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 12/21/8311پذيرش:   81/81/8315 وصول:

 چکيده
از  کهوچکی گسهترة بههتنها  به صورت طبيعی ،در خطر انقراض يک گونةبه عنوان  ،گوزن زرد ايرانی

در حهال . محهدود شهده اسه  دز و کرخه در استان خوزسهتان هايپيرامون رودخانههاي زيستگاه

 هاي طبيعهیزيستگاهدر  گونه اينشناختی بوم وضعيّ  در مورد چندانی ات قابل استناداطاّلعحاضر، 

جوامه   از سطح دانش کاارزيابی قابل اتّدستيابی به يک  هدف از پژوهش حاضر، .در دسترس نيس 

از با اسهتفاده به اين منظور، س . ا دهش جوام  ياد حفاظتی گوزن زرد ايرانی در ميان اهمّيّ  و محلّی

نظهرات  ،سيسهتماتيک - توزيه  تصهادفی و حضهوري ةهمراه با مصاحب ،دارپاسخ ةپرسشنام 255

بهيش از  درياف  شد.ی( جمعيّتمرکز  32هاي دزفول، انديمشک و شوش )شهرستان محلّیين ساکن

 %4/61داشهتند. حهدود ناهی دز و کرخه آگهپيرامون از حضور گوزن زرد در کنندگان مشارک  21%

ههاي طبيعهی منطقهه ند که گهوزن زرد را در زيسهتگاهعا کردادّ)عمدتاً افراد مسن(  دهندگانپاسخ

گهوزن در ايهن  ةکهه بهراي مشهاهداعهالم کردنهد  شوندگانپرسش %22حدود اند. مشاهده کرده

از افراد سطح تمايهل بهه  بيش از نيمی .زيادي دارندتمايل زياد يا خيلی منطقه،هاي طبيعی زيستگاه

بيشهتر  ريال اعهالم نمودنهد. 35555-45555بين  را زرد گوزن ةبار مشاهدخود به منظور يک پرداخ 

، شهکار یيرماهاز و تیريهی زيسهتگاه را هگونهايهن  ةترين عوامل تهديدکنند( مهم%4/31افراد )

زيهاد يها  اهمّيّه ( از %3/12)براي بيشتر افراد  زرد نزدانستند. تضمين حفاظ  و بقاي پايدار گومی

زياد برخوردار اس . سطح تمايل به پرداخ  به منظور تشکيل يک صندوق مالی براي حفاظه  خيلی

در نظهر گهرفتن رويکردههايی ريال برآورد شهد.  35555-255555، ساليانه مبلغی بين گوزناين بهتر 

بهه آن  معرّفهیو  ايرانهی زرد گهوزنو حفاظتی  یزيست اهمّيّ جوام  نسب  به  دانشافزايش  مانند

ههاي موفّقيّه توانهد هاي مردمی مهیدار و استفاده از پشتوانه حماي کشتی پرچم ةعنوان يک گون

 به دس  دهد.گونه بيشتري را در مديري  

 دز شهدةمناطق حفاظ ساکنين بومی،  مشارک  مردمی، ،مديري  گوزن زرد ايرانی،کليدي:  واژگان

   کرخه. و
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 مهمقدّ
از حیات وحش نیازمند دستیابی بهه  و حفاظت مدیریت به منظورآنها تعیین چگونگی اجرای و  هابندی برنامهویّتاول

عوامه  ضهروری و آگهاهی از و کننهده  تهدید)ماننهد عوامه  هها زیستگاهها و جمعیّت محلّیشرایط درک درستی از 

هها و ن داده اسهت کهه کهاهش ا لهن گونهههها نشهاپهووهش.  1223و همکاران،  8)لو استهای در دسترس فرصت

در مهورد  . 1228و همکهاران،  1سیاسی بوده است )وایت - ها و نیروهای اقتصادیفعّالیّتهای موجود، پیامد زیستگاه

بهه اسهتفاده از  ،تهدیدکنندهسازی نرخ کاهش و همچنین شناسایی عوام  یهای در خطر انقراض، به منظور کمّگونه

ههای مهدیریت حفهاظتی گونهه یها ها، اساس طرحاست. این دادهنیاز ای در طول زمان ختی گستردهشناهای بومداده

بهه منهابم مهالی محهدود در دسهترس  توجّههبر این، با   . افزون1228و همکاران،  دهند )وایتزیستگاه را تشکی  می

بهینهه از منهابم موجهود  ةواننهد اههداف حفهاظتی را بها اسهتفادگهااران بتبرای حفاظت، ضروری است کهه سیاسهت

 .   1228)وایت و همکاران،  بندی کننداولویّت

 هایینهدارا در فر محلّهیبهر آن دسهته از رویکردههای مهدیریتی کهه جوامهم  ،تعهدّدههای مطی پووهش ،امروزه 

 رّفهیمع موفق به مدیریت دستیابیبه عنوان راهکاری برای  ،این امر شده است و تأکید دهندمیالت گیری دختصمیم

و  5؛ برونهدیزیو894: 1221، 4؛ نهوربر  و کامینه 8911مهرابهی و قربهانی، ؛ 1221و همکاران،  9)آرمیتاژ شده است

 حیهات وحهشمدیریت  وضعیّتدر بهبود  مهمّیتواند نقش می محلّی ساکنین دانشگیری از بهره . 1223همکاران، 

بههه تیههمین بهتههری از پایههداری  دسههتیابیراسههتای در بههر ایههن اسههاس،  ؛ 8333و همکههاران،  1)ردلههوف ایفها نمایههد

ههای یسهتگاهز .ضهروری اسهتاز جمله موارد زیر  هازمینهبرخی داشتن دانش درست در های حیات وحش، جمعیّت

؟ بهه چهه نحهوی اسهت تهدیدکننهدهعوام  بندی اولویّت ؟دام هستندگونه کیا  جمعیّت بقایبحرانی برای کلیدی و 

تواننهد کدام راهکارها مهیای را دربر داشته باشند؟ پیامدهای مثبت یا منفی عمده توانندنی میهای انسافعّالیّتکدام 

گونهه پاسه  دادن بهه ایهنمورد استفاده قهرار گیرنهد؟  محلّیدر یک زیستگاه  مناسنشرایط ناکنترل یا  کاهشبرای 

  .1223لو و همکاران، است ) وابسته بومیبه دانش و همکاری جوامم ، به اهداف حفاظت دستیابیها و پرسش

