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 هایسازگانبومبر  یمیاقل راتییتغ یمنف تأثیراتکوهستان:  یروز جهان شیهما

یکوهستان

ویژگی اکوسیستم کوهستان وجود ارتباط  ترینمهم

 دهندهتشکیلبین تمام عوامل  خوردهگرهپیچیده و 

عوامل از هم دیگر  تأثیرپذیری. این باشدمیآن 

تغییر در وضعیت  ترینکوچکزیاداست که  قدریبه

یکی از عوامل آن ، بر سایرین اثر گذاشته و کل 

ه هم را ب اکوسیستمداده و  قرار تأثیرسیستم را تحت 

میزند. ولی آنچه که همگان باید بدانند این است که 

 به همو  هاآندر هر یک از  ناآگاهانه و تصرفدخل 

ریختن  به همباعث  هااکوسیستماز این  هرکدامزدن 

سیر طبیعی کره زمین شده و به زندگی تعداد 

 هامیلیونموجود و  هایارگانیزماز میکرو  شماریبی

و همچنین به زندگی خود  رؤیتقابلجانداران 

   د.خواهد ز ناپذیریجبرانلطمات  هاانسان

دور از  به خاطر هاکوه پنداشتندمیچنین قبالً 

 باشدمیالزم  و غیر ارزشبیدسترس بودن از مناطق 

 از برنامههمان جهت کوهنوردان موقع مراجعت  و به

 هایزبالهشهر را آلوده نکنند  کهاینکوهنوردی ، برای 

 و سپس کردهمیخود را در مناطق کوهستانی رها 

ساختمانی را  هاینخاله ، شدندمیراهی منازل خود 

جوامع  جمعیت و چون کردندمیسرازیر  هادرهبه 

، رودها  هاچشمهانسانی محدود بود ، انسان در کنار 

سکنی  وهواآبخوش  و مناطق هاجنگل،  هادریاچه، 

با مناطق دور از دسترس نداشت ولی  و کاری گزیدمی

با پیشرفت بشر و توسعه جوامع انسانی که منجر به 

تن یاف به دنبالانسان  رفتهرفتهشد ،  جمعیتازدیاد 

روانه گردید و همچنین  هادوردستبه مناطق جدید 

منبع اصلی حیات  عنوانبهپیدا کردن آب  بااهمیت

 هاکوهپایهبه  هاآببرای تصاحب سرچشمه  هاانسان

 هاکوهستان،  هامحلروانه شد و با کشت و زرع در آن 

 ودهو آلپیدا کردند با توسعه زندگی ماشینی  اهمیت

در  وهواآبتغییر  اهمیتشدن هوای شهرها پی به 

 زیستمحیطاین مناطق برد و با پیشرفت دانش 

 آن بر زندگی تأثیرویژه کوهستان و  و جایگاه اهمیت

و چه  هاکوهپایهکه در  هاییآنچه  هاانسانروزمره 

از کوه دورترند آشکار گردید.  کیلومترهاکه  هاییآن

از تمام  هادشتگردیده که  مشخصامروزه بر همگان 

 هاکوهبرای ادامه حیات کاماًل به  یژهوبهجهات 

و یا خشک  هادشت یخرّم، سرسبزی و  اندوابسته

م با ک کهطوریبهبستگی دارد  هاکوهبه  هادشتشدن 

ود ناب ها رادشت آبییب، هاکوهشدن بارندگی برف در 

 .کندیم

و  هاکوهرشتهبا توجه به وجود  متأسفانه

ن و همچنین گسترده در سطح کشورما یهاکوهستان

وجود مناطق حفاظتی کوهستانی هنوز شناخت کافی 

در میان جامعه دانشجویی و  هااکوسیستماز این 

و جوامع محلی وجود ندارد. با توجه به  یآموزدانش

ی مختلف هااکوسیستماینکه الزمه حفاظت از 

یاز ، نباشدیم هااکوسیستمشناخت فواید و اهمیت آن 

میان  یسازفرهنگشی و آموز هاییتفعالاست تا 

دانشجویان، دانش آموزان و جوامع محلی جهت پی 
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بردن به اهمیت حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند 

داده شود. تا بتوانیم به بهترین نحو از این 

ی ارزشمند برای آیندگان حفاظت و هااکوسیستم

 حراست نماییم.

 آذرماه 15کوهستان  یروز جهانکه در در این مراسم 

 ید،( با حضور سخنرانان، اسات1156دسامبر  55)

و منابع  زیستمحیطو کارشناسان حوزه  یاندانشجو

 ییدانشجو یبه همت انجمن علم یعیطب

مهندس  ،برگزار شددانشگاه تهران  زیستمحیط

و  یعیاداره منابع طب یرکلمد) یحامد فرض

 یاستان البرز( به مناسبت روز جهان یزداریآبخ

 یایجنگالنه و اح یورد طرح ملکوهستان در م

به سخنرانی  یدر مناطق کوهستان یاهیپوشش گ

شاور )م یمساح بوان یرضادکتر علپرداختند. همچنین  

بخش  یرو  مد یزاگرس مرکز المللیینبطرح 

 در سازمان یماقل ییربا تغ یو سازگار پذیرییبآس

 ارهدربکوهستان  ی( به مناسبت روز جهانزیستمحیط

پرداخته و  ارزش و  هاکوهستاندر  یمیاقل ییراتتغ

اهمیت این زیستگاه مهم را در ایران و جهان تبیین 

 ی)دانشجو یممهندس رضا ابراه  یتدرنهانمودند. 

