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نقدی بر سه کتاب 
"جنگلکاری در مناطق خشک"

مهدی پورهاشمی *

ــی  ــق رویش ــا مناط ــط ب ــات مرتب ــگل، تألیف ــی جن ــته های علم در نوش
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــندی کمت ــارا- س ــی و صح ــو- توران ایران
ــژه  ــران به وی ــی ای ــی رویش ــایر نواح ــورد س ــه در م ــت، درحالی ک اس
ــک  ــر ی ــه ه ــود دارد ک ــددی وج ــات متع ــی مکتوب ــای هیرکان جنگل ه
ــن  ــد. از ای ــا پرداخته ان ــن جنگل ه ــای ای ــه ویژگی ه ــی ب ــر خاص از منظ
حیــث، کتاب هایــی کــه اختصــاص بــه رویشــگا ه های موجــود در نواحــی 
ایرانــو- تورانــی و صحــارا- ســندی دارنــد، حائــز اهمیت بــوده و همانند 
ــتند.  ــتایش هس ــر و س ــل تقدی ــادر قاب ــا و ن ــته هایی گران به دست نوش
ســه جلدی  مجموعــه  اجمالــی  ارزیابــی  بــه  پیــش رو  نوشــته 
ــم کنشــلو  ــدس هاش ــف مهن ــگل کاری در مناطــق خشــک«، تألی »جن
ــگاه داوران و کارشناســان کتــاب،  ــردازد کــه جلــد ســوم آن از ن می پ
موفــق بــه دریافــت عنــوان کتــاب برتر ســال جمهــوری اســامی ایران 
در ســال 1395 شــد. همــه اینهــا بــه اهمیــت ایــن مجموعــه افــزوده 
ــرای  ــلو ب ــد. کنش ــتایش می کن ــور س ــف را درخ ــای مؤل و فعالیت ه
آنــان کــه نمی شناســند، ازجملــه پژوهشــگرانی اســت کــه در طــول 
ســی و انــدی ســال خدمــت خــود در بخش هــای مختلــف وزارت 
جهــاد کشــاورزی و درنهایــت در بخــش تحقیقــات جنــگل مؤسســه 
ــانی  ــی درخش ــه علم ــور، کارنام ــع کش ــا و مرات ــات جنگله تحقیق
ــف،  ــش تألی ــه ره آورد آن در بخ ــته ک ــای گذاش ــر ج ــود ب از خ
ــکاری در  ــنده و هم ــوان تک نویس ــاب به عن ــوان کت ــاپ 5 عن چ
ــه گانه  ــاید، س ــت. ش ــوده اس ــر ب ــاب دیگ ــوان کت ــگارش 3 عن ن
ــن  ــن و باارزش تری ــک، کارآمدتری ــق خش ــگل کاری در مناط جن
تألیــف ایــن نویســنده باشــد کــه به زعــم خــودش، دربرگیرنــده 
ــام  ــی انج ــای پژوهش ــی از طرح ه ــل توجه ــمار قاب ــج ش نتای
ــه  ــگران مؤسس ــط پژوهش ــته توس ــال گذش ــی 40 س ــده ط ش
اســت. آنهــا  تابعــه  ایســتگاه های  و  اســتانی  مراکــز  و 
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هــر ســه جلــد ایــن مجموعــه توســط مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا 
ــد  ــت. جل ــده اس ــر ش ــری منتش ــع وزی ــور و در قط ــع کش و مرات
ــد  ــمارگان 1500 جل ــا ش ــال 1380 ب ــه در س ــن مجموع اول ای
ــر  ــی آن دکت ــتاران علم ــت و ویراس ــار یاف ــه انتش در 516 صفح
ــد.  حســین میرزایــی ندوشــن و مهنــدس محمــود دســتمالچی بودن
ــی جنــگل کاری در  ــر مبان ــن کتــاب ســعی کــرده ب نویســنده در ای
ــاب اختصــاص  ــن کت ــد. فصــل اول ای ــز کن مناطــق خشــک تمرک
ــان و  ــر و بیاب ــف کوی ــی، تعاری ــای اقلیم ــریح طبقه بندی ه ــه تش ب
ــا دارد. در  ــان و پوشــش گیاهــی آنه ــی مناطــق خشــک جه معرف
فصــل دوم، اصــول انتخــاب گونــه در جنــگل کاری تشــریح شــده و 
ــا  ــناختی جنگل ه ــی و بوم ش ــای محیط ــه عامل ه ــاره ب ــن اش ضم
ــه  ــه ارائ ــت ب ــی، درنهای ــادی و اجتماع ــائل اقتص ــن مس و همچنی
فهرســت گونه هــای مناســب بــرای جنــگل کاری در مناطــق 
ــم  ــور خت ــتان های کش ــک اس ــور به تفکی ــک کش ــف اکولوژی مختل
می شــود کــه مشــاهده نــام اســتان هایی ماننــد گیــان و مازنــدران 
ــاب،  ــوع کت ــوان و موض ــن عن ــر گرفت ــا درنظ ــت ب ــن فهرس در ای
ــری و  ــای بذرگی ــذر، محوطه ه ــای ب ــل دارد. ویژگی ه ــای تأم ج
ــوم تشــریح  ــه در فصــل س ــتند ک ــی هس ــذر موضوعات ــای ب باغ ه
ــی،  ــتان های جنگل ــای نهالس ــه ویژگی ه ــارم ب ــده اند. فصــل چه ش
ــت، فصــل  ــان و درنهای ــر گیاه ــای تکثی ــه روش ه فصــل پنجــم ب
ششــم بــه تجدیــد حیــات مصنوعــی اختصــاص پیــدا کــرده اســت. 
در یــک کام، کنشــلو در نــگارش جلــد اول مجموعــه جنــگل کاری 
ــه  ــه ارائ ــوف ب ــود را معط ــاش خ ــام ت ــک تم ــق خش در مناط
ــرده و  ــدی ک ــای بع ــگارش جلده ــرای ن ــوط ب ــه ای مبس مقدم
ــوی  ــت. از س ــوده اس ــق ب ــه موف ــن زمین ــد در ای ــر می رس به نظ
ــوان  ــی عن ــش ادب ــت الزم در ویرای ــد دق ــر می رس ــر، به نظ دیگ
ــگل کاری  ــه واژه جن ــرای ترجم ــود ب ــر ب ــاب نشــده اســت. بهت کت
 Forest Plantation ــب ــای ترکی ــط از واژه Plantation به ج فق

