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ناشر :مؤسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور

نقد مجموعه کتابهای مرتبط
با جنگلهای زاگرس
مهدی پورهاشمی

*

جنگلهـای زاگـرس بومسـازگان منحصربهفردی هسـتند که در غـرب ،جنوب
غـرب و جنوب ایران گسـترش داشـته و با مسـاحتی بیـش از  5میلیون هکتار،
یکـی از پیچیدهتریـن و حسـاسترین بومسـازگان ایـن سـرزمین محسـوب
میشـوند .هرچنـد ایـن جنگلهـا قدمتـی بیـش از  13هزار سـال دارنـد ،اما
تألیفـات علمـی مربـوط به آنها کمتر از سـه دهـه قدمت دارد که بـ ه هیچوجه
همسـان بـا ارزش و اهمیـت ایـن جنگلهـا نیسـت .شـاید بهجـرأت بتـوان
گفـت اولیـن گامها برای نـگارش منابع علمی فارسـی مرتبط بـا زاگرس در
اوایل دهه هفتاد شمسـی توسـط مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور
برداشـته شـد .در آ ن زمان ،طرحهای پژوهشـی مختلفی توسط پژوهشگران
سـتاد مؤسسـه و مراکـز تحقیقاتـی اسـتانهای زاگرسـی در ایـن جنگلها
اجـرا شـده یـا در حـال اجـرا بـود و نتایـج آنهـا بهترتیـب آمـاده انتشـار
میشـد .عمـده کتابهـای چاپشـده حـاوی نتایـج طرحهای پژوهشـی
هسـتند و بیشـترین سـهم مطالب کتابها نیـز مربوط به نتایـج طرحهای
سـازگاری گونههـای مختلف اسـت .چـاپ نتایج و یافتههـای طرحهای
پژوهشـی بهعنوان سـنتی دیرینه و حسـن ه که سـالیان متمادی اسـت که
در مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور انجام میشـود .ارائه نتایج
و یافتههـای طرحهای پژوهشـی در نشـر و گسـترش مبانـی تحقیقی-
ترویجـی ایـن طرحها ،انتقـال تجربیات کارشناسـی و افزایـش آگاهی
عمومـی ،بسـیار حائز اهمیـت اسـت و بههمیندلیل این مهـم در مراکز
پژوهشـی معتبـر دنیا ازجمله سـازمان کشـاورزی آمریـکا ()USDA
همـواره مـورد توجه قـرار میگیرد.
ش رو نگاهــی اجمالــی دارد بــه مجموعــه کتابهایی
نوشــته پیـ 
کــه توســط مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور بــا
موضــوع جنگلهــای زاگــرس و مــوارد مرتبــط بــا آن بــهچــاپ
رســیده اســت .در ادامــه ،مشــخصات کلــی هــر عنــوان کتــاب
بهترتیــب ســال انتشــار (از قدیــم بــه جدیــد) ذکــر شــده اســت:
* دانشیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکpourhashemi@rifr-ac.ir :
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مجموعـه کتابهـای مذکـور شـامل  15عنـوان اسـت کـه در بازه قدیمیتریــن کتابــی اســت کــه مرتبــط بــا جنگلهــای زاگــرس
زمانـی  1373تـا  1391در قطع وزیری چاپ شـدهاند (جـدول  .)1در بــوده و در ســال  1373بــه چــاپ رســیده اســت .نویســنده کتــاب
ادامـه مشـخصات کلی هـر عنوان کتاب بهترتیب سـال انتشـار (از قدیم (دکتــر ســیدمرتضی مرتضــوی جهرمــی ،عضــو هیئــت علمــی مرکــز
تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان فــارس) در ایــن کتــاب
بـه جدید) ذکر شـده اسـت:
ســعی کــرده نتایــج طــرح پژوهشــی ســازگاری  42گونــه اکالیپتــوس
 .1معرفی گونههای سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی استان فارس
جدول  -1مشخصات کتابهای چاپشده توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با موضوع جنگلهای زاگرس و موارد مرتبط با آن

معرفی گ ونههای سازگار اکالیپتوس در مناطق غ ربی
استان فارس

ن ویسنده (گان)

سال انتشار

شماره انتشار

تعداد صفحه

شمارگان

ردیف

سیدم رتضی م رتضوی جهرمی

1373

99

71

3000

2

بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مه مت رین ع وامل
تخ ریب آن

محمد فتاحی

1373

101

64

3000

3

نتایج سیزدهساله طرح احیای جنگلهای بلوط غرب
ای ران با وارد کردن گ ونههای پهنبرگ و سوزن یبرگ

