



 
 

 خبر صحفي

I خليج العق2ة تتضافر جهود األردن والدول المجاورة لل2حر األحمر وس*()ا من أجل 
JK

المحافظة عL مرجان ال2حر األحمر 
  

، وIS م2ادرة س*()Rة تPQط  IUVلل2حر األحمرمن ق2ل مركز ال2حر األحمر اإلقل I[طول الساحل الشما Lة عVانجاز أول مهمة علم
bائها  cd التعاون معf ،األرض Lة الواعدة عVآخر "ملجأ" للشعاب المرجان Lة لدراسة والمحافظة عVلوماسfالعلم والد J mnب

I خليج العق2ة. 
JK J mnالمحلي

  
I العق2ة وPمشاركة 

JK ةRQالتعاون مع محطة العلوم ال2حf خليج العق2ة I
JK المرجان Lة مختلفة عVمسوحات علمf امVتم الق

I والتن*ع  xyللنظام البي " I{م مرجVالوصول أول "تقيf ساهمت I �yبور�سودان، وال I
JK من جامعة ال2حر األحمر J mnسوداني J mnاحثf

I ألوسع مرجان امتدادا� عL اإلطالق عL مستوى ال2حر األحمر.  البيولو��
  

I العق2ة. حVث تم 
JK ةVة للشعاب المرجانVب محطة جد�دة لمراق2ة الحالة الصحVا ترك �كة أ�ض تضمنت هذە المهمة المش��

I ش2كة مراق2ة المرجان 
JK ةVالثان IS ة الرائدةVخليج العق2ة، لتصبح هذە التقن I

JK 2021 أواخر عام I
JK [ب المحطة األوVترك

I مواقع مختلفة عL طول ساحل ال2حر 
JK ميون إ] إقامتهاVاؤە اإلقلb cdو IUVيهدف من خاللها مركز ال2حر األحمر اإلقل I �yوال

األحمر. 
  

I روج لها مركز ال2حر األحمر اإلقلf IUVدعم رسIU من س*()ا،  �yة الVة العلمVلوماسfتمثل هذە المستجدات تطور ملموس للد
، س�ست�مل هذە المهمة  � جدا

�
I ال2حر األحمر المقاومة لتغ�m المناخ. ق2RQا

JK ةVة، من أجل الشعاب المرجانVمVفضل الجهود اإلقلPو
I شهر أ�لول هذا العام. 

JK I
جهودها من شمال خليج العق2ة وصوً¡ ا] جيبو��

  
  

 I
JK ةVدعــت لــها ســ*()ا لــصالــح الــشعب الــمرجــانــ I �yة الVة الــعلمVــلومــاســfــدأت الــدf ،الــعق2ة ¤ لــوزان، 11 آب 2022 - مــن شــمال خــليج الــعق2ة

I أظهـــرت مـــقاومـــتها لتغ�m الـــمناخ. مـــركـــز ال2حـــر األحـــمر  �yة الVالـــشعاب الـــمرجـــانـــ Lالـــمحافـــظة ع I
JK ـــارقـــة أمـــلf ISثـــمارهـــا، و I

ال2حـــر األحـــمر تـــأ��
J الـعلم والـدfـلومـاسـVة مـن أجـل دراسـة وحـفظ آخـر "مـلجأ" لـلشعاب الـمرجـانـVة عL األرض، أنجـز أول  mnـط بPQة تـR()*وهـو مـ2ادرة سـ ، IUVاإلقل

I بور�سودان. 
JK العق2ة وجامعة ال2حر األحمر I

JK ةRQالتعاون مع محطة العلوم ال2حf خليج العق2ة I[طول الساحل الشما Lة عVمهمة علم
  

ة عــلماء عــدة بــرامــج fــحثVة عــلمVة تهــدف إ]  c(ات مــكون مــن عVــق مــتعدد الج©ســRQــدا�ــة آب، أجــرى فــf [مــن نــها�ــة تــموز إ ، J mnلــمدة أســبوع
I �ستمر خالل السنوات القلVلة المق2لة.  I عL مستوى ال2حر األحمر والتن*ع البيولو��

Jمرجا� I xyإ»شاء أول نظام بي
  

I مـن خـالل دراسـة الـجينات الـمرتـ2طة بـها؛ حـVث تـم 
Jالـمنا� mف مـع التغ�Vالـتك Lة وقـدرتـها عVا®ـل الـشعاب الـمرجـانـVهـ Lامـج ع ركـزت هـذە ال��

