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از  پس  د هه   4 د ر  ایران  »جنگل شناسی  شود:  گفته  اگر  نیست  گزافه 
رخد اد انقالب اسالمی، بیشترین تأثیر را از آموزه و عمل د کتر محمد رضا 
مروی مهاجر، استاد تمام د انشگاه تهران پذیرفته است«؛ از این رو نوشتن 
از زند گی و زمانه ایشان د ر یک گفتار نمی گنجد و الزم است خانواد ه، 
خود،  روایت های  با  شاد روان  آن  د وستد اران  و  د وستان  همکاران، 
جلوه های مختلف زند گی این شخصیت علمی کشور را بازنمایی کنند. 
امید است روزی کتاب یاد نامه استاد شامل شرح کامل زند گی، آثار و 
خد مات ایشان، فراهم آمد ه و ره توشه ای برای آیند ه جنگلبانی ایران باشد.

مهاجر د ر یک نگاه
 محمد رضا مروی مهاجر د ر 16 ارد یبهشت 1323 شمسی د ر مشهد به 
د نیا آمد و تحصیالت ابتد ایی و متوسطه را د ر همان شهر به پایان برد. 
وی د ر سال 1342 د ر د انشکد ه کشاورزی د انشگاه تهران پذیرفته شد 
 )MS( و د ر سال 1346 با رتبه اول به اخذ د رجه فوق لیسانس جنگل
نائل آمد. موضوع پایان نامه او د ر این د وره » طرح جنگل د اری جنگل 
خیرود کنار« بود. د کتر مروی مهاجر د ر سال 1346 برای اد امه تحصیل 
به کشور سوئیس اعزام شد و د ر ماه مارس سال 1970 )اسفند 1348( 
موفق به د ریافت فوق لیسانس مهند سی جنگل )MS( از د انشگاه فد رال 
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د ر بهار سال 1354 به عنوان استاد یار رسمی و د ه سال بعد، د ر بهار سال 
1364 به عنوان د انشیار به خد مت د ر د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه 
به د لیل  و   1372 تا   1365 سال های  د ر  متأسفانه  د اد.  اد امه  تهران 
د اخل  د ر  ایشان  آموزشی  و  علمی  فعالیت های  د ر  مد تی  مهاجرت، 
کشور وقفه ایجاد شد، اما خوشبختانه از سال 1373 د وباره فعالیت های 
خود را د ر د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه تهران از سرگرفت. استاد د ر 

سال های د ور از وطن، فعالیت هایی به شرح زیر د اشته است:
د ر  یکسره  قطع  بد ون  جنگل شناسی  اجرای  امکان  بررسی   
جنگل های راش و بلوط ایالت زارلند آلمان و تهیه و ارائه طرح اجرایی 

د ر سال های 1365 تا 1366.
 همکار علمی انستیتو جنگل شناسی د انشگاه پلی تکنیک سوئیس 

)زوریخ( د ر سال های 1366 تا 1369.
 مشاور علمی جنگل شناسی ایالت زارلند آلمان د ر سال های 1369 

تا 1372.
ایشان د ر بازگشت به میهن و د ر تابستان 1372 د وره آموزشی 
جنگل شناسی پیشرفته را برای د انشجویان د وره د کتری د انشکد ه منابع 
طبیعی و علوم د ریایی د انشگاه تربیت مد رس )نور( برگزار کرد. شاید 
نیاز جامعه و استقبال کم نظیر استاد ان و د انشجویان، فرایند اد امه کار 
مطرح  بحث های  است  امید  کرد؛  تقویت  ایشان  د ر ذهن  را  میهن  د ر 
شد ه د ر این د وره که گویا روی نوار کاست ضبط شد ه است، توسط 
آن د انشکد ه د ر اختیار جامعه علمی کشور قرار گیرد. همچنین د وره 
آموزشی د یگری د ر تابستان 1373 د ر چالوس برگزار شد که د ر آن 
از مد یران و  نفر  برای د ه ها  به طبیعت،  نزد یک  د ید گاه جنگل شناسی 
کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سایر شرکت کنند گان ارائه 
شد. این د ید گاه به علت مشکالت اجرای شیوه  پناهی د ر جنگل های 
قرار  اجرایی  کارشناسان  استقبال  و  مورد عالقه  بسیار  کشور،  شمال 
گرفت و شرکت کنند گان د ر د وره  فوق، آن  را »جنگل شناسی همگام با 

این  د ر  او  پایان نامه  عنوان  شد.  سوئیس  زوریخ  پلی تکنیک 
د وره » امکانات راسیونالیزه کرد ن عملیات جنگل شناسی« بود.

د کتر مروی مهاجر د انش اند وزی را د ر همان د انشگاه اد امه د اد و 
د ر 17 ژوئیه سال 1974 )26 تیر 1353( موفق به اخذ د کتری 
جنگل شناسی )Ph.D( با د رجه ممتاز شد؛ عنوان رساله د کتری 
رویشگاه«  با  راش  مرفولوژیک  خواص  رابطه  »بررسی  وی 
بود ه است. ایشان بالفاصله پس از اخذ مد رک د کتری، به ایران 
عزیمت کرد و به د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه تهران تقاضای 
کار د اد؛ این تقاضا با استقبال معروف ترین استاد ان وقت د انشکد ه 
روبه رو شد و از مهر سال 1353 به عنوان استاد یار پیمانی شروع به 
د ر  با شرکت  و 1355  تابستان 1354  د و  د ر  مهاجر  د کتر  کرد.  کار 
طرح معروف به 24 هفته ای، د وران خد مت وظیفه خود را انجام د اد و 
د ر شهریور 1355 به د رجه ستوان یکمی مفتخر شد. ایشان د ر اسفند 
سال 1353 با بانویی از شهروند ان کشور ترکیه ازد واج کرد که ثمره آن 
د و فرزند به نام های شهرزاد )متولد سال 1357( و بهزاد )متولد سال 
1359( است. استاد د ر د وسال آخر عمر با بیماری سختی د ست و پنجه 
نرم کرد و متأسفانه د ر 12 مهر 1398 و د ر سن 75 سالگی، د رست 
قبل از روزی که قصد عزیمت از آلمان به تهران را د اشت، ناباورانه د ر 

فرانکفورت آلمان د ارفانی را بد رود گفت. 
آموزشی،  علمی،  تکاپوهای  به  مهاجر  د کتر  کاری  عمر  سراسر 
اجرایی،  و  پژوهشی  د ستگاه های  با  همکاری  اجتماعی،  کنش گری 
است.  گذشته  مقاله  و  کتاب  تألیف  و  علمی  مجامع  د ر  شرکت 
برجسته ترین ویژگی استاد اما، حسن خلق و منش او بود که جایگاه 

علمی اش را د امنه گسترد ه تری می بخشید.

فعالیت های آموزشی 
د کتر محمد رضا مروی مهاجر د ر کمتر از یک  سال از آغاز به کار خود، 

د وره آموزش و بازد ید نشانه گذاری د ر جنگل های شمال کشور، مازند ران، نوشهر، سال 1388
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طبیعت« نام گذاری کرد ند. گزارش این د وره که به زبان روایی نوشته 
شد ه بود، د ر آن زمان بسیار مورد استقبال قرار گرفت و پژواک زیاد ی 
این  به  کتاب هایش  از  یکی  د ر  خود  مروی مهاجر  د کتر  حتی  یافت؛ 
گزارش استناد کرد ه است. این رخد اد ها و تشویق د وستان و همکاران 
منزل  به  د وباره  سال 1373  د ر  استاد  که  شد  موجب  د انشگاهی اش 
فعالیت های  و  برگشته  تهران  د انشگاه  طبیعی  منابع  د انشکد ه  خود، 
سرگیرد.  از  خویش  میهن  د ر  پربارتر  توشه ای  با  را  خود  علمی 
تد ریس واحد های د رسی جنگل شناسی، پرورش جنگل، جغرافیای 
تکمیلی،  جنگل شناسی  جنگل،  اکولوژی  جهان،  و  ایران  جنگل های 
اکوسیستم مناطق معتد له و سرد سیر و ...، همچنین راهنمایی و مشاوره 
د ه ها پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله د کتری، ازجمله فعالیت های 

آموزشی استاد بود ه است.
استاد  د رجه  به   1384 تابستان  د ر  مروی مهاجر  د کتر  شاد روان 
تمامی مفتخر شد و همچنان به تد ریس و تحقیق و فعالیت مشغول بود 
تا اینکه سرانجام د ر سال 1393 و پس از 40 سال فعالیت، به صورت 
کتبی آماد گی خود را برای بازنشستگی اعالم و د ر 29 اسفند 1393 به 
افتخار بازنشستگی نائل آمد. وی د ر نامه  د رخواست بازنشستگی خود 
تأکید کرد ه است: »بد یهی است تا جایی که سالمتی اینجانب و مقررات 
آیند ه  برای همکاری د ر  تهران اجازه د هد، آماد گی خود را  د انشگاه 
اعالم می د ارم«. البته این همکاری تا سال پایانی عمر استاد اد امه د اشت.

