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 التنوع الحيوي حماية

 

إن االنقراض هو النتيجة األخطر للعوامل التي تهدد التنوع الحيوي و التي ذكرناها في محاضرة 
لذلك البد من اتخاذ إجراءات و تدابير , و ذلك ألنه غير قابل لإلصالح و االستدراك, سابقة

 .االنقراضتضمن صيانة التنوع الحيوي و حمايته تجنبًا للوصول لمرحلة 

 

 : Hotspots الساخنة( البؤر)النقاط  -أولا 

تقنيًا و )نتيجة تسارع عمليات االنقراض و استحالة حماية التنوع الحيوي في كل مناطق األرض 
القتراح مناطق ذات أولوية للحماية و سميت  8811فإن ذلك قد دفع العلماء في عام ( مالياً 

 .بالنقاط الساخنة

إذًا هي مناطق جغرافرية تمثل تنوع حيوي مهم و غنى عاٍل باألنواع النباتية و النقاط الساخنة 
 .الحيوانية والتي تتعرض لمخاطر االنقراض على المدى القصير

أول ( على الطبيعة منظمة غير حكومية للحفاظ( )CI)أنشأت المحافظة الدولية  8818في عام 
وفقًا ( عالم في البيئة و التنوع الحيوي)ز خريطة للنقاط الساخنة و التي حددها نورمان ماير 

فعالية للحد من سعيًا لتحديد األماكن األكثر , لمعايير تستند بشكل رئيسي على النباتات
 .االنقراض الحالي

 :المعايير 

 :تعتبر المنطقة نقطة ساخنة إذا حققت المعيارين التاليين 

من األنواع الموجودة على % 1.0أي )نوعًا نباتيًا وعائيًا متوطنًا  8011تحتوي  -8
 (.األرض

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
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 .من المواطن األصلية في المنطقة% 01ضياع  -2

 .يتطلب معرفة جيدة باألوساط و الكائنات المختلفةإن تحديد هذين المعياريين 

إن وجود نقطة ساخنة ال يعني غياب اإلنسان من المنطقة فالكثافة السكانية تتراوح ما بين 
لكن مع , نسان حاضرة في هذ  المناطق كالزراعة مثالً و نشاطات اإل 2كم/ نسمة 332 -4

 .ذلك فليس هناك معايير إنسانية في اختيار النقاط الساخنة

 :توزع النقاط الساخنة  

من سطح % 2.3نقطة ساخنة في العالم تمثل مساحة  34سمحت المعايير السابقة بتحديد 
% 01تتضمن هذ  النقاط . المختلفةاألرض موزعة عشوائيًا و بشكل غير منتظم في القارات 

 .من الثدييات و الطيور و البرمائيات% 42من النباتات الوعائية و 

 :أهم النقاط الساخنة في العالم 

 : جبال األنديز المدارية -
من النباتات األرضية رغم % 81و هي النقطة الساخنة األغنى باألنواع حيث تحوي 

 .من مساحة األرض% 8أنها تشغل فقط 
 ( فالديفيا) الغابات المعتدلة في تشيلي -
 : بعض المناطق الصحراوية و الجبلية -

على عكس ما يعتقد فإن المناطق الصحراوية و الجبلية تحوي بعض النقاط الساخنة 
  .ناضولية و الهيماالياالمنطقة اإليرانية األكالقرن اإلفريقي و 

 : المناخ المتوسطي -
: جنوب أفريقيا)نوب أستراليا و مقاطعة الكاب يمثل بعدة نقاط كحوض المتوسط و ج

 (رأس الرجاء الصالح
 : الجزر -

جزر في )مثل بولينيزيا و ميكرونيزيا , هي مناطق هامة جدًا فيما يخص التنوع الحيوي
 (المحيط الهادي
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 :مفهوم النقاط الساخنة ( تأثيرات)دور 

 حماية األنواع و المناطق األكثر تهديدا   -8
 لمنع اختفاء األنواعالتقليل من ضغوطات اإلنسان على هذ  المناطق  -2

لقد بلغ ما وضعته العديد من الصناديق التي شاركت في االتفاقية العالمية , إيجاد تمويل -8
 .سنة 80مليون دوالر على مدى  001لحماية التنوع الحيوي 