ی بین انسان و گوزن از هزاران سهال پهیش وجهود مشخّص ارتباط، در سراسر جهان های مختلفبر مبنای پووهش 

در  مهمّهینقهش  ،3گهوزن زرد ایرانهی . 1285، 1ورجیوجمهاتیال و ههاجی؛ 1289و همکهاران،  2)سایکس داشته است

ها و اوایه  هولوسهن در خاورمیانهه وامم انسانی پس از آخرین یخبندانج نیازهای  اایی و اقتصادی بسیاری از تأمین

 ،ایهن گونهه . 1289و همکهاران،  82ذا-بهار) داشته اسهتدر شرق مدیترانه در اواخر پلیستوسن  ویوهبهنزدیک،  و خاور

 ةپایهبر  ،ن زرد ایرانیگوزکند. میبه عنوان زیستگاه انتخاب را  88، بلوط و پستهای از درختزارها مانند گزا لن گستره

حیهور داشهته کشورهای شرقی مدیترانهه، عهراق، لبنهان و سهوریه تا  های باستانی و تاریخی از  رب فالت ایرانداده

 جمعیّهتیهک  8351در ا منقهرض شهده اسهت، امّه کهامالً ،ه این گونهوجود داشت کر این تصوّ ،8345 سال تااست. 

                                                                                                                                                                                   
1- Low 

2- White 
3- Armitage 

4- Norberg & Cumming 

5- Brondizio 

6- Redeloff 

7- Sykes 

8- Mattila & Hadjigeorgiou 

9- Dama mesopotamica 

10- Bar-Oz 

11- Tamarisk, Oak and Pistachio  
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گیهری و بهه منظهور ها زندهشد. شماری از این گوزن مشاهده ربی ایران فرد در جنوب  15در حدود  کوچک احتماالً

اجهرای  در ادامهة . 1285و همکاران،  8)ورنر به باغ وحش اپ  در آلمان ارسال شد در اسارت زادآوری ةبرنام یک آ از

ق مختلفهی از دشت ناز ساری ، این گونهه بهه منهاط یعیطبمهینراهبرد زادآوری در اسارت )در پناهگاه حیات وحش 

بهه کشهورهای عهراق،  ادشهدهیههای زادآوری در اسهارت از محه  ایرانهی گهوزن زرد ،بر این افزونشد.  معرّفیایران 

 . 1128و همکاران،  9؛ وین91: 1289، 1)دوجت شده است معرّفیفلسطین اشغالی، اردن، لبنان، سوریه و ترکیه 

ههای محه گهوزن زرد ایرانهی در تمهامی  452ز حیهات وحهش، بهیش ا جمعیّهت ةبر مبنای سرشهماری سهاالن 

یهک کنوانسهیون تجهارت  ةدر ضمیم گونه این.  1285)محمدی و همکاران،  شده در سراسر کشور وجود داردمعرّفی

 المللهیبین ةحادیهاتّ 5در خطهر انقهراض ةو در طبقه  1282، 4)سایتیس های وحشی در خطر انقراضگونه المللیبین

تهدیهد  عوامه کنون  از گاشته تاگوزن زرد ایرانی ی، به طور کلّقرار گرفته است.  1ابم طبیعیحفاظت از طبیعت و من

 توسّهطههای اهلهی و صهید فشار شدید شکار، تخرین زیستگاه، رقابهت بها دام ی را تجربه کرده است، از جملهتعدّدم

تخریهن تهوان بهه مهیدز و کرخهه منهاطق تهدیدهای اصلی این گونهه در از .  1285)ورنر و همکاران،  خوارانگوشت

 جمعیّهتکوچهک  ةپیامهدهای انهدازدر کنهار هها شیوع بیماری کمبود آب شیرین وهای اهلی، رقابت با دامزیستگاه، 

   . 1285ورنر و همکاران، ؛ 1221همامی و ربیعی، ) اشاره نمود آمیزیو درون جمعیّتجدایی مانند 

ههای رودخانهه گوزن زرد به مناطق کوچکی واقم در پیرامهون ةماندیهای طبیعی باقدر حال حاضر، تنها زیستگاه 

ات قابه  اسهتنادی در مهورد حیهور و بقایهای اطاّلعبا این وجود،  ؛محدود شده استدز و کرخه در استان خوزستان 

 محلّهیسطح دانش جوامهم برآوردی از این پووهش به . در دسترس نیستمناطق این در ساکن های وحشی جمعیّت

منهاطق در ایهن جوامهم از دیهد این گونهه حفاظتی  اهمّیّتهمچنین  وگوزن زرد ایرانی زیستی  وضعیّتارتباط با در 

 استان خوزستان اشاره دارد.دز و کرخه در  ملّیهای و پارک شدهحفاظت

 هامواد و روش
 12 حههدود ازدز  ةرودخانهه ةهکتههار در حاشههی 18351حههدود بهها مسهاحتی  ،دز ملّههیپههارک و  شههدهحفاظتمنطقهة 

خانه ادامهه یافتهه همراه با این رود ،دز ةنوب رودخانکیلومتری جنوب شهر دزفول شروع شده و در امتداد شمال به ج

 کیلهومتری شهمال اههواز  12)حهدود  متری شمال شرقی مالثهانیکیلو پنجدر حدود  ،هتپّهفتر از شرق و بعد از گا

 ةدر طهول رودخانه هکتهار 85113ای در حهدود بها گسهتره ،رخهک ملّیو پارک  شدهحفاظت ةمنطقشود. کشیده می

ههای ر است که جنگه ذک شایان  .8کیلومتر گسترده شده است )شک   822کرخه از شوش تا شمال اهواز در حدود 

بارش ساالنه بهه ترتیهن  توسّطم .انددر کشور بوده 2های شیر ایرانیز آخرین زیستگاههای دز و کرخه ااطراف رودخانه

 ةدرجه 15و  19 بهه ترتیهن دمهای سهاالنه توسّهطو م در سهال متهرمیلی 115و  149ر مناطق دز و کرخه حهدود د

ی جمعیّتهروسهتا، بها  842حهدود  محلّهیاز نظر جوامم   .1285محمدی و همکاران، گراد گزارش شده است )سانتی

 بیشهتر.  1285دی و همکهاران، محمه) رنهدمهورد مطالعهه حیهور دا ةزار نفر داخ  و پیرامون محهدوده 12بیش از 