تکاپوهای علمی و اد اری 
فعالیت های د کتر مروی مهاجر د ر د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه تهران، 
تنها به تد ریس و مشاوره علمی به د انشجویان خالصه نمی شد. وی د ر 
سال های 1358، 1364 و 1375 و د ر سه د وره  د وساله، مد یریت گروه 
جنگل د اری و اقتصاد جنگل د انشکد ه را برعهد ه د اشت و د ر سال های 
1359 تا 1360 و 1381 تا 1384د ر سمت معاون پژوهشی د انشکد ه 
فعالیت می کرد. سایر فعالیت های علمی و اد اری استاد د ر د انشکد ه به 

شرح زیر بود ه است:
 سرپرستی واحد انتشارات د انشکد ه، عضویت د ر شورای انتشارات 

و هیئت تحریریه به طور متناوب
 عضویت د ر شورای پژوهشی د انشکد ه د ر مقاطع مختلف

 مشارکت د ر تهیه طرح ها و تجد ید نظر سری های طرح جنگل د اری 
خیرود کنار )پاتم، گرازبن و ...(

د انشگاه ها،  استاد ان  رایج  مطالعاتی  فرصت های  مهاجر عالوه بر  د کتر 
بارها د رسمینارها و نشست های علمی خارجی شرکت د اشت که به 

تعد اد ی از آنها اشاره می شود: 
 سمینار جنگل شناسان اروپا )زوریخ، سوئد، 1357( با ارائه مقاله 

اهمیت توسکای ییالقی د ر جنگل های شمال ایران
 د وره د و ماهه نحوه بهره برد اری از جنگل های راش و بلوط )آلمان، 1359(

و سوئیس،  غربی  )آلمان  ماهه جنگل شناسی  د و  تخصصی  د وره   
تابستان 1362( به اتفاق د کتر مجید مخد وم

د انشگاه  جنگل شناسی  )انستیتو  یک  ساله  مطالعاتی  فرصت   
و  مختلف  د روس  تد ریس  شامل   ،)1363-64 سوئیس  پلی تکنیک 

شرکت د ر چند ین سمینار با ارائه مقاله
 کنفرانس 7 روزه جنگل شناسی جنگل های بکر )آلمان، بهار 1375(
 اجالس مطالعاتی 15 روزه جنگل د اری پاید ار )ژاپن، تابستان 1376(

 فرصت مطالعاتی سال1380 تا 1381 د ر آلمان
 نشست های کارشناسی ایران و آلمان )آکاد می بین المللی حفاظت از 

طبیعت آلمان؛ سال های 1382 تا 1385(، د ر چند نوبت
نیز  طبیعی  منابع  د انشکد ه  به  مهاجر  د کتر  علمی-اد اری  فعالیت های 
براساس  چه  و  د انشکد ه  نمایند گی  به  چه  استاد،  نمی شد؛  خالصه 
شئونات علمی خویش، فعالیت های د یگری نیز د اشته است که د ر اد امه 

به تعد اد ی از آنها اشاره می شود.
 همکاری با مرکز نشر د انشگاهی و گروه کشاورزی ستاد انقالب 

فرهنگی د ر ابتد ای د هه 1360
 نمایند ه د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه تهران د ر سازمان بین المللی 

یوفرو )IUFRO( د ر سال 1374
 عضو کمیته تخصصی منابع طبیعی وابسته به د  فتر گسترش آموزش 

عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری د ر سال های 1383 به بعد
 عضو وابسته فرهنگستان علوم، گروه کشاورزی، شاخه جنگل و 

محیط زیست سال های 1391 تا 1395
محیط زیست  و  جنگل  علوم  شاخه  واژه گزینی  گروه  رئیس   

فرهنگستان زبان و اد ب فارسی سال های 1381 تا 1393
 عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون نشریات علمی 

کشور سال های 1388 تا 1393
 عضو شورای پژوهشی و راهبرد ی سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهر تهران سال های 1384 تا 1397
 عضو هیئت تحریریه مجله جنگل و صنوبر سال های1382 تا 1393

 عضو کمیته علمی همایش های مختلف مرتبط با جنگل

کنش گری های اجرایی
د کتر محمد رضا مروی مهاجر د ر زمینه فعالیت های اجرایی نیز کارنامه ای 
پربار د ارد؛ هنوز چند هفته ای از شروع به کار ایشان د ر د انشکد ه منابع 
طبیعی د ر سال 1353 نگذشته بود که استاد جوان با د رخواست از د کتر 
احمد مصد ق رئیس گروه جنگل د اری و اقتصاد جنگل، تقاضای بازد ید 
با د ستگاه  بازد ید مید انی و همکاری  ارائه د اد.  نکا را  از جنگل های 
اجرایی همواره مد نظر استاد ان د انشکد ه منابع طبیعی مانند د کتر محمود 
زبیری، د کتر تقی شامخی، د کتر ارسطو سعید و د کتر مهاجر بود ه  است. 
گاه این بررسی و بازد ید به صورت د و یا چند نفری انجام می شد. د ر 
اینجا به طور نمونه به تعد اد ی از د وره های آموزشی ویژه کارشناسان 
اجرایی یا به بیان د قیق د کتر مهاجر، » د وره بازآموزی« اشاره می شود: 
بحر  کرانه  جنگل های  جنگل د اری  و  جنگل شناسی  آبان 1358؛   

خزر، جنگل خیرود کنار
 اسفند 1359؛ جنگل د اری و جنگل شناسی، با همکاری د کتر منصور 

محمد ی، چالوس، به مد ت 7 روز
 ارد یبهشت 1360؛ د انشکد ه منابع طبیعی به مد ت 6 روز

     شهریور 1360؛ جنگل کاری و پارک ها، پارک جنگلی نور، به مد ت 4 روز
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 آبان 1362؛ جنگل د اری و جنگل شناسی، پارک جنگلی 
نور، به مد ت 6 روز

 آبان 1364؛ جنگل شناسی و پرورش جنگل، شرکت فریم 
)سنگ د ه سواد کوه(، به مد ت 2 روز

 ارد یبهشت 1375؛ آموزش نشانه گذاری، مجتمع آموزشی 
کالرآباد، به مد ت 6 روز

 شهریور 1375؛ ارزشیابی طرح های جنگل د اری، شرکت 
شفارود، به مد ت 7 روز

 تیر 1376؛ تولید نهال و جنگل کاری ویژه نواحی رویشی 
زاگرس با همراهی استاد د کتر کریم جوانشیر، سنند ج به مد ت 4 روز

 مرد اد 1376؛ جنگل شناسی کاربرد ی، اد اره کل منابع طبیعی گرگان 
و گنبد، به مد ت 6 روز

د هه  د ر  کشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  با  استاد  همکاری 
1380 به صورت منظم تری صورت گرفت. د ر این برهه، د کتر خسرو 
ثاقب طالبی پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع نیز استاد را 
همراهی می کرد ند. د ر این مقطع زمانی، د ر هر چهار اد اره  کل شمالی 
د وره های آموزش نشانه گذاری برگزار می شد و از نشانه گذاران آزمون 
به عمل آمد. همچنین به ابتکار د  فتر فنی جنگل د اری برای کارشناسانی 
توانایی،  تناسب  به  گذاشتند  پشت  سر  موفقیت  با  را  د وره  این  که 
کارت های صالحیت نشانه گذاری صاد ر شد. بازد ید نشانه گذاری نیز 
د ر این د وره توسط استاد ان فوق و همراهی کارشناسان ارشد اجرایی 
صورت گرفته و گزارش آن همراه با پیشنهاد ات ارائه می شد ه است. د ر 
د هه  بعد )1390( د کتر مروی مهاجر همکاری نزد یکی با شورای عالی 
راستای  د ر  متعد د  جلسات  د ر  و  د اشت  آبخیزد اری  و  مرتع  جنگل، 
اجرایی کرد ن مصوبه برنامه بهینه سازی سال 1392 و تهیه بسته های 
اجرایی آن همکاری نزد یک و مؤثری د اشتند. همچنین د ر جلسات 
کمیته سیاست گذاری جنگل های شمال کشور د ر سازمان محیط زیست 
پیشنهاد  پیش نویس  تهیه  د ر  کمیته  د یگر  اعضای  اتفاق  به  و  شرکت 

استراحت جنگل های شمال مشارکت د اشته است.

