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 111 ............................................................................................................... حفاظت تیریمد در هاچالش
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 111 ................................................................................ .ستین یکاف زیحاصلخ یاراض یکاربر یسازفشرده

 یسازفشرده به یکیاکولوژ یهاپاسخ یمکان یهااسیمق بر منطبق عموماً ،یتیریمد اتیعمل یمکان یهااسیمق -2 درس
 112 ......................................................................................................................... .ستندین یکشاورز
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 یاندازهاچشم در مهم یهاگونه تیوضع و یاراض یکاربر یسـازفشرده. 11فصل 
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 یستگاهیز قطعات از را پرندگان یهاانهیآش به حمله و یشکارگر خطر برگ،یسوزن درختان ۀفشرد کشت -1 درس
 111 ................................................................................................................... .دهدیم شیافزا مجاور

 در آوازخوان پرندگان از یبرخ جوامع نیب یارتباط کارکرد در رییتغ سبب تواندیم برگانیسوزن کشت -1 درس
 111 ............................................................................................................... .شود دارخزان یهاجنگل

 یکیاکولوژ ۀتل نوع چیه اما شود،یم ستگاهیز بیتخر سبب دارخزان برگپهن درختان از یراصولیغ برداشت -1 درس
 111 ............................................................................. .کندینم جادیا آوازخوان پرندگان مهم یهاگونه یبرا

 را یانگل یهاسنگماکروگل از یبرخ یبارور و یفراوان دار،خزان برگپهن یهاجنگل از یراصولیغ برداشت -2 درس
 111 ........................................................................................................................... .دهدیم کاهش

 ساختار به پاسخ در را( گونه به منحصر) یفردمنحصربه واکنش ۀآستان عموماً بالغ، آوازخوان پرندگان از یبرخ -1 درس
 111 .............................. .دهندیم نشان باشد،یم داریپا اساساً یاراض یکاربر عدم طیشرا در و زمان یط که اندازچشم

 اما است؛ متفاوت اندازچشم یاجزا به بالغ یجنگل پرندگان واکنش ۀآستان ،ییایجغراف یرهایمتغ برحسب -1 درس
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 ریتأثتحت توانندیم کوچک اسیمق در هستند، ساکن آنجا در حساس پرندگان یهادسته که جنگل از یمناطق -2 درس
 و ادیز تیساسح ،یانسان تیریمد از یناش معاصر راتییتغ به پرندگان نیا. رندیگ قرار یعیرطبیغ ای یعیطب اختالالت
 112 ........................................................................ .دارند یکمتر تیحساس دیشد یعیطب راتییتغ به درمقابل،
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 112 .................................................................................................................................... .کنندیم

 اتینظر و هادهیا درمورد ییهاچالش بروز سبب امر نیا شوند؛ دیتشد سرعتبه توانندیم یستیز تنوّع تلفات -2 درس
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 121 ....................................................................................................................... یومیچندب و              
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 9     فهرست مطالب
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 یبرا هاارزش ییشناسا امکان اگر ژهیوبه. باشد یاراض یکاربر یهاتیفعال بر تمرکز جهت زهیانگ جادیا یبرا یقدرتمند
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 111 .............................................................................................................................................. منابع
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 112 ........................................ .کند فراهم بهتر یریگمیتصم جهت را نهیزم تواندیم که دارد ازین اندازچشم یمفهوم
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 121 ............................................................................................................................ یاراض ییجوصرفه

 122 ....................................................................................................... تیریمد بهتر ییراهنما جهت قیتحق

 122 ............................................................................................................ (یاراض نیب) ارتباط ۀژیو تیاهم

 124 ......................................................... یاراض یکاربر یسازفشرده به هاگونه یهاواکنش ینیبشیپ جهت ییتوانا

 121 ...................................................................................................................................... یریگجهینت

 121 .............................................................................................................................................. منابع

 
 122 ............................................................................................................................................ هینما

 

 



 مترجمان داشتادی
 
 
 

ها را ساختار و کارکرد این سیستم کهیطوربهاست؛ های اکولوژیکی زیستی، اساس پیچیدگی سیستم تنوّع
حیات و پویایی جوامع گیاهی تواند سازی کاربری در اراضی می، فشردهباوجوداین. دهدمیقرار  تأثیرتحت

ا ر جوامع مدنی ۀو جانوری بومی، خدمات اکوسیییسییتم، مالحظات اجتماعی و اقتصییادی و نیز درآمد سییران
 ضمن تهاجمتواند پیامدهای منفی ناشی از تغییر کاربری در یک اکوسیستم می ازطرفی،. کنددچار چالش 

کاهش . سازدر أثمتهای مجاور را نیز کارکرد اکوسییستم پویایی و غیربومی،  هایگونه گسیترش حضیور  و 
توانند که می هستندازجمله مواردی  قطعه شدن اراضی،افزایش جمعیت انسانی در کنار قطعه و امنیت غذایی

ران و که برگرفته از مطالعات برترین پژوهشییگدر تشییدید این اثرات نقش بسییزایی ایفا کنند. در این کتاب 
بررسی و سازی کاربری اراضی از فشرده ناشی، پیامدهای سوء اکولوژیکی استزیسیت  فعاالن حفظ محیط

جهت کاهش پیامدهای ذکرشده ارائه شده  علمی هایو رهیافت هاای از دسیتورالعمل مجموعهبر آن، مبتنی
ارزیابی برخی جوانب مثبت حاصل از کاربری اراضی، مانند ضیمن   ، نویسیندگان موارد. در کنار این اسیت 

و غیرحاصلخیر، راهکارهای اصولی و جامعی را برحسب شرایط  شیده ، تخریبایحاشییه مدیریت اراضیی  
شناختی و محیطی، زیسیت زیسیت  با رعایت اصیول . تالش مترجمان نیز بر آن بود تا اندکردهای ارائه منطقه

. یردگقرار مربوط این کتاب در دسترس استادان، دانشجویان و پژوهشگران علوم ، مباحث جغرافیای انسانی
الزم به توضییح است که برخی موارد ذکرشده در پاورقی کتاب، ازسوی مترجمان جهت توضیحات بیشتر  

فردوسییی مشییهد جهت پذیرش و به خوانندگان ارائه شییده اسییت. در پایان، از مدیریت انتشییارات دانشییگاه 
 .شودمیانی دانتشار کتاب تشکر و قدر
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