 I
xل الـغذا�Vـة الـتمثfم اسـتجاV؛ تـقي(eDNA) I xyللحـمض الـنووي البي I

xل الـغذا�Vة الـتمثVة مـن خـالل عـملVـــــع تجـمعات األنـواع الـمرجـانـRتـقديـر تـوز
؛ تــقيVم تــأث�m الــتلوث fــالــ2الســ�Vك والــشوائــب الــمعدنــVة عL الــشعاب  I¹الخــلوي األســا I

xل الــغذا�Vــادة مــعرفــتنا حــول الــتمثRºلــإلجــهاد الحــراري لــ
 .Machine Learning I[استخدام التعلم اآلf ة الضحلةVعاد للشعاب المرجانfة األVاإلضافة ا] رسم خرائط ثالثf ،ةVالمرجان

  
I الـــعام 2001 عL أن يـــتم تـــط*Rـــر 

JK ـــأن " مـــنطقة الـــعق2ة االقـــتصاد�ـــة الـــخاصـــة ركـــزت مـــنذ ا»ـــشائـــهاf تVح عـــطوفـــة الـــمهندس نـــا�ـــف الـــ2خÉ
 I
JK ـةRQاة ال2حـVلـلمرجـان والـح I xyالـنظام البي Lة والـتطبيق وأن الـمحافـظة عVذلـك مـن خـالل األطـر الـقانـونـ Lـش�ل مسـتدام والـعمل عË الـمنطقة

I تـعمل عـليها السـلطة مـن خـالل عـدة مـشارRـــــع رئÌسـVة و هـامـة و مـنها ا»ـشاء المحـمVة ال2حـRQـة و مـركـز الـعق2ة  �yات الVخـليج الـعق2ة مـن األولـولـ
I ال2حـر 

JK الـمرجـان Lالجـراء الـدراسـات الـالزمـة لـلمحافـظة ع IUVيـنفذهـا مـركـز ال2حـر األحـمر االقل I �yة الVـة، و ان هـذە الـمهمة الـعملRQلـلعلوم ال2حـ
I خـليج 

JK ـةRQئة ال2حـÎالـب Lجيتها لـلحفاظ عVاتـ I اسـ��
JK دعـم جـهود سـلطة مـنطقة الـعق2ة االقـتصاد�ـة الـخاصـة I

JK األحـمر �ـساهـم مـساهـمة فـعالـة
العق2ة" . 

  
I مـن 

xب الـضو�Vك I الـعق2ة (نـظام حـساسـات ال��
JK ةVتـقودهـا سـ*()ا، تـم إ»ـشاء محـطة لـمراقـ2ة الـشعاب الـمرجـانـ I �yـالـتوازي مـع هـذە الـمهمة الf

 I[الــساحــل الــشما I
JK 2021 أواخــر عــام I

JK .شــمال خــليج الــعق2ة I
JK ة لــلمرجــانVــدة مــراقــ2ة الــحالــة الــصحRQــقة فــRQــطf مــما �ــعزز ،(WALZ كة cd

لخليج العق2ة. 
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تـــتكون محـــطة مـــراقـــ2ة الـــمرجـــان مـــن مجـــموعـــة مـــن المســـ�شعرات الـــموضـــوعـــة عL عـــمق 6 أمـــتار لـــرصـــد االســـتجاfـــة الفســـيولـــوجـــVة لـــلشعاب 
نت fـمتاfـعة »ـشاط وتـن*ع أسـماك  ا تـحت الـماء �ـسمح ومـن خـالل مـتصفح األن�� mـام�b ا �الـمرجـانـVة والـعد�ـد مـن الـمعاي�m الـبÎئVة. bـما يـتضمن أ�ـض

الشعاب المرجانVة fاإلضافة إ] تصبغ الشعاب المرجانVة، و×ذا لزم األمر، الÖشف عن العالمات األو] الحتمال تÕيVض المرجان. 
  

I ال2حــر األحــمر، bــما 
JK ة فــقطVاألردن، والــثانــ I

JK ةVــاســتضافــة أول محــطة لــمراقــ2ة الــشعاب الــمرجــانــf الــعق2ة I
JK ــةRQتفخــر محــطة الــعلوم ال2حــ"

I العق2ة. 
JK ةRQالسوالمه، مدير محطة العلوم ال2ح ILقول الدكتور ع�

  
I خـليج الـعق2ة، كجـزء مـن السـVاسـة 

JK ةVـز مـراقـ2ة صـحة الـشعاب الـمرجـانـRºة الـرائـدة لـمركـزنـا واألردن تـ�يح تـعVوقـال د. الـسوالـمه " أن هـذە الـتقن
I هذا الجزء من ال2حر األحمر fدعم من سلطاتنا". 

