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 در سـرزمین کهـن ایـران، مرتـع داری سـابقه ای دیرینـه و چنـد 
هزارسـاله دارد. ولـی سـابقه تشـکیالت دولتی متولـی مدیریت علمی 
مرتـع، بـه شـش دهـه  گذشـته برمی گـردد کـه چنـد سـال پـس از 
تشـکیالت مربـوط بـه جنگل ها ایجاد شـد. پـس از تشـکیل وزارت 
کشـاورزی در سـال 1320، موضـوع مراتع در زیرمجموعـه اداره کل 
امـور دام قـرار داشـت و بیشـتر بـر مسـائل دام چراکننـده از مراتـع 
یـا همـان دام سـبک )گوسـفند و بـز( به عنـوان مهم ترین منبـع تولید 
گوشـت قرمز )در آن سـال ها( متمرکز بود. با تشـکیل بنگاه جنگل ها 
در تاریـخ 1327/12/24 و تصویـب آئین نامـه آن در ابتـدای سـال 
1328، در سـاختار سـازمان مرکـزی بنگاه، اداره بررسـی های مراتع، 
یکـی از ادارات، قسـمت بررسـی ها و آموزش و ترویـج بود که دارای 
یـک رئیـس، یـک معـاون و یـک نفـر عضـو بـود. درواقـع می توان 
گفـت این اداره هسـته نخسـتین تشـکیالت مدیریت علمـی و اصولی 
مراتـع بـود کـه بـا حضـور تعـدادی از کارشناسـان ایرانـی و بعدهـا 
تعـدادی کارشـناس خارجـی توسـعه و تحـول پیـدا کـرد. براسـاس 
سـوابق به دسـت آمـده مهندس جـواد ایرانفر کـه همکاری خـود را با 
کریـم سـاعی در اداره کل جنگل هـا از تاریـخ چهارم شـهریور 1321 
آغـاز کـرده بـود، پـس از یـک وقفـه چندسـاله کـه در بخش هـای 
دیگـر وزارت کشـاورزی مشـغول شـد، در تاریـخ 22 اردیبهشـت 
سـال 1329 بـه بنـگاه جنگل هـا پیوسـت و به عنـوان کارمنـد بنـگاه 
جنگل هـا و کارشـناس فنـی دوبـاره بـا سـاعی همـکار شـد. بعدها 
در تاریـخ 12 بهمـن سـال 1332 بـه سـمت سرکارشـناس قسـمت 
مراتـع در بنـگاه مشـغول و در سـال 1333 رئیـس قسـمت مراتع در 
بنـگاه جنگل هـا شـد و ایـن مسـئولیت را تا پایان اردیبهشـت سـال 
1340 بـر عهـده داشـت. براسـاس دست  نوشـته های مهنـدس جـواد 
ایرانفـر )کـه توسـط نویسـندگان مقالـه در حـال چاپ اسـت(، او در 
بـه مراتـع می نویسـد: »در  مـورد شـکل گیری تشـکیالت مربـوط 
سـال 1330 یـک کالس فوق لیسـانس جنـگل بـه مـدت 2 سـال در 
دانشـکدة کشـاورزی به وجـود آمد کـه یکـی از دروس آن مربوط به 
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زندگینامه زنده یاد مهندس جواد ایرانفر
نخستین مدیرکل دفتر فنی مرتع

