــرق المســح بواســطة مســاح رئيســي واحــد  بيــن  التنســيق 

يســاعد فــي تنظيــم عمليــة جمــع البيانــات وإدخــال البيانــات. 
وإلجــراء اجتماعــات للمجموعــات الموجهــة، يجــب التدريــب 
على ذلك لضمان ديناميكية المجموعة وتســهيل التفاعات 

والحصــول علــى النتائــج.

 خطوات العمل الحقلي 	...

التجهيزات واالستعداد ..	...

منطقــة  تحديــد  الرصــد  لبرنامــج  المســبق  اإلعــداد  يشــمل 
الدراســة ، والغــرض مــن المراقبــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
واختيــار   ، الخاصــة  األهــداف  تحديــد  ذلــك  فــي  بمــا   ،
مــن  ســيتم  التــي  العمليــة  وتحديــد   ، المناســبة  المؤشــرات 
خالهــا إكمــال الرصــد االجتماعــي واالقتصــادي ، وتحديــد 
أصحــاب المصلحــة والتشــاور معهــم ، وتحديــد فريــق المســح 
والمراقبــة.  ويتضمــن التحضيــر لبرنامــج المراقبــة الخطــوات 

الموضحــة فــي الشــكل 11.1.

شكل 11.1. رسم تخطيطي يوضح الخطوات المتبعة في إنشاء برنامج رصد اجتماعي - اقتصادي. والعملية ليست 
خطية وغالًبا ما تكون متكررة حيث قد تتوافر معلومات جديدة ويتم إدخال مؤشرات مطلوبة جديدة.
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 مراجعة المصادر الثانوية 	.	...

البيانــات  يبــدأ الفريــق بمراجعــة جميــع مصــادر  يجــب أن 
جمعهــا  يتــم  التــي  البيانــات  مصــادر  وتتضمــن  الثانويــة. 
واإلحصــاءات  التعــداد  بيانــات  التاليــة:  العناصــر  بالفعــل 
البحثيــة والخرائــط وصــور األقمــار الصناعيــة  والدراســات 
وقواعــد بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة وأرصــدة المجتمع 
وتقاريــر الصحــف أو المشــاريع. ويعتبــر البحــث عــن بيانــات 
المصــادر الثانويــة ذات الصلــة وتجميعهــا ومراجعتهــا أمــر 
الماليــة  المتطلبــات  مــن  يقلــل  أن  ويمكــن  وبســيط  ســريع 
وتشــمل   ،)Macfarlane 2000( للمراقبــة  واللوجســتية 

المصــادر المحتملــة للمعلومــات مــا يلــي:

البيانــات  	 توفــر  أن  يمكــن  الوطنــي:  التعــداد  بيانــات 
ذات الصلــة لبعــض المؤشــرات ، مثــل الســكان والعمالــة 
والتــي يمكــن بعــد ذلــك تأكيدهــا مــن خــال المســوحات 

المحليــة.
ســجالت الحكومــة المحليــة والمجلــس المحلــي: توفيــر  	

أنمــاط  مثــل  مختــارة  لمؤشــرات  الصلــة  ذات  البيانــات 
الترفيــه أو الســياحة.

التقاريــر  	 توفــر  مــا  غالًبــا  التاريخيــة:  المصــادر 
مــن  المتوفــرة   ، الســابقة  واالســتطاعات  والتقييمــات 
يســهل  بأشــكال  مفيــدة  بيانــات   ، الحكوميــة  اإلدارات 

إليهــا. الوصــول 

 جمع البيانات الميدانية 	.	...

هنــاك أربعــة طــرق قياســية لجمــع بيانــات الرصــد االجتماعــي 
غيــر  الثانويــة  المصــادر  بيانــات  كانــت  إذا  واالقتصــادي 
كافيــة للتعامــل مــع بعــض المتغيــرات. فقــد يتطلــب تصميــم 
جمــع البيانــات الميدانيــة النظــر فــي حجــم العينــة المطلــوب 
الســكان  بحجــم  يتعلــق  وفيمــا  أدنــاه(،  اإلرشــادات  )انظــر 
الذيــن تمــت مقابلتهــم ومــا إذا كان ســيتم جمــع بيانــات مــن 

الســكان بشــكل عشــوائي أو بطريقــة شــبه منظمــة.

المقابالت مع المجموعات مصادر المعلومات الرئيسية
إن مجموعــة مصــادر المعلومــات الرئيســية هــم األفــراد الذيــن 

)بســبب خبرتهــم أو معرفتهــم أو وصولهــم إلــى المعلومــات( 
، يمكنهــم تقديــم معلومــات حــول األفــراد الذيــن يتــم رصدهــم. 
وقــد تشــمل ، علــى ســبيل المثــال ، الرئيــس اإلداري للمنطقــة 
الصياديــن  مجموعــة  رئيــس  أو   ، المعنــي  المجتمــع  أو 
المحليــة ، أو ضابــط طبــي أو ضابــط شــرطة.  وبشــكل 
عــام ، تركــز المتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يتــم 
تناولهــا فــي مقابــات المجموعــات الرئيســية علــى الحقائــق 
األساســية القابلــة للقيــاس الكمــي )مثــل التركيبــة الســكانية 
للمجتمــع ، ووجــود جهــة إداريــة رســمية(.  ويمكــن التحقــق 
تــم  التــي  البيانــات  فحــص  عــن طريــق  الوقائــع  هــذه  مــن 
الكشــف عنهــا مــن خــال المقابــات الرئيســية األخــرى مــع 
البيانــات  مصــادر  خــال  مــن  أو   ، المعلومــات  مصــادر 
الثانويــة أو مــن خــال المســوحات المنزليــة أو مجموعــات 
التأكــد مــن صحــة  يتــم  المســتخدمين.  وكقاعــدة عامــة ، 
البيانــات عندمــا تتكــرر اإلجابــات التــي تقدمهــا مجموعــة 
 Macfarlane( مصادر المعلومات الرئيسية لنفس السؤال
وكذلــك    .)2000, Malleret-King et. al. 2006
عندمــا تصبــح اإلجابــات علــى أحــد األســئلة متكــررة ، فهــذه 
أيًضــا طريقــة للتأكــد مــن إجــراء عــدد كاٍف مــن مقابــات مــع 

المجموعــة الرئيســية.

)focus groups( المقابالت مع المجموعات الموجهة
تتضمــن المقابلــة مــع المجموعــة الموجهــة االجتمــاع مــع 
أشــخاص(   10 إلــى   4 )مــن  األشــخاص  مــن  مجموعــة 
والذيــن يتشــاركون فــي خلفيــة مشــتركة أو معرفــة متخصصــة 
 ، المشــتركة  العيــش  ســبل  )مثــل  الســابقة  بســبب خبرتهــم 
والعضويــة التنظيميــة ، واالهتمــام ، والمعرفــة الخاصــة ، 
والطبقــة االجتماعيــة ، والعــرق ، إلــخ.(.  ويمكــن اختيــار 
المشــاركين فــي المجموعــة الموجهــة عــن عمــد ، مثــل األفــراد 
مصــادر المعلومــات الرئيســية ، أو اختيارهــم عشــوائًيا مــن 
مجموعــة أكبــر مــن األفــراد بنــاًء علــى معرفتهــم أو خبرتهــم 
بقضيــة مــا أو خلفيتهــم أو انتمائهــم.  ويتــم الحصــول علــى 
مناقشــة  عمليــة  خــال  مــن  المجموعــة  مــن  المعلومــات 
الذهنــي«  »العصــف  أو  الجماعــي  لإبــداع  منظمــة  شــبه 
)brainstorming( أو حــل المشــكات.  وبشــكل عــام ، 
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تكــون المتغيــرات التــي يتــم تناولهــا مــن خــال المقابــات 
للمجموعــات الموجهــة ذاتيــة ونوعيــة )مثــل وجهــات النظــر 
حــول التغييــرات فــي نوعيــة حياتهــم ، ووجهــات النظــر حــول 
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والعائــد ومــا إلــى ذلــك( مــن التــي 
تــم الحصــول عليهــا مــن خــال االســتطاعات أو المقابــات 
مــع األفــراد مصــادر المعلومــات الرئيســية.  ومــع ذلــك ، 
يمكــن اســتخدام تقنيــات المقابــات الجماعيــة )بالتصنيــف 
أو بالنقــاط( ، لتحديــد أولويــات آراء المشــاركين ووجهــات 
نظرهــم وقياســها بحيــث تكــون نتائــج المراقبــة قابلــة للمقارنــة 
 Macfarlane 2000,( والقيــاس بســهولة بمــرور الوقــت

.)Malleret-King et. al. 2006

ويمكــن اســتخدام نتائــج كل مــن المقابــات مــع مجموعــات 
لتحســين  الموجهــة  والمجموعــات  المعلومــات  مصــادر 
أو  المنزليــة  األســر  اســتبيانات  فــي  المطروحــة  األســئلة 
مســح  نمــاذج  تصميــم  ويســمح  المســتخدمين.  مجموعــات 
األســر أو مجموعــة المســتخدمين ضمــان أن هــذه األنــواع 
مــن المســوحات تنتــج بيانــات كميــة يمكــن تحليلهــا إحصائًيــا.

تسجيل أصحاب المصلحة
تعتبــر اســتبيانات تســجيل أصحــاب المصلحــة نوًعــا محــدًدا 
إلــى  يهــدف  الــذي  واالقتصــادي  االجتماعــي  المســح  مــن 
تعريــف وحســاب جميــع أصحــاب المصلحــة الذيــن يعيشــون 
فــي موقــع معيــن وقــد يتأثــرون بتطــور معيــن.  وهــذه األنــواع 
فــي حالــة وجــود تنميــة ســاحلية  مــن المســوحات مطلوبــة 
جديــدة ، مثــل إنشــاء مينــاء ، أو تطويــر كبيــر آخــر ، قــد 
يــؤدي إلــى نــزوح أو إعــادة توطيــن مجتمــع مقيــم أو جــزء 

منــه.

ويمكــن أيًضــا إكمــال هــذه األنــواع مــن االســتطاعات كجــزء 
ويوضــح  جديــدة.  بحريــة  لمحميــة  التخطيــط  عمليــة  مــن 
الملحــق 11.1 نمــوذج مســح لتســجيل أصحــاب المصلحــة.

مسوحات األسر المنزلية أو المستخدمين للموارد
تعتبر المســوحات واالســتطاعات طريقة راســخة في العلوم 

االجتماعيــة وتهــدف إلــى إعطــاء بيانــات منهجيــة وتمثيليــة 
وكميــة حــول مجموعــة محــددة مــن الســكان.  والمســوحات 
األكثــر شــيوًعا هــي االســتبيانات التــي يتــم إجراؤهــا علــى 
عينــة مــن مجموعــة الســكان ، وتســتهدف هــذه العينــة عموًمــا 
المــوارد  مســتخدمي  مــن  معينــة  مجموعــة  أو  األســرة  رب 
البحريــة )مثــل صيــادي خيــار البحــر(.  ويجــب أن تكــون 
االســتطاعات منظمــة بشــكل كبيــر مــع أســئلة محــددة لهــا 
نطــاق محــدود مــن اإلجابــات )مثــل االختيــار مــن متعــدد 
أو نعــم / ال( ممــا يــؤدي إلــى بيانــات كميــة يمكــن تحليلهــا 
إحصائًيــا )Macfarlane, 2000(.  وعلــى الرغــم مــن أنــه 
يمكــن إجــراء هــذه المســوحات مــن خــال المكالمــات الهاتفيــة 
ورســائل البريــد اإللكترونــي، إال أنــه مــن األفضــل إجــراء هــذه 
األنــواع مــن االســتطاعات وجًهــا لوجــه.  ويمكــن إكمــال 
المســوحات بكفــاءة بواســطة باحثيــن غيــر متمرســين نســبًيا 
مســاح  مــع  بتنســيق  المدرســة(  تاركــي  أو  الطــاب  )مثــل 
أكثــر خبــرة ، والــذي يوفــر التدريــب علــى طريقــة المســح 
، ويتحمــل مســؤولية اإلشــراف وجمــع البيانــات وتحليلهــا. 

ويوضــح الملحــق 11.2 نمــوذج مســح األســر المنزليــة.

مراقبة المشارك
تعتبر مراقبة المشارك طريقة راسخة في مجال اإلثنوغرافيا 
)وصــف األجنــاس البشــرية(.  حيــث تتضمــن هــذه الطريقــة 
قيــام فريــق المســح بقضــاء الوقــت بيــن األشــخاص الذيــن 
والممارســات.   والعــادات  الخبــرات  وتبــادل   ، يتــم دراســتهم 
وتتــم مراقبــة المشــارك بطريقــة غيــر منظمــة نســبًيا وحــرة 
واستكشــافية.  وفي ســياق المراقبة االجتماعية واالقتصادية 
للمحميــات البحريــة ، ستشــمل مراقبــة المشــارك وصًفــا نوعًيــا 
أو كمًيــا فــي بعــض األحيــان لمــا يــراه عضــو الفريــق مــن 
بيئتهــم االجتماعيــة. علــى ســبيل  خــال مراقبــة وتســجيل 
المثــال ، قــد يقــوم أحــد أعضــاء الفريــق بجمــع معلومــات 
عــن نمــط الحيــاة الماديــة مــن خــال مراقبــة ممتلــكات األســرة 
وماحظــة نــوع البنــاء والمــواد أو أنمــاط اســتخدام المــوارد 
الطبيعيــة مــن خــال مراقبــة أماكــن الصيــد ومــا يصطادونــه 
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.)2006

إرشادات حول تصميم وحجم العينة
بمجــرد تحديــد غايــة وأهــداف برنامــج الرصــد واختيــار فئــة 
األشــخاص الذيــن ســيتم تقييمهــم ، مــن المهــم تحديــد مــا إذا 
كان ســيتم اختيــار األشــخاص ضمــن هــذه الفئــات للمســح 
أو المقابلــة بشــكل عشــوائي أو غيــر عشــوائي.  وســوف 
يعتمــد هــذا القــرار علــى مــا إذا كانــت النتائــج بحاجــة إلــى 
أن تكــون ممثلــة إحصائًيــا لفئــة أوســع مــن الســكان.  وإذا 
تــم ذلــك ، فمــن المهــم جمــع المعلومــات مــن عينــة تمثيليــة 

 Bunce et( إحصائًيــا مــن األشــخاص مــن داخــل كل فئــة
 .)al., 2000

وبصفــة عامــة ، كلمــا زاد حجــم العينــة ، زاد مســتوى الدقــة ، 
كمــا يكــون فريــق المســح أكثــر ثقــة فــي أن نتائــج العينــة تمثــل 
المجموعــة بأكملهــا. وكلمــا كانــت المجموعــة أصغــر كلمــا 
كان تأثير التحيز على النتائج أكبر ، لذلك يجب أن يكون 
 Bunce et al.,( حجــم عينــة المجموعــات أكبــر مــا يمكــن
2000(.  ويوضــح الجــدول 11.1. الحــد األدنــى لحجــم 
العينــة المطلوبــة ألحجــام ســكانية معينــة عبــر مســتويات 

وفتــرات ثقــة مختلفــة.

.)http://math.tutorvista.com/statistics/sample-size.html( جدول 11.1. حجم العينة المطلوب

فترة الثقة =  %99فترة الثقة = 95%
هامش الخطأهامش الخطأ
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أساليب وأدوات إضافية
تعتبــر االجتماعــات العامــة أداة مفيــدة يمكــن مــن خالهــا  	

ألصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة شــرح وتقديــم عــروض  
فيمــا يتعلــق بمســألة مثيــرة للقلــق ومــن ثــم توفيــر الفرصــة 

ألعضــاء المجتمــع لتقديــم ماحظــات أو تعليقــات.
لتقييــم  	 والفوائــد  التكاليــف  تحاليــل  اســتخدام  يمكــن 

التكاليــف والفوائــد المحتملــة لمــورد أو نشــاط مــا مــن 
الناحيــة النقديــة لتحديــد االســتخدام األكثــر كفــاءة للمــوارد.

تحليــل معاييــر متعــددة لتقييــم التقاطــع والفوائــد المحتملــة  	
لمــورد أو نشــاط باســتخدام أنــواع بيانــات متعــددة.

هيئــات المحلفيــن مــن المواطنيــن التــي تضــم أعضــاء  	
ممثليــن للجمهــور يعملــون كمواطنيــن معنييــن يتخــذون 

قــراًرا نيابــة عــن المجتمــع بشــأن قضيــة معينــة.
للتنبــؤ  	 المحــاكاة  عمليــات  لتشــغيل  النمذجــة  تســتخدم 

بالتأثيــرات أو تحديــد التأثيــرات التــي قــد ال تكــون بديهيــة.

 المزايا والعيوب 	...

نقاط الضعفنقاط القوة

تعتبر التقنيات القائمة على االستبيان طرق بسيطة 
وفعالة يمكن تنفيذها من قبل األشخاص ذوي الحد 

األدنى من التدريب ؛ وإذا كانت المسوحات مصممة 
جيًدا فإنها تنتج بيانات كمية قابلة للتحليل إحصائًيا.

يمثل اختيار المؤشرات المناسبة الستخدامها في الرصد 
االجتماعي واالقتصادي تحدًيا كبيرا. يجب النظر في 

المؤشرات بعناية للتأكد من أنها تعكس ما يجب قياسه. 
كما أن تضمين عدد كبير جًدا من المؤشرات في 

االستطاعات يعتبر عملية مرهقة وتستغرق وقًتا طويًا.

تزيد برامج الرصد االجتماعي - االقتصادي من فهم 
اعتماد المجتمعات المحلية على الموائل والموارد الساحلية 

والبحرية ، مما يوفر حماية للتنوع البيولوجي مع تقليل 
التأثيرات على سبل عيش المجتمعات المحلية.

يمكن أن تكون عملية جمع البيانات صعبة لكل من 
القائمين على المقابلة ومجموعة مصادر المعلومات، 

كما أن عملية تكرار االستطاعات واالستشارات مجهدة 
ومستهلكة للوقت وفيها مخاطرة.

زيادة فهم دوافع وسلوك المجتمعات المحلية فيما يتعلق 
بالموائل والموارد البحرية ، والتي يمكن استخدامها 

للمساعدة في تطوير استراتيجيات إدارة تكيفية لمعالجة 
التأثيرات السلبية.

يمكن أن يمثل تحليل المسببات تحدًيا في الرصد 
االجتماعي واالقتصادي لآلثار بمرور الوقت. على سبيل 

المثال ، إذا كانت هناك زيادة في الدخل ، فإن تحديد 
أسباب زيادة الدخل وتقسيمها يمكن أن يكون مشكلة.
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 المالحق 	...

ملحق 11.1. استبيان لتسجيل أصحاب المصلحة

استبيان لتسجيل أصحاب المصلحة                                             نموذج مسح رقم: 

يتم تعبئتها بواسطة فريق المسح والتسجيل لكل صاحب مصلحة تتم مقابلته. إذا تمت المقابلة في وجود مجموعة، يحرص على أن تكون 
إجابات الشخص دون تأثير أفراد المجموعة اآلخرين المتواجدين أثناء المقابلة

1- بيانات عضو فريق المسح

االسم، العمر، الجنس والعنوان1.1

تأريخ تعبئة نموذج المسح1.2

2- بيانات الشخص الذي تتم المقابلة معه )مصدر المعلومات(

العنوانالعنوان وإحداثيات الموقع2.1
اإلحداثيات

شمال:                 شرق                   

صورة شخصية )اختياري(االسم:االسم2.2

المكان: السنة: تاريخ ومكان المياد2.3

2.4
 ذكر                     أنثىالجنس/ الحالة االجتماعية

  مطلق /مطلقة             متزوج/ متزوجة                        عازب

عدد األفراد الذين تعولهم2.5

مدة وطبيعة اإلقامة في الموقع 2.9

المدة: 

 10-5 سنوات     أقل من 5 سنوات

 أكثر من 10 سنوات

طبيعة اإلقامة:

 دائمة           موسمية

رقم البطاقة الشخصية ومدة 2.10
)اختياري(الصاحية

 دنقناب          محمد قول           موطن آخر )حدد                      (الموطن الجغرافي األصلي2.11

 دائمة                  جزء من اليوم                   ال توجدطبيعة اإلمداد بالكهرباء في المنطقة2.13

 ثاجة        زير          قربة         أخرى )حدد                       وسيلة تبريد مياه الشرب في المسكن2.14
)

وسيلة إمداد مياه الشرب في المسكن، 2.15
واستمرارية اإلمداد وكمية االستهاك

الوسيلة

 حنفية

 تانكر

عدد المرات:

 يوميًا      

 )  ( في األسبوع

 أقل من ذلك

استهاك يومي بالجركان

)                 (

 أقل من كلم          5-1 كلم           أكثر من ذلك )حدد                 المسافة إلى أقرب مركز صحي )كم(2.16
)

2.17
 أقل من كلم          5-1 كلم           أكثر من ذلك )حدد               (المسافة إلى أقرب قابلة )كم(

المسافة إلى أقرب مدرسة أساس 2.18
 أقل من كلم          5-1 كلم           أكثر من ذلك )حدد               ()كم(

مصدر وقود الطبخ األساسي2.19
 غاز              فحم                حطب )حدد النوع                     (

 طاقة شمسية                             أخرى )حد                           (

مسافة الوصول لمصدر وقود الطبخ؟ 2.20
 أقل من كلم         5-1 كلم         أكثر من ذلك )حدد                  ()كم(

 أقل من كلم         5-1 كلم         أكثر من ذلك )حدد                  (مسافة الوصول ألقرب هاتف )كم(2.21

كم عدد المرات التي تتناول )تأكل( 2 22
فيها األسماك؟

 يوميا        3-2 مرات في األسبوع      مرة واحدة في األسبوع     أقل 
من ذلك
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ملحق 11.2. نموذج مسح األسر المنزلية 

الرصد االجتماعي-االقتصادي – مسح األسر المنزلية )صفحة 1 من 7(     نموذج مسح رقم: 

الوالية/المحافظةالدولة:

التاريخ:القرية:

أرقام التواصل مع فريق المسح: 
فريق المسح:

أنثىذكرالجنسأسم رب األسرة:

العمرمستوى التعليم:

إذا لم تكن هناك قرية فأين يسكن: اسم القرية التي يسكن بها:

باألسمنتباألخشاببالصخورالطوب الحجريالطوب الطينيمبني بالطمينوع  بناء المنزل:

النعمهل توجد حديقة؟موروثمؤجرمملوكملكية المنزل:

عدد غرف النومعدد الغرف في المنزل:

خارجيداخليهل يوجد مرحاض؟خارجيداخليهل يوجد مطبخ

هل هناك إمداد للمياه 
عدد الصنابير في المنزل:النعمللمنزل:

تانكربئر في القريةبئر منزليمصدر المياه للمنزل:

مصدر أخرالشبكة الحكوميةشبكة خاصة

إذا كان هناك بئر ، فهل يتم تغطيته بشكل 
النعم طبيعي؟

آخرينالبناتاألوالداألماألبإذا كان هناك بئر فمن الذي يجلب الماء؟

أخرىسيرا على األقدامجمل/حمارعربةكيف يجلبون الماء للمنزل؟

أخرىجمعية خيريةالحكومةأفرادمن دفع ثمن حفر وبناء البئر؟

إذا كانت الجودة رديئة ، لماذا؟رديئةجيدةجودة المياه )جميع المصادر(؟

أخرىفي الخاء حفر للمرحاضشبكة الصرف كيف يتم التخلص من مياه الصرف؟

إذا تم جمعها ، كم مرة؟مكب النفاياتبالتجميعكيف يتم التخلص من القمامة )النفايات الصلبة(؟

البناتاألوالداألماألبالحكومةمن الذي يتخلص من النفايات الصلبة؟

هل هناك كهرباء في 
     خال اليوم   إذا كانت نعم ، فكم عدد الساعات؟النعمالمنزل؟

إذا كانت اإلجابة “ال” ، ما 
أخرىالغازالشموعهو مصدر اإلضاءة؟

مصدر الكهرباء؟ )ضع 
عامة(

مولد خاصالمشاركة المحليةالحكومة

أخرى

األجهزة الكهربائية؟ 
)ضع عامة(

غسالةالفرنالفريزرثاجة 

مكيفمروحةطبق صناعيتلفاز

أخرى

 كمالمسافة؟ بعيدةمغلقة الطرق والمواصات؟

هل وسائل المواصان 
نوع وسيلة النقل؟نقل عامخاصة متاحة؟
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هل يوجد هاتف أرضي 
المسافة إلى أقرب خط أرضي؟النعمفي المنزل؟

هل يوجد تغطية )شبكة( 
عدد الهواتف المحمولة؟النعمللهاتف المحمول

إذا كانت اإلجابة نعم ، ما هي المنطقة؟النعمهل تملك أرض؟

هل يوجد شركاء آخرون 
ما هي النسبة التي تمتلكها؟النعمفي األرض؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما نوع الزراعة؟النعمهل األرض مزروعة؟

إذا كانت اإلجابة ال ، فكم عدد األشخاص الذين توظفهم؟النعمهل تزرع األرض؟

إذا لم تكن األرض مزروعة فلماذا تستخدم األرض؟.

النعمهل تمتلك مواشي؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، 
فما نوع الماشية وكم عدد 

كل منها؟ )رقم(
أبقار  =ماعز  =حمير  =جمال =

أخرى  =دواجن  =خراف =

هل توجد نزاعات حول األرض في القرية؟

هل توجد خافات حول المياه في القرية؟

من الذي يحل النزاعات؟ ) 
أخرى )حدد(الشيخكاتب عدل عامالفقيهالمحكمةضع عامة(

من هم القادة / الشخصيات 
الرئيسية في القرية؟ )ضع 

عامة(
المدرسالشيخالمأموراإلمام

أخرىعضو مجلس المدينةعضو المجلس المحليالقاضي

هل توجد تعاونيات / منظمات مجتمع مدني في 
القرية / المنطقة؟

ما هو دورهم؟

هل هم ناجحون؟

هل أنت عضو في جمعية تعاونية؟

ما هو دورك في هذه التعاونية؟
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الرصد االجتماعي-االقتصادي – مسح األسر المنزلية )صفحة 3 من 7(               نموذج مسح رقم: 

الدخل )بالعملة المحلية ، حدد(:

 الدخل المقدر لألسرة شهريا؟

المصدر األساسي لدخل األسرة؟

مصدر ثانوي لدخل األسرة؟

مصدر ثالث لدخل األسرة؟

المصاريف الشهرية: الرجاء إدخال المبلغ الذي تم إنفاقه شهرًيا بالعملة المحلية. العملة المحلية =

األدوية: المابس: الكهرباء: الغذاء: المياه: 

أخرى:المدارس:التبغ والتدخين:االتصاالت: المواصات: 

المصاريف العرضية )الطارئة( : يرجى تقدير المبلغ الذي يتم إنفاقه سنوًيا بالعملة المحلية

أخرى:الجنازات: احتفاالت أخرى:احتفاالت أعياد المياد:األعياد: 

الصحة
ما هي المشاكل الصحية التي تعاني منها أنت وأفراد أسرتك؟

الزحار )دوسنتاريا(التيوفوئيدمرض السلالبلهارسياالمالريا

الصدر / السعالأمراض جلديةمشاكل في القلبداء السكرياإلسهال

أخرى

 ما هو نوع العالج الطبي الذي تطلبه / تستخدمه عائلتك بشكل شائع عندما يمرضون؟

أخرىمستشفىالمعالج باألعشابصيدليةطبيب

المسافة إلى أقرب 
قابلة؟

المسافة إلى أقرب 
عيادة؟

المسافة إلى أقرب 
مستشفى؟

المسافة إلى أية 
نوعية آخري 

للعالج؟

هل تستخدم أنت أو عائلتك الموائل الساحلية والبحرية لكسب 
الشعاب البحر المفتوحالرزق؟ )يرجى وضع دائرة / وضع عالمة على تلك المستخدمة

الحشائش البحريةالمرجانية

الشاطئ الشاطئ )طيني(
المستنقعات الشاطئ )صخري( )رملي(

المانجروفالملحية
الطحالب

إذا كانت اإلجابة 
الترتيب من حيث األهمية السلعة أو الخدمةاالستخدامبنعم ، كيف؟

)حيث 1 = أقل أهمية(

الشاطئ )طيني(

الشاطئ )رملي(

الشاطئ )صخري(
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المستنقعات الملحية

المانجروف

الشعاب المرجانية

الحشائش البحرية

الطحالب

البحر المفتوح
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الرصد االجتماعي-االقتصادي – مسح األسر المنزلية )صفحة 4 من 7(               نموذج مسح رقم: 

هل تقوم أنت أو عائلتك بالصيد / صيد أي من المجموعات التالية؟ )يرجى 
وضع دائرة ووضع عامة على جميع المجموعات المستهدفة

األسماك 
العظمية  

)قاعية(

األسماك 
العظمية  
)باجيك(

القرش/
الشفنين

الثدييات 
البحرية

الطيور البحرية / 
خيار اإلستاكوزا السرطانبيض

أخرى)حدد(الساحفالقواقعالمحارياتالحبارالبحر

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فكيف تصطاد لكل مجموعة؟ يرجى ذكر نوع معدات الصيد المستخدمة ، القارب ، بمحرك أو بدون محرك ، 
ويرجى تحديد األهمية بترتيب المجموعات األكثر أهمية ثم يتبعها اآلخرون.