 اشتغال دارند. به کشاورزی و دامداری  ،در این منطقه محلّیساکنین 

                                                                                                                                                                                   
1- Werner 

2- Daujat 

3- Vigne 
4- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

5- Endangered 

6- International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

7- Panthera Leo Persica 
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 14 بها های دزفول، اندیمشک و شهوش)مرکز شهرستان سکونتگاه 12 ةگیرند بردر جامعة آماریدر این پووهش،  
دز و  ملّهیههای و پهارک شهدهحفاظتداخه  و پیرامهون منهاطق در   این سه شهرستان ةسکونتگاه دیگر در محدود

منهاطق  سهاکنمختلهف  محلّهیبرداری به نحوی انتخهاب شهدند کهه جوامهم های نمونهمح  . 8)شک   کرخه است
بهه منظهور تعیهین د. نپوشهش داده شهومورد مطالعه  ةهای منطقدر تمامی قسمتشهری، روستایی و مراکز صنعتی 

آمهاری و بهرآورد  ةمحاسهب شهدهارائهههای نصاب های شخصی، حدّ)بر اساس قیاوتهای مختلفی نمونه، روش ةانداز
 ةتعیهین انهداز بهرایآماری و فرمهول کهوکران  ةحاسبم ةاز شیو ،در پووهش حاضروجود دارد.  امکانات نمونه در پرتو 

 گانکننهدنظرات مشارکت، در ادامهفرد محاسبه شد.  482، حجم نمونه برابر %5و با سطح خطای  نمونه استفاده شد
حیهوری  ةمصهاحب اهمراه به و محلّیجوامم بین در دار پاس  ةپرسشنام 522 تعداد تصادفی - سیستماتیک توزیمبا 

موضهوع  ص در زمینهةبه منظور افزایش روایی پرسشنامه از نظرات کتبی و شفاهی کارشناسهان متخصّه  دریافت شد.
هها، به منظور کاهش اریبی ناشی از انتخاب نمونهه شد. استفادههای مرتبط ها و سایر سازماندر دانشگاهمورد مطالعه 

و سهپس  شهد ههای بهه نسهبت همگهن تقسهیمبه بلوک جمعیّتاز نظر هر سکونتگاه )شهر، روستا، یا مرکز صنعتی  
 55ابتهدا ها، به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها به طور تصادفی تکمی  شدند. ها در هر کدام از این بلوکپرسشنامه

 آنبهرای تعیهین پایهایی سهپس، از روش آلفهای کرونبهاخ  ؛تکمی  شهدمورد مطالعه  جامعة آماری توسّط نامهپرسش
 دههد پرسشهنامه از پایهایی خهوبی برخهوردار اسهت.که نشان مهی ،برآورد شد 14/2در حدود استفاده شد. مقدار آلفا 

بهرای  کهای اسهکوئرآزمهون  انجام شهد. 1و اکس  8اس.پی.اس.اس. افزارهایماری با استفاده از نرمآ هایمامی تحلی ت
بهه کهار  های پووهشکنندگان و نوع پاس  آنان به پرسشاجتماعی مشارکت - اقتصادی وضعیّتارتباط میان  بررسی
و سهطح  محلّهیاجتمهاعی جوامهم  - ط اقتصهادیشهرای میهانارتباط  ،به عبارت دیگر، با استفاده از این آزمون؛ رفت

بین نوع شهغ  )سهطح  ، آیابرای نمونه .از دید این جوامم مورد بررسی قرار گرفتوزن زرد ایرانی حفاظت از گ اهمّیّت
یها  داری وجهود داردارتبهاط معنهی بهار مشهاهده گهوزن زردبرای یک آنهاتمای  به پرداخت  و محلّیساکنین درآمد  
 ؟خیر

 
ها و يابانب ةيناحبومدو  گسترة .در استان خوزستان (يجامعة آمار) یجمعيّتو مراکز مورد مطالعه  ةمحدود موقعيّ . 6شکل 

 .در منطقه نشان داده شده اس  (3556و همکاران،  2)اولسون استپی زاگرسجنگلی هاي و کوهستان هاي نوبوسنديبياباننيمه

                                                                                                                                                                                   
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2- Excel 

3- Olson 
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 نتايج
  191ا مهردان )مانهده ربهاقی %1/42را زنهان و  شوندگانپرسشنفر  از  111) %4/51حدود شناختی، جمعیّتاز نظر 

 15ی افراد در گهروه سهنّ %18 حدود سال داشتند. 15تا  85ی بین ، سنّکنندگانمشارکت %42حدود تشکی  دادند. 
سهال و  55تها  45ی ههای سهنّ. ههر کهدام از گهروهقرار گرفتند سال 45تا  95ی افراد در گروه سنّ %83 و سال 95تا 

پاسخگویان را افهراد  %8/51، همچنین ؛را به خود اختصاص دادند شوندگانمصاحبه %82 سال در حدود 55بیشتر از 
دارای سطح سهواد  %1/1سواد، بی %1/1سواد،  وضعیّتاز نظر  تشکی  دادند.  متأهّافراد  رامانده باقی %3/42د و مجرّ

ن دارای کننهدگامشهارکت %1/13ایهن،  بهر افهزون ؛ه بودنهدتوسّهطدارای سطح سواد راهنمهایی و م %1/55ابتدایی و 
از میههان  مانههده مههدرک کارشناسههی ارشههد و بههاالتر داشههتند.بههاقی %1مههدرک کههاردانی و کارشناسههی بودنههد و 

ههای کارمنهد بخهش %1/18 ، ...دارای شغ  آزاد )کشاورزی، دامداری، فروشندگی و %1/11کنندگان حدود مشارکت
  یا در حال تحصی  در مقاطم مختلهف %4/1یکار )مانده، ب. سایر افراد باقیبازنشسته بودند %4/1تی و خصوصی و دول
 .بودند  1/48%)

دز و کرخهه  ةشهدحفاظتمنهاطق  وجهود آگاهی نسبت بهه گونهچیهدهندگان پاس  %1/81ها نشان داد که یافته 
و  شهناخت زیهاد %1/85، توسّهطشهناخت م 3/91از این منهاطق دارنهد. کمی به نسبت شناخت افراد  %2/98ندارند. 