باشگاه  7منطقه  یرو دب زیستمحیطفداکار 

( به مناسبت روز زیستمحیط یحام یاندانشجو

در حفاظت  هاسمن یتوانمند دربارهکوهستان  یجهان

صحبت کردند و از  یراندر ا یاز مناطق کوهستان

دانشجویان خواستند که به این بدنه عظیم مشارکت 

در راستای حفاظت از  باهممردمی پیوسته و همگام 

 ایران قدم بردارند.  زیستمحیط

دانشگاه تهران  زیستمحیط ییدانشجو یانجمن علم

حفاظت از  یدر نظر دارد جهت جلب توجه عموم برا

سمندر  یا یانقراض سمندر لرستان درخطرگونه 

نماد روز  عنوانبهگونه را  ینلرستان، ا یکوهستان

. نمود یمعرف یراندر ا 1156کوهستان سال  یجهان

 یوانح عنوانبهلرستان  یسمندر کوهستان صید

 شودمیاست و سبب آن  یدتهد ترینمهم یخانگ

 یستگاهسمندر از ز یادینوروز تعداد ز یامساالنه، در ا

که  یسمندرهاخود خارج شود. اکثر  یعیطب

ه ک افرادی اکثر جز مرگ ندارند. یسرنوشت یدشدهص

 از یاطالع کنندیم یداریخر یدع یامرا در ا گونهینا

گونه نداشته و در صورت  یستیو ز یارزش حفاظت

 یسمندر برا ینا یدخر کهاینآگاه شدن و علم به 

سبب انقراض کامل آن شود،  تواندیم ینسهفتسفره 

 بااطالعاست  امید خواهند نمود. یآن خوددار یداز خر

 یبحران یترا از وضع هاآن یز،عز وطنانهمبه  یرسان

.ییمآگاه نما گونهینا
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و سازمان خواربار  یتکوهستان در سا یبه مناسبت روز جهان زیستمحیط ییدانشجو یانجمن علم یشدرج خبر هما

 )فائو( ملل متحد یکشاورز
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 یعیو منابع طب زیستمحیط نهادمردم یهاتشکلشرکت در ششمین نشست ساالنه  

 

 نهادمردم یهاتشکلششمین نشست ساالنه 

 511و منابع طبیعی کشور با بیش از  زیستمحیط

و منابع  زیستمحیطتشکل برتر کشور در زمینه 

طبیعی با برگزاری مراسم افتتاحیه در محل سالن 

استانداری همدان با مسئوالن عالی رتبه  هایهمایش

 هایتشکل هاینمایندهاستانی و کشوری و همچنین 

و منابع طبیعی شروع به کار  زیستمحیط نهادمردم

 دانشگاه زیستمحیطنمود. انجمن علمی دانشجویی 

ارزنده خود در زمینه  هایفعالیتتهران به سبب 

و همچنین جهت انتقال  زیستمحیطحفاظت از 

تجربه موفق خود در زمینه گردشگری پایدار و 

مهمان ویژه به این  عنوانبهمشارکت جوامع محلی 

مراسم دعوت گردیده بود. پس از مراسم افتتاحیه و 

 ندهکنشرکت هاینمایندهبرگزاری نشست با معرفی 

در این نشست برنامه آغاز شد و در طول سه روز 

زیر در جهت  هایسخنرانیبرگزاری این نشست 

 و زیستمحیطدر زمینه  سازیظرفیتو  افزاییتوان

 :برگزار شدمنابع طبیعی کشور 

 و فعالیت شناسیروش "دکتر مشکینی با موضوع 

 "گروهی هایتیمدر قالب  هاتشکل

تجربیات موفق اجرای  "مهندس دارایی با موضوع 

SGP در ایران 

ر داجتماعی  هایظرفیت "دکتر گرشاسبی با موضوع

 به بعد هاتشکلمنابع طبیعی کشور و لزوم توجه 

 "اجتماعی منابع طبیعی

جلب  هایروش "دکتر نوری نشاط با موضوع 

 "مشارکت مردم محلی

 زیستمحیطتجربه موفق در زمینه  91همچنین از 

کشور در طی دو پنل به ارائه تجربیات خود در زمینه 

ادل مذکور پرداخته و به بحث و تب هایطرحاجرای 

نظر با یکدیگر پرداختند. انجمن علمی دانشجویی 

در اولین پنل به ارائه تجربه خود در  زیستمحیط

زمینه گردشگری پایدار و مشارکت جوامع محلی 

از طرف  شدهمطرح سؤاالتپرداخته و به 

 ان پنل پاسخ گفتند.کنندگان و داورشرکت

ت که پنل های گفته شده با الزم به ذکر اس

 زیر تشکیل داده شده بودند: هایموضوع

جلب مشارکت و مدیریت  هایروشپنل اول: 

 مشارکتی

 ،هاتاالبحفظ  یبرا یسازتیظرف تأثیرپنل دوم: 

 یو جانور یستیز یهاو گونه یعیمنابع طب

 یاهسازماننشست شبکه  نیششم یانیپا یانیهب

 کشور یعیو منابع طب زیستمحیط یردولتیغ

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ر 

په
 س

ت
یس

ز
    

    
    

 
    

    
    

    
    

 
B

io
sp

h
er

e
  



 41                                                                                 ...        زیستمحیط دانشجوییهای انجمن علمی فعالیت

 

 