أداة إذا كانت اإلجابة “نعم” ، كيف؟
الصيد

القارب  
)نعم/ال(

محرك
 )نعم/ال(

الترتيب من حيث األهمية )حيث 1 = أقل 
أهمية(

األسماك العظمية  )باجيك(

األسماك العظمية  )قاعية(

أسماك القرش/الشفنين

الثدييات البحرية

الطيور البحرية / البيض

الساحف البحرية

السرطانات

اإلستاكوزا

خيار البحر

الحبار

المحاريات

القواقع

أخرى )حدد النوع(

ماذا يحدث لألسماك التي تصطادها؟ يرجى ذكر األهمية بترتيب المجموعات األكثر أهمية من قبل اآلخرين.

القيمة )عالية، متوسطة لاستهاك الشخصيتباع في القريةتباع للمشترينوع المورد
منخفضة(

األسماك العظمية  )باجيك(

األسماك العظمية  )قاعية(

أسماك القرش/الشفنين

الثدييات البحرية

الطيور البحرية / البيض

الساحف البحرية

السرطانات

اإلستاكوزا
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خيار البحر

الحبار

المحاريات

القواقع

أخرى )حدد النوع(
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الرصد االجتماعي-االقتصادي – مسح األسر المنزلية )صفحة 5 من 7(               نموذج مسح رقم: 

الوضع / حالة الموائل؟ يرجى تحديد المربع ذي الصلة فيما يتعلق بحالة كل موئل

متدهور جدامتدهورال جيد وال سيئجيدجيد جدانوع الموئل

الشاطئ )طيني(

الشاطئ )رملي(

الشاطئ )صخري(

المستنقعات الملحية

المانجروف

الشعاب المرجانية

الحشائش البحرية

الطحالب

البحر المفتوح

مهددات الموائل؟ يرجى تحديد أهم 5 مهددات تؤثر على الموائل

مهدد 5مهدد 4مهدد 3مهدد 2مهدد 1نوع الموئل

الشاطئ )طيني(

الشاطئ )رملي(

الشاطئ )صخري(

المستنقعات الملحية

المانجروف

الشعاب المرجانية

الحشائش البحرية

الطحالب

البحر المفتوح

مهددات الموارد؟ يرجى تحديد أهم 5 مهددات تؤثر على الموارد

مهدد 5مهدد 4مهدد 3مهدد 2مهدد 1نوع المورد

األسماك العظمية  )باجيك(

األسماك العظمية  )قاعية(

أسماك القرش/الشفنين

الثدييات البحرية

الطيور البحرية / البيض
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الساحف البحرية

السرطانات

اإلستاكوزا

خيار البحر

الحبار

المحاريات

القواقع

أخرى )حدد النوع(
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الرصد االجتماعي-االقتصادي – مسح األسر المنزلية )صفحة 6 من 7(               نموذج مسح رقم: 

الوضع / حالة الموارد؟ ) يرجى ذكر حالة الموارد (
Typeمتدهور جدامتدهورال جيد وال سيئجيدجيد جدا

األسماك العظمية  )باجيك(

األسماك العظمية  )قاعية(

أسماك القرش/الشفنين

الثدييات البحرية

الطيور البحرية / البيض

الساحف البحرية

السرطانات

اإلستاكوزا

خيار البحر

الحبار

المحاريات

القواقع

أخرى )حدد النوع(

باإلضافة إلى التهديدات المذكورة أعاه ، ما هي القضايا الرئيسية األخرى التي تؤثر على الموارد الساحلية والبحرية؟

ما هي الحلول لهذه القضايا والتهديدات؟

هل تأكل أنت وعائلتك السمك؟ يرجى ذكر نوع األسماك وعدد المرات )في األسبوع( والوقت من العام
في أية شهور من السنةعدد المرات في األسبوعالنوع

هل تأكل أنت وعائلتك أسماك القرش؟ يرجى تحديد النوع وعدد المرات )في األسبوع( والوقت من العام
في أية شهور من السنةعدد المرات في األسبوعالنوع
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الرصد االجتماعي-االقتصادي – مسح األسر المنزلية )صفحة 7 من 7(               نموذج مسح رقم: 

هل تأكل أنت وعائلتك الطيور البحرية أو بيض الطيور البحرية؟ يرجى تحديد النوع وعدد المرات )في األسبوع( والوقت من العام

في أية شهور من السنةعدد المرات في األسبوعالنوع

هل تأكل أنت وعائلتك األطوم أو الثدييات البحرية؟ يرجى تحديد النوع وعدد المرات )في األسبوع( والوقت من العام

في أية شهور من السنةعدد المرات في األسبوعالنوع

هل تأكل أنت وعائلتك الساحف البحرية؟ يرجى تحديد النوع وعدد المرات )في األسبوع( والوقت من العام

في أية شهور من السنةعدد المرات في األسبوعالنوع

ما هي أهم ثالثة مخاوف تواجه مجتمعك؟

-1

-2

-3
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رصد وتقييم فعالية اإلدارة للمحميات 
البحرية 

12
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تقييم فعالية اإلدارة للمحميات البحرية. 12

 خلفية عامة ..	.

تعتبــر المناطــق البحريــة المحميــة )MPAs( أفضــل أدوات 
اإلدارة المســتخدمة لحمايــة التنــوع البيولوجــي والحفــاظ عليــه 
، وقــد زادت خــال العقــود الماضيــة المعرفــة العمليــة حــول 
 McLeod et( البحريــة  المحميــات  إدارة  تحســين  كيفيــة 
 al. 2008, Laffoley 2008, Warbouys et al.
لتقييــم  وأســاليب  طــرق  تطويــر  تــم  وقــد  هــذا    .)2015
فعاليــة إدارة المناطــق المحميــة ألول مــرة فــي التســعينيات 
 Rivero Blanco and( وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين
 Gabaldon 1992, Cifuentes et al. 2000,
 Hockings et al. 2000, Hockings 2003,
 Hockings et al. 2006, Stolton et al. 2003,
 Staub and Hatziolos 2004, Pomeroy et al.
Stolton et al. 2007 ;2004(.  ولقــد قامــت اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي )CBD( بتحفيــز 
وتشــجيع التقــدم فــي تطويــر وتطبيــق هــذه األســاليب ، حيــث 
اعتمــدت فعاليــة إدارة المناطــق المحميــة كأحــد المؤشــرات 
المحميــة  المناطــق  إلــى جانــب نســبة مســاحة  الرئيســية ، 
، لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف حفــظ التنــوع 
 Leverington et al. 2010;( الدوليــة  البيولوجــي 

 .)Coad et al. 2013

وكانــت القمــة العالميــة للتنميــة المســتدامة )WSSD( فــي 
عــام 2002 قــد دعــت إلــى إنشــاء شــبكة ممثلــة للمناطــق 
 ،)UN 2002(  2012 عــام  بحلــول  المحميــة  البحريــة 
الخامــس  العالمــي  المؤتمــر  أوصــى   ، التالــي  العــام  وفــي 
لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN( بإنشــاء نظــام 
بحلــول  بفعاليــة  تــدار  البحريــة  للمحميــات  لشــبكة  عالمــي 
عــام 2012. وقــد تــم تعزيــز قــرار القمــة العالميــة للتنميــة 
المســتدامة وتوصيــات IUCN مــن قبــل مؤتمــر األطــراف 
)COP( التفاقيــة التنــوع البيولوجــي إلنشــاء »شــبكة عالميــة 
مــن أنظمــة المناطــق المحميــة الوطنيــة واإلقليميــة الشــاملة 

والمــدارة بفعاليــة« تغطــي %10 علــى األقــل مــن المناطــق 
البحرية بحلول عام CBD, 2004( 2012(. كما شرعت 
اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي فــي تطويــر برنامــج عمــل محــدد 
بشــأن المناطــق المحميــة )PoWPA( وحــددت هدًفــا يتمثــل 
فــي »تنفيــذ تقييــم فعاليــة اإلدارة لمــا ال يقــل عــن %30 مــن 
المناطــق المحميــة لــكل طــرف مــن االتفاقيــة بحلــول عــام 

.)CBD, 2004(  »2010

العاشــر  األطــراف  مؤتمــر  وافــق   ،  2010 العــام  وفــي 
التفاقيــة التنــوع البيولوجــي علــى خطــة إســتراتيجية جديــدة 
وسلســلة جديــدة مــن األهــداف ، تعــرف باســم أهــداف أيشــي. 
)CBD 2010(.  حيــث ينــص الهــدف 11 مــن أهــداف 
أيشــي » أنــه بحلــول عــام 2020، يتــم حفــظ %17 علــى 
الداخليــة  الميــاه  ومناطــق  األرضيــة  المناطــق  مــن  األقــل 
وخصوصــًا  والبحريــة،  الســاحلية  المناطــق  مــن  و10% 
البيولوجــي  للتنــوع  الخاصــة  األهميــة  ذات  المناطــق 
مــدارة  نظــم  خــال  مــن  االيكولوجــي،  النظــام  وخدمــات 
بفاعليــة ومنصفــة وتتســم بالترابــط الجيــد، وممثلــة أيكولوجيــًا 
للمناطــق المحميــة وتدابيــر الحفــظ الفعالــة األخــرى القائمــة 
علــى المنطقــة، وإدماجهــا فــي المناظــر الطبيعيــة األرضيــة 
والمناظــر الطبيعيــة البحريــة األوســع نطاقــًا«. ولقــد انعكــس 
التنميــة  أهــداف  مــن  الهــدف 14  فــي  أيًضــا  الهــدف  هــذا 
المســتدامة )SDG14( وفــي الهــدف 14.5 مــن أهــداف 
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 علــى النحــو المتفــق 

عليــه فــي ســبتمبر 2015.

قامــت   ، البيولوجــي  التنــوع  اتفاقيــة  لقــرارات  واســتجابة 
 )GEF( العالمــي  البيئــة  مرفــق  مثــل  المانحــة  الهيئــات 
بدمــج تقييمــات فعاليــة اإلدارة فــي عمليــات الرصــد والتقييــم 
المناطــق  فــي  التقــدم  تدعــم  التــي  للمشــاريع  المنتظمــة 
 Belokurov et( المحميــة نحــو أهــداف التنــوع البيولوجــي
al. 2009(. وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة اســتيعاب وتطبيــق 
 Coad( نهــج تقييــم فعاليــة اإلدارة فــي جميــع أنحــاء العالــم
et al. 2013(. وعلــى الجانــب األخــر يتــم تســجيل نتائــج 
التقييمــات فــي قاعــدة البيانــات العالميــة بشــأن فعاليــة إدارة 
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تكمــل  والتــي   ،  ,((1(  )GD-PAME( المحميــة المناطــق 
 ،(((( )WDPA( قاعــدة البيانــات العالميــة للمناطــق المحميــة
والتــي تتقصــى التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف أيتشــي 

وغيرهــا حــول نســبة مســاحة  المناطــق المحميــة.

المناطــق  إدارة  فعاليــة  تقييــم  تعريــف  يمكــن  هنــا  ومــن 
إدارة  جــودة  مــدى  »تقييــم  أنــه  علــى   )PAME( المحميــة 
المناطــق المحميــة - فــي المقــام األول ومــدى حمايــة اإلدارة 
 Hockings et al.( »للقيــم وتحقيــق األهــداف والغايــات
2006(. ويوجــد اآلن أكثــر مــن 57 نوًعــا مــن طــرق رصــد 
وتقييــم فعاليــة اإلدارة للمحميــات )PAME( والمســجلة فــي 
Global Database-PAME.  وتنــدرج هــذه األســاليب 
ضمــن ثــاث فئــات عريضــة تتــراوح بيــن األســاليب البســيطة 
األكثــر  التقييــم  طــرق  إلــى  االســتبيانات  علــى  القائمــة 
تعقيــًدا )Hockings et al. 2006(. وغالبــَا مــا تتطلــب 
بيانــات ميدانيــة جديــدة ،  تعقيــًدا جمــع  األســاليب األكثــر 
ــا ويتطلــب دعــم مالــي مخصــص  األمــر الــذي يســتغرق وقًت
االســتبيانات  أمــا   .)Leverington et al., 2008(
البســيطة أو التقييمــات القائمــة علــى بطاقــات قيــاس األداء 
 Stolton et al., 2003; Staub and Hatziolos,(
Stolton et al., 2007 ;2004( فهــي تعالــج وتســتخدم 
المعلومــات الموجــودة المســتخرجة مــن المؤلفــات والتقاريــر 
وبرامــج المراقبــة المســتمرة والمدخــات مــن الخبــراء المحليين 
المنظمــات  المســتقلون )مثــل  المواقــع والمقيمــون  ومديــري 
هــم  والذيــن  الغــوص(  والعلمــاء ومشــغلي  الحكوميــة  غيــر 

علــى درايــة بالمحميــة البحريــة.

وتوصــي الهيئــة اإلقليميــة )PERSGA( حالًيــا باســتخدام 
األســاليب القياســية القائمة على االســتبيانات ، والتي تكون 
أســرع في إكمالها وال تتطلب دعم مالي إضافي ، باســتثناء 
وقــت الموظفيــن. فــي حيــن أن هــذه األســاليب قــد ال تســمح 
تواجههــا  التــي  والقيــود  للتحديــات  متعمــق  تحليــل  بإجــراء 
لمســاعدة  مدخــل  تعتبــر  أنهــا  إال   ، البحريــة  المحميــات 

/https://pame.protectedplanet.net  (10(
/https://www.protectedplanet.net  (11(

المديريــن علــى إبــراز القضايــا الرئيســية ، وتحديــد أولويــات 
اإلجــراءات إلدراجهــا فــي خطــط العمــل الســنوية ومشــروعات 

الموازنــة للمحميــة.

 نظرة عامة 	.	.

النهج العام ..	.	.

يتــم تحقيــق تقييــم فعاليــة إدارة المناطــق المحميــة بشــكل عــام 
مــن خــال تقييــم سلســلة مــن المعاييــر )ممثلــة بمؤشــرات( 
مقابــل األهــداف أو المعاييــر المتفــق عليهــا. ولقــد طــورت 
»إطــار   )WCPA( المحميــة  للمناطــق  العالميــة  اللجنــة 
عمــل« للمســاعدة فــي توجيــه تطويــر أســاليب تقييــم فعاليــة 
إدارة المناطــق المحميــة ولتعزيــز التوحيــد فــي إعــداد التقاريــر 
 Hockings et al.(  )12.1 وجــدول   12.1 )شــكل 
2006(. حيــث يعتمــد إطــار عمــل WCPA علــى مبــدأ 
أن التقييمــات لهــا ثاثــة موضوعــات رئيســية: )1( قضايــا 
التصميــم / التخطيــط المتعلقــة بالمواقــع أو الشــبكات ، )2( 
كفايــة / مائمــة أنظمــة وعمليــات اإلدارة و )3( االنجــاز 
والوفــاء بأهــداف المناطــق المحميــة بمــا فــي ذلــك صــون 

وحفــظ القيــم والمــوارد.

ويوجــد ضمــن هــذه الموضوعــات ســتة عناصــر تبــدأ بفهــم 
خلفيــة المنطقــة المحميــة )الســياق( ، والتــي يتــم مــن خالهــا 
تحديــد قيــم المنطقــة المحميــة والوضــع الحالــي لهــذه القيــم 
والتهديــدات. العنصــر التالــي هــو تحديــد الرؤيــة واألهــداف 
المــوارد  هــي  مــا  ثــم   ، )التخطيــط(  المحميــة  للمنطقــة 
اإلداريــة  اإلجــراءات  هــي  ومــا   ، )المدخــات(  المطلوبــة 
والخدمــات  المنتجــات  لتحقيــق   ، )العمليــة(  المطلوبــة 
 Hockings( )المخرجــات( والنتائــج فــي اآلثــار )النتائــج(
فعاليــة  تقييــم  تــم تصميــم طــرق  ولقــد    .)et al. 2006
اإلدارة المختلفــة التــي تــم تطويرهــا بشــكل عــام لتقييــم كل 

عنصــر مــن العناصــر الســتة فــي هــذا اإلطــار.
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شكل 12.1. رسم تخطيطي إلطارIUCN-WCPA لتقييم فعالية إدارة المناطق المحمية.
تطويرهــا  تــم  اإلدارة  فعاليــة  لتقييــم  طريقــة  أول  كانــت 
خصيًصــا للمناطــق البحريــة المحميــة هــي بطاقــات قيــاس 
 Staub and Hatziolos( البحريــة  المحميــات  أداء 
المعتمــدة والمطبقــة  2004(، كمــا أن هــذه الطريقــة هــي 
مــن قبــل الهيئــة اإلقليميــة )PERSGA( فــي تقييــم فعاليــة 
األحمــر  البحــر  فــي  البحريــة  المحميــات  لشــبكة  اإلدارة 
وخليــج عــدن. وقــد تــم تكييــف طريقــة بطاقــات قيــاس أداء 
الدولــي/ البنــك  تحالــف  طريقــة  مــن  البحريــة  المحميــات 
الصنــدوق العالمــي للحيــاة البريــة )WWF( لتقييــم فعاليــة 
 Stolton et al.( األرضيــة  المحميــة  المناطــق  إدارة 
 Hocking( جنًبــا إلــى جنــب مــع طــرق أخــرى ، )2003
et al. 2000, Mangubhai 2003(. كمــا تــم تحديــث 
بطاقــات قيــاس األداء للمحميــات األرضيــة الحًقــا وإعــادة 
تســميتها كأداة تتبع فعالية اإلدارة )METT( خاصة بالبنك 
 Stolton et al.( الدولــي / الصنــدوق العالمــي للطبيعــة
2007(. ثــم قــام البنــك الدولــي والصنــدوق العالمــي للطبيعــة 
 METT بتبنــي وتكييــف )GEF( ومرفــق البيئــة العالميــة

كجــزء مــن عمليــة الرصــد والتقييــم لمشــروعات مرفــق البيئــة 
ــة فــي إطــار إســتراتيجية التنــوع البيولوجــي.   العالمــي الممول
والمطلــوب مــن جميــع المشــاريع المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي 
والممولــة مــن قبــل مرفــق البيئــة العالمــي منــذ ذلــك الحيــن 
دورة  خــال  مــرات  ثاثــة   GEF-METT تقييــم  إكمــال 
ونهايــة  المــدة  منتصــف   ، المشــروع  )بدايــة  المشــروع 
المشــروع(. وهكــذا أصبحــت طريقــة GEF-METT هــي 
 Coad et( الطريقــة األكثــر اســتخداًما علــى مســتوى العالــم

.)al. 2013

وتوصــي الهيئــة اإلقليميــة )PERSGA( حالًيــا باســتخدام 
طريقــة بطاقــات قيــاس أداء المحميــات البحريــة لتقييــم فعاليــة 
اإلدارة في منطقة الهيئة لسببين رئيسيين: أواًل ، تم تطوير 
الطريقــة خصيًصــا لتقييــم المحميــات البحريــة. ثانًيــا ، طريقــة 
بطاقــات قيــاس أداء فعاليــة اإلدارة أبســط فــي التنفيــذ مــن 
إكمــال  يتطلــب  الــذي  األمــر   ،  GEF-METT طريقــة 
األقســام اإلضافيــة المتعلقــة بمؤشــرات محــددة للمشــروع مــن 
بيــن أمــور أخــرى. لــذا فــإن طريقــة بطاقــات قيــاس األداء 
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لمديــري  جيــدة  وفرصــة  مدخــل  تعتبــر   )Scorecard(
تقييــم  عنــد  الســتخدامها  الهيئــة  منطقــة  فــي  المحميــات 
فعاليــة اإلدارة للمحميــات البحريــة الخاصــة بهــم. وبالتالــي 

)12)  عّرف الـ IUCN المنطقة المحمية بأنها: »مساحة جغرافية محددة بوضوح ، معترف بها ومخصصة ومدارة ، من خالل وسائل قانونية أو غيرها من الوسائل 
   .(Dudley 2008, Kelleher et al., 1999( »الفعالة ، لتحقيق الحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل مع خدمات النظام البيئي والقيم الثقافية المرتبطة بها

وعلى نفس المنوال عرفت اتفاقية التنوع البيولوجي المحمية على أنها:  »منطقة محددة جغرافيا ، يتم تعيينها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف صون محددة« )المادة 2 من 
اتفاقية التنوع البيولوجي( ». ولقد تم توسيع هذا التعريف بشكل أكبر بموجب المادة 8 من نفس االتفاقية. هناك اتفاق بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي و IUCN على أن كال 

.(Dias 2012 & Lopoukhine( التعريفين لهما نفس المعنى

لـــلهيئة  سيســمح  األداة  لهــذه  المتســق  االســتخدام  فــإن   ،
)PERSGA( بتجميــع واســتقبال نتائــج قابلــة للمقارنــة علــى 

اإلقليمــي المســتوى 

.)WCPA( جدول 12.1. ملخص إلطار عمل اللجنة العالمية للمناطق المحمية

عنصر 
المعايير التي يتم التفسيرالتقييم

التركيز علىتقييمها

السياق
أين نحن اآلن؟

يتم تقييم أهمية المحمية والمهددات 
التي تتعرض لها والسياسات الوطنية

األهمية	 
التهديدات	 
التعرض	 
السياق الوطني	 
الشركاء	 

الوضع الحالي

التخطيط
أين نريد أن نكون؟

تقييم تصميم وتخطيط المناطق 
المحمية

التشريعات والسياسات	 
تصميم نظام المحمية	 
تصميم المحمية	 
التخطيط اإلداري	 

مدى مائمة العناصر 
السابقة

ماذا نحتاج من موارد؟المدخات
تقييم الموارد الازمة لتنفيذ اإلدارة

توفير الموارد لإدارة	 
المواردتوفير الموارد للموقع	 

كيف ندير؟العملية اإلدارية
كفاءة طرق اإلدارةمائمة عمليات اإلدارة	 تقييم الطريقة التي تدير بها اإلدارة

ومدي مائمتها

المخرجات
كيف كانت النتائج؟

تقييم تنفيذ برامج وإجراءات اإلدارة ؛ 
الوفاء بالمنتجات والخدمات

نتائج إجراءات اإلدارة.	 
كفاءة التطبيقالخدمات والمنتجات	 

ماذا حققنا؟النتائج
تقييم النتائج ومدى تحقيقها لألهداف

التأثيرات: تأثيرات اإلدارة 	 
بالنسبة لألهداف

كفاءة األنشطة ومدي 
نجاح األهداف

 المناطق المستهدفة 	.	.	.

المســتهدف مــن هــذه المســوحات هــي المحميــات البحريــة 
)MPAs( )))). ويمكــن أن تكــون المحميــات البحريــة فــي 
أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التخطيــط عندمــا يتــم تقييمهــا 
، مــن المناطــق المقترحــة وحتــى مراحــل التنفيــذ المختلفــة.

 الغرض 	.	.	.

تتيــح طــرق تقييــم فعاليــة إدارة المناطــق المحميــة لــكل مــن 
احتياجــات  لتحديــد  الفرصــة  المانحــة  والجهــات  المديريــن 
 Worboys et( وقيــود المناطــق المحميــة بشــكل منهجــي

al. 2015(، كمــا تســاعد علــى:
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مــن خــال توفيــر  	 لــإدارة  تكيفــي  نهــج  تمكيــن ودعــم 
تنفيــذ  مــدى  حــول  للمديريــن  األساســية  المعلومــات 

ونجاحهــا، اإلداريــة  التدخــات 
التخصيــص الفعــال للمــوارد مــن خــال تحديــد الثغــرات  	

والمجــاالت األكثــر احتياًجــا واحتماليــة النجــاح - فــي 
بعــض الحــاالت ، تســهيل »الفــرز« حيــث تكــون المــوارد 

شــحيحة،
اإلدارة  	 تزويــد  خــال  مــن  والشــفافية  المســاءلة  تعزيــز 

العليــا وهيئــات التمويــل ومجموعــات أصحــاب المصلحــة 
المــوارد  اســتخدام  كيفيــة  حــول  بمعلومــات  والجمهــور 

القــرارات، واتخــاذ 
المناطــق  	 لدعــم  جمهــور  وبنــاء   ، المجتمــع  إشــراك 

موقــع  فــي  المحميــة  المناطــق  قيــم  وتعزيــز  المحميــة 
معيــن أو بشــكل واســع مــن خــال شــبكة مــن المناطــق 

لمحميــة. ا
كمــا يجــد العديــد مــن مديــري المحميــات البحريــة أن عمليــة 
يوفرهــا  التــي  المعلومــات  مثــل  ذاتهــا مجزيــة  بحــد  التقييــم 
التقييــم ، حيــث أن إكمــال التقييمــات هــو فرصــة للتفكيــر 
والتعلــم الذاتــي. فــي حيــن يمكــن أن يســاعد توقيــت اكتمــال 
التقييــم أيًضــا فــي توفيــر المعلومــات إلعــداد خطــط العمــل 

الســنوية وخطــط الموازنــة.

المعدات الحقلية 	.	.	.

 MPA( القيــاس  بطاقــات  الدولــي  البنــك  لطريقــة  بالنســبة 
GEF-( أو طريقــة مرفــق البيئــة العالمــي )Scorecard
METT(، فإن األدوات )المعدات( الوحيدة الازمة إلكمال 
المســوحات واالســتطاعات هــي توفــر نمــوذج االســتبيان ، 

إمــا فــي شــكل ورقــي أو نســخة إلكترونيــة.

فريق المسح 	.	.	.

 GEF أو   Scorecard( االســتبيانات  إكمــال  يمكــن 
METT( مــن قبــل أي شــخص لديــه معرفــة جيــدة بالمحميــة 
المحميــات  وحــراس  المحميــات  مديــري  )مثــل  البحريــة 

والعلمــاء ومشــغلي الغــوص(. كمــا يمكــن أن يســاعد وجــود 
أكثــر مــن شــخص واحــد فــي إكمــال التقييــم علــى تعزيــز 
المناقشــة وإشــراك أصحــاب المصلحــة وتقديــم رؤى وأفــكار 
إضافية حول الوضع الفعلي والمتصور للمحميات البحرية 
وأدائهــا. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تنظيــم ورشــة عمــل 
تفاعليــة يشــارك فيهــا مديــرو المناطــق المحميــة وصانعــو 
أن  حيــث   ، اآلخــرون  المصلحــة  وأصحــاب  السياســات 
مشــاركتهم فــي هــذه الورشــة مشــاركة كاملــة تســاعد فــي تقييــم 
المناطــق المحميــة ، وتحليــل النتائــج ، وتحديــد الخطــوات 

المســتقبلية.  واألولويــات 

التدريب / الخبرة 	.	.	.

 )GEF METT أو Scorecard( تعتبر هذه االستبيانات
مباشــرة إلــى حــد مــا وتشــرح نفســها ويمكــن إكمالهــا دون أي 
فــإن التدريــب يســاعد علــى  تدريــب رســمي. ومــع ذلــك ، 
تحســين جودة النتائج واتســاقها وقابليتها للمقارنة وســيضمن 
أن فريــق إدارة المحميــة البحريــة قــادر علــى إعــادة التقييــم 

بطريقــة متســقة.

 خطوات العمل الميداني 	.	.

بطاقــات قيــاس أداء إدارة المحميــات البحريــة  ..	.	.
MPA Score Card  )1 )المســتوى 

تعتبــر طريقــة البنــك الدولــي لتقييــم فعاليــة اإلدارة للمحميــات 
)Staub and Hatziolos, 2004( طريقة بسيطة قائمة 
على االســتبيان ُتســتخدم لتقييم الوضع الحالي وفعالية إدارة 
المحميــات البحريــة.  ومــن المفتــرض أن يتــم إكمــال نمــوذج 
االســتبيان مــن قبــل مســئولي المحميــة و / أو المديريــن و 
/ أو المنظمــات المســتقلة )مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
األكاديمييــن  )مثــل  آخريــن  أفــراد  أو  الغــوص(  ومشــغلي 
والخبــراء المحلييــن(.  وال يتطلــب االســتبيان جمــع بيانــات 
ميدانيــة إضافيــة ويجــب أن يســتغرق وقًتــا قصيــًرا إلكمالــه 

لمــن هــم علــى درايــة بالمحميــة البحريــة.

