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نقد و معرفی کتاب نیم رخ جنگل های خزر
 جنگل تحقیقاتی »وازرود«

خسروثاقبطالبی*

کتاب نیم رخ جنگل های خزر؛ جنگل تحقیقاتی »وازرود« از نوشته های آقای مهندس 
پرویز خالقی از اعضای هیئت علمی بازنشسته بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات 
آقایان  همکاری  با  نویسنده  مطالعات  نتیجه  کتاب  این  است.  کشور  مراتع  و  جنگلها 
تعداد  به همراه  قلیچ نیا  حسن  و  حسینی  سیدمظفر  فروهر،  محمد  عباسی،  حمیدرضا 
زیادی از همکاران مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و سازمان جنگل ها و مراتع 

وقت است که در عملیات میدانی مشارکت داشته اند.
اینجانب افتخار آشنایی با آقای مهندس خالقی را از سال 1359 داشتم، زمانی 
منصور  دکتر  آقای  مدیریت  تحت  جنگل ها  سازمان  جنگل داری  فنی  دفتر  در  که 
محمدی و در پروژه تهیه جدول حجم درختان راش در استان مازندران به عنوان یک 
کارشناس جوان تازه فارغ التحصیل شده از دانشکده در معیت ایشان به کسب تجربه 
در جنگل های نکا مشغول بودم. طی اجرای این پروژه از دانش و تجربیات ایشان به 
شکل های مختلف بهره بردم. یکی از نکات مهم و قابل ذکر در خصوصیات کاری 
و اخالقی آقای مهندس خالقی، آرامش، صبوری و حفظ روحیه شاد در کار سخت 
عرصه ای در جنگل بود. اگرچه کار در محیط سبز و فرح بخش جنگل پس از مدتی 
فعالیت در عرصه های صعب العبور، سخت و طاقت فرسا به تدریج سبب خستگی در 
فرد می شود؛ اما روحیه و انرژی منتقل شده از ایشان، در تمام ایام، به همراهان 
سبب افزایش توان و تحمل آنها می شد. سال ها بعد، یعنی از سال 1375 دوباره 
افتخار همکاری با مهندس خالقی و این بار در بخش تحقیقات جنگل مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نصیبم شد. در آن ایام نیز همواره از دانش و 
راهنمایی های ایشان بهره مند شدم و شاهد تالش و کوشش بی دریغ ایشان در 

انتشار کتاب نیم رخ جنگل های خزر؛ جنگل تحقیقاتی »وازرود« بودم.
کتاب نیم رخ جنگل های خزر؛ جنگل تحقیقاتی »وازرود« در سال 1377 
و در 380 صفحه توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شد. 
کتاب در پنج فصل با یک پیشگفتار و مقدمه نوشته شده است. در پیشگفتار بر 
مدیریت جامع در حوزه های آبخیز شمال با هدف پایداری عناصر و استمرار 
مطالعات، شناخت  این  انجام  از  اصلی  و هدف  تأکید شده  بیولوژیک  تولید 
تشکیل  در  که  گوناگونی  زمینه های  با  رویشگاهی  ویژگی های  از  دقیق 
این  با  متناسب  متدولوژی های  ارائه  و  دارند  اساسی  نقش  آن  ساختاری 
ویژگی ها بیان شده است. در مقدمه، حوزه آبخیز به عنوان بخش مهمی از 

مراتع کشور،  و  تحقیقات جنگلها  پژوهش، مؤسسه  استاد   *
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 

saghebtalebi@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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طبیعت معرفی شده و به پدیده های طبیعی و تغییرات گونه ها به صورت 
طبیعی، همچنین تأثیر انسان به عنوان عامل به هم خوردن توازن بین 
عناصر، اشاره شده است. برای این منظور، حوزه آبخیز 49 یعنی 
»واز« با وسعت 14102 هکتار در جنوب بخش چمستان از توابع 
شهرستان نور و با دو هدف 1( تحلیل و تشریح اجزا تشکیل دهنده 
آبخیز و نقش آنها در پایداری و 2( بهینه سازی وضعیت موجود 
به منظور بهره وری اصولی از منابع انتخاب و موقعیت جغرافیایی آن تشریح 
مراتع  را  بقیه  و  جنگل  را  حوزه  این  از  هکتار   8676 حدود  است.  شده 
ییالقی و حریم روستاها تشکیل می دهند. ارتفاع منطقه از 270 تا 3350 
این  تأمین درآمد در  منابع  از  دارد. یکی  نوسان  از سطح دریا  باالتر  متر 
حوزه، استخراج زغال سنگ، شن و ماسه است. البته در مقدمه کتاب تأکید 
تدوین و  به صورت جداگانه  اجتماعی حوزه  اقتصادی-  شده که ساختار 

