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سبيل المثال الزلنا النعرف العوامل التي تتحكم في ظاهرة ازدهار و انحسار هذ المحار علي نطاق واسع ؟ وما هو تأثير هذه 

)لوريبس( و )دوزينيا( المهيمنين في هذا النظام البيئي ؟ الديناميكية على األعشاب البحرية و نوعي   

لقد اقيمت تجربة تحديد مدى مرونة األعشاب البحرية في التعامل مع اإلضرابات وكذلك قدرتها على استعمار األماكن التي ماتت فيها 

رية ونوعية الرواسب ووضعية المغذيات على نفس المسطح المدي بدون األخذ بعين االعتبار التأثير المحتمل لقوة التيارات البح

( وعليه ومن 3، هذه العوامل تبين لنا فيما بعد أنها تلعب دورا هاما في أداء ومقاومة األعشاب البحرية لالضطرابات )الفصل  المعدنية

جربة في مناطق متعددة أجل فهم أعمق يسمح بالتنبؤ بإمكانية مقاومة وأداء هذه األعشاب على نطاق واسع فإن علينا تكرار هذه الت

 . متباينة في القوى المائية الدافعة

وأخيرا فإن نتائج التغير في هيكلة أنواع الطيور المائية في المنطقة سلط الضوء على ضرورة وضع برنامج بحث ومتابعة طويل األمد 

، القائمون على  نظم البيئية لحوض آرغين، حيث أن هذه الطيور توفر نافذة لالطالع على مدى استدامة وأداء ال ألعدادها وموائلها

البيئية وأصحاب المصالح عليهم السعي من أجل إقامة برنامج متابعة طويل األمد للمكونات البيولوجية )طيور،  المحمية والمنظمات

، تدفق المغذيات  سبات، التر ، الرياح ، والعوالق البحرية( ولال إحيائية )درجات الحرارة ، أعشاب بحرية ، حيوانات القاع ثدييات

، إن فهمنا الحالي ألداء المسطحات  ، وصفاء وجودة المياه البحرية( والتي تشكل مؤشرا مهما عن مدى صحة هذه النظم المعدنية

المدية لحوض آرغين مبني بشكل كبير على الجهود التي يقوم بها الباحثون الهولنديون في المعهد الملكي الهولندي لبحوث البحار 

. وبجب التنويه إلى أن  لك جامعة "خرونيجن" واللذين لم يفتؤوا ينظمون رحالت علمية سنوية منذ الثمانينات من القرن الماضيوكذ

( يتم IMROPبرنامج المتابعة طويل االمد للصيد واالسماك المقام به من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد )

ظم البيئية في المحمية ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تعميق فهمنا لها وفي فهم تأثير ديناميكية وضعه مؤخرا في السياق العام للن

. كخالصة فإن المنطقة سوف تستفيد بشكل كبير من إقامة  (Lemrabottاألسماك على بقية العوامل األخرى حتى تكتمل الصورة )

كذلك للعوامل لال إحيائية والمناخية السائدة. ونظرا للتراجع الحاصل في أعداد برنامج تقييم طويل األمد لحيوانات القاع والطيور و

الطيور المهاجرة على طول مسار الهجرة الشرق أطلسي فإنه من الواجب علينا إعداد برنامج متابعة لها خاص بحوض آرغين على 

 .  ت بشكل مستمر" وذلك عن طريق تكوين وتخصيص فريق ميداني ثابت يجمع المعلوماIMROPطريقة "

ويجب التنويه هنا إلى أن البرنامج الهولندي الموريتاني لمتابعة ودراسة طيور ألمالعقي الموريتانية قد ساعد كثيرا على التعرف على 

. أما فيما يتعلق بطائر مالك الحزين  (Piersma et al., 2012متطلباتها البيئية وعلى تحسين ظروف تعشيش هذا النوع المهدد )

، وإن عدم  موريتاني فإن وضعيته البيئية غير معروفة لحد كبير رغم أن مسؤولية حمايته تقع بشكل كامل على الدولة الموريتانيةال

وجود أي معلومات بيئية عن هذا النوع بما فيها وضعية حمايته )التزايد ، التناقص( لمقلق جدا على مستقبل هذا النوع ولذلك فإنه من 

 اسة عن وضعيتها ونسبة نموها )برامج تختيم وتعليم ومتابعة(. المستعجل إقامة در

من خالل عرض ومناقشة هذه األطروحة أمام الجمهور فإني أقدم التزامي التام إلدارة الحظيرة الوطنية لحوض آرغين وللدولة 

يرة الوطنية لحوض آرغين لديها كل ، وإني مؤمن كل اإليمان أن الحظ الموريتانية من أجل أي مساعدة من شأنها تحقيق هذه األهداف