 .16-99، 4، شماره 55، جلد 5931یست سپهر، ز

 یاستان یهاشبکه ندگانیو نما رانیدب نشست

 یعیو منابع طب زیستمحیط یردولتیغ یهاسازمان

 .افتی انیبهمن ماه پا کمیکشور در همدان روز جمعه 

 صادر شد. رینشست به شرح ز نیا یانیپا هیانبی

 زیستمحیطهمواره  ،یجد هاییبآسو  هایبتخر️

 زیر. هجوم کندیم دیکشومان را تهد یعیو منابع طب

، نفس هوا را تنگ کرده و حقابه هایندهآالو  گردها

گرفته  دهیناد هاتاالبو  هارودخانه محیطیزیست

 هاتاالبو  مانندبازمی انیاز جر هارودخانه. شودمی

 یکاربر رییتغ هاجنگل و. مراتع شوندمیخشک 

و  خواریزمین ،یو کوه خوار دهندمی

را مخدوش  نیگسترده، چهره زم هایکاویمعدن

 .کندمی

 زیستمحیطکنشگران عرصه  روزافزونتالش  باوجود

کشور، همچنان آب، خاک هوا،  یعیو منابع طب

 نیماش ریز ستمندانیز اتیو ح یاهیپوشش گ

 است. یدر حال نابود داریتوسعه ناپا بیتخر

جز  یراه یبحران تیوضع نیاز ا رفتبرون یبرا

طح س یارتقا یبرا وقفهیبمستمر و تالش  یریگیپ

حوزه  هایتشکلدر  ویژهبه ،یهمگان یمطالبه گر

 کشور وجود ندارد. یعیو منابع طب زیستمحیط

ضرورت دارد همه دغدغه مندان عرصه  نیبنابرا

 ،اییافزتوان یکشور،برا یعیو منابع طب زیستمحیط

 حوزه نیا هایتشکلساختن  هدفمندو  سازیظرفیت

مناسب،  یارهاساخت جادیاست ا یهی. بدندیاقدام نما

 یو همراه ییهوشمندانه، همگرا ریزیبرنامهو  تیتقو

 انندگیتعامل با نما ،یاجتماع تأثیرگذار هایگروهبا 

همراه با مشارکت  ،یاسالم یشوراها و مجلس شورا

مسئول،  اندرکاراندستو  رانیکارشناسان، مد

 ریبکاهد و مس نیاز فشار خارج از توان سرزم تواندمی

 سوق دهد. یداریپا یتوسعه کشور را به سو

 از منابع  انتیو ص زیستمحیطاست حفاظت از  دیام

قانون  ویژهبهو مقررات،  نیدر مجموعه قوان یعیطب

 ییاجرا تیریمد هایبرنامهبرنامه ششم توسعه و 

 ".ردیقرار گ یواقع یریگیکشور مورد توجه و پ
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ای کشور توسط اعض زیستمحیطانتشار اخبار علمی در مورد وضعیت نگران کننده 

 و ایلنا بومیستزخبری  هاییتساانجمن در 

 برای تنوع تهدیدکنندهاثر حاشیه عاملی 

 رشمال کشو هایجنگلزیستی پرندگان در 

 هایجنگل : /صیاد شیخی ئیالنلوبومزیست

شمال کشور که از جلگه ساحلی دریای خزر تا ارتفاع 

البرز را پوشانیده است،  هایکوهرشتهمتری  17111

از آستارا تا شرق گرگان انتشار دارد. این ناحیه جنگلی 

که به هیرکانین موسوم است و بر اثر روابط متقابل و 

پیچیده موجود بین آب و هوا، خاک و موجودات زنده 

طی هزاران سال و با پشت سر گذاشتن تغییرات 

ت در اجتماعات گیاهان، جانوران و موجودا درپییپ

آن و عبور از مراحل متعدد توالی به شرایط  ینیبذره

پایدار امروزی رسیده است، بطوریکه وجود آثار 

آندمیک دوران سوم و  هایگونهارزشمندی از 

بین یخچالی در این ناحیه مؤید این نظریه  هایدوره

تنها  تواننمیاین جنگل را  درنتیجه. باشدمی

گرفت بلکه  نظردر از درختان  ایمجموعه صورتبه

پویای اکولوژیک و به  هایسیستم عنوانبهباید آن را 

یوم ب مجموعاًهایی دانست که -بیان دیگر اکوسیستم

  .گرددمیرا شامل  ریزبرگ هایجنگل

 هیرکانی، گنجینه ارزشمند طبیعی هایجنگل

خشک و نیمه  اندازهایچشمهیرکانی با  هایجنگل

 برگرفتهخشکی که تمام مرکز و جنوب ایران را در 

هیرکانی از  هایجنگلاست تفاوت بسیار دارد. 

خزان کننده در جهان  هایجنگلطبیعی  هایبازمانده

نواری باریک و  صورتبه هاجنگل. این باشندمی

طوالنی از پوشش گیاهی جنوب دریای خزر و شمال 

میلیون  5834 بربالغر مساحتی البرز را د هایکوهرشته

 عنوانبهخزری  هایجنگلهکتار پوشانده است. 

 هایجنگلو مادر  شدهشناخته هاجنگل ترینقدیمی

ی پوشش گیاه عنوانبه. این منطقه باشندمیاروپایی 

سیبریایی برای ایران توصیف -اروپایی فردمنحصربه

  .شودمی

 

و  ژیکی غنیهیرکانی به لحاظ تنوع بیولو هایجنگل

به دلیل ایزوله شدن جغرافیایی و داشتن فون و فلور 

این  حالبااینهستند.  شدهشناختهبا ارزش باال 

. دباشنمیتهدید شده ایران  هااکوسیستماز  هاجنگل

ی همچون توسعه هایفعالیتاز  ایگستردهسطح 

درختان، توسعه  ازحدبیش، قطع شهرنشینی

دام،  ازحدشبیکشاورزی، چرای  هایزمین

 ایجاده هایشبکهتوریستی و توسعه  هایفعالیت

دالیل تهدید این اکوسیستم جنگلی  ازجملهگسترده 

 اندازهایچشمو  نخوردهدست،که مناطق باشندمی

جنگلی را در این منطقه به خطر انداخته است. بر 

خزری  هایجنگل، محدوده هاتخمیناساس برخی از 
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میلیون هکتار به  986اخیر از  هایدههدر ایران طی 

  .است رسیده میلیون هکتار  583

ر اثرگذار ب فاکتورهای ترینمهمیکی از  ایحاشیهاثر 

ه ک باشدمیجنگلی  اندازهایچشمتنوع زیستی در 

، دباشنمیزیست شناسان حفاظت نگران این پدیده 

جانوری نسبت به اثر  هایگونهچرا که حساسیت 

وابسته به  شدتبهقراض و خطر ان ایحاشیه

 تصوربه تواندمی ایحاشیهیکدیگرند. همچنین اثر 

های مختلف غیر زیستی در درون جنگل دیده شود 

که موجب افزایش میزان نور، افزایش سرعت باد، 

 .نوسانات شدید دمایی و رطوبت شود

 

  

توان بالقوه تأثیر ترکیب و ساختار  تواندمیاین امر 

آن جامعه پرندگان را تغیر  تبعبهپوشش گیاهی و 

اغلب باعث ایجاد حاشیه و  هاجنگل تراشیپاکدهد. 