ارائه شده است.
فصل اول کتاب به هواشناسی و اقلیم اختصاص داده شده است. به دلیل 
از آمار آب وهوایی یک  ایستگاه هواشناسی  داخل  عرصه حوزه،  نبود 
بابلسر،  دوره 20 ساله )از 1968 تا 1987( مناطق همجوار یعنی آمل، 
کرسنگ و نوشهر استفاده شده است. برای تبیین رابطه ارتفاع از سطح دریا 
با هر یک از متغیرهای بارندگی، دمای متوسط، میانگین دمای حداکثر، 
از  مطلق  حداقل  دمای  و  مطلق  حداکثر  دمای  حداقل،  دمای  میانگین 
الگوهای مختلف رگرسیونی منطبق با داده ها استفاده و مناسب ترین الگو 
براساس بیشترین ضریب همبستگی برگزیده شده است. میانگین ساالنه 
دمای هوا در بخش جلگه ای 15، در بخش میانی 10 و در باالترین نقطه 
حوزه آبخیز 5 درجه سانتی گراد محاسبه شده است. میانگین ساالنه دمای 
حداکثر در جلگه 22/1 درجه سانتی گراد و بیشترین آن در ماه ژوییه 
معادل 30/2 درجه  سانتی گراد بوده و گرادیان آن براساس ارتفاع معادل 
3 درجه سانتی گراد کاهش به ازای افزایش هر هزار متر برآورد شده 
است. میانگین ساالنه دمای حداقل در جلگه 10/8 درجه سانتی گراد 
و  محاسبه  سانتی گراد  درجه   معادل 0/8  ژانویه  ماه  در  آن  کمترین  و 
گرادیان آن براساس ارتفاع معادل 5 درجه سانتی گراد کاهش به ازای 
دمای  کمترین  و  بیشترین  است.  شده  برآورد  متر  هزار  هر  افزایش 
ثبت شده در نزدیک ترین ایستگاه به حوزه به ترتیب 42 و 8- درجه 
هواشناسی،  داده های  تجزیه و تحلیل  براساس  است.  بوده  سانتی گراد 
نوع  و  میلی متر   900 حوزه  پایین دست  در  ساالنه  بارندگی  میانگین 

اقلیم منطقه مرطوب معتدل گزارش شده است.
ژئومرفولوژی  و  زمین شناسی  به  کتاب  دوم  فصل  در  نویسنده 
آبخیز  حوزه  زمین شناسی،  تقسیمات  از نظر  است.  پرداخته  حوزه 
»واز« جزو البرز مرکزی محسوب می شود، به طور کلی رشته کوه البرز 
آن  مرفولوژی  که  شده  واقع  هیمالیا  آلپ-  زمین ساختی  کمربند  در 
در آخرین مرحله چین خوردگی آلپ به صورت فعلی درآمده است. 
دوران  به  متعلق  زمانی  از نظر  حوزه  تشکیل دهنده  سنگ های  اکثر 
دوم زمین شناسی و از دوره های تریاس، ژوراسیک و کرتاسه است. 
از  )سنوزوئیک(  سوم  دوران  نهشته های  را  حوزه  سطح  از  بخشی 
دوره های ترشیاری )میوسن و پلیوسن( و دوران چهارم )کواترنری( 
شامل آبرفت های رودخانه ای و مواد واریزه ای تشکیل داده است. 

در این فصل، گسل های موجود، شیب ها و توان های بالقوه لغزش، 
نقش عوامل ساختاری در ایجاد سیل، کم آبی، فرسایش و رسوب، 

همچنین هیدرولوژی حوزه ارزیابی شده است.
مباحث  و  خاک شناسی  نیمه تفصیلی  مطالعه  به  سوم  فصل 
نیم رخ،   27 انتخاب  با  درمجموع،  می پردازد.  اراضی  طبقه بندی 
قرار  بررسی  مورد  جنگل  خاک  شیمیایی  و  فیزیکی  ویژگی های 
چهار  به  منطقه  در  موجود  خاک های  طبقه بندی  در  است.  گرفته 
رده اینسپتی سول )قهوه ای جنگلی(، آلفی سول )قهوه ای شسته شده(، 
مولی سول )راندزین( و آنتی سول )آبرفت ها و رسوبات حاصل از 

سیل( اشاره شده است.
رویشگاهی  نیازهای  براساس  تیپولوژی  مباحث  چهارم  فصل 
همچنین  رویشگاه ها،  اکولوژیک  توان  و  درختی  گونه های 
ساختار های طبیعی )اولیه(، یا تغییر یافته )ثانویه( توده های جنگلی 
را تشریح می کند. به عالوه، به حضور گونه های اولیه و جایگزینی 
گونه های انعطاف پذیر در اثر تغییرات و تحوالت طبیعی یا دخالت 
انسان، همچنین تراکم گونه ها در واحد سطح که می توانند در دور یا 
نزدیک شدن جنگل به شرایط بهینه تأثیر مستقیم داشته باشند، اشاره 
شده است. این فصل بر شناخت ماهیت وجودی جنگل و ساختار 
پایدار جنگل  و  مستمر  مدیریت صحیح،  در  آنها  اهمیت  و  توده ها 
زیرحوزه   10 به  »واز«  حوزه  این  منظور،  برای  دارد.  ویژه  تأکید 
مطالعات  استناد  به  است.  شده  انجام  آنها  در  مطالعات  و  تقسیم 
پایین دست دچار دست خوردگی های زیادی  یادشده، زیرحوزه های 
در حالی که  است،  مشهود  انجیلی  و  خرمندی  ممرز،  فراوانی  و  شده 
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پهن برگان  سایر  و  ممرز  راش،  فراوانی  با  باالدست  و  میانی  زیرحوزه های 
پراکنش  دامنه  فصل،  این  در  هستند.  برخوردار  بهتری  کیفیت  از  مرغوب 
گونه های درختی از نظر ارتفاع از سطح  دریا، شیب و جهت جغرافیایی نیز 
ارائه شده است. شاید مهم ترین قسمت این فصل، تشریح ساختار بهینه باشد 
که نویسنده در بیان اهمیت حالت طبیعی توده ها و تعادل محیط زیستی آنها 

تأکید و تعمق بیشتری داشته است.
و  بهره برداری  توقف  از  صحبتی  هنوز  کتاب  این  نگارش  زمان  در 
خالقی  مهندس  دلیل  همین  به  است،  نبوده  جنگل  استراحت  اصطالح  به 
بهره برداری را به عنوان یکی از ارکان مدیریت جنگل نشانه می رود، ولی 
با توجه به تغییر و تحوالت سال های اخیر در تفکر جنگل داری دنیا، از 
»بهره برداری مشروط« و جایگزینی آن به جای »بهره برداری محض«، یا 
با طبیعت« صحبت می کند. وی برای ترسیم  به نوعی از »مداخله هم سو 
ساختار بهینه از درجه انبوهی یا تراکم براساس هدف تولید چوب با ابعاد 
است،  برده  بهره  مایر  و  دولیوکورت  فرمول های  از  و  کرده  یاد  مختلف 
به عنوان نمونه از 234، 423 و 569 اصله در هکتار مثال می زند. این 
تراکم ها با مبنا قرار دادن تعداد درخت در اولین طبقه  قطری به ترتیب 70، 
100 و 200 اصله و درنهایت محاسبه تعداد کل درخت در هکتار ارائه 

شده است.
وابستگی  به  آن  در  و  دارد  اختصاص  ییالقی  مراتع  به  پنجم  فصل 
جنگل نشینان از نظر اقتصادی، بوم زیستی و مدیریت عرصه های جنگلی 
اشاره شده است. همانند عرصه های جنگلی، تیپ بندی پوشش گیاهی 
ظرفیت  و  گرایش  وضعیت  و  بررسی  »واز«  مرتعی حوزه  عرصه های 
تیپ های مرتعی موجود، نحوه بهره برداری فعلی و عوامل تخریب مراتع 
تشریح شده است. در این بخش، شش تیپ عمده مرتعی ذکر شده که 
43/9 درصد آنها فقیر هستند و بقیه وضعیت متوسط دارند. ظرفیت کل 
مراتع حوزه معادل 2344 واحد دامی در طول یک دوره چرایی 90 
روزه تعیین شده است. مهم ترین عوامل تخریب مراتع نیز عدم رعایت 
مدت چرا، چرای زودرس، تعداد دام بیش از ظرفیت چرا و کاهش 
تدریجی قدرت تجدید حیات مرتع به دلیل چرای بی رویه و افت منابع 