 إدارة النقاط الساخنة 

و تظهر الدراسات بأنه من األفضل تقليل , الطريقة ال يمكن إدارة كل المناطق الساخنة بنفس
الضياع في األراضي التي يحورها اإلنسان لصالحه بداًل من التركيز على زيادة مساحة األراضي 

 .المحمية رسمياً 

كما يجب مراعاة العوامل الجيوسياسية و االقتصادية في إدارة هذ  المناطق فالدول الغنية الحاوية 
على عكس الدول , تستطيع دعمها و إدارتها بسهولة و إعطاءها األوليةعلى هذ  المناطق 

إن مفهوم التكلفة يجب . فال يمكن تخصيص نفس التمويل لكل النقاط الساخنةو لذلك . الفقيرة
 .في تحديد النقاط الساخنة مستقبالً  إدخاله

 :بعض الثغرات في مفهوم النقاط الساخنة 

لنقاط الساخنة ال تأخذ بعين االعتبار التنوع الوراثي و إن المعايير المستعملة لتحديد ا -
هناك أنظمة بيئية . و إنما فقط التنوع على مستوى األنواع, كذلك تنوع األنظمة البيئية

هامة جدًا في الدورات البيوجيوكيميائية كالمستنقعات مثاًل و لكنها ال تؤخذ بعين االعتبار 
ي تنوع هام على مستوى األنواع الكلية و في مفهوم النقاط الساخنة إلنها ال تحو 

 .المتوطنة
 .المعطيات حول توزع األنواع على مستوى الكوكب نقص في -
ال يراعي ال يأخذ بعين االعتبار السكان المحليين و كذلك إن مفهوم النقاط الساخنة  -

 .الوضع االقتصادي و السياسي للدول المعنية
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 : المنطقة العربيةالبؤر الساخنة للتنوع الحيوي في 

المنطقة العربية بوجود أعداد كبيرة من األنواع المتوطنة, ويبلغ مجموع أعداد النباتات  تتميز
نوعًا, بينما يصل إجمالي عدد الثدييات المتوطنة  3380المتوطنة المعروفة في المنطقة نحو 

. من البرمائيات من األنواع المتوطنة 1من الزواحف, و 823نوعًا من الطيور, و 31 و 38إلى 
وعلى الصعيد القطري, هناك أنواع كبيرة من الكائنات الحية المتوطنة في المغرب والصومال 

. من الكائنات الحية المتوطنة% 31 واليمن بما في ذلك أرخبيل سقطرى حيث يوجد أكثر من
 : في العالم دولياً  امعترف بهال ساخناً  موقعاً  34الخمسة مواقع ساخنة من ية تضم المنطقة العرب

وتشتمل على عدد من الجزر بما فيها جزر القمر, والتنوع : مدغشقر وجزر المحيط الهندي -
تحوي هذ  المناطق كذلك , مستويات عالية من التوطنالبيولوجي في هذ  المنطقة غني جدا وذو 

انث, والحوت ذي كمثل أسماك الكويال لبحرية المتوطنة والمهددة عالمياً األنواع امن  اً عدد
 ., والسالحف البحريةالحدبة

وتشمل األجزاء الجنوبية الساحلية من شبه الجزيرة العربية, ومعظم : منطقة القرن اإلفريقي -
 صغيراً  , وسلطنة عمان, وجزءاً (بما في ذلك أرخبيل سقطرى)أنحاء الصومال, وجيبوتي, واليمن 

 2001ويوجد في هذ  المنطقة . من شرق السودان, وكذلك الجزر الصغيرة في البحر األحمر
في  من أنواع النباتات المتوطنة وهي معروفة بأنها أكثر البؤر الساخنة تدهورا في العالم, وهناك

 .والغاف هذ  المنطقة أنواع األكاسيا

مجزأة في جنوب شرق الصومال, وهذا  وهي غابات:  الغابات الساحلية في شرق إفريقيا -
 .لقردة والشمبانزيكا الموقع موطن لمجموعة متنوعة من األنواع الرئيسة

وتشمل المنطقة الجبلية من لبنان, وشمال غرب سوريا, :  غابات حوض البحر المتوسط -
 األوراقع الصنوبرية والمتساقطة فيها تسود األنوا. والجزائر, وجبال األطلس األعلى في المغرب