شده موجب کاهش تراکم و تنوع  حاشیه ایجاداثر 

. .افزایش آگاهی و شودمیپرندگان و سایر جانوران 

 دگان برایپرن هایبر گونه ایحاشیهدانش درباره اثر 

 جنگلی هایسازگانبوم بخشنتیجهو  مؤثرمدیریت 

بسیار حیاتی و ضروری  شدهدستکاریخصوصاً از نوع 

   .است

 یراتتأثمطالعه بر روی  ترینتازهاز  آمدهدستبهنتایج 

شمال  هایجنگلاثر حاشیه بر جامعه پرندگان در 

 Forest کشور که نتایج آن در مجله معروف

ecology and management  به چاپ رسیده

است، نشان داد که این پدیده نقش منفی را بر تنوع 
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شمال کشور در  هایجنگلزیستی پرندگان در 

در این میان پرندگان  کهطوریبهبرداشته است. 

، کمرکولی، دارخزک هادارکوبمانند  ایحفرهآشیان 

و پرندگانی که وابستگی زیادی به مناطق داخلی 

نیازهای بو شناختی خود دارند جنگل به دلیل 

نتایج  .اندشدهبیشترین آسیب را از اثر حاشیه متقبل 

حاصل از این مطالعه همچنین رابطه مستقیم و قوی 

را بین شرایط زیستگاهی و حضور پرندگان با توجه 

  .نشان داد آمدهدستبه هایگیری اندازهبه

در واقع شرایط زیستگاهی جنگلی با درختان قطور و 

و پیچیدگی  دارهاخشکهبلند، باال بودن تعداد 

 کنندهفراهمزیستگاهی باال با رطوبت کافی 

ان پرندگ هایگونهزیستگاهی غنی برای زیست اغلب 

 هایبرنامه. بنابراین نیاز است تا در باشدمیجنگلی 

 به ایویژهمدیریت جنگل و برداشت از جنگل توجه 

در  دارهاخشکهبحث اثر حاشیه و همچنین وجود 

 .جنگل شود

مختلف در  رویهبیهمچنین با توجه به تهدیدات  

ارزشمند در  هایزیستگاهجهت از بین رفتن این 

رای ب زیستمحیطکشور نیاز است تا سازمان حفاظت 

از تنوع زیستی پرندگان و  توجهیقابلحفظ بخش 

سایر موجودات مرتبط با چرخه زندگی این گروه از 

را در این مناطق مورد  شدهحفاظتناطق م دارانمهره

بازنگری قرار داده و در راستای بهبود مدیریت و 

 .برداشته شود هاییگام هاآنعملکرد 

 

ی خشکی کشور هابومزیستپوشش 

شدهحفاظتمناطق  وسیلهبه  

تغییرات اقلیمی یکی  مسعود یوسفی:/بومزیست

در قرن حاضر   تهدیدات تنوع زیستی ترینمهماز 

در زمینه  شدهانجام، نتایج مطالعات رودمیبشمار 

ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی جهان 

به دلیل  هاگونه، ریسک انقراض دهدمینشان 

 .گرمایش جهانی افزایش یافته است

ساکن در مناطق  هایگونهتغییرات اقلیمی برای  

 چراکه شودمیمحسوب  تریمهمکوهستانی تهدید 

 دباوجوسبب محدود شدن زیستگاه آن خواهد شد. 

اهمیت غیر قابل انکار این عامل تهدید تنوع زیستی، 

تنوع  تأثیرپذیریدر ایران ارزیابی مدونی از نحوه 

 .زیستی کشور از تغییرات اقلیمی صورت نگرفته است

و همکاران در   Yousefi وسیلهبهدر یک مطالعه که 

 هایافعی اثرپذیریبه چاپ رسیده نحوه  1151سال 

کوه زی ایران از تغییرات اقلیمی گذشته و آینده در 

ایران، ترکیه و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفته 

 Montivipera کوه زی جنس هایافعیاست. 

مارهای سمی ایران هستند که در مناطق  ازجمله

البرز و زاگرس زیست  کوهرشتهمرتفع کوهستانی در 

معرض  کمیاب و در شدتبه. این مارها کنندیم

  .تخریب و از دست دهی زیستگاه قرار دارند

http://zistboom.com/fa/news/33510/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://zistboom.com/fa/news/33510/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات اقلیمی آینده 

یک تهدید جدی برای بقای این مارها در  تواندمی

 .آینده باشد

زی  کوه هایافعیدر این مطالعه نحوه تغییر زیستگاه 

سال قبل )آخرین  15111از  Montivipera جنس

مورد بررسی  1171زمین( تا سال  عصر یخبندان در

نشان داد که زیستگاه  هایبررسقرار گرفت، این 

سال قبل که دمای کره  15111کوه زی از  هایافعی

زمین رو به افزایش گذاشت دچار تغییر بوده و این 

با  زمانهمساله  15111مارهای در یک بازه زمانی 

دمای  او ب ترمرتفع هایزیستگاهتغییر تدریجی دما به 

. با این جابجایی به مناطق اندشدهیمکمتر جابجا 

سعی نمودند که در محدوده  هاگونهاین  ترمرتفع

 .شرایط اقلیمی مطلوب خود باقی بمانند

ساله به دلیل طوالنی بودن  15111در این بازه زمانی 

کوه زی  هایافعیزمان و تغییرات کم در دمای هوا 

لیمی در حال تغییر توانستند خود را به شرایط اق

 تغییرات اقلیمی آینده تأثیرسازگار نمایند اما تحت 

)تغییرات اقلیمی انسانی( به دلیل سرعت باالی تغییر 

دما و بازه زمانی کوتاه این مارها شانس کمتری برای 

سازگاری به شرایط اقلیم در حال تغییر خواهند 

 .داشت

لوب مط هایزیستگاهدر حال حاضر تنها ده درصد از 

ه ایران، ترکی شدهحفاظتدر شبکه مناطق  هاگونهاین 

و ارمنستان قرار دارد بنابراین توسعه مناطق 

با مطلوبیت باالی برای  هایزیستگاهدر  شدهحفاظت

یک گام مفید برای حفاظت  تواندیماین گروه از مارها 

 .ارزشمند و در حال انقراض شود هایگونهاز این 

 

