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 چکیده
به سنجاب ایرانی  .است آن هاو کنش متقابل میان  بوم سازگاناجزای دانش کافی از  کسب مندنیازقبل از هر چیز زیست محیطحفاظت از 

وضعیت حفاظتی این گونه در ایران مورد بررسی قرار  های جنگلی وابسته است.های زاگرس به زیستگاهجنگل مهمیکی از پستانداران عنوان 
تخریب ا باین گونه بومی در حال حاضر  .دارددر رده بندی کمترین نگرانی قرار (IUCN) نگرفته و در پایگاه داده اتحادیه جهانی حفاظت 

تغییر کاربری اراضی و  ی دام،های ساختمانی، چراها، پروژهبه دالیلی از جمله تغییرات آب و هوایی، آفات و بیماریگسترده جنگل زاگرس 
توزیع و الگوی ، شناختی، وضعیت بومجغرافیاییپراکنش تکاملی، محدوده  چهمجموع، اطالعات کمی در مورد تاریخ روبرو است. در نظیر آن

تهدید برای این عوامل مهمترین  .های زاگرس بر روی این گونه معلوم نیستاثرات تخریب جنگل و وجود دارداین گونه  زیستیشرایط 
های اخیر متاسفانه این گونه با ارزش در ایران به حیوان خانگی تبدیل در سال .هستندزدایی، شکار و کشاورزی در اراضی جنگلی گونه جنگل

با وجود اینکه در حال حاضر وضعیت حفاظتی این گونه مورد . کنندشده و به همین دلیل شکارچیان اقدام به شکار این گونه و فروش آن می
ای نه چندان دور در این گونه در آینده ،های زاگرسجنگل تخریب شود که با روند روبه افزایشپژوهش قرار نگرفته اما پیش بینی می

های موجود جهت حفاظت براساس مرور منابع صورت گرفته و اطالعات موجود، مشکالت و چالشدر این مطالعه . گیردقرار د تهدیمعرض 
جهت حفاظت  پژوهشیکارهای در نهایت راهو  خالءهای پژوهشی در این رابطه مشخص گردیدند ه واز سنجاب ایرانی مورد بحث قرار گرفت

  .ارایه شداز این گونه بومی با ارزش 
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 سرآغاز
میان پستاندران به دلیل جایگاه بوم شناختی خاصی ها در سنجاب

ها که دارند بسیار شاخص و معروف هستند. خانواده سنجاب
(Sciuridae) ها اجداد سنجاب ،دگان تعلق دارندونبه راسته ج

اند و در حال وجود آمدهه میلیون سال پیش ب 00الی  30حدود 
 هستند خانواده این هب منسوب که گونه 273 و جنس 22 به حاضر

های سنجاب .(Blanga-Kanfi et al., 2009) اندتکامل یافته
با های درختی هستند و جزو سنجاب Sciurusلق به جنس عمت

اند و اقلیم تحت قطبی با دمای مناطق جنگلی سازش پیدا کرده
ای در دنیای قدیم )اوراسیا( و جدید )آمریکای توزیع گسترده
و روپا ادر طی دوره میوسن در  Sciurusجنس شمالی( دارند. 

گونه وجود  21در این جنس شمال آمریکا حضور داشته است. 
گونه در آمریکای شمالی پراکنش دارند و سه گونه  22دارد که 

(Sciurus anomalus, Sciurus lis, Sciurus vulgaris)  در

 قرمز سنجاب برای . (Oshida et al., 2009)اوراسیا وجود دارد
(Sciurus vulgaris) البته  .است شده ثبت گونهزیر 00 حدود

برخی مطالعاتی که بر  بناآرایه شناسی این گونه دچار ابهام است، 
به  توانندمی قرمز سنجاب هاییرگونهاز ز یانجام شده برخ اخیرا

 .et al., 2017) (Wauters  یابندسطح گونه ارتقا 

به ترکیه،  Sciurus anomalusگونه سنجاب ایرانی  پراکنش
 جزایر یونان، ،فلسطینقفقاز و غرب ایران، سوریه، لبنان، 

سنجاب  گونه .فلسطین و عراق محدود شده است
سنجاب  بومی جزایر ژاپن است ولی گونه  (Sciurus lis)ژاپنی
محدوده بزرگی را نسبت به دو گونه  (Sciurus vulgaris) قرمز