مقيِّــم  بواســطة  ســنوًيا  الطريقــة  هــذه  اســتكمال  ويجــب 
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أو   ، المحميــة  مديــر  يكــون  أن  يمكــن  والــذي  )مراجــع(، 
أمكــن( ، أو شــخص مســتقل  المحميــة )إن  إدارة  مجلــس 
علــى درايــة بالمنطقــة المحميــة.  ويمكــن أن تســاعد نتائــج 
التقييــم مديــر المحميــة علــى تحديــد مناطــق الضعــف التــي 
تتطلــب جهــوًدا إضافيــة. وبالتالــي يمكــن أن تســاعد هــذه 
المعلومــات فــي إعــداد خطــط العمــل الســنوية باإلضافــة إلــى 

التمويــل. أو طلبــات  الميزانيــة 

هناك جزءان من نموذج االستبيان إلكماله:

الجــزء األول: اســتمارة )نمــوذج( بيانــات عــن المحميــة  	
البحريــة

المحميــة  	 لتقييــم  )نمــوذج(  اســتمارة  الثانــي:  الجــزء 
لبحريــة. ا

وكا النموذجيــن مرفقــان فــي الملحــق 12.1 واإلرشــادات 
الخاصــة بكيفيــة اســتكمال هــذه النمــاذج موضحــة فيمــا يلــي:

الجزء األول: نموذج بيانات حول المحمية
تفاصيــل  علــى  هــذه  )النمــوذج(  البيانــات  ورقــة  وتحتــوي 
المحميــة والشــخص الــذي يقــوم بالتقييــم. وأيضــا يوجــد فــي 
هــذا النمــوذج معلومــات حــول اســم وموقــع ومســاحة المحميــة 

واألهــداف الرئيســية.

الجزء الثاني: نموذج تقييم المحمية البحرية
يشــمل هــذا التقييــم مجموعــة مــن األســئلة المتعلقــة بالوضــع 
الحالــي للمحميــة البحريــة ، والتــي تغطــي جميــع عناصــر 
اإلدارة الستة المحددة في إطار IUCN-WCPA )السياق 
والنتائــج(.   والمخرجــات  والعمليــة  والمدخــات  والتخطيــط 
كمــا يحتــوي هــذا االســتبيان علــى 34 ســؤااًل تليهــا أربــع 
إجابــات بديلــة مرتبــة مــن 0 )ضعيــف( إلــى 3 )ممتــاز(.  
وهنــاك أيًضــا أســئلة تكميليــة توســع الموضوعــات الرئيســية 
وتوفــر الفرصــة لتســجيل نقــاط إضافيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك 
هنــاك عمــود التعليقــات أو الماحظــات، ومــن الضــروري 
أن يتــم إكمــال كل مــن الدرجــات والتعليقــات. وقــد يســتغرق 
ــا أطــول ولكنــه  إكمــال عمــود التعليقــات بشــكل صحيــح وقًت

مهــم ألنــه يوفــر للمقيــم الفرصــة لتبريــر النتيجــة الممنوحــة.

مطالبــون  	 )المقّيمــون(  المقيِّــم   :)Scores( الدرجــات 
تصــف  التــي  األربعــة  اإلجابــات  مــن  واحــدة  باختيــار 
الوضــع المحلــي عــن كثــب.  وفــي بعــض الموضوعــات 
 ، مــن اإلجابــات األربعــة مناســبة  أيــة  تبــدو  قــد ال   ،
وفــي هــذه الحالــة يحتــاج المقّيــم )المقّيمــون( إلــى اختيــار 
أفضــل إجابــة ثــم شــرح اختيارهــم فــي قســم التعليقــات 
)انظــر أدنــاه(.  كمــا يجــب حــذف األســئلة  التــي ليــس 
لهــا عاقــة بالمحميــة مــع كتابــة ســبب الحــذف فــي عمــود 
التــي  اإلجماليــة  للنتيجــة  األقصــى  والحــد  التعليقــات. 
يمكــن تحقيقهــا فــي حالــة اإلجابــة علــى جميــع األســئلة 
واألســئلة التكميليــة هــو 139 ، والتــي يتــم غالبــَا تقديمهــا 

واســتعراضها كنســبة مئويــة.
إذا تمــت اإلجابــة علــى جميــع األســئلة ، يتــم 	 

حســاب النســبة المئويــة بالنســبة للمجمــوع الكلــي 
للدرجــات )139(. علــى ســبيل المثــال تحصــل 
المنطقــة المحميــة علــى 65 مــن أصــل 139 
النســبة  حســاب  ويمكــن  أقصــى  كحــد  نقطــة 
 .=  100  ×  139  ÷  65 بقســمة  المئويــة 

46.8٪
أما إذا تم اســتبعاد بعض األســئلة ألنها لم تكن 	 

ذات صلــة ، فيجــب تعديــل النتيجــة اإلجماليــة 
وفًقــا لذلــك. علــى ســبيل المثــال تحصــل المنطقــة 
المحميــة علــى 65 مــن الدرجــة القصــوى البالغــة 
87 ، ويمكــن حســاب النســبة المئويــة علــى أنهــا 

.75٪ = 100 × 87 ÷ 65
لــكل  	 مئويــة  كنســبة  الدرجــات  حســاب  أيًضــا  يمكــن 

)أي   WCPA إلطــار الســتة  العناصــر  مــن  عنصــر 
والمخرجــات  والعمليــة  والمدخــات  والتخطيــط  الســياق 
والتقييمــات(. حيــث يمكــن اســتخدام نتائــج هــذه العناصر 
الســتة لتوفيــر وســيلة بديلــة لمقارنــة الفعاليــة بيــن المواقــع 

أو بيــن الفتــرات الزمنيــة.
قســم  	 اســتخدام  )المقّيميــن(  للمقيــم  يمكــن  التعليقــات: 
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النتيجــة  علــى  تؤثــر  التــي  العوامــل  لشــرح  التعليقــات 
)مثــل معرفــة الموظفيــن المحلييــن أو الوثيقــة المرجعيــة 
أو نتائــج المراقبــة أو الدراســات الخارجيــة والتقييمــات 
األخــرى(.  وتســاعد هــذه التفاصيــل علــى زيــادة الثقــة 
فــي نتائــج التقييــم وتجعــل العمليــة أكثــر شــفافية. كمــا 
أنهــا توفــر نقطــة مرجعيــة الســتخدامها فــي التقييمــات 
اإلجابــة  عــدم  ســبب  لشــرح  وتوضيــح  أو  المســتقبلية 

علــى بعــض األســئلة.

 طريقة تتبع فعالية اإلدارة التابعة لمرفق البيئة  	.	.	.
)GEF METT( )2 العالمي )المستوى

فعاليــة  تقييمــات   )GEF( العالمــي  البيئــة  مرفــق  يســتخدم 
إدارة المناطــق المحميــة كجــزء مــن عمليــات الرصــد والتقييــم 
الخاصــة بهــم للمشــاريع التــي تدعــم المناطــق المحميــة التــي 
يتــم تمويلهــا بغــرض حمايــة التنــوع البيولوجــي)3))..  وتعتبر 
أداة تتبــع التنــوع البيولوجــي التابعــة لمرفــق البيئــة العالمــي 
METT شــديدة األهميــة والتــي تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع 
المحميــة(  أداء  قيــاس  )بطاقــات  الدولــي  البنــك  طريقــة  
ولكنهــا تتطلــب معلومــات كثيــرة ومحــددة ، ويتــم اســتكمالها 
Financial Track- )جنًبــا إلــى جنــب مــع أداة التتبــع المالــي 

ing Tool(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مرفــق البيئــة العالمــي 

ينتــج أداة جديــدة لتتبــع التنــوع البيولوجــي لــكل جولــة تمويــل. 
والنســخة الموصوفــة هنــا مخصصــة للمشــاريع الممولــة فــي 

.GEF-6(((( إطــار الــدورة السادســة

تشتمل أداة تتبع التنوع البيولوجي في فترة التمويل السادسة 
لمرفق البيئة العالمي )GEF-6( على ثاثة أقسام:

القســم األول يتطلــب معلومــات أساســية عــن المحميــة  	
لتتبــع  بالمشــروع  خاصــة  ومعلومــات  الغطــاء  ونســبة 
البيئــة  مرفــق  بإســتراتيجية  الصلــة  ذات  المؤشــرات 

العالمــي. 
القســم الثانــي يتضمــن خمســة نمــاذج بيانــات ، بمــا فــي  	

)13)  لدى مرفق البيئة العالمية ستة مجاالت محورية وهي: التنوع البيولوجي ، والمواد الكيميائية والنفايات ، وتغير المناخ ، والغابات ، والمياه الدولية ، وتدهور 
األراضي

https://www.thegef.org/topics/ :في أغسطس 2018 وهي متاحة على الموقع GEF-7 14) تم نشر نسخة جديدة من أداة تتبع المشاريع الممولة من(
biodiversity

ذلــك METT ، وكلهــا بحاجــة إلــى االســتكمال.
القســم الثالــث خــاص بتقييــم االســتدامة الماليــة للمنطقــة  	

المحميــة.
نمــاذج البيانــات الخمســة المدرجــة فــي القســم الثانــي مــن أداة 
تتبــع التنــوع البيولوجــي التابعــة لمرفــق البيئــة العالمــي هــي 

كمــا يلــي:

نمــوذج بيانــات 1: حيــث يتــم تســجل التفاصيــل 	 
حــول التقييــم وبعــض المعلومــات األساســية عــن 
الموقــع ، مثــل االســم والحجــم والمــكان ومــا إلــى 
ذلــك. ولــكل محميــة بحريــة مســجلة فــي قاعــدة 
http://( البيانــات العالميــة للمناطــق المحميــة
أو  رمــز   )/www.protectedplanet.net
كــود ويجــب أن يكتــب كمــا هــو فــي االســتبيان. 
كمــا يجــب أيًضــا تســجيل المعلومــات التصنيفيــة 
متنــزه  (مثــل  المحلــي  اإلعــان  مثــل  األخــرى 
إلــى ذلــك  وطنــي أو محميــة إدارة مــوارد ومــا 
، جنًبــا إلــى جنــب مــع  أيــة فئــة مــن فئــات الـــ) 
IUCN ( والملكيــة وأعــداد الموظفيــن والميزانيــة 
باإلضافــة إلــى معلومــات حــول مــن شــارك فــي 

التقييــم.
نمــوذج بيانــات 2: يوفــر قائمــة محــددة حــول 	 

وتطلــب  المشــروع.  يعالجهــا  التــي  التهديــدات 
النســخة الحاليــة مــن المقّيميــن تحديــد التهديــدات 

وترتيــب تأثيرهــا علــى المنطقــة المحميــة.
نمــوذج بيانــات 3: يهــدف إلــى تقييــم الوضــع 	 

المنطقــة  داخــل  البيولوجــي  للتنــوع  الحالــي 
. لمحميــة ا

 	 .METT نمــوذج بيانــات 4: هــو نمــوذج تقييــم
ويتكــون النمــوذج مــن 30 ســؤااًل يتــم تقديمهــا 
فــي شــكل جــدول، حيــث يحتــوي النمــوذج علــى 
ثاثــة أعمــدة لتســجيل نتائــج التقييــم ، ومربعيــن 
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للــرد )النتيجــة والتعليقــات والخطــوات التاليــة( ، 
والتــي يجــب إكمالهــا ثاثــة مــرات خــال دورة 

المشــروع علــى النحــو التالــي:
الدرجــات )Scores(: يشــتمل نمــوذج التقييــم 	 

علــى 30 ســؤااًل بأربعــة إجابــات لــكل ســؤال ، 
مرتبة من 0 )ضعيف( إلى 3 )ممتاز(.  وكما 
هــو الحــال مــع بطاقــات قيــاس األداء،  يوجــد 
هنــا أيًضــا أســئلة تكميليــة توســع الموضوعــات 
إضافيــة.   ونقــاط  معلومــات  وتوفــر  الرئيســية 
وُيطلــب مــن المقيــم اختيــار إحــدى اإلجابــات 
التــي تصــف الوضــع المحلــي بشــكل  األربعــة 
وثيــق. وإذا لــم تكــن أيــة مــن اإلجابــات األربعــة 
المقيــم تحديــد أفضــل  مناســبة ، فيجــب علــى 
إجابــة ثــم شــرح ســبب اختيــاره لهــذه اإلجابــة فــي 
األســئلة   حــذف  يجــب  كمــا  التعليقــات.   قســم 
التــي ليــس لهــا عاقــة مــع كتابــة ســبب الحــذف 
فــي عمــود التعليقــات.  الحــد األقصــى للدرجــة 
اإلجابــة علــى  تمــت  إذا  تحقيقهــا  يمكــن  التــي 
جميــع األســئلة واألســئلة التكميليــة هــو 99 ، 
والتــي يتــم تقديمهــا كنســبة مئويــة.  وإذا مــا تمــت 
اإلجابــة علــى جميــع األســئلة ، فســيتم حســاب 
اإلجماليــة  النتيجــة  باســتخدام  المئويــة  النســبة 
99.  أمــا إذا تــم اســتبعاد بعــض األســئلة ألنهــا 
النتيجــة  تعديــل  فســيتم   ، ذات صلــة  تكــن  لــم 

اإلجماليــة وفًقــا لذلــك.
فعلــى ســبيل المثــال تحصــل المنطقــة المحميــة 	 

على تقييم 65 من الدرجة القصوى البالغة 99 
كحــد أقصــى ، ويمكــن حســاب النســبة المئويــة 

بقســمة 65 ÷ 99 × 100 =. 65.65٪
أداء 	  قيــاس  بطاقــات  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 

المحميــة ، فــإن اســتخدام أنظمــة »الدرجــات« 
يمكــن أن يعطــي صــورة خاطئــة   )scoring(

ألنــه يفتــرض أن جميــع القضايــا متســاوية فــي 
الــوزن. وأيًضــا مــن الممكــن احتســاب الدرجــات 
العناصــر  مــن  عنصــر  لــكل  مئويــة  كنســبة 
والتخطيــط  )الســياق   WCPA إلطــار  الســتة 
والمدخــات والعمليــة والمخرجــات والتقييمــات(. 
العناصــر  هــذه  نتائــج  اســتخدام  يمكــن  حيــث 
الســتة لتوفيــر وســيلة بديلــة لمقارنــة الفعاليــة بيــن 

الفتــرات الزمنيــة. بيــن  المواقــع أو 
اســتخدام 	  يمكــن  التاليــة:  الخطــوات   / التعليــق 

النتيجــة  فــي  أثــرت  التــي  العوامــل  ذلــك لشــرح 
الوثيقــة  أو  المحلييــن  الموظفيــن  معرفــة  )مثــل 
الدراســات  أو  المراقبــة  نتائــج  أو  المرجعيــة 
الخارجية والتقييمات األخرى(. حيث قد تساعد 
نتائــج  فــي  الثقــة  زيــادة  علــى  التفاصيــل  هــذه 
التقييــم وتجعــل العمليــة برمتهــا أكثــر شــفافية. 
الســتخدامها  مرجعيــة  نقطــة  يوفــر  أنــه  كمــا 
فــي التقييمــات المتكــررة فــي المســتقبل ، كمــا 
تســاعد هــذه التعليقــات علــى توضيــح ســبب عــدم 
اإلجابــة علــى بعــض األســئلة.  وباإلضافــة إلــى 
ذلــك ، ُيطلــب مــن المســتجيبين تحديــد مــا إذا 
أيــة إجــراءات لتحســين أداء  كان ســيتم اتخــاذ 

اإلدارة.
نمــوذج بيانــات 5: يتطــرق الســؤال رقــم 30 	 

إلــى مصــادر البيانــات واألســاليب التــي تســتند 
إليهــا التقييمــات المذكــورة أعــاه لحالــة التنــوع 

المحميــة. فــي  البيولوجــي 
ويتنــاول القســم الثالــث مــن النمــوذج معلومــات مفصلــة حــول 

التمويــل والدعــم المــادي للمحميــة.

 تقييم فعالية اإلدارة )المستوى 3( 	.	.	.

 How« »يوجــد فــي دليــل »مــا هــو حــال محميتكــم البحريــة
»is your MPA doing
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شــاملة  إرشــادات   ((((  )Pomeroy et al., 2004(  
إدارة  فعاليــة  لتقييــم  تفصيــًا  أكثــر  فــي تطويــر منهجيــات 
المحميــات البحريــة.  وهــذا الدليــل )أكثــر مــن 200 صفحــة( 
يســير علــى خطــى إطــار عمــل IUCN-WCPA ويقــدم 
مشــورة فنيــة مفصلــة حــول كيفيــة تقييــم جميــع جوانــب إدارة 
المحميــات البحريــة. والغــرض مــن الدليــل هــو اســتخدامه 
كصنــدوق أدوات لتمكيــن مديــري المحميــات البحريــة مــن 
إدارة  فعاليــة  وتقييــم  لرصــد  بهــم  خاصــة  طريقــة  إنشــاء 
المحميــة البحريــة.  وقــد تمــت ترجمــة هــذا الدليــل إلــى عــدة 
لغــات )العربيــة( ويقــدم أمثلــة علــى كيفيــة تطبيــق األســاليب 

فــي االختبــارات الميدانيــة فــي 17 موقًعــا حــول العالــم.

 Enhancing« »كمــا تعــد مجموعــة أدوات »تحســين تراثنــا
 ((((  )Our Heritage« )Hockings et al. 2015
التــي  وعمًقــا  شــمواًل  التقييــم  منهجيــات  أكثــر  مــن  واحــدة 
الدولــي  تــم تطويرهــا حتــى اآلن ، والتــي طورهــا االتحــاد 
لصــون الطبيعــة واليونســكو لاســتخدام فــي مواقــع التــراث 
»تحســين  أدوات  مجموعــة  وتحتــوي  العالميــة.   الطبيعــي 
تــم تصميــم كل  اثنتــي عشــرة أداة عمليــة ،  تراثنــا« علــى 
منهــا لمســاعدة المســئولين عــن الحفــاظ علــى مواقــع التــراث 
العالمــي علــى تقييــم اإلطــار الشــامل لــإدارة ، بمــا فــي ذلــك 

بنــاء اســتراتيجيات رصــد مســتهدفة:

األداة 1: تحديد قيم الموقع وأهداف اإلدارة 	
األداة 2: تحديد التهديدات 	
األداة 3: العاقات مع أصحاب المصلحة 	
األداة 4: مراجعة السياق الوطني 	
األداة 5: تقييم التخطيط اإلداري 	
األداة 6: تقييم التصميم 	
األداة 7: تقييم احتياجات اإلدارة والمدخات 	
األداة 8: تقييم عمليات اإلدارة 	
األداة 9: تقييم مدى تنفيذ خطة اإلدارة 	
األداة 10: مؤشرات مخرجات العمل / الموقع 	
األداة 11: تقييم نتائج اإلدارة 	

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-012.pdf  (15(
https://whc.unesco.org/en/series/23/ and https://whc.unesco.org/document/100750  (16(

األداة 12: مراجعة نتائج تقييم فعالية اإلدارة 	
وقد تم تصميم هذه األدوات كتمارين منفصلة ، مع جداول 
وإرشــادات.  والغــرض مــن هــذه الطريقــة أن تكــون ســهلة 
االســتخدام ومرنــة وقابلــة للتكيــف مــع الحقائــق المحليــة ، 
علــى الرغــم مــن أنهــا ربمــا تكــون معقــدة وصعبــة بالنســبة 
للمســتخدمين الجــدد والمســتخدمين ألول مــرة والذيــن ليســوا 
علــى درايــة بأســاليب تقييــم فعاليــة اإلدارة ،ومــن المحتمــل أن 

يحتاجــوا إلــى دعــم وتدريــب أكثــر.

وهنــاك العديــد مــن طــرق التقييــم الشــامل األخــرى التــي تــم 
تطويرهــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول حــول العالــم.  وأحــد هذه 
األمثلــة البــارزة هــي المنهجيــة التــي تــم تصميمهــا لاســتخدام 
 Wells &( مــن قبــل دول منطقــة غــرب المحيــط الهنــدي
نمــوذج  المنهجيــة  هــذه  وتعتبــر    .)Maghrubi, 2004
محتمــل يمكــن اســتخدامه فــي المســتقبل فــي منطقــة البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن ، لتطويــر طريقــة تقييــم أكثــر شــمواًل 

.)PERSGA( الســتخدامها مــن قبــل دول الهيئــة
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المزايا والعيوب 	.	.

نقاط الضعفنقاط القوة

MPA Scorecard    المستوى-1: طريقة بطاقات قياس األداء

تعتبــر طريقــة Scorecard أداة فعالــة إلدارة المناطــق المحميــة وســهلة وقابلــة للتطبيــق، كمــا 
أنهــا تغطــي جميــع أجــزاء إطــار عمــل IUCN-WCPA ، وتوفــر البيانــات التــي يمكــن أن تســاعد 
المديريــن علــى تحســين فهمهــم للقضايــا والتحديــات، كمــا  تســمح طبيعــة البيانــات أيًضــا بإجــراء 

مقارنــات بيــن المواقــع.

قــد تكــون كميــة المعلومــات التــي تــم جمعهــا 
ذاتيــة  والتقييمــات   ، مــا  حــد  إلــى  ســطحية 
وبالتالــي فهــي مفتوحــة للتفســير. تركــز بطاقــات 
األداء بشــكل أكبــر علــى كل مــن مخرجــات 
مقاييــس  تضميــن  يتــم  وقــد  اإلدارة.  ونتائــج 
النتائــج ولكــن ال توجــد إرشــادات بشــأن التقييــم 

الحيويــة. الفيزيائيــة  للنتائــج  المفصــل 

توفــر طريقــة Scorecard فرصــة لتوفيــر التدريــب وبــدء المناقشــات مــع مديــري المحميــات حــول 
اإلجــراءات التــي قــد تكــون مطلوبــة لتحســين اإلدارة الفعالــة للمنطقــة.

قــد يكــون هنــاك تحديــات فــي اســتخدام البيانــات 
للمقارنــة بيــن المواقــع بســبب نظــام التســجيل. 
مقارنــة  خــال  مــن  ذلــك  معالجــة  يمكــن 
لــكل  المجمعــة  الفرعيــة  اإلجماليــة  الدرجــات 

الســتة. التخطيــط  خطــوات  مــن  خطــوة 

كمــا تعتبــر طريقــة بطاقــات قيــاس األداء مناســبة تماًمــا لتقييــم التقــدم عبــر الوقــت وبمجــرد أن يتــم 
تعلــم الطريقــة يمكــن تكرارهــا مــن قبــل المديريــن والموظفيــن كأداة تقييــم ذاتــي للتحقــق مــن التقــدم 

المحــرز نحــو أهــداف مختلفــة

ال تحــل طــرق بطاقــات قيــاس األداء للتقييــم 
فعاليــة  تقييمــات  إلــى  الحاجــة  محــل  الســريع 

كافيــة. مــوارد  توافــرت  إذا  الكاملــة  اإلدارة 

GEF METT  المستوى 2: طريقة تتبع أداء اإلدارة

تعتبــر طريقــة GEF METT أحــد متطلبــات المشــروع الــذي يركــز علــى التنــوع البيولوجــي ويتــم 
تقديــم الدعــم إلكمــال التقييــم فــي 3 مراحــل أثنــاء تنفيــذ المشــروع )إعــداد المشــروع والتقييــم النصفــي 

والتقييــم النهائــي(.

 GEF METT غالًبــا مــا ُينظــر إلــى طريقــة
علــى أنهــا أداة خاصــة بالمشــروع ، وبالتالــي 
إدارة  قبــل موظفــي  مــن  يتــم اعتمادهــا  قــد ال 
المناطــق المحميــة الوطنيــة كجــزء مــن أنشــطة 

المتكــررة. اإلدارة 

”?How is your MPA doing“ »المستوى 3: طريقة »ما هو حال محميتكم البحرية

يوفــر هــذا الدليــل إرشــادات حــول تطويــر طــرق تقييــم أكثــر شــمواًل وأكثــر تعمًقــا يمكــن اســتخدامها 
إلبــاغ اإلدارة التكيفيــة.

الكاملــة  اإلدارة  فعاليــة  تقييــم  طــرق  تعتبــر 
مســتهلكة للوقــت ومكلفــة فــي التنفيــذ ، وغالًبــا 
مــا تعتبــر ذات أولويــة أقــل عندمــا يكــون توفــر 
المــوارد الماليــة للمحميــة فــي كثيــر مــن األحيــان 

صعبــَا للغايــة.

كمــا يوفــر هــذا الدليــل مجموعــة أدوات مــن الحلــول مــع مجموعــة مــن المؤشــرات التــي يمكــن 
القــدرات المختلفــة تصميمهــا لتناســب مختلــف المحميــات البحريــة ذات 

دليــل “مــا هــو حــال محميتكــم البحريــة” ليــس 
منهجيــة “جاهــزة للتطبيــق”. وقــد يبــدو األمــر 
مخيًفــا إذا اعتقــد مديــر المحميــة أنــه بحاجــة 
ألن  ونظــًرا  المؤشــرات.  جميــع  تطبيــق  إلــى 
الطــرق غيــر موحــدة ، فقــد ال يمكــن مقارنــة 
المختلفــة  البحريــة  المحميــات  عبــر  البيانــات 

مباشــر. بشــكل 
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المالحق 	.	.

)MPA SCORECARD METHOD( ملحق 12.1. طريقة بطاقات قياس أداء المحميات البحرية

بطاقات قياس األداء )البنك الدولي( للمناطق المحمية البحرية

وصف التقييم:  إن بطاقات التقييم )الخاصة بالبنك الدولي( هي عبارة عن استبيان بسيط لتقييم حالة وفعالية اإلدارة 
الحاليــة للمناطــق البحريــة المحميــة. وهــذا االســتبيان ال يتطلــب جمــع بيانــات إضافيــة كمــا أنــه يعتمــد علــى اســتخدام 
المعلومــات القائمــة وأراء الخبــراء الحالييــن )ســواء كانــوا مديــري محميــات أو مواقــع أو حتــى المنظمــات األهليــة أو 

غيرهــم مــن األفــراد(.

وهــذا االســتبيان )التقييــم( يتكــون مــن جزأيــن،  يتضمــن الجــزء األول التفاصيــل والمعلومــات األساســية حــول المحميــات 
البحريــة، فــي حيــن يشــمل الجــزء الثانــي أســئلة حــول الوضــع الحالــي للمحميــة البحريــة ، والقصــد مــن ذلــك هــو الســتكمال 

النمــوذج باســتخدام أفضــل مــا لديكــم مــن معلومــات.

الجــزء األول ) معلومــات عــن المحميــة البحريــة(:  ويشــمل 25 ســؤاال رئيســيا حــول خصائــص وأهــداف اإلدارة 
البحريــة. للمحميــة 

إرشــادات وإيضاحــات الجــزء األول: الرجــاء إدخــال أكبــر عــدد ممكــن مــن التفاصيــل التــي تعرفهــا حــول إدارة المحميــة 
البحريــة. ماحظــة:  فــي الجــزء األول يمكنــك إدخــال تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك، )أو إذا كنــت ترغــب عــدم الكشــف 

عــن هويتــك، أو هويــة جهــة عملــك يمكنــك تــرك هــذه التفاصيــل فارغــة(.

الجــزء الثانــي )التقييــم(: ويشــمل سلســلة مــن 34 ســؤاال تــم تجميعهــا حســب مرحلــة اإلدارة ) الســياق، والتخطيــط، 
والمدخــات، والعمليــات، والمخرجــات، والنتائــج( . والهــدف مــن ذلــك هــو ترتيــب ووضــع مرتبــة لــكل ســؤال بيــن  
)صفــر منخفــض و3 عالــي( بنــاء علــى مســتوى األداء )الفعاليــة( علــى أســاس المعلومــات الخاصــة بــك كخبيــر وتقــدم 

سلســلة مــن اإلجابــات عــن كل ســؤال لمســاعدتك )المقيــم( لتحديــد الترتيــب المناســب.

إرشــادات وإيضاحــات الجــزء الثانــي: يجــب قــراءة األســئلة واألجوبــة، ثــم حــدد اإلجابــة التــي تصــف الوضــع علــى أســاس 
معرفتــك ومعلوماتــك كخبيــر.  أدخــل رتبــة )درجــة(  فــي عمــود )درجــة تقييمــك(. إذا كنــت ال تعــرف اإلجابــة علــى أحــد 
األســئلة، ثــم أدخــل “ال أعــرف” فــي عمــود “درجــة تقييمــك” ، أمــا إذا كان أحــد األســئلة غيــر منطقــي  يرجــى إدخــال 
“غيــر قابــل” فــي عمــود “درجــة تقييمــك”.  كمــا أن هنــاك نقــاط إضافيــة لبعــض األســئلة مدرجــة تحــت األســئلة )أ( و )ب( 

و)ت(، )ث( ومــا إذا كانــت العبــارة صحيحــة أدخــل الرقــم فــي عمــود “درجــة تقييمــك”.