آثار علمی استاد
چون  بسیاری  آثار  مروی مهاجر،  محمد رضا  د کتر  شاد روان  از 
بازد ید ها،  گزارش  د رسی،  جزوه های  ایشان،  رساله  و  پایان نامه 
کتاب ها، مقاله ها، سخنرانی ها، پژوهش ها، مصاحبه ها و ... به یاد گار 
جامعه  و  وی  عالقه مند ان  برعهد ه  است  وظیفه ای  این  و  ماند ه  است 
تد وین  بپرد ازند.  آن  انتشار  و  جمع آوری  به  تا  کشور،  جنگلبانی 
همان  از  است،  بیشتر  فقره  د ویست  از  قطعًا  آن  تعد اد  که  آثار  این 
آغاز  انگلیسی  و  آلمانی  فارسی،  زبان های  به  و  د انشجویی  د وران 
از  بخشی  خوشبختانه  است؛  د اشته  اد امه  ایشان  زند گی  پایان  تا  و 
گفتار  این  د ر  است.  د ستیابی  قابل  آسانی  به  اینترنت  د ر  آثار  این 
اولیه که د ر نشریه د انشکد ه منابع  تعد اد ی از آثار استاد به ویژه آثار 
معرفی می شود:  زیر  به شرح  به چاپ رسید ه  تهران  د انشگاه  طبیعی 
پایگاه؛  با  راش  د رخت  مرفولوژیک  خواص  بین  رابطه  بررسی   

نشریه شماره 32 د انشکد ه، سال 1354
 بررسی خواص کیفی راشستان های شمال ایران؛ نشریه شماره 34 

د انشکد ه، سال 1354
 بررسی جنگل های بلوط شمال ایران )لوه گرگان(؛ نشریه شماره 

37 د انشکد ه، سال 1363
ایشان د ر آن سال ها چند مقاله به قلم پرفسور هرمان اتر استاد سوئیسی 

د انشکد ه را هم به فارسی ترجمه کرد ه که به آن اشاره می شود:
 نظریاتی د ر مورد بهره برد اری از جنگل ها و مراتع ایران؛ ضمیمه 

نشریه د انشکد ه منابع طبیعی، سال 1354
 اد اره اراضی طبیعی و محیط زیست؛ نشریه محیط شناسی، شماره 

11، سال 1361
از مقاالتی که استاد د ر همایش های د اخلی ارائه د اد ه به چند نمونه 

اشاره می شود:
)کرج،  ایران  طبیعی  منابع  مشکالت  و  مسائل  بررسی  سمینار   

1358(، مقاله برآورد نیروی انسانی متخصص د ر زمینه جنگل
 همایش ملی مد یریت جنگل های شمال و توسعه پاید ار )رامسر، 

بازد ید نشانه گذاری د ر طرح جنگل د اری تیلم؛ مازند ران، سواد کوه
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1379(، مقاله روش های مناسب جنگل شناسی د ر جنگل های شمال ایران
مقاله  مرد اد 1383(،  )چالوس،  زیستی  تنوع  از  سمینار حفاظت   

اصول کلی جنگل شناسی نزد یک به طبیعت
شهریور  )کرج،  پاید ار  مد یریت  د ر  جنگل ها  از  حفاظت  سمینار   
و  حفاظت  مد یریت  د ر  جنگلی  ذخیره گاه های  نقش  مقاله   ،)1383

بهره برد اری از جنگل های شمال ایران
 همایش ملی آیند ه جنگل های ایران)کرج، 1384(، مقاله مد یریت 
حفاظت و حمایت از د ید گاه اکوسیستم و جنگل د اری نزد یک به طبیعت
 د ومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست )تهران، ارد یبهشت 
د ر  پاید ار  مد یریت  ارزیابی  شاخص  خشکه د ارها،  مقاله   ،)1387

تعد اد ی از کتاب های استاد د کتر محمد رضا مروی مهاجر

حضور د ر جنگل به همراه کارشناسان بخش اجرا د ر د وره های آموزشی، سال 1388

جنگل های آمیخته  راش با همکاری کیومرث سفید ی
 همایش ملی مد یریت جنگل های شمال )ساری، 1393(، سخنرانی 

د رباره استراحت جنگل 
 همایش فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران )تهران، 1395(، 

مقاله گذشته، حال و آیند ه جنگل های شمال ایران
شایان یادآوری است که کتاب های استاد د ر مقایسه با آثار د یگر 
ایشان بسیار کمتر است. یک د لیلش شاید وسواسی باشد که او د ر 
اشاره  به آن  پرورش جنگل خود  و  کتاب جنگل شناسی  پیش گفتار 
کرد ه است: » با توجه به وسواسی که د ر زمینه علمی د اشته و د ارم، 
نیز  و  از 5 سال طول کشید«  بیش  بازنویسی و تصحیح آن  مرحله 
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 سللام به آفتاب.عموم مردم از عملکرد تیم دکتر م
ظریف و برجام راضی هسللتند و امیدوارند.کسانی هم 
که این شادی و امید مردم را نمی توانند ببینند، دلشان 
را باید صاف کنند آنگاه دلشان با مردم و آراء شان صاف 

خواهد شد. ان شاءاهلل...
0911...

 در جللواب آن آقایللی کلله گفتلله در دولت آقای 
احمدی نژاد قیمت ها سرسللام آور نبود ولی حاال شده 
دوبرابر باید گفت آقاي عزیز آن موقع روغن نباتی 23 
هزار تومان بود ولی حاال شللده 18 هزار یا نرخ مرغ به 
8 هزار تومان رسید ولی حاال شده 7 هزار تومان حاال 

این دو برابر از کجا آمده؟
0915...

 با سللام. این خصوصیت آفتاب را بسللیار دوست 
دارم که بلله انتقادها ترتیب اثر می دهللد البته از نوع 
دوسللتانه اش نلله مغرضانلله. پیام مرا چللاپ نکردید 
هیچ اشللکالی ندارد چون مخاطب من شللما بودید نه 
خواننده هللا. در مورد صفحه فرهنگی،  امروز دیدم که 
این صفحلله را بحق به آقای جمال زاده تقدیم کردید 
و این درست است، چون کارهای فرهنگی را این قشر 

انجام می دهند. 
0912...

 امیرالمومنین)ع(:بدترین کار آن اسللت که با آن 
آخرت خودتان را خراب کنید.

0912...
 متاسللفانه بیشللتر آشللفتگی در بخللش اقتصاد 
و اختاس هللای کان و گرانللی ارز زیللر سللر  برخي 
از  بانک هاسللت چون آنان بانکللداری نمی کنند بلکه 

بنگاهداری می کنند!
0915...

 در این سال ها دلواپسان با 5 درصد آراء مردم جز 
توهین و تهمت در مجلس کاری انجام ندادند. آن زمان 
که الزمه انتقاد سللازنده در مجلس از اشتباهات مکرر 
دولت قبل بود هر یک به نحوی احمدی نژاد را تشویق 

نمودند.
0910...

 معلوم است بابک زنجانی پشتش به جاهای بلندی 
بند است و اال هیچ زندانی عاقلی در دادگاه نمی گوید 

اگر اذیت کنید اذیت می کنم.
آفت�اب يزد: اگ�ر او در برابر اس�تدالالت محكم 

دادگاه حرفي داشت اينچنين حرف  نمی زد.
0910...