ی خشکی کشور هابومزیستپوشش 

 شدهحفاظتمناطق  وسیلهبه

 یهاچالشیکی از  :/ مسعود یوسفیبومزیست

در دنیا بررسی میزان  شدهحفاظتمتولیان مناطق 

در حفاظت از تنوع  شدهحفاظتکارایی مناطق 

  .تزیستی زمین اس

آیا شبکه حفاظتی موجود کارایی الزم را در حفاظت 

 را دارد؟ هایستگاهزو  هاگونهاز تمامی 

وسیعی در کشور تحت  یهاگسترهدر حال حاضر 

قرار دارند، احداث و  شدهحفاظتپوشش مناطق 

یکی از نقاط  توانیمرا  شدهحفاظتمدیرت مناطق 

عطف تاریخ حفاظت در ایران دانست که با همت 

 یروزشبانه یهاتالشو با  زیستمحیطسازمان 

کارشناسان و محیط بانان بسیاری این امر محقق 

تخریب  روزافزونگردیده است. به دلیل روند 

آخرین  شدهحفاظتطبیعی مناطق  هایزیستگاه

تلقی  وحشیاتح هایگونهجانپناه بسیاری از 

 یمؤثربا مدیریت کارآمد نقش  توانندیم و شوندمی

  .داشته باشند هاگونه مدتیطوالندر بقای 

الگوی پراکنش تنوع زیستی بسیار متنوع بوده و تحت 

لی و تاریخ تکام شناختیینزمشرایط اقلیمی،  تأثیر

 زمین توزیع متفاوتی در سطح زمین دارد

(Lomolino et al., 2010).  هایینگرانیکی از 

http://zistboom.com/fa/news/33510/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://zistboom.com/fa/news/33510/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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یان حفاظت در سطوح جهانی این است که متول

زیستگاهی موجود در جهان  هاییپتبتوانند از تمام 

 .آینده حفاظت نمایند یهانسلرا برای  یانمونه

 هاییهناحصورت گرفته از بوم  هاییبندطبقه 

پروانس  111که  دهدمیزمین نشان  هاییخشک

عمده در سطح  بومزیست 54جغرافیایی در قالب 

که در  (Olson et al., 2001) زمین وجود دارد

وجود  بومزیستپروانس و شش  51کشور ایران 

 شش ( 1155و همکاران ) Olson اساس بر دارد. 

 :هستند زیر قرار به کشور عمده بومزیست

 زارهابوتهعلفزارهای معتدله، ساوانا و 

 علفزارهای مناطق سیالبی و ساوانا

 و علفزارهای کوهستانی زارهابوته

 مناطق خشک یزارهابوتهو  هایابانب

   معتدله برگیسوزن هایجنگل

 .مخلوط هایجنگل و معتدله برگپهن هایجنگل

که توسط یوسفی و همکاران در سال  یامطالعهدر  

طبیعی دانشگاه تهران  زیستمحیطدر نشریه  5931

خشکی  هایبومیستزبه چاپ رسیده میزان پوشش 

مورد ارزیابی قرار  شدهحفاظتمناطق  وسیلهبهکشور 

  .گرفته است

زیادی در  یهاتفاوتنتایج این مطالعه نشان داد 

 مناطق وسیلهبهکشور  هایبومیستزمیزان پوشش 

و  زارهابوته بومزیستوجود دارد،  شدهحفاظت

علفزارهای مناطق کوهستانی کمترین میزان پوشش 

ن ، بنابرایباشدمیرا دارا  شدهحفاظتمناطق  وسیلهبه

یک بیوم با اولویت باال برای  عنوانبه بومزیستاین 

  .پیشنهاد شده است شدهحفاظتتوسعه آتی مناطق 

ملی  هایپارکهمچنین در این مقاله پیشنهاد شده، 

 هایجنگلو  برگپهن هایجنگل هایبومیستزدر 

و علفزارهای مناطق کوهستانی و  زارهابوتهمخلوط، 

ی مناطق خشک توسعه یابد زارهابوتهو  هابیابان

به ترتیب  هابومزیستدر حال حاضر این  چراکه

را ملی را دا هایپارک وسیلهبهکمترین میزان پوشش 

  .هستند
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آفات،  یقیتلف یریتمد یراهکارها

 کیگانار یو کشاورز یستیکنترل ز

 یاورزکش یمنف تأثیراتمقابله با  یبرا

 ی ابر تنوع گونه

 :یدیوح یراسم -( یانا)ا یرانا یکشاورز خبرگزاری

 یهاموضوع یربر سا یکشاورز تأثیر معاصر جهان

 یارموجودات را بس یگرانسان و د یمرتبط با زندگ

 ی،آب یربر ذخا یمورد توجه قرار داده است. کشاورز

ر مؤث یارمنطقه بس یستیتنوع ز یو حت هایآلودگ

 یدکترا یدانشجو یالنلوئ یادشیخیاست. ص

مسعود  یدانشگاه تهران با همکار زیستمحیط

دانشگاه  زیستمحیط یدکترا یدانشجو یوسفی

 ،زیستمحیطگروه  ییرضا یدرضاتهران و حم

دانشگاه علوم  ،زیستمحیطو  یالتدانشکده ش

 یگرگان با مطالعه مورد یعیو منابع طب یکشاورز

 تأثیربا عنوان  یاشهرستان نقده در مقاله

ه پرندگان ب یابر تنوع گونه یکشاورز هاییستگاهز

 تییسبر تنوع ز یانسان یتفعال ینا تأثیر یبررس

 ینپرندگان پرداخته است. مقاله مذکور در دوم

ارائه  یآن بر کشاورز تأثیرو  یستیتنوع ز یمل یشهما

 شده است.