برجاء تعبئة نموذج منفصل لكل محمية 

بمجــرد االنتهــاء مــن تعبئــة النمــوذج )الجــزء األول والجــزء الثانــي( يرجــى إرســاله إلــى د. ماهــر عبــد العزيــز عامــر 
علــى العنــوان  التالــي

 )maher.amer@persga.org( 

شكرا جزيا

المصدر:
Staub F and Hatziolos, ME )2004( Score Card to Assess Progress in Achieving Man- 
agement Effectiveness Goals for Marine Protected Areas. World Bank. 29p
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تابع ملحق 12.1. طريقة بطاقات قياس األداء للمحميات البحرية – الجز األول – بيانات عن المحمية

الجزء 
االجابةالسؤالاألول

 الدولة1

 اسم المحمية2

 موقع  المحمية3

 إحداثيات الموقع4

 خط العرض 
 خط الطول 
 تاريخ إعان المحمية5

 الملكية والسيادة6

 سلطة اإلدارة7

 أسلوب التواصل  )من خال تليفون ، موقع على االنترنت، ال يوجد(8

 مساحة المحمية الكلية ) هكتار(9

 نسبة المساحة البحرية للمساحة الكلية :10

 أعداد العاملين : )دائم   مؤقت   متطوع(11

 الميزانية السنوية: )حكومي   دعم خارجي  تبرعات(12

 نوع المحمية ) طبقا التحاد صون الطبيعة ، التراث العالمي، رامسار (13

 أسباب التسمية بهذا النوع14

 هل المحمية جزء من خطة إدارة ساحلية متكاملة: ) نعم -ال(15

16
وصف مختصر ألهم الموائل البيئية البحرية: ) حشائش بحرية - صخور شعاب مرجانية - مانجروف 

 – بحيرات، الخ(

 موئل 1: 

 موئل 2: 

 حدد أهم هدفين إلعان المحمية البحرية )لماذا(:17

 هدف 1: 

 هدف 2: 

 حدد اكبر مهددين للمحمية البحرية )لماذا(:18

 مهدد 1 : 
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 مهدد 2 : 

 حدد أهم نشاطين إلدارة المحمية البحرية:19

 نشاط 1: 

 نشاط 2: 

 حدد أهم مجموعتين ذات مصالح بالمحمية:20

 مجموعة 1: 

 مجموعة 2: 

 حدد حالة الموارد: )فقير ، متوسط ، جيد(21

 اسم مجمع البيانات )اختياري(22

 وظيفته )اختياري(:23

 معلومات االتصال )البريد االلكتروني(24

 تاريخ االستبيان السابق25
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تابع ملحق 12.1. طريقة بطاقات قياس األداء للمحميات البحرية – الجز األول – بيانات عن المحمية
الجزء 
االجابةالسؤالاألول

 الدولة1
 اسم المحمية2
 موقع  المحمية3
 إحداثيات الموقع4
 خط العرض 
 خط الطول 
 تاريخ إعالن المحمية5
 الملكية والسيادة6
 سلطة اإلدارة7
 أسلوب التواصل  )من خالل تليفون ، موقع على االنترنت، ال يوجد(8
 مساحة المحمية الكلية ) هكتار(9

 نسبة المساحة البحرية للمساحة الكلية :10
 أعداد العاملين : )دائم   مؤقت   متطوع(11
 الميزانية السنوية: )حكومي   دعم خارجي  تبرعات(12
 نوع المحمية ) طبقا التحاد صون الطبيعة ، التراث العالمي، رامسار (13
 أسباب التسمية بهذا النوع14
 هل المحمية جزء من خطة إدارة ساحلية متكاملة: ) نعم -ال(15

وصف مختصر ألهم الموائل البيئية البحرية: ) حشائش بحرية - صخور شعاب مرجانية 16
 - مانجروف – بحيرات، الخ(

 موئل 1: 
 موئل 2: 

 حدد أهم هدفين إلعالن المحمية البحرية )لماذا(:17
 هدف 1: 
 هدف 2: 

 حدد اكبر مهددين للمحمية البحرية )لماذا(:18
 مهدد 1 : 
 مهدد 2 : 

 حدد أهم نشاطين إلدارة المحمية البحرية:19
 نشاط 1: 
 نشاط 2: 

 حدد أهم مجموعتين ذات مصالح بالمحمية:20
 مجموعة 1: 
 مجموعة 2: 

 حدد حالة الموارد: )فقير ، متوسط ، جيد(21
 اسم مجمع البيانات )اختياري(22
 وظيفته )اختياري(:23
 معلومات االتصال )البريد االلكتروني(24
 تاريخ االستبيان السابق25
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تابع ملحق 12.1. طريقة بطاقات قياس األداء للمحميات البحرية – الجز الثاني - التقييم

مالحظاتدرجة التقييمالمرتبةالجزء الثاني
A - السياق : أين نحن اآلن؟   تقييم للتهديدات الرئيسية والسياسات البيئية

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس1- الوضع القانوني: هل المحمية لها وضع قانوني:1

0المحمية البحرية لم تنشر في الجريدة الرسمية
1الحكومة وافقت على المحمية ولكن لم تنشر في الجريدة الرسمية بعد

2تم اتخاذ إجراءات للنشر بالجريدة الرسمية ولكن لم تتم بعد
3المحمية تم إعالنها بالجريدة الرسمية )وفى حالة القطاع الخاص تم تملكها(

نقطة إضافية
أ- اكتسبت المحمية البحرية االعتراف الدولي والوطني بسبب أهميتها )ضع في خانة 

1المالحظات سبب االعتراف بالتفصيل(

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس2- إجراءات حماية المحمية البحرية: هل تم تقنيين األنشطة البشرية الغير مستدامة2

0ليس هناك إجراءات لوقف األنشطة البشرية الغير مستدامة داخل المحمية
1هناك إجراءات طبقا للوائح ولكن ال نستطيع تطبيقها بسبب العديد من الصعوبات

هناك إجراءات ما ولكن هناك بعض المشاكل لتطبيقها بشكل كامل اى أنها تتم بشكل 
2جزئي

3هناك إجراءات للحماية من األنشطة البشرية الغير مستدامة وتطبق بالكامل

س3- تطبيق القانون والسيطرة: هل يستطيع العاملين بالمحمية تطبيق القانون 3
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةوالسيطرة

0ليس لدى األفراد القدرة واإلمكانيات على تطبيق القانون والسيطرة
بالرغم من وجود أفراد ولكن ليس لديهم المهارة وال إمكانيات والقدرة على تطبيق 

1القانون والسيطرة )مثل: نقص المهارة ، ليس هناك ميزانية للدوريات(

األفراد لديهم بعض اإلمكانيات والمهارات لتطبيق القانون والسيطرة ولكن ليس 
2بالشكل األمثل

3األفراد لديهم القدرة واإلمكانيات لتطبيق القانون والسيطرة بشكل ممتاز
نقاط إضافية

1أ- هناك مشاركة للمجتمع المحلى والمتطوعين لتطبيق القانون
1ب- تطبيق القانون مرتبط بمحاكمات ودفع تعويضات

س4- التحديد الجغرافي للمحمية البحرية: هل حدود المحمية الجغرافية محددة ومعلنة 4
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةللجميع؟

0الحدود غير معروفة إلدارة المحمية او المنتفعين
1الحدود معلومة إلدارة المحمية فقط وليس للمنتفعين
2الحدود معلومة للجميع ولكنها غير محددة بعالمات

3الحدود معلومة للجميع ومحددة بعالمات واضحة

س5- المحمية ضمن خطة إدارة ساحلية متكاملة: هل المحمية البحرية ضمن خطة 5
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةإدارة ساحلية متكاملة

ليس هناك حتى مناقشات الن تكون المحمية البحرية ضمن خطة متكاملة لإلدارة 
0الساحلية

1هناك بعض المناقشات / والحوارات العتبارها جزء من خطة إدارة ساحلية متكاملة
2المحمية في طريقها الن تكون جزء من إدارة ساحلية متكاملة ولكنها لم تتم بعد

3المحمية جزء من خطة إدارة ساحلية متكاملة
نقاط إضافية



314

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

ا- المحمية جزء من شبكة من المحميات البحرية تؤدى الستدامة النظم البيئية البحرية 
1وكفاءتها

ب- المحمية جزء من شبكة إقليمية حيوية تشمل تنوع واسع من البيئات البحرية على 
1مستوى المنطقة

درجة تقييمكالمرتبةس6- مسح وتحديد الموارد: هل هناك معلومات كافية إلدارة المحمية البحرية6

مالحظات 
)ما هي 
الفجوة 
األساسية(

0هناك قليل جدا أو ال توجد من معلومات بيولوجية وفيزيائية واجتماعية واقتصادية
هناك معلومات عن الظروف البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية ولكنها 

1غير كافية للتخطيط وإدارة المحمية البحرية

هناك معلومات عن الظروف البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية غير 
2كافية إلدارة بعض المناطق الرئيسية ولكن لحسم الموارد غير المستدامة

3المعلومات من النواحي السابقة كافية إلدارة المناطق الرئيسية واتخاذ القرارات بها

س7- اهتمام ونوعية المنتفعين: هل المنتفعين على دراية ووعى بحالة الموارد 7
درجة تقييمكالمرتبةالطبيعية والمهددات التي تتعرض لها

مالحظات 
)أذكر قائمة 
المنتفعين(

0اقل من %25 من المنتفعين على دراية بحالة الموارد الطبيعية
1من 25 - %50 من المنتفعين على دراية بحالة الموارد الطبيعية
2من 50 - %75 من المنتفعين على دراية بحالة الموارد الطبيعية

3اكثرمن %75 من المنتفعين على دراية بحالة الموارد الطبيعية
مجموع درجات السياق، الدرجة القصوى =26 إال  إذا كانت بعض اإلجابات بال 

260أعرف أو غير قابلة للتطبيق

B- التخطيط: أين نود أن نكون؟ تقييم مخطط المحمية

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس8- أهداف المحمية البحرية: هل هناك أهداف محددة متفق عليها للمحمية البحرية8

0ليس هناك أهداف متفق عليها
1هناك أهداف متفق عليها

2هناك أهداف متفق عليها يتم تطبيق جزء منها
3هناك أهداف متفق عليها والمحمية في سبيل تحقيق هذه األهداف

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس9- خطة اإلدارة: هل هناك خطة إدارة وهل يتم تطبيقها9

0ليس هناك خطة لإلدارة
1هناك خطة إدارة يتم تحضيرها او هى جاهزة ولكن غير مطبقة

2هناك خطة إدارة تم اعتمادها ولكن لم بتم تنفيذها بشكل كامل
3هناك خطة إدارة تم اعتمادها ويتم تطبيقها بشكل كامل

نقاط إضافية
1هناك خطة عامة ) master plan( طويلة األجل )على األقل 5 سنوات(

1خطة اإلدارة تضمن فرص متكافئة لكافة المنتفعين لالشتراك في خطة اإلدارة
1المشاركة المجتمعية تضمن وجود ممثلين عن األقليات العرقية والجنس

1النواحي االجتماعية - االقتصادية روعيت في خطة اإلدارة
الثقافة المحلية شاملة الممارسات المحلية والنظام والثقافة المجتمعية والمناطق األثرية 

1تم اعتبارها في خطة اإلدارة

1هناك خطة زمنية لمراجعة خطة اإلدارة
1خطة اإلدارة مرتبطة بالتنمية وتطبيق القانون
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مجموع درجات التخطيط، الدرجة القصوى =14 إال  إذا كانت بعض اإلجابات بال 
140أعرف أو غير قابلة للتطبيق

C- المدخالت: ماذا نحتاج )تقييم للموارد المطلوبة لإلدارة(

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس10 البحث العلمي: هل هناك برنامج بخطة اإلدارة للبحث العلمي والمسح الحقلي10

0ليس هناك مسح حقلي أو بحث علمي بخطة اإلدارة
1هناك بعض أنشطة المسح الحقلي والبحث العلمي

2هناك أنشطة للمسح الحقلي والبحث العلمي ولكن ال تخدم خطة إدارة المحمية
3هناك أنشطة مسح حقلي وبحث علمي مكثف بما يخدم خطة اإلدارة

نقطة إضافية
1دراسة القدرة االستيعابية قائم لتحديد مستويات االستخدام المستدام

س11- أعداد العاملين بالمحمية: هل هناك عدد كاف من العاملين بالمحمية إلدارتها 11
درجة تقييمكالمرتبةبشكل جيد

مالحظات 
)لو أمكن 
األعداد 
بالتفصيل(

0ال يوجد
1يوجد ولكن غير كاف إلدارة المحمية

2يوجد ولكن اقل من المطلوب لتنفيذ إدارة جيدة
3العدد كاف إلدارة المحمية بشكل جيد

نقطة إضافية
1أ- هناك دعم من المتطوعين والسكان المحليين وغيرهم

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس12- الموارد المالية: هل الدعم المالي كاف )حدد بالتفصيل في المالحظات(12

0ليس هناك ميزانية على اإلطالق
هناك ميزانية ولكنها غير كافية لتنفيذ أساسيات خطة اإلدارة وتمثل مشكلة خطيرة 

1تؤثر على خطة اإلدارة

2هناك ميزانية مقبولة ولكنها تحتاج زيادة لتحقيق أقصى كفاءة لإلدارة
3الميزانية كافية لتطبيق خطة إدارة بكفاءة كبيرة

نقاط إضافية
2أ- هناك ميزانية كافية إلدارة المحمية البحرية للعديد من السنوات

ب- هناك ميزانية ال تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي ولكنها يأتي جزء منها 
1من الضرائب ورسوم الزيارة وغيرها

مجموع درجات المدخالت، الدرجة القصوى =14 إال  إذا كانت بعض اإلجابات بال 
140أعرف أو غير قابلة للتطبيق

D – العملية اإلدارية : كيف ندير )تقييم طريقة تنفيذ خطة اإلدارة(

درجة تقييمكالمرتبةس13- التوعية والتعليم: هل هناك خطة للتعليم؟13

مالحظات 
)أذكر أهم 
وسائل 
االتصال(

0ال يوجد
1هناك بعض أنشطة التعليم والتوعية ولكنها غير مدرجة ضمن خطة اإلدارة

2هناك أنشطة تعليم وتوعية ضمن خطة اإلدارة ولكنها غير مكتملة وبها نواقص كبيرة
3هناك خطة تعليم وتوعية مرتبطة بأهداف واحتياجات خطة ادارة المحمية

س14- االتصال بين المنتفعين ومديري المحمية: هل هناك اتصال بين المنتفعين 14
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةومديري المحمية؟
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0هناك اتصال محدود
1هناك اتصال ولكن غير مخطط أو مدرج ضمن خطة اإلدارة

2هناك اتصال مع المنتفعين األساسيين ولكن محدود
3هناك اتصاالت مخططة مع المنتفعين ذو الصلة بدعم المحمية البحرية

نقطة إضافية
1أ- هناك اتصاالت مع مديري محميات أخرى لتبادل المعلومات والخبرات

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس15- مشاركة المنتفعين: هل المنتفعين لديهم دور أساسي في إدارة المحمية؟15

0ليس لديهم دور بالمرة
لديهم بعض األدوار في اتخاذ القرار ولكن ليس لديهم دور فيما يقود الى اتخاذ 

1القرارات

2لديهم دور مباشر في بعض القرارات  الخاصة باإلدارة
3لديهم دور في آلية اتخاذ القرارات الخاصة باإلدارة

نقطة إضافية
هناك مشاركة مالية واضحة من قطاع السياحة من خالل اتفاق بين إدارة المحمية 

1وقطاع السياحة مقابل استغالل بعض منافع المحمية

س16- األقليات )السكان األصليين(: هل األقليات أو مستخدمي المحمية لديهم دور / 16
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةمدخالت في اتخاذ قرارات اإلدارة؟

0ليس لديهم دور في قرارات إدارة المحمية
لديهم دور في اتخاذ بعض القرارات ولكن ليس لديهم مشاركة مباشرة في القرارات 

1الناتجة

2لديهم دور مباشر في اتخاذ بعض القرارات الخاصة باإلدارة
3هم شركاء في آلية اتخاذ القرارات الخاصة باإلدارة

درجة تقييمكالمرتبةس17- تدريب القوى البشرية: هل هناك تدريب كاف للعاملين بالمحمية ؟17

مالحظات 
)أذكر 

احتياجات 
التدريب(

0العاملون غير مدربين بالمرة
1التدريب والمهارات منخفض مقارنة بمتطلبات المحمية البحرية

التدريب والمهارات مناسبة ولكنها تحتاج للصقل والتطوير لتحقيق أهداف خطة 
2اإلدارة

3التدريب والمهارات تتوافق مع متطلبات اإلدارة وكذلك مع متطلبات اإلدارة المستقبلية

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس18- التجهيزات والمعدات: هل الموقع )المحمية( مجهز بشكل جيد؟18

0هناك القليل أو ال يوجد تجهيزات على اإلطالق
1هناك بعض التجهيزات والمعدات ولكنها غير كافية بالمرة

2معظم التجهيزات والمعدات مناسبة وتحت الصيانة بصفة دائمة
3كافة التجهيزات والمعدات متوافرة وتحت الصيانة الدورية

س19- الرصد والتقييم: هل مؤشرات المحيط الحيوي واالجتماعي واالقتصادي  19
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةوالحكومي يتم رصدها وتقييمها؟

0ليس هناك رصد أو تقييم لهذه المؤشرات
هناك بعض أنشطة رصد وتقييم ولكنها ال تستند إلى إستراتيجية واضحة أو تجميع 

1بيانات بشكل منتظم

هناك اتفاق وتنفيذ لبرامج رصد وتقييم ولكن النتائج ال تستغل بشكل دوري ومنتظم 
2في إدارة المحمية

3هناك نظام رصد وتقييم قائم ويتم استغالل النتائج في تطوير خطة إدارة المحمية
نقاط إضافية
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CAR- )أ- المحمية مشاركة في برامج رصد بيئي على المستوى الوطني أو الدولي 
PERSGA ، CPACC, GCRMN, AGGRA ,ICOMP  أذكر البرنامج 

في المالحظات(
1

1ب- هناك قدرات للتعامل مع الحاالت الطارئة لتقليل األضرار
مجموع درجات العملية، الدرجة القصوى =25 إال  إذا كانت بعض اإلجابات بال 

250أعرف أو غير قابلة للتطبيق

E - المخرجات : كيف هى النتائج ) تقييم تنفيذ برامج اإلدارة ، وضع الخدمات ومنتجات المحمية (
مالحظة: يجب تقييم المخرجات بناء على التقدم منذ التقييم األخير. وإذا كانت هذه هي المرة األولى التي يتم فيها استخدام بطاقات 

التقييم، ينبغي على المشاركين تقييم المخرجات

س20 مؤشرات السياق: هل مؤشرات السباق ) المهددات والسياسات ( تحسنت أو 20
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةتطورت ؟

2الوضع القانوني تحسن ) السؤال األول بالسياق (
2تحسن إجراءات الحماية ) السؤال الثاني (

2تطبيق القانون والسيطرة ) السؤال الثالث (
2تحسن وضع حدود المحمية البحرية ) السؤال الرابع (

2أصبحت المحمية ضمن خطة إدارة ساحلية متكاملة ) السؤال الخامس (
2مسح وتجديد موارد المحمية تحسن ) السؤال السادس (

2رفع الوعي واهتمام المنتفعين ) السؤال السابع (

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس21 الخدمات والمنتجات:21

1العالمات واإلرشادات متاحة وفى أماكنها بالمحمية
2أنظمة الرباط متاحة أو تم إضافة المزيد

1الموارد التعليمية والتوعية متاحة أو تم إضافة المزيد فيها

س22 هل آليات مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات وفى أنشطة اإلدارة )كمجلس 22
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةاستشاري أو تنفيذي( متاحة لضمان مشاركة المنتفعين بفاعلية؟

0ليس هناك آلية بالمرة في اتخاذ القرارات أو في أنشطة اإلدارة
1هناك بعض المشاركة في اتخاذ القرارات أو في أنشطة اإلدارة ولكنها غير كافية

2هناك آلية فاعلة في مشاركة المنتفعين فى اتخاذ القرارات وفى أنشطة إدارة المحمية

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس23 أنشطة التعليم والتوعية البيئية للمنتفعين: هل يتم تطويرها لصالح المنتفعين ؟23

0ليس هناك برامج تعليمية متاحة للمنتفعين
1هناك بعض األنشطة ولكنها غير كافية
2هناك أنشطة تعليم بيئي كافية للمنتفعين

س24 أنشطة اإلدارة: هل أهم نشاطين إلدارة المحمية )في الجزء األول من 24
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةاالستبيان( تم تطويره لتحديد المهددات؟

0أنشطة اإلدارة لم يتم تطويرها
1بعض اإلجراءات اتخذت لتطوير أنشطة اإلدارة

2أنشطة اإلدارة تم تطويرها بشكل كافي

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس25 تجهيزات الزائرين: هل تتوافر بالمحمية البحرية تجهيزات كافية للزائرين؟25

0ليس هناك تجهيزات أو خدمات للزائرين
1التجهيزات والخدمات غير متاحة وغير كافية لمعدالت الزيارة أو تحت اإلنشاء

2توجد بعض التجهيزات والخدمات ولكنها في حاجة إلى مزيد من التحسين
3التجهيزات والخدمات كافية للمستوى الحالي من معدالت الزيارة
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س26 الرسوم: )رسوم الدخول - السياحة - الغرامات( هل هناك خطة تجميع رسوم 26
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةوهل تساعد في أنشطة إدارة المحمية؟

0بالرغم من وجود منظومة  تجميع رسوم فإنها غير مطبقة
يتم تجميع رسوم ولكنها تذهب إلى الحكومة المركزية وال تعود للمحمية البحرية أو 

1محيطها

يتم تجميع الرسوم ولكن تقسم الحصيلة على الجهات المحلية وال تعود مباشرة على 
2المحمية البحرية

3يتم تجميع رسوم تستخدم لدعم أنشطة المحمية البحرية أو حتى محميات بحرية أخرى

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس27 تدريب العاملين:27

يتم تدريب العاملين ولكنهم يحتاجوا إلى المزيد من التدريب لتحقيق أهداف إدارة 
2المحمية البحرية

العاملين مدربين بشكل كاف لتحقيق أهداف إدارة المحمية وكذلك لالحتياجات 
3المستقبلية المتوقعة

مجموع درجات المخرجات، الدرجة القصوى =33 إال  إذا كانت بعض اإلجابات بال 
330أعرف أو غير قابلة للتطبيق

F - النتائج : ما تم تحقيقه )تقييم للمخرجات وإلى أي مدى تم تحقيق األهداف(

س28 األهداف: هل تم تحديد األهداف )طبقا لما ورد في الجزء األول من 28
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةاالستبيان(؟

0لم يتم تحديد أهداف اإلدارة
1تم تحديدها جزئيا

2تم تحديدها بشكل كاف
3تم تحديدها بشكل واضح وممتاز

س29 المهددات: هل المهددات )طبقا لما ورد في الجزء األول من االستبيان( تم 29
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةخفضها؟

0المهددات ازدادت
1المهددات عند نفس المستوى

2المهددات انخفضت إلى حد ما
3المهددات انخفضت بشكل واضح وممتاز

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس30 حالة الموارد بالمحمية: هل تحسنت حالة الموارد بالمحمية؟30

0تدهورت حالة الموارد بالمحمية
1لم تتغير حالة الموارد بالمحمية

2تحسنت حالة الموارد بالمحمية إلى حد ما
3تحسنت حالة الموارد بالمحمية بصورة ملموسة

درجة تقييمكالمرتبةس31 الرعاية المجتمعية: هل تحسنت الرعاية االجتماعية؟ )أعط مثاال(31
مالحظات 

)أعط بعض 
األمثلة(

0مستوى الدخل والمعيشة للمجتمع انخفض
1مستوى الدخل والمعيشة للمجتمع كما هو لم يتغير

2مستوى الدخل والمعيشة للمجتمع ارتفع قليال
3مستوى الدخل والمعيشة للمجتمع ارتفع بشكل معنوي وكبير

نقاط إضافية
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أ- إدارة المحمية متوافقة مع متطلبات المجتمع المحلي من ممارسات وعادات ثقافية 
1وعالقات اجتماعية ومواقع تاريخية والمرتبطة بالموارد البحرية للمحمية

1ب- التضارب على استخدام الموارد تم خفضها
1ت- المنافع من المحمية البحرية يتم توزيعها بالعدل

ث-المنافع غير النقدية للموارد البحرية للمحمية والعائدة على المجتمع تم الحفاظ 
1عليها وصونها

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس32 التوعية البيئية: هل تم تنمية الوعي البيئي للمجتمع؟32

0انخفض الوعي بموارد المحمية والمهددات التي تتعرض لها وأنشطة اإلدارة
1لم يتغير مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع

2ارتفع إلى حد ما مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع
3ارتفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع بشكل معنوي كبير

مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةس33 االمتثال: هل المستخدمين يمتثلوا إلجراءات إدارة المحمية؟33

0أقل من %25 يمتثلوا إلجراءات المحمية
251 - %50 يمتثلوا إلجراءات المحمية
502 - %75 يمتثلوا إلجراءات المحمية

3أكثر من %75 يمتثلوا إلجراءات المحمية

س34 رضاء/ قبول المنتفعين: هل المنتفعين راضون عن أنشطة ومخرجات المحمية 34
مالحظاتدرجة تقييمكالمرتبةالبحرية؟

0اقل من %25 هم الراضون فقط
251 - %50 راضون عن أنشطة ومخرجات المحمية البحرية
502 - %75 راضون عن أنشطة ومخرجات المحمية البحرية

3أكثر من %75 راضون عن أنشطة ومخرجات المحمية البحرية
نقاط إضافية

أ- المنتفعون لديهم الشعور بقدرتهم على المشاركة بشكل فاعل في قرارات إدارة 
1المحمية البحرية

ب- المنتفعون يشعرون بأنهم ممثلون بشكل مناسب في آلية اتخاذ القرارات الخاصة 
1بالمحمية البحرية

مجموع درجات النتائج، الدرجة القصوى =27 إال  إذا كانت بعض اإلجابات بال 
270أعرف أو غير قابلة للتطبيق

ملخص الجدول والدرجات اإلجمالية لكل مرحلة من مراحل التقييم

إجمالي درجات السياق )A(: الحد األقصى. الدرجة = 26 )أقل إذا كانت بعض 
 26اإلجابات غير قابلة للتطبيق  أو ال أعرف(

إجمالــي درجــات التخطيــط )B(: الحــد األقصــى. الدرجــة = 14 )أقــل إذا كانــت 
 14بعــض اإلجابــات غيــر قابلــة للتطبيــق   أو ال أعــرف(

إجمالــي درجــات المدخــالت )C(: الحــد األقصــى. الدرجــة = 14 )أقــل إذا كانــت 
 14بعــض اإلجابــات غيــر قابلــة للتطبيــق   أو ال أعــرف (

إجمالــي درجــات العمليــة )D(: الحــد األقصــى. الدرجــة = 25 )أقــل إذا كانــت 
 25بعــض اإلجابــات غيــر قابلــة للتطبيــق أو ال أعــرف(

إجمالــي درجــات المخرجــات )E(: الحــد األقصــى. الدرجــة = 33 )أقــل إذا 
ــرف( ــق أو ال أع ــة للتطبي ــر قابل ــات غي ــض اإلجاب ــت بع  33كان

إجمالــي درجــات النتائــج )F( الحــد أقصــى. الدرجــة = 27 )أقــل إذا كانــت بعــض 
 27اإلجابــات غيــر قابلــة للتطبيــق أو ال أعرف(

 = F + E + D  + C + B + A = المجمــوع الكلــي لجميــع النقــاط القصــوى
 139139 ، ويجــب أن يتــم تعديلهــا إذا تــم تعديــل الحــد األقصــى للدرجــة
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)GEF- METT( ملحق 12.2. طريقة تتبع فعالية اإلدارة للمناطق المحمية

GEF 6: الهدف 1: تحفيز استدامة أنظمة المناطق المحمية ، البرامج 1 و 2
الجزء األول

الهدف: قياس التقدم المحرز في تحقيق التدخالت والنتائج المحددة على مستوى الحافظة ضمن المجال البؤري للتنوع البيولوجي.

األســاس المنطقــي: ســيتم تجميــع بيانــات المشــروع مــن خــالل دورة جيــف-GEF-6( 6( لتحليــل التوجهــات واألنمــاط االتجاهيــة علــى مســتوى الحافظــة 
بغــرض تطويــر اســتراتيجيات مرفــق البيئــة العالمــي المســتقبلية وتقديــم تقريــر إلــى مجلــس مرفــق البيئــة العالمــي بشــأن األداء علــى مســتوى الحافظــة فــي 

محــور التنــوع البيولوجــي.