مهدی زهدی1* و علی اصغر معصومی2

مراتـع بود  و یک اسـتاد ایتالیایـی به نام پروفسـور ''کاروچی بوتزی'' 
به عنوان اسـتاد مراتـع بـرای دانشـجویان آن کالس، درس مرتع داری 
را تدریـس می نمـود. پـس از آنکـه کالس مزبور خاتمه پیـدا کرد، از 
فارغ التحصیـالن ایـن کالس دو نفـر )مهندس جواد ایرانفـر و مهندس 
حسـین مشـتاق( برای مطالعه و کسب اطالعات بیشـتر در مورد مراتع 
و حفاظـت خـاک طبق پیشـنهاد همان پروفسـور ایتالیایـی به آمریکا 
و اروپـا اعزام شـدیم. مراجعـت اینجانب از آمریکا کـه مدت آن یک 
سـال طول کشـید، مصـادف بـا به وجود آمدن سـازمان )اصـل 4( در 
ایـران بـود. در آن زمان ترجیـح دادم که با یکی از کارشناسـان مراتع 
به نام آقای "یری شـورت"  کار کنم )شـکل 2(. کارشناسـان اصل 4، 
بـه وزارت کشـاورزی توصیـه کردند کـه اقداماتی در امور شناسـایی 
مراتـع ایـران کـه به نظـر آنهـا بسـیار مهـم بـوده و هنـوز هیچ گونـه 
فعالیتـی در ایـن زمینـه به عمـل نیامـده بـود آغـاز گـردد. در اجرای 
ایـن منظـور، مرحوم مصطفی زاهـدی معاون وقت وزارت کشـاورزی 
مأمـور شـد تا بـا وزیر کشـاورزی وقـت )مرحوم احمدحسـین عدل( 
مالقـات نمـوده و نظر ایشـان را در مورد تشـکیل نخسـتین سـازمان 
مراتـع در ایـران جلب نمایـد. مرحوم عدل، اینجانـب را احضار و پس 
از مذاکراتـی کـه به عمـل آمـد، موافقت نمود که سـازمانی بـه ضمیمة 
بنـگاه جنگل هـا به نام سـازمان مراتع به وجـود آید و اینجانـب را نیز 
مسـئول همـان سـازمان کردنـد . بعدها )سـال 1333( شـورایی به نام 
شـورای عالی مراتـع زیـر نظـر مرحوم زاهـدی و با عضویت رؤسـای 
سـازمان های جنـگل، دامپـروری، اصـالح بـذر و چند نفر کارشـناس 
اصـل 4 و آقایـان ناصـر گلسـرخی و محمدولـی مشـکوتی کـه در 
رشـته مرتـع در آمریـکا تحصیل کـرده بودنـد و دکتر حبیب الـه ثابتی 
گیاه شـناس و اکولوژیسـت، تشـکیل گردیـد کـه اینجانـب )مهنـدس 
جـواد ایرانفـر( نیـز بـه سـمت دبیـر شـورای مذکـور انتخـاب شـدم. 
پـس از تشـکیل شـورای عالی مراتـع، برنامه هایـی بـرای شـروع بـه 
کار، از طـرف شـورا تعییـن و سـازمان تازه تأسـیس مراتـع به کمک 
کارشناسـان آمریکایـی اقداماتی را در مورد مراتع ایران شـروع کرد.«
ایرانفـر در تاریـخ هفتـم خـرداد سـال 1294  مهنـدس جـواد 
هجـری شمسـی در شـهر تبریـز چشـم به جهان گشـود. ایشـان پس 
از بـه پایان رسـاندن تحصیـالت ابتدایی و دبیرسـتان، بـرای تحصیل 
در رشـته مهندسـی کشـاورزی در دانشـکده کشـاورزی یـا مدرسـه 
فالحـت آن زمـان، پذیرفتـه شـد و بعـد از اخـذ لیسـانس از ایـن 
دانشـکده، در تاریخ چهارم اسـفند سـال 1315 به اسـتخدام اداره کل 

درآمد. فالحـت 
جوانشـیر )1378( بیان می کند: »در سـال 1309 وزارت جدیدی 
بـه نـام اقتصاد به وجـود آمد کـه سـه اداره فالحـت، اداره صناعت و 
اداره تجـارت را در بـر می گرفـت. در سـال 1312 اداره کل صناعـت 
و فالحـت مسـتقل از تجـارت شـد. در ادامـه در سـال 1316 اداره 
فالحـت از اداره صناعـت جدا گردیـد و اداره اخیر بـه وزارت تبدیل 
شـد و اداره فالحـت مسـتقل باقـی مانـد و احمدحسـین عـدل، کفیل 
اداره فالحـت شـد. در سـال 1319 اداره فالحت به اداره کشـاورزی 
تغییر نام داد و در نیمه دوم سـال 1320 اداره کل کشـاورزی به وزارت 
کشـاورزی تبدیل و احمدحسـین عدل به وزارت آن برگزیده شـد. در 

سـال 1316 کریـم سـاعی به ایـران بازگشـت و واحدی به نـام دایره 
جنـگل را در اداره کل فالحـت پی ریـزی کـرد. در سـال 1317 دایره 
جنـگل به طـور رسـمی در اداره کل فالحـت مرکـز تشـکیل شـد کـه 
ریاسـت آن با مهندس سـاعی بود و در ادامه سـیر تحول تشـکیالت 
منابـع طبیعی، در سـال 1319 دایـره جنگل بـه اداره کل جنگلبانی به 
ریاسـت سـاعی تبدیل شـد. سـال 1321 اداره جنگلبانی بـه اداره کل 
جنگل هـا تبدیل شـد و تـا آخر سـال 1327 کـه اداره کل جنگل ها به 

شکل 1-  از سمت راست به ترتیب مهندس ایرانفر، کارشناس اصل 4، مصطفی 
زاهدی و یکی دیگر از کارشناسان اصل 4