 ( ,.Trizo et al(1)تصویر  دیگر اشغال کرده است سنجاب

(2005; Oshida et al., 2009  
 

 
 ،(تیره خاکستری رنگ) ایرانی سنجاب اوراسیا، در Sciurus جنس هایسنجاب پراکنش نقشه: (1) تصویر

 (Oshida et al., 2009). ،(سیاه رنگ) ژاپنی سنجاب و( روشن خاکستری رنگ) قرمز سنجاب

 

در منطقه  Sciuridaeسنجاب ایرانی تنها گونه از خانواده 
بیشترین پراکنش آن در کشور ایران  خاورمیانه است که

 ( ;Abi-Said et al., 2014; Oshida et al., 2009است

(Albayrak & Arsalan, 2006; Zuhair et al., 2006.  این
های بلوط زاگرس است و پستانداران شاخص جنگلیکی از  گونه

به نوعی همزیست با گونه  ،های جنگلی وابسته استبه زیستگاه
های زاگرس قابلیت زیستن و در سرتاسر جنگل درخت بلوط است

دمی بلند و پر مو به رنگ قرمز حنایی، رنگ قرمز سر و دم،  .دارد
ها در ایران ابمشخصاتی هستند که این سنجاب را از سایر سنج

 ،Spermophilopsis leptodactylusسنجاب ناخن دراز )

سنجاب زمینی آسیای ،  Spermophilus fulvusسنجاب زمینی
سنجاب بلوچی  ،Spermophilus xanthoprymnusصغیر 

Funambulus pennantii سنجاب ایرانیسازد. متمایز می 
درختان النه  هایبیشتر در روز فعالیت داشته و اغلب در حفره

ماده روند. به هنگام احساس خطر به باالی درخت میو سازند می
دهد ولی از میوه ها را بذر درخت بلوط تشکیل میغذای اصلی آن

)اعتماد،  کنند.. نیز تغذیه می.سایر درختان مانند گردو و فندوق و 
 (. 1322 ،فیروز و هرینگتون ؛1312 ،کرمی و همکاران ؛1360

ای حاضر این گونه بومی و با ارزش با تهدیدات گسترده در حال
بیش از صدها سال است . (1312)کرمی و همکاران، مواجه است 



 079  های بلوط زاگرسدر جنگل (Sciurus anomalus) های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانیچالش

از های بزرگ هستیم و که در خاورمیانه شاهد تجزیه جنگل
مهمترین عامل موثر در کاهش جمعیت  ستگاهیز یدهدست

در چند دهه اخیر کاهش جمعیت سنجاب  .سنجاب ایرانی است
ایرانی در کل گستره پراکندگی این گونه بخصوص در لبنان و 

برآورد قابل استنادی از تغییرات سوریه گزارش شده است. 
طبق  جمعیتی و پایش اندازه جمعیت این گونه وجود ندارد.

در برخی از مناطق مانند آناتولی ترکیه هنوز جمعیت گزارشات 
پایداری باقی مانده است اما تراکم جمعیت این گونه مورد ارزیابی 
قرار نگرفته است ولی نوسانات جمعیتی ظاهرا رخ داده است 

(Yigit et al., 2008).  در ایران نیز از فراوانی و تراکم جمعیت
المللی حفاظت از بین طرح) این گونه اطالعاتی در دست نیست

تخریب  .(1310، تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی
های زاگرس منجر به تجزیه و تکه تکه شدن گسترده جنگل

های سنجاب ایرانی شده است که این امر جدایی زیستگاه
)کرمی و همکاران، های این گونه را به دنبال دارد جمعیت
براساس گزارشات پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس . (1312

سنجاب ایرانی ششمین گونه تهدید شده زاگرس به مرکزی 
های شنگ، گرگ، پلنگ، خفاش نعل اسبی و ترتیب بعد از گونه

عوامل تهدید کننده سنجاب مهمترین  ای قرار دارد.خرس قهوه
اشکوب  زدایی، شکار، کشاورزی در زیرایرانی به ترتیب جنگل

 ( ,.Yigit et alاست ذکر شده جنگل و استرس در زیستگاه 

(2008; Zuhair et al., 2006. 
ترین مناطق زیستی یکی از غنی به عنوان ناحیه زاگرس

های گیاهی اندمیک، محسوب برای گونهبویژه خاورمیانه، 
 Akhani & Salimian, 2003; Sagheb-Talebi et)شود می

al., 2014.)  های اخیر در نتیجه تغییرات جمعیت، دههدر
های مدیریت و کاربری های اقتصادی و اجتماعی، روشنظام

سنتی زمین در اثر توسعه ناپایدار و نامتوازن، تنوع زیستی منطقه 
 هایاجرای ناهماهنگ طرح زاگرس روبه کاهش نهاده است.