ــي  ــع مؤشــرات مســتوى الحافظــة ف ــة لتتب ــة عــن المشــروع ومعلومــات محــددة مطلوب ــع معلومــات أساســية وتغطي ــب كل أداة تتب ــع: تطل ــكل أداة التتب هي
.GEF-6 إســتراتيجية

اإلرشــادات فــي تطبيــق أدوات تتبــع مرفــق البيئــة العالمــي: يتــم تطبيــق أدوات التتبــع التابعــة لمرفــق البيئــة العالمــي ثــالث مــرات: عنــد تأييــد الرئيــس 
ــد اكتمــال المشــروع. ــى الخطــط المتوســطة األجــل ، وفــي منتصــف مــدة المشــروع ، وعن ــة الرئيــس التنفيــذي عل التنفيــذي أو موافق

التقديــم والموافقــة: ســتتم الموافقــة علــى أداة التتبــع النهائيــة مــن قبــل وكاالت مرفــق البيئــة العالمــي باعتبارهــا مكتملــة بشــكل صحيــح وتقديمهــا إلــى أمانــة 
مرفــق البيئــة العالمــي.

.GEF-6   6-يرجى مالحظة أن هذه األداة مخصصة لالستخدام فقط لمشاريع جيف

المالحظاتيرجى تسجيل إجابتك هنا). المعلومات العامة

يرجى استكمال هذا القسم لجميع المشاريع تحت الهدف 1
 عنوان المشروع

كود مشروع مرفق البيئة 
العالمي

 

 كود الوكالة )الهيئة(
 الوكالة المنفذة
نوع المشروع

 الدولة
 المنطقة

يوم/شهر/سنة  )مثال: 2021/01/01)تاريخ تقديم أداة التتبع
اسم المراجعين الذين أكملوا أداة 

التتبع وتاريخ االنتهاء
تاريخ االنتهاء من التقييم

عد السنواتمدة المشروع المخطط لها
مدة تنفيذ المشروع حتى اآلنالمدة الفعلية للمشروع

وكالة )وكاالت( تنفيذ المشروع 
الرائدة

 

)- المساحة الكلية حسب 
يرجى تسجيل إجابتك هناالمنطقة األحيائية

من فضلك أكمل هذا الجدول بالمساحة الكلية للمناطق المحمية التي يستهدفها المشروع حسب المناطق البرية ، والمياه العذبة ، والبحرية.

يرجى استكمال هذا القسم لجميع المشاريع تحت الهدف 1.

برية أو أرضية )أدخل مساحة 
المنطقة األرضية بالهكتارات(

هكتار 

مناطق المياه العذبة )أدخل 
مساحة مناطق المياه العذبة 

بالهكتارات(

هكتار 

المناطق البحرية )أدخل مساحة 
المناطق البحرية بالهكتارات(

هكتار 



321

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

 يرجى تسجيل إجابتك هنا3. المناطق المحمية المستهدفة

 .(METT ــة العالمــي )أي اســتكمال ــق البيئ ــي هــي هــدف تدخــل مرف ــة الت ــاه للمناطــق المحمي يرجــى اســتكمال الجــدول أدن
أضــف جــداول جديــدة )نســخ ولصــق صفــوف جديــدة ( لــكل منطقــة محميــة ، حســب الحاجــة. أكتــب NA لكونــه غيــر قابــل 

للتطبيــق.

   
). المحمية
  اسم المحمية

هــل هــذه محميــة جديــدة يتم إنشــاؤها 
مــن خــالل تدخل المشــروع؟

نعم=1  ، ال = 0  

  المساحة بالهكتار
(Biome( الرجاء التحديد أو االختيار من القائمة المنسدلة نوع المنطقة اإلحيائية

قوائــم  أو  العالمــي  التصنيــف 
ت يــا لو و أل ا

الرجاء التحديد أو االختيار من القائمة المنسدلة 

)على سبيل المثال ، محمية للسكان األصليين ،  اإلعالن المحلي للمحمية
محمية خاصة ، إلخ.(

فئــة تصنيــف المحميــة حســب الـــ  
IUCN

الرجاء التحديد أو االختيار من القائمة المنسدلة 

  

). المحمية
  اسم المحمية

هــل هــذه محميــة جديــدة يتم إنشــاؤها 
مــن خــالل تدخل المشــروع؟

نعم=1  ، ال = 0  

  المساحة بالهكتار
(Biome( الرجاء التحديد أو االختيار من القائمة المنسدلة نوع المنطقة األحيائية

قوائــم  أو  العالمــي  التصنيــف 
ت يــا لو و أل ا

الرجاء التحديد أو االختيار من القائمة المنسدلة 

)على سبيل المثال ، محمية للسكان األصليين ،  اإلعالن المحلي للمحمية
محمية خاصة ، إلخ.(

فئــة تصنيــف المحميــة حســب الـــ  
IUCN

الرجاء التحديد أو االختيار من القائمة المنسدلة 



322

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

GEF-6: الهدف 1: تحفيز استدامة أنظمة المناطق المحمية
(METT(  القسم الثاني: أداة تتبع فعالية اإلدارة للمناطق المحمية

مالحظــة: يرجــى اســتكمال أداة تتبــع فعاليــة اإلدارة لــكل محميــة هــي هــدف تدخــل لمرفــق البيئــة العالمــي لتحســين فعاليــة اإلدارة وإنشــاء 
ورقــة عمــل جديــدة لــكل منهــا.

هيكل ومحتوى أداة التتبع - الهدف 1. القسم الثاني:

تحتوي أداة التتبع على خمسة نماذج بيانات:

نموذج البيانات 1: تسجل تفاصيل التقييم وبعض المعلومات األساسية عن الموقع ، مثل االسم والحجم والمكان وما إلى ذلك.

نموذج البيانات 2: توفر قائمة محددة حول التهديدات التي يعالجها المشروع.

نموذج البيانات 3: حالة التنوع البيولوجي في المحمية.

نمــوذج البيانــات 4: نمــوذج التقييــم: يتكــون التقييــم مــن 30 ســؤاالً معروضــة فــي شــكل جــدول يتضمــن ثالثــة أعمــدة لتســجيل تفاصيــل 
التقييــم ، وكلهــا يجــب أن تكتمــل.

ــة  ــي المحمي ــوع البيولوجــي ف ــة التن ــا التقييمــات المذكــورة أعــاله لحال ــي تســتند إليه ــات واألســاليب الت ــات 5: مصــادر البيان نمــوذج البيان
ــي الســؤال 30 مدرجــة ف

.GEF-6   6-يرجى مالحظة أن هذه األداة مخصصة لالستخدام فقط لمشاريع جيف

نموذج البيانات ): اإلبالغ عن التقدم المحرز في مواقع المناطق المحمية

األسئلة
المالحظاتيرجى تسجيل إجابتك هنا

نهاية المشروعالتقييم النصفيبداية المشروع
االسم والوظيفة وتفاصيل االتصال للشخص 

المسئول عن إكمال METT )البريد 
اإللكتروني وما إلى ذلك(

يوم/شهر/سنة  )مثال: تاريخ إجراء التقييم
(2021/01/01

اسم المحمية
كود المحمية طبقا ل قاعدة بيانات المحميات 
حول العالم )هذه األكواد موجودة في الموقع 
(www.protectedplanet.net :التالي

الدولة
موقع المحمية )المحافظة وخريطة إن أمكن(

تاريخ إنشاء المحمية
1: الدولة )والية ، تفاصيل الملكية )يرجى اختيار 4-1)

محافظة(
2:  خاصة

3:  المجتمع
4:  أخرى

الجهة اإلدارية
مساحة المحمية )بالهكتار(

عدد الموظفين الدائمين
عدد الموظفين المؤقتين

الميزانية السنوية )بالدوالر األمريكي( لألموال 
الدورية )التشغيلية( - باستثناء تكاليف رواتب 

الموظفين
الميزانية السنوية )بالدوالر األمريكي( للمشروع 
أو األموال التكميلية األخرى - باستثناء تكاليف 

رواتب الموظفين
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ما هي القيم الرئيسية التي بسببها تم إعالن 
المحمية

اذكر الهدفين األساسيين إلدارة المحمية في ما 
يلي:

هدف اإلدارة 1
هدف اإلدارة 2

عدد األشخاص المشاركين في استكمال التقييم
1: مدير المحميةبما في ذلك: )يرجى اختيار من 8-1)

2: موظفي المحمية
3: موظفون آخرون

4: المتبرعون
5: منظمات غير حكومية

6: خبراء من الخارج
7: المجتمع المحلي

8: أخرى

نموذج البيانات 2: مؤشرات التنوع البيولوجي الرئيسية المستخدمة في هذه المحمية

عنــد بــدء المشــروع ، يتــم تحديــد وإدراج حوالــي خمســة مؤشــرات رئيســية للتنــوع البيولوجــي يتــم رصدهــا علــى أســاس منتظــم 
فــي المحميــة ؛ ويمكــن أن ترتبــط هــذه المؤشــرات بأحــد / بجميــع المســتويات الغذائيــة أو باســتخدام مؤشــرات أخــرى. ولــكل 
مؤشــر تــم اختيــاره ، اذكــر الوضــع الحالــي )بــدء المشــروع( لهــذا المؤشــر مــن حيــث العــدد أو مــع وصــف موجــز )انظــر 
ــم  ــي تت ــة اســتخدام المؤشــرات الت ــر المحمي ــى مدي ــة فقــط ويجــب عل ــا توضيحي ــة هن ــاه( ، حســب الحاجــة. واألمثل ــة أدن األمثل

ــا و / أو ســيتم رصدهــا. مراقبتهــا حاليً

في منتصف مدة المشروع وعند اكتماله ، قدم تحديثات عن حالة نفس المؤشر )المؤشرات( المحددة في بداية المشروع

ســيتم اإلبــالغ عــن الحالــة العامــة للتنــوع البيولوجــي فــي الســؤال رقــم 30 نمــوذج البيانــات 4 )نمــوذج تقييــم METT( - بنــاًء 
علــى حالــة المؤشــر )المؤشــرات( المحــددة هنــا. لذلــك تتطلــب المدخــالت هنــا تحليــاًل مركــًزا لتقييــم مــا إذا كانــت االتجاهــات 

إيجابيــة أو ســلبية أو محايــدة.

بداية المؤشر
المشروع

التقييم 
النصفي

نهاية 
المشروع

التعليقات )اختياري(

مثال للمؤشر 1: عدد األفراد التقديري 
لألنواع العاشبة الرئيسية كما يتضح من 

عد الروث
50 هكتار35 هكتار23 هكتار

    مؤشر 1
    مؤشر 2
    مؤشر 3
    مؤشر 4
    مؤشر 5



324

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

نموذج البيانات 3: التهديدات التي تواجه المحمية

يرجــى وصــف أيــة تهديــدات يتصــدى لهــا المشــروع بشــكل مباشــر وذكــر المؤشــر الــذي يســتخدمه المشــروع للحــد مــن هــذا 
التهديــد ، وذلــك بغــرض قيــاس التقــدم المحــرز فــي الحــد مــن جميــع التهديــدات. يوجــد مثــال مرفــق:

التعليقات )اختياري(يرجى تسجيل إجابتك هنااألسئلة
 الصيد غير المشروع من أجل لحوم الطرائدمثال  ألحد التهديدات

كميــة مــن لحــوم الطرائــد تبــاع فــي األســواق مــن مؤشر الحد من التهديد
(Xanadu PA( محميــة زانــادو

 

الوضــع األساســي )قبــل أو فــي بدايــة 
المشروع( 

 فــي بدايــة المشــروع كانــت مبيعــات لحــوم الطرائــد 
فــي األســواق تبلــغ 20 طنـًـا / ســنويًا )خــط األســاس 

الــذي ســيتم قيــاس التقــدم بنــاًء عليــه(. 

 

ــن الهدف ــة م ــد القادم ــات لحــوم الطرائ ــض كمي ــم تخفي يت
»محميــةXanadu “ المباعــة فــي األســواق بنســبة 

70٪ خــالل فتــرة المشــروع

 

ــا الوضع في منتصف المشروع ــد بـــ 14 طنً ــوم الطرائ ــات لح ــجيل مبيع ــم تس ت
ســنويًا.

 

ــا الوضع في نهاية المشروع ــى 12 طنً ــد إل ــم تســجيل مبيعــات لحــوم الطرائ ت
ســنويًا.

 

  التهديد 1
  مؤشر الحد من التهديد

الوضــع األساســي )قبــل أو فــي بدايــة 
المشروع( 

  

  الهدف
  الوضع في منتصف المشروع

  الوضع في نهاية المشروع
  التهديد 2

  مؤشر الحد من التهديد
الوضــع األساســي )قبــل أو فــي بدايــة 

المشروع( 
  

  الهدف
  الوضع في منتصف المشروع

  الوضع في نهاية المشروع
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(  METT  نموذج البيانات 4:  نموذج التقييم )أداة تتبع فعالية اإلدارة

الرجــاء اختيــار درجــة مــن القائمــة المنســدلة لــكل ســؤال. إذا كان الســؤال غيــر قابــل للتطبيــق ، فــال تحــدد درجــة وأدخــل “ال 
ينطبــق” فــي عمــود التعليقــات مــع شــرح موجــز.

يــة األسئلة ا بد
لمشــروع ا

لتقييــم  ا
لنصفــي ا

يــة  نها
المعايير والدرجاتالمشــروع

تتمتــع  هــل  القانونــي:  الوضــع   .1
ــة  ــي حال ــي )أو ف ــة بوضــع قانون المحمي
مــا إذا كانــت مــن المحميــات الخاصــة ، 
هلــي هــي مشــمولة بميثــاق أو مــا شــابه(؟

   

الجريــدة  فــي  معلنــة  غيــر  المحميــة   :0
لرســمية ا

1: هنــاك اتفــاق علــى أن المحميــة يجــب أن 
تُنشــر فــي الجريــدة الرســمية ولكــن العمليــة 

لــم تبــدأ بعــد
الجريــدة  فــي  النشــر  قيــد  المحميــة   :2
غيــر  تــزال  ال  العمليــة  ولكــن  الرســمية 
مكتملــة )بمــا فــي ذلــك المواقــع المعلنــة 
بموجــب االتفاقيــات الدوليــة ، مثــل رامســار 
مثــل  التقليــدي   / المحلــي  القانــون  أو   ،
ــس  ــي لي ــع ، والت ــة للمجتم المناطــق المحمي
لهــا حتــى اآلن وضــع قانونــي وطنــي أو 

ميثــاق(
المحميــة  المنطقــة  عــن  اإلعــالن  تــم   :3

الرســمية الجريــدة   / رســميًا 
 التعليقات والخطوات التالية

2. لوائــح المناطــق المحميــة: هــل توجــد 
ــي  ــم ف ــبة للتحك ــريعات مناس ــح وتش لوائ
)مثــل  واألنشــطة  األراضــي  اســتخدام 

ــد(؟ الصي
   

0 : ال توجــد لوائــح وتشــريعات للتحكــم فــي 
اســتخدام األراضــي واألنشــطة فــي المحميــة

ــح الخاصــة بالتحكــم  1: توجــد بعــض اللوائ
فــي  واألنشــطة  األراضــي  اســتخدام  فــي 
المحميــة ، لكــن هــذه نقــاط ضعــف رئيســية
اســتخدام  فــي  للتحكــم  لوائــح  توجــد   :2
ــن  ــة ولك ــي المحمي ــطة ف ــي واألنش األراض
هنــاك بعــض نقــاط الضعــف أو الثغــرات
3: توجــد لوائــح للتحكــم فــي االســتخدام غير 
المالئــم لألراضــي واألنشــطة فــي المحميــة 

وتوفــر أساًســا ممتــاًزا لــإلدارة
 التعليقات والخطوات التالية

يســتطيع  هــل  القانــون:  تطبيــق   .3
ــون  ــن يتحمل ــك الذي ــون )أي أولئ الموظف
ــن  ــق قواني ــع( تطبي مســؤولية إدارة الموق

المحميــة بشــكل جيــد وكافــي.

   

ــة / مــوارد  ــن قــدرة فعال ــس للموظفي 0: لي
لتطبيــق تشــريعات ولوائــح المحميــة

1: هنــاك أوجــه قصــور كبيــرة فــي قــدرة / 
مــوارد الموظفيــن إلنفــاذ تشــريعات ولوائــح 
ــارات ،  ــى المه ــار إل ــل االفتق ــة )مث المحمي
وعــدم وجــود ميزانيــة للدوريــات ، ونقــص 

الدعــم المؤسســي(
مــوارد   / بقــدرات  الموظفــون  يتمتــع   :2
مقبولــة لتطبيــق تشــريعات ولوائــح المحميــة 
ولكــن ال تــزال هنــاك بعــض أوجــه القصــور
3: يتمتــع الموظفــون بقــدرة / مــوارد ممتازة 

لتطبيــق تشــريعات ولوائــح المحمية
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(  METT  نموذج البيانات 4:  نموذج التقييم )أداة تتبع فعالية اإلدارة

الرجــاء اختيــار درجــة مــن القائمــة المنســدلة لــكل ســؤال. إذا كان الســؤال غيــر قابــل للتطبيــق ، فــال تحــدد درجــة وأدخــل “ال 
ينطبــق” فــي عمــود التعليقــات مــع شــرح موجــز.

 التعليقات والخطوات التالية

إدارة  تتــم  هــل  المحميــة:  أهــداف   .4
ــاً لألهــداف المتفــق عليهــا؟ ــة وفق    المحمي

لــم يتــم االتفــاق علــى أهــداف ثابتــة   :0
للمحميــة

1: المحميــة لهــا أهــداف متفــق عليهــا ، 
لكنهــا ال تــدار وفقًــا لهــذه األهــداف

2: المحميــة لهــا أهــداف متفــق عليهــا ، 
لكنهــا تــدار جزئيــاً فقــط وفقــاً لهــذه األهــداف
3: المحميــة لهــا أهــداف متفــق عليهــا وتتــم 

إدارتهــا لتحقيــق هــذه األهــداف
 التعليقات والخطوات التالية

5. تصميــم المحميــة: هــل حجــم وشــكل 
وصــون  لحمايــة  مناســبان  المحميــة 
البيئيــة  والعمليــات  والموائــل  األنــواع 

الميــاه؟  وتجمعــات 

   

0: يوجــد قصــور فــي تصميــم المحميــة 
ممــا يعنــي أن تحقيــق األهــداف الرئيســية 

للمحميــة أمــر صعــب للغايــة
ــي أن  ــة يعن ــم المحمي ــة تصمي ــدم كفاي 1: ع
أمــر صعــب  الرئيســية  األهــداف  تحقيــق 
اإلجــراءات  بعــض  اتخــاذ  يتــم  ولكــن 
مالكــي  مــع  االتفاقــات  )مثــل  التخفيفيــة 
األراضــي المجــاورة لخلــق ممــرات للحيــاة 
البريــة أو إدخــال إدارة مناســبة لتجمعــات 

الميــاه(
ــر  ــق بشــكل كبي ــة ال يعي ــم المحمي 2: تصمي
تحقيــق األهــداف ، ولكــن يمكــن تحســينه 
)علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بالعمليــات 

ــعة النطــاق( ــة واس البيئي
ــق  ــى تحقي ــاعد عل ــة يس ــم المحمي 3: تصمي
وحمايــة  لألنــواع  ومناســب  ؛  األهــداف 
ــة  ــات البيئي ــى العملي ــظ عل ــل ؛ ويحاف الموائ
مثــل تدفقــات الميــاه الســطحية والجوفيــة 
ــى  ــا إل ــة وم ــات الطبيعي ــاط االضطراب وأنم

ــك ذل
 التعليقات والخطوات التالية
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(  METT  نموذج البيانات 4:  نموذج التقييم )أداة تتبع فعالية اإلدارة

الرجــاء اختيــار درجــة مــن القائمــة المنســدلة لــكل ســؤال. إذا كان الســؤال غيــر قابــل للتطبيــق ، فــال تحــدد درجــة وأدخــل “ال 
ينطبــق” فــي عمــود التعليقــات مــع شــرح موجــز.

ــل حــدود  ــة: ه 6. ترســيم حــدود المحمي
ــومة؟ ــة ومرس ــة معروف    المحمي

مــن  معروفــة  غيــر  المحميــة  حــدود   :0
ــن /  ــكان المحليي ــلطة اإلدارة أو الس ــل س قب

المجــاورة األراضــي  مســتخدمي 
1: حــدود المحميــة معروفــة مــن قبــل ســلطة 
قبــل  مــن  معروفــة  غيــر  ولكنهــا  اإلدارة 
الســكان المحلييــن / مســتخدمي األراضــي 

المجــاورة
ــل كل  ــن قب ــة م ــة معروف ــدود المحمي 2: ح
 / المحلييــن  مــن ســلطة اإلدارة والســكان 
ــم  ــن ل ــاورة ولك ــتخدمي األراضــي المج مس

ــب ــكل مناس ــيمها بش ــم ترس يت
3: حــدود المحميــة معروفــة مــن قبــل ســلطة 
مســتخدمي   / المحلييــن  والســكان  اإلدارة 
األراضــي المجــاورة ويتــم ترســيمها بشــكل 

مناســب
 التعليقات والخطوات التالية

7. خطــة اإلدارة: هــل هنــاك خطــة إدارة 
   وهــل يتــم تنفيذهــا؟

0: ال توجد خطة إدارة للمحمية
1: خطــة اإلدارة قيــد اإلعــداد أو تــم إعدادهــا 

ولكــن لــم يتــم تنفيذها
2: توجــد خطــة إدارة ولكــن يتــم تنفيذهــا 
جزئيـًـا فقــط بســبب قيــود التمويــل أو مشــاكل 

أخــرى
3: خطــة إدارة موجــودة ويتــم تنفيذهــا )قيــد 

التنفيــذ(
 التعليقات والخطوات التالية

a.7 .  عمليــة التخطيــط: تتيــح عمليــة 
ألصحــاب  كافيــة  فرصــة  التخطيــط 
المصلحــة الرئيســيين للتأثيــر علــى خطــة 

اإلدارة 

0:  ال   
1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

ــاك جــدول  ــط: هن ــة التخطي b.7 .  عملي
للمراجعــة  محــددة  وعمليــة  زمنــي 

اإلدارة  خطــة  وتحديــث  الدوريــة 
0:  ال   

1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

c.7 . عمليــة التخطيــط: تُــدرج نتائــج 
بشــكل  والتقييــم  والبحــث  المراقبــة 

التخطيــط عمليــة  فــي  روتينــي 
0:  ال   

1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية
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(  METT  نموذج البيانات 4:  نموذج التقييم )أداة تتبع فعالية اإلدارة
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ينطبــق” فــي عمــود التعليقــات مــع شــرح موجــز.

8. خطــة العمــل العاديــة: هــل هنــاك 
   خطــة عمــل منتظمــة ويتــم تنفيذهــا

0: ال توجد خطة عمل منتظمة
ــم  ــن يت ــة ولك ــل منتظم ــد خطــة عم 1: توج

ــن األنشــطة ــل م ــذ عــدد قلي تنفي
ــذ  ــم تنفي 2: توجــد خطــة عمــل منتظمــة ويت

ــد مــن األنشــطة العدي
ــذ  ــم تنفي 3: توجــد خطــة عمــل منتظمــة ويت

ــع األنشــطة جمي
 التعليقات والخطوات التالية

ــك  ــل لدي ــوارد: ه ــة( الم ــرد )قائم 9. ج
   معلومــات كافيــة إلدارة المنطقــة؟

0: توجــد معلومــات قليلــة جــدا ومتاحــة عــن 
الموائــل واألنــواع والقيــم الثقافيــة للمحميــة

 ، الحرجــة  الموائــل  عــن  المعلومــات   :1
واألنــواع ، والعمليــات البيئيــة والقيــم الثقافية 
التخطيــط  لدعــم  كافيــة  ليســت  للمحميــة 

واتخــاذ القــرار
ــة  ــل الحرج ــة بالموائ ــات المتعلق 2: المعلوم
والقيــم  البيئيــة  والعمليــات   ، واألنــواع   ،
ــاالت  ــم المج ــة لمعظ ــة كافي ــة للمحمي الثقافي

الرئيســية للتخطيــط واتخــاذ القــرار
ــة  ــل الحرج ــة بالموائ ــات المتعلق 3: المعلوم
واألنــواع والعمليــات البيئيــة والقيــم الثقافيــة 
مجــاالت  جميــع  لدعــم  كافيــة  للمحميــة 

التخطيــط واتخــاذ القــرار
 التعليقات والخطوات التالية

10. أنظمة الحماية:
هــل توجــد أنظمــة للتحكــم فــي الوصــول 

/ اســتخدام المــوارد فــي المحميــة
   

0: أنظمــة الحمايــة )الدوريــات ، التصاريــح 
ــي  ــة ف ــر فعال ــودة أو غي ــر موج ــخ( غي ، إل

ــي الوصــول / اســتخدام المــوارد التحكــم ف
ــي  ــط ف ــا فق ــة جزئيً ــة فعال ــة الحماي 1: أنظم
ــوارد ــتخدام الم ــي الوصــول / اس ــم ف التحك

ــة إلــى حــد مــا فــي  ــة فعال 2: أنظمــة الحماي
ــوارد ــي الوصــول / اســتخدام الم ــم ف التحك

ــر أو  ــكل كبي ــة بش ــة فعال ــة الحماي 3: أنظم
ــي الوصــول / اســتخدام  ــي التحكــم ف ــي ف كل

ــوارد  الم
 التعليقات والخطوات التالية
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ينطبــق” فــي عمــود التعليقــات مــع شــرح موجــز.