افهراد از حیهور  %3/49، کنندگانمشهارکتاز میان  دارند. مورد مطالعه ةمحدودنسبت به  خوبیاخت خیلیشن 4/2%
 آنی از حیهور اطاّلعه گونههچیه  %8/51دز و کرخه آگاهی داشتند و سایر افهراد ) ةشدحفاظتگوزن زرد در مناطق 

ههای انهد کهه گهوزن زرد را در زیسهتگاها کردهعادّافراد  %4/81نشان داد که حدود  هایبررس در این مناطق نداشتند.
ی ههای سهنّترین گروها لن به مسن کنندگانمشارکتاین  ،به هر حال ؛اندمشاهده کرده مورد مطالعه ةمنطق طبیعی

 ق داشتند.تعلّ
گهوزن زرد  ةنسبت به مشهاهددر پاس  به پرسشی مبنی بر سطح تمای  افراد ، کنندهمشارکت 522از میان تعداد  
 %9/14حهدود  زیهادی دارنهد.افراد اعالم کردند که تمایه  خیلهی %4/41 ،های طبیعی دز و کرخهیرانی در زیستگاها

 را ههای طبیعهی اسهتانزیستگاه ةگستراین گونه در  ةنسبت به مشاهد توسّطافراد سطح تمای  م 8/81تمای  زیاد و 
کردنهد کهه ههیچ تمهایلی بهرای افهراد اعهالم  %1/5 ا. تنهی نشان دادندسطح تمای  کم ،افراد %1 همچنین، ؛داشتند
هها نشهان داد کهه یافتهاز نظر سطح تمای  به پرداخت،  . 1)شک   های طبیعی ندارنددر زیستگاهزرد گوزن ة مشاهد

ریهال  12222-42222بار گوزن زرد ایرانی تمای  دارند مبلغهی بهین یک ةشوندگان به منظور مشاهدپرسش 9/54%
افهراد  %2/81ریهال و  42222-12222داخهت مبلغهی بهین افراد تمای  به پر %8/12بر همین اساس، پرداخت کنند. 

بهار به منظور یهک کنندگانمشارکت %3/5در حدود ریال را دارند.  822222-812222مبلغی بین تمای  به پرداخت 
 ریال بپردازند.  12222-822222تمای  دارند  ،مشاهده

 
 هاي طبيعی دز و کرخهگوزن زرد ايرانی در زيستگاه ةتمايل براي مشاهد صد فراوانی سطحدر .3شکل 
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بهر اسهاس نظهر رود. داران بهه شهمار مهیمها و انقراض بسهیاری از سه  جمعیّتیکی از دالی  اصلی نابودی  ،شکار 

  و %14، شهکار تفریحهی ) %1/11 هاای خهانواده ) تهأمین و شهاخ ، فروش پوست وافراد  %2/91) کنندگانمشارکت

بهر همهین اسهاس،  . 9)شک   ستا ترین عوام  شکار گوزن زرد ایرانی در گاشته بودهاز مهم  %1/84فروش گوشت )

تخریهن زیسهتگاه انهد. گهوزن زرد را شهکار  یرمجهاز دانسهته ةتهدیدکننهدتهرین عامه  مهم دهندگانپاس  5/45%

ایهن گونهه  ةتهدیدکننهداز دیگر عوامه    %4/5نه )های بیگاو ورود گونه  %1) وحشی حیوانات توسّطشکار  ، 3/42%)

 . 4)شک   انددهمورد اشاره قرار دا دهندگانپاس هستند که 

  و %9/91خیلهی زیهاد ) اهمّیّهت، تیمین حفاظت و بقای پایدار گونه بهرای آنهها کنندگانمشارکتاز نظر بیشتر  

 %1/2ی دارد. در حهدود توسّهطم اهمّیّتسطح  ،گونهافراد، این تیمین حفاظت از  %4/82  دارد. برای %5/13زیادی )

مهورد مطالعهه بهرای آنهها  ةان کردند که حفاظهت پایهدار از گونهافراد بی %2کم را انتخاب کردند.  اهمّیّتافراد سطح 

 . 5)شک   ی ندارداهمّیّت

 جمعیّهتداری و تیمین پایه یحفاظتهای نقش مردم را در اجرای درست برنامه  %1/11) شوندگانپرسشبیشتر  

سهازی بهه عنهوان ، آمهوزش و فرهنه  %3/41) کننهدگانمشهارکت بیشهتراز نظهر اند. زیاد و زیاد دانستهگونه خیلی

رات شهدیدتر اجهرای قهوانین و مقهرّکارآمدترین راهکار در راستای حفاظت از گوزن زرد ایرانی انتخهاب شهده اسهت. 

و حصارکشهی منطقهه   %1/82)ههای حفهاظتی الزم در برنامههنیروی انسانی مهورد نیهاز و تجهیهزات  تأمین،  81%)

 دهندگان هستند.پاس  توسّطاز دیگر موارد پیشنهادی   4/82%)

 
 درصد فراوانی داليل شکار گوزن زرد ايرانی در گذشته .2شکل 

  
 دز و کرخه گوزن زرد ايرانی ةعوامل تهديدکنند نيتردرصد فراوانی مهم .4شکل 
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مسهئول تهرین مههم زیسهتمحیطسهازمان حفاظهت  ، در حهال حاضهر %9/19) شهوندگانسشپربیشهتر از نظر  

مسهئولین    و%84ههای جههانی ) ، سهازمان%1/84) محلّهیمهردم حفاظت از گوزن زرد ایرانی اسهت.  ةکنندنیتیم

زیهادی در سهطح تمایه  زیهاد و خیلهیافهراد  %1/41هها، بر اساس یافتهه های بعدی قرار گرفتند.  در رده%1) محلّی

سهطح تمایه   کننهدگانمشهارکت %8/13در حهدود  مهورد مطالعهه دارنهد. ةکاری به منظور حفاظت بهتر از گونههم

افراد اعالم کردند که تمای  اندکی در مشارکت به منظور حفاظهت  %1/81بر همین اساس،  ؛کردندرا انتخاب  توسّطم

 همکاری در این زمینه ندارند.م کردند که هیچ تمایلی به دهندگان اعالپاس  %4/81بر این،  افزوناز گونه دارند. 