المؤهالت لتصبح مركزا دوليا نموذجيا لدراسة وتقييم جهود المحافظة في المناطق الساحلية وألن تلعب الدور المحوري المرجو منها 

. رف الجميعفيما يتعلق بمتابعة ودراسة هذه النظم البيئية العالمية والمترابطة والتي يجب أن تكون محل اهتمام ومتابعة من ط   
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فقد وجدنا أدلة قويا علي وجود معيار "التباطؤ الحرج" كردة فعل لألعشاب البحرية قبل الموت علي امتداد الفصل الرابع  أما في

، كما كشفت هذه النتائج أن هذ النوع من األعشاب البحرية له  االنحدار المدي )الجفاف المدي( في حد تواجدها الجنوبي من العالم

عيفة علي استعمار المناطق الميتة، مما يوحي أن هذه المروج على حافة نقطة تحول من مسطحات مخضرة إلي أخري مقدرة ض

، إضافة إلي ذلك فقد أوضحنا تجريبيًا أن احتمال التعافي من االنهيار ارتبط بشكل كبير بحجم االضطراب  جرداء خاصة المرتفعة منها

خذه في الحسبان في الدراسات التي تستخدم معيار "التباطؤ الحرج" كإنذار مبكر في النظم وحددنا حجم االضطراب كبعد جديد يجب أ

، وأخيرا فقد تبين لنا أن استخدام معيار "التباطؤ الحرج" يمكن أن يستدل به علي حساسية األعشاب البحرية للجفاف المدي  البيئية

ء علي هذا "التباطؤ الحرج" المشاهد في حوض آرغين يمكن التنبؤ باحتمال . بنا والظروف الجوية القاسية الناتجة عن التغير المناخي

. حدوث تناقص في الغطاء العشبي مرتبط باالرتفاع وكذلك تناقص في مقدرة المسطحات العلوية في مقاومة االضطرابات  

اون ثالثي مشترك بين طائر النحام فقد برهنا تجريبيا علي أن األنظمة المزركشة لحوض آرغين ناتجة عن تعالفصل الخامس أما في 

الموئل، هذا التفاعل الدوري بين  لتضاريس التربة في هذالوردي و السلطعون البحري وطحالب الدياتومز وذلك من خالل هندستها 

جهة و  حيث يعمل طائر النحام والسلطعون من علي نظام بيئي ذاتي التحفيزيمكن اعتباره كأول مثال بحري هذه المكونات الثالثة 

، لقد سلطنا الضوء في هذا الفصل على  طحالب الدياتومز من جهة أخري علي تعزيز متبادل للموارد وإعادة تدويرها وتحفيز إنتاجها

أن العديد من التفاعالت البيئية يمكن دراستها و إظهارها فقط في الموائل البكر الخاضعة لحماية جيدة والتي مازالت الحيوانات تعيش 

.   ام تام كما هو الحال في محمية حوض آرغينفيها بوئ  

مع نتائج  1980واألخير قمنا بجمع نتائج سبع عمليات جرد كاملة للطيور المائية في حوض آرغين منذ يناير الفصل السادس  في

تغير في التركيبة وبعد تحليلهما إحصائيا تبين لنا حصول  2003عمليات جرد سنوية إضافية تم إجراؤها في منطقة "إويك" منذ عام 

، النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى حدوث انخفاض عام في األنواع التي تعتمد  الهيكلية لهذه الطيور خالل العقود األربعة الماضية

على المسطحات الطينية المدية للتغذي وزيادة في األنواع التي تتغذي على األسماك الصغيرة والجمبري في القنوات و المياه 

. كثرعمقااأل   

؟ : ما هي الحلقات المفقودة إتجاهات للبحث في المستقبل  

أجابت هذه األطروحة على بعض األسئلة الهامة والملحة في النظم البيئية المدية الضحلة ومألت بعض الفراغ الموجود في معرفتنا عن 

ا على التعاطي مع االضطرابات وتأثير ديناميكيتها علي بيئات األعشاب البحرية في المنطقة شبه االستوائية وخاصة فيما يتعلق بقدرته

لة أخري ال تقل ، و كما هي العادة في العلوم التجريبية فغالبا ما ينتج عن محاولة اإلجابة عن بعض األسئلة المهمة أسئ السلسلة الغذائية

، و في ما يلي سوف أقترح اتجاهات مستقبلية  أهمية بعضها قد يصبح من األسئلة المفاتيح التي يحتاج اليها في صيانة و إدارة البيئة

. للبحث العلمي وبرامج للمتابعة طويلة األمد في حوض آرغين حتي يتسنى لنا حماية المنطقة بشكل فعال و مستديم   