11. البحث العلمي:
 هــل يوجــد برنامــج مســح وبحــث علمــي 

موجــه لــإلدارة؟
   

فــي  أو عمــل بحثــي  0: ال يوجــد مســح 
لمحميــة ا

ــال المســح  ــن أعم ــل م ــدر ضئي ــاك ق 1: هن
نحــو  موجهــة  ليســت  ولكنهــا  والبحــث 

المحميــة إدارة  احتياجــات 
كبيــرة  وبحــث  مســح  أعمــال  هنــاك   :2
ولكنهــا ليســت موجهــة نحــو احتياجــات إدارة 

المحميــة
ــل للمســح  3: يوجــد برنامــج شــامل ومتكام
والعمــل البحثــي يتناســب مــع احتياجــات 

اإلدارة
 التعليقات والخطوات التالية

إدارة  يتــم  هــل  المــوارد:  إدارة   .12
وفعالــة؟ نشــطة  بطريقــة     المــوارد 

0: ال توجد إدارة نشطة لموارد المحمية
1: يتــم تنفيــذ عــدد قليــل جــًدا مــن متطلبــات 
اإلدارة الفعالــة للموائــل واألنــواع والعمليــات 

البيئيــة والقيــم الثقافيــة
ــات اإلدارة  ــن متطلب ــد م ــذ العدي ــم تنفي 2: يت
 ، واألنــواع   ، الحرجــة  للموائــل  الفعالــة 
ــن  ــة ولك ــم الثقافي ــة ، والقي ــات البيئي والعملي
ــا ــم تناوله ــم يت ــية ل ــا الرئيس ــض القضاي بع

للموائــل  النشــطة  اإلدارة  متطلبــات   :3
الحرجــة ، واألنــواع ، والعمليــات البيئيــة 
تنفيذهــا بشــكل  الثقافيــة يجــري  ، والقيــم 

كامــل أو  جوهــري 
 التعليقات والخطوات التالية

ــدد  ــاك ع ــل هن ــن: ه ــدد الموظفي 13. ع
إلدارة  العامليــن  األفــراد  مــن  كاف 

لمحميــة؟ ا
   

0: ال يوجد موظفين
ــطة  ــة ألنش ــر كافي ــن غي ــداد الموظفي 1: أع

اإلدارة الهامــة
2: أعــداد الموظفيــن أقــل مــن المســتوى 

الهامــة اإلدارة  ألنشــطة  األمثــل 
لالحتياجــات  كافيــة  العامليــن  أعــداد   :3

للمحميــة اإلداريــة 
 التعليقات والخطوات التالية
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14. تدريــب الموظفيــن: هــل الموظفــون 
ــداف  ــق أه ــاً لتحقي ــاً كافي ــون تدريب مدرب

   اإلدارة؟

0: يفتقــر الموظفــون إلــى المهــارات الالزمة 
إلدارة المحمية

1: تدريــب الموظفيــن ومهاراتهــم منخفضــة 
مقارنــة باحتياجــات المحميــة

ــة ،  ــم كافي ــن ومهاراته ــب الموظفي 2: تدري
ولكــن يمكــن تحســينها بشــكل أكبــر لتحقيــق 

ــل ــداف اإلدارة بشــكل كام أه
3: يتماشــى تدريــب ومهــارات الموظفيــن 

مــع احتياجــات إدارة المنطقــة المحميــة
 التعليقات والخطوات التالية

15. الميزانيــة الحاليــة: هــل الميزانيــة 
ــة؟ ــة كافي    الحالي

0: ال توجد ميزانية إلدارة المحمية
كافيــة  غيــر  المتاحــة  الميزانيــة   :1
الحتياجــات اإلدارة األساســية وتمثــل قيــًدا 

اإلدارة قــدرة  علــى  خطيــًرا 
ــة ولكــن يمكــن  ــة المتاحــة مقبول 2: الميزاني
ــة بشــكل كامــل ــق إدارة فعال تحســينها لتحقي
وتفــي  كافيــة  المتاحــة  الميزانيــة   :3
للمحميــة الكاملــة  اإلداريــة  باالحتياجــات 

 التعليقات والخطوات التالية

الميزانيــة  هــل  الميزانيــة:  أمــن   .16
   آمنــة؟

0: ال توجــد ميزانيــة آمنــة للمحميــة وتعتمــد 
اإلدارة بالكامــل علــى التمويــل الخارجــي أو 

المتغيــر بدرجــة كبيــرة
ــة وال  ــة اآلمن ــن الميزاني ــل م ــاك القلي 1: هن
يمكــن للمحميــة أن تعمــل بشــكل مناســب 

ــي ــل خارج ــدون تموي ب
2: هنــاك ميزانيــة أساســية مؤمنــة بشــكل 
معقــول للتشــغيل المنتظــم للمحميــة ولكــن 
ــادرات تعتمــد  ــكارات والمب ــد مــن االبت العدي

ــي ــل الخارج ــى التموي عل
للمحميــة  مضمونــة  ميزانيــة  هنــاك   :3

إدارتهــا  واحتياجــات 
 التعليقات والخطوات التالية

17. إدارة الميزانيــة: هــل تــدار الميزانية 
   لتلبيــة احتياجــات اإلدارة الحيوية؟

0: إدارة الميزانيــة ســيئة للغايــة وتقــوض 
اإلصــدار  )مثــل  كبيــر  بشــكل  الفعاليــة 

الماليــة( الســنة  فــي  للميزانيــة  المتأخــر 
1: إدارة الميزانية ضعيفة وتقيد الفعالية

يمكــن  ولكــن  كافيــة  الميزانيــة  إدارة   :2
تحســينها

3: إدارة الميزانيــة ممتــازة وتلبــي احتياجات 
اإلدارة
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 التعليقات والخطوات التالية

كافيــة  المعــدات  هــل  المعــدات:   .18
اإلدارة؟    الحتياجــات 

0: المعــدات والمرافــق قليلــة أو معدومــة وال 
تلبي احتياجــات اإلدارة

1: هنــاك بعــض المعــدات والمرافــق لكنهــا 
غيــر كافيــة لمعظــم احتياجــات اإلدارة

2: هنــاك معــدات ومرافــق ، ولكــن ال تــزال 
هنــاك بعــض الثغــرات التــي تقيــد اإلدارة

3: هناك معدات ومرافق كافية 
 التعليقات والخطوات التالية

19. صيانــة المعــدات: هــل يتــم صيانــة 
   المعــدات بشــكل كاٍف؟

أو  قليلــة  والمرافــق  المعــدات  0: صيانــة 
معدومــة

الصيانــة  عمليــات  بعــض  هنــاك   :1
والمرافــق للمعــدات  المخصصــة 

للمعــدات  أساســية  صيانــة  هنــاك   :2
فــق ا لمر ا و

ــم بشــكل  ــق تت ــدات والمراف ــة المع 3: صيان
جيــد

 التعليقات والخطوات التالية

هنــاك  هــل  والتوعيــة:  التعليــم   .20
مرتبــط  لــه  مخطــط  تعليمــي  برنامــج 

واالحتياجــات؟ باألهــداف 
   

0: ال يوجد برنامج تعليمي وتوعوي
1: هنــاك برنامــج تعليمــي وتوعــوي محــدود 

مخصص و
2: يوجــد برنامــج تعليمــي وتوعــوي ولكنــه 
ــن  ــات ويمك ــن االحتياج ــط م ــي جــزء فق يلب

تحســينه
3: يوجــد برنامــج تعليمــي وتوعوي مناســب 

ــذ بالكامل وُمنف
 التعليقات والخطوات التالية
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األراضــي  الســتخدام  التخطيــط   .21
ــة تخطيــط واســتخدام  ــاه: هــل عملي والمي
بالمحميــة  تعتــرف  والميــاه  األراضــي 

وتســاعد فــي تحقيــق األهــداف؟

   

والميــاه  األراضــي  اســتخدام  تخطيــط   :0
المتجــاورة ال يأخــذ فــي االعتبــار احتياجــات 
تضــر  السياســات   / واألنشــطة  المحميــة 

ــة ــاء المنطق ببق
والميــاه  األراضــي  اســتخدام  تخطيــط   :1
االعتبــار  فــي  يأخــذ  ال  المتجــاورة 
االحتياجــات طويلــة المــدى للمحميــة ، ولكــن 

بالمنطقــة تضــر  ال  األنشــطة 
والميــاه  األراضــي  اســتخدام  تخطيــط   :2
جزئيًــا  االعتبــار  فــي  يأخــذ  المتجــاورة 

للمحميــة المــدى  طويلــة  االحتياجــات 
والميــاه  األراضــي  اســتخدام  تخطيــط   :3
المحميــة  احتياجــات  يراعــي  المتجــاورة 

علــى المــدى الطويــل
 التعليقات والخطوات التالية

a 21. تخطيــط األراضي والمياه للحفاظ 
علــى الموائــل: التخطيــط واإلدارة فــي 
مســتجمعات الميــاه أو المناظــر الطبيعيــة 
للمحميــة يضمــن توفيــر الظــروف البيئيــة 
ــت  ــودة وتوقي ــم وج ــل حج ــة )مث المالئم
ــواء  ــوث اله ــتويات تل ــاه ومس ــق المي تدف
ــل  ــى الموائ ــاظ عل ــك( للحف ــى ذل ــا إل وم

ــة ذات الصل

0:  ال   
1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

ــاه مــن  ــط األراضــي والمي b 21. تخطي
أجــل االتصــال: إدارة الممــرات التــي 
مــرور  علــى  تســاعد  المحميــة  تربــط 
الكائنــات إلــى الموائــل الرئيســية خــارج 
المحميــة )علــى ســبيل المثــال الســماح 
لألســماك المهاجــرة بالتنقــل بيــن مواقــع 
ــر ، أو  ــة والبح ــاه العذب ــي المي ــخ ف تفري

للســماح بهجــرة الحيوانــات(.

0:  ال   
1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية
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الرجــاء اختيــار درجــة مــن القائمــة المنســدلة لــكل ســؤال. إذا كان الســؤال غيــر قابــل للتطبيــق ، فــال تحــدد درجــة وأدخــل “ال 
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ــن  ــاه م ــط األراضــي والمي c 21. تخطي
أجــل خدمــات النظــام اإليكولوجــي وحفظ 
األنــواع: “التخطيــط يتنــاول االحتياجــات 
أو   / اإليكولوجــي و  بالنظــام  الخاصــة 
أهميــة  ذات  معينــة  أنــواع  احتياجــات 
للنظــام اإليكولوجــي )علــى ســبيل المثــال 
ــاه  ــق المي ــت تدف ــة وتوقي ــم ونوعي ، حج
العذبــة للحفــاظ علــى أنــواع معينــة ، 
وإدارة الحرائــق للحفــاظ علــى موائــل 

ــخ( “ ــافانا ..إل الس

0:  ال   
1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

22. المناطــق المجــاورة والتجاريــة: هل 
هنــاك تعــاون مــع مســتخدمي األراضــي 

والميــاه المتجاوريــن؟ 
   

المديريــن  بيــن  اتصــال  يوجــد  ال   :0
مــن  والميــاه  األراضــي  ومســتخدمي 

المجــاورة الشــركات  أو  المســئولين 
1: هنــاك اتصــال بيــن المديرين ومســتخدمي 
أو  المســئولين  مــن  والميــاه  األراضــي 
الشــركات المجــاورة ولكــن التعــاون ضئيــل 

أو معــدوم
2: هنــاك اتصــال بيــن المديرين والمســئولين 
المجاوريــن أو مســتخدمي األراضــي والميــاه 

مــن الشــركات ، ولكــن هنــاك تعــاون بســيط
3: هنــاك اتصــال منتظــم بيــن المديريــن 
الشــركات  أو  الرســميين  والمســتخدمين 
وهنــاك   ، والميــاه  لألراضــي  المجــاورة 

اإلدارة فــي  كبيــر  تعــاون 
 التعليقات والخطوات التالية

لــدى  هــل  األصليــون:  الســكان   .23
الشــعوب األصليــة والمجتمعــات التقليديــة 
ــام  ــتخدمون بانتظ ــن يس ــن أو الذي المقيمي
ــرارات  ــي ق ــالت وأراء ف ــة مدخ المحمي

اإلدارة

   

0: ليــس للســكان األصلييــن والمجتمعــات 
ــة  ــرارات المتعلق ــي الق ــاهمة ف ــة مس التقليدي

ــة ــإدارة المحمي ب
1: لــدى الســكان األصلييــن والمجتمعــات 
ــي المناقشــات  ــة بعــض المدخــالت ف التقليدي
لهــم دور  ليــس  بــاإلدارة ولكــن  المتعلقــة 

مباشــر فــي اإلدارة
ــن والمجتمعــات  2: يســاهم الســكان األصليي
التقليديــة بشــكل مباشــر فــي بعــض القرارات 
ــاإلدارة ولكــن يمكــن تحســين  ــة ب ذات الصل

مشــاركتهم
3: يشــارك الســكان األصلييــن والمجتمعــات 
التقليديــة بشــكل مباشــر فــي جميــع القــرارات 
اإلدارة  مثــل:   ، بــاإلدارة  الصلــة  ذات 

التشــاركية
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 التعليقات والخطوات التالية

هــل  المحليــة:  المجتمعــات   .24
ــة   ــة بالمحمي ــة المقيم ــات المحلي المجتمع
فــي  مدخــالت  لهــا  منهــا  بالقــرب  أو 

اإلدارة؟ قــرارات 

   

0: المجتمعــات المحليــة ليــس لهــا مدخــالت 
فــي القــرارات المتعلقــة بــإدارة المحميــة

بعــض  لديهــا  المحليــة  المجتمعــات   :1
المدخــالت فــي المناقشــات المتعلقــة بــاإلدارة 
ولكــن ليــس لهــا دور مباشــر فــي اإلدارة
بشــكل  تســاهم  المحليــة  المجتمعــات   :2
ــة  ــرارات ذات الصل ــض الق ــي بع ــر ف مباش
تحســين  يمكــن  ولكــن  بــاإلدارة  المتعلقــة 

مشــاركتها
بشــكل  المحليــة  المجتمعــات  تشــارك   :3
ــة  ــرارات ذات الصل ــع الق ــي جمي ــر ف مباش
المتعلقــة بــاإلدارة ، مثــل: اإلدارة التشــاركية

 التعليقات والخطوات التالية

a 24. التأثيــر علــى المجتمعــات: هنــاك 
الســكان  بيــن  مفتوحــة  وثقــة  تواصــل 
األصلييــن  الســكان  أو   / و  المحلييــن 
وأصحــاب المصلحــة ومديــري المحميــة

0:  ال   
1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

b 24. التأثيــر علــى المجتمعــات: يجري 
تنفيــذ برامــج لتحســين رفاهيــة المجتمــع ، 

مــع الحفــاظ علــى مــوارد المحمية
0:  ال   

1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

c 24. التأثيــر علــى المجتمعــات: يدعــم 
األصليــون  أو   / و  المحليــون  الســكان 

ــاط ــوة ونش ــة بق المحمي
0:  ال   

1:  نعم

 التعليقات والخطوات التالية

25- المنفعــة االقتصاديــة: هــل توفــر 
المحميــة منافــع اقتصاديــة للمجتمعــات 
المحليــة ، علــى ســبيل المثــال. الدخــل 
الخدمــات  مقابــل  والدفــع  والعمالــة 

البيئيــة؟

   

ــة  ــد اقتصادي ــة فوائ ــة أي ــدم المحمي 0: ال تق
للمجتمعــات المحليــة

االقتصاديــة  بالفوائــد  اعتــراف  يوجــد   :1
المحتملــة ويتــم تطويــر الخطــط لتحقيــق ذلــك
الفوائــد  مــن  التدفــق  بعــض  هنــاك   :2

المحليــة للمجتمعــات  االقتصاديــة 
ــة  ــع االقتصادي ــر للمناف ــق كبي ــاك تدف 3: هن
للمجتمعــات المحليــة مــن األنشــطة المرتبطة 

بالمحميــة
 التعليقات والخطوات التالية
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أنشــطة  هــل  والتقييــم:  الرصــد   .26
األداء؟ مقابــل  رصدهــا  يتــم     اإلدارة 

0: ال يوجد رصد وتقييم ألنشطة المحمية
والتقييــم  الرصــد  بعــض  هنــاك   :1
المخصصيــن ، ولكــن ال توجــد إســتراتيجية 
ــة  ــة منتظم ــد مجموع ــاملة و / أو ال توج ش

مــن النتائــج
2: يوجــد نظــام مراقبــة وتقييــم متفــق عليــه 
ومنفــذ ولكــن النتائــج ال تغــذي )تفيــد( اإلدارة
3: وجــود نظــام مراقبــة وتقييــم جيــد ، يتــم 
تنفيــذه بشــكل جيــد ويســتخدم فــي اإلدارة 

ــة  التكيفي
 التعليقات والخطوات التالية

مرافــق  هــل  الــزوار:  مرافــق   .27
كافيــة؟    الــزوار 

0: ال توجــد مرافــق وخدمــات للــزوار علــى 
الرغــم مــن الحاجــة الماســة إليهــا

ــر مناســبة  ــزوار غي 1: مرافــق وخدمــات ال
ــة ــارة الحالي لمســتويات الزي

مناســبة  الــزوار  وخدمــات  تســهيالت   :2
للمســتويات الحاليــة للزيــارة ولكــن يمكــن 

تحســينها
ممتــازة  الــزوار  وخدمــات  مرافــق   :3

الحاليــة الزيــارة  لمســتويات  بالنســبة 
 التعليقات والخطوات التالية

28. مشــغلو الســياحة التجاريــة: هــل 
ــة فــي  يســاهم منظمــو الرحــالت التجاري

المحميــة؟ إدارة 
   

معــدوم  أو  ضئيــل  اتصــال  هنــاك   :0
بيــن المديريــن ومشــغلي الســياحة الذيــن 

المحميــة يســتخدمون 
1: هنــاك اتصــال بيــن المديريــن والعامليــن 
فــي مجــال الســياحة ولكــن هــذا يقتصــر 
ــة أو  ــائل اإلداري ــى المس ــر عل ــد كبي ــى ح إل

التنظيميــة
2: هنــاك تعــاون محــدود بيــن المديريــن 
ومشــغلي الســياحة لتحســين تجــارب الــزوار 

ــة ــم المحمي ــى قي ــاظ عل والحف
المديريــن  بيــن  جيــد  تعــاون  هنــاك   :3
ومشــغلي الســياحة لتحســين تجــارب الــزوار 

، والحفــاظ علــى قيــم المحميــة
 التعليقات والخطوات التالية
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(  METT  نموذج البيانات 4:  نموذج التقييم )أداة تتبع فعالية اإلدارة

الرجــاء اختيــار درجــة مــن القائمــة المنســدلة لــكل ســؤال. إذا كان الســؤال غيــر قابــل للتطبيــق ، فــال تحــدد درجــة وأدخــل “ال 
ينطبــق” فــي عمــود التعليقــات مــع شــرح موجــز.

29. الرســوم: إذا تــم تطبيــق الرســوم 
ــل  ــات( ، فه ــول أو الغرام ــوم الدخ )رس

تســاعد فــي إدارة المحميــة؟
   

0: علــى الرغــم مــن تطبيــق الرســوم نظريـًـا 
، إال أنــه ال يتــم تحصيلهــا

1: يتــم تحصيــل الرســوم ، ولكــن ال تســاهم 
فــي المحميــة أو مــا فــي مــا حولهــا

ــي  ــاهمة ف ــوم والمس ــل الرس ــم تحصي 2: يت
ــا ــا حوله ــة وم المحمي

3: يتــم تحصيــل الرســوم والمســاهمة بشــكل 
كبيــر فــي المحميــة ومــا حولهــا

 التعليقات والخطوات التالية
للتنــوع  العامــة  الحالــة  هــي  مــا   .30
حيــث  مــن  المحميــة  فــي  البيولوجــي 
المؤشــر )المؤشــرات( المشــار إليــه فــي 

أعــاله؟  2 البيانــات  نمــوذج 

   

0: متدهورة بشدة
ً 1: متدهورة جزئيا

2: في الغالب سليمة
3: سليمة تماما

يرجى إكمال إلجابة للسؤال 30 من نموذج البيانات 5 كما في الجدول التالي:التعليقات والخطوات التالية

إجمالي درجات التقييم
(Total METT Score(000)يرجى تسجيل تعليقك هنا )إختياري

نمــوذج  البيانــات 5: مصــادر البيانــات واألســاليب المســتخدمة لتقييــم الحالــة العامــة الحاليــة للتنــوع البيولوجــي فــي المحميــة 
(METT لإلجايــة عــن الســؤال رقــم 30 مــن نمــوذج التقييــم أعــاله(

لخــص مصــادر البيانــات المســتخدمة لتتبــع المؤشــر )المؤشــرات( الــوارد فــي نمــوذج البيانــات 2 ، وحــدد طريقــة تقييــم نتائــج 
المؤشــر. ســيظهر المؤشــر )المؤشــرات( تلقائيـًـا فــي هــذا الجــدول بمجــرد إدخالــه فــي نمــوذج البيانــات 2.

  ،)METT( ــم ــات التقيي ــق مــن تطبيق ــاء كل تطبي ــات 5( ، حســب االقتضــاء ، أثن ــث هــذا الجــدول )نمــوذج البيان يجــب تحدي
يوجــد مثــال علــى ذلــك هنــا:

لخــص مصــادر البيانات المســتخدمة المؤشر
لتتبــع هــذا المؤشــر

حــدد الطريقــة المســتخدمة لتقييــم نتائــج المؤشــر ومــا 
تظهــره هــذه حــول حالــة التنــوع البيولوجــي

ــة  ــاحة الكلي ــط المس ــال: متوس مث
لألراضــي العشــبية التــي أحرقتها 

النيــران ســنويًا

خــالل  الحريــق  حــاالت  ســجالت 
مســاحة  تُظهــر   - المراقبــة  فتــرة 
المنطقــة المحروقــة ، كمــا ســجلها 
ــزة  ــتخدام أجه ــة باس ــراس المحمي ح
الـــ GPS المحمولــة باليــد لرســم 
العــدد  وحســاب  المنطقــة  حــدود 

للهكتــارات اإلجمالــي 

ــاض أو 	  ــادة أو انخف ــام - زي ــاه الع ــة االتج  مراقب
ــق ــن اضطــراب الحرائ ــدار م ــس المق نف

الرجــوع إلــى المؤلفــات العلميــة حــول أنــواع 	 
النظــم البيئيــة لفهــم فتــرات الحرائــق المثلــى

االتجاهــات 	  لتحديــد  الحرائــق  ســجل  فحــص 
المحميــة فــي  للحرائــق  التاريخيــة 

تحليــل النمــط لتحديــد وتيــرة الحريــق فــي أجــزاء 	 
ــا  ــة وم ــرة المراقب ــاء فت ــة أثن ــن المحمي ــة م معين

بعدهــا

مؤشر 1
مؤشر 2
مؤشر 3
مؤشر 4
مؤشر 5
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GEF-6، الهدف 1: تحفيز استدامة أنظمة المناطق المحمية
القسم الثالث: بطاقات قياس األداء لالستدامة المالية

مالحظــة: يرجــى اســتكمال بطاقــات قيــاس أداء االســتدامة الماليــة لــكل مشــروع يركــز علــى تحســين االســتدامة الماليــة لنظــام 
المناطــق المحميــة أو لمحميــة واحــدة ، حســب النتائــج 1.2 فــي إســتراتيجية التنــوع البيولوجــي لمرفــق البيئــة العالمــي.

تتكون بطاقات قياس األداء لالستدامة المالية من ثالثة أقسام:
الجــزء األول - الوضــع المالــي العــام لنظــام المحميــة. يتضمــن ذلــك المعلومــات األساســية للمحميــة والتحليــل المالــي للنظــام 

الوطنــي للمحميــة.
الجزء الثاني - تقييم عناصر نظام التمويل.

(Scoring الجزء الثالث – النقاط والدرجات )ٍٍٍٍ

.GEF-6   6-يرجى مالحظة أن هذه األداة مخصصة لالستخدام فقط لمشاريع جيف

الجزء األول: نظام المناطق المحمية واألنظمة الفرعية والشبكات
الجــزء األول يتطلــب بيانــات ماليــة لتحديــد التكاليــف واإليــرادات وفجــوات التمويــل لنظــام المحميــة فــي كل مــن العــام الحالــي 
ــا لنظــام المحميــة ويوضــح البيانــات الماليــة التــي يحتاجهــا مخططــو المحميــة  وكمــا هــو متوقــع للمســتقبل. يوفــر تحليــالً كميً
الالزمــة لتحديــد األهــداف الماليــة ، وبالتالــي كميــة األمــوال اإلضافيــة المطلوبــة لتمويــل اإلدارة الفعالــة لنظــام المناطــق المحمية. 
نظــًرا ألن الــدول المختلفــة لديهــا أنظمــة محاســبية مختلفــة ، فقــد تختلــف متطلبــات بيانــات معينــة فــي مالمتهــا لــكل بلــد. ومــع 

ذلــك ، فــي حالــة غيــاب البيانــات الماليــة ، يجــب أن يكــون النشــاط األول إلدارة المحميــة هــو إنشــاء البيانــات وجمعهــا.
الجزء 1.1 - معلومات أساسية عن نظام المناطق المحمية الوطنية واألنظمة الفرعية والشبكات.

يرجى استكمال عناصر الجدول وثيقة الصلة فقط بنطاق تدخالت المشروع.

نظام المناطق المحمية 
واألنظمة الفرعية 

والشبكات

عدد 
المواقع

المساحة 
األرضية 
بالهكتار

المساحة 
البحرية 

بالهكتار ]1[

إجمالي المساحة 
بالهكتار

المؤسسة المسئولة عن إدارة 
المناطق المحمية

نظام المناطق المحمية 
الوطني

     

     األنظمة الفرعية
النظام الفرعي للمناطق 

المحمية 1 - أدخل 
االسم

     

النظام الفرعي للمناطق 
المحمية 2 - أدخل 

االسم

     

     أنظمة فرعية إضافية
     الشبكات

أدخــل   -  1 الشــبكة 
ســم ال ا

     

أدخــل   -  1 الشــبكة 
ســم ال ا

     

     شبكات إضافية
مالحظات توضيحية 

]1[  يجب فصل المناطق البحرية المحمية عن المناطق المحمية األرضية ألنها تكون أكبر بكثير من حيث الحجم ولها هياكل 

تكلفة مختلفة
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الجزء 1.2 - التحليل المالي لنظام المحميات الوطنية

التحليل المالي للنظام الفرعي أو الشبكة - ]أدخل اسم 
النظام الفرعي أو الشبكة[

سنة األساس

)دوالر 
أمريكي$( ]1[]2[

 السنة x؟
)دوالر أمريكي$(  

]4[]3[

 تعليقات

أضف مصدر البيانات 
وثقة الدولة في البيانات 
)منخفضة ، متوسطة ، 

عالية(. الرجاء الرد على 
المالحظات التفسيرية أدناه

   الموارد المالية المتاحة ]5[
)1( إجمالــي ميزانيــة الحكومــة المركزيــة الســنوية 
المخصصــة إلدارة المحميــة )باســتثناء أمــوال الجهــات 

ــة( ــدة لنظــام المحمي ــرادات المتول المانحــة واإلي

     

الميزانيــة التشــغيلية )رواتــب ، صيانــة ، وقــود 	 
ــخ( ، إل

   

ميزانيــة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة )الطــرق ، 	 
مراكــز الــزوار ، إلــخ(

   

ــق  ــة إلدارة المناط ــارج الميزاني ــن خ ــل م )2( التموي
(B + A المحميــة )إجمالــي

 حدد مصادر التمويل 0

   A. األموال الموجهة من خالل الحكومة - المجموع

الضرائب المخصصة للمحمية	 

   ، المثــال  ســبيل  علــى 
ضريبــة المغــادرة أو رســوم 
اســتثمارها  المعــاد  الميــاه 

المحميــة المناطــق  فــي 

 	(Trust Funds( الصناديق االئتمانية

األمــوال    بتضميــن  قــم 
ــس  ــط ولي المتاحــة للســنة فق
المبالــغ المســاهمة فــي رأس 

المــال
   أموال المانحين	 

   القروض	 
   الديون مقابل مقايضات للموارد الطبيعية	 

   أخرى	 
B. األمــوال الموجهــة مــن خــالل طــرف ثالــث / 

إجمالــي  - ترتيبــات مؤسســية مســتقلة 
   

 	(Trust Funds( الصناديق االئتمانية   
   أموال المانحين	 
   القروض	 
   أخرى	 

)3( إجمالــي توليــد الدخــل الســنوي المعتمــد علــى 
الموقــع عبــر جميــع المناطــق المحميــة مقســًما حســب 

المصــدر ]6[

االقتصاديــة  0 القيمــة  حــدد 
اإلجماليــة للمناطــق المحميــة 
الدراســات  كانــت  )إذا 

]7[ متاحــة( 
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الجزء 1.2 - التحليل المالي لنظام المحميات الوطنية

التحليل المالي للنظام الفرعي أو الشبكة - ]أدخل اسم 
النظام الفرعي أو الشبكة[

سنة األساس

)دوالر 
أمريكي$( ]1[]2[

 السنة x؟
)دوالر أمريكي$(  

]4[]3[

 تعليقات

أضف مصدر البيانات 
وثقة الدولة في البيانات 
)منخفضة ، متوسطة ، 

عالية(. الرجاء الرد على 
المالحظات التفسيرية أدناه

ــد عــدد زوار المناطــق   A - رسوم الدخول نتيجة السياحة تحدي
المحميــة )دولــي ووطنــي( 
تحديــد   .X الســنة  فــي 
ــر  مســتويات الرســوم ؛ تقدي
للرســوم  المئويــة  النســبة 
عــن  الناتجــة  اإلجماليــة 
األكثــر  المحميــة  المناطــق 
ــا  شــهرة داخــل النظــام )غالبً
ــم إنشــاء نســبة مئويــة  مــا يت
عاليــة مــن الرســوم بواســطة 
موقعيــن  أو  واحــد  موقــع 
فقــط مــن مواقــع المحميــة( ؛ 
ــرادات  ــي اإلي ــب إجمال احس
الممكنــة إذا تــم رفع مســتوى 

الرســوم.
والترفيــه  بالســياحة  مرتبطــة  أخــرى  رســوم   -  B

إلــخ(  ، الصيــد  تصاريــح   ، ومســتوى   )التخييــم  الغــرض  حــدد 
الرســوم:

 حدد نوع االمتياز  C - الدخل من االمتيازات
D - المدفوعــات مقابــل خدمــات النظــام اإليكولوجــي 

(PES(
أعطي أمثلة  

   المياه	 
   الكربون	 
   التنوع البيولوجي	 

E - الرســوم والتكاليــف األخــرى والغيــر متعلقــة 
بالســياحة )حــدد كل نــوع مــن أنــواع آليــات توليــد 

اإليــرادات(

   

   رسوم البحث العلمي	 
   براءات االختراع للمواد الوراثية	 
   رسوم وغرامات التلوث	 
بيــع الهدايــا التذكاريــة مــن المحــالت التــي تديرهــا 	 

لمحمية ا
   

)4( النســبة المئويــة لإليــرادات المحققــة مــن المحميــة 
والمحتفــظ بهــا فــي نظــام المحميــة إلعــادة االســتثمار 

]8[

يتــم    كان  إذا  مــا  حــدد 
باإليــرادات  االحتفــاظ 
المحميــة  عــن  الناتجــة 
مباشــرة فــي نظــام المحميــة 
أو إرســالها إلــى الحكومــة 
نظــام  إلــى  إعادتهــا  ثــم 

لمحميــة ا
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الجزء 1.2 - التحليل المالي لنظام المحميات الوطنية

التحليل المالي للنظام الفرعي أو الشبكة - ]أدخل اسم 
النظام الفرعي أو الشبكة[

سنة األساس

)دوالر 
أمريكي$( ]1[]2[

 السنة x؟
)دوالر أمريكي$(  

]4[]3[

 تعليقات

أضف مصدر البيانات 
وثقة الدولة في البيانات 
)منخفضة ، متوسطة ، 

عالية(. الرجاء الرد على 
المالحظات التفسيرية أدناه

)5( إجمالــي المــوارد الماليــة المتاحــة لنظــام المحميــة 
]البنديــن 1 + 2[ + ]البنــد 3 × البنــد 4[

