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 دکتـر بهـروز ملک پـور، دومیـن رئیـس مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا 
و مراتـع کشـور و از نخسـتین افـرادی اسـت کـه در ایـران موفـق بـه 
دریافـت دکتـرای مرتعداری شـده اسـت. خوشـبختانه توفیقی شـد تا در 
چنـد مالقـات حضـوری زندگینامـه ایشـان را در قالب مصاحبـه از زبان 
خودشـان جویـا شـوم و از ایشـان ایـن اجـازه را گرفتـم تـا آن را در 
قالـب ایـن نوشـتار منتشـر کنم. لـذا مطالبـی که در پـی می آیـد، حاصل 
ایـن مصاحبـه بـوده و از بیانـات خودشـان اسـت کـه نقل قول می شـود.
دکتـر بهـروز ملک پـور متولـد نهـم خـرداد 1316 در محله شـتربان 
شـهر تبریـز بوده و آذری زبان اسـت. پدر ایشـان از فعـاالن بخش صنعت 
و اقتصـاد بـود که کارخانـه تولید تنباکـو را در فومن گیـالن اداره می کرد 
و بعدهـا مدیرعامـل دو کارخانـه چرم سـازی خسـروی امیـد و عضـو 
هیئت مدیـره کارخانـه پتوبافـی پشـمینه شـد. دکتر ملک پـور تحصیالت 
دوران  و  گذرانـد  و خیـام  نامـوس  دبسـتان های  در  را  ابتدایـی خـود 
دبیرسـتان را در دبیرسـتان های رازی، تربیت و فردوسـی سپری کرد و در 
سـال 1336 از دبیرسـتان فردوسـی موفق بـه دریافت دیپلم طبیعی شـد. 
در همـان سـال پس از گرفتن دیپلم، وارد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
تبریـز شـده و در رشـته مهندسـی کشـاورزی بـا گرایش ماشـین آالت و 
زراعـت مشـغول بـه تحصیل شـد. در آن زمـان طی چهار سـال تحصیل 
مـدرک  یکسـره  به طـور  التحصیـالن  فـارغ  کشـاورزی،  دانشـکده  در 
دکتـر  دریافـت می کردنـد. درواقـع  )کارشناسی ارشـد(  لیسـانس  فـوق 
ملک پـور در سـال 1340 بـا مدرک فوق لیسـانس مهندسـی کشـاورزی 
فارغ التحصیـل شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه موضـوع پایان نامه 
ایشـان »بررسی شـرکت های تعاونی ماشین آالت کشـاورزی« بوده است.

دکتـر ملک پـور در سـال 1356 ازدواج کـرده و دارای یـک فرزنـد 
پسـر اسـت که در رشـته مهندسـی کامپیوتر تحصیل کـرده و هم اکنون در 

آمریـکا و در زمینـه مرتبـط بـا تحصیـل خود فعالیـت می کند.
ایشـان در سـال 1340 پـس از فارغ التحصیلـی، بـرای گذرانـدن 
خدمـت مقدس سـربازی با درجه سـتوان دوم پیاده در مرکز پیاده شـیراز 
خدمـت خـود را آغـاز می کنـد و پـس از گذرانـدن دوره آموزشـی در 
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شـیراز بـه مراغـه اعـزام می شـود. پـس از پایـان خدمت سـربازی در 
مهرمـاه سـال 1342 به عنـوان کارشـناس روزمـزد به اسـتخدام وزارت 
کشـاورزی و سـازمان اصـالح مراتـع و تهیه علوفـه درمی آیـد. در بدو 
اسـتخدام به عنـوان مسـئول ایسـتگاه تولیـد بـذر گیاهـان مرتعـی دلند 
گـرگان )اسـتان مازنـدران(  بـه گـرگان اعزام می شـود. دکتـر ملک پور 
دراین بـاره بیـان می کنـد: »در آن مقطع در ایسـتگاه دلند، بـذور گیاهان 
مرتعـی و نباتـات علوفـه ای ازقبیـل سـورگوم، سـودان گـراس، ارزن، 
پوتریـوم و فسـتوکا آروندیناسـه به منظـور تولیـد بـذر، در سـطح 180 