كل جلي أن مسطحات األعشاب البحرية تطبعها الديناميكية مع ما يترتب على ذلك من تأثير في وظائف النظام البيئي لقد أتضح لنا بش

، لقد أصبحت العوامل المسببة لتغير غطاء األعشاب البحرية معروفة  كتركيبة و هيكلة حيوانات القاع وكذاك اإلنتاجية )الفصل الثاني(

، فردة فعل حيوانات القاع علي التغير في الغطاء العشبي للمسطحات  آلليات ليست مفهومة بشكل كاملعندنا و موثقة لحد كبير ولكن ا

مبني علي دراستين استقصائيتين فقط عوضا عن تسلسل زمني الشيء الذي ترك فجوة مهمة في فهمنا للديناميكية الموسمية لهذه 

لي ذلك فتحاليلنا لهيكلة حيوانات القاع لم تأخذ بعين االعتبار المحار اإلفريقي ، عالوة ع الحيوانات وكذلك التباين الطبيعي بين السنوات

، و في الواقع و  )سنليا سينليس( الكبير الحجم و الذي الشك حد من فهمنا لهذه الديناميكية المشاهدة لألعشاب البحرية و حيوانات القاع

النوع المنتشر في حوض آرغين علي ديناميكية هذه النظم البيئية ، فعلى لحد الساعة فليست هناك أي دراسة تقييمية عن مدي تأثير هذ   
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 خالصة األطروحة

 الدوافع و األهداف

يلعب حوض آرغين دورا بيئيا عالميا و محوريا علي مسارات هجرات الطيور و األسماك حيث أن المنطقة تحتضن أكبر تجمعات 

تمركز للطيور البحرية المعششة في إفريقيا، كما أنها أهم حضانة لألسماك في للطيور الشاطئية المهاجرة في العالم وكذلك أكبر 

المنطقة بما فيها أنواع ذات أهمية اقتصادية كبيرة للوطن، باإلضافة إلي ذلك يحتضن حوض آرغين أكبر كم من مسطحات األعشاب 

ور شرق األطلسي، عالوة علي ذلك و بالرغم من أن البحرية في أفريقيا وتعد من المناطق االكثر صيانة على طول مسار هجرات الطي

المنطقة لم تعد متأثرة بأي مجري نهري دائم فإنها الزالت تلعب و تؤدي نفس الدور ألذي تلعبه بقية مصبات األنهار العالمية مما يجعل 

  حوض آرغين إذن المصب النهري األحفوري الوحيد في العالم.

لعبه مسطحات األعشاب البحرية في حوض آرغين إال أنها لم تحظ باهتمام كبير مقارنة على الرغم من الدور الحيوي الذي ت

بالمسطحات التي تقع شمالها على طول مسار هجرات الطيور شرق األطلسي وأبسط مثال علي ذلك عدم وجود أي دراسة عن مدي 

. الهدف الرئيسي من  ي حالة حدوث انهيار لغطائهامرونة هذه المروج في التعاطي مع الضغوط البيئية ومدي قدرتها علي التعافي ف

هذه األطروحة هو اكتساب فهم أعمق لطبيعة المسطحات البحرية في حوض آرغين خاصة ما يتعلق بديناميكيتها وقدرتها علي التحمل 

ام أرشيف صور القمر الصناعي إلي تقييم التاريخ الديناميكي لهذه المسطحات عن طريق استخد أوال، وللقيام بذلك فقد هدفت  و التعافي

، التنوع( و اإلنتاج الحيوي الثانوي لتجمعات حيوانات القاع ألتي تعيش في  ، الكتلة الحيوية الندسات وكذلك مقارنة هيكلة )الحجم

دراسة يا ثان(. 2014( و اآلخر حديث )1986الترسبات الطينية لهذه المسطحات بين مسحين استقصائيين واسعي النطاق أحدهما قديم )

تأثير الحركة الهيد وديناميكية )قوة دفع وطبيعة حركية المياه البحرية( على استقرار األعشاب البحرية و طبيعة تشكلها المورفولوجي 

دراسة احتماالت تعافي األعشاب  ثالثا.  ومحتواها من المغذيات المعدنية وكذلك ردة فعلها اتجاه جرعات زائدة من المغذيات المعدنية

بحرية بعد تعرضها لالنهيار علي امتداد االنحدار المدي الجزري وكذلك تحديد العوامل البيئية الرئيسية التي تؤثر على معدل ال

دراسة اآلليات الكامنة وراء تشكل وأداء النظام البيئي "الزركشي" الموجود في بعض المسطحات المرتفعة  رابعا.  احتماالت التعافي

خيرا دراسة ديناميكية تجمعات الطيور المائية في حوض آرغين بشقيها الشاطئية والبحرية على مدى العقود وأ . خامسا بحوض آرغين

 األربعة المنصرمة وكذلك مناقشة اآلليات التي من المحتمل ان تكون قد ساهمت في تغير أعدادها و مكوناتها. 