0  

   المتاح للعمليات
   المتاح لالستثمار في البنية التحتية

   التكاليف واحتياجات التمويل
)جميــع  للمحميــة  الســنوي  اإلنفــاق  إجمالــي   )1(
ــات مســتوى  ــة ونفق تكاليــف تشــغيل واســتثمار المحمي

]9[ النظــام) 

مســتويات    أي  اذكــر 
رأس  الســتثمار  اســتثنائية 
معينــة ســنة  فــي  المــال 

ــي  ــرف الحكوم ــة الص درج
ــات  ــي النفق ــذ - إجمال / التنفي
ــة مــن  الســنوية كنســبة مئوي
التمويــالت المتاحــة )البنــد 
5.( إذا كانــت هــذه النســبة 
المئويــة منخفضــة ، اذكــر 

األســباب:
   - بواسطة الحكومة

   - بواسطة قنوات مستقلة / أخرى
ممكنــا   )2( تقدير احتياجات تمويل نظام المحمية ذلــك  كان  حيثمــا 

الفرعيــة  النظــم  افصــل   ،
والبحريــة البريــة 

اإلدارة  لتكاليــف  المقــدرة  التمويــل  احتياجــات   -  A
يتعيــن  التــي  واالســتثمارات(  )التشــغيل  األساســية 

تغطيتهــا

لخــص المنهجية المســتخدمة   
)علــى  التقديــر  إلجــراء 
التكاليــف   ، المثــال  ســبيل 
المفصلــة فــي مواقــع معينــة 
وتفســيرها  اســتقراءها  ثــم 

للنظــام(
النظــام 	  مســتوى  علــى  التشــغيلية  التكاليــف 

المركــزي للمحميــة )الرواتــب ، صيانــة المكاتــب 
، إلــخ(

   

   التكاليف التشغيلية إلدارة موقع المحمية	 
تكاليــف االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لموقــع 	 

المحميــة
   

علــى 	  المحميــة  نظــام  قــدرات  بنــاء  تكاليــف 
المســتوى المركــزي ومســتوى الموقــع )التدريــب 
إلــخ(  ، السياســات  ، إصــالح  اإلســتراتيجية   ،

بنــاء    احتياجــات  تعتبــر 
قــدرات النظــام هــذه إضافيــة 
ولكنهــا  اليوميــة  للعمليــات 
ضروريــة لتطويــر النظــام 
وغالبـًـا مــا يتــم تغطيتهــا مــن 

قبــل الجهــات المانحــة
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الجزء 1.2 - التحليل المالي لنظام المحميات الوطنية

التحليل المالي للنظام الفرعي أو الشبكة - ]أدخل اسم 
النظام الفرعي أو الشبكة[

سنة األساس

)دوالر 
أمريكي$( ]1[]2[

 السنة x؟
)دوالر أمريكي$(  

]4[]3[

 تعليقات

أضف مصدر البيانات 
وثقة الدولة في البيانات 
)منخفضة ، متوسطة ، 

عالية(. الرجاء الرد على 
المالحظات التفسيرية أدناه

B- االحتياجــات التمويليــة المقــدرة لتكاليــف اإلدارة 
المثلــى )التشــغيلية واالســتثمارية( التــي يتعيــن تغطيتها

لخــص المنهجية المســتخدمة   
إلجــراء التقدير

النظــام 	  مســتوى  علــى  التشــغيلية  التكاليــف 
المركــزي للمحميــة )الرواتــب ، صيانــة المكاتــب 

، إلــخ(

   

   التكاليف التشغيلية إلدارة موقع المحمية	 
تكاليــف االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لموقــع 	 

المحميــة
   

علــى 	  المحميــة  نظــام  قــدرات  بنــاء  تكاليــف 
المســتوى المركــزي ومســتوى الموقــع )التدريــب 
إلــخ(  ، السياســات  ، إصــالح  اإلســتراتيجية   ،

بنــاء    احتياجــات  تعتبــر 
قــدرات النظــام هــذه إضافيــة 
لتحقيــق القــدرات اإلداريــة 
األساســية وقــد تســتلزم بحثـًـا 
علميًــا إضافيًــا واتصــاالت 
 ، دراســية  ومنًحــا  عامــة 

ــخ( إل
أنظمــة  لتوســيع  الماليــة  االحتياجــات  تقديــر   -  C

بالكامــل إيكولوجيــاً  ممثلــة  لتكــون  المحميــة 
أدخــل التكاليــف اإلضافيــة   

المطلوبــة لشــراء األراضــي 
ــدة ــة الجدي للمحمي

   تكاليف اإلدارة األساسية للمحمية الجديدة	 
   تكاليف اإلدارة المثلى للمحمية الجديدة	 

صافي الفائض السنوي الفعلي / العجز

)األموال المتاحة - النفقات(

  

  0صافي الفائض السنوي الفعلي / العجز ]11[ 
 - الماليــة  )االحتياجــات  الســنوية  التمويــل  فجــوة 

]10[ المتاحــة(  الماليــة  المــوارد 
  

)1( فجــوة التمويــل الســنوية لســيناريوهات اإلدارة 
األساســية

ممكنــا  0 ذلــك  كان  حيثمــا 
الفرعيــة  النظــم  افصــل   ،

والبحريــة البريــة 
  عمليات التشغيل

  االستثمار في البنية التحتية
)2( فجــوة التمويــل الســنوية لســيناريوهات اإلدارة 

ــى المثل
0  

  عمليات التشغيل
  االستثمار في البنية التحتية

)3( فجــوة التمويــل الســنوية لــإلدارة األساســية لنظــام 
المناطــق المحميــة الموســعة )تكاليــف الشــبكة الحاليــة 
باإلضافــة إلــى التكاليــف الســنوية إلضافــة المزيــد مــن 

المحميــات(

0  
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الجزء 1.2 - التحليل المالي لنظام المحميات الوطنية

التحليل المالي للنظام الفرعي أو الشبكة - ]أدخل اسم 
النظام الفرعي أو الشبكة[

سنة األساس

)دوالر 
أمريكي$( ]1[]2[

 السنة x؟
)دوالر أمريكي$(  

]4[]3[

 تعليقات

أضف مصدر البيانات 
وثقة الدولة في البيانات 
)منخفضة ، متوسطة ، 

عالية(. الرجاء الرد على 
المالحظات التفسيرية أدناه

لســيناريو  المتوقعــة  الســنوية  التمويــل  فجــوة   )4(
]13[,]12[   5+  X العــام  فــي  األساســي  اإلنفــاق 

  

  متطلبات جمع البيانات المالية
ــن  ــددة م ــية المح ــات الرئيس ــي البيان ــدد الفجــوات ف ح

ــل  ــذا التحلي ه
 

حــدد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لســد الفجــوات فــي 
البيانــات ]14[ 

 

مالحظات توضيحية

تشــير ســنة خــط األســاس )baseline( إلــى الســنة التــي اكتملــت فيهــا بطاقــات قيــاس األداء للمــرة األولــى وتبقــى 1 1	

ثابتــة. أدخــل العــام علــى ســبيل المثــال 2007.

أدخــل فــي الهامــش العملــة المحليــة وســعر الصــرف إلــى الــدوالر األمريكــي وتاريــخ الســعر )علــى ســبيل المثــال 1 1 2	

دوالر أمريكــي = 6 جنيــه مصــري  ، أغســطس 2007(

تشــير X إلــى الســنة التــي اكتملــت فيهــا بطاقــات قيــاس األداء وينبغــي إدراجهــا )علــى ســبيل المثــال ، 2008(. ألول 1 3	

مــرة يتــم إكمــال بطاقــات قيــاس األداء ، ســتكون X هــي نفســها ســنة األســاس. بالنســبة للســنوات الاحقــة ، أدخــل 

عمــوًدا إضافًيــا لعــرض البيانــات الخاصــة بــكل ســنة يتــم اســتكمال بطاقــات قيــاس األداء.

أدخل في الهامش العملة المحلية وسعر الصرف إلى الدوالر األمريكي وتاريخ السعر1 4	

يكشــف هــذا القســم عــن مصــادر األمــوال المتاحــة للمحميــة ، مصنفــة حســب )1( الميزانيــة األساســية للحكومــة 1 5	

)البنــد 1( ، )2( األمــوال الحكوميــة اإلضافيــة )البنــد 2( ، و )3( اإليــرادات المحققــة مــن المحميــة )البنــد 3( (.

يجــب أن تكــون هــذه البيانــات هــي إجمالــي جميــع أنظمــة المحميــة لإشــارة إلــى إجمالــي اإليــرادات. إذا كانــت 1 6	

البيانــات متاحــة فقــط لنظــام محميــة معيــن ، فحــدد أيــة نظــام

الحظ أن هذا سيتضمن القيم غير النقدية ، وبالتالي سيختلف )يكون أكبر( من اإليرادات1 7	

يشمل ذلك األموال التي سيتم تقاسمها من قبل المحمية مع أصحاب المصلحة المحليين1 8	

فــي بعــض البلــدان ، تختلــف المصروفــات الفعليــة عــن المصروفــات المخطــط لهــا بســبب صعوبــات الصــرف. فــي 1 9	

هــذه الحالــة ، يجــب تقديــم النفقــات الفعليــة ويمكــن وضــع ماحظــة حــول معــدالت الصــرف والنفقــات المخططــة 
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فــي عمــود التعليقــات.

احتياجات التمويل كما تم احتسابها في )8( مطروًحا منها إجمالي التمويل المتاح في )6(1 10	

مــن المحتمــل أن يكــون هــذا صفــرًا ولكــن بعــض المناطــق المحميــة قــد يكــون لديهــا أمــوال غيــر مدفوعــة وبعضهــا 1 11	

بميزانيــات مســتقلة قــد يكــون بهــا عجــز

هــذه البيانــات مفيــدة إلظهــار اتجــاه ووتيــرة نظــام المحميــة تجــاه ســد فجــوة التمويــل. ال يمكــن إكمــال هــذا الخــط إال 1 12	

إذا تــم إجــراء تحليــل مالــي طويــل األجــل لنظــام المحميــة فــي الدولــة

مــع توقــع التكاليــف المســتقبلية ، ينبغــي إيــاء االعتبــار األولــي لاحتياجــات القادمــة ألنظمــة المحميــة للتكيــف مــع 1 13	

تغيــر المنــاخ والتــي قــد تشــمل دمــج مناطــق جديــدة فــي نظــام المحميــة لتســهيل تغييــرات الموائــل والهجــرة

قــد تشــمل اإلجــراءات )1( بيانــات التكلفــة بنــاًء علــى خطــط اإلدارة المســتندة إلــى الموقــع واســتقراء تكاليــف الموقــع 1 14	

عبــر نظــام المحميــة و )2( حســابات اإليــرادات والميزانيــة والتوقعــات.
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المحليــة . 13 للمعــارف  التشــاركية  الخرائــط  رســم 
المــوارد  واســتخدامات 

 خلفية عامة ..	.

التشــاركية هــو مصطلــح عــام يســتخدم  إن رســم الخرائــط 
التــي  التقنيــات  مــن  متناميــة  أدوات  مجموعــة  لتحديــد 
يمكــن أن تســاعد المجتمعــات علــى اتخــاذ القــرارات بشــأن 
هــذه  الســاحلية.  وتتجــاوز  المناطــق  اســتخدامات ومنافــع 
الخرائــط الظواهــر الماديــة الموضحــة فــي الخرائــط التقليديــة 
؛ حيث يمكن التعبير عن كل شيء تقدره هذه المجتمعات 
بمصطلحــات مكانيــة وتمثيلــه علــى خريطــة تشــاركية ، بمــا 
واالقتصاديــة.  والثقافيــة  االجتماعيــة  الظواهــر  ذلــك  فــي 
الخرائــط  هــذه  المســتخدمة إلنشــاء ورســم  العمليــة  وتعتبــر 
ال تقــل أهميــة عــن الخرائــط نفســها ، نظــًرا ألن المجتمعــات 
المحليــة غالًبــا مــا يجــدون أنفســهم مشــاركين بشــكل كامــل 

.)NOAA, 2009( أكثــر مــن أيــة طريقــة أخــرى

وتميــل المجتمعــات الســاحلية ومســتخدمو المــوارد البحريــة 
أن  إلــى  الســياحة(  ومشــغلي  والتجــار  الصياديــن  )مثــل 
يكونــوا علــى درايــة كبيــرة ببيئتهــم المحليــة حيــث يعيشــون 
ويعملــون بصفــة يوميــة.  وعلــى الجانــب األخــر فــإن هــذا 
النــوع مــن المعرفــة المحليــة ال يقــدر بثمــن عنــد التخطيــط 
إلنشــاء محميــة بحريــة جديــدة ، أو العمــل ضمــن محميــة 
بحريــة قائمــة ، أو فــي الواقــع التخطيــط فقــط لمســح منطقــة 
جديــدة. لذلــك ، فغالًبــا مــا يكــون مــن المفيــد للغايــة المشــاركة 
مــع المســتخدمين المحلييــن لمعرفــة مــا يعرفونــه عــن البيئــة 
يســتخدم  أو  يســتخدمون  ومتــى  كيــف  حــول   ، المحليــة 
اآلخــرون المنطقــة والمــوارد المرتبطــة بهــا ، باإلضافــة إلــى 
أيــة ماحظــات غيــر عاديــة أو مخــاوف ومشــاكل محــددة.

ويعتبــر التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن مفيــًدا 
المناطــق  اســتخدامات  خطــة  إعــداد  عنــد  خــاص  بشــكل 
)zoning plan( لمنطقــة محميــة بحريــة جديــدة أو قائمــة 
، وأيضــَا كمعلومــات جيــدة وحديثــة حــول كيفيــة اســتخدام 
المجتمــع المحلــي للمنطقــة وللمــوارد.  ويمكــن أن يســاعد 
ذلــك فــي تحديــد أنــواع االســتخدامات ورســم حــدود المناطــق 

وتطويــر اســتراتيجيات اإلدارة التكيفيــة.  وأيضــَا يمكــن أن 
يســاعد فــي فهــم أنمــاط اســتخدام المــوارد الحاليــة والمواقــف 
تقليــل  فــي  المختلفــة  البحريــة  المــوارد  اســتخدامات  مــن 
النزاعــات الحاليــة ومنــع حــدوث صراعــات جديــدة. كمــا يمكن 
أن تســاعد هذه المعلومات أيًضا في معرفة طرق الحد من 
الضغوطــات علــى المــوارد البحريــة الحساســة بشــكل خــاص 

كجــزء مــن عمليــة التخطيــط.

 نظرة عامة 	.	.

 النهج العام ..	.	.

هــو  التشــاركية  الخرائــط  رســم  مســوحات  مــن  الغايــة  إن 
تجميــع البيانــات المكانيــة حــول خصائــص المنطقــة وتوزيــع 
الموائل واألنواع واألنشــطة البشــرية من المجتمعات المحلية 
ومســتخدمي المــوارد اآلخريــن الذيــن يــزورون المنطقــة بصفة 
مســتمرة.  وغالبــَا مــا يتــم تجميــع هــذا النــوع مــن المعــارف 
أنمــاط  توزيــع  حــول  األخــرى  المكانيــة  والبيانــات  المحليــة 
اســتخدامات المــوارد مــن خــال المقابــات غيــر الرســمية 
 )focus groups( الموجهــة  المجموعــات  أو  األفــراد  مــع 
 informant( المعلومــات  مصــادر  مجموعــات  ومــع   ،
groups( )5 - 10 أشــخاص(.  وقبــل إجــراء المقابــات 
، هنــاك بعــض األعمــال التحضيريــة الازمــة للتأكــد مــن 
قــدر  كاملــة  عليهــا  الحصــول  يتــم  التــي  المعلومــات  أن 
 )i( :اإلمــكان، وتشــمل هــذه الخطــوات التحضيريــة مــا يلــي
تحديــد مجموعــات مســتخدمي المــوارد الســاحلية والبحريــة 
المختلفــة لضمــان مشــاركة جميــع مجموعــات المســتخدمين 
مجموعــات  مــع  المشــاركة  كيفيــة  وتقريــر  تخطيــط   )ii( ؛ 
إعــداد   )iii( ؛  المقابــات  وتنظيــم  المختلفــة  المســتخدمين 
نمــاذج وخرائــط المســح الســتخدامها كأداة مســاعدة مرئيــة 

المعلومــات. المناقشــات وتســجيل  لتســهيل 

الفئات المستهدفة 	.	.	.

إن المســتهدف الرئيســي مــن هــذه األنــواع مــن المســوحات  
والمقابــات هــي المجتمعــات البحريــة المحليــة ومســتخدمي 
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المــوارد، ومــن المحتمــل أن تكــون هــذه المجموعــات متباينــة  
ومختلفــة مــن حالــة ألخــرى.  وتوفــر القائمــة التاليــة بعــض 

األمثلــة علــى المجموعــات المســتهدفة مــن هــذا المســح:

مجتمعات الصيادين / القرى / التجمعات الساحلية 	
مشغلي الغوص 	
المرشدين السياحيين / منظمي الرحات 	
أصحاب الفنادق / مرافق المبيت واإلفطار 	
التجــار )مثــل مشــتري األســماك ومؤجــري الشــواطئ ومــا  	

إلــى ذلــك(

 المعدات الحقلية 	.	.	.

تشمل المعدات الازمة لهذه المسوحات ما يلي:

خرائــط أو رســومات بيانيــة للمنطقــة محــل الدراســة. مــن  	
الخرائــط عبــارة عــن  هــذه  المثاليــة ، ســتكون  الناحيــة 
صــور األقمــار الصناعيــة المطبوعــة باأللــوان ومطبوعــة 
بحجــم ملصــق كبيــر )بحجــم A0 أو A1(. ويمكــن أن 
أن  ينبغــي  ال  ولكــن   ، القــرى  مواقــع  الخرائــط  تظهــر 
قــد يــؤدي  تظهــر حــدود أيــة محميــة بحريــة ألن هــذا 
مصــدر  الســكان  مــن  واإلجابــات  الــردود  تحيــز  إلــى 
المعلومــات.  ومــن األفضــل أن تكــون الخرائــط مغلفــة 
)مغلفــة بالباســتيك( بحيــث يمكــن إعــادة اســتخدامها.  
قلــم  باســتخدام  المغلفــة  الكتابــة علــى الخرائــط  ويمكــن 
فــي نهايــة المقابــات قبــل  ثــم تصويرهــا  ماركــر دائــم 
تغليــف  الصعــب  مــن  كان  وإذا  وتنظيفهــا.  مســحها 
الخرائــط ، فــإن البديــل هــو تجهيــز نســخة ملونــة واحــدة 
ثــم نســخ متعــددة باألبيــض واألســود مــن نفــس الخرائــط 
التــي يمكــن لمجــري المقابلــة )المحــاور( الكتابــة عليهــا.

أقــام ماركــر دائمــة يمكــن اســتخدامها علــى الخرائــط  	
المغلفــة أو أقــام ملونــة لاســتخدام علــى النســخ التــي 

واألســود. باألبيــض 
نماذج المسح وأوراق كبيرة للشرح والعرض عليها 	
كراسة ماحظات وقلم 	

 فريق المسح )القائم بإجراء المقابالت( 	.	.	.

التشــاركية  المعــارف  )لدراســة  االســتبيانات  هــذه  وتتطلــب 
عــن  يقــل  ال  مــا  مثالــي  وبشــكل  المــوارد(  واســتخدامات 
اثنيــن مــن مجــري المقابــات لــكل مجموعــة األفــراد مصــدر 
بواســطة  االســتبيانات  إجــراء  يمكــن  كمــا  المعلومــات.  
شــخص واحــد ، ولكــن مــع وجــود شــخصين ، حيــث يمكــن 
ألحدهمــا طــرح األســئلة بينمــا يكمــل اآلخــر نمــوذج المســح 

الخرائــط. المســتهدفة علــى  للمناطــق  ويضــع عامــة 

 التدريب / الخبرة 	.	.	.

المقابــات ، وباإلضافــة  القائمــون علــى  يكــون  يجــب أن 
إلــى قدرتهــم علــى القــراءة والكتابــة ، قادريــن علــى التواصــل 
باللهجــة المحليــة ، كمــا يجــب أن يكونــوا مدربيــن علــى كيفيــة 
إكمــال نمــاذج االســتبيانات.  ويمكــن إجــراء التدريــب علــى 
كيفيــة إكمــال االســتبيانات فــي مــا يشــبه الفصــول الدراســية ، 
مــع تدريــب المتدربيــن علــى بعضهــم البعــض.  ومــن الناحيــة 
المثاليــة ، سيشــارك المتدربــون بعــد ذلــك فــي اســتبيان فعلــي 
إلــى جانــب مســاح أكثــر خبــرة قبــل أن ُيطلــب منهــم إجــراء 
االســتبيانات بشــكل مســتقل.  ويمكــن إجــراء هــذه األنــواع 
مــن االســتبيانات مــن قبــل الطــاب الجامعييــن الجــدد بعــد 

مســتوى مناســب مــن التدريــب.

 خطوات العمل الحقلي 	.	.

الســاحلية  ..	.	. المــوارد  اســتخدامات  تحديــد   
لبحريــة وا

مــن  األنــواع  لهــذه  التخطيــط  فــي  األولــى  الخطــوة  تتمثــل 
المحليــة  المجتمعــات  تحديــد  فــي  التشــاركية  المســوحات 
المــوارد  مســتخدمي  ومجموعــات  المنطقــة  فــي  المقيمــة 
االســتخراجية وغيــر  لألنشــطة  المختلفــة  واألنــواع  األخــرى 
االســتخراجية التــي تنفذهــا هــذه المجموعــات. ويمكــن إجــراء 
دراسة استقصائية أولية لتحديد السكان المقيمين ومجموعة 
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مســتخدمي المــوارد واألنشــطة مــن خــال مراجعــة التقاريــر 
والدراســات للمصــادر الثانويــة أو مــن خــال المناقشــات مــع 

الســلطات المحليــة أو المســتخدمين أنفســهم.

 خطة إشراك أصحاب المصلحة 	.	.	.

بمجــرد تعريــف وتحديــد المجتمعــات المحليــة وأنواع األنشــطة 
المختلفــة ومجموعــات المســتخدمين ، فــإن الخطــوة التاليــة 
هــي تحديــد أفضــل طريقــة يمكــن مــن خالهــا إشــراك هــذه 
المجموعــات مــن أجــل تعظيــم كميــة المعلومــات التــي يمكــن 
جمعهــا أثنــاء االســتبيانات. فعلــى ســبيل المثــال ، إذا كان 
الغــرض مــن المســح هــو مناقشــة أنمــاط اســتخدام المــوارد 
مــع الصياديــن مــن قــرى وتجمعــات ســكانية مختلفــة علــى 
امتــداد الســاحل ، فقــد يكــون مــن األفضــل التخطيــط لرحلــة 
بريــة لزيــارة كل قريــة وكل تجمــع ســكاني. ومــع ذلــك ، إذا 
حــددت الدراســة االســتقصائية األوليــة أن هنــاك مجموعــة 
مــن مســتخدمي المــوارد البحريــة يتجمعــون جميًعــا فــي موقــع 
مشــترك )مثــل موقــع إنــزال الصيــد أو المينــاء المحلــي( ، 
فقــد يكــون مــن األفضــل تنظيــم ورشــة عمــل غيــر رســمية 

فــي هــذا الموقــع.

 focus( الموجهــة  للمجموعــات  المقابــات  تنظيــم  وعنــد 
groups( أو ورشــة العمــل ، فمــن المهــم محاولــة التأكــد مــن 

أن األشــخاص فــي المجموعــة يمثلــون المجموعــة األكبــر. 
علــى ســبيل المثــال ، إذا كان مــن المقــرر عقــد اجتمــاع 
للمجموعــة الموجهــة فــي قريــة مجــاورة حيــث توجــد محميــة 
جديدة مقترحة ، فمن المهم أن يكون األفراد في المجموعة 
ممثليــن لقطاعــات مختلفــة مــن المجتمــع داخــل تلــك القريــة 
)مثــل النســاء والمزارعيــن والصياديــن والتجــار إلــخ(. وخــال 
اجتمــاع المجموعــة الموجهــة ، فمــن الضــروري أن يتأكــد 
القائــم بإجــراء المقابلــة مــن حصولــه علــى المعلومــات مــن 

جميــع الممثليــن.

.	.	.	  focus( إجــراء مقابــالت للمجموعــة الموجهــة 
)group

مــن المهــم أن يكــون القائمــون علــى المقابــات مســتعدين 

جيــًدا حتــى ال ينســى أي شــيء وتكــون المقابلــة ناجحــة. 
هــذا يعنــي أن القائميــن علــى المقابلــة يجــب أن يعرفــوا مــا 
الــذي سيناقشــونه مــع المجموعــة الموجهــة قبــل االجتمــاع 
معهــم وكيــف ســيبدؤون ويشــجعون المناقشــة.  وفيمــا يلــي 
بعــض اإلرشــادات العامــة حــول كيفيــة إجــراء هــذه األنــواع 

مــن المقابــات.

المقدمة
مــن المهــم دائًمــا وقبــل البــدء فــي المشــاورات ، أن يبــدأ القائــم 
علــى إجــراء المقابلــة بتقديــم نفســه والغــرض مــن االجتمــاع 
، وذلــك لطمأنــة المجموعــة وتبديــد أيــة مخــاوف أو شــكوك، 

وللقيــام بذلــك ، يجــب علهــم:

تقديم أنفسهم ومن هم وماذا يفعلون )باختصار( 	
شــرح الغرض من االجتماع )على ســبيل المثال ، نحن  	

نجــري مســًحا لمشــروع يهتــم بتطويــر خطــة اســتخدامات 
المناطــق فــي المحميــة البحريــة.  ومــن المهــم جــًدا أن 
يعيشــون  الذيــن  األشــخاص  مــع  األمــر  هــذا  نناقــش 
فــي المنطقــة ويســتخدمونها،  كمــا نــود التعــرف علــى 
المزيــد مــن أنشــطتكم ، حتــى نتمكــن مــن أخذهــا فــي 
االعتبــار بشــكل أفضــل عنــد تصميــم الخطــة ، ومعرفــة 

مــا تعتقــدون أنــه مهــم فــي المنطقــة(.
)بحــد  	 لاجتمــاع  المتوقعــة  بالمــدة  المشــاركين  أخبــر 

ســاعتان( أقصــى 
اطلــب مــن المشــاركين تقديــم أنفســهم وأنشــطتهم )االســم  	

حالــة  فــي  المســتخدمة  الصيــد  ومعــدات   ، والعمــر   ،
الصياديــن ، والمنتــج الــذي يتــم تداولــه إذا كانــوا مــن 

التجــار ، إلــخ(.
يجــب علــى القائميــن علــى المقابلــة تدويــن الماحظــات  	

خــال هــذه المناقشــة األوليــة لمســاعدتهم علــى تذكــر 
معيشــتهم  وأنشــطة  الحاضريــن  األشــخاص  أســماء 

الرئيســية.

)listen( اإلنصات
مــن المهــم دائًمــا أن يكــون القائــم بإجــراء المقابلــة مهذًبــا وأن 
يســتمع إلــى مــا يقولــه الســكان الذيــن يعرفــون المزيــد عــن 
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المنطقــة واألنشــطة. ومــن المهــم أيًضــا التأكــد مــن تشــجيع 
جميــع األشــخاص الموجوديــن فــي المجموعــة علــى التحــدث 

مــع بعضهــم البعــض.

)Prompt( الحث والتحفيز
أن  مــن  التأكــد  المقابلــة  بإجــراء  القائــم  يحــاول  أن  يجــب 
نيابــة  يتحدثــون  المجموعــة  فــي  الموجوديــن  األشــخاص 
عــن المجموعــة األوســع والتــي يمثلونهــا. كمــا يمكــن للقائــم 
بإجــراء المقابلــة أن يســاعد فــي التشــجيع عــل ذلــك فــي كيفيــة 
طــرح األســئلة. علــى ســبيل المثــال ، بــداًل مــن طــرح الســؤال 
»هــل تصطــاد فــي منطقــة الشــعاب المرجانيــة« ، يطــرح 
الســؤال كاألتــي »هــل يقــوم جميــع الصياديــن بالصيــد فــي 
مناطــق الشــعاب المرجانيــة؟« ، »هــل يبيــع جميــع تجــار 
األســماك مصيدهــم فــي الســوق؟« إلــخ. ثــم يتابــع بســؤال 
»إذا لــم يصطــادوا مــن مناطــق الشــعاب المرجانيــة ، فأيــن 
تشــجع  انفتاًحــا  وأكثــر  عامــة  أســئلة  هــذه  يصطــادون؟«. 
المشــاركين علــى الــرد واإلجابــة نيابــة عــن المجموعــة التــي 

يمثلونهــا بــداًل مــن اإلجابــة كفــرد.