 سام.داستان مصاحبه چنین بود : صبح اولین روز 
نمایشگاه عازم شدم،  خلوت بود گشتی زدم ودرمحل 
پذیرایی مشللغول خوردن چای شدم.  ناگهان دوربین 
ومیکروفون سررسللید وغافلگیرشللدم مشللروح گفت 
وشللنود ما ایللن بود که در ذیل می آید : ) گزارشللگر: 
شما غرفه دارید یا بازیدکننده ؟ من : نخیر بازیدکننده 
هستم. گزارشگر: چرا امروز آمدید ؟ من : چون روز اول 
خلوت تر است.  گزارشللگر: ممکنه نظرت رو درمورد 
نمایشگاه مطبوعات بفرمایید ؟ من : بله البته، به نظر 
بنده نمایشللگاه محل تمام نشللریاتی اسللت که روی 
کیوسک روزنامه فروشی هاست! همینطورکه می دانید 
کارکرد نشریات و رسانه در جهان ایجاد تغییر و تحول 
و اصاح اسللت وآنچه مهم اسللت استقال مطبوعات 

دربیان حقیقت است.
0912...

 انگلیس و آمریکا با وقاحت مسلمان ها را به جنگ 
باهم تشللویق مي کننللد و در دل مي خندنللد بعد به 
عنوان داور اجاس مي گذارند. وزراي خارجه اسامي 
مي تواننللد با مذاکره به هدفشللان برسللند تا این همه 

مسلمان کشته نشود و تمدنشان نابود نگردد.
0915...

 تللاش و متقاعللد کردن مللردم با اندیشلله های 
متفاوت سللوریه بللرای روند یللک رأی گیری مردمی 
باخواسللت عموم آنها که نحوه کیفی آن را خودشللان 
تعیین کنند باعث فروکاستی تنش ها و ضربه به هیچ 

قشری نخواهد شد.
0935...

 دنیا بی حسللاب وکتاب نیسللت. روزی روی رود 
دارخوین یک پرنده آبی را با تیر زدم و مرد و سلله روز 

بعد با موتور تصادف کردم پایم شکست.
0935...

 باسام.امنیت یکی از مهمترین نیازهای مردم است 
که تامیللن آن بر عهده حاکمیت اسللت و برجام قطعا 
افتخار ملی است و صلح طلبی، انسان دوستی، عقلگرایی 

و هوشمندی ایرانیان را در جهان به نمایش گذاشت.
0916...

 سللام. باعرض معذرت. با مرور پیللام امروزم در 
مورد روزنامه تان به جای پیشوند وزین اشتباها پسوند 
نوشتم اگر خواستید چاپ کنید لطف کنید این اشکال 

را بر طرف بفرمایید با تشکر
آفتاب يزد:پيام شما به چاپ رسيده است.

0912...
 دفتللر ریاسللت جمهوری،جناب دکتللر نهاوندیان 
ومشللاوران رئیس جمهوری صاح این است که جناب 
روحانی هفته ای یک بار به مدت نیم سللاعت از طریق 
رادیو وتلویزیون با اقشللار مردم به زبان بسللیار ساده از 
پیشرفت ها،  توسعه، برنامه های رونق،  موانع پیشرفت،  
مقایسه کشورها و...صحبت کند و از ذکر آمار وارقام که 
فقط برای قشر دانشگاهی قابل فهم است خودداری کند.
صحبت مستقیم به زبان ساده باعوام وخواص نه به سبک 
گذشته پاسخ و پرسش با حضور دو خبرنگار.... به گونه ای 
که ملت بداند هر هفته فان ساعت جناب رئیس جمهور 

با مردم صحبت می کند رادیویی و تلویزیونی.
0912...
پيام های مردمی در صفحات15-8-6-2

88318555-88318556        پیام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

روي خط آفتاب

شماره  4475  پنجشنبه 21  آبان 1394

جنگل های شللمال ایران که به نام های جنگل های خزری یا 
جنگلهای هیرکانی نیز مشهورند جزء جنگل های پهن برگ 
معتدله نیمکره شللمالی محسوب می شللوند. مساحت این 
جنگل ها در گذشللته دور )ایران باسللتان( حدود 5 میلیون 
هکتار بوده که به تدریج از سللطح آن در طول تاریخ کاسته 
شللده است، به طوری که این مساحت تا پیش از ملی شدن 
جنگل هللای ایللران 3.4 میلیون هکتار و امللروزه طبق آمار 
رسللمی سازمان جنگل ها و مراتع کشللور فقط 1.9 میلیون 
هکتار می باشللد که این مساحت حدود یک درصد مساحت 

کل کشور را در بر می گیرد.
این جنگل ها جزء جنگل های کهن دنیا محسللوب می شوند 
زیرا قدمللت پیدایش و تکامل آنها بلله بیش از یک میلیون 
سال می رسللد؛ عاوه بر این، تنوع زیستی این جنگل ها نیز 
بسللیار غنی بوده، به طوری که فقط گونه های گیاهی چوبی 
آن )درختی و درختچه ای( بیش از 130 گونه می باشد، در 
صورتی که به عنوان مقایسه، تنوع گونه های گیاهی چوبی در 
جنگل های اروپای مرکزی به 50 گونه نمی رسد، هر چند این 
جنگل ها از نظر جغرافیای گیاهی مشللابه جنگل های شمال 
ایران می باشند. به عبارت دیگر می توان گفت تنوع گونه های 

چوبی جنگل های شمال ایران حداقل سه برابر جنگل های اروپای مرکزی است. 
عاوه بللر غنای باالی گونه های گیاهی و جانوری این جنگل ها، از نظر قدمت 
تکامل نیز نسللبت به جنگل های اروپای مرکزی قدیمی تر هسللتند، چرا که 
قدمللت جنگل های اروپای مرکزی و شللمالی به دلیل پدیده دوران یخبندانی 

کمتر از 10 هزار سال است.
مزیت دیگر جنگل های شللمال ایران در مقایسه با جنگل های اروپای مرکزی 
طبیعی بودن آنهاسللت، زیرا اکثر جنگل های اروپایی انسان ساخت هستند و 
توده های جنگلی آنها اکثراً 100 سللاله و یا کمتر از آن می باشللند، در صورتی 
که توده های مسللن جنگل های شمال ایران بیش از 200 سال، گاهی بیش از 
500 سللال دارند. جنگل های شللمال ایران روی دامنه شمالی رشته کوههای 
البللرز قرار دارنللد و این به علت بارش کافی برای رویش جنگل در این منطقه 
می باشللد. رشللته جبال البرز همانند دیواری رطوبت متصاعد شللده از دریای 
خزر را متراکم ساخته و همراه با ابرهای باران زایي که از طرف اروپا به شمال 
ایران می آیند باعث ریزش باران به مقدار کافی برای رشد و توسعه جنگل های 
طبیعی می گردد. به طللوری که حداکثر ریزش باران در منطقه بندر انزلی به 
2هزار میلیمتر در سال می رسد؛ در صورتی که به عنوان مقایسه، میزان بارش 

سالیانه در یزد فقط50 میلیمتر است.
قدمت بهره برداری علمی از جنگل های شمال کشور حدود 50 سال می باشد. 
الگوی بهره برداری از این جنگل ها یعنی روش های برداشت چوب، از کشورهای 
اروپایی از قبیل آلمان، فرانسلله، بلژیک، سوئیس و...  اقتباس شده که با توجه 
به متفاوت بودن شللرایط اکولوژیک، توپوگرافیک و اقتصادی – اجتماعی آن 
کشورها با شمال ایران نتیجه مطلوبی از اجرای روش های بهره برداری اقتباس 

شده حاصل نشده است.
الزم به توضیح است که واژه بهره برداری در مدیریت علمی و عملی جنگل های 
ما به غلط به جای برداشللت چوب مورد اسللتفاده قرار گرفته است، در حالی 
که بهره برداری از جنگل ها یک واژه عام و جامع بوده و به معنی اسللتفاده از 
تولیدات و خدمات جنگل از قبیل آب، خاک، اکسیژن و منظر گرفته تا تولید 
چوب و سللایر فرآورده های غیرچوبی از قبیللل قارچها، گیاهان دارویی و میوه 

درختان و درختچه های جنگلی و غیره می باشد.
سابقه برداشت چوب از جنگل های شمال کشور در قالب طرح های جنگلداری 
مصوب شللورای عالی جنگل در سازمان جنگل ها و مراتع به دهه 40 شمسی 