محمد فتاحی

1373

108

38

3000

4

بررسی سوزن یبرگان غی ربومی سازگار در استان کردستان

محمد فتاحی

1373

109

54

3000

5

معرفی برخی از خصوصیات مرف ولوژیکی و
فی زی ولوژیکی پسته

محمدهادی راد

1374

140

47

2000

6

نتایج نهایی سازگاری گ ونههای اکالیپتوس و آکاسیا در
استان کرمانشاه (قصر شی رین)

احمد همتی

1375

152

64

2000

1

7
8
9

عن وان

حسین معروفی ،سیدمحمد
آزمایش پیشاهنگ گ ونههای درختی در ش رایط دیم سنندج هاشمی ،محمد فتاحی ،فرهنگ
قص ریانی و محمود دستمالچی
نتایج آزمایشهای سازگاری گ ونههای درختی و
درختچهای در ش رایط دیم استان لرستان
گسترشگاه گ ونه ویول و تیپ ولوژی آن در ای ران
()Quercus libani

10

روشهای مناسب کاشت بذر بلوط در جنگلهای
زاگرس

11

مدی ریت جنگلهای زاگرس (منطقه مورد مطالعه:
جنگلهای داربادام کرمانشاه)؛ جلد اول :مطالعات پایه

1375

172

52

2000

احمد همتی

1376

173

88

2000

محمد فتاحی

1376

178

73

2000

محمد فتاحی

1378

189

259

1500

1379

240

471

1500

12

تحقیقات جنگل و صن وبر ای ران ،جلد  ،)1( 10ویژه
دومین همایش ملی بنه یا مروارید سبز