گااری صندوق مالی با استفاده از مشارکت مردمی به منظور حفاظهت بهتهر از گهوزن زرد ایرانهی، در راستای پایه 

  تمایه %5/58حدود نفر،  981از تعداد نفر  اعالم کردند که تمای  دارند در این زمینه مشارکت کنند.  981) 2/19%

تمایه  داشهتند مبلغهی در حهدود  %4/14حهدود  ریهال داشهتند. 92222-52222به پرداخت سالیانه مبلغهی بهین 

خهود را بههه منظههور پرداخهت سههالیانه بههین  یمنههدعالقه %1/85حههدود  ریهال پرداخههت نماینهد. 822222-52222

 122222الیانه مبلغهی بهیش از تمای  بهه پرداخهت سه ، %1/1مانده )افراد باقیرا اعالم نمودند.  122222-822222

 . 1)شک   ریال داشتند

کنندگان پیشنهادهایی به شرح زیر به منظور افزایش آگاهی مردم نسبت بهه اهمّیّهت گهوزن زرد ایرانهی مشارکت 

رادیهو و  ،ونیهزیهها )ماننهد تلوسازی، آموزش و افزایش سطح دانش مردم با اسهتفاده از رسهانهمطرح نمودند: فرهن 

ها، بروشهور رسانی با استفاده از انتشار کتابچهها، اطاّلعسازی در سطح مدارس و دانشگاهها ، آموزش و فرهن روزنامه

ههای پیرامهون های عمومی در سکونتگاهها، انتشار و نصن پوسترهایی به منظور افزایش سطح آگاهی در مح هو مجلّ

 ههای  یردولتهی حهامی گهوزن زرد ایرانهی و پهایشانجمهنهها و مورد مطالعه، حمایت از سازمان ةهای گونزیستگاه
 

 
 ايرانی از ديد جوامع بومی حفاظ  از گوزن زرد اهمّيّ درصد فراوانی سطح  .2شکل 

 
 براي حفاظ  از گوزن زرد ايرانی محلّیجوامع ساليانه درصد فراوانی تمايل به پرداخ  )تومان(  .1شکل 
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ههای بهومی، مناسن برای حفاظت پایدار از گونهه ةاختصاص دادن بودج گونه، یحفاظت یهابرنامهآنها بر  تأثیرگااری

مهورد  ةههای گونهها در مناطق پیرامهونی زیسهتگاهنمایشگاهها، سمینارها یا برپایی کارگاه، اندمیک و در تهدید کشور

رای آشهنایی بها ههای درسهی بهص دادن بخشی از کتهاباختصا، محلّیجوامم علمی مطالعه به منظور افزایش دانش 

بهه منظهور حفاظهت تجهیزات مورد نیهاز  و تجربهنیروی انسانی با تأمیناندمیک و در تهدید کشور،  هایگونه اهمّیّت

 .  گوزن زرد ایرانی به عنوان یک نماد برای حفاظت معرّفی، بهتر

هها فراد و سطح شهناخت آنبین جنسیت ا های زیر به دست آمد.یافته ،هافهمؤلّارتباط میان برخی  مورد بررسیدر  

د بهین جنسهیت افهرابر این،  افزون ؛ p  ،4=df ،111/93=2X>28/2) داری وجود داردمعنی ةدز و کرخه رابط ةاز منطق

 ، p  ،4=df ،311/14=2X>28/2) دز و کرخهه طبیعهی یهاسهتگاهیزگهوزن زرد در  ةو سطح تمای  آنها برای مشهاهد

، p  ،81=df>28/2) گهوزن زرد ةبهار مشهاهدمبلغهی بهرای یهکپرداخهت  تمایه  بههبین نوع شغ  )سطح درآمهد  و 

853/19=2X  28/2) مهورد مطالعهه ةبین نوع شهغ  و سهطح شهناخت از منطقه و<p  ،81=df ،228/13=2X   ارتبهاط

سهاالنه بهرای  بین سطح درآمد و مقدار مورد تمای  برای پرداخهت بهه عنهوان حهقّ، همچنین ؛برآورد شد یداریمعن

،  p>28/2) بهار گهوزن زردیهک ةایه  بهرای مشهاهدسهن و تم ، p  ،81=df ،158/48=2X>28/2) در صندوق عیویت

4=df ،544/55=2X   ، 28/2) بهرای حفاظهت از گهوزن زرد شهدهیاحهطرّ یهابرنامههسن و تمای  به همکاری در<p  ،

81=df ،918/92=2X  ،28/2) گونهه از نزدیهک ةمح  سکونت و مشهاهد<p  ،84=df ،119/884=2X ،  اهمّیّهتسهطح 

 اهمّیّهت سهطح بهین و  p  ،4=df ،511/18=2X>28/2) و عیهویت در صهندوق مهالی از دید جوامم حفاظت از گوزن

، p< ،81=df 28/2) حفاظهت از گهوزن زرد بهرای شدهیاحطرّ هایو تمای  به همکاری در برنامهحفاظت از گوزن زرد 

249/832=2X  د.به دست آمداری معنی ةرابط 

 بحث
ههای اخیهر در سهال بهه مهدیریت پایهدار دستیابیه منظور بنفم و شریک ذیبه عنوان  محلّیرویکرد پایرش جوامم 

و همکهاران،  9؛ بجراچاریها8332، 1فیربنهد و باچهان-بهورینی؛ 8335، 8نیلهیمهک) گسترش چشمگیری داشته است

 تأکیهداصه  ایهن بهر  ،این رویکهرد شود.خته میشنا  8331، 4)محتا و کلرت محورجامعهبه عنوان حفاظت  و  1225

)بجراچاریها و  شهوند ریهزیپایهههها گیهریدر تصهمیم محلّیجوامم نقش  اساسدارد که راهبردهای حفاظتی باید بر 

ای ههیافتههع زیسهتی و کنوانسهیون تنهوّ دریهک توافهق بر مبنهای بر این،  افزون.  1222، 5؛ برکس5122همکاران، 

 نیازهای انسهانی بایهد بهه صهورت یکپارچهه در نظهر گرفتهه شهود تأمینها و سامانهدیریت بوممهای جهانی، پووهش

 . 1222برکس، ؛ 1225و همکاران،  2؛ برون1225، 1منابم جهانی سةسّ)مؤ

ههای طبیعهی در زیسهتگاه ههاونهههها و گجمعیّتحفاظت از ، های مدیریت حیات وحشاولویّت نیترمهماز یکی  

 ههای پیرامهونیاز زیسهتگاهکهوچکی  به صورت طبیعی در گسترةگوزن زرد ایرانی شمار اندکی ر، . در حال حاضاست

