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کتــاب پرنــدگان ســولدوز بــا تصویب پــروژه شــماره ۲1۹ 
تحــت عنــوان تالیف کتــاب پرنــدگان ســولدوز و گیاهان 
ســولدوز، بیــن تشــکل زیســت محیطــی شــانلی یاشــیل 
یــورد زنــان آذربایجــان بــا مدیریــت خانم منیژه قاســمی 
و ســازمان ملــل )GEF SPG UNDP( و توســط عزیــز عذار 
کــه مدیریــت اجــرای پــروژه را برعهــده داشــت تالیــف 

گردید.

معرفی مؤلف
ــده،  ــر زیســت شناســی شهرســتان نق ــذار دبی ــز ع عزی
ــی و  ــت شناس ــری زیس ــی دبی ــدرک کارشناس دارای م
ــوژی و سیســتماتیک گیاهــی و  کارشناســی ارشــد اکول

ــت. ــولدوز اس ــگام س ــکل های پیش ــو تش عض
ــا  ــس از ۷ ســال، ب ــدگان ســولدوز، پ ــاب پرن ــف کت تالی
تــاش فــراوان مولــف و اعضــای تشــکل های پیشــگام 
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ــق  ــایی دقی ــی، شناس ــی های میدان ــا بررس ــولدوز و ب س
عکس هــا بــا مشــورت اســتادان داخــل و خــارج کشــور، 
پایــش روزانــه و هفتگــی و ماهانــه زیســتگاه های طبیعی 
و آشــنایی بــا زیســتگاه ها، رفتــار، آواز و زادآوری پرنــدگان 
منطقــه شهرســتان نقــده )ســولدوز(، در ســال 1400 بــه 
ــخ 1400/۸/1۹  ــد و در تاری ــاپ گردی ــید و چ ــان رس پای

رونمایــی گردیــد.
مطالب این کتاب شامل سه بخش است:

در  پرنــدگان  مهــم  زیســتگاه های  اول،  بخــش  در 
ــا و  ــا، دره ه ــا، کوه ه ــامل تاالب ه ــده ش ــتان نق شهرس
دشــت ها، معرفــی شــده و مشــخصات آن هــا همــراه بــا 

عکــس آورده  شده اســت.  
در بخــش دوم، نــام علمــی، انگلیســی، فارســی، محلــی، 
ترکــی و آذربایجانــی گونه هــا بــه همــراه تصاویــر زیبــا 
ــن  ــاس جدیدتری ــر اس ــا ب ــخصات گونه ه ــا، مش و گوی
ــا  ــش آن ه ــا و محــل پراکن ــدی گونه ه ــرات رده بن تغیی

شده اســت. آورده 
ــدگان در  ــای پرن ــن رکورده ــوم، مهم تری ــش س در بخ
ــوری،  ــم کش ــای مه ــامل رکورده ــتان ش ــن شهرس ای
ــا  ــی ب ــاب و مهــم و گونه های اســتانی و گونه هــای کمی

ــت. ــادی آورده شده اس ــر غیرع ظاه

همچنیــن بیــش از ۹۵ درصــد از تصاویــر کتــاب توســط 
ــت و  ــان طبیع ــط عکاس ــی توس ــه و مابق ــف گرفت مول
پرنــده نگرهــای کشــور تهیــه شده اســت و تمــام تصاویر 

آن، تصاویــر واقعــی هســتند.
اهداف تالیف این کتاب:

ــدگان  ــه پرن 1( جمــع آوری و ثبــت اطاعــات مربــوط ب
ــه  ــک ب ــت کم ــولدوز جه ــتی س ــوع زیس ــه و تن منطق
ــوع  ــدگان و تن ــای پرن ــت از گونه ه ــایی و حفاظ شناس

ــده. زیســتی شهرســتان نق
۲( آمــوزش جوامــع محلــی جهــت کمــک به حفاظــت از 

تنــوع زیســتی و گونه هــای در معــرض انقــراض.
اکوتوریســم،  تقویــت  منطقــه جهــت  معرفــی   )۳
پرنده نگــری و عکاســی از طبیعــت کــه موجــب کســب 

ــردد. ــه گ ــی منطق ــی بوم ــرای اهال ــد ب درآم
ــدان،  ــار عاقه من ــات در اختی ــن تحقیق ــراردادن ای 4( ق

ــع.  ــی ذینف پژوهشــگران و نهادهــای دولت
ــدان برســد و الگویــی  ــه دســت عاقه من ــد اســت ب امی
ــدگان ســایر اســتان ها باشــد. ــرای تالیــف کتــاب پرن ب

73

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ


