ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

شوال  1438هـ  -يونيو 2017م

»

الصفحة األولى...

• «�إجنيل الطفولة ال�سرياين»
• جوفاين �سانتامربوجيو

• «ال وجود ل�شمال واحد»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�إبادات جماعية»
• كليم

• «الإ�صالح الفا�شل»
• حممد �سمري مرت�ضى

• «مع الهجرة»
• فران�سوا هريان

• «معاناة العِلم»
• ليو كالين

• «ما بعد بيكيتي»
• جمموعة م�ؤلفني

هالل الحجري
من الأطروحات التي �أجنزها العمانيون يف اخلارج درا�سة بعنوان
«تكامل البيانات امل َ َكانية لإدارة م�صائد الأ�سماكِ البحرية يف عُمان»،
قدمها يون�س بن خلفان الأخزمي لق�سم اجلغرافيا بجامعة ل�سرت يف
بريطانيا للح�صول على الدكتوراه �سنة .2000
تتكون الدرا�سة من ثمانية ف�صول ،ويذكر الأخزمي يف ملخ�صها �أن
ٌ
«كلمات رمبا تتوق
النف�س �إىل ِ
ُ
•
�سماعها» البحوث ال�سابقة قد �أ�شارت �إىل تزايد احلاجة �إىل ا�ستخدام ُن ُظ ِم
جيه
هي
• جوجن
املعلومات اجلغرافية يف �إدارة املوارد البيئية والطبيعية؛ فالغابات،
واملناطق ال�ساحلية ،والزراعة ،وا�ستعمال الأر�ض ب�شكل عام من بني
املجاالت التي ل ِعبتْ فيها نظ ُم املعلومات اجلغرافية دورًا �أ�سا�سيا يف
التخطيط والإدارة� .أما م�صائد الأ�سماك البحرية ،وهي ٌ
جمال �آخر
ّ
ال�ستغالل املوارد الطبيعية ،ف�إن نظ َم املعلومات اجلغرافية مل ُتوظ ْف
فيها َب ْع ُد على نحو كامل .وعليه ،ف�إن الأخزمي يف درا�سته هذه تطرق
لتطبيق تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية على م�صائد الأ�سماك
البحرية.
يف هذا العمل ا�ستخدم الباحث البيانات التجارية لل�صيد؛ لتو�ضيح
الت�سهيالت التي قد تو ّفرها نظم املعلومات اجلغرافية لإدارة م�صائد
الأ�سماك ،وعلى وجه التحديد ناق�ش ثالثة �أنواع خمتلفة من
بيانات ال�صيد يف عمان ( تختلف من حيث ال�شكل الأ�صلي ،وطريقة
اجلمع ،والب�صمة اجلغرافية) ،كما ناق�ش جم َع البيانات ،ومعاجلتها،
• «نهاية اخليمياء»
وت�صفيتها ،و�إعدادها ل ُت َ
دخل يف قاعدة بيانات ارتباطية .ويرى
• مريفن كينج
الباحث �أن التكامل املكاين للبيانات ،رغم التحديات املرتبطة ،ميثل
خطوة �أ�سا�سية .وقد ا�ستخدم حلل تلك امل�شكلة طريقتني من تكامل
البيانات :حتديد املنطقة واملَدى؛ فقد ّ
وظف كليهما لعر�ض البيانات
على م�ستويات خمتلفة من الإدارة واتخاذ القرار.
كما �أن الباحث ا�ستخدم ت�صوّراتٍ بديلة من نظم املعلومات اجلغرافية
مبا يف ذلك توزيع امل�صايد الكلية ،وال�صيد ح�سب ا ُ
جلهْد وامل�ساحة،
وكثافة ال�صيد ،والتحليل املكاين والزماين .وبتوظيف القدرة
التحليلية لنظام املعلومات اجلغرافية مت ّكن الباحث من عر�ض
النتائج املتعلقة بالعنا�صر الآتية :مناطق ال�صيد املف�ضلة ،وامل�صيد
املتو ّقع لكل منطقة ،ومواطن الأ�سماك عالي ِة اجلودة ،واملناطق
غري امل�ستغ ّلة ،واملناطق امل ُ ْ�شتبَه بتع ّر ِ�ضها لل�صيد اجلائر .كما �أن
الباحث ناق�ش �أي�ضا البيانات املائية والبيولوجية (البيانات املتعلقة
• « الع�صا الغليظة»
بالبيئة البحرية) مثل درجة حرارة �سطح البحر ،والأك�سجني املُذاب،
• �إليوت كوهني
وامللوحة ،و تقرير عام  1995حول ال ُك َتل احليوية للعوالق احليوانية
املتعلقة بال�صيد.
وقد تو�صل الباحث �إىل �أن تركيز ال�صيد يكون �أك َ
رث داخ َل مناطق
ا ُ
جلرُفِ القارّي من املياه العميقة؛ لكونها مناط َق تتميز ب�إنتاجية
الأ�سماكِ الكبرية ووفرة العوالق احليوانية .وقد وجد �أي�ضا �أن
الأ�سماك ال�سطحية تتوفر بكثافة �أكرب يف اجلزء ال�شمايل من املياه
العُمانية (خليج عُمان) بينما تتجمع الأ�سماك القاع ّية ب�شكل �أكرث
يف اجلزء اجلنوبي من البالد (بحر العرب) .وقد وجد �أي�ضا �أن
مناط َق خمتلفة يف عُمان ،رغم �أنها ُ
ذات �صيد كثيف وم�ستمر على مر
ال�سنني ،ف�إنه ب�شكل عام ال يُوجد دليل على تع ّر�ضها لل�صيد اجلائر،
كما �أن بع�ض املناطق مل تكن ُت�ستخدم ب�شكلٍ كامل على الرغم من
�أن هذه الدرا�سة اكت�شفتْ �أنها تتميز باحتمال ّي ِة توافر كميات كبرية
من الأ�سماك.

• «دليل �أك�سفورد»
• خالد الرويهب وزابينه �شميدتكه
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