هکتـار کشـت می شـد و چـون در همـان سـال ها 
شـبدر برسـیم وارد ایران شـده بود، وظیفه دوم من 
کشـت و توسـعه ذرت هیبرید و شـبدر برسـیم در 
تناوب برنج در شـالیزارهای شـمال کشـور از گنبد 
تا رامسـر بود. در آن مقطع، کارشناسـی اسـرائیلی 
به نـام اهـود بنجاکـوف )Ehood Benjakof( در 
شـمال کشور حضور داشـت که کشت ذرت هیبرید
گاوداری هـای  بـرای  گـرگان  در  را   No.  70
مـدرن و صنعتـی ترویـج می کـرد و مـن نیـز بـا 
ایشـان همـکاری می کـردم. هم زمـان در 3 مـورد 
دیگـر فعالیـت داشـتم؛ هنـگام حضـور در گرگان 
دروس  گـرگان  مرتـع  و  جنـگل  آموزشـگاه  در 
مرتعـداری، اکولـوژی گیاهـی، اصـالح مراتـع و 

شناسـایی گیاهـان مرتعـی را تدریس می کـردم و بـا اداره حفظ نباتات 
نیـز در سم پاشـی هوایـی پنبه زارهـا که مبتال به کـرم خاردار پنبه شـده 
بودنـد، همـکاری داشـتم. بـا برنامـه اصالحـات ارضـی نیـز به عنـوان 
کارشـناس در راسـتای صـدور گواهـی مکانیزه دشـت گـرگان و گنبد 
همـکاری داشـتم. ضمـن آنکـه در سـرجنگل داری کل هم بـرای تعیین 
ظرفیـت و ممیـزی مراتـع بـا هیئت هـای ممیـزی همـکاری داشـتم.«

خدمـت دکتـر ملک پـور از سـال 1342 تـا اواخر سـال 1344 در 
ایسـتگاه دلنـد گـرگان طول کشـید و سـپس به سـتاد سـازمان اصالح 
مراتـع و تولیـد علوفـه منتقـل و به عنوان سرپرسـت مرکز بررسـی های 
همنـد آبسـرد دماوند منصوب شـد. ایسـتگاه همند آبسـرد در آن زمان 
بـه یک مرکـز تحقیقاتـی در زمینه بررسـی گیاهان مرتعی تبدیل شـده 
بـود کـه در قالـب طرح  هـا و برنامه های سـازمان اصل چهـار آمریکا و 
پروژه همکاری های بین المللی سـازمان خواروبار کشـاورزی سـازمان 
ملـل متحد )F.A.O( در راسـتای اقدامات تحقیقاتی مورد اسـتفاده قرار 
می گرفـت. بـه گفتـه دکتر ملک پـور در آن زمـان کارشناسـان خارجی 
ازجملـه هانـری پابـو، پیـرس )بـه عنـوان رئیـس پـروژه(، کرنیـک، 
ادمینسـون، مورفی و گراهام با پروژه F.A.O  همکاری داشـتند. بخش 
زیـادی از کارهـای تحقیقاتـی ایـن پـروژه توسـط این کارشناسـان در 
ایسـتگاه تحقیقات مرتع همند آبسـرد انجام می شـد و به همین واسـطه 
در آن مقطـع ایـن فرصت برای ایشـان پیـش آمد تا با این کارشناسـان 
برجسـته همکاری نزدیکی داشـته باشـد. در واقع شـاید بتوان گفت در 
آن مقطع ایسـتگاه همند آبسـرد هسـته اولیه تشـکیل بخـش تحقیقات 
مرتـع در کشـور بـوده اسـت. در دهـه 1340 فائو حضـور پررنگی در 
ایـران داشـت و کارشناسـان زیادی را بـا بورس بـرای ادامه تحصیل به 

