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  دهه ۱۳۴۰ برای منابع طبیعی کشور دورانی مهم و تعیین کننده بود. در 
ابتدای این دهه )سال ۱۳۴۱( مصوبه ملی شدن جنگل ها به تصویب رسید 
و براساس آن جنگل ها و مراتع کشور ملی شد. به دنبال آن چند سال بعد 
یعنی در مرداد سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع به تصویب رسید و به منظور اجرایی شدن این قانون چند ماه بعد، 
قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی هم مصوب شد. پس از تشکیل این 
وزارتخانه در آبان  ماه همان سال شرح وظایف مؤسسه تحقیقات منابع 
طبیعی در زیرمجموعه وزارت منابع طبیعی تصویب و در تاریخ ۲۵ آبان  
۱۳۴۶ توسط وزیر ابالغ شد. در فاصله کمتر از دو ماه یعنی در تاریخ 
آقای  طبیعی،  منابع  وزیر  گلسرخی،  ناصر  با حکم  ماه ۱۳۴۶  ۲۴ دی 
دکتر پرویز مهدی زاده به عنوان اولین رئیس مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی 

تحقیقات  مؤسسه  به  دهه ۱۳۵۰(  )در  بعد ها  که 
جنگلها و مراتع تغییر عنوان داد منصوب شد. 

دکتر پرویز مهدی زاده در تاریخ بیست و پنجم 
شهریور سال ۱۳۱۳ در تهران متولد شد. او پس 
از اخذ دیپلم متوسطه در مرداد ماه سال ۱۳۳۴ 
عالی  آموزشگاه  در  سربازی،  دوره  گذراندن  و 
جنگل و مرتع گرگان پذیرفته و در سال ۱۳۳۸ از 
این آموزشگاه با درجه لیسانس فارغ التحصیل شد. 
سپس برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس 
به ایاالت متحده آمریکا رفت و در سال ۱۳۴۱ از 
دانشکده جنگل دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی 
فارغ التحصیل شد. بعد از سه سال، یعنی در سال 
۱۳۴۴ در همین دانشگاه )کارولینای شمالی( در 
اخذ  به  موفق   )Ph.D( تخصصی  دکتری  مقطع 

درجه دکتری با تخصص آمار جنگل شد. 
از  پس   ۱۳۳۸ سال  در  مهدی زاده  دکتر 
و  جنگل  عالی  آموزشگاه  از  فارغ التحصیلی 
مرتع گرگان، در تاریخ هفتم مهر ماه همان سال 
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سرجنگل داری  به  ابتدا  همان  در  و  استخدام  جنگلبانی  سازمان  در 
گیالن اعزام شد و به عضویت گروه عمران درآمد. سپس در تاریخ 
در  و  یافته  انتقال  مرکز سازمان جنگلبانی  به  مهر ماه همان سال   ۱۲
اداره آمار و نقشه برداری مشغول به کار می شود. یک سال بعد، یعنی 
۱۱ آبان ۱۳۳9، وی رئیس شعبه محاسبات فنی در دایره آمار اداره 
آمار و ممیزی شده و یک سال و ۳ ماه بعد یعنی در تاریخ بیست و 
چهارم بهمن ۱۳۴۰ به ریاست دایره محاسبات فنی در اداره آمار و 
و سخت کوشی،  استعداد  به واسطه  منصوب می شود. وی  نقشه برداری 
در تاریخ شانزدهم دی ماه ۱۳۴۲، هم زمان با تحصیل در مقطع دکتری 
به عنوان رئیس دایره محاسبات فنی آمار در اداره مهندسی جنگل به 
و  در سال ۱۳۴۴  دکتری  مدرک  دریافت  از  می پردازد. پس  فعالیت 
به عنوان  ماه ۱۳۴۵  تیر  یکم  و  بیست  تاریخ  در  کشور،  به  بازگشت 
کارشناس درجه یک طرح ریزی تحقیقات جنگل در اداره بررسی ها 
منصوب می شود. وی از اول تیر ماه ۱۳۴۶ به مرکز آمار ایران منتقل 
می شود، ولی با توجه به تشکیل وزارت منابع طبیعی در همان زمان،  
در  بازمی گردد.  مذکور  وزارت  به  طبیعی  منابع  وزیر  با حکم  دوباره 
مدت چند ماهی که در مرکز آمار ایران مشغول بوده، به واسطه تخصص 
ویژه ای که داشت ابتدا به سمت کفیل مدیریت آمار کشاورزی و سپس 
در تاریخ چهاردهم شهریور ۱۳۴۶ به سمت مدیر آمار کشاورزی در 