از سهوی . آنهها در دسهترس نیسهت وضهعیّتات چنهدانی در مهورد اطاّلع و استانده م دز و کرخه باقی هایرودخانه
ریت حیهات وحهش در ایهران مدی هایموفّقیّتیکی از  ،انقراض ةگوزن زرد ایرانی از حاشیحفظ رسد به نظر می، دیگر

                                                                                                                                                                                   
1- McNeely 

2- Borrini-Feyerabend & Buchan  

3- Bajracharya 

4- Mehta & Kellert 

5- Berkes 

6- World Resources Institute 

7- Brown 
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در تهرین راهبهرد مهدیریتی مههمبهه عنهوان  ،های زادآوری در اسارتبرنامه، در پی جمعیّتد مجدّ معرّفی .بوده است

لهین زیسهتگاه ایهن گونهه از اوّ ،8322سهال  از.  1285)گودرزی و همکاران،  راستای نجات این گونه قاب  اشاره است

  محه  89ت )پناهگاه حیات وحش دشت نهاز سهاری  بهه منهاطق مختلفهی از ایهران )زادآوری در اسار یعیطبمهین
بها ایهن  ؛انهدشده یا در جزایر به صورت طبیعی محدوده بهودههای حصارکشیکه ا لن در زیستگاه شده است معرّفی

بهه شهمار در خطهر انقهراض  ةهمچنان بهه عنهوان یهک گونه ،جمعیّتکوچک  ة، گوزن زرد ایرانی به دلی  اندازوجود
بسهیار ضهروری اسهت.  های طبیعیدر زیستگاه زن زردبه دانش کافی از شرایط زیستی گو دستیابیبنابراین، ؛ رودمی

ههای کلیهدی و سهاکنین پیرامهون زیسهتگاهاز دیهد  ،حفاظتی این گونه اهمّیّت مورددر  مناسنبر این، دانش  افزون

ههای مهدیریتی و حفهاظتی در برنامهه بهرای همکهاری محلّیجوامم تمای  سطح  ات در زمینةاطاّلعکسن  همچنین
 ضروری است.  سیارب

 ةات چنهدانی در زمینهاطاّلعهمناطق پیرامونی  محلّیبسیاری از ساکنین که  دهدمینشان  ی این پووهشهایافته 
یهن وجهود، بها اندارنهد.  ایهن منهاطق درزیستی گوزن زرد ایرانهی  وضعیّتو دز و کرخه  ةشدحفاظتاطق من اهمّیّت

گهوزن زرد در  ةتهدیدکنندترین عوام  مهم را به عنوان ، شکار  یرمجاز و تخرین زیستگاهدهندگانپاس  %12حدود 

 به مردان تمای  بیشتری بهه مشهاهدة داری زنان نسبتها نشان داد که به طور معنیبررسی دز و کرخه اعالم نمودند.
نسهبت بهه تر کنندگان با سنین پایینمشارکت  .p<28/2کرخه دارند ) های طبیعی دز وگوزن زرد ایرانی در زیستگاه

یکهی دیگهر از مهوارد  . p<28/2) نهددارگهوزن زرد  یحفهاظتهای برنامهتمای  بیشتری به همکاری در  ،ترافراد مسن
گهوزن  اهدةمشهبهه منظهور  پیرامونیه از تمای  به پرداخت جوامم لیّیک برآورد اوّ ارائة در پووهش حاضر، شدهمطرح

ایهن  اسهت. ادشهدهی شکی  یک صندوق بهرای حفاظهت از گونهةبه منظور ت ،زرد ایرانی و همچنین تمای  به پرداخت

توانهد مهی ،ههای تمایه  بهه پرداخهتاتی از ارزشاطاّلعهبهه  دسهتیابیاسهت کهه  اهمّیّتاز آن جنبه دارای  ،موضوع
وایهت و همکهاران، قرار دهد ) گااراناستیسپیش روی تگاه در ارتباط با گونه یا زیسسناریوهای حفاظتی متفاوتی را 

1228.    
های طبیعهی گوزن زرد در زیستگاه ةچ تمایلی برای مشاهدافراد اعالم کردند که هی %1/5تنها پووهش حاضر، ر د 

یه  دارنهد تما  %9/54) افهراد بیشتر داشتند،تمای  گوزن زرد  ز میان افرادی که به مشاهدةبر همین اساس، ا ؛ندارند

صهندوق مهالی بهه یهک گهااری پایه ةزمیندر پرداخت کنند. بار مشاهده برای یکریال  12222-42222مبلغی بین 
 .دارنهدمشهارکت  بههنفر  اعالم کردند که تمای   981)افراد  %2/19 حدود، گوزن زرد ایرانی یحفاظتمدیریت منظور 

افهراد  %1/85ریال داشتند. حدود  92222-52222مبلغی بین تمای  به پرداخت سالیانه  %5/58تعداد، حدود این از 
، تمایه  %3همچنین، حدود  ؛را اعالم نمودند 822222-122222خود را به منظور پرداخت سالیانه بین  مندیعالقه

 .ریال داشتند 122222به پرداخت سالیانه مبلغی بیش از 

 یپووهشهدر ی مشهارکتی نداشهتند. زیستمحیطای هجمنکنندگان در انکدام از مشارکتدر پووهش حاضر، هیچ 
ی زیسهتمحیطیک گروه حفاظتی یا انجمهن حداق  در افراد  %12مشارکت داشتند، در آن نفر  452 که در انگلستان

 %8/51ایهن اسهت کهه در حهدود   تأمّهقابه   نکتهةهها، بر اساس یافتهه . 1228وایت و همکاران، ) عیویت داشتند
ایهن  ی از حیهوراطاّلع گونهچیه ،هستندگوزن زرد ایرانی های ن مناطق پیرامونی زیستگاهکه ساک کنندگانمشارکت

کننهدگان اعهالم از مشهارکت %22   بیش از1228و همکاران ) وایتدر پووهش  نداشتند.دز و کرخه  مناطقگونه در 

 ادشهدهیدر پووهش  تند آگاهی دارند.های پستاندار بریتانیا در تهدید هست که بسیاری از گونهکردند که از این واقعیّ
از  اعالم کردند کهه افراد %12 حدود. مورد بررسی قرار گرفته است 8ایو خرگوش قهوه سنجاب قرمزهایی مانند گونه

                                                                                                                                                                                   
1- Red Squirrel and Brown Hare 
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 %99، همچنهین . 1228وایهت و همکهاران، ) رنهددا شناخت خهوبی سنجاب قرمز جمعیّت تهدیدکنندةلی عوام  اص

 های این پهووهش، رابطهةیافته  .1228وایت و همکاران، داشتند ) اطاّلعای خرگوش قهوه تهدیدکنندةافراد از عوام  

مهرد بهه طهور  کنندگانمشهارکت. ههای مهورد مطالعهه نشهان دادمعکوسی بین تمای  به پرداخت افهراد بهرای گونهه
، %15هها ، خهانم%41مردهها ای نشهان دادنهد )خرگوش قههوهحفاظت از تمای  به پرداخت بیشتری برای  یداریمعن

28/2>p  1228وایت و همکاران، ) گزارش نشده استداری معنی ا در مورد سنجاب قرمز رابطةامّ؛.    