محمد فتاحی ،ناصر انصاری،
حمیدرضا عباسی و معصومه
خانحسنی
گروه کارشناسان

1382

331

308

1500

13

تحقیقات جنگل و صن وبر ای ران ،جلد  ،)2(10ویژه
دومین همایش ملی بنه یا مروارید سبز

گروه کارشناسان

1382

333

281

1500

14

زنبورهای گا لزای بلوط ای ران

سیداب راهیم صادقی ،محمدحسن
عصاره و مجید توکلی

1388

417

286

1500

15

نی مرخ جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس

محمدقاسم اوجی و مجتبی
حمزهپور

1391

439

240

1000

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 115 1397

را در شــرایط دیــم مناطــق نیمهخشــک (چنــار شــاهیجان،
ممســنی ،گچســاران و کازرون) ارائــه کنــد .بــرای ایــن منظور،
ابتــدا کلیاتــی در مــورد ســابقه کشــت اکالیپتــوس در ایــران و
اســتان فــارس ،مشــخصات گیاهشناســی جنــس اکالیپتــوس و
ویژگیهــای بومشــناختی آن ذکــر شــده و در ادامــه بــه نحــوه
انتخــاب گونــه و مراحــل آزمایشــی آنهــا و نتایــج اجــرای
طــرح پرداختــه شــده اســت .از بزرگتریــن نقایــص کتــاب،
پیــروی آن از اصــول گزارشنویســی طرحهــای پژوهشــی
اســت .درج چکیــده فارســی و انگلیســی کــه در کتابنویســی معمــول
و صحیــح نبــوده و از اصــول گزارشنویســی و مقالهنویســی اســت،
ازجملــه ایــن مــوارد بهشــمار مــیرود .همچنیــن ،کتــاب فاقــد
شناســنامه انگلیســی اســت.
 .2بررسـی جنگلهـای بلـوط زاگـرس و مهمتریـن عوامـل تخریب آن
از اولیـن کتابهایی اسـت کـه در سـال  1373در مورد جنگلهای
زاگـرس چاپ شـد که باوجـود حجم کم مطالـب آن ( 64صفحه) کتاب
پراسـتنادی محسـوب میشـود .محمد فتاحی (عضو هیئت علمی ستاد
مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور) در اولیـن کتاب خود نگاهی
کلی بـه جنگلهای زاگـرس (ویژگیهای عمومی ،مشـخصات اقلیمی،
تاریخچـه ،وضعیـت فعلی ،مهمتریـن گونهها و جوامع جنگلـی و آینده)
داشـته و در بخـش مجزایـی سـعی کـرده مهمترین عوامـل تخریب این
جنگلها را بررسـی کند .اسـتفاده از  17تصویر رنگی با زیرنویسهای
کامـل بـه درک بهتر مطالب ارائه شـده کمک شـایانی میکند که ازجمله
نـکات مثبـت این کتـاب اسـت .خوشـبختانه نقایص موجـود در کتاب
پیشـین (بهجز نبود شناسنامه انگلیسـی) در این کتاب مشاهده نمیشود.
 .3نتایـج سیزدهسـاله طـرح احیـای جنگلهـای بلـوط غـرب ایـران با
وارد کـردن گونههـای پهنبـرگ و سـوزنیبرگ
ایـن کتـاب که بـاز هم توسـط فتاحـی در سـال  1373نگارش شـده،
اختصـاص بـه ارائـه نتایـج یـک طـرح پژوهشـی بـا همیـن عنـوان
دارد .مطالـب کتـاب دربرگیرنـده خالصـهای از گـزارش نهایـی طـرح
مذکـور اسـت کـه در  38صفحـه تدوین شـده و بنابراین دقیقـ ًا از قالب
گزارشنویسـی پیـروی میکنـد .در ایـن کتـاب ،ویژگیهـای کمـی و
زندهمانـی نهالهـای چهـار گونه سـوزنیبرگ (کاج الدار ،سـرو نقرهای
و دو واریتـه از کاج سـیاه) و چهـار گونـه پهنبـرگ بومـی (بلـوط،
زبانگنجشـک ،اقاقیـا و پسـته خوراکی) در ایسـتگاه تحقیقاتـی گاران
شهرسـتان مریـوان مورد مقایسـه قرار گرفته اسـت .هرچنـد این کتاب
بـا فاصله زمانـی اندکی (حدود چند ماه) از کتاب پیشـین این نویسـنده
چـاپ شـده ،امـا خوشـبختانه نقص نبـود شناسـنامه انگلیسـی در این
کتـاب برطـرف شـده اسـت .از نـکات جالـب این کتـاب ،ذکـر ترجمه
انگلیسـی عنـوان جدولهـا و شـکلها در بخـش فهرسـت و همچنین
داخـل متـن اسـت کـه در نوع خـود جالب اسـت.
 .4بررسی سوزنیبرگان غیربومی سازگار در استان کردستان