: کندیم یادآوریمقاله  ینا یدهدر چک یسندهنو

 یمهم برا یستگاهجزو هفت ز یزراع هاییستگاهز"

 شودمیمحسوب  یانهمناطق مهم پرندگان در خاورم

 یراز سا یشب هاتاالببعد از  یستگاهز ینکه ا

نوع  ینقرار دارند. ا یددر خطر تهد هایستگاهز

متمرکز  یکشاورز یدامروزه در خطر تهد هایستگاهز

 یاریقرار دارند و در صورت توسعه، باعث کاهش بس

نوع  ینا وحشیاتح یگرو د یاز پرندگان استپ

 "خواهند شد. یستگاهز

 محیطییستز تأثیرات به اشاره با مقدمه در او

 یفرآور ید،علت آن که تولبه": نویسندیم یکشاورز

 ینو همچن دهدیم ییررا تغ زیستمحیطغذا  یعو توز

 طیمحییستآثار ز ها،یتفعال گونهینابعاد ا دلیلبه

 تواندیآثار م یناست. ا اجتنابغیرقابل یکشاورز

در  یدجد یزداهاآفت باشد. مثالً یمنف یامثبت 

برپا کردند، اما معلوم  یانقالب یمدت در کشاورزکوتاه

العاده نامطلوب بوده فوق هاآندرازمدت  تأثیرشد که 

 "است.

: سدنوییم یستیتنوع ز یتبر اهم دیبا تأک شیخی

 یمهم فعل یاربس یهااز موضوع یستیبحث تنوع ز"

است که نقطه  وحشیاتححفاظت از  ینهدر زم یادن

در  یستیتنوع ز یونکنوانس یلعطف آن تشک

است...  یالدیم 5331در سال  ینکنفرانس سران زم

 نانها همچگونه یوجود روند کاهش و نابود ینبا ا

 "ادامه دارد.

 :نویسدیم یرانپرندگان ا یستیدرباره تنوع ز وی

و  یاییجغراف یتوسعت، موقع به علت یرانا ینسرزم"

 یادیز یاربس یستگاهیاز تنوع ز یعیطب یتوضع

 یدرصد کشور را اراض 55،1برخوردار است. در حدود 

اطق از من یشب یکه وسعت دهندیم یلتشک یکشاورز

 یستگاهی. تنوع زگیردیرا دربر م شدهحفاظت
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پرندگان  یهااز عوامل عمده تنوع گونه یرانا ینسرزم

 ".رودیم به شمار IBAو کثرت مناطق 

 

پرندگان در  یابا اشاره به تنوع گونه نویسنده

منطقه مهم  935 درمجموع: گویدیم یانهخاورم

است.  شدهییشناسا یانه( در خاورمIBAپرندگان )

پنج  یا یلومترمربعهزار ک 911مناطق به  ینوسعت ا

. درصد مناطق مهم رسدیم یانهدرصد کل خاورم

 رمتغی هااز کشور یکپرندگان نسبت به وسعت هر

محسوس است.  یارکشورها بس ینب یهابوده و تفاوت

که  IBA ینشگز یارهایمناطق با توجه به مع ینا

اند، با دقت شده یبندطبقه یستگاهدر هفت نوع ز

 "اند.انتخاب شده

 -5": شماردیبرم ینرا چن یستگاهانواع ز ایشان

 هازارعلف -9 هازاریشهب -1 هاجنگلزارها و درخت

 -7 هاتاالب -6 هایابانب -1 یکشاورز اراضی -4

 یستگاهیگانه زمناطق هفت یاییدر هاییستگاهز

 "هستند.

 :نویسدیم یعزرا هاییستگاهز اهمیت درباره سپس

 یشب IBA ینوع زراع هاییستگاه، زهاتاالببعد از "

که  ینوع اراض ینقرار دارند. ا یداز همه در خطر تهد

به  ها و فالتدشت یلدور از تبد یاربس یهااز زمان

 تریشمتفاوت داشتند و ب سیمایی قبالً اندآمده وجود

مناطق خشک،  طبیعییمهن رهایزاصورت علفبه

 هر جا. شدندمی یدهساوانا د یا یزاربوته یهااستپ

نوع  ینفراهم بود به ا یمکشت د یطکه امکان شرا

 "اند.شده یلتبد هایستگاهز

 که به دور از کشت و یتا زمان یهثانو هاییستگاهز این

باشند قادرند  ماندهیباق یزرع متمرکز و ژرف

 را در یهاول هاییستگاهپرندگان بارز ز ینترحساس

 نیدر ا یپرندگان بقاء خود را حت ینخود پناه داده و ا

 نیحفظ کنند، اما ا توانندیم شدهیلتبد هاییستگاهز

 یکشاورز یدامروزه در خطر تهد هایستگاهنوع ز

متمرکز قرار دارند و در صورت توسعه باعث کاهش 

 نیا وحشیاتح یگرو د یاز پرندگان استپ یاریبس

با  ید شد که توان سازگارخواهن یستگاهنوع ز

بر  یمتک یزراع هاییمو رژ یاریآب هاییستمس

کود و  یزاسیون،)سموم، مکان یکشاورز یهانهاده

 .دارند( را نیاریآب

از ": داندیمشکل م ینحل ارا راه یدارتوسعه پا وی

وجود  یزراع هایینآنجا که امکان کنار گذاشتن زم

 ینحفاظت پرندگان در ا یوهش ینبهتر یدندارد. شا

با اتکاء بر  ینزم یسنت هاییکاربر یبمناطق ترغ

است. چنانکه امتناع از  یاقتصاد هاییزهانگ

انه با پشتو توأم( یمتمرکز )کشت صنعت هایکاربری

قرار  یبها مورد ترغدولت یلهوسبه یحقوق - یمال

را در  یدارپا یکشاورز هاییکاربر تواندیم یردگ

 یهاصورتبهمزارع  یریتکند. مد نیمنطقه تضم

وجود آورد را به هایستگاهاز ز ییکیمختلف که موزا

 "باشد. یزمختلف ن یهاگونه یبانپشت تواندیم

 آن بر پرندگان در شهرستان نقده تأثیرو  کشاورزی

: نویسدیبا اشاره به منطقه مورد مطالعه م وی

 قرار گرفته یهشهرستان نقده در دشت نقده و اشنو"