دنهد کهه بها گهزارش داهای پووهش حاضر در مهورد گهوزن زرد ایرانهی، موافق با یافته ، 1228وایت و همکاران ) 

تمایه  بهه همکهاری و  درخواسهت ،مورد مطالعهه نهوگ تهدیدکنندةعوام   در موردکنندگان مشارکتافزایش آگاهی 

  ،1228و همکههاران ) وایههت، در پههووهش بههر ایههن افههزون ؛یابههدافههزایش مههی 8هههای اقههدامبرنامهههدر آنههان  پرداخههت

و همچنهین افهرادی کهه بازدیهدهای  ی یا حفاظتی عیهویت داشهتندزیستمحیطهای دهندگانی که در انجمنپاس 

برای طهرح  محلّیجوامم  توسّط ساالنهتمای  به پرداخت  .رندای  به پرداخت بیشتری داتم ،زیادی از طبیعت داشتند

در .  8332)وایهت و همکهاران،  ه اسهتدالر برآورد شهد 83در انگلستان در حدود  1شن  ةگون مدیریت و حفاظت از

تنهها االنه سه دارنهد ایه تم کننهدگانمشهارکتبهیش از نیمهی از دهد که های ما نشان مییافته ،این موردمقایسه با 

وایهت و . پرداخهت کننهدایرانی حفاظت از گوزن زرد مدیریت و های برای مشارکت در برنامهدالر  8مبلغی در حدود 

منفی بین سن و تمای  به پرداخهت بهرآورد دار معنی ةیک رابطهای پووهش حاضر، ، موافق با یافته 8332همکاران )

ی بیشهتری نسهبت زیسهتمحیطتر معموالً آگاهی ن حقیقت استوار است که افراد جواناحتماالً بر ایاین یافته  کردند.

نسهبت بهه تهر افهراد جهوانبا این موضوع مرتبط باشد کهه احتمهاالً تواند این نتیجه می اگرچه، تر دارندبه افراد مسن

 . 1228اران، و همک وایت) و پاسخگویی مالی کمتری دارند کنندتر فکر میآلبسیار ایدهترها مسن

 صهورتبهه را  ای از حیهات وحهشهای ویوهها یا گونهاستفاده از آرایهها، شمار زیادی از سازماندر سطح جهانی،  

مهورد ههای حفهاظتی تالش ةبه مخاطبان دربار هشداردهندهو اب ه عنوان ابزاری جاّب 9دارهای پرچمها یا کشتینماد

ههای برنامهه اتّخهاذبه منظهور تهرویج ضهرورت  4و فی  آفریقایی ، ببرپاندای بزر هایی مانند گونه .اندقرار داده توجّه

تواننهد دار مهیههای کشهتی پهرچمگونهه انهد.شهده معرّفیدار های پرچمحفاظتی به جوامم مختلف به عنوان کشتی

ههای هها و اقهدامگرفته و منجهر بهه تحریهک آگهاهی عموم قرار توجّهی باشند که در کانون ابجاّهای محبوب و گونه

، داری پهرچمههای کشهتگونههدههد کهه ا لهن ها نشان مهیبررسی . 1281و همکاران،  5)اسمیت شوندحفاظتی می

 نیتهربزر یکهی از ، دیگهر سهواز . انهدشناخته شده المللیبیندر سطح  یرانیامانند گوزن زرد هایی هستند که گونه

 هسهتند محلّهیکهی و تحهت رهبهری جوامهم به طور عمده متّ هایی است کهپروژه گسترش ،برای حفاظتها چالش

 . 1222، 1نستون)انتویست  و د

 ةتوان به مواردی از قبی  گسهتردار وجود دارد که میکشتی پرچم ةنظور انتخاب یک گونمعیارهای مختلفی به م 

فرهنگهی و دانهش  مّیّهتاهت، سودمندی برای جوامم، ابیّشناختی، جاّحفاظتی، نقش بوم وضعیّتجغرافیایی حیور، 

ههای به نگهرشدار های پرچمکشتیانتخاب  در اگر . 1221، 2جونز و انتویست -)بون اشاره نمود محلّیتی جوامم سنّ

های فرهنگی و در نهایت هویهت فرهنگهی پیونهد به جنبهدار پرچم هایگونه داده شود و همچنین اگر اهمّیّت محلّی

                                                                                                                                                                                   
1- Action plans 

2- Otter 

3- Flagship species 

4- Aluropoda melanoleuca, Panthera tigris and Loxodonta africana 

5- Smith 

6- Entwistle & Dunstone 

7- Bowen-Jones & Entwistle 
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دار پهرچم ةانتخهاب گونه ،حهالهر به  ؛ 1281اسمیت و همکاران، ) د بودنخواه ، در این صورت سودمندتردنداده شو

   . 1281اسمیت و همکاران، ) انجام شودبا احتیاط باید 

در  ،حیهات وحهش ضهروری اسهتههای جمعیّهت زیستایی و بازسهازیتیمین  به منظور، محورجامعهدر رویکرد  

ههای جوامهم فعّالیّهتبنهابراین،  ؛دگرفتهه شهو در نظهره لیّاوّهدف حفاظت از حیات وحش به عنوان  ،برخی از مناطق

بهه طهور ویهوه در  ،ایهن رویکهرد به صورت فصلی یا به طور کام  محدود شوند.باید های اهلی مانند چرای دام محلّی

 مناطق حیاتی بهرای گهورخر گهروی ،ادشدهی ةدر مطالع .قرار گرفته است توجّهمورد کنیا در  8گرویمدیریت گورخر 

لهو و ) شناسهایی شهدند محلّهیجوامهم  توسّهط شهدهیگهردآورههای با استفاده از دادهدر بخش سامبورو کشور کنیا 

اطمینهان  تهوان بههمهی ،های علمیشیوهکاربرد همراه با  محلّیز دانش جوامم استفاده ابا بنابراین،  ؛ 1223همکاران، 

استفاده از دانهش ق از موفّ ایهنمونموردی گورخر گروی  ةمطالع دست یافت. های بحرانیتعیین زیستگاه دربیشتری 

مهدل علهم  . 1223لهو و همکهاران، ) ندسهتهجهه ات علمهی موااطاّلعهبا کمبهود مناطقی است که در  ویوهبهجوامم 

 ةبهرای مطالعهاست که  و جوامم انسانی طبیعی عهای متنوّسامانهدر بومیکی از رویکردهای مورد استفاده  1شهروندی

، پیامهدهای  8331و همکهاران،  4)دونهت هها، بیمهاری 1225، 9)اوانهز و همکهاران ههاگونههزیستی  وضعیّتو م توزی

مهورد اسهتفاده قهرار   1225و همکهاران،  1)نهسانسهان  توسّطشکار و   1225و همکاران،  5ننلسو)های بیگانه گونه

 گرفته است.

حیهات وحهش حفاظت پایدار  و در پایش محلّیت جوامم استفاده از ظرفی اهمّیّت های مختلف بر افزایشپووهش 

ه در گردشهگری ههای بهالقوّتواند در مواردی از قبیه  فرصهتمی ادشدهی. رویکرد  1223لو و همکاران، ) اشاره دارند

  .1223لو و همکاران، ) و زیستگاه سودمند باشد جمعیّتریت ی بر حیات وحش، مدیمتکّ

محهدود شهده  جنهوب  ربهی ایهرانکوچکی در  تنها به منطقةوزن زرد ایرانی گهای طبیعی زیستگاه در مجموع، 

ههای سهازد. یافتههمهی اهمّیّهتهها را دارای ظور حفاظت و بازسازی این زیسهتگاهی به منجدّ توجّهضرورت  که است

ه تیهمین هایی دارند کتمای  زیادی به همکاری در طرح محلّیاز ساکنین  باالییپووهش حاضر نشان داد که درصد 

وزن شناسهی گهزیست ةدر زمین محلّیافزایش آگاهی جوامم دهد. گوزن زرد را در منطقه افزایش می حفاظت بهتر از

یهن مهورد از اموافق با پووهش حاضهر، قرار گیرد.  توجّههای ضروری است که باید مورد زرد ایرانی یکی دیگر از جنبه

ههای دیگهر نیهز که پهووهش  1223لو و همکاران، )ین شده است مدیریت گورخر گروی تعی ةاهداف اساسی در برنام

افهزایش آگهاهی جوامهم  بنابراین، در نظر گرفتن رویکردهایی نظیهر؛  1225و همکاران،  2)بروسارد دارند تأکیدبر آن 

کشهتی  ةگهوزن زرد بهه عنهوان یهک گونه معرّفی حفاظتی آن و اهمّیّتو شناسی گوزن زرد مختلف نسبت به زیست

حفاظهت از  ههای بیشهتری را درموفّقیّت تواندها میهای مردمی در اجرای طرححمایت ةدار و استفاده از پشتوانپرچم

   و زیستگاه به دست دهد. گونه

 گيرينتياه
ههای دز و کرخهه رودخانههکهوچکی در اطهراف  گسهترةبه تنها گوزن زرد ایرانی های طبیعی در حال حاضر زیستگاه

                                                                                                                                                                                   
1- Equus Grevyi 

2- The Citizen Science Model 

3- Evans 

4- Dhondt 

5- Nelson 

6- Noss 

7- Brossard 
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در های طبیعهی این گونه در زیستگاه وضعیّتی در مورد چندان ات قاب  استناداطاّلع ،این وجودبا  ؛محدود شده است

سهطح آگهاهی ایهن جوامهم در و افهزایش  محلّهیشناختی جوامم در این میان، استفاده از دانش بوم. دسترس نیست

های پووهش حاضهر بررسیباشد. سودمند تواند میجهانی حفاظت از آن  اهمّیّتگوزن زرد و  یشناسستیزارتباط با 

 ؛کنهدید مهییت و حفاظت از گوزن زرد ایرانی تأیبه منظور مشارکت در مدیررا جوامم بومی  مندیعالقهسطح باالی 

کهه در ایهن  رسدمردمی مهم به نظر می هایحمایت ناسن به منظور استفاده از پشتوانةرویکردهای م اتّخاذبنابراین، 

جهانی گهوزن زرد ایرانهی از طریهق و  ملّی اهمّیّتافزایش دانش مردم در مورد  زیر اشاره نمود:توان به موارد میان می

، توجیهه نقهش افزایش دانش جوامم بهومی های آموزشی در زمینةبرگزاری کارگاه، ملّیای و منطقه های جمعیرسانه

ژنهی ارزشهمند،  ونه به عنوان یک خزانةاین گ اهمّیّتی بر حیات وحش، در ارتباط با گردشگری متکّ گوزن زرد ایرانی

های جوامهم بهومی در راسهتای استفاده از توانمندی، مرتبط ی و حفاظتیزیستمحیطهای اندازی انجمنراهحمایت از 

حمهایتی  پشهتوانةجلهن ، ههای مهرتبطبها طهرح محلّهی سهاکنین همکاری ، تقویت روحیةمدیریت و حفاظت پایدار

بهرای اجهرای ههای دولتهی و  یردولتهی  )سهازمانههای بهین سهازمانی ویق همکهاریتش ،ملّیای و مسئوالن منطقه

یها  ملّهیمهالی اندازی یک صندوق بررسی امکان راهالمللی، بینی و معنوی مادّهای جلن حمایت های مشترک،طرح

گونهه و  وضهعیّت پایش، های در خطر انقراضو سایر گونه ایرانی به منظور تیمین حفاظت پایدار گوزن زرد ایمنطقه

گوزن زرد ایرانی به عنوان یک کشهتی  معرّفیاز سوی دیگر،  .ماعی جوامم پیرامونیاجت - و شرایط اقتصادی زیستگاه

گونهه و سهایر  حفاظت بهتر از این در زمینةرا تواند رویکرد مناسبی میدر این زمینه دار و افزایش دانش جوامم پرچم

 .  پیش رو قرار دهد بومهمهای گونه

 سپاسگزاري
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