)Participation( المشاركة
يجــب أن تتــاح الفرصــة للجميــع للتحــدث، حيــث تقــع علــى 
عاتــق القائــم بإجــراء المقابلــة مســؤولية التأكــد مــن أن جميــع 
األشــخاص  وأن  يتحدثــون  المجموعــة  فــي  األشــخاص 
منحهــم  يتــم  مناقشــته  تتــم  الــذي  النشــاط  فــي  المشــاركين 

مختلطــة(. المجموعــة  كانــت  )إذا  للتحــدث  الفرصــة 

إرشادات حول تدوين المالحظات
عنــد اســتكمال نمــاذج االســتبيان ، يحتــاج القائــم بإجــراء  	

المقابلــة الــذي يكتــب إلــى التأكــد مــن أن الماحظــات 
مكتوبــة بوضــوح لتســهيل األمــر علــى الشــخص الــذي 

ســيدخل البيانــات.
يجــب تدويــن المعلومــات بالكامــل ويجــب إعــادة التحقــق  	

الــردود  ألن   ، اليــوم  نهايــة  فــي  النمــاذج  جميــع  مــن 
واإلجابــات غالبــا مــا تــزال حديثــة فــي ذهــن القائــم بإجــراء 

المقابلــة.

علــى  	 القائميــن  توجيــه  فــي  االســتبيان  نمــاذج  تســاعد 
الموضوعــات  جميــع  تغطيــة  مــن  التأكــد  المقابــات 
المختلفــة.  وعلــى الجانــب األخــر قــد تتطــرق مناقشــة 
مثيــًرا  يكــون  وقــد   ، آخــر  موضــوع  إلــى  المجموعــة 
لاهتمــام ، لكــن مهمــة القائــم بإجــراء المقابلــة هــي إعــادة 

األصلــي. الموضــوع  إلــى  والمداولــة  المناقشــة 
عنــد إجــراء هــذه األنــواع مــن المقابــات ، مــن المفيــد  	

دائًمــا أن يكــون لديــك كراســة ماحظــات باإلضافــة إلــى 
نمــوذج االســتبيان ، بحيــث يمكــن تســجيل أيــة تعليقــات 

إضافيــة.

 رســم الخرائــط التشــاركية الســتخدام المــوارد -  	.	.	.
الصيــادون

قبــل  مــن  المــوارد  اســتخدام  خرائــط  رســم  يتــم  مــا  غالبــَا 
الصياديــن قبــل رســم خرائــط المعــارف المحليــة ، ألن هــذا 
يقلــل مــن خطــر التحيــز. ومــع عــرض الخريطــة ، يجــب أن 
يســتغرق القائــم بإجــراء المقابلــة بضــع دقائــق لشــرح الخريطــة 
للمشــاركين ، لإشــارة إلــى الظواهــر المميــزة علــى الخريطــة 
حتــى تتمكــن المجموعــة مــن توجيــه نفســها. ثــم يوضــح القائــم 
بإجــراء المقابلــة أنــه يرغــب فــي معرفــة المزيــد عــن أنــواع 

صيــد األســماك ومــكان تنفيــذ هــذه األنشــطة.

مــن  	 يطلــب  أن  المقابلــة  بإجــراء  القائــم  علــى  يجــب 
الصياديــن رســم المناطــق التــي يصطــادون فيهــا علــى 
الخريطــة.  ويجــب رســم المناطــق بأكبــر قــدر ممكــن مــن 
الدقــة، كمــا يجــب أن تمثــل كل منطقــة نوًعــا مختلًفــا مــن 
الصيــد ، أو وقًتــا مختلًفــا مــن العــام ، أو نوًعــا مســتهدًفا 

ــا ، إلــخ. مختلًف
الخريطــة  	 علــى  الرســم  مــن  الصيــادون  ينتهــي  عندمــا 

، يقــوم القائــم بإجــراء المقابلــة بترقيــم كل منطقــة مــن 
مناطــق الصيــد عــن طريــق كتابــة األرقــام بجــوار كل 

الخريطــة. المرســومة علــى  المناطــق  مــن  منطقــة 
مــلء  	 إلــى  ذلــك  بعــد  المقابلــة  علــى  القائمــون  يحتــاج 

نمــوذج المســح.  وإلكمــال هــذه النمــوذج ، يكتــب القائــم 
بإجــراء المقابلــة رقــم منطقــة الصيــد ويســأل الصياديــن 



350

الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

التاليــة: األســئلة 
هل هناك اسم محلي لمنطقة الصيد تلك؟	 
مــاذا يصطــادوا مــن هــذه المنطقــة؟ )أي مــا هــي 	 

األنــواع المســتهدفة(. إذا كان هنــاك أكثــر مــن 
نــوع مســتهدف ، اطلــب مــن المجموعــة ترتيبهــا 

وفًقــا ألهميتهــا.
مــا هــي خصائــص منطقــة الصيــد؟ )علــى ســبيل 	 

المثــال ، هــل هــي ذات قــاع رملــي / مرجانــي / 
حشــائش بحرية(.

التــي 	  الصيــد  طريقــة   / المعــدات  هــي  مــا 
يســتخدمونها؟ )مثــل الخيــط والصنــارة، مصيــدة 
كانــوا  وإذا  إلــخ(.    ، الجــر  شــبكة   ، الســلة 
يســتخدمون أكثــر مــن نــوع مــن المعــدات ، فقــم 
تلــك. الصيــد  لمنطقــة  ألهميتهــم  وفًقــا  بترتيبهــم 

التــي 	  )الخطافــات(  الصنــارات  عــدد  كــم 
يســتخدمونها / مــا حجــم فتحــات الشــباك / كــم 
فــي  التــي يضعونهــا  )الشــرك(  المصائــد  عــدد 
تلــك المنطقــة؟ مــا هــو الطعــم الــذي يســتخدمونه 

أســماك؟ وأليــة  المصيــدة  فــي 
هل يصطادون هناك باســتخدام القارب أم ســيرا 	 

علــى األقــدام؟ هــل القــارب مــزود بمحــرك؟ كــم 
هــي قــوة المحــرك؟

في أية شهور من السنة يصطادون هناك؟ 	
متــى يصطــادون هنــاك )فــي النهــار / الليــل ، أثنــاء المــد  	

العالــي / المــد المنخفــض ، اكتمــال القمــر(؟
المناطــق  	 لجميــع  المســح  نمــوذج  اســتكمال  بمجــرد 

المحــددة علــى الخريطــة ، يحتــاج القائــم بإجــراء المقابلــة 
بعــد ذلــك إلــى طــرح األســئلة التاليــة علــى المشــاركين:

بيــن 	  ونزاعــات  تضــارب  أي  هنــاك  هــل 
مجموعــات مســتخدمي المــوارد فــي المنطقــة؟ مــا 
هــي المجموعــات التــي تتعــارض معهــا )غيــر 

ولمــاذا؟ شــخصية( 
أية تعليقات أخرى؟	 

إذا كان هنــاك عــدد كبيــر مــن الصياديــن فــي المجموعــة 

، فقــد يكــون مــن المناســب تقســيم الصياديــن وفًقــا ألنــواع 
اســتخدام خرائــط  يجــب  وكذلــك  المختلفــة  الصيــد  معــدات 
مختلفــة.  وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك ، فيمكــن أن تــدون 

الخريطــة. نفــس  علــى  المعلومــات 

عنــد اكتمــال نمــوذج المســح ، يجــب علــى القائميــن علــى 
المقابلــة التقــاط صــورة للخريطــة ونمــاذج المســح.  كمــا يجــب 
عليهــم أن يشــكروا  المشــاركين علــى مســاعدتهم ويوضحــوا 
حــول  األســئلة عليهــم  مــن  المزيــد  فــي طــرح  الرغبــة  لهــم 

المنطقــة.

 رســم الخرائــط التشــاركية الســتخدام المــوارد -  	.	.	.
آخــرون

قبــل  مــن  المــوارد  اســتخدام  خرائــط  رســم  يتــم  مــا  غالبــَا 
الصياديــن قبــل رســم خرائــط المعــارف المحليــة ، ألن هــذا 
يقلــل مــن خطــر التحيــز. ومــع عــرض الخريطــة ، يجــب أن 
يســتغرق القائــم بإجــراء المقابلــة بضــع دقائــق لشــرح الخريطــة 
للمشــاركين ، لإشــارة إلــى الظواهــر المميــزة علــى الخريطــة 
يوضــح  ثــم  نفســها.  توجيــه  مــن  المجموعــة  تتمكــن  حتــى 
القائــم بإجــراء المقابلــة أنهــم يرغبــون فــي معرفــة المزيــد عــن 
التاليــة  واألســئلة  األنشــطة.  هــذه  تنفيــذ  ومــكان  أنشــطتهم 
تعتبــر أمثلــة علــى األســئلة التــي قــد يطرحهــا مجــري المقابلــة 
علــى منظــم الرحــات )علــى ســبيل المثــال ، مشــغل الغــوص 

، أو مالــك الفنــدق(:

اطلــب مــن منظــم الرحــات أن يرســم علــى الخريطــة  	
اطلــب منهــم  فيهــا األنشــطة.  يقدمــون  التــي  المناطــق 
رســم المناطــق علــى وجــه التحديــد قــدر اإلمــكان )أيــة 
مناطــق مختلفــة ألنــواع مختلفــة مــن النشــاط ، وأوقــات 

مختلفــة مــن العــام ، ومــا إلــى ذلــك(
بمجــرد االنتهــاء مــن الرســم علــى الخريطــة ، يجــب علــى  	

القائــم بإجــراء المقابلــة ترقيــم كل منطقــة مــن المناطــق 
علــى الخريطــة.

طــرح  	 إلــى  ذلــك  بعــد  المقابلــة  بإجــراء  القائــم  يحتــاج 
: المشــاركين  علــى  التاليــة  األســئلة 

ما هو اسم المنطقة )الموقع(؟	 
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مــا هــي خصائــص الموقــع )مثــل رمــال / مرجان 	 
/ حشائش بحرية(.

مــا هــي األنشــطة الرئيســية )الغــوص ، يرجــى 	 
ذكــر مــا إذا كانــت غــوص تدريبــي أو غــوص 
ترفيهــي للغواصيــن ذوي الخبــرة(. إذا كان هنــاك 

أكثــر مــن نشــاط ، رتبهــم حســب األهميــة.
كم مرة يأخذون السياح إلى هذا الموقع؟	 
فيهــا 	  يســتقبلون  التــي  الســنة  أشــهر  هــي  مــا 

لســياح؟ ا
كــم عــدد األشــخاص الذيــن يأخذونهــم فــي رحلــة 	 

واحــدة )ســجل المتوســط والحــد األقصــى(؟
مــا هــي المناطــق األكثــر أهميــة بالنســبة لهــم 	 

إذا  متماثلــون؟(.  جميًعــا  أنهــا  )أم  اقتصادًيــا 
كان هنــاك أكثــر مــن منطقــة ، رتبهــم حســب 

األهميــة.
بمجرد استكمال نموذج المسح لجميع المناطق  	

المحددة على الخريطة ، يحتاج القائم بإجراء المقابلة 
بعد ذلك إلى طرح األسئلة التالية على المشاركين:

بيــن 	  ونزاعــات  تضــارب  أي  هنــاك  هــل 
مجموعــات مســتخدمي المــوارد فــي المنطقــة؟ مــا 
هــي المجموعــات التــي تتعــارض معهــا )غيــر 

ولمــاذا؟ شــخصية( 
أي تعليقات أخرى	 

رســم الخرائــط التشــاركية للمعــارف المحليــة -  	.	.	.
جميــع المســتخدمين

تتعلــق المجموعــة التاليــة مــن األســئلة بالمعــارف المحليــة 
حــول المنطقــة، وباســتخدام خريطــة أخــرى ، اطــرح األســئلة 

التاليــة علــى الســكان مصــادر المعلومــات.

أوال : المعارف المحلية
هــل يشــعر الســكان أن هنــاك شــيًئا مميــًزا فــي المنطقــة؟  	

)علــى ســبيل المثــال ، هــل هنــاك الكثيــر مــن األســماك 
الصغيــرة أو أن الشــعاب المرجانيــة فــي حالــة جيــدة أو 

أن األنــواع الموجــودة ال توجــد فــي أي مــكان آخــر؟(

هــل يمكنهــم تحديــد المناطــق التــي يتوقعــون فيهــا العثــور  	
علــى األنــواع / الموائــل الرئيســية والهامــة؟

هــل الحظــوا أيــة تغيــرات فــي حالــة البيئــة البحريــة خــال  	
الســنوات الخمــس الماضيــة - هــل هــي أفضــل أم أســوأ؟ 
)علــى ســبيل المثــال ، هــل تغيــرت كميــة المصيــد خــال 

الســنوات الخمس الماضية؟(
هــل هنــاك أيــة تعليقــات أخــرى؟ علــى ســبيل المثــال هــل  	

يعتقــدون أن المنطقــة مــا زالــت بحالــة جيــدة؟

ثانيا : وضع الحماية )حالة المحمية البحرية(
بحريــة  محميــة  باعتبارهــا  النظــر  قيــد  المنطقــة  كانــت  إذا 
ــا ، يمكــن للقائميــن بالمقابــات طــرح األســئلة  مقترحــة حديًث

التاليــة:

هل سمعوا عن اقتراح المنطقة كمحمية بحرية جديدة؟ 	
ما هو رأيهم في الفوائد المحتملة للمحمية البحرية؟ 	
هل لديهم أية مخاوف بشأن المحمية البحرية  	

الجديدة؟
ما هي المناطق التي يعتقدون أنها مهمة للغاية  	

وينبغي حمايتها؟
وإذا كانــت المنطقــة معلنــة محميــة بحريــة بالفعــل ، فيمكــن 

للقائــم بإجــراء المقابلــة طــرح األســئلة التاليــة:

هل سمعوا عن المحمية البحرية ؟ 	
مــا هــي فوائــد المحميــة البحريــة؟ مــا الــذي يعتقــدون أنــه  	

يعمل بشكل جيد؟
هــل لديهــم أيــة مخــاوف بشــأن المحميــة؟ مــا الــذي ال  	

يعمــل بشــكل جيــد؟
ما الذي يجعل المحمية تعمل بشكل أفضل؟ 	
مــا هــي األنشــطة التــي يعتقــدون أنــه ينبغــي تنظيمهــا  	

المحميــة؟ داخــل 
مــا هــي األنشــطة التــي ال يرغبــون فــي رؤيتهــا منظمــة  	

داخل المحمية؟
هــل هــم علــى علــم ودرايــة بحــدود المحميــة البحريــة؟  	

حــدود  وتعييــن  الخريطــة  علــى  الرســم  منهــم  اطلــب 
البحريــة. المحميــة 
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إذا كان المشاركين صيادين ، فيمكن للقائم بإجراء المقابلة 
طرح األســئلة التالية: 

كــم عــدد األشــخاص مــن قريتــك يصطــادون األســماك داخــل 
المحميــة البحريــة ؟

إذا كان األمــر كذلــك ، فأيــن يصطــادون؟ إذا اســتخدموا  	
أكثــر مــن منطقــة ، اجعلهــم يرتبونهــا مــن حيــث تواتــر 

الزيــارات ومــن حيــث أهميتهــا.
هــل يقــوم الصيــادون مــن القــرى األخــرى بالصيــد فــي  	

المحميــة؟ أيــة قــرى؟
ما هي أنواع الصيد التي تتم داخل المحمية البحرية ؟ 	
مــا هــو أهــم نــوع مــن الصيــد الــذي يتــم فــي المحميــة ؟  	

إذا كانــوا يســتخدمون أكثــر مــن نــوع واحــد مــن المعــدات 
، اطلــب منهــم ترتيبهــا مــن حيــث أهميتهــا.

أين تباع األسماك / اإلخطبوط / الافقاريات؟ 	
المحميــة  	 تتــم داخــل  التــي  مــا هــي األنشــطة األخــرى 

والغــوص(. الســباحة  )مثــل  البحريــة 
المــوارد  مســتخدمي  مــن  آخــر  نوًعــا  المشــاركون  كان  إذا 
)مثــل مشــغلي الســياحة( ، فيمكــن للمحــاور طــرح األســئلة 

التاليــة:

هــل يقومــون بأنشــطة داخــل المحميــة البحريــة؟ إذا كان  	
إذا  يزورونهــا؟  التــي  المنطقــة  هــي  فمــا  كذلــك  األمــر 
مــن  مــن منطقــة ، اجعلهــم يرتبونهــا  أكثــر  اســتخدموا 

حيــث تواتــر الزيــارات ومــن حيــث أهميتهــا.
مــا هــي األنشــطة الســياحية التــي تتــم داخــل المحميــة  	

البحريــة؟
مــا هــو أهــم نــوع مــن األنشــطة التــي تتــم فــي المحميــة  	

البحريــة؟ إذا كان هنــاك أكثــر مــن نشــاط ، اطلــب منهــم 
ترتيبهــم مــن حيــث األهميــة.

المحميــة  	 تتــم داخــل  التــي  مــا هــي األنشــطة األخــرى 
والغــوص(. الســباحة  )مثــل  البحريــة 

هــي  	 مــا  ونزاعــات؟  مصالــح  تضــارب  هنــاك  هــل 
المجموعــات التــي تتعــارض مــع المجموعــات الممثلــة 
فــي المجموعــات الموجهــة )لســنا مهتميــن بالصراعــات 

ولمــاذا؟ الشــخصية!( 
أية تعليقات أخرى؟ 	

 المزايا والعيوب 	.	.

نقاط الضعفنقاط القوة

غالًبا ما يتمتع مستخدمو الموارد البحرية الذين يعيشون  	
في منطقة الدراسة أو بالقرب منها بفهم جيد للغاية ومعرفة 

بخصائص المنطقة.
الطريقة بسيطة نسبًيا إلجراء تدريبات تالية ، وتوفر قدًرا  	

كبيًرا من المعلومات.
تعتبر البيانات التي تم جمعها باستخدام هذه الطريقة  	

مفيدة جًدا لخطة استخدامات المناطق بالمحمية البحرية 
، لتحديد مناطق التضارب والنزاعات المحتملة بين 

استخدامات الموارد.
يمكن تكييف الطريقة بسهولة لاستخدام مع مجموعات  	

مختلفة من مستخدمي الموارد البحرية من خال تعديل 
بسيط لألسئلة.

حدود المناطق المرسومة على الخريطة ليست  	
دائًما دقيقة وقد تتطلب التحقق الميداني إذا كان 
سيتم استخدامها في خطة استخدامات المناطق 

)zoning plan(
لتحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات واالسئلة،  	

يجب نقلها إلى تنسيق رقمي )أرقام( بحيث يمكن 
 )layers( وضع مجموعات البيانات  كطبقات
فوق بعضها البعض. وهذا يتطلب بعض الخبرة 

.)GIS( في نظم المعلومات الجغرافية
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 المالحق 	.	.

رسم الخرائط التشاركية الستخدام الموارد - الصيادون
بيانات المسح

الدولة
 SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI   :ســجل كــود الدولــة كاألتــي

 .= Djibouti

المكان
ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة 

أو موقــع واتجاه الســاحل(.
سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ
سجل بداية ونهاية وقت المقابالتالوقت

 (Interviewers( القائمون على المقابالت
سجل اسم أو األحرف األولى من اسم األشخاص القائمين بالمقابالت 

)المحاورون(
 (Informants( األفراد مصادر المعلومات)سجل أسماء األشخاص الذين هم مصدر المعلومات )المخبرون، الصيادون

بيانات الموقع

الرقم )كما هو على الخريطة(
ــى الخريطــة المناطــق  ــاد( أن يرســم عل ــة )الصي ــب مــن مصــدر المعلوم اطل
ــة  ــم المنطق ــى الخريطــة وســجل رق ــة عل ــم المنطق ــم بترقي ــي يســتخدمها. ق الت

ــي نمــوذج المســح. ــى الخريطــة ف المرســومة عل

اسم المكان )المحلي(
اسأل الصياد عما إذا كانت المنطقة لها اسم محلي. سجل اسم الموقع في 

نموذج المسح.

األنواع المستهدفة
اسأل الصياد عن نوع األسماك التي يستهدفونها في تلك المنطقة. سجل 
.(Nagil ( أو نوع المجموعة )مثلTrochus األنواع المستهدفة )مثل

خصائص الموئل 
اطلب من الصياد أن يصف الموئل الذي يتم فيه الصيد )على سبيل المثال 
، هل هو شعاب مرجانية ، رمال ، حشائش بحرية ، مانجروف ، وما إلى 

ذلك(. سجل نوع الموئل.

طريقة وأداة الصيد
اسأل عن نوع المعدات التي يستخدمها الصياد الستهداف تلك األنواع. سجل 

نوع أداة الصيد )خيط، شباك، مصيدة(

طبيعة القارب ونوعية المحرك
اسأل الصياد عن نوع القارب الذي يستخدمونه )قارب خشبي، سمبوك، 

هوري  الخ( وسجل ما إذا كان القارب به محرك أم ال.

الوقت من العام
اسأل عما إذا كانت هذه المالحظات قد تم إجراؤها في وقت محدد من السنة 
؛ على سبيل المثال هل هذه األنواع موجودة على مدار السنة أو خالل أشهر 
معينة فقط. سجل أي أشهر تم إجراء المالحظات عن طريق تظليل المربعات

الوقت من اليوم
اسأل عما إذا كان هناك وقت محدد من اليوم )أو حالة المد والجزر( عندما 

يقوم الصيادون بالصيد في المنطقة.
هل كان هناك أية تغييرات في السنوات 

الخمس الماضية؟
اسأل الصياد عما إذا كان قد الحظ أية تغييرات في السنوات الخمس الماضية 

، من حيث وجود األنواع أو وفرتها.

تعليقات ومالحظات إضافية
اسأل عما إذا كان قد الحظ أن الحيوانات تتصرف بطريقة معينة )التغذية ، 
التزاوج ، إلخ( ، أو إذا كان هناك أية إصابة للحيوانات )ندوب ، أو بسبب 

الصنارة ، إلخ(.
استخدم هذه المساحة لتسجيل أية معلومات إضافية أبلغ عنها المشاركونمالحظات
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رسم الخرائط التشاركية الستخدام الموارد - آخرون
بيانات المسح

الدولة
 SUD = Sudan, YEM = Yemen, DJI =   :ســجل كــود الدولــة كاألتــي

 .Djibouti

المكان
ســجل موقــع مــكان إجــراء المســوحات )علــى ســبيل المثــال ، اســم أقــرب قريــة أو موقــع 

واتجاه الســاحل(.
سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ
سجل بداية ونهاية وقت المقابالتالوقت

Inter- )القائمون على المقابالت 
 (viewers

سجل اسم أو األحرف األولى من اسم األشخاص القائمين بالمقابالت )المحاورون(

Infor- )األفراد مصادر المعلومات 
 (mants

سجل أسماء األشخاص الذين يتم مقابلتهم )المخبرون(

بيانات الموقع

الرقم )كما هو على الخريطة(
اطلــب مــن المشــارك فــي المقابلــة أن يرســم علــى الخريطــة المناطــق التــي يســتخدمها. 
ــم المنطقــة علــى الخريطــة وســجل رقــم المنطقــة المرســومة علــى الخريطــة  قــم بترقي

فــي نمــوذج المســح.

اسم المكان )المحلي(
اسأل المشارك عما إذا كانت المنطقة لها اسم محلي. سجل اسم الموقع في نموذج 

المسح.

النشاط
اسأل المشارك مصدر المعلومات عن نوع النشاط الذي يتم ممارسته في تلك المنطقة. 

سجل نوع النشاط )مثل الغوص ، السباحة ، المشي(

خصائص الموئل 
اطلب من المشارك في المقابلة أن يصف الموئل الذي يجري فيه النشاط )على سبيل 

المثال ، هل هو شعاب مرجانية ، رمال ، حشائش بحرية ، مانجروف ، وما إلى ذلك(. 
سجل نوع الموئل.

تفاصيل النشاط
اسأل عن المزيد من التفاصيل حول النشاط المحدد في تلك المنطقة ، كم عدد 

األشخاص الذين يقومون بذلك؟ إلخ

طبيعة القارب ونوعية المحرك
اسأل عن نوع القارب المستخدم في الوصول للمنطقة )قارب خشبي، سمبوك، هوري  

الخ( وسجل ما إذا كان القارب به محرك أم ال.

الوقت من العام

اسأل عما إذا كانت هذه األنشطة تتم في وقت محدد من العام ؛ على سبيل المثال يتم 
تقديم الغوص للسائحين بين سبتمبر ويونيو. إذا كان األمر كذلك ، فكم مرة يتم إجراء 

األنشطة خالل كل شهر وما حجم المجموعات. سجل عدد المرات التي تجري فيها 
األنشطة وعدد األشخاص في كل رحلة بين قوسين.

هل كان هناك أية تغييرات في 
السنوات الخمس ، العشرة ، العشرون 

الماضية؟

اسأل عما إذا كان قد الحظ أية تغييرات في السنوات الخمس أو العشر أو العشرين 
الماضية. سجل عدد السنوات والتغييرات الملحوظة

التضارب والنزاعات
اسأل عما إذا كانت هناك مجموعات أخرى )مثل: الصيادون الذين يستخدمون معدات 

مختلفة ، والسلطات ، والتجار ، والمجموعات السياحية ...( التي يتعارض معها 
السكان وسبب النزاع.

اسأل المشاركين إذا كان لديهم أية تعليقات أخرى حول هذه المنطقة.تعليقات إضافية
استخدم هذه المساحة لتسجيل أي معلومات إضافية أبلغ عنها المشاركين في المقابلة مالحظات
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الطرق الموحدة لمسح الموائل الطبيعية واألنواع الرئيسية في البحر األحمر وخليج عدن

رسم الخرائط التشاركية للمعارف المحلية - ) جميع المستخدمين (
بيانات المسح

الدولة
 SUD = Sudan, YEM = Yemen,   :سجل كود الدولة كاألتي

 .DJI = Djibouti

المكان
سجل موقع مكان إجراء المسوحات )على سبيل المثال ، اسم أقرب قرية 

أو موقع واتجاه الساحل(.
سجل التاريخ  كاألتي:  يوم/شهر/ سنةالتاريخ
سجل بداية ونهاية وقت المقابالتالوقت

Inter- )القائمون على المقابالت 

 (viewers

سجل اسم أو األحرف األولى من اسم األشخاص القائمين بالمقابالت 

)المحاورون(
Infor- )األفراد مصادر المعلومات 

 (mants
سجل أسماء األشخاص الذين يتم مقابلتهم )المخبرون(

بيانات الموقع

الرقم )كما هو على الخريطة(

اطلب من المشارك )المخبر( أن يرسم على الخريطة المناطق التي 

يستخدمها. قم بترقيم المنطقة على الخريطة وسجل رقم المنطقة 

المرسومة على الخريطة في نموذج المسح.

اسم المكان )المحلي(
اسأل عما إذا كانت المنطقة لها اسم محلي. سجل اسم الموقع في نموذج 

المسح.

ما الذي يميز هذه المنطقة؟

اطلب من المشاركين )السكان المحليين( أن يذكروا األنواع التي 

الحظوها في المنطقة أو ما هو سلوك األنواع الذي الحظوه في المنطقة 

، ولماذا هو مميز. سجل لماذا يعتقدون منطقتهم مميزة. استخدم مفتاح 

تعريف األنواع لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إعادة التعرف على األنواع.

خصائص الموئل 

اطلب من المشارك مصدر المعلومات أن يصف الموئل الذي يجري فيه 

النشاط )على سبيل المثال ، هل هو شعاب مرجانية ، رمال ، حشائش 

بحرية ، مانجروف ، وما إلى ذلك(. سجل نوع الموئل.

الوقت من العام

اسأل عما إذا كانت هذه المشاهدات قد تم مالحظتها في وقت محدد من 

السنة ؛ على سبيل المثال هل األنواع موجودة على مدار السنة أو خالل 

أشهر معينة فقط. سجل أية شهور تمت مشاهدتها عن طريق وضع 

عالمة في المربعات.
هل حدثت أي تغييرات في السنوات 

الخمس الماضية؟

اسأل عما إذا كان قد الحظ أية تغييرات في السنوات الخمس الماضية ، 

من حيث وجود ووفرة األنواع.

تعليقات إضافية

اسأل المشارك في المقابلة عما إذا كان قد الحظ أن الحيوانات تتصرف 

بطريقة معينة )التغذية ، التزاوج ، إلخ( ، أو إذا كان هناك أية إصابة 

للحيوانات )ندوب ، أو بسبب الصنارة ، إلخ(.

مالحظات
استخدم هذه المساحة لتسجيل أي معلومات إضافية أبلغ عنها المشاركون 

في المقابلة 
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