 .والزرود والبطم والسنديان ن البريأنواع الشجيرات سمكية األوراق مثل اآلس والزيتو و 
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وتقع سوريا والعراق على أطراف هذ  المنطقة الجغرافية :  األناضولية –المنطقة اإليرانية -
ن ويتكو  .شمل جزء منها جبال شمال العراق, وجنوب شرق تركيا, وشمال غرب إيراني. النباتية

 .أنواع السنديان والعرعرفيها سود ت. طنةو من األنواع المت 2011غطاؤها النباتي من 

نوع من النباتات الوعائية المتوطنة على األقل والتي  8011هذ  النقاط الساخنة تحتوي على 
كما تحتوي على واحدة من المناطق . من غطائها النباتي الطبيعي األصلي 01%فقدت بالفعل 

ونظرا للتدهور البيئي بدرجة كبيرة . الساخنة بالنسبة للتنوع البيولوجي البحرياإلحدى عشر 
وتدهور النظم اإليكولوجية فإن هذ  النظم تحتاج إلى جهود حماية فورية إلعادة تأهيليها 

 .وحمايتها

وتشمل . من المنطقة البرية لتلك النظم% 00السهوب والمراعي الصحراوية أكثر من و تشكل 
ضي مجموعة واسعة ومتنوعة من النباتات والحيوانات تكيفت مع الظروف القاحلة وشبه هذ  األرا

, , والتمام, والدخنةة, والرزية, والحمروركتلالقاحلة مثل الحالب ضيق الورق, واإلصبعية المت
 .بجودتها كعلف أو استخدامها في الطب التقليديالمعروفة  والنصي, والشيخ العشبي األبيض

انخفضت أعداد بعض األنواع خالل المائة سنة األخيرة في المنطقة العربية, والسيما الثدييات  لقد
ويبلغ العدد الكلي ألنواع . عدة مناطق منهاالفهد في  و انقرض األسد اآلسيوي والنعامةفالكبيرة, 

 . مهدد باالنقراض% 0منها  83814الحيوانات المعروفة في البلدان العربية 

كذلك في . االنقراضب مهددةمن النباتات المتوطنة في جزر سقطرى % 34نجد أن في اليمن 
 .من األنواع المستوطنة في جنوب البالد مهددة% 41سلطنة عمان 

أما النباتات الطبية والعشبية أصبحت نادرة أو مهددة باالنقراض بسبب التدمير المستمر لبيئتها 
الظروف المناخية غير المواتية والتغيرات في  الطبيعية واإلفراط في جمعها باإلضافة إلى

استعمال األراضي وعلى سبيل المثال تنحصر نباتات الزعفران البرية في مساحة صغيرة من 
من % 01خسارة أكثر من سجلت في جنوب سوريا  كذلك. االردن مدى انتشارها الطبيعي في

زالة الغطاء هذ  األنواع النباتية في الخمسين عاما األخيرة وذلك بسبب ا لتوسع العمراني المتزايد وا 
استبدلت أنواع قيمة من كما , النباتي واإلفراط في الرعي والزراعة وسوء إدارة الموارد النباتية
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والرزية والشعير البصلي والعذم  اإلصبعية المتكتلةنباتات المراعي في السهوب السورية مثل 
المغرب تتعرض بعض األنواع و في  .جدا اللحوي بنباتات أقل استساغة وذات قيمة منخفضة

إلنجراف جيني, أو فقد في بعض السمات مما يؤدي إلى  Phalaris aquaticالعلفية مثل 
إذا استمر هذا االتجا  فسوف يختفي عدد كبير من األنواع في غضون  .للنباتاتتبسيط جيني 

لث النباتات المحلية في العقد المقبل والسيما في المناطق القاحلة حيث يوجد ما يقرب من ث
 .المنطقة العربية

وتعاني األنواع البحرية خسارة كبيرة بسبب تغيير الموائل وتدهورها حيث تتراوح النسبة المئوية 
في % 811في السودان إلى % 32للشعاب المرجانية المعرضة للخطر في المنطقة العربية من 

 .جيبوتي

نوعا تشكل األسماك  8114المهددة باالنقراض في البلدان العربية يبلغ عدد األنواع الحيوانية 
 %. 21تليها الثدييات بنسبة % 22منها بينما تحتل الطيور المرتبة الثانية بنسبة % 24

 