 مهماز عوامل  زاگرس جنگلی مناطق نیافتگی توسعه و ایتوسعه
. همچنین (1373، همکاران و )فتاحی است منابع تخریب این

به  شینجنگل ن جوامع معیشتی وابستگی و جمعیت افزایش
تخریب  روند موجب افزایش شونده تجدید طبیعی منابع عرصه

 ویژه به زاگرس هایجنگل .است شده منابع جنگلی قهقرائی
 سال فصول سراسر در و آن گستره تمامی در مرکزی زاگرس

 دارد. بخش قرار عشایری روستایی و هایدام تردد و تعلیف محل
 هایتوده اشکوب زیر در زاگرس هایجنگل عرصه از وسیعی

 های مختلفشیب در و متفاوت تاجی پوشش انبوهی با جنگلی
و  ایجزیره ؛1312 ،مهاجرمروی) دارد قرار دیم زراعت مورد

 در دیم زراعت توسعه صورت هر به(. 1312، ابراهیمی رستاقی
 که است زاگرس هایجنگل عمده تخریب موارد ازشکوب ا زیر
 هایهگون حذف و تدریجی زدائیجنگل ضمن آن چارچوب در

 خاک فرسایش عمده هایکانون کاربری نوع این جنگلی
ای و ابراهیمی جزیره ؛1312 ،مهاجر)مروی گردندمی محسوب
های در جنگلمیوه درختان  گسترده آوریجمع(. 1312، رستاقی
 نماید.می تهدید نیز را و جانوری گیاهی حیات تجدید زاگرس

 در متأسفانه که است مالحظه قابل نیز بلوط میوه آوریجمع
 .افزایش پیدا کرده استبلوط  میوه آوریجمع اخیر سالیان

 حیاتبرای تهدید  بزرگترین حاضر درحال میوه بلوط آوریجمع
 شودجانوری از جمله سنجاب ایرانی محسوب می گیاهی و

 (. 1310دشتی و همکاران، )
ها یکی از نکات مهم در زیست شناسی تخریب و تجزیه زیستگاه

دهی زیستگاه دارای اثرات منفی بر تنوع از دست، حفاظت است
ها، ای، کاهش جمعیتزیستی است که شامل کاهش غنای گونه

تواند بر رفتار افراد و شود که میها و منابع میگونهتغییر در توزیع 
های لکه هزینه جابجایی بین .الگوهای توزیع فضایی اثر بگذارد

زیستگاهی ممکن است افزایش یابد و در نتیجه زادآوری و 
 ( ;Mahan &Yahner, 2000یابدموفقیت پراکندگی کاهش می

 .(Kurik et al., 2000 به دلیل تخریب ابرای مثال در اروپ 
های جنگلی در ها بعد از انقالب صنعتی زیستگاهگسترده جنگل

های اروپا تجزیه و تکه تکه شدند و این امر باعث جدایی جمعیت
هایی در جنگلگردید،  (Sciurus vulgaris)گونه سنجاب قرمز 

 و ها مشاهده نشدبا شدت تجزیه زیاد مهاجرت در بین زیستگاه
هایی با شدت زیاد تجزیه قابلیت مطالعات نشان داد که زیستگاه

 (;Hale et al., 2001aاعتماد کمی برای انتخاب زیستگاه دارند

Hale et al., 2001b; Grill et al., 2009; Wauters et al., 

های تجزیه های قرمز در زیستگاههای سنجابجمعیت 2010)
هستند و میزان مهاجرت کمی شده به صورت کوچک و منزوی 

ها کاهش پیدا کرده ها وجود دارد و تنوع ژنتیکی آندر بین آن
تواند میزان جریان ژنی را در بین ها میاست. اما احیای جنگل