خارج از کشـور می فرسـتادند. در سال 1346 با اسـتفاده از بورس فائو 
)در قالـب طـرح بررسـی های مراتـع کـه در ایـران اجرا می شـد( برای 
دریافت فوق لیسـانس مرتعداری به دانشـگاه وایومینـگ ایاالت متحده 
آمریـکا اعزام و در سـال 1348 موفق به دریافت مدرک فوق لیسـانس 
در رشـته مرتعـداری از ایـن دانشـگاه شـد. موضـوع پایان نامـه در این 
مقطـع تحصیلـی، »بررسـی اکولـوژی درمنه زارهـای غـرب آمریکا« با 
راهنمایـی دکتـر الـن بیتـل )Alen Beetle( بـوده اسـت. بـا توجـه به 
اینکـه بورس ایشـان تنها بـرای 18 ماه بود، در پایـان دوره، بورس قطع 
می شـود. امـا دکتر ملک پـور پـس از دریافت فوق 
لیسـانس بـه مـدت 27 ماه بـا اسـتفاده از مرخصی 
بـدون حقـوق و بـدون دریافـت بـورس، موفـق به 
گذرانـدن دروس مقطع دکتری در رشـته مرتعداری 
در دانشـگاه وایومینـگ شـده و پـس از قبولـی در 
امتحان کتبی و شـفاهی جامع دوره دکتری در سـال 
1350 بـه ایـران باز می گردد. بنابر اظهارات ایشـان 
»در آن مقطـع در دانشـگاه وایومینـگ دانشـجویان 
دکتـری موظـف بودنـد عالوه بـر زبـان انگلیسـی 
در یـک زبـان بین المللـی دیگـر نیـز تبحـر پیـدا 
کننـد« که دکتـر ملک پور زبـان فرانسـه را انتخاب 
می کنـد و بـه ایـن زبـان نیز مسـلط می شـود. پس 
از مراجعـت بـه ایران )در سـال 1350( بـا توجه به 
اینکـه مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور تأسـیس شـده بود، 
به عنـوان عضـو هیئت علمـی مؤسسـه و رئیـس بخش تحقیقـات مرتع 
مشـغول به کار می شـود. ایشـان دراین باره می گویـد: »در دوران بورس 
18 ماهـه که از سـال 1346 شـروع شـد و بـرای دریافت مـدرک فوق 
لیسـانس مرتع به آمریکا عزیمت کرده بودم، از مراکز تحقیقاتی متعددی 
در آمریـکا بازدیـد کردم کـه برخی از آنهـا عبارتنـد از: مرکز تحقیقات 
آلبرتـا کانـادا، مرکـز تحقیقـات پل مـن واشـنگتن، ایسـتگاه تحقیقاتـی 
آبخیـزداری و مرتـع و بیابـان در یوتـا، مرکـز تحقیقـات مرتـع آیداهو، 
مراکـز تحقیقـات فالگ اسـتف، تم پـی و توسـان در آریزونا، ایسـتگاه 
تحقیقاتی بیابان هورنادا در نیومکزیکو، ایستگاه تحقیقاتی مرتع و آبخیز 
سـاکرامنتو در کالیفرنیـا و مرکز تحقیقـات مرتع و بیابـان در مکزیک.«

بهروز ملک پور پس از بازگشت به ایران در سال 1350، موضوع 
تحقیق تز دکتری خود را با عنوان »پراکنش گندمیان پایای مرتعی با 
توجه به شرایط رویشگاهی و گونه های غالب مرتعی در استان مرکزی« 
طراحی و شروع می کند. الزم به ذکر است که در آن زمان استان مرکزی، 
شامل استان های تهران، قزوین، مرکزی، قم و بخشی از سمنان امروزی با 
مساحتی حدود 9 میلیون هکتار بوده است. پس از اتمام کارهای رساله 
دکتری خود در سال 1354 به مدت 6 ماه با بورس مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور برای دفاع از رساله دکتری در دانشگاه وایومینگ 
و تکمیل مطالعات مربوطه به آمریکا عزیمت می کند. ایشان دراین باره 
از  دکتری  رساله  از  دفاع  برای  آمریکا  به  سفر  می دارد: »ضمن  اظهار 
باغ های گیاه شناسی و هرباریوم های معروف دنیا ازجمله باغ گیاه شناسی 
باغ  اسکاتلند،  ادینبورگ  هرباریوم  و  گیاه شناسی  باغ  و  نیویورک 
گیاه شناسی و هرباریوم کیو لندن، هامبورگ آلمان، موزه تاریخ طبیعی 

