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إدارة المشروع:

ملخـــــص الموضـــــــوع

ي�أتي هذا امل�س��ح ا�س��تكما ًال مل�س��ح مماثل �أجري يف عام  2003و  .2013وتبنى نتائج امل�س��ح املقرتح على عينات
املخزون ال�س��مكي با�س��تخدام �ش��باك ال�صيد اجلر القاعية .وقد طلبت وزارة التغري املناخي والبيئة من معهد
الكوي��ت للأبح��اث العلمي��ة تق��دمي مق�ترح لإج��راء ه��ذه الدرا�س��ة عل��ى ط��ول ال�س��احل ال�ش��رقي لدول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة (بح��ر عم��ان) .يب�ين ه��ذا امللخ���ص املق�ترح الفن��ي للإط��ار العام مل�س��ح الأ�س��ماك القاعية من
�أج��ل تقيي��م الو�ض��ع احلايل ملخزون الأ�س��ماك القاعية الرئي�س��ية ور�صد التغ�يرات الناجمة عن �ضغط ال�صيد.
شكل 1.1
خريطة تظهر محطات مسح المخزون السمكي
في بحر عمان
(المصدر :معهد الكويت لألبحاث العلمية)
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م�سح خمزون الأ�سماك القاعية يف ال�ساحل ال�شرقي با�ستخدام �سفينة الأبحاث التابعة ملعهد
الكويت للأبحاث العلمية (باحث )2
تقدير الكتلة احليوية للمخزون وحتديد التوزيع اجلغرايف والزمني له
�إجراء الدرا�سات البيولوجية على �أنواع خمتارة
درا�سة العوامل البيئية الرئي�سية التي ت�ؤثر على الرثوة ال�سمكية
درا�سة مقارنة للمخزون ال�سمكي القاعي ت�شمل الأعوام  ،2011 ،2003و 2017
جمع بيانات حول اخل�صائ�ص اجليوفيزيائية للمواقع التي مت م�سح املخزون القاعي فيها

شكل 2.1
خريطة تظهر محطات مسح المخزون السمكي
في بحر عمان
(المصدر :معهد الكويت لألبحاث العلمية)
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التوجهـات المستقبليــة

ARAB EMIRATES EAST COAST DEMERSAL FISH
STOCKS
COOPERATION WITH KUWAIT INSTITUTE FOR
)SCIENTIFIC RESEARCH (KISR

تخ��دم خمرج��ات ه��ذه الدرا�س��ة الدرا�س��ات امل�س��تقبلية حلال��ة املخ��زون ال�س��مكي القاع��ي يف مي��اه الدول��ة املطل��ة عل��ى بح��ر عم��ان ،وت�س��جل تغريات كمي��ات املخزون
ال�س��مكي حت��ى ع��ام  2017وته��دف لدع��م الق��رارات الوزارية امل�س��تقبلية املنظمة لقطاع امل�صائ��د يف الدولة.
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