برمی گردد.
هر چند تهیه و تصویب طرح های جنگلداری توسللط سازمان جنگل ها صورت 
می گرفت، ولی اجرای آن یعنی برداشللت چوب )البته با نظارت سللازمان( به 
بخش خصوصی )مجریان طرح های جنگلداری( واگذار می شود. بدیهی است که 
نقش اقتصادی برداشت چوب برای مجریان طرح ها از اولویت باالئی برخوردار 
بوده و نقش زیست محیطی جنگل های شمال، خارج از عاقه بخش خصوصی 
بوده و در حقیقت مسئول این بخش خود سازمان جنگل ها محسوب گردیده 
کلله در قالب طرح های جنگلداری مسللئولیت حفاظت از نقش مهم زیسللت 

محیطی جنگل را نیز به عهده داشته است.
با ورود صنایع بزرگ چوب و کاغذ در شمال )گیان و مازندران( شدت برداشت 

چوب از جنگل های پهن برگ شمال ایران افزایش یافت. 
با شللروع اجرای طرح های جنگلداری )دهه 40 شمسللی( نظر کارشناسان و 
مسئوالن مربوطه در رابطه با چرای دام در جنگل های شمال ایران بر این پایه 
استوار بود که سللطوح جنگلی مورد برداشت چوب  طی یک مدت 20 ساله، 
برای چرای دام ممنوع اعام می شد و تصور کلی بر این بود که مشکل چرای 
دام در سللایر عرصه های جنگل های شمال کشللور به مرور زمان خود به خود 
حل خواهد شد؛ چون ادامه آن برای دامدار صرفه اقتصادی نخواهد داشت که 
دامهای خود را در جنگل نگهداری کند. قابل توجه است که در علم جنگلداری 
چرای دام در جنگل معنی و مفهومی ندارد و فاقد جایگاه اجرایی  است. بدیهی 
اسللت که چرای دام باید در مراتع طبیعی یللا مصنوعی صورت گیرد و تولید 
چوب در جنگل ها، طبیعی اسللت که اجرای همزمان برداشللت چوب و چرای 
دام در جنگل ها، مخصوصاً اینکه این جنگل ها طبیعی و با ارزش باشللند فاقد 
وجاهت علمی و عملی اصول جنگلداری می باشد. باعث تاسف است که امروزه 
با گذشللت بیش از پنج دهه بهره برداری از جنگل های شللمال کشور، مشکل 
چرای دام هنوز حل نشده و این موضوع امروزه تبدیل به معضلی برای سازمان 

جنگل ها و مراتع کشور شده است.
به طور کلی می توان گفت که با توجه به مسللئولیت مهم سللازمان جنگل ها 
در حفظ و حراسللت از این سرمایه با ارزش خدادادی و ِعرق باالی مهندسین 
مربوطه امروزه که نیم قرن از شللروع بهره برداری از جنگل های شللمال ایران 
با تمرکز برداشللت چوب گذشته اسللت، می توان نتیجه گرفت که جنگل های 
شللمال ما چه از نظر کمی )مسللاحت و حجم چوب سرپا( و چه از جنبه های 
کیفی )زیست محیطی، تنوع زیستی و... ( سیر قهقرایی را طی نموده است و 
چنانچه این روند ادامه یابد، نه تنها در آینده، قسمت اعظم این جنگل ها از بین 
خواهند رفت، بلکه خطرات زیست محیطی آنها برای ساکنین شمال کشور از 
قبیل بروز سللیل های مهیب، لغزش و رانش دامنه ها و فقر تنوع زیسللتی را به 

دنبال خواهد داشت.
حال سوال مهم این است که چه باید کرد؟ آیا همین روال فعلی ادامه یابد؟ آیا 
برداشت چوب از این جنگل ها به طور کلی و برای همیشه ممنوع شود فعًا به 
این جنگلها یک استراحت 10 ساله داده شود تا در طول این ده سال نسبت به 
نحوه مدیریت علمی و فنی جنگلهای شمال ایران در چارچوب اصول پایداری 
جنگل مطالعه و بررسی های الزم صورت گیرد و راهبرد مدیریت آینده ترسیم 
شللود. نظر نویسنده این یادداشللت راه حل سوم یعنی استراحت ده ساله برای 
جنگل های شللمال ایران اسللت. به عبارت دیگر جواب سوال این مقاله مثبت 

است، یعنی جنگل های شمال ایران نیاز به استراحت دارند.
در ابتدای این پیشنهاد الزم است دو موضوع روشن شود؛ اول اینکه برخی به 
جای اسللتراحت از واژه تنفس جنگل در حالت مجازی آن استفاده می کنند. 
توضیح اینکه جنگل توسللط گیاهان ) درختان، درختچه ها و گیاهان علفی( و 
حتی جانوران ریز و درشت دائماً در حال تنفس است. یعنی در جنگل توسط 
عمللل فتوسللنتز چه در روز و چه در شللب در حقیقت عمللل تنفس صورت 
می گیرد؛ یعنی تبادل گازها مخصوصاً اکسللیژن و گاز کربنیک، حال چه این 
جنگل مورد بهره برداری قرار گیرد یا نه، جنگل تنفس خود را انجام می دهد. 
واژه استراحت مناسب تر و صحیح تر است چه برای ما انسان ها در حالتی که 
خسته شده ایم یا مریض هستیم نیاز به استراحت داریم، جنگل های شمال ما 
هم در مقابل بهره برداری های مدیریت شده و سنتی مورد تعارض اکولوژیک 
قرار گرفته اند و  پس از حداقل یک قرن بهره برداری سنتی و صنعتی نیاز به 
استراحت آن شدیداً احساس می شود و قابل دفاع نیز می باشد. حمله حشرات 

و قارچها و خشللک شللدن درختانی از قبیل شمشاد، شب خسب و نارون هم 
دلیل دیگری بر مریض بودن یا مریض شللدن حداقل قسللمتی از جنگل های 
شللمال کشور ما می باشللد که این وضعیت نیاز به یک استراحت چند ساله را 
ضروری تر می سازد. دوم اینکه موضوع استراحت جنگل ها هیچ گونه تناقضی با 
موضوع طرح جنگلداری ندارد و طرح جنگلداری علمی چه جنگل اسللتراحت 
داشللته باشد و چه نداشته باشد، مورد تایید تمام کارشناسان جنگل می باشد. 
تصور اینکه با یک استراحت ده ساله، طرح جنگلداری مورد سوال قرار می گیرد، 

تصور درستی نیست.
قبل از اینکه به موضوع فعالیت ها و برنامه های الزم در زمان استراحت جنگل 
بپردازیم الزم اسللت به دو نکته توجه شللود، یکی مدت زمان استراحت، دیگر 
 مسللئله حفاظت جنگل ها در زمان اسللتراحت؛ در رابطه با زمان اسللتراحت 
مدت 10 سللال پیشنهاد می گردد، هر چند این مدت زمان می تواند بین 5 تا 

20سال باشد.
پیرو سللوال اینکه چرا 10 سال استراحت، می توان گفت که با توجه به سنت 
برنامه ریزی در طرح های جنگلداری که همیشه یک مدت زمان ده ساله است 
این زمان برای اسللتراحت جنگل معقول اسللت. موضوع مهم این است که در 
طول مدت ده سللال اسللتراحت جنگل باید یک برنامه مدون و مشخصی برای 

مدیریت جنگل های شمال کشور در سال یازدهم پی ریزی گردد.
نکته دوم اینکه استراحت جنگل به معنای رها کردن جنگل ها به حال خود و 
ادامه تعرض به عرصه و اعیان جنگل نیست، بلکه الزم است در موقع استراحت 
جنگل ها مسئله حفاظت فیزیکی تمام سطوح جنگل های شمال حتی جدی تر 
از حال حاضر گرفته شود. بدیهی است که وقتی یک اکوسیستم )بوم سازگان( 
مثل جنگل در حال استراحت است، نباید توسط انسانها مورد تعرض و برداشت 