ســومین کتــاب منتشرشــده فتاحــی در ســال  1373اســت کــه بــه
جمعبنــدی نتایــج ســازگاری ســوزنیبرگان غیربومــی در اســتان
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کردســتان میپــردازد .فتاحــی در ایــن کتــاب ســعی کــرده  33گونــه
ســوزنیبرگ متعلــق بــه دو خانــواده کاج و ســرو را کــه طــی ســالیان
مختلــف (از ســال  1342بــه بعــد) در نقــاط مختلف اســتان کردســتان
کاشــته شــدهاند ،بــا یکدیگــر مقایســه کنــد .بــرای ایــن منظــور ابتــدا
کلیاتــی در مــورد اســتان کردســتان ،آزمایشهــای ســازگاری و
اهــداف آنهــا ،تاریخچــه کشــت ســوزنیبرگان در اســتان ،مشــخصات
علمــی و اهمیــت آنهــا و مهمتریــن ســوزنیبرگان ایــران ذکــر کــرده
اســت .در ادامــه گونههــای مذکــور را در پنــج طبقــه گونههــای بــا
ســازگاری نامحــدود ،محــدود ،تحــت شــرایط و دشــوار و گونههــای
نامناســب دســتهبندی کــرده اســت .ایــن کتــاب دارای  10تصویــر
رنگــی از گونههــای مــورد بررســی بــا زیرنویــس کامــل اســت.
رعایــت نکــردن کامــل اصــول نــگارش و عــدم تطابق برخــی مطالب
منــدرج در متــن بــا جــداول ارجــاع داده شــده ازجملــه نقایــص ایــن
کتــاب بهشــمار مــیرود.
 .5معرفی برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته
ایـن کتـاب اختصاص بـه رویشـگاه ایرانو -تورانـی دارد ،امـا چون به
معرفـی دو گونـه بنه و خنجوک پرداخته که از عناصر چوبی جنگلهای
زاگرس محسـوب میشـوند ،در ایـن مجموعه قرار گرفـت .همانطور
که از عنوان کتاب مشـخص اسـت ،محمدهادی راد (عضو هیئت علمی
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان یـزد) در این کتاب
 47صفحهای مشـخصات ریختشناسـی و فیزیولوژیکی جنس پسـته
را در ایران بررسـی کرده اسـت؛ درنتیجه ،کتاب شـکل گردآوری دارد.
نویسـنده ضمن اشـاره به سیستماتیک جنس پسـته ،گونههای بومی آن
را در ایـران ذکـر کـرده و در ادامه به معرفی و مقایسـه اندامهای گیاهی
با تأکید بر پسـته خوراکی پرداخته اسـت .همچنین ،بـه فراخور مطالب
سـعی شـده تصاویـری (عکس و نقاشـی) نیز ارائه شـود که متأسـفانه
عکسهـا بهصـورت سـیاه و سـفید بـوده و کیفیـت مطلوبـی نـدارد.
 .6نتایــج نهایــی ســازگاری گونههــای اکالیپتــوس و آکاســیا در
اســتان کرمانشــاه (قصــر شــیرین)
قالــب ایــن کتــاب کــه توســط مهنــدس احمــد همتــی (عضــو هیئــت
علمــی ســتاد مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور) در ســال
 1375نــگارش شــد ،دقیقـ ًا مشــابه کتابــی اســت کــه در ســال 1373
توســط دکتــر مرتضــوی جهرمــی تدویــن شــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه
همتــی در ایــن کتــاب نتایــج دو طــرح ســازگاری بــا گونههــای
اکالیپتــوس و آکاســیا را کــه در ســالهای  35( 1350گونــه) و
 16( 1351گونــه) آغــاز شــده بــود ،توأمــان ذکــر کــرده و بــه معرفــی
گونههــای موفــق در هــر دو طــرح پرداختــه اســت .افــزون بــر اینکــه
طرحهــای مذکــور در نزدیکــی قصــر شــیرین اســتان کرمانشــاه اجــرا
شــده بودنــد .اســتفاده از عکــس در صفحــه عنــوان کتــاب کــه بــرای
اولیــن بــار در مجموعــه کتابهــای چاپشــده زاگــرس بهچشــم
میخــورد ،بــر جنبههــای زیباییشــناختی کتــاب افــزوده اســت.
درس ـتنامهای نیــز در انتهــای کتــاب پیوســت شــده اســت کــه بــه
اشــکاالت تایپــی برخــی واژههــای داخــل متــن اشــاره دارد.