و شغل نخست  یاز منابع درآمد یکی یو کشاورز
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 هایینتنوع زم ینشهرستان است. همچن ینمردمان ا

شهرستان  ینشده در او محصوالت کشت یکشاورز

ن تنوع یاقابل توجه است. در کشورمان به ارتباط م

شده  یکم یارتوجه بس یکشاورز یو اراض یستیز

 ییستارتباط تنوع زدرباره  یااست و تاکنون مطالعه

 "صورت نگرفته است. یکشاورز هاییستگاهو ز

 

شهرستان نقده را  شدهییشناسا یهاگونه شیخی

راسته پرندگان  15 یاناز م": شماردیبرم ینچن

داشتند  اییندهنما یاراض ینراسته در ا 55کشورمان 

گونه  97با  سانانگنجشکراسته  ینب ینکه در ا

 ینبودند و همچن یاتنوع گونه یشترینب یدارا

ها و توکاها هرکدام با پنج گونه خانواده سسک

 "را دارا بودند. یاتنوع گونه یشترینب

 یزراع هایینها در انواع زمتنوع گونه یسهبا مقا وی

 شدهییپرندگان شناسا یاناز م": کندیم یانب

تنوع  یشتریندرصد( ب 45گونه ) 91با  یمد هایزمین

 هایینها و زمرا به خود اختصاص داد و باغ یاگونه

 11گونه ) 57درصد( و  97) 13با  یببه ترت یآب

 "بودند. یکمتر یاتنوع گونه یدرصد( دارا

 سانان؛ینشاه یهاراسته": افزایدیم وی

سانان، کبوترسانان؛ بادخورک سانان،یانماک

گونه،  یشترینب یدارا یمد یکوکرسانان در اراض

 یسانان در اراضسانان و دارکوبنجشکگ یهاراسته

ان، سبزقباسان یهاگونه و راسته یشترینب یدارا یباغ

 یدارا یآب یاراض در سانانیلسانان و حواصلکلک

 "گونه بودند. یشترینب

انسان با ": نمایدیم یانب گیرییجهدر نت شیخی

و  یدجد یشناختبوم یطخود شرا یکشاورز

که به  آوردیوجود مرا به ینوظهور یستماکوس

موسوم  یستمآگرواکوس یا یکشاورز یستماکوس

 "است.

: نویسدیم یستمبا آگرواکوس یستمدر تفاوت اکوس وی

 یعیبط یستمبا اکوس یقبه پنج طر یستماگرواکوس"

 یتوال یدر کشاورز ینکه: نخست اکندیتفاوت م

 مناطق بزرگ به ینکهدوم ا ،شودمیقطع  یشناختبوم

کاشت  یوهسوم، ش روندیکشت گونه واحد م یرز

 صورتاست که به یستممحصوالت در آگرواکوس

 هیرزنج ینکه. چهارم اشوندمیکاشته  یزمنظم و تم

 و شودمیشدت ساده به هایستمدر آگرواکوس ییغذا

از  یکیچتفاوت شخم زدن به ه ینپنجم درنهایت

 "خاک شباهت ندارد. هاییآشفتگ

 :نویسدیم یو آب یمد یزراع هاینیزم یسهدر مقا وی

ه ب توانیم یقتحق ینحاصل از ا یجبا توجه به نتا"

ر د یابرد. تنوع گونه یکه در باال ذکر شد پ یاصول

بود. با  یآب هایینها و زماز باغ یشب یمد هایینزم

 ها کمترو بعد از آن باغ یمد هایینزم ینکهتوجه به ا

 یو کاشت متعدد و گاه کاریخوش دستدست

روند به  هاآندر  یتوال یستندبار در سال ن ینچند

باعث حضور  ینو ا کندیم یرا ط یشترینسبت ب

 "است. یاراض یندر ا یشتریب یهاگونه

 یبآ هایییناز زم یشترب یمد هایزمین در کشت تنوع

 هاینزم یمد هاییندر زم ینکهاست و با توجه به ا

عنوان به شوندیت مصورت متناوب کشبه
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 عییطب هاییستمبه اکوس یهکه شب هاییییکموزا

د رش یدر آن متوقف نشده حداقل برا یهستند و توال

 هامیسر ارگانیدر جذب پرندگان و سا سالهیک یاهانگ

 را دارا هستند. ینقش مؤثر

در  یکشت سنت یهاروش": آوردیدر ادامه م وی

استفاده شده  آالتینوجود دارد و ماش یمد هایینزم

 تندیسن یزهمکان یادز یبه لحاظ اقتصاد هاینزم یندر ا

ا را دار ینوع زراعت نظم خاص ینکشت در ا یستمو س

ها و نبوده و کمتر ساده شده هستند، اما در باغ

نظم  یدارا محصوالت کاریردیف یآب هایینزم

محصول و  یشتراست که جهت کشت هرچه ب یخاص

و برداشت راحت محصوالت  یاریبسهولت آ ینهمچن

غ بال یصورت درختانکه به ییهاباغ کهدرحالیاست. 

که جهت  کنندیم یجادا یخاص یهستند آشفتگ

 "در پرندگان مؤثر است. یاتنوع گونه یشافزا

در شخم زدن ":  یستیشخم بر تنوع ز یوهش تأثیر

در سال  یزنو تعداد دفعات شخم یزنخاک عمق شخم

 یآب یخاک است که در اراض یاز عوامل مهم آشفتگ

سال دو بار شخم  یک یدر ط ینزم کهاین به دلیل

 یمد ینسبت به اراض یزو عمق شخم ن شودمیزده 

موجودات  ایرو س یاهانرا از حضور گ یناست، زم یادز

 یهپرندگان باشند ت یبرا اییهمنبع تغذ توانندیکه م

 ییاهرفتن پوشش گ یناز ب باعث ینهمچن کند،یم

عنوان پناه استفاده که جانوران از آن به شودمی

 ".کنندیم

عامل  یگررا د یکشاورز یهاکشاستفاده از آفت وی

: دهدیم یحو توض داندیم یستیمؤثر بر تنوع ز

 یگراز د یمیاییش یهاکشاستفاده از سموم و آفت"