قرار گیرد.
حال باید دید چه کارها و اقداماتی بایستی در زمان استراحت جنگل ها صورت 

گیرد. در اینجا به ذکر مهمترین آنها می پردازم؛ 
1- واردات چوب از خارج: هر چند قسللمت اندکی از نیازهای چوبی کشللور، 
توسط برداشت از جنگل های شمال کشور تامین می گردد )در حدود 10درصد( 
با وجود این در چارچوب برنامه استراحت جنگلها، صنایع چوب کشور وابسته 
به چوب های جنگلی شمال کشور نباید متحمل ضرر و زیانی شوند و نیازهای 
چوبی آنها بایستی توسط واردات چوب تامین گردد. خوشبختانه ما در شمال 
کشللورمان در مجاورت روسللیه به عنوان بزرگترین تولیللد کننده چوب خام 
)عمدتاً سوزنی برگ( در جهان هستیم و در جنوب کشور قادریم توسط واردات 
چوب های پهن برگ از کشللورهای آفریقایی )شمال شرقی( و هندوستان نیاز 

صنایع داخلی مرتبط با این نوع چوب ها را تامین کنیم.
2- حفاظت جنگلهای شمال: به طور یقین مهمترین کارها در موقع استراحت 
جنگل ها مسئله حفاظت آنها است. استراحت جنگل نباید به هیچ عنوان زمینه 
تعرض به عرصه های جنگل )تغییر کاربری(، برداشت چوب غیر مجاز )قاچاق( 
و سللایر فرآورده های غیرچوبللی )قارچها، گیاهان دارویی وغیللره( را فراهم یا 

تسهیل کند.
با توجه به تنگناهایی که در این زمینه )پرسللنلی و سللخت افزاری( در حال 
حاضر در سللازمان جنگل ها و مراتع وجود دارد، الزم است پرسنلی که در اثر 
تعطیل شللدن یا تمدید نشللدن طرح های جنگلداری موجود آزاد می شوند و 
مناسب این کار هستند برای حفاظت از جنگل ها استخدام شوند. این کار هر 
چند هزینه های پرسللنلی سازمان مربوطه را افزایش می دهد ولی ضرورت آن 
از نظر تامین منافع عمومی و ملی قابل دفاع اسللت. پیشنهاد می شود در این 
خصوص سللازمان های جنگل و محیط زیست همکاری بیشتر و نزدیک تری 
داشته باشند. زیرا هدف هر دو سازمان در امر حفاظت از جنگل های کشور جزء 

اهداف اولیه یا اصلی تشکیات آنهاست.
3-ایجاد واحدهای کار در هر حوضه آبخیز جنگلهای شللمال: جنگل به خاطر 
وسللعت زیاد آن، تنوع توپوگرافی، رویشللگاهی و غیره نیاز به شناخت دقیق و 
نظارت مستمر دارد. برای مدیریت جنگل ها الزم است در کنار هر حوضه آبخیز 
یک اداره فنی جنگل وجود داشللته باشد. این امر در تمام کشورهای پیشرفته 
جهان در امر مدیریت جنگل بدیهی و ضروری اسللت. با توجه به اینکه ما در 
شللمال کشللور در حدود 103 حوضه آبخیز داریم الزم است 103 اداره فنی 
جنگل در پایین دسللت هر حوضه ایجاد شود و مدیریت این حوضه ها توسط 
مهندسین متخصص در زمینه های مختلف جنگل و محیط زیست عملی گردد. 
این مسللئله باعث ایجاد اشللتغال نیز می شللود و باعث جذب تعداد کثیری از 
دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های یاد شده می گردد. ادارات جنگلداری 
فعلللی را می تللوان در داخل این حوضه های آبخیز ادغام نمللود. الزم به تذکر 
است که ادارات کل منابع طبیعی موجود در گرگان، ساری، نوشهر و رشت به 
عنوان واحدهای مدیریتی در سطح باالتر مدیریت فنی بین ادارات فنی جنگل 
)واحدهللای کار ( در محل هر حوضه و سللتاد سللازمان جنگل ها در چالوس 
کماکان به فعالیت های مدیریتی خود ادامه خواهند داد. در این صورت سطوح 
تشللکیاتی و مدیریتی سازمان جنگل ها در چهار سطح سازمانی، ستاد، اداره 

کل و اداره فنی خاصه می شود.
4- حل مشکل چرای دام: چرای دام در جنگل های شمال ایران خسارت های 
زیللادی به  تجدید حیات جنگل و تنوع  گونه هللای جنگل وارد می کند و در 
نتیجه پایداری اکوسیسللتم طبیعی جنگل را مختللل می نماید. عاوه بر این 
پراکندگی دام ها در جنگل و وجود دامسللراها همللراه با دامدارها گاهی باعث 
آتش سوزی در جنگل می شوند. از نظر علمی چرای دام در جنگل های طبیعی 
مغایر با نقش حفاظتی آب و خاک و تنوع زیسللتی می باشللد. الزم به توضیح 
است که چرای دام در جنگل مربوط به نوع نیاز و معیشت جوامع ابتدایی است 
که در کشللورهای صنعتی این نوع فعالیت بیش از 100 سللال است منسوخ 
شده و امروزه فقط در اکثر کشورهای جهان سوم هنوز رواج دارد. از نظر تولید 
گوشت و فرآورده های دامی الزم است چرای دام در مراتع صورت گیرد نه در 
جنگل های طبیعی؛ از نظر اقتصاد سبز، چرای دام در جنگل های طبیعی زیان 

بیشتری به منافع عمومی می رساند تا تولیدات آن. 
سللازمان جنگل ها در رابطه با حل مشللکل چرای دام تجربه کافی دارد و الزم 
است امکانات مالی این سازمان برای حل این مشکل افزایش یابد. در هر حال 
در چارچوب موضوع استراحت ده ساله جنگل های شمال الزم است این مشکل 

به طور اساسی حل شود.
در رابطه با حل مشللکل چرای دام در جنگل می توان به برخی از کشللورهای 
اروپایی )اسلللونی( اشاره کرد که چنین مشکلی را در عرض 3 سال حل کرده 
انللد یا خودمان در بعضللی از طرح ها مثل طرح توسللعه و عمران جنگل های 
خزر واقع در سنگده تمام دام ها را از جنگل خارج کردیم و مشکلی هم پیش 
نیامد. چنانچه مشکل چرای دام در جنگل های شمال کشور حل شود، می توان 

امیدوار بود که تنوع گونه ای و ساختار طبیعی این جنگل ها 
و نقش حفاظتی آب و خاک آنها افزایش یابد. الزم به توضیح 
اسللت که چرای دام در مناطق ییاقی شمال کشور کماکان 
ادامه خواهد داشللت که البته این کار نیازمند به توسللعه و 

مدیریت جدیدی نیز خواهد بود.
5- حل مشللکل چوب سوخت روسللتاییان: این موضوع نیز 
همانند چرای دام امروزه در کشللورهای جهان سللوم مطرح 
است و در خیلی از کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا 
چوب، تنها منبع تامین انرژی سللوخت روستاییان می باشد. 
درکشللور ما با توجه به منابع نفتی و گازی فراوان الزم است 
حتی االمکان سللوخت فسللیلی بلله جای چللوب در اختیار 
روستائیان قرار داده شود. در مناطق دورافتاده و مناطقی که 
به دلیل عدم زیرساخت های الزم امکان این جایگزینی وجود 
 ندارد، سازمان جنگل ها قادر است طی یک برنامه ریزی اجرایی 
نسبت به تامین سوخت الزم روستائیان مجاور جنگل ها اقدام 
نماید. هدف بایسللتی در تامین نیازهای سوختی روستاییان 
چه از طریق تامین چوب سللوخت و چه از طریق جایگزینی 
 توسللط انرژی خورشللیدی، طبق یک برنامه مدون در طی 

ده سال استراحت جنگلها و ادامه آن در آینده باشد.
6- مبارزه با برداشت چوب قاچاق: با توجه به قدمت مدیریت و تجربه سازمان 
جنگلهللا و با توجه به شللبکه های جاده هللای جنگلی موجللود، دور از انتظار 
نیسللت که مشکل قاچاق چوب طی دهسللال استراحت جنگلها حل شود. در 
این خصوص الزم اسللت یگان حفاظت از جنگلها چه از نظر پرسللنلی و چه 
از نظر سللخت افزاری تقویت شللود. افزایش جریمه ها و همکاری قوه قضائیه 
می تواند باعث حل هر چه سریعتر این مشکل شود. افزایش جریمه ها و به روز 
بودن مبالغ آنها باید طوری باشللد که قاچاق چوب عمًا صرفه اقتصادی برای 