 :إعادة التوطين  -ثانياا 

تنفيذ برامج للتربية ببرزت في الفرة الماضية إرادة سياسية عربية للحفاظ على التنوع البيولوجي 
حت األسر بالنسبة لألنواع المهددة كبرامج إعادة توطين البقر الوحشي والحباري وبعض أنواع ت

 . الغزالن في السعودية وعمان واألردن وسوريا

 

 :المحميات  -ثالثاا 

ة تفرض عليها الحماية بموجب فيتعرف المحميات الطبيعية بأنها مناطق محددة األبعاد الجغرا
ها وذلك في حياةقوانين خاصة بهدف حماية محتواها من حيوانات وطيور ونباتات وكافة أشكال ال

 .أوالتغيرات البيئية الضارة اإلنسانمن تعديات 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
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 فيمنطقة  8401ولقد زاد عدد المناطق المحمية على المستوى العالمي زيادة كبيرة من نحو  
% 1وتغطي هذ  المحميات ما يقرب من  منطقة حالياً  81111الى ما يقرب من  8801عام 

 .من مساحة األرض

 :األهداف الرئيسية للمحميات الطبيعية 
خطر المحافظة على التنوع الحيوي وبما يحتوي من كائنات حية وحمايته من  -8

 .اإلنقراض
بقاء الكائنات المحمية كنماذج حية مماثلة ألنواع الكائنات الحية الموجودة بشكل بري  -2

 .الطبيعة األم والمحافظة عليها بشكل سليم في
بيئتها األصلية وهذا يعطينا معلومات  فيمراقبة كافة المحتوى الحيوي بشكل طبيعي و   -3

 .حقيقية عن سلوك تلك الكائنات
 .لكافة الكائنات الحية ( الجيني)الوراثي  المحافظة على التنوع  -4

 
  : (UICN" ) عيةاإلتحاد الدولي لصون الطبي" أنواع المناطق الطبيعية المحمية حسب 

و للرصد أالمحميات الطبيعية الخاصة بمناطق البرارى والتي يتم حمايتها لألغراض العلمية  .1
  .البيئي

تم حمايتها ألغراض التعليم والبحث و ت األرضية أو الشاطئيةمحميات المتنزهات الوطنية  .2
  .العلمي والترويح والسياحة البيئية

  . والتاريخيةمحميات اآلثار الطبيعية  .3
  .النباتاتها أنواع معينة من الحيوانات أو فيمحميات موائل األنواع المختلفة والتي يعيش  .4
تم صيانتها تمثل المناطق الجبلية او الساحلية والتى   الجذابة محميات المناطق الطبيعية .0

  . وتنميتها بإسلوب صديق للبيئة بواسطة سكان المنطقة
  . مثل الغابات  المناطق المحمية المنتجة للموارد الطبيعية .6

 

ودفعتتتت خطتتتورة الوضتتتع المتتتتدهور فتتتي البيئتتتات البحريتتتة فتتتي البحتتتث عتتتن وستتتائل لحمايتتتة البيئتتتات 
كوسيلة متطورة وعلميتة  المحمية البحريةفبرزت فكرة هي أيضًا وصيانتها ومنع استنزافها البحرية 

 .للمحافظة على البيئة البحرية

http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
http://www.startimes.com/f.aspx?t=26559722
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 أهمية المحميات البحرية
فتتتي حمايتتتة األحيتتتاء والمتتتوارد المائيتتتة والمحافظتتتة علتتتى التنتتتوع  بتتتارزاً  تلعتتتب المحميتتتات البحريتتتة دوراً 

الحيوي كما تستطيع هذ  المحميات أن تدعم الظروف الهيدرولوجيتة والبيئتة المثلتى لنمتو األستماك 
 .النادرة وتكاثرها عجل حماية األنواأواألحياء البحرية وازدهارها لذلك فهي عادة تستخدم من 

  : المحميات البحريةأهداف 
 .المحافظة على المناطق البحرية التي تتصف بوجود توازن بيئي فيها .8
 .حماية بعض أنواع الحيوانات من خطر التدهور واالنقراض .2
 .حفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية التي تستوطن المنطقة المحمية .3
 .التحكم في بعض األنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية .4
 .للمحمية بالشكل الذي اليؤثر في مكوناتها الحيويةاالستثمار السياحي  .0