این مرکز منصوب می شود. 
در  طبیعی  منابع  وزیر  گلسرخی،  ناصر  حکم  با  مهدی زاده  دکتر 
تاریخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۴۶ از مرکز آمار ایران به وزارت منابع 
طبیعی باز می گردد و دو روز بعد یعنی در تاریخ بیست و چهارم دی  ماه 
با ابالغ وزیر به سمت رئیس مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی منصوب 
می شود. شرح وظایف مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی در آبان  ماه سال 

ابالغ  با  وی  و  مصوب   ۱۳۴۶
شدن  اجرایی  مسئول  وزیر، 
سال  در  می شود.  وظایف  این 
طبیعی  منابع  وزارت   ۱۳۵۰
و  کشاورزی  وزارت  و  منحل 
می شود.  تشکیل  طبیعی  منابع 
وزیر  مجدداً  رخداد،  این  پیرو 
با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
اخذ مجوز از نخست وزیری و 
ابالغ  درخواست صدور حکم، 
دکتر  برای  مؤسسه  ریاست 
جدید  وزیر  توسط  مهدی زاده 
اردیبهشت  پانزدهم  تاریخ  در 
۱۳۵۰ صادر می شود. همچنین 
محمدرضا  وزیر،  تقاضای  با 
سوم  تاریخ  در  نیز  پهلوی 
خرداد ۱۳۵۰ با صدور حکمی 
وی را به سمت ریاست مؤسسه 

منصوب می کند. 
در تاریخ سوم خرداد ۱۳۵۱ دوباره ابالغی برای ایشان به عنوان 
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع صادر می شود.  درواقع در این 
مؤسسه  به  به طور رسمی  طبیعی،  منابع  تحقیقات  مؤسسه  نام  تاریخ، 
تحقیقات جنگلها و مراتع تغییر می یابد. در متن این حکم آمده است: 
»براساس ماده 7 قانون تشکیالت و تعیین وظایف سازمان های وزارت 
کشاورزی و منابع طبیعی مورخ بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۰ سمت 
رئیس  به   ۵۰/۲/۱۵ مورخ  ت  ۶۶-م  شماره  حکم  موضوع  شما 

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
ابالغ  این  پیرو  که  می شود.«  اصالح 
 ۲۲ تاریخ  در  بعد  سال  یک  مجدداً 
پهلوی  محمدرضا  ابالغ   ۱۳۵۱ بهمن 
به پاس  همچنین  می شود.  صادر  هم 
سوابق علمی ارزنده و فعالیت هایی که 
در رابطه با تحقیقات منابع طبیعی در 
تاریخ چهارم  انجام می دهد در  کشور 
آبان ۱۳۵۳ نشان درجه پنجم تاج را 

دریافت می کند. 
در تاریخ نوزدهم خرداد ۱۳۴۶ در 
مطلبی  کیهان،  روزنامه   7۱۵۲ شماره 
عنوان  با  مهدی زاده  دکتر  آقای  برای 
این  به  آمریکا«  علوم  آکادمی  »عضو 
علوم  »آکادمی  می شود:  چاپ  شرح 
آمریکا در اجالسیه ژانویه ۱9۶7 دکتر 
پرویز مهدی زاده را به عضویت آکادمی 
علوم آمریکا انتخاب کرد.« ظاهراً این 

ابالغ انتصاب دکتر مهدی زاده به سمت ریاستشرح وظایف مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی
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ارزنده ای  و  مهم  بسیار  نتایج  به سبب  رخداد 
به دست  خود  دکتری  رساله  در  وی  که  بود 
آورده و براساس محاسبات آماری رابطه ای 
برای  درختان  تولید  میزان  محاسبه  برای  را 

اولین بار ابداع کرده بود. 
از دهه ۴۰ وی به عنوان مدرس واحدهای 
جنگل  مهندسی  و  آمار  دروس  به  مربوط 
آموزشگاه  مدرسان  مهم ترین  از  دائم  به طور 
گرگان  مرتع(  و  )جنگل  طبیعی  منابع  علوم 
بود و همراه با سایر اساتید این آموزشکده، 
جامعه  به  و  تربیت  را  متعددی  کارشناسان 