قاچاقچیان نداشته باشد.
7-آماربللرداری از حوضه های آبخیز شللمال ایللران: با توجه بلله اهمیتی که 
جنگل های شمال کشور چه از نظر ملی و چه از جنبه های بین المللی دارند، 
الزم اسللت آمار دقیقی از وضعیت کمی و کیفی این جنگل ها تهیه شللود. هر 
چند تا به امروز آمارهای مختلف و پراکنده ای راجع به جنگل های شمال ایران 
وجللود دارد ولی آمارهای مربوطه یا کلی هسللتند یللا از دقت کافی برخوردار 
نیسللتند. برای مدیریت علمی جنگل های شللمال کشور چه از نظر تولیدی و 
 چه حفاظتی نیاز به داشللتن آمار دقیق در سللطح حوضه های آبخیز می باشد. 
بللا توجه بلله اینکه مدیریت حوضه هللای آبخیز جنگلی شللمال در چارچوب 
واحدهای کار یا به عبارت دیگر ادارات فنی جنگل انجام می گردد،  پیشللنهاد 
می شللود اجرای آماربرداری در سطح هر حوضه با نظارت بهتر و دقیق تر این 
ادارات فنی صورت گیرد. هدف باید در تهیه یک شناسنامه علمی – فنی برای 
هر حوضه آبخیز باشد که در آن اطاعات و ویژگی های توپوگرافیک، اکولوژیک 
شللامل فون، فلور، خللاک و اقلیم محلی و ویژگی هللای اجتماعی – اقتصادی 
روستاهای محاط در حوضه مربوطه موجود باشد. بدیهی است که بدون وجود 
چنین اطاعات پایه ای هر نوع مدیریت علمی با هدف حفاظتی یا بهره برداری 

امکان پذیر نمی باشد.
بللا توجه به روند پویایی جنگل )تجدید حیات، رویللش، تنوع گونه و... ( الزم 
اسللت چنین آماربرداری ها هر 10 سللال یک  بار تکرار شللود. ضمناً مجموعه 
اطاعات و آمارهای حوضه های جنگلی شللمال کشور اطاعات الزم و کافی را 
برای برنامه ریزی کان این جنگل ها فراهم می نماید. الزم به توضیح است که 
عمل آماربرداری ده ساله از نظر اشتغال زایی نیز اهمیت دارد، هرچند این کار 

هزینه های سازمان جنگل ها را افزایش می دهد.
8- ایجاد ذخیللره گاه های جنگلی: جنگل های شللمال ایران به دلیل طبیعی 
بودن آنها، قدمت و تنوع گونه ای و رویشگاهی، جوامع گیاهی جالب و استثنایی 
را در خللود جللای داده اند کلله از نظر تنوع گونه و غنللای ژنتیکی در مواردی 
منحصر به فرد هسللتند. این جوامع را بایسللتی به عنوان ذخایر ژنتیکی ملی و 
بین المللی ذخیره کرد. شللناخت، طبقه بنللدی و تفکیک این جوامع یک کار 
کارشناسی اسللت که می تواند در موقع استراحت 10 ساله جنگل شروع و در 
صورت ناتمام ماندن پس از اسللتراحت 10 ساله ادامه یابد. این کار باید توسط 
سازمان جنگلها و با همکاری موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و دانشکده های 
منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد. وسعت این ذخیره 
گاه های جنگلی توسللط جوامع گیاهی مربوطه مشخص می شود و از چندین 

هکتار شروع و تا سطح زیر حوضه آبخیز را دربرمی گیرد.
9- ایجاد پارک جنگلی )ملی(: قابل توصیه اسللت که در عرض مدت ده سللاله 
استراحت جنگل های شمال مطالعات الزم جهت مناسب بودن مناطق مستعد 
پللارک ملی در هر یک از اسللتانهای مازندران و گیان صورت گیرد. اسللتان 
گلسللتان خوشللبختانه دارای پارک ملی گلسللتان اسللت و نیازی به تفکیک 
پارک ملی دیگری در این اسللتان احسللاس نمی گردد. چنانچه در هر یک از 
استانهای گیان و مازندران پارک ملی احداث شود، به طور حتم اهمیت ملی 
و بین المللی جنگل های هیرکانی افزایش یافته و این کار مسلللماً باعث جذب 
هرچه بیشتر اکوتوریسللتم ملی و بین المللی خواهد شد که خود باعث رونق 
اقتصادی منطقه شمال کشور خواهد شد. بدیهی است که در رابطه با وسعت 
پارکهای ملی حداقل باید یک حوضه آبخیز کامل باشللد و ایده آل خواهد بود 
که این پارکها مناطق رویشی جلگه ای، میان بند و کوهستانی و کوهسری را 

داشته باشند. مساحت این پارکها می تواند تا یکصد هزار هکتار افزایش یابد.
10- ساختار تشکیاتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور: با توجه به 
اهداف استراحت جنگل ها مبنی بر حفاظت و بهره برداری پایدار از جنگل های 
شمال کشور و متعاقب آن تمام جنگل های ایران الزم است سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری و سللازمان حفاظت محیط زیسللت در هم ادغام شوند و 
به صورت یک وزارت منابع طبیعی و محیط زیست در تشکیات کان دولتی 
 جایگاه مناسللب خود را دریابند. بدیهی اسللت که تشللکیات فعلی سازمان 
جنگل هللا جوابگوی مدیریللت علمی – فنی تمام عرصه هللای منابع طبیعی 
کشللور نیست و با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از این منابع الزم است 
سللازمان محیط زیسللت نیز که وظیفه اصلی آن، حفاظت از محیط زیسللت 
طبیعی و انسللانی اسللت در این مدیریت در یک جایگاه مشترک باشند و از 
وحدت رویه و راهبرد مشترک برخوردار باشند. استراحت ده ساله جنگل های 
شللمال کشللور فرصت مناسللبی را فراهم می کند تا این موضوع مهم یعنی 
تشللکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست ایران به طور جدی پیگیری و 

به مرحله عمل درآید.
در خاتمه الزم است به طور خاصه و با تاکید، یادآوری گردد که:

1- اسللتراحت جنگل نه تنها مغایرتی با طللرح جنگلداری ندارد، بلکه یکی از 
اهداف مهم استراحت عاوه بر حفظ جنگل ها آماده کردن شرایط الزم و کافی 
برای تهیه و اجرای طرح های جنگلداری می باشد. الزم به تاکید است که طرح 
جنگلداری که در شرایط حضور دام در جنگل و توسط بخش خصوصی تهیه 
می شللود و بدون وجود سللاختار تشللکیاتی اجرایی در محل برای آن یعنی 
واحدهای کار، مدیریت می شود، در حقیقت طرح جنگلداری نیست، بلکه یک 

نوع طرح بهره کشی از جنگل است.
2- اسللتراحت جنگل نیللاز به یک وحللدت نظر کارشناسللان جنگل چه در 
دانشللگاه ها، چه در موسسللات تحقیقاتی و چه در سللازمانهای اجرایی دارد. 
بدون چنین وحدت نظری به نظر می رسللد که متخصصان و کارشناسان وارد 
بحث های نظری و احساسللی شده و نه تنها به نیاز واقعی جامعه امروز و فردا 
توجهی نشللده، بلکه روند تخریب جنگل ها ادامه می یابد که این امر نه به نفع 
متخصصان و مسئوالن امر بوده و نه به نفع پایداری اکوسیستم های جنگلی در 

راستای توسعه پایدار خواهد بود.
3- اجرای کلیه برنامه ها و پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله به شرطی قابل 
اجرا می باشد که سازمان جنگل ها و مراتع کشور چه از نظر پرسنل فنی و چه از 
نظر امکانات مالی مورد حمایت جدی دولت محترم قرار گیرد و یادمان نرود که 
موفقیت کارها نیاز به نظارت و پایش جدی و مداوم دارد. اگر قرار است کاری یا 

برنامه ای اجرا شود و فاقد کنترل باشد بهتر است آن کار شروع نشود.

