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 پیشگفتار


                 از ایین منیابع         کدام   چ ی ه                                      ها و مطالب مفیدی منتشر شده است ولی در                                   در مورد اکولوژی گیاهان مرتعی، کتاب

    از     هیا                                                      رت موردی پرداخته نشده است. با توجه به اهمیت این گونه  صو                                 به اکولوژی گیاهان مناطق سنگالخی به

-                                            های آن جهت امر اصالح و مدیریت مراتع مفید میی                       ای، بررسی اکولوژی گونه                      دارویی، حفاظتی و علوفه     نظر

                                                 و سنگالخی مستعد فرسایش آبی هستند باید بتوان جهیت       دار   ب ی ش                                    باشد، همچنین با توجه به اینکه اراضی 

           ها را مورد                                                                               وژیک با فرسایش آبی در این مناطق، ابتدا گیاهان این مناطق و خصوصیات اکولوژی آن           مبارزه بیول

                                               ها بیرای منیاطق میرکور بیه درسیتی تصیمی                                                                بررسی قرار داد تا بتوان در امر مدیریت، اصالح و معرفی گونه

                      ا روش کیار مطالعیات                                                                                    گرفت. بعد از مطالعه این کتاب دانشجویان و کارشناسان مربوطه قادر خواهنید بیود بی   

            های آمیاری                                         های مرتعی اراضی سنگالخی و استفاده از روش                     شناختی بر پراکنش گونه                     بررسی تأثیر عوامل بوم

                                                           آوری شده آشنایی کامل پیدا کرده و از آن در مطالعات خود بهره        های جمع                             مناسب برای تجزیه و تحلیل داده

                    هیای جینس جاشییر                             شناختی بر پیراکنش گونیه          وامل بوم                                              گیرند. این کتاب به طور موردی به مطالعه تأثیر ع

( Prangosبه )    هایی که در اراضیی سینگالخی سیازگاری مناسیبی دارنید و همچنیین بیه دلییل                   عنوان گونه                                                                              

-                                                                                    خصوصیات و شکل ظاهری در امر جلوگیری از فرسایش خاک و تأمین علوفه جهت چرای دام مناسب می

                       باشند پرداخته شده است.

                        هیای منیابع طبیعیی و                                                             ی مطالیب ایین کتیاب بتوانید بیرای دانشیجویان رشیته                        امید است مجموعیه 

                                                                                            کارشناسان بخش اجرا و تحقیقات منابع طبیعی کشور سودمند باشد. نویسنده این کتاب را بیدون عییب   

                                                  نظیرات اسیتادان، محققیان و دانشیجویان محتیرم               ها و نقطه                              داند و صمیمانه پریرای راهنمایی         و نقص نمی

      باشد.  می

                                  هیا مقیدور نیسیت.  زم اسیت از                                                               آوردن این کتاب به یاری افرادی بوده که ذکر نام یکاییک آن       فراه  

                                   بهجیو، دکتیر کییومرف سیفیدی از                                                                       اساتید محترم؛ جناب آقای دکتر اردوان قربانی، دکتیر فرشیاد کییوان   

                                            چیاهوکی از دانشیگاه تهیران و همچنیین از                                                            دانشگاه محقق اردبیلی، جناب آقیای دکتیر محمیدعلی زارع   

                                                                                             دانشگاه محقق اردبیلی بخاطر اینکه بخش اعظ  مطالعات در این دانشگاه صورت گرفته صیمیمانه تشیکر   

                 و قدردانی نمای .

 وندامیر میرزایی موسیدکتر 





 