شود د و منجر به افزایش تنوع ژنتیکی ها افزایش بدهآن
.(Trizo et al., 2005) 

های می و شاخص جنگلبا توجه به اینکه سنجاب ایرانی گونه بو
باشد، آثار ای میزاگرس است و دارای ارزش حفاظتی ویژه

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Sciurus+vulgaris&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidquei-trUAhWDQBoKHfa-Dm4QBQgiKAA&biw=1366&bih=605
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های زاگرس بر وضعیت بوم شناختی های گسترده جنگلتخریب
در حال حاضر به طور کلی و زیستی این گونه بررسی نشده است. 

، گستره بندیردهو  خصوص تاریخچه تکاملی اطالعات کمی در
شناسی و زیستی سنجاب ، شرایط بومتحت اشغال جغرافیایی

)از قیبل رژیم غذایی، مطلوبیت زیستگاه گونه، رفتار  ایرانی
تنوع ژنتیکی، اندازه جمعیت موثر، ) شناسی و....(، وضعیت ژنتیکی
در خارج  و پراکنش آن وجود دارد.( جریان ژنی، درون آمیزی و ...

 شناختی،بوموضعیت  درخصوص معدودیاز ایران مطالعات 
سنجاب ایرانی در لبنان و ترکیه  شناسیو ریخت زیستگاهی

، به طور کلی نتایج این مطالعات به اهمیت نقش انجام شده است
پوشش گیاهی و تاج پوشش درختان جنگلی در انتخاب زیستگاه 

 ( ;Gavish, 1993سنجاب ایرانی اشاره داشتندتوسط 

(Matsions & PaPadoPoulou, 2014.  براساس مشخصات
برخی محققین در سوریه، لبنان و و کروموزومی  ریخت شناسی

 این مناطقنتیجه گرفتند که گونه سنجاب ایرانی در ترکیه 

 Sciurus زیر گونه .زیرگونه باشد گیرنده چنددر برد توانمی

anomalus syriacus  دارای موهای پشتی تیره، پاها و دم سیاه

دارای دمی  anomalus Sciurus anomalusگونه  زیر، است

 Sciurus anomalus pallescens بلند و قرمز است و زیر گونه
 است ایپشت آن رنگ پریده است و دم آن زرد مایل به قهوه

(Albayrak & Arsalan, 2006; Zuhair et al., 2006). 

نامه اغلب در قالب پایاندر ایران چند مطالعه در مقیاس محلی 
از جمله در استان کردستان انجام شده است کارشناسی ارشد 

ها وضعیت ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این پژوهش
ها فاصله ژنتیکی نزدیکی دهد که در این منطقه سنجابنشان می

(. 1310 گویلیان، ؛1310 )موسوی، نسبت به یکدیگر دارند
تان کردستان و کهکیلویه در اسزیستگاهی مطالعه همچنین چند 
 ؛1312 ،چمنی و کبودوندپور) نیز انجام شده استو بویر احمد 

؛ 1312 ،؛ مرادی و همکاران1313رضوانی،  ؛1312صادقی، 
 د کهنکنو نتایج این مطالعات بیان می (1312 ،خلیلی و همکاران

گذار بر حضور این گونه پوشش گیاهی متغییری مهم و تاثیر
در حیطه نیز مطالعات معدودی  . (Khalili et al., 2016)است

های این گونه به عنوان علوم دامپزشکی جهت شناسایی بیماری
صورت گرفته است )معربی،  شناسیبافتحیوان خانگی و یک 
 (. 1312زی، ردگو ؛1310؛ مظاهری، 1313

حفاظت از این  اهمیتشود که این مطالعه تالش میدر  بنابراین
 ود ـهای اطالعاتی موجشود و نقص ذکرگونه با ارزش و شاخص 

 جهت حفاظت از این گونه بیان شوند.
 

