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 طريقة اختيار المناطق المناسبة النشاء المحميات

لمنطقة بيئية  على درجة عالية من االهمية   Richnessان غنى االنواع 

النشاء محمية والبحث  في ادناه يتناول طريقة اختيارالمناطق  لتقرير اوال

كمحميات  وطريقة  العمل لتقيم  اي منطقة لتصبح او تكون محمية  

 وتعتمد على االسس الرئيسية التالية 

  Biodiversityالتنوع االحيائي-1

  Economical Criteria contextالمعايير االقتصادية -2

 Social Criteriaة المعايير االجتماعي -3

تعتمد اولوية اختيار الموقع من خالل تقييم حالة االحياء وانتشارها و 

التقييم الشامل لبيئة المنطقة وتهدف اساسا للمحافظة على االنواع 

species conservation   تتكون طريقة العمل من سبع خطوات 

ومن ضمنها تعريف او تحديد الحدود الجغرافية للمحمية :الخطوة االولى

 .المواقع الحساسة والمهمة 

تعريف البيئة االقليمية للمنطقة او البيئات المجاورة  :الخطوة الثانية

 .للمنطقة المراد تقيمها 

مثال في حالة االهوار واهمية االنهار المغذية لالهوار شامال حوض 

 .وتفرعاتها واماكن دخول وخروج المياه لالهوار(  (Catchment areaالنهر

تصنيف او تقسيم ووضع خرائط للبيئات المائية المختلفة   :الخطوة الثالثة

والموجودة مثال العذبة انهار واهوار وبرك وسهول فيضية باستخدام طرق 

 (.تفصل الحقا)المسح والتقسيم الخاصة للبيئات العراقية 

عمل خرائط النتشار االنواع وخصوصا المهددة منها  :الخطوة الرابعة

من المجاميع الرئيسية مثال المائية وتقييم مستوى  IUCNف حسب تصني

 .المحافظة عليها حسب المعايير المتعارف عليها 

تعريف المناطق من خالل تطبيق ووسائل وطرق  :الخطوة الخامسة 

وتحت , الجمع المختلفة لالنواع لتكون ممثلة لهذه المناطق في المحمية

 خمسة معايير

  نواع المهددةاال - -المعيار االولى  

 او المدى محدودة االنتشاراالنواع - -المعيار الثانية 
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تجمع االنواع في اي نوع من  نوع مهم او سائد من- -المعيار الثالثة   

 Liza abuالبيئات المائية مثال االهوارمثال سمكة الخشني

والحرجة التي تتجمع فيها االنواع   المواقع المهمة -المعيار الرابعة 

التمام دورات حياتها اواي مرحلة منها مثال الهجرة التكاثيرة لسمكة الصبور  

T.ilish   من الخليج العربي الى شط العرب 

لنوع اوعدة انواع مثال اهمية االهوار  مواقع تكاثر -:المعيار الخامسة 

 .B.sharpyiلتكاثر سمكة البني 

التاكد من تمثيل كل االنواع من خالل دمج االنواع  مع  :ةالمعيار السادس

اي وجود  , االنواع الممثلة للمناطق في اقرب مناطق المتواجد يها بكثرة 

 .نوع ممثل اول وثاني وثالث للمنطقة حسب اهمية النوع فيها 

 Keystonesالتاكد من درج كل االنواع الرئيسية   :الخطوة السابعة

species لمواقع الممثلة لها تعتبر من المناطق الحساسة التي بقائمة وا

 . يجب االهتمام والعناية بها

 Keystones species  : هي االنواع عند فقدانها من النظام

تحدث معدل تغيراو اضطراب في تجمعات االنواع االخرى  Ecosystemالبيئي

جتمعات او في فعاليات النظام البيئي وان بقائها حيوي الستمرار وظائف م

 .االحيائية

 

 مجموعة الوسائل للتقييم المتكامل لالراضي الرطبة

An integrated wetland assessment toolkit 

 :والجيولوجية االعتباراتالفيزيائية   -1 

والصفات الفيزيائية للموقع  الموقع الجيولوجي وشكل الطوبوغرافي1 -1

. 

  Seasonal hydrological regimeالنظام الموسمي للمياه -2

 : التنوع االحيائي للنظام البيئي 2-1

 االنظمة البيئية المختلفة لالراضي الرطبة 2-2

  Species diversity of ecosystemتغاير االنواع المكونة للنظام 3-1
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 IUCN species redبيئة االنواع وانتشارها ومستوى المحافظة عليها  3-2

list 

 لمنطقة المحمية( القيم والتكاليف) ظام البيئيخدمات الن-4

 مثال الماء المصفى لالستخدام المنزلي والزراعة والتيار الكهربائي

 توفرالغذاء و مواد البناء وسيطرة على الفيضان

 انظمة معيشة البشر -5

 الزراعة1 -6

 صيد االسماك 6-2
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