 
 :المحميات البحرية ( ميزات)فوائد 
تعمل كمناطق تفريخ وتكاثر لألسماك االقتصادية وتزود المنطقة المحيطة بالمحمية بهذا  .8

 .اإلنتاج
 .تنمو األسماك واألحياء البحرية داخل حدود المحمية إلى الحجم الطبيعي األقصى .2
إلعادة تشكيل السلسلة الغذائية بوجود مختلف حلقاتها من  ة البحرية أساساً تمثل المحمي .3

سماك صغيرة أ)  منتجات أولية نباتات وهائمات نباتية ومستهلكات أولية وثانوية
البكتيريا واألحياء )والمحلالت  (الحيتان والقرش )  ومفترسات (ومتوسطة الحجم 

 (.الدقيقة
 .ئي البحريتحافظ على توازن التنوع اإلحيا .4
في حصولهم  تؤمن المحمية البحرية للصيادين االستمرار في عملهم حيث تكون سبباً  .0

على األسماك من خارج حدود المحمية إذ إن زيادة كثافة األسماك داخل حدود المحمية 
 .عن الغذاء لهذ  األسماك وهجرتها إلى مناطق أخرى بحثاً  تسبب نزوحاً 

 
 :أنواع المحميات البحرية 

 محمية بحرية ذات طابع علمي .8
. تحوي تماذج متنوعة من النظم و األحياء البحرية و المناظر)محمية بحرية طبيعية  .2

 (يسمح بدخولها تحت المراقبة



 التنوع الحيوي                                                                                                       
 عال مدور. د                                                                                                      7المحاضرة 

 
 

9 
 

يمكن استغاللها بإعادة استزراعها سمكيا  أو تربية بعض ) محميات طبيعية احتياطية .3
 (األنواع المعرضة لالنقراض

 ةمحمية بحرية تعليمي .4
 ة ترفيهيةمحمي .0
 (تحوي موارد غير مستغلة أو مكتشفة حديثاً ) محمية الموارد الطبيعية .1
 محمية الموارد المتعددة األغراض .0

 

 :بنك الجينات  -رابعاا 

لقتتد أصتتبح اإلنستتان يمتلتتك الوستتيلة ألن يطتتوع المختتزون التتوراثي لتتدى جميتتع الكائنتتات الحيتتة بمتتا 
تغيتتتر وظائفهتتتا  فوكائنتتتات حيتتتة دقيقتتتة بهتتتديرضتتتي طموحتتته فأصتتتبح باإلمكتتتان استتتتحداث نباتتتتات 

زالتة جينتات تحمتل صتفات وراثيتة غيتر مرغوبتة  البيولوجية عن طريق إضافة جين جديد مرغوب وا 
 .و تعديل نظام عمل وكفاءة جينات تحمل صفات وراثية مرغوبةأ

 : مهام بنك الجينات

التراكيتتتب الوراثيتتتة لحتتتين الحاجتتتة إليهتتتا فتتتي متتتا يعتتترف ببنتتتك المعلومتتتات الوراثيتتتة أو بنتتتك  يتتتتم حفتتتظ
الجينتتتات حيتتتث يقتتتوم البنتتتك التتتوراثي باستتتتثمار أرصتتتدته متتتن التراكيتتتب الوراثيتتتة فتتتي تطتتتوير اإلنتتتتاج 
الزراعتتي بشتتقيه النبتتاتي والحيتتواني وتطتتوير النتتتاج الصتتناعي كمتتا يمكتتن استتتثمار الودائتتع الوراثيتتة 

 .البنوك في إثراء التنوع البيولوجي وفي التحسين البيئي  بتلك

فعلى سبيل المثتال هنتاك مجموعتة متن النباتتات المقاومتة للملوحتة والجفتاف والحترارة العاليتة وتنمتو 
تحت الظروف الصعبة غير المواتية لو أمكن حفظ تلك النباتات واستغالل تراكيبها الوراثية الفريدة 

اثي متتن ختتالل تقنيتتة الهندستتة الوراثيتتة المكتتن التغلتتب علتتى مشتتكلة نقتتص فتتي بتترامج التحستتين التتور 
 .الميا 