 روش تحقیق
 انجـام  بـرای  تحلیلی می باشـد و  بر اساس رویکرد حاضر مطالعه

ای و هـای کتابخانـه  دادهاز شیوه گـردآوری اطالعـات و    پژوهش
  .است شده اسنادی استفاده

 

 گیری نتیجه

در جوامع امروزی امری بدیهی زیست محیطاهمیت حفاظت از 
است. بدون شک اقدام و اجرای هرگونه برنامه نیاز به دانش 

های اجرای برنامه .داردزیست محیطکافی و شناخت الزم از 
ها مسلتزم وجود حفاظتی موفق در راستای حفاظت از گونه

درختی به دلیل وابستگی های سنجاب باشد.اطالعات پایه می
ها مبنای مناسبی برای ارتباط بین زیاد به پوشش درختی جنگل

های جنگلی هستند. جوامع حیوانی و پوشش گیاهی در محیط
توانند شاخص خوبی همچنین با توجه به توزیع و فراوانیشان می

های درختی در بنیز برای کیفیت محیط باشند. اهمیت سنجا
گلی به خاطر نقشی که در تنوع زیستی دارند بسیار های جنمحیط

سنجاب ایرانی از جمله  .باشدمورد توجه مدیران جنگل می
هایی است که اطالعات الزم جهت در نظر گرفتن اقدامات گونه

حفاظتی برای آن وجود ندارد و با توجه به روند روبه افزایش 
ده با های زاگرس بدون شک این گونه در آینتخریب جنگل

به دلیل اینکه این ای مواجه خواهد شد. وضعیت نگران کننده
گیری کند شکارچیان اقدام به زندهگونه در اسارت زادآوری نمی

کنند که این عمل باعث کاهش میآن این گونه و فروش 
ویژه در خارج از مناطق حفاظت ه جمعیت سنجاب ایرانی در ب

(. 1310، زاگرس مرکزیحفاظت از تنوع زیستی طرح )شده 
های مربوطه پس از همچنین نیز مشاهده شده است که سازمان

بدون در نظر گرفتن اینکه  های زنده از متخلفینگرفتن سنجاب
هایی تعلق دارند از متخلفان به چه زیستگاه شده های کشفنمونه

 .کنندها میها در سایر زیستگاهسازی آنآوری و رهااقدام به جمع
این امر باعث ایجاد اختالل در ساختار ژنتیکی و جمعیتی خواهد 

 شود.و خود تهدیدی برای حفاظت از این گونه محسوب می شد

جاده سازی توان به کننده این گونه میاز سایر عوامل مهم تهدید
روستایی بویژه در بهترین  آسفالته در مناطق هایجادهو افزایش 

باعث اشاره کرد که زیستگاه این گونه در منطقه حفاظت شده دنا 
پروژه های گزارشطبق ای شده است. افزایش تلفات جاده
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سنجاب ایرانی جمعیتی زیستی زاگرس مرکزی حفاظت از تنوع
ای تخصصی و وابسته به زیستگاه خاص روبه کاهش دارد، گونه
شود. همچنین این گونه پستاندار بومزاد یو شاخص محسوب م
حفاظت از طرح ) شودآناتولی محسوب می -لکه داغ زیستی ایران

 (.1310، تنوع زیستی زاگرس مرکزی
شناختی و بررسی وضعیت بومجهت اجرای اقدامات حفاظتی 

هایی از گستره پایش جمعیت این گونه بخصوص در قسمت
شود. جمعیت داشته است توصیه میپراکنش این گونه که کاهش 

در گستره پراکندگی در شمال مدیترانه )ترکیه(، سنجاب ایرانی 
هنوز فراوان است. در حاشیه گستره پراکندگی این گونه در شرق 
مدیترانه کاهش جمعیت گزارش شده است اما هیچ عددی از نرخ 

های کاهش در دست نیست. در کشور سوریه نیز در فهرست گونه
خطر انقراض طبقه بندی شده است. در ایران قوانین حفاظتی  در

 گیرند دررا در بر نمیاز جمله سنجاب ایرانی پستانداران کوچک 
های نیاز به اجرای برنامه ،صورتی که تمامی اطالعات موجود
حفاظت از تنوع طرح ) کنندحفاظتی را برای این گونه بیان می

 (.1310، زیستی زاگرس مرکزی
های گسترده های حفاظتی انجام پژوهشاجرای برنامهجهت 

های این گونه الزامی درباره بوم شناسی سنجاب ایرانی و زیستگاه
بررسی انتخاب زیستگاه در مقیاس خرد و کالن، مطالعه . است