جنگلبانی ایران معرفی کرد. 
همچنین به واسطه تسلط به زبان انگلیسی 
طبیعی  منابع  با  مرتبط  مختلف  مسائل  نیز  و 
در بسیاری از کنفرانس های بین المللی به عنوان 
این  در  می کرد.  شرکت  ایران  دولت  نماینده 
رابطه چند بار به عنوان یکی از نمایندگان ایران 
در کنفرانس های مربوط به سازمان خاروبار 

جهانی )F.A.O( شرکت می کند. 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
دیگری  نخبگان  و  وی  حضور  به واسطه 
همچون دکتر تمدنی، دکتر پیمانی فر و مهندس 
با تالش  بعد  باباخانلو و در سال های  پرویز 
و  مهم  تحقیقاتی  طرح های  دیگر،  محققان 
مرتع،  جنگل،  درخصوص  را  تعیین کننده ای 
به اجرا   ... و  سریع الرشد  درختان  صنوبر، 
گذاشته و به نتایج بسیار خوبی دست می یابد. 
آموزش  و  علوم  وزیر  ابالغ  با  همچنین 
دکتر   ۱۳۵۳ آبان  هجدهم  مورخه  در  عالی 
تخصصی  کمیته  رئیس  سمت  به  مهدی زاده 

جنگل و مرتع و محیط زیست و عضویت کمیته هماهنگی امور آموزش 
مربوط  مسائل  بررسی  به منظور  کشاورزی  تکنولوژی  و  کشاورزی 
به آموزش عالی فنی و تکنولوژی در سطح کشور منصوب می شود. 
برخی از مطالب منتشر شده ازسوی دکتر پرویز مهدی زاده عبارتند از:
ایران شمال  جنگل های  موجودی  میزان  برآورد  حجم  جداول   -
- ضریب ثابت پوست درختان تجارتی جنگل های کرانه دریای خزر
کشور شمال  جنگل های  در  موجود  درختان  انواع  حجم   -
- اثر منابع بذر درختان کاج )تدا( بر میزان رشد و سازگاری آن با شرایط محیط
- تعیین روابط ریاضی بین مرغوبیت خاک جنگل و رشد اندام های درخت
اواخر دوران خدمت با حکم وزیر کشاورزی و عمران روستایی 
منصوب  نیز  وزیر  مشاور  سمت  به    ۱۳۵7 آذر  سیزدهم  مورخه  در 
برخی  می شود.  بازنشسته  اردیبهشت ۱۳۵۸   اول  تاریخ  در  و   شده 
به خاطر  را  دوران  آن  و  بودند  همکار  ایشان  با  که  پیشکسوتان  از 
می آورند، همواره از دکتر مهدی زاده به نیکی یاد می کنند و دانش باال 

و تسلط به علوم منابع طبیعی، به خصوص جایگاه ایشان در علم آمار 
بررسی شده،  مستندات  براساس  می ستایند.  را  جنگل  اندازه گیری  و 
دکتر مهدی زاده دارای سه فرزند )یک دختر و دو پسر( هستند و پس 
از بازنشستگی برای زندگی به کشور ایاالت متحده آمریکا مهاجرت 
دارند  خود  کارنامه  در  را  ارزنده ای  علمی  خدمات  ایشان  می کنند. 
دریافت  کشوری  بلندپایه  مقامات  از  را  متعددی  تقدیرنامه های  و 
بزرگان  از  قدردانی  فرهنگ  تا  رسد  فرا  روزی  است  امید  کرده اند. 
علم و دانش در زمان حضور و حیاتشان رایج شود. متأسفانه به سبب 
حضور طوالنی مدت ایشان در خارج از کشور و فقدان دسترسی به 
این  در  ایشان  ارزنده و خدمات  از سوابق  بسیاری  کافی،  اطالعات 
مقاله از قلم افتاد. در پایان از جناب آقای دکتر تمدنی که لطف کرده و 
عکس هایی از دکتر مهدی زاده را در اختیار اینجانب قرار دادند، تشکر 
کرده و  آرزوی سالمتی برای جناب آقای دکتر مهدی زاده و تمامی 

پیشکسوتان واالمقام منابع طبیعی کشور را داریم. 

آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان، دکتر مهدی زاده نفر پنجم از سمت چپ

آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان، دکتر مهدی زاده نفر دوم از سمت چپ 