کــه ترکیبــی مبهــم در ادبیــات بین المللــی جنــگل اســت، اســتفاده 
ــد  ــگل کاری بای ــی، واژه جن ــگارش فارس ــن، در ن ــد. همچنی می ش
به صــورت نیم فاصلــه نوشــته شــود کــه متأســفانه این چنیــن 
ــز تکــرار  ــای دوم و ســوم نی ــور در جلده ــای مذک نیســت. ایراده
ــددی در  ــی متع ــی و نگارش ــای تایپ ــن، ایراده ــده اند. عاوه برای ش
ــی و  ــش علم ــا داشــت ویرای ــه ج ــت ک ــود اس ــاب موج ــن کت مت
ــد  ــن جل ــد. در ای ــام می ش ــورد انج ــن م ــری در ای ــی دقیق ت ادب
ــود  ــکل های موج ــدک ش ــده و ان ــتفاده ش ــر اس ــر کمت از تصوی
ــوع و  ــه موض ــه ب ــا توج ــتند. ب ــفید هس ــز سیاه وس ــن نی در مت
ــر  ــاب از تصاوی ــب کت ــور مطال ــه فراخ ــد ب ــاب می ش ــت کت ماهی
ــاب  ــناختی کت ــای زیبایی ش ــر جنبه ه ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــی اس رنگ
ــه  ــز ازجمل ــا نی ــکل ها و جدول ه ــت ش ــود فهرس ــزود. نب می اف
کمبودهــای ایــن جلــد محســوب می شــود. درمجمــوع، ایــن 
ــدرج  ــب من ــب مطال ــش مناس ــا چین ــت ب ــته اس ــاب توانس کت
ــی  ــه غای ــک نقط ــه ی ــاز ب ــه آغ ــک نطق ــده را از ی در آن، خوانن
ــک  ــق خش ــی مناط ــش های گیاه ــا پوش ــل ب ــنایی کام ــه آش ک
ــد. ــت کن ــت، هدای ــق اس ــن مناط ــگل کاری در ای ــول جن و اص

