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دکتر  تألیف  جنگل  بهره برداری  کتاب  نقد 
مجید لطفعلیان

مهرداد نیکوی*
نیاز جامعه بشری به چوب به عنوان یک ماده اولیه و در عین حال زیست تجزیه پذیر، 
این  افزایش  و  می کند  انکارناپذیر  را  جنگل  ازجمله  طبیعی  منابع  از  برداشت  به  نیاز 
نیاز در سال های پیِش رو در سطح کشور و دنیا، ضرورت ارائه راهکارهایی را برای 
تولید هم سو با توسعه پایدار نشان می دهد. هرچند به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل، 
شده  متوقف  هیرکانی  در جنگل های  قالب طرح های جنگل داری  در  برداشت چوب 
است، موضوع بهره برداری از جنگل از بحث های مهم در توسعه پایدار جنگل است و 
نقش بسزایی را در رشد و پویایی جنگل ایفا می کند. بنابراین، تألیف و تدوین مطالبی 

در این رابطه می تواند راهگشا باشد. 
نصرت اله ساریخانی،  دکتر  به  مربوط  بهره برداری جنگل  به  مربوط  کتاب  اولین 
استاد مسلم این رشته است که در سال های دور نوشته و در سالیان اخیر نیز تجدید 
جنگل  پایدار  بهره برداری  کتاب های  به  می توان  رابطه  همین  در  است.  شده  چاپ 
نوشته دکتر باریس مجنونیان و دکتر مقداد جورغالمی و برداشت چوب از جنگل 
تألیف اینجانب نیز اشاره کرد که البته پس از کتاب دکتر لطفعلیان منتشر شده است.

جدید  مطالب  است،  کرده  تالش  جنگل  بهره برداری  کتاب  در  لطفعلیان  دکتر 
بوده  هم  موفق  راه  این  در  و  بیافزاید  جنگل  مهندسی  دانش  به  را  ارزشمندی  و 
و  بهره برداری  عملیات  در  »تحقیق  به  می توان  جدید  مطالب  این  ازجمله  است. 
»آثار  و  جنگل«  بهره برداری  عملیات  به  مربوط  فیزیکی  »مبانی  برنامه ریزی«، 
بهره برداری و ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار« اشاره کرد. با مراجعه به بخش 
منابع کتاب متوجه می شویم، سهم نویسنده از مطالب ارائه شده در کتاب چشمگیر 
نیست و با توجه به تجربه، رتبه علمی و تحقیقات متعددی که نویسنده کتاب در 
زمینه علوم مهندسی جنگل دارند، انتظار می رفت، سهم این بخش بیشتر باشد، 
اگرچه باید پذیرفت، این کتاب در سال 1391 منتشر شده و به همین دلیل امکان 
استفاده از تمام تحقیقات علمی ایشان در آن زمان وجود نداشته است و اتفاقًا از 

بیشتر تحقیقات خود برای نوشتن این کتاب استفاده شده است. 
آنها وجود  بین  مناسبی  پیوند منطقی و  نشان می دهد،  کتاب  مرور فصول 
دارد، هرچند با توجه به اهمیت و جایگاه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار بهتر 
بود این بخش پیش از فصل چهار، یا حتی فصل سوم کتاب قرار می گرفت. 
تحقیقات  و  منابع  از  می دهد،  نشان  نگارش  برای  مورد استفاده  منابع  بررسی 
علمی خوبی برای نوشتن کتاب استفاده شده، ولی به مطالب استفاده شده در 
متن ارجاع داده نشده است. به طور مثال، اگر از متن، شکل، یا جدولی در متن 
کتاب استفاده شده است، ارجاع به آن داده نشده و فقط منبع مورد استفاده 
در انتهای کتاب آمده است که این امر می تواند مربوط به راهنمای نگارش 
کتاب توسط ناشر هم باشد. متن کتاب روان است و جز برخی اشکاالت 

منابع  دانشکده  جنگل،  مهندسی  و  علوم  گروه  دانشیار،   -*
طبیعی دانشگاه گیالن، صومعه سرا، ایران

nikooy@guilan.ac.ir :پست الکترونیک
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ناچیز، مورد خاصی در نگارش آن دیده نمی شود. برخی اشکاالت 
موردی )مانند درج هم زمان لغات تخصصی در پانوشت و لغت نامه 
تخصصی در انتهای کتاب، وضوح کم در برخی اشکال کتاب، فرمت 
نامناسب برخی از جدول ها در کتاب، نوشتن اعداد به انگلیسی در 
که  دیده می شود  کتاب  در  کتاب( هم  متن  برخی شکل ها، همچنین 
قرار  کتاب  نویسنده  مورد توجه  کتاب  بعدی  چاپ های  در  می تواند 

گیرد و اصالح شود. 
برخالف  است،  خوب  هم  آن  کاغذ  نوع  و  مناسب  کتاب،  قطع 
جلد  روی  طرح  ارتباط  و  زیبایی  برای  انجام شده  تالش های  همه 
می شد  و  نیست  بومی  طراحی شده،  جلد  متأسفانه  کتاب،  مفهوم  با 
از  بهتری استفاده کرد. تنوع زیاد در استفاده  از طرح جلد بومی و 
در  نوار مشکی رنگ  تصاویر، همچنین وجود  بودن  غیربومی  رنگ، 
اگرچه  کاسته است،  کتاب  زیبایی شناسی  ارزش های  از  وسط طرح 
این موارد می تواند سلیقه ای باشد. همچنین در پشت کتاب نیز، اندازه 
قلم استفاده شده برای عنوان انگلیسی بزرگ است و ضرورتی برای 

این اندازه احساس نمی شود. 
مهندسی  علوم  با  ارتباط  در  فارسی  منابع  کمبود  به  توجه  با 
قابل ستایش  اندک کاستی های موجود تالشی  با  این کتاب  جنگل، 
دادن  قرار  اختیار  در  و  مهندسی جنگل  علوم  اشاعه  برای  تقدیر  و 
و  کارشناسی  دوره های  دانشجویان  استفاده  برای  علمی  مطالب 
تحصیالت تکمیلی است. تالشی که می تواند انگیزه های نوشتن کتاب 
را در سایر پژوهشگران و اساتید دانشگاهی مرتبط با مهندسی جنگل 
افزایش می دهد و به یقین از این راه، خألهای علمی بخش مهندسی 
ارزش  که  روزگاری  در  می  شود.  برطرف  زیادی  حدود  تا  جنگل 
علمی نگارش کتاب هم تراز با یک تا دو مقاله علمی پژوهشی است 
و نقد بر آن بسیار، نوشتن کتاب های تخصصی مانند کتاب پیِش رو 

کار قابل تقدیری است.


