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تور یک روزه طبیعت گردی
   جنگل الیمستان

برگزارکننده  انواع تورهای
 طبیعت گردی ایران

جهت کسب اطالعات بیشتر با ما همراه باشید.

جنگل  ها کامل ترین، با ارزش ترین و متنوع ترین پوشش گیاهي زمین را تشکیل مي دهند 
که میلیون  ها سال تکامل جوامع گیاهي شکل گرفته اند. این عرصه  ها در قرون 
متمادي زیستگاه جوامع انساني بوده و انسان  ها به فراخور نیاز هاي خود از آن 

بهره مند شد ه اند )مدیررحمتی،1395(.
نظر  از  غنی  و  شناسی  زمین  دوره سوم  بازمانده  هیرکانی  جنگل 
گونه های بومی و باستانی است. در حالی که اکثر نقاط اروپا و 
سیبری این جنگل ها قادر به بقاء در مقابل سرما نبودند، به 
دلیل اقلیم معتدل تر حاشیه دریای خزر جنگل هیرکانی 
در این منطقه به حیات خود ادامه داد و برخی گونه 
ها به تدریج بومی این جنگل ها شدند. در حال 
حاضر 150 گونه بومی )آندمیک( درختی 
و بوته ای در جنگل هیرکانی وجود دارد 
که شمشاد ) Buxus hyrcana( و 
 )Parrotia persica(انجیلی

از این جمله اند.
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فراخوان ارسال مقاالت

اهداف:

دی در سطح مسئوالن کشور  بهبود نگاه های راه�ب

ان و تصمیم سازان منابع طبیعی  کمک به تصمیم گ�ی

 انتقال علم و دانش حاصل از یافته های پژوه�ش به پژوهشــگران، دانشــگاهیان و آحاد مردم

ض پژوهشــگران و بهره برداران با زبا�ض ســاده به منظور ترویج یافته های پژوه�ش در علوم مختلف   برقراری ارتباط ب�ی

منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع، بیابان، گیاه شنایس، حمایت و حفاظت، ژنتیک، زیست فناوری و سایر علوم 

مرتبط با منابع طبیعی ایران

یات علمی کشور است و در بخش های زیر مقاالت و مطالب را چاپ  یه متمایز از سایر ن�ش  این ن�ش

خواهد کرد:

، معر�ض گونه های گیاهی نادر و  دیدگاه ها، نامه های علمی، نگاهی به طبیعت ایران، دانشمندان ایرا�ض

در معــرض خطــر انقراض ایران، اخبار علمی و تحلییل و نقد کتاب.

م دعوت می شود مقاالت علمی خود در حوزه طبیعت ایران را به   از كلیه اساتید و پژوهشگران مح�ت

یه ارسال فرمایند.  ن�ش

یه تهیه   مقاالت باید در نرم افزار Word 2007 مطابق با بخش راهنمای نویسندگان موجود در سایت ن�ش

یه به  ن�ت ن�ش شوند. جهت کسب اطالعات بیش�ت در خصوص شیوه نامه تنظیم و ارسال مقاالت به پایگاه این�ت
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