برآورد اندازه جمعیت و میزان بقای سنجاب ایرانی همراه با پایش 
از جمله موارد ضروری  نیهای سنجاب ایراطوالنی مدت جمعیت

، تاریخچه تکاملی و رده بندی گونه همچنین شوند.محسوب می
نظیر )های بحرانی شناخت گستره خانگی، شناسایی زیستگاه

ها، طعمه خواران، (، بیماریسازیمناطق تغذیه، مناطق النه
بررسی اثرات تغییر کاربری ارضی و تغییر اقلیم، تحلیل 

های اقتصادی و اجتماعی جمعیت، ویژگی زیستمندی زیستگاه و
و ثبت عواملی که انسان در زیستگاه،  -م بومی، رابطه گونهدمر

، کندهای آن را تهدید میهای سنجاب ایرانی و زیستگاهجمعیت
با توجه به اینکه همچنین  باید مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند

های جمیعتاطالعات ژنتیکی پایه اصلی حفاظت و مدیریت 
دهند و بدون این اطالعات مدیران قادر به وحشی را تشکیل می

 و های بلند مدت و موفقیت آمیز حفاظتی نیستندریزی برنامهطرح
خصوص این گونه مطالعه  با در نظرگرفتن این موضوع که در

ای صورت نگرفته است، انجام مطالعات ژنتیکی ژنتیکی گسترده

 ( ;Frankham, 1995 ضروری است برای حفاظت این گونه

.(Frankham, 2005  
رویه از استفاده بیبیان شد در طی این مطالعه همانطور که 

با ارزش به  یهازاگرس، موجب شده که این جنگل یهاجنگل
نابودی پوشش  ،ای تبدیل شوندحساس و شکننده یهاستمیاکوس

در این را  ید حیاتگیاهی در این منطقه به حدی است که تجد
رغم علی. (1371)یزدیان،  با مشکل مواجه کرده استها جنگل
های مختلف در های صورت گرفته از سوی سازمانتالش

یابی به اهداف توسعه پایدار در منطقه زاگرس راستاس دست
تاکنون برآیند اقدامات در عرصه طبیعت نتایج مطلوبی در بر 

های کنونی استفاده چنانچه شیوه(. 1312ای، )جزیره نداشته است
از منابع طبیعی و محیط زیست تغییر داده نشود، دیری نخواهد 

جهت های موجود منقرض خواهند شد. پایید که بسیاری از گونه
های زاگرس و گیری در جنگلحفاظت در ایران ممانعت از زنده

ها باید در الویت قرار بگیرند. احیای خرید و فروش آن
 اطقخصوص در منه های تخریب شده سنجاب ایرانی بهگازیست

در طی این مطالعه  حفاظت شده باید مورد توجه قرار بگیرد.
های حفاظت از گونه سنجاب تالش شد که مشکالت و چالش

های زاگرس مورد بحث قرار ایرانی به عنوان گونه شاخص جنگل
های موجود جهت اجرای اقدامات حفاظتی شناسایی بگیرد و خال

گونه بومی و با ارزش قبل از اینکه به این امید است که شوند. 
دیگر تبدیل شود، در  یهاسرنوشت نا امید کننده بسیاری از گونه

های های حفاظتی قرار بگیرد و از تخریب بیشتر زیستگاهالویت
 رسیم کهین نتیجه میدر نهایت به ا آن جلوگیری به عمل آید.

 بین موجود تعارضات باید کشور ژنتیکی ذخایر از حفاظت جهت
 هایارزش به توجه .رساند حداقل به را زیستمحیط و انسان
 حس ایجاد توسعه، هایریزی برنامه در جانوری هایگونه متنوع

 هایمشارکت جلب جامعه، سطوح در وحشحیات از حمایت
 پژوهش انجام وحش،حیات حفاظت و مدیریت در مردمی

 هایگونه مدیریت و شناخت منظور به بنیادی و کاربردی
 نمودن فراهم ها،آن جمعیت و زیستگاه احیای و جانوری

 و حفاظتی نیاز مورد کمی و کیفی نیروی و تجهیزات امکانات،
 برای را مطلوبی شرایط تواندمی هازیستگاه تخریب از جلوگیری

 هایزیستگاه و کشورمان جانوری هایگونه پایداری و پویایی
 .نمایند فراهم هاآن
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