 .7آزمایش پیشاهنگ گونههای درختی در شرایط دیم سنندج
در بیــن  14عنــوان کتــاب چــاپ شــده مرتبــط بــا جنگلهــای
زاگــرس ،اولیــن کتابــی اســت کــه بهصــورت گروهــی نــگارش شــده
اســت .در ایــن کتــاب ،نتایــج  20ســال اجــرای یــک طــرح پژوهشــی
بــا همیــن عنــوان در مــورد دو گونــه پهنبــرگ (زبانگنجشــک و
اقاقیــا) و دو گونــه ســوزنیبرگ (ســرو نقــرهای و کاج ســیاه) در
ایســتگاه زالــه شهرســتان ســنندج ارائــه شــده اســت .شــالوده کتــاب
نیــز هماننــد بســیاری از کتابهــای ایــن مجموعــه منطبــق بــر اصــول
گزارشنویســی اســت و نویســندگان پــس از ذکــر مقدم ـهای کوتــاه

کــه در بــازه زمانــی  1348تــا  1350در ســه منطقــه دورود ،زاغــه و
تنــگ مــاوی اســتان لرســتان اجــرا شــده بودنــد ،پرداخته اســت .وی
ضمــن معرفــی کامــل طرحهــای مذکــور و برشــمردن ویژگیهــای
طبیعــی اســتان لرســتان در دو فصــل مجــزا ،در ســایر فصــول ،روش
اجــرای طرحهــا و نتایــج آنهــا را بهتفکیــک بیــان کــرده اســت.
شــالوده کتــاب دقیقــ ًا مشــابه کتابهــای پیشــین بــا موضوعــات
یکســان اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه بهدلیــل ارائــه نتایــج چنــد
طــرح ،حجــم مطالــب کتــاب بیشــتر از کتابهــای پیشــین اســت.
 .9گسترشگاه گونه ویول و تیپولوژی آن در ایران ()Quercus libani