تولید بذر برشمرده شده است.
در پایان، ضمن جمع بندی مهم ترین نکات و یافته های هر فصل، 
برنامه ریزی های آینده جنگل مطرح شده است. در این قسمت تأکید 
شده برنامه ریزی برای جنگل به عنوان بخشی از اکوسیستم نمی تواند 
به صورت مستقل و مجزا از سایر بخش ها انجام شود. تعدیل و رفع 
معضالت ناشی از مداخالت غیرمجاز انسانی )اهالی روستاها، تعلیف 
دام و شیوه معیشتی آنها(، تغییر دامداری پراکنده به دامداری متمرکز 
و ایجاد مشاغل جدید )مانند پرورش ماهی و توسعه صنایع تبدیلی( 
باید  که  ازجمله موضوعاتی هستند  طبیعی  منابع  فرهنگ  ترویج  و 
در اولویت برنامه های مدیریتی حوزه قرار بگیرند. در این قسمت، 
همچنین به اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در دو دامنه ارتفاعی 
تأکید شده است؛ اول( برای مناطق جلگه ای تا ارتفاع 1400 متر 
تا حدود  اولیه خود را  از سطح دریا که شرایط و ساختار  باالتر 
اصالح  و  جنگل کاری  مطالعات  نیازمند  و  داده   دست  از  زیادی 
ساختار توده ها بوده، و دوم( برای مناطق با ارتفاع بیشتر از 1400 
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تا  بوده  ثابت  بررسی  قطعات  انتخاب  نیازمند  که  دریا  سطح  از  متر 
ضمن پایش ساختارهای مختلف، اطالعات الزم برای پاسخ گویی به 
مشکالت بخش اجرا با الهام از قواعد جاری در نظام طبیعت فراهم شود.
در نگاهی کلی باید اذعان داشت، کتاب از نظر محتوا و اطالعات 
ارائه شده بسیار غنی و پربار است و در زمان دانش روز خود نکات 
مهم و جدیدی را مطرح می کند. شاید یکی از نقاط ضعف کتاب، کیفیت 
عکس ها است که البته برای زمان انتشار خود و امکانات موجود وقت، 
دولیوکورت  فرمول  از  استفاده  شاید  دیگر،  نکته  است.  توجیه  قابل 
برای  و  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  باشد  مایر  و 
جنگل های اروپا ارائه شده اند. شاید بهتر می بود با توجه به داده های 
حاصل از توده های مختلف مطالعه شده، فرمول ها به نوعی بومی سازی 
می شدند.  گرفته  درنظر  رویشگاهی  و  گونه ای  تفاوت های  و  شده 
حوزه  مطالعات  انجام  دوره  در  که  شود  اشاره  باید  پایان  در 
»وازرود« و ورود دیدگاه های جدید مدیریت جنگل، کتاب به خوبی 
پارامترهای  وجود  جنگل،  دقیق  شناخت  اهمیت  است  توانسته 
از  استفاده  و  گونه ها  رویشگاهی  نیازهای  از  آگاهی  اکولوژیک، 
داده های ایجاد شده برای مدیریت صحیح و پایدار توده های متفاوت 
سطح  تمام  برای  واحد  نسخه  یک  ارائه  از  و  داده  نشان  را  جنگلی 

جنگل پرهیز کند.

مهندس پرویز خالقی
در   1325 سال  متولد  خالقی  پرویز  مهندس 
شهرستان بندرگز است. تحصیالت متوسطه را 
در زادگاه خود در رشته علوم طبیعی گذراند، 
ترکیه  کشور  عازم  تحصیل  ادامه  برای  سپس 
مدرک  اخذ  به  موفق   1352 سال  در  و  شد 
کارشناسی ارشد رشته جنگل داری از دانشگاه 
به  بازگشت  از  پس  شد.  استانبول  بین المللی 
کشور، تا سال 1353 به عنوان معلم جنگل داری 
از سال  کرد.  در مدرسه عالی گرگان خدمت 
1353 تا 1357 به عنوان کارشناس جنگل های 

زاگرس در استان کرمانشاه در سازمان جنگل های وقت شاغل بود. از سال 
1357 تا 1362 به ستاد سازمان جنگل ها در چالوس منتقل شد و به عنوان 
کارشناس ستادی در دفتر فنی جنگل داری به فعالیت خود ادامه داد. در سال 
1362 پس از انتقال به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان عضو 
هیئت علمی در بخش تحقیقات جنگل به امر پژوهش پرداخت. آخرین مسئولیت 
ایشان، پیش از بازنشستگی، مدیریت مطالعات چنددیسیپلینه جنگل تحقیقاتی 
زیربنایی  مطالعات  طرح  بود.  مازندران،  استان  نور،  چمستان  در  »وازرود« 
کرانه دریای خزر )جنگل تحقیقاتی »واز«( با مدیریت ایشان در سال 1376 
به عنوان طرح نمونه سال انتخاب و معرفی شد. آقای مهندس خالقی دارای 
سه فرزند دختر به نام های لیال )مهندس شیمی(، آزاده )مهندس زمین شناسی( و 
نسیم )کارشناش ارشد مدیریت و مدرس زبان(. برای ایشان،  همسر و فرزندان 

گرامیشان آرزوی سالمتی داریم.