 :أقسام بنك الجينات 

  :قسم االستكشافات وجمع المصادر الوراثية -8
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يقتتتتوم هتتتتذا القستتتتم بتتتتالتخطيط والتنفيتتتتذ للبعثتتتتات االستكشتتتتافية لمعرفتتتتة وجتتتتود المصتتتتادر الوراثيتتتتة ثتتتتم 
 .ثية من البنوك الوراثية األخرىكما يقوم باستقبال المصادر الورا,جمعها

 : قسم تجهيز التراكيب واألطقم  الوراثية -2

كثارهاعن طريق تحميلها على بالزميد ا  يقوم بعزل التراكيب الوراثية عن طريق الجينات المرغوبة و 
مناسب ثم إدخالها إلى البكتيريتا التتي تقتوم باستنستاخ عتدد النهتائي متن تلتك الجينتات والتتي يمكتن 

 .ذلك تخزينها وحفظهابعد 

 : قسم التوثيق -3

يقتتوم بتستتجيل وحفتتظ المعلومتتات الوراثيتتة لكتتل كتتائن حتتي فتتي البنتتك أوال بعمتتل بصتتمة وراثيتتة لتته ثتتم 
حفتتتظ المعلومتتتات الخاصتتتة بهتتتا باستتتتخدام الحاستتتب اآللتتتي وربطتتتة بتتتالبنوك األختتترى لتستتتهيل نقتتتل 

معرفتتتة األرصتتدة البنكيتتتة علتتتى مستتتتوى المعلومتتات عتتتن البنتتتوك الوراثيتتتة للجينتتات األختتترى لتستتتهيل 
القطر والدولتة والمؤسستات والجامعتات ومراكتز البحتث العلمتي إلمكتان االستتفادة بهتا فتي التحستين 

 .الوراثي 

في أماكن  DNA ءعتمد البصمة الوراثية على استخدام أنزيمات القطع المحددة التي تقطع جزيتو 
 DNAوباستتخدام  تلتك األنزيمتات  يمكتن تقطيتع  ,محددة عند تتابعات معينة متن النيوكليوتيتدات 
 DNAقطتتتع  غوتصتتتب ستتتتخدام نظتتتام التفريتتتد الكهربتتتيإلتتتى قطتتتع ويمكتتتن تحديتتتد حجتتتم كتتتل قطعتتتة با

عندئتتذ ذو ومتيض فلورستتنتي  DNAعنتتد تعرضتها لألشتعة فتتوق البنفستجية فيظهتر بصتبغة محتددة ف
فتتتي بنتتتك الجينتتتات لكتتتل  بتلتتتك الوستتتيلة يمكتتتن حفتتتظ صتتتورة كمبيوتريتتتة, فيستتتهل تعيينهتتتا وتصتتتويرها

 .األصول الوراثية

 : قسم اإلكثار-4

علتتى متتزارع ئنتتات الحيتتة ومتابعتهتتا لتتذلك يحتتتوي يقتتوم هتتذا القستتم بإكثتتار النباتتتات والحيوانتتات والكا
األصتتتول النباتيتتتة ومزرعتتتة ستتتمكية ومتتتزارع الحيوانتتتات ومعمتتتل لزراعتتتة األنستتتجة ويقتتتوم هتتتذا القستتتم 

 .انات للظروف البيئية في المنطقة التي يوجد بها البنك باإلكثار وأقلمة النباتات والحيو 
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 : Corridors البيئية الممرات -خامساا 

بين األنظمة البيئية أو بين مواطن مختلفة  وظيفي فعال( نقطة اتصال)الممر البيئي هو رابط 
 .نتشار و الهجرةأو مجموعة أنواع سامحًا لها بااللنوع 

 (متقطع)إما خطي أوبشكل خطوات : بلون فاتح و يأخذ شكلين يظهر الممر في الشكل التالي 

 

 :أهمية الممرات 

 .تسمح بحركة أفراد األنواع المختلفة بين أجزاء مواطنها بحرية و بشكل آمن -
 .تسمح بانتشار األنواع -
تعطي مساحة أوسع مما يسمح بدعم عدد أكبر من األنواع مما يعني زيادة في التنوع  -

 .الوراثي
 :الممرات سلبيات 
السماح بانتقال األمراض من منطقة ألخرى و ذلك إما بانتقال الحيوانات المصابة من  -

 .جزء آلخر أو بانتقال اآلفة نفسها
 .دود البيئية بوجود الممراتححيث تزداد ال edge تزيد من أثر الحد البيئي -