و ارائــه مطالبــی در مــورد پیشــینه اجــرای طرحهــای ســازگاری و
پیشــاهنگ در ایــران ،مشــخصات اکولوژیکــی گونههــای مــورد
آزمایــش و مراحــل انتخــاب گونــه بــرای جنــگلکاری ،به ذکــر روش
اجــرای طــرح و نتایــج آن پرداختهانــد .کتــاب حــاوی  12عکــس
رنگــی اســت کــه در انتهــای آن چینــش شــده و متأســفانه فاقــد
شــماره هســتند.
 .8نتایــج آزمایشهــای ســازگاری گونههــای درختــی و درختچ ـهای
در شــرایط دیم اســتان لرســتان
مهنــدس همتــی در دومیــن دستنوشــته خــود در موضوعــات مرتبــط
بــا جنگلهــای زاگــرس ،در ایــن کتــاب  88صفحـهای بــه ارائــه نتایج
طرحهــای ســازگاری گونههــای مختلــف درختــی و درختچــهای

چهارمیــن اثــر فتاحــی بهصــورت تکنویســنده ،کتابــی اســت کــه
بهطــور اختصاصــی بــه مونوگرافــی گونــه ویول پرداختــه اســت .از
آنجاییکــه ایــن گونــه بلــوط خــاص زاگــرس شــمالی اســت و فقــط
در اســتانهای آذربایجــان غربــی و کردســتان انتشــار دارد ،بــا توجــه
بــه کمبــود منابــع در ایــن زمینــه ،چــاپ ایــن کتــاب قابل تقدیر اســت.
نویســنده در شــش فصــل و بــا رعایــت نظــم خاصــی ابتــدا بــه روش
بررســی و ویژگیهــای گیاهشناســی ایــن گونــه در فلورهــای معتبــر
اشــاره کــرده و در ادامــه در ســه فصــل مجــزا به گسترشــگاه ،شــرایط
اکولوژیــک و تیپولــوژی آن پرداختــه اســت .در انتهــا نیــز در فصــل
بحــث و نتیجهگیــری ،مطالــب کتــاب را جمعبنــدی کــرده اســت.
ایــن کتــاب جــزو اولیــن کتابهــای تخصصــی جنــگل در حــوزه
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رویشــی زاگــرس اســت کــه در  73صفحــه بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت 12 .و  .13تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ،جلدهای
 )1(10و  ،)2(10ویژه دومین همایش ملی بنه یا
 .10روشهای مناسب کاشت بذر بلوط در جنگلهای زاگرس
دستنوشـته بعـدی فتاحـی بـا همـکاری مهنـدس احمـد توکلـی (پژوهشـگر مروارید سبز
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان کرمانشـاه) نگاهی بـه نتایج در بیـن مجموعـه کتابهـای مرتبـط بـا جنگلهـای
طـرح پژوهشـی بررسـی روشهـای کاشـت مسـتقیم (چالـه معمولـی ،چالـه زاگـرس ،دو کتاب منتشـر شـده اسـت کـه بهنوعی جزو
کاسـهای ،شـیار گاوآهـن و بانکـت) بـذر گونههـای مختلـف بلـوط بهمنظـور مجلـدات (ویژهنامـه) نشـریه تحقیقـات جنـگل و صنوبر
دسـتیابی بـه مناسـبترین روشهـای کاشـت در مناطـق جنگلـی مخروبـه ایران بهشـمار میروند .این نشـریه دو شـماره از فصلنامه
اسـتانهای کردسـتان ،کرمانشـاه ،ایالم و لرسـتان داشـته اسـت .از آنجاییکه خـود را در سـال  1382به چاپ مجموعـه مقاالت دومین
ایـن طـرح در هـر اسـتان نیـز در مناطـق مختلـف اجرا شـده ،حجـم کتاب همایـش ملـی بنه یـا مرواریـد سـبز اختصـاص داده که از
( 259صفحـه) قابـل توجـه اسـت .نویسـندگان پـس از ذکـر مقدمـه و هفتـم تـا نهـم شـهریور  1380در شـیراز برگزار شـد .جلد
روش پژوهـش ،نتایـج طـرح را بهتفکیـک اسـتان و منطقـه بهتفصیـل اول ایـن ویژهنامـه حـاوی متـن سـخنرانیهای کلیـدی
ذکـر کـرده و در فصـل آخـر نیـز پـس از جمعبنـدی مطالـب ،بـه ذکـر (هشـت سـخنرانی) ،گـزارش عملکـرد ،قطعنامـه و  15مقالـه
پیشـنهاداتی در ایـن خصـوص پرداختهانـد .کتـاب دارای  20تصویـر علمـی ارائهشـده در همایش اسـت .جلـد دوم نیـز دربرگیرنده
رنگـی اسـت کـه در بخـش ضمائـم در انتهـای کتـاب قـرار گرفتهانـد .متـن مابقـی مقاالت علمی ارائهشـده ( 19مقاله) اسـت .شـماره
 .11مدیریــت جنگلهــای زاگــرس (منطقــه مــورد مطالعــه :جنگلهــای صفحات دو جلد متوالی اسـت و  589صفحه را شـامل میشـود.
