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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در حمد و سپاس ايزد 

راه ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام  علوم پايه و به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  ر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.رسالتي كه ب

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

رساني، بيش از پيش روشن  العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

  نمايد. مي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  معتبر و با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " آقاي احمد ولي پور "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش نظارت بر محتوا:كارشناسي و 

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود 

  داند، ياري فرماييد. مي

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 



  
  ٥  شناسي و اكولوژي جنگل جنگل :اولفصل 

  

   مؤلفمقدمه 

د  د جان و  و دا   م 
ها بوده است. بدون شك، نتيجه  ديت منابع، همواره يكي از عوامل مهم ايجاد رقابت در دستيابي به آنمحدو

هـاي رسـيدن بـه     ها ناشي از مكانيسـم  هر رقابتي هميشه توأم با موفقيت نيست. اگرچه بخشي از اين ناكامي
گمـان، عـدم    د، امـا بـي  هاي فردي و عواملي است كه گاهي ممكن است خارج از توان ما باش هدف، ارجحيت

ترين داليـل هـر شكسـتي اسـت. در چنـين وضـعيتي نيازمنـد         توانايي رقابت يا پايين بودن اين توانايي از مهم
توان در  هايي هستيم كه بتواند در راه رسيدن به هدف ما را پشتيباني كند. اين مفهوم را به سادگي مي داشته

و تصور نمود. بديهي است با ارتقاي پايه علمي و باال رفتن  ها گسترش داد هاي مختلف دانشگاه مورد آزمون
تر خواهد شد. در چنين شرايطي براي رسـيدن بـه موفقيـت و     قدرت تجزيه و تحليل فرد، اين رقابت سنگين

مطمئني از اطالعات ما را حمايت كند. در علـوم    هاي محدود در كنكور، الزم است پشتوانه استفاده از فرصت
ها براي  شود كه در بيشتر مواقع دسترسي كامل به آن شتوانه با طيف وسيعي از منابع تأمين ميتخصصي، اين پ

شـود. ايـن    همه متقاضيان ممكن نيست. اين وضعيت باعث ايجاد نوعي انحصار و در نتيجه رقابت نابرابر مـي 
همگني در دسترسي به ها نوعي  هاي گذشته و تشريح جواب آن كتاب سعي دارد تا با استفاده از سؤاالت سال

هاي تخصصي رشته جنگلداري شـركت كننـد و    منابع ايجاد نمايد تا همگان بتوانند با امكاناتي برابر در آزمون
هـاي مقـاطع و    آوري سؤاالت آزمـون  فرصتي بهتر براي انتخاب افراد شايسته ايجاد شود. كتاب حاضر با جمع

صـورت   اي نسبتاً كامـل را بـه   سراسري و آزاد مجموعههاي  ) دانشگاه۱۳۸۹-۱۳۹۴هاي زماني مختلف ( دوره
همراه توضيحات و نكـات ضـروري و بيـان مفـاهيم      يكجا گرد هم آورده است. در اين كتاب، پاسخ سؤاالت به

  كليدي آورده شده است.
مطالعه اين كتاب به تمام دانشجويان رشته جنگلداري براي شركت در آزمون كارشناسي به كارشناسي ارشد 

  شود.  يه ميتوص
تواند عاري از اشكال باشد، ضمن  خوانندگان گرامي، با وجود تالش و دقتي كه در نوشتن كتاب صرف شده است اين كار نمي

ها از طريق ايميل يا آدرس ناشر، نگارنده را مطلع  عرض پوزش از وجود خطاهاي احتمالي خواهشمند است به منظور رفع آن
  فرماييد.

كه مرا در گردآوري و نوشـتن ايـن مجموعـه يـاري دادنـد، سپاسـگزاري كـنم         دانم از تمام كساني م ميدر خاتمه بر خود الز
  كنم.  همچنين از مؤسسه انتشارات ديباگران تهران به ويژه سركار خانم قزلباش براي چاپ كتاب صميمانه تشكر مي

  ان در پيش داريد ياري كند.اميدوارم اين كتاب بتواند شما را در راه رقابتي كه براي رسيدن به هدفت
  

  پور احمد ولي
  عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
ahmadvalipour@gmail.com  