سال 1348، فارغ التحصیلی در درجه فوق 
لیسانس در رشته مرتعداری از دانشگاه وایومینگ
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وین در اتریش و هرباریوم و باغ گیاه شناسی بواسیه در ژنو بازدید 
کرده و سعی کردم تمامی مدارک علمی مربوط به پوشش گیاهی و 
که  بیاورم  ایران  به  را  نسخه ای  و  کنم  جمع آوری  را  ایران  اکولوژی 
درنهایت مدارک موجود را به مؤسسه ارسال کردم. همچنین هم زمان 
مطالعات  نتایج  و  علمی  مدارک  کردم  سعی  آمریکا  در  حضورم  با 
برای  و  کرده  جمع آوری  را  دنیا  بیابان  و  مرتع  بیوم های  به  مربوط 
مدرک  »دریافت  می دهد:  ادامه  ایشان  بفرستم.«  تحقیقات  مؤسسه 
سازمان  فنی  )معاون  جزیره ای  دکتر  آقایان  مدیون  را  خود  دکتری 
فنی  دفتر  مدیرکل  )اولین  ایرانفر  مهندس  ایران(،  مراتع  و  جنگل ها 
شن های  تثبیت  و  آبخیزداری  )مدیرکل  هنگ آفرین  مهندس  مرتع(، 
روان( و دکتر پرویز مهدی زاده )اولین رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور بین سال های 1346 تا سال 1357( هستم که اجازه 
دادند در زمان مسئولیت شان )به خصوص دکتر مهدی زاده( با تشکیل 
گروهی متشکل از آقایان پرویز باباخانلو، غالمرضا امین، محمد دینی، 
کردن  فراهم  و  میرفخرایی  منصور  و  فروغیان  پرویز  آرزم،  خسرو 
میدانی  عملیات  هزینه ها  و  امکانات  تمامی  و  مناسب  نقلیه  وسایل 
تحقیق دکتری خود را انجام دهم و خود را کاماًل مدیون این عزیزان 
موسوی  مهندس  آقایان  خود  گرامی  دوستان  از  همچنین  می دانم. 
همیارم  و  همپا  حرفه ای  دوران  طول  در  که  پیمانی فر  دکتر  و  اقدم 
ثابتی  اساتید راهنمای من دکتر  ایران  بودند تشکر می کنم. ضمنًا در 
مؤسسه  در  مستقر  آمریکایی  کارشناس  یک  و  میمندی نژاد  دکتر  و 
بودند.« کلر  وسلی  پروفسور  به نام  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 

تحقیقـات  بخـش  رئیـس   1357 سـال  تـا  ملک پـور  دکتـر   
مرتـع در مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع بـوده و در آذرمـاه 
1357 جانشـین دکتـر مهـدی زاده به عنـوان دومیـن رئیس مؤسسـه 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور می شـود؛ امـا در اواخـر سـال 
بیمـاری سـخت، از سـمت  1358 به علـت مبتـال شـدن بـه یـک 
خـود اسـتعفا داده و بـرای انجـام مراحـل درمانـی، مدتـی را دور 
از مسـئولیت سـپری می کنـد. پـس از مـداوا و بهبـودی دوبـاره بـه 
بخـش تحقیقـات مرتـع بازگشـته و تـا پایـان خدمـت اداری در این 

بخـش به عنـوان محقـق و عضـو هیئت علمـی انجـام وظیفـه می کند 
و در آبـان مـاه سـال 1377 بـا 37 سـال سـابقه کار ارزشـمند )بـا 
احتسـاب دوران سـربازی( بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل می آیـد. 
مقدم،  محمدرضا  دکتر  مرحوم  اتفاق  به  ایشان   1378 سال  در 
دکتر بصیری، دکتر سندگل، دکتر حشمتی، دکتر حیدری شریف آباد، 
و  سلماسی  مهندس  صفائیان،  دکتر  مصداقی،  دکتر  ارزانی،  دکتر 
علمی  انجمن  تشکیل  در  هیئت مؤسس  به عنوان  علیزاده  مهندس 
تاکنون  زمان  آن  از  و  می کنند  ایفا  را  مؤثری  نقش  ایران  مرتعداری 
همچنین  هستند.  مرتع  پژوهشی  علمی-  نشریه  هیئت تحریریه  عضو 
ایشان از سال 1380 تا 1387 به عنوان استاد در دانشگاه آزاد واحد 
نور دروس مرتعداری و اکولوژی مرتع را برای دانشجویان دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می کردند و در تعدادی پایان نامه 
داشتند. حضور  مشاور  و  راهنما  استاد  به عنوان  ارشد  کارشناسی 
و  مختلف  سمینارهای  در  شرکت  و  مأموریت ها  با  ارتباط  در 
همچنین  و  کشور  از  خارج  و  داخل  در  متعدد خود  بازدیدهای  نیز 
قالب  در  ایران  گیاهی  پوشش  مطالعه  با  ارتباط  در  که  فعالیت هایی 
داشته اند  مشاور  شرکت های  با  همکاری  و  مطالعاتی  طرح های 
شود: ذکر  اختصار  به طور  شده  سعی  که  کرده اند  بیان  را  زیر  موارد 