 .14زنبورهای گالزای بلوط ایران
داربــادام کرمانشــاه)؛ جلــد اول :مطالعــات پایه
از عنـوان کتـاب برمیآیـد کـه اولیـن نوشـته از مجموعـه کتابهایـی یکـی از کتابهای علمی ارزشـمند فارسـی اسـت کـه هرچند در
بـوده کـه قـرار بوده سـایر جلدهـای آن نیز چاپ شـود ،امـا اینگونه مـورد زنبورهـای گالزای همـه بلوطهـای ایران نوشـته شـده ،اما
نشـده و فقـط همیـن جلـد انتشـار یافتـه اسـت .همانطـور کـه بخـش قابل توجهـی از آن اختصاص به معرفـی زنبورهای گالزایی
نویسـندگان در چکیـده ذکـر کردهانـد ،ایـن کتـاب اختصـاص دارد دارد کـه میزبـان آنهـا بلوطهـای زاگرس هسـتند .این کتاب شـامل
بـه ارائـه نتایـج مطالعات پایـه در جنگل داربـادام کرمانشـاه (واقع نتایـج پژوهش گسـتردهای اسـت که طـی سـالهای  1380تا 1386
در  15کیلومتـری شـهر اسلامآباد غـرب در اسـتان کرمانشـاه توسـط همکاران سـتاد مؤسسـه و مراکز اسـتانی بههمـراه متخصصانی
از کشـورهای اسـکاتلند و مجارسـتان انجـام شـد .نویسـندگان در
بـا مسـاحت  1266هکتـار) کـه بهعنـوان یـک منطقـه پایلـوت
بـا هـدف مدیریـت جنگلهـای زاگـرس موردنظـر بوده اسـت .پیشـگفتار ذکـر کردهانـد کـه بهدلیـل حجم زیـاد اطالعاتی کـه در مورد
بنابرایـن آنچـه در این کتاب گنجانده شـده ،مجموعـه مطالعات موضـوع کتـاب وجـود دارد و همچنیـن محدودیـت تعداد صفحـات ،در
ل گالزای بلـوط،ریختشناسـی گالها،
پایـه (ازقبیل ویژگیهای اقلیمی ،خاکشناسـی ،جامعهشناسـی ایـن کتاب تنهـا به معرفـی عوام 
پراکنـش جغرافیایـی آنهـا در کشـور ،پارازیتوئیدهـا و زنبورهـای مهمـان
گیاهـی ،کمیـت و کیفیـت جنـگل و مسـائل اجتماعـی و
آنهـا و گونههـای بلـوط میزبان اشـاره شـده اسـت .همچنین بیان شـده که
اقتصـادی) ایـن جنـگل بـوده کـه بهتفصیل بیان شـده اسـت.
در نسـخه کاملتـر ایـن کتـاب که به زبـان انگلیسـی در حال تدوین اسـت،
کیفیـت چـاپ کتاب نسـبت بـه انتشـارات پیشـین بهمراتب
ویژگیهـای ریختشناسـی حشـرات مولـد گال و کلیدهـای شناسـایی آنها
بهتـر اسـت و نویسـندگان بـه فراخـور مطالـب منـدرج در
کتـاب از نقشـهها و عکسهـای مختلـف اسـتفاده کردهاند .ذکـر خواهـد شـد .در ایـن کتـاب 78 ،گونه زنبـور گالزا معرفی شـده که 20
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گونـه آن بـرای اولیـن بـار در جهـان معرفی باتوجـه بـه اینکـه ایـن کتاب جـزو انتشـارات جدیـد مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع
شـده و  23گونـه دیگـر نیز بـرای اولیـن بار کشـور محسـوب میشـود ،هماننـد کتـاب پیشـین دارای سـاختار مناسـبی اسـت و سـعی
از ایـران گـزارش شـدهاند .فصـل اول کتـاب شـده تـا حـد امـکان تمـام الزامـات کتابنویسـی در آن رعایـت شـود .کتـاب دارای
بـه ذکـر کلیاتـی در مـورد بلوطهـای بومـی تصاویـر و نقشـههای رنگـی اسـت کـه در جـای مناسـب در متـن چیدمـان شـدهاند.
ایـران (معرفـی گونههـای مختلـف و پراکنـش
آنهـا) اختصـاص دارد .در فصـل دوم کلیاتـی جمعبندی
در مـورد گال ،عوامـل مولـد و جوامـع وابسـته در یـک نـگاه کلی ،میتـوان موارد زیـر را در خصـوص تألیفات مرتبط بـا جنگلهای
بـه آن ذکـر شـده و در فصـل سـوم و انتهایـی ،زاگـرس که شـرح آنها داده شـد ،ذکـر کرد کـه در برخی موارد جـای تأمل دارد:
 هرچـه از سـالهای قدیـم بـه جدیـد نزدیک میشـویم ،تعداد تألیفـات کاهشزنبورهـای گالزا شناساییشـده معرفـی شـدهاند.
درمجمـوع ،کتـاب از سـاختار مناسـبی برخـوردار مییابـد .در اولیـن سـال انتشـار کتابهـای مرتبـط بـا جنگلهـای زاگرس (سـال
اسـت .اسـتفاده از شـکل در صفحـه عنـوان کتاب که  ،)1373چهـار عنـوان کتـاب منتشـر شـده ،در حالیکـه در سـالهای آخـر فقـط