 یرمستقیمو غ یمصورت مستقاست که به یعوامل

 یژهوجانوران به یستیرفتن تنوع ز ینباعث از ب

 شدتکه  شودمی یکشاورز یپرندگان در اراض

 یکودها ینها و همچنکشسموم و آفت یناستفاده ا

 بوده و فرصت یادز یاربس یآب هاییندر زم یمیاییش

را در  یگرو موجودات زنده د هایکروارگانیسمحضور م

ع اعث کاهش تنوب درنهایتو  گیردیم یستماکوس ینا

 ".شودمی یستماکوس یندر ا یستیز

 :گیرینتیجه

م ک یاتنوع گونه": کندیم گیرییجهنت یاندر پا وی

 و یمد هاییننسبت به زم یآب هایینپرندگان در زم

حفظ  یاست که برا یمتعدد یلدال یدارا یهاباغ

 یدبا یو اقتصاد کشاورز یستیتنوع ز زمانهم

صورت  یکشاورز یها و ابزارهادر روش یاصالحات

 یآب هایینجزر زم ینکهها با توجه به ا. باغیردگ

 میستاکوس یدارا یستمیهستند، اما به لحاظ اکوس

 هاآن یهستند که دستکار ینوع اراض ینبا ا یمتفاوت

 یهانهگو یشترو ب گیردیکمتر توسط انسان صورت م

 "هستند. یننشاز پرندگان شاخه یزموجود در آن ن

نوع بر ت یکشاورز یمنف تأثیراتراهکار مقابله با  وی

 ییقتلف یریتمد": دهدیم یحتوض ینرا چن یاگونه

 در مهار آفات است یستمیاکوس یکردرو یکآفات، که 

شکل  ین. اشودمیراهکار مناسب محسوب  یک

ه توج هایستمو اکوس یشناسبه جوامع بوم یریتمد

. ردآویم حساببه ار یگرانبر د گونهیک تأثیردارد و 

گونه ممکن است  یککه کاهش  داندیطور مثال مبه



 11                                                                                 ...        زیستمحیط دانشجوییهای انجمن علمی فعالیت

 

 

 .16-99، 4، شماره 55، جلد 5931یست سپهر، ز

وم گونه س یککاهش  یو حت یگرد یاگونه یشبه افزا

 یتیرمد یاز اجزا یکی یزن یستی. کنترل زینجامدب

از  یاکار عبارت از مجموعه یناست. ا یقیتلف

 هاییکنشکنترل با استفاده از هم یهاروش

و  یانگل - یادیروابط ص ملهازج یعیطب یشناسبوم

رقبا،  یروش از وارد کردن عمد ینرقابت است. در ا

. شودمیآفت استفاده  یهاانگل یرو سا هایماریب

در  یاز رها شدن مواد سم یقیتلف یریتمد

محصول را  یاقتصاد یدو تول کاهدیم زیستمحیط

 روش نیا یشتر. استفاده هرچه بکندیممکن م یزن

 "مؤثر است. یستمو اکوس زیستمحیطحفظ  برای

 یکارگان یراهکار دوم مقابله را کشاورز نویسنده

 یسع یکارگان یکشاورز": دهدیم یحو توض داندیم

رت صوبه یستیعلوم ز هاییافتهاز  یریگدارد با بهره

 یباتترک یدخود را از ق یشرفتهپ هاییکتکن

ته را به خود وابس یصنعت یکه کشاورز یمیاییآگروش

خاک و  یفیتک دکرده است، رها ساخته و به بهبو

 "کمک کند. یمحصوالت کشاورز

 یدتول": شماردیرا برم ینوع کشاورز ینا یدفوا وی

 عت،یبا طب ی. همگامیباال و در حد کاف یفیتغذا باک

 یهاچرخه یتبر آن، تقو یرگیو چ یگرسلطه یبه جا

 یتشامل تقو ی،زراع هاییستمدر س یستیز

 ،یاهیو پوشش گ یپوشش جانور ها،یکروارگانیسمم

حفظ تنوع  ی،و جانور یاهیتنوع گ یشخاک و افزا

اطراف، شامل  یطو مح یکشاورز یستمس یکیژنت

در نظر  یعی،طب هاییستگاهو ز یاهانحفاظت از گ

 یکیو اکولوژ یتر اجتماعگرفتن اثرات گسترده

 یکارگان یکشاورز یدازجمله فوا یزراع یستمس

 /"هستند.
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 یکارشناس یانبا دانشجو زیستمحیط ییدانشجو ینشست انجمن علم یرگزارب

هاد ن یندر ا یتفعال هاییلپتانسانجمن و  هایفعالیتبا  ییجهت آشنا 59 یورود
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 14                                                                                 ...        زیستمحیط دانشجوییهای انجمن علمی فعالیت

 

 

 .16-99، 4، شماره 55، جلد 5931یست سپهر، ز

 زیستمحیط آموختگاندانشدانشگاه تهران و کانون  زیستمحیطهمکاری با کانون 

 "زیستمحیط آموختگاندانشموانع و راهکارهای اشتغال  " در برگزاری نشست 
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 11                                                                                 ...        زیستمحیط دانشجوییهای انجمن علمی فعالیت

 

 

 .16-99، 4، شماره 55، جلد 5931یست سپهر، ز

و انتشار آن به  زیستمحیطحامی  هایهمکاری در تهیه پوستر مشترک گروه

 هاتاالبروز جهانی  مناسبت

 

 

 



 16                                                                                 ...        زیستمحیط دانشجوییهای انجمن علمی فعالیت

 

 

 .16-99، 4، شماره 55، جلد 5931یست سپهر، ز

و  هاچالش یمل یشهما یهدر حاش زیستمحیط ییدانشجو یانجمن علم غرفه

 در هزاره سوم یرانا زیستیطمحو  یعیمنابع طب یو پژوهش یآموزش یراهکارها
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