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کتــاب پرنــدگان ســولدوز بــا تصویب پــروژه شــماره 219
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 UNDPو توســط عزیــز عذار
کــه مدیریــت اجــرای پــروژه را برعهــده داشــت تالیــف
گردید.

معرفی مؤلف
عزیــز عــذار دبیــر زیســت شناســی شهرســتان نقــده،
دارای مــدرک کارشناســی دبیــری زیســت شناســی و
کارشناســی ارشــد اکولــوژی و سیســتماتیک گیاهــی و
عضــو تشــکلهای پیشــگام ســولدوز اســت.
تالیــف کتــاب پرنــدگان ســولدوز ،پــس از  7ســال ،بــا
تــاش فــراوان مولــف و اعضــای تشــکلهای پیشــگام
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ســولدوز و بــا بررســیهای میدانــی ،شناســایی دقیــق
عکسهــا بــا مشــورت اســتادان داخــل و خــارج کشــور،
پایــش روزانــه و هفتگــی و ماهانــه زیســتگاههای طبیعی
و آشــنایی بــا زیســتگاهها ،رفتــار ،آواز و زادآوری پرنــدگان
منطقــه شهرســتان نقــده (ســولدوز) ،در ســال  1400بــه
پایــان رســید و چــاپ گردیــد و در تاریــخ 1400/8/19
رونمایــی گردیــد.
مطالب این کتاب شامل سه بخش است:
در بخــش اول ،زیســتگاههای مهــم پرنــدگان در
شهرســتان نقــده شــامل تاالبهــا ،کوههــا ،درههــا و
دشـتها ،معرفــی شــده و مشــخصات آنهــا همــراه بــا
عکــس آوردهشدهاســت.
در بخــش دوم ،نــام علمــی ،انگلیســی ،فارســی ،محلــی،
ترکــی و آذربایجانــی گونههــا بــه همــراه تصاویــر زیبــا
و گویــا ،مشــخصات گونههــا بــر اســاس جدیدتریــن
تغییــرات ردهبنــدی گونههــا و محــل پراکنــش آنهــا
آورده شدهاســت.
در بخــش ســوم ،مهمتریــن رکوردهــای پرنــدگان در
ایــن شهرســتان شــامل رکوردهــای مهــم کشــوری،
اســتانی و گونههــای کمیــاب و مهــم و گونههایــی بــا
ظاهــر غیرعــادی آورده شدهاســت.

همچنیــن بیــش از  95درصــد از تصاویــر کتــاب توســط
مولــف گرفتــه و مابقــی توســط عکاســان طبیعــت و
پرنــده نگرهــای کشــور تهیــه شدهاســت و تمــام تصاویر
آن ،تصاویــر واقعــی هســتند.
اهداف تالیف این کتاب:
 )1جم ـعآوری و ثبــت اطالعــات مربــوط بــه پرنــدگان
منطقــه و تنــوع زیســتی ســولدوز جهــت کمــک بــه
شناســایی و حفاظــت از گونههــای پرنــدگان و تنــوع
زیســتی شهرســتان نقــده.
 )2آمــوزش جوامــع محلــی جهــت کمــک به حفاظــت از
تنــوع زیســتی و گونههــای در معــرض انقــراض.
 )3معرفــی منطقــه جهــت تقویــت اکوتوریســم،
پرندهنگــری و عکاســی از طبیعــت کــه موجــب کســب
درآمــد بــرای اهالــی بومــی منطقــه گــردد.
 )4قــراردادن ایــن تحقیقــات در اختیــار عالقهمنــدان،
پژوهشــگران و نهادهــای دولتــی ذینفــع.
امیــد اســت بــه دســت عالقهمنــدان برســد و الگویــی
بــرای تالیــف کتــاب پرنــدگان ســایر اســتانها باشــد.
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