پیشازایـن فقـط در پنـج عنـوان کتـاب اسـتفاده شـده بـود ،ازجمله یـک عنـوان کتـاب آنهم در برخی سـالها بهچاپ رسـیده اسـت.
 هرچـه از سـالهای قدیـم بـه جدیـد نزدیـک میشـویم،ویژگیهـای ایـن کتـاب اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه در ایـن کتـاب
صفحـه عنـوان انگلیسـی نیـز دارای شـکلهایی مرتبـط با متن اسـت .فاصلـه انتشـار کتابهـا بیشـتر میشـود .در دهـه هفتـاد ،فاصلـه
اسـتفاده از تصاویـر رنگی گالهـای مختلف بلوطها بـه فراخور مطلب انتشـار کتابهـا حداکثر دو سـال بوده که بعدا ً به شـش و سـپس
و کیفیـت مناسـب کاغذ کتاب (گالسـه) ازجملـه نکات مثبت آن اسـت .به سـه سـال رسـیده اسـت .از  15عنـوان کتاب چاپشـده11 ،
عنـوان ( 79درصـد) بیـن سـالهای  1373تـا  1379منتشـر
 .15نیمرخ جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس
آخریـن کتابـی کـه با موضـوع جنگلهـای زاگـرس در سـال  1391شـدهاند .ایـن در حالـی اسـت که در دهه هشـتاد ،سـه کتاب و
توسـط مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور بـ ه چـاپ رسـید ،در دهـه نـود فقـط یک کتـاب انتشـار یافته اسـت.
 هرچـه از سـالهای قدیم بـه جدید نزدیک میشـویم،محتـوا و ماهیتـش مشـابه کتابـی اسـت کـه توسـط فتاحـی و همـکاران با
عنـوان مدیریـت جنگلهـای زاگـرس در سـال  1379منتشـر شـد .ایـن شـمارگان کتابهـا کاهـش مییابـد .ایـن رقـم بـرای اولین
کتـاب بـه معرفـی یکـی از ایسـتگاههای تحقیقاتـی بـاارزش در زاگـرس تألیفـات  3000نسـخه بـوده که بعـدا ً بـه  2000و از انتهای
جنوبـی (جنـگل تحقیقاتـی بنـه فیروزآباد اسـتان فـارس با مسـاحت تقریبی دهـه هشـتاد بـه  1500نسـخه کاهـش یافتـه اسـت.
 هرچــه از ســالهای قدیــم بــه جدیــد نزدیــک 10هـزار هکتـار) میپـردازد؛ درنتیجـه در فصلهـای مختلـف آن ،موقعیـت،
وضعیـت اقلیمـی ،خاکشناسـی ،زمینشناسـی ،پوشـش گیاهـی و تیپهـای میشــویم ،اشــکاالت نگارشــی کاهــش مییابنــد .در
مرتعـی ایـن جنـگل تشـریح شـدهاند .مطالـب ایـن کتـاب نتیجـه اجـرای تألیفــات اولیــه گاهــی ایــن اشــکاالت حتــی در عنــوان
چندیـن طـرح پژوهشـی اسـت کـه پیشازایـن در ایـن منطقـه اجـرا شـدهاند .کتــاب نیــز مشــاهده میشــوند (بهعنوانمثــال عــدم
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رعایت فاصله بین دو واژه «در» و «کردســتان» در عنوان کتاب بررسی سوزنیبرگان اســتان فــارس ،دو کتــاب مربــوط به اســتان کرمانشــاه
غیربومــی ســازگار در اســتان کردســتان یــا جاگــذاری نامناســب نــام علمــی گونه و یــک کتــاب نیــز مربــوط بــه اســتان لرســتان اســت.
 ســهم نویســندگان ســتاد مؤسســه تحقیقــاتویول در عنــوان کتــاب گسترشــگاه گونــه ویول و تیپولــوژی آن در ایــران کــه
بایــد بالفاصلــه پــس از ذکــر نــام فارســی گونــه باشــد نــه در انتهــای عنــوان) .جنگلهــا و مراتــع کشــور بیشــتر از ســهم نویســندگان
 عمــده کتابهــا توســط یــک نفــر (تکاســمی) نــگارش شــدهاند .اگــر مراکــز تحقیقاتــی بــوده اســت .اگــر دو ویژهنامــهدو ویژهنامــه نشــریه تحقیقــات جنــگل و صنوبــر ایــران درنظــر گرفتــه نشــود ،نشــریه تحقیقــات جنــگل و صنوبــر ایــران درنظــر
از  13عنــوان کتــاب باقیمانــده 9 ،کتــاب ( 69درصــد) ایــن ویژگــی را دارنــد .گرفتــه نشــود ،از  13عنــوان کتــاب باقیمانــده9 ،
 برخــی از نویســندگان دارای تألیفــات متعــددی هســتند .در ایــن کتــاب ( 69درصــد) توســط همــکاران ســتاد مؤسســهخصــوص ،محمــد فتاحــی بــا چــاپ پنــج عنــوان کتــاب بهصــورت نــگارش شــده یــا اینکــه نویســنده اول بودهانــد.
نکتـه پایانـی اینکه هرچند سـهم کتابهای منتشرشـده
تکنویســنده و دو عنــوان کتــاب بهصــورت گروهــی ،پرکارتریــن مؤلــف
بــوده اســت .پــس از وی نیــز احمــد همتــی بــا چــاپ دو عنــوان کتــاب در توسـط مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور با موضوع
جنگلهـای زاگرس در مقایسـه با کل کتابهای منتشرشـده
رتبــه بعــدی قــرار دارد.
 عمـده کتابهـا اختصـاص به ارائـه نتایـج طرحهای پژوهشـی انجام توسـط مؤسسـه ( 600عنـوان) رقـم ناچیـزی ( 2/5درصد)شـده توسـط همـکاران سـتاد مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور اسـت ،امـا بهنظـر میرسـد توانسـته اسـت در ایـن زمینـه
و مراکـز تحقیقاتـی اسـتانهای زاگرسـی دارد .اگـر دو ویژهنامـه نشـریه بهخوبـی ایفـای نقـش کـرده و در دورانـی کـه دانـش جنگل
تحقیقـات جنـگل و صنوبـر ایـران درنظـر گرفتـه نشـود ،از  13عنـوان در زاگـرس در حـال شـکلگیری بـود ،بـا چـاپ و انتشـار
کتـاب باقیمانـده 11 ،کتـاب ( 85درصـد) دارای ایـن ویژگـی اسـت .ایـن مجموعـه بـه ایـن فراینـد کمک شـایانی کنـد .اکنـون این
 ســهم برخــی اســتانهای زاگرســی از تألیفــات مرتبــط بــا ضـرورت احسـاس میشـود کـه پژوهشـگران این عرصـه بایدجنگلهــای زاگــرس بیشــتر بــوده اســت .از  15عنــوان کتــاب اهتمـام بیشـتری در ایـن خصـوص داشـته باشـند و در انتشـار
چاپشــده ،شــش کتــاب جنبه عمومــی داشــته و مربوط بــه کل زاگرس کتابهـای مرتبـط بـا جنگلهـای زاگـرس و متکـی بـر دانـش
اســت .چهــار کتــاب مربوط بــه اســتان کردســتان ،دو کتــاب مربوط به و اطالعات سـودمند و بههنگام ،همانند گذشـته پیشـگام باشـند.
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