 النتائج الرئيسية

ل تغيير جذري على نطاق واسع في هيكلة حيوانات القاع من مسطحات تسودها أدلة قوية علي حصوالفصل الثاني لقد وجدنا في 

، هذا التغير تزامن مع تضاعف في غطاء األعشاب البحرية و إلى انخفاض  الديدان الحلقية إلي أخري تهيمن فيها األصداف البحرية

. هذه النتائج أضافت المزيد من  ذية الطيور الشاطئيةكبير في اإلنتاج الحيوي الثانوي بصفة عامة وكذلك في أعداد أنواع مهمة في تغ

، فإضافة إلي فقدان موائل ومستقرات  المخاوف علي مستقبل هذه الطيور التي تعاني أصال على طول مسار الهجرة شرق األطلسي

في جهود المحافظة وإدارة المنطقة مهمة علي امتداد هذا المسار يبدو أن فقدان فرائس رئيسية يمثل جانباً مهماً ينبغي أخذه في الحسبان 

 مستقبال. 

فقد أثبتنا أن طبيعة القوي الحركية للمياه كان له تأثير مكاني وزماني كبير على محتوي األعشاب  الثالث الفصلأما في  

وجدنا أيضا أن  ، كما البحرية من المغذيات المعدنية حيث أن مستوي المغذيات ينخفض طرديا مع زيادة طاقة وقوة األمواج البحرية

حجم تأثير الزيادة المفرطة من المغذيات اختلف بشكل كبير بحسب القوي الدافعة البحرية حيث أن تسميد األعشاب البحرية في مناطق 

ن ، كما ثبت لدينا من خالل هذه الدراسة أ التيارات القوية أدي إلي موتها في حين لم تتأثر كثيرا في المناطق الخاضعة لتيارات ضعيفة

.  األعشاب البحرية في حوض آرغين تعاني من نقص كبير في عنصر النيتروجين المهم لنموها  
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شكر وتقديركلمة   

د وعلى آله وصحبه ومن الحمد هلل رب العالمين الذي بنعمه تتم الصالحات  والصالة والسالم على أشرف األ نبياء والمرسلين سيدنا محمد

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فإني أشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله فله الحمد أوالً وآخرا ثم 

الحظيرة الوطنية لحوض آرغين علي الثقة  . إني ممتن للسادة مدراء أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد المساعدة خالل هذه الفترة

,  والدعم المادي والمعنوي المتواصل الذي ما فتؤو يقدمون لي من اجل اكمال هذه الدراسة واخص بالذكر د. سيدي محمد ولد أمين

. محمد يوسف دياݣانا واالستاذ عالي ولد محمد سالم  

ل هذا البحث مندو البداية واذكر هنا ال علي سبيل الحصر السادة الشكر موصول للذين واكبوني ودعموني من اجل مواصلة واكما 

, منه ولد محمد صالح و احمدو ولد  , آمادو كيدي , الشيباني ولد السنهوري , عبد هللا ولد معلوم , لمهابة ولد يرب أباية ولد سيدينا

, سدوم  دانية المعتبرة من طرف آمادو عبد الرحمن صال. هذه الدراسة لم تكن لتري النور لوال الدعم اللوجستي والمساعدة المي حمادي

, الحسن ولد محمد  يݣ, آبو  , محمد احمد سيدي الشيخ , سيدي يحيي لمرابط , محمد شداد , محمد كمرا , محمد سالم الهادي ولد أباه

. و با آبدول, أحمد شيخاني ولد لمات و ماماد , أحمد سيدي محمد , باباه ولد أمبارك , أمبارك صنݣي العبد  

  إهداء

أهدي هذه المنحة الربانية الي من ربوني وسهروا علي تكويني ورعايتي مندو الصغر والدي العزيزين أطال هللا بقاءهما في صحة 

. من أخوالي وأعمامي حفظهم هللا ورعاهمالكريمتين , والي إخوتي و أخواتي وبقية أفراد العائلتين  وعافية ورضا منه  

بتغمدهم  يرحمهم و أشخاص كثيرا ما قدموا لي النصح والمساعدة راجيا من  هللا العلي القدير أن لخمسةدي هذ العمل وفي األخير أه

, ومحمد ولد  سالماتا صو)ببي(  , )بتي با( , با مامادو أوسمان , سيدي محمد ولد بده : مامادو ݣالو في فسيح جناته إنه القدير علي ذلك

  اللب.

  

https://www.ra2ed.com/رفاهية/65591/عبارات-شكر-وامتنان
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