مهندس  پیمانی فر،  دکتر  آقایان  با  همراه   1354 سال  در   -
جهانی  کنگره  در  قدکی  دکتر  و  مقدم  دکتر  شیدایی،  گودرز 
با  به اتفاق  که  را  مقاله ای  و  کرده  شرکت  مسکو  در  گراسلندها 
معرف  گیاهی  گونه   42 هضم  قابلیت  و  شیمیایی  »ترکیب  موضوع 
این  کردیم.  ارائه  بودیم  کرده  تهیه  ایران«  نیمه استپی  و  استپی  مراتع 
سوت  ون  پروفسور  و  کرنر  دانشگاه  اساتید  همکاری  با  تحقیق 
شد. ارائه  قدکی  دکتر  توسط  فوق،  کنگره  در  و  بود  شده  انجام 
کنفرانس  در  مقدم  محمدرضا  دکتر  با  همراه   1356 سال  در   -
نبراسکای آمریکا شرکت کردیم که در آن زمان  بین المللی مرتع در 
آقای دکتر عیسی کالنتری و جعفر ملکوتی مشغول تحصیل در مقطع 
در  میهمان  به عنوان  را  مدتی  و  بودند  لینکلن  در شهر  لیسانس  فوق 

منزل ایشان ساکن بودیم.
کشاورزی  وقت  وزیر  زالی،  دکتر  طرف  از   1361 سال  در   -

به عنوان نماینده تام االختیار ایران در ESCAP به چین اعزام شدم.
- در سال 1362 برای بازدید از مرکز بررسی های مراتع ژاپن از 

طرف مؤسسه تحقیقات به ژاپن رفتم. 
مهندس  و  پیمانی فر  دکتر  آقایان  با   )1370(  1991 سال  در   -
علیها عازم مالزی و سنگاپور شده و پس از آن برای شرکت در کنگره 

گراسلندها به استرالیا و نیوزلند عزیمت کردیم. 
سال  در  فرانسه،  زبان  به  این جانب  تسلط  به دلیل   -
وزارتخانه،  وقت  معاونت  طهماسبی،  مهندس  دستور  با   1372
یک  در  شرکت  برای  زیتون  باغداران  از  تعدادی  به همراه 
شدم. اعزام  مراکش  و  تونس  کشورهای  به  آموزشی  کارگاه 
- همکاری با شرکت توسعه و تحقیق آمریکا )R & D( درخصوص 

مطالعه پوشش گیاهی سد دز در سال 1350
- همکاری با بانک جهانی در مورد مطالعه مراتع استان لرستان 

به منظور ساخت مجتمع گوشت لرستان در سال 1352

سال 1356، مراتع دلیجان، استان مرکزی



89 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 2، پیاپی 9، خرداد- تیر  1397

مطالعات  قالب  در  آمریکا  گاون  مک  شرکت  با  همکاری   -
در  کرج  سد  آبخیز  حوزه  گیاهی  پوشش  مطالعه  برای  آبخیزداری 
سال 1352 که در این مطالعات با ویکتور اسکوآرز همکاری کردم. 
برای   1353 سال  در  فرانسوی  سوکرای  شرکت  با  همکاری   -

مطالعات حوزه آبخیز سد سفید رود
- همکاری با شرکتی هلندی در ارتباط با توسعه آب و زراعت 

در همدان در سال 1355
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  با  همکاری  بازنشستگی  از  پس   -
شرکت های مشاور ازجمله مشاور یکم، رویان، ویسان، تام و جام آب 