JK ة والحفاظ عليهاVالشاملة لدراسة الشعاب المرجان
  

I األ»ــسجة الــمرجــانــVة عــن طــRQــق 
JK تــ�افــل I

JK شÌتــع I �yــة الRQلــلطحالــب المجهــ I
xل الــضو�Vة أداء الــتمثVسجــل محــطة مــراقــ2ة الــشعاب الــمرجــانــ�

 I
JK وجـــود هـــذە الـــطحالـــب Lة الـــصل2ة عVالـــواقـــع، تـــعتمد مـــعظم الـــشعاب الـــمرجـــانـــ I

JK .لVلوروفـــÛة اإلشـــعاع الـــمن2عث مـــن أصـــ2اغ الـــVـــمb اسVقـــ
أ»ـسجتها لـضمان إمـدادهـا fـالـطاقـة، وPـالـتا]I تـنمو وتـقاوم االضـطراfـات الـبÎئVة. تـلتقط هـذە الـطحالـب طـاقـة الـشمس وتـحولـها إ] مـغذ�ـات تـمثل 

ما �صل إ] 90٪ من احتVاجات الطاقة للشعاب المرجانVة. 
  
  

 ILل الــضغط المحــVتــقل Lا كــنظام إنــذار مــ2كر للســلطات الــذيــن �ــمكنهم الــعمل ع �وRــضVف: "هــذا ال �خــدم األغــراض الــعلمVة فحســب، fــل أ�ــض
عL الشعاب المرجانVة عندما تتطور الظروف المجهدة". 

  
 ، IUVذلــك مــركــز ال2حــر األحــمر اإلقل I

JK ــماf ،ــفضل دعــم الــمؤســسات الــمختلفةf 
�
I الــعق2ة مــمكنا

JK ةVس محــطة مــراقــ2ة الــمرجــان الــثانــÌأصــبح تــأســ
I المعهد الفدرا]I الس*()ي للتكنولوجVا f (EPFL)دعم من االتحاد الس*()ي. 

JK 2019 عام I
JK م2ادرة تم إ»شاؤها ISو

  
I المعهــد الــفدرا]I الــس*()ي لــلتكنولــوجــVا (EPFL) ومــديــر 

JK ةVة الــبيولــوجــVاء الــجيولــوجــVمVÖس مخت�� الــÌسور أنــدرس مــايــبوم، رئــÌوفــ قــال ال��
J و»)c محــطة مــراقــ2ة  mnميVائــنا اإلقلb cd شــمال خــليج الــعق2ة مــع I

JK فVــت هــذا الــصRQأجــ I �yة الVإن الــمهمة الــعلم" IUVمــركــز ال2حــر األحــمر اإلقل
صحة المرجان الثانVة IS مصدر رضا عميق لمركزنا". 

  
I ال2حــر األحــمر fــفضل الــدعــم الــقوي مــن 

JK ةVالــشعاب الــمرجــانــ Lــديــن لــلحفاظ عRQــن الــفRسور مــايــبوم، "تــم تــحقيق هــذيــن اإلنــجازÌوفــ تــابــع ال��
I ال2حر األحمر fأ®مله". 

JK ا للغا�ة لمواصلة أ»شطتنا �R*ا ق �I ال2لدان المعنVة و(ش�الن �شجVع
JK السلطات

  
I لـلنظم الـمرجـانـVة  وفـسور مـايـبوم عL "أن الهـدف هـو إ»ـشاء أول تـقيVم عL اإلطـالق عL مسـتوى ال2حـر األحـمر لـلتن*ع الـبيولـو�� bـما أوضـح ال��
I الـدول الـمحVطة لل2حـر األحـمر مـن تـعRºـز سـVاسـاتـهم الـبÎئVة والـمحافـظة 

JK سـتمكن أصـحاب الـمصلحة I �yة مـوحـدة، والVأسـاس بـرامـج عـلم Lع
I أظهرت قدرتها االس�ثنائVة عL التكVف مع تغ�m المناخ".  �yة، والVالشعاب المرجان Lع

  
 Lة لـلمرجـان عVة االسـتكشافـVمـن محـطة مـراقـ2ة الـمرجـان الجـد�ـدة والـدراسـة الـعلم æًـb صـورهـا مـن خـالل çأب I

JK ةVة الـعلمVـلومـاسـfالـد Lتتجـ
، fـدعـم رسIU مـن االتـحاد الـس*()ي، لـتعRºـز دراسـة وحـما�ـة  IUVـدعـو لـها مـركـز ال2حـر األحـمر اإلقل� I �yلخـليج الـعق2ةال I[طـول ا الـساحـل الـشما

 . IUVال2حر األحمر من خالل تقارب إقل I
JK ةVالشعاب المرجان

  
 I
JK دول ال2حـر األحـمر األخـرى I

JK أ�ـلول الـقادم، ثـم I
JK I

I جـيبو��
JK ـعثة أخـرىf شـمال خـليج الـعق2ة I

JK ةR()*ادة سـVـقf [هـذە الـمهمة األو ILVوسـ
السنوات التالVة. 

  

*** 
لإلعالم:

محطة العلوم البحرية
الدكتور علي السواملة

مدير محطة العلوم البحرية
A.Sawalmih@ju.edu.jo :البريد االلكتروني
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