جلـد دوم ایـن مجموعـه بـا عنـوان دقیـق »جنگلـکاری در مناطق 
خشـک، جلـد دوم؛ معرفـی گونه هـای مناسـب ایرانـو- تورانـی« 
بـا  و  اعتبـارات(  کمبـود  )به دلیـل  به نسـبت طوالنـی  تأخیـری  بـا 
شـمارگان 1000 نسـخه در سـال 1394 بـا ویرایـش علمی مهندس 
مصطفـی خوشـنویس منتشـر شـد. حجـم مطالـب این جلد بـا 512 
صفحـه هماننـد جلـد اول قابـل توجـه اسـت. پـس از ذکـر کلیـات 
معرفـی  بـه  کتـاب  ایـن  در  نویسـنده  اول،  جلـد  در  جنـگل کاری 
گونه هـای مناسـب ناحیـه ایرانـو- تورانـی ایـران پرداختـه اسـت. 
بنابرایـن، کتـاب فاقـد فصـل بـوده و بـا ذکـر مقدمـه ای کوتـاه، در 
مابقـی صفحـات خـود اختصـاص بـه معرفـی 68 گونـه مناسـب 
گیاه شناسـی،  ویژگی هـای  پراکنـش،  رویشـی،  ناحیـه  ایـن  بـرای 
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نیازهـای اکولوژیکـی، روش تکثیـر و کاشـت و کاربـرد آنهـا دارد. 
شـاکله جلـد دوم کامل تـر از جلـد اول بوده و نویسـنده سـعی کرده 
تـا حـد امـکان، کمبودهـای جلـد اول را برطـرف کنـد. نتیجـه ایـن 
تـاش منجـر بـه ارائـه فهرسـت شـکل ها و جدول هـا و همچنیـن 
اسـتفاده از تصاویـر رنگـی گونه هـا )103 تصویـر( شـده کـه بـر 
غنـای علمـی و ادبـی کتـاب افـزوده اسـت. اسـتفاده از سـرصفحه 
و افـزودن نمایـه اسـامی فارسـی و انگلیسـی گونه هـا در انتهـای 
کتـاب نیـز از ویژگی هـای قابـل اشـاره ایـن جلـد اسـت کـه جلـد 
اول فاقـد آنهـا بـود. گونه هـای معرفی شـده به ترتیب حـروف الفبای 
انگلیسـی )حـرف اول نـام التیـن جنس( مرتب شـده اند کـه به نوعی 
فصل بنـدی کتـاب محسـوب شـده و ایـن امـکان را بـه خواننـده 
می دهـد کـه بـا کمتریـن زمـان الزم، گونـه موردنظـر خـود را بیابد. 
آخریـن جلـد از ایـن مجموعـه نیـز با نـام دقیـق »جنگلـکاری در 
ناحیـه  مناسـب  گونه هـای  معرفـی  سـوم؛  جلـد  مناطـق خشـک، 
در  دوم  جلـد  بـا  هم زمـان  به طـور  به تقریـب  سـندی«  صحـارا- 
سـال 1394 بـا شـمارگان 1000 نسـخه و بـا ویرایش علمـی دکتر 
ولـی اهلل مظفریـان انتشـار یافـت. حجـم مطالـب ایـن کتـاب کمتـر 
از دو جلـد پیشـین بـوده و در 399 صفحـه نـگارش شـده اسـت. 
چینـش مطالـب ایـن جلـد هماننـد جلـد دوم اسـت کـه بـه ماهیت 
مشـابه ایـن دو جلـد برمی گـردد. در ایـن جلد نیـز، نویسـنده با ذکر 
مقدمـه ای کوتـاه، بـه معرفـی 56 گونـه مناسـب بـرای جنـگل کاری 

در ناحیـه صحـارا- سـندی پرداختـه اسـت. هماننـد جلـد دوم، در 
نیازهـای  گیاه شناسـی،  ویژگی هـای  پراکنـش،  گونـه،  هـر  مـورد 
اکولوژیکـی، روش تکثیـر و کاشـت و کاربـرد آن  به تفصیـل بیـان 
شـده اسـت. تمـام ویژگی هـای مثبـت جلـد دوم )ارائـه فهرسـت 
رنگـی،  تصاویـر  از  اسـتفاده  همچنیـن  و  جدول هـا  و  شـکل ها 
اسـتفاده از سـرصفحه و افـزودن نمایـه اسـامی فارسـی و انگلیسـی 
گونه هـا در انتهـای کتـاب( در ایـن جلـد نیـز دیـده می شـود. ایـن 
جلـد حـاوی 70 عکـس رنگـی از گونه هـای معرفـی  شـده اسـت 
شـده اند.  چیدمـان  مناسـب  جـای  در  مطالـب،  فراخـور  بـه  کـه 
به نظر می رسـد جلد سـوم سـه گانه جنـگل کاری در مناطق خشـک، 
ارزشـمندترین جلـد ایـن مجموعـه نیـز هسـت، زیـرا ایـن جلـد به 
معرفـی گونه هـا و مناطقـی پرداختـه اسـت کـه کمتر شـناخته شـده 
و شناسـایی و آشـنایی بـا آنها زمـان زیـادی را می طلبد. سـفرهای 
متعـدد نویسـنده کتـاب به مناطـق مختلـف ناحیه رویشـی صحارا- 
سـندی )سـواحل خلیـج فـارس و دریـای عمـان( طـی سـال های 
کشـور،  مراتـع  و  جنگلهـا  تحقیقـات  مؤسسـه  در  خـود  فعالیـت 
زمینـه نـگارش و انتشـار ایـن مجموعـه ارزشـمند را فراهـم کـرده 
اسـت. عاوه برایـن، ایـن ناحیـه رویشـی گسـتره قابـل توجهـی از 
کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس و دریـای عمـان را نیـز 
دربرمی گیـرد، درنتیجـه هرچنـد کتـاب بـه زبـان فارسـی نـگارش 
شـده اسـت، امـا می تواند برای ایـن مناطق نیز کاربرد داشـته باشـد. 