آیا جنگل های شمال ایران نیاز به استراحت دارد؟
پروفسور محمدرضا مروی مهاجر   استاد بازنشسته گروه جنگلداری دانشكده منابع طبيعی دانشگاه تهران
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کتاب حاضر  که  است  »بد یهی  د اشت:  د ر مسائل علمی  که  تواضعی 
به هیچ وجه کامل و عاری از نقص نبود ه و مؤلف از هرگونه انتقاد و 
پیشنهاد سازند ه استقبال کرد ه و د ر چاپ های احتمالی آیند ه آنها را 

مورد استفاد ه قرار خواهد د اد.«
به هر روی، سیاهه کتاب های استاد به شرح زیر است:

خزری  جنگل های  پاید ار  مد یریت  و  زیستی  تنوع  از  حفاظت   
)شمال ایران(، تألیف و ترجمه، چاپ اول، بن، 2004 )1383(

 جنگل شناسی و پرورش جنگل؛ انتشارات د انشگاه تهران، چاپ 
اول، 1384

 اکولوژی جنگل؛ تألیف بارتون بالنز و همکاران، ترجمه با همکاری 
کیومرث سفید ی، انتشارات جهاد د انشگاهی، چاپ اول، 1391

     همچنین د کتر مروی مهاجر د ر تألیف کتاب هایی مانند فرهنگ نوین 
کشاورزی و منابع طبیعی ایران که توسط فرهنگستان علوم جمهوری 
اسالمی ایران فراهم شد ه با استاد ان د یگر همکاری د اشته و مقاالت 
نشریات  و  همایش ها  مقاالت  مجموعه  کتاب های  عالوه بر  ایشان 
علمی- پژوهشی د ر کتاب هایی چون کیمیای سبز )انتشارات سازمان 

جنگل ها، 1382( و ... به چاپ رسید ه است. 

نگرانی استاد
آنچه استاد د کتر محمد رضا مروی مهاجر را د ر سال های پایانی عمر 
پر بارشان د ر کانون توجه بیشتر قرار د اد ه است؛ پشتیبانی ایشان از 
پیشنهاد توقف بهره برد اری از جنگل های شمال ایران یا به بیانی د یگر، 
استراحت جنگل بود ه است. استراحت جنگل، اید ه د یرپایی است که 
از چهار د هه قبل و با نام گذاری ها و تعاریف متفاوت د ر رسانه ها و 
همایش ها قابل رد یابی است. یکی از قد یمی ترین پیشنهاد د هند گان این 
پروژه، د کتر محمد حسین جزیره ای است که د ر سال 1379 آن را برای 
جنگل های تخریب یافته د ر سراسر کشور توصیه کرد ه است. عالوه بر 
آن سازمان حفاظت محیط زیست نیز از مد افعان این اید ه د ر د ستگاه 
د ولتی بود ه که از سال 1386 آن را به طور جد ی تر د نبال کرد ه است. 
عد ه ای  برای  نظر  این  از  استراحت،  اید ه  از  مروی مهاجر  د کتر  د  فاع 
اجرایی  کارشناسان  از  عمد ه ای  بخش  همچنین  ایشان،  همکاران  از 
ناباورانه بود ه  است که ایشان د ر د وران آموزشی خود شیوه هایی از 
جنگل شناسی کالسیک را تد ریس کرد ه که بعد ها منتقد آن شد ه است؛ 

چگونگی این تغییر را از زبان و قلم خود استاد بشنویم.
ایشان با توجه به شناختی که از جامعه علمی، پژوهشی و اجرایی 
کشور د اشت و از نزد یک د ر جریان وضعیت عرصه های جنگلی نیز 
بود، د ر مقاله بلند ی که د ر آبان 1394 د ر روزنامه سراسری آفتاب 
یزد به چاپ رساند ه پرسید ه است: »آیا جنگل های شمال ایران نیاز به 
استراحت د ارد؟« و خود پس از بیان مقد مات و د الیل پاسخ می د هد: 
»جواب سؤال این مقاله مثبت است، یعنی جنگل های شمال ایران نیاز 

به استراحت د ارد.«
به  جنگل  »استراحت  است:  متفاوت  اما  استراحت  از  او  تعریف    
عرصه  به  تعرض  اد امه  و  خود  حال  به  جنگل ها  کرد ن  رها  معنای 
و اعیان جنگل نیست، بلکه الزم است د ر موقع استراحت جنگل ها 
بیشتر  حتی  شمال  جنگل های  سطوح  تمام  فیزیکی  حفاظت  مسئله 

از قبل جد ی  گرفته شود. بد یهی است که وقتی یک اکوسیستم مثل 
تعرض  مورد  انسان ها  توسط  نباید  است،  استراحت  حال  د ر  جنگل 
کرد ه  تعیین  سال  د ه  را  استراحت  زمان  گیرد.« وی  قرار  برد اشت  و 
بود،  خواهد  متوقف  بهره برد اری  که  است  زمانی  سال   د ه  این  است؛ 
برنامه ریزی  و  چالش ها  و  موانع  رفع  گذشته،  عملکرد  ارزیابی  اما 
اواخر  این  د ر  عد ه ای  د ر حالی که  شد.  د نبال خواهد  با جد یت  آیند ه 
بهره برد اری  و  جنگل د اری  طرح های  مخالف  را  مروی مهاجر  د کتر 
است: کرد ه  تأکید  مقاله  همان  د ر  استاد  نامید ه اند؛  جنگل  از 
بلکه  ند ارد،  با طرح جنگل د اری  مغایرتی  تنها  نه  »استراحت جنگل 
کرد ن  آماد ه  جنگل ها،  حفظ  عالوه بر  استراحت  مهم  اهد اف  از  یکی 
جنگل د اری  طرح های  اجرای  و  تهیه  برای  کافی  و  الزم  شرایط 
د ی  ماه  د ر  مصاحبه ای  د ر  ایشان  هم  بهره برد اری  مورد  د ر  است«. 
از طرفد اران جد ی  یکی  من  »اتفاقًا  است:  د اد ه  پاسخ  1393 چنین 
بهره برد اری از جنگل های شمال هستم، منتهی بهره برد اری اصولی که 
را  جنگلی  اکوسیستم های  پاید اری  و  ملی  اقتصاد  بلند مد ت  اهد اف 
تأمین کند. روش فعلی بهره برد اری منجر به افزایش تخریب می شود؛ 
باید این روش کار را د گرگون کرد.« اما نکته ای که کمتر به آن توجه 
می شود، مشروط بود ن پیشنهاد استراحت جنگل بود ه است: »اجرای 
کلیه برنامه ها و پیشنهاد های ارائه شد ه د ر این مقاله به شرطی قابل 
اجرا است که سازمان جنگل ها و مراتع کشور چه ازنظر پرسنل فنی و 
چه ازنظر امکانات مالی مورد حمایت جد ی د ولت محترم قرار گیرد و 
یاد مان نرود که موفقیت کارها نیاز به نظارت و پایش جد ی و مد اوم 
د ارد. اگر قرار است کاری یا برنامه ای اجرا شود و فاقد کنترل باشد 
بهتر است آن کار شروع نشود.« اما چرا استاد به چنین باوری رسید؛ 
د کتر مهاجر د ر اسفند 1394 د ر جلسه شورای عالی جنگل د لیل آن 
را برای اعضای آن شورای عالی و مهمانان جلسه بیان کرد ه است، با 
توجه به موجود بود ن فیلم، این موضوع را از زبان خود ایشان نقل 
و  د ارم  نگرانی  خود مان  کشور  جنگل های  وضعیت  از  »من  می کنم: 
به امروز  نگرانی من از این است که اگر ما د ر همین مسیری که تا 
رفته ایم، اد امه بد هیم روزی خواهد رسید که قسمت اعظم این جنگل ها 

را از د ست خواهیم د اد.«
 

سخن پایانی
د ر پایان از آقای د کتر جلیلی رئیس محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها 
د انشکد ه  محترم  رئیس  آذرنیوند  حسین  د کتر  آقای  کشور،  مراتع  و 
منابع طبیعی د انشگاه تهران، سرکار خانم طالب پور رئیس محترم امور 
از آقای د کتر مهد ی زهد ی پژوهشگر و  اد اری د انشکد ه و همچنین 
عضو محترم پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزد اری به خاطر 
پیشنهاد تهیه این گفتار و همراهی و همکاری مستمر ایشان د ر تد وین 

این گفتار سپاسگزارم. 
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