در مطالعات طرح های جامع به عنوان کارشناس پوشش گیاهی 
از  اسکوآرز،  ویکتور  توصیه  به  توجه  با   ،1370 سال  در   -
جنوب  در  کشاورزی  توسعه  بین المللی  صندوق   ،IFAD طریق 
خراسان به مدت یک ماه در این منطقه کار کردم و در این مدت از 
داشتم.  بازدید  سبزوار  منطقه  به خصوص  و  خراسان  کل  تاغزارهای 
کالنتری،  مهندس  آقای  دعوت  با   UNDP طرف  از  بعد  سال   2
استاندار وقت یزد برای تعیین مرکز تحقیقات کویری که بتواند نماینده 
کردیم.  عزیمت  یزد  به  اسکوآرز  ویکتور  با  باشد  ایران  کویرهای 
- شرکت در هشتمین کنگره جهانی تخریب اراضی در ازمیر ترکیه 
در سال 1392 به اتفاق مهندس میثم علیزاده )کارشناس اداره مرتع اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران( و ارائه مقاله ای در این کنگره. 
- در سـال 1393 بـه مـدت 32 روز در دانشـگاه قفقاز مشـغول 

تدریـس درس هـای اکولوژی پوشـش گیاهـی بودم.
- در سال 1394 با توصیه اسکوآرز و کمک آکادمی علوم جنگل 
چین کارگاه آموزشی بیابان زدایی، احیا و اصالح مراتع را تدریس کردم. 
بنابـر اظهـارات دکتـر ملک پـور مهم تریـن طرح هـای تحقیقاتی 
کـه ایشـان به عنوان مجری مسـئول در مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و 

مراتـع کشـور طراحـی کرده و انجـام داده اسـت عبارتند از:
- پراکنش یونجه های یک ساله ایران، با همکاری دکتر سندگل

- معرفـی گونه هـای سـازگار بـه شـرایط اکولوژیکـی ایـران، 
نشـریه شـماره 24 مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور، بـا 

همـکاری دکتـر پیمانی فـر و دکتـر فائزی پـور
- مقایسه ارقام یونجه های بومی ایران، نشریه شماره 29 مؤسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، با همکاری دکتر پیمانی فر
- آت اکولوژی گیاهان مهم مرتعی ایران )که پس از بازنشستگی 
مرتع  تحقیقات  بخش  هیئت علمی  اعضای  سایر  توسط  نیز  ایشان 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ادامه پیدا کرد(
بازنشستگی  از  پس  )که  کشور   اکولوژیک  مناطق  شناخت   -
مرتع  تحقیقات  بخش  هیئت علمی  اعضای  سایر  توسط  نیز  ایشان 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ادامه پیدا کرد(
- فنولوژی گونه های مرتعی با همکاری دکتر مصداقی و مهندس 

پرویز فروغیان
دکتر  خانم  همکاری  با  ایران  مرتعی  نباتات  شیمیایی  ترکیب   -

کروری و مهندس پرویز فروغیان
- مطالعه پوشش گیاهی در داخل قرق ها با همکاری مهندس فروغیان

دکتـر ملک پـور از سـال 1394 به همـراه خانـواده بـرای زندگی 
بـه آمریـکا عزیمـت کـرده و هم اکنـون در ایالـت کالیفرنیـا، شـهر 
Mountain View سـاکن اسـت. البتـه عشـق بـه ایـران و طبیعـت 
وطـن در آن سـوی کـره خاکـی نیـز تمامـی نـدارد. ایشـان در ایـن 
خصـوص چنیـن می گوید: »به واسـطه وجـود مرکز ایران شناسـی در 
دانشـگاه اسـتنفورد آمریکا، از زمانی که در این کشـور سـاکن شـدم 
به سـبب نزدیکـی فاصلـه منزل تا دانشـگاه اسـتنفورد،  سـعی می کنم 
در تمامـی سـخنرانی های علمـی و کارگاه هایـی کـه در ارتبـاط بـا 

ایـران برگـزار می شـود، شـرکت کنم.«
در پایـان آرزو می کنم حمیت و عشـق بـه وطن عزیزانی همچون 
دکتـر بهروز ملک پور سرمشـق سـایر کارشناسـان و مسـئوالن منابع 
طبیعـی کشـور قرار گیـرد و امیـدوارم بتوانیـم رهرو ایـن بزرگواران 
باشـیم. همچنیـن الزم می دانـم از اسـتاد گرامـی، جناب آقـای دکتر 
بهـروز ملک پور تشـکر کنم کـه اجازه دادند سرگذشت شـان توسـط 
این جانـب منتشـر شـود. طـول عمـر و سـالمتی روزافـزون را برای 

ایشـان آرزومندم.

تصویری از دکتر ملک پور در سال گذشتهسال  1389، مراتع حوزه آبخیز سد کرج