شکل 2- یری شورت، کارشناس مرتع اصل 4
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تاریخ شروعمحل خدمتعنوان مسئولیت )پست سازمانی(ردیف
1315/12/4اداره کل فالحتعضو اداره کل فالحت1
1316/4/24اداره کل فالحتعضو فالحت کردستان2
1317/3/13اداره کل فالحترئیس بنگاه فالحتی گرگان3
1318/3/15اداره کل فالحتمدیر شعبه در اداره کشاورزی گرگان4
1320/11/21اداره کل کشاورزیمتصدی آمار پنبه و آزمایش ها در دایره امور زراعی و آزمایش های پنبه5
1320/12/17اداره کل کشاورزیرئیس دایره نباتات لیفی و روغنی6
1321/9/4اداره کل جنگل هاکارمند فنی اداره جنگلبانی7
1324/9/23اداره کل جنگل هارئیس اداره پاسبانی و بازرسی جنگل8
1325/4/20اداره کل جنگل هامأمور جنگل9
1326/5/19وزارت کشاورزیکارمند اداره کل کشاورزی10
1327/4/15وزارت کشاورزیکارمند اداره کل بازرسی11
1327/10/13وزارت کشاورزیعضو اداره کل بازرسی12
1328/8/8وزارت کشاورزیرئیس اداره کودهای طبیعی در اداره بررسی خاک و کود13
1328/10/13وزارت کشاورزیرئیس دایره صنایع روغن اداره کل بررسی ها14
1329/2/22بنگاه جنگل هاکارمند بنگاه جنگل ها15
1331/6/28بنگاه جنگل هامشاور فنی بنگاه جنگل ها16
1332/11/12بنگاه جنگل هاسرکارشناس قسمت مراتع در اداره بررسی ها17
1333/7/20بنگاه جنگل هارئیس قسمت مراتع در بنگاه جنگل ها18
1340/2/31بنگاه جنگل هامعاون مدیر کل اصالح مراتع و تهیه علوفه19
1341/9/12بنگاه جنگل هارئیس اداره کل اصالح مراتع و تهیه علوفه20
1347/1/1وزارت منابع طبیعیمدیر کل دفتر فنی مرتع21
1349/3/24وزارت منابع طبیعیعضو شورای عالی جنگل و مرتع و خاک22
1349/11/2وزارت منابع طبیعیمشاور وزیر23
1350/5/15صندوق عمران مراتعمأمور صندوق عمران مراتع24
1356/2/1وزارت کشاورزی و منابع طبیعیکارشناس مسئول برنامه ریزی آب و خاک25

بنـگاه جنگل ها ارتقـا یافت، ایـن وضعیت وجود داشـت«. در 
واقـع می تـوان گفت مهنـدس جـواد ایرانفر، پنج سـال پیش از 
تشـکیل وزارت کشـاورزی در اداره فالحت که هسته نخستین 
ایـن وزارتخانه بود، اسـتخدام شـد و پس از 43 سـال و 5 ماه 
خدمت صادقانه در تاریخ اول شـهریور سـال 1358 به افتخار 
بازنشسـتگی نائـل آمـد. الزم به ذکـر اسـت کـه نـام خانوادگی 
ایشـان در اصـل مسـگری بـود )جـواد مسـگری( کـه بعدهـا 
نـام خانوادگـی خـود را بـه ایرانفـر تغییـر داد کـه ایـن نشـان 
از عشـقی اسـت کـه به سـرزمین مـادری خـود، ایران داشـته 
اسـت. براسـاس اطالعـات به دسـت آمـده از اسـناد و مدارک 
موجـود در وزارت جهاد کشـاورزی، مهندس ایرانفر از بدو اسـتخدام 
مسـئولیت های متعـددی در بخش هـای گوناگـون داشـته و همچنیـن 
در حدود یک سـال در کردسـتان و بیش از دو سـال و نیم در گرگان 
خدمت کرده اسـت. فهرسـتی از مسـئولیت های اداری ایشـان از زمان 

اسـتخدام به شـرح جدول 1 اسـت.
در اخبـار نخسـتین نشـریه بنـگاه جنگل هـا چنیـن آمده اسـت: 
»بـرای بررسـی مراتـع، اگـر نسـبت بـه هـر رشـته از رشـته های 
اقتصـادی کشـور اطالعـی در دسـت باشـد، اطالع مـا دربـاره مراتع 
بسـیار ناچیـز اسـت. نـه علوفـه مراتـع را می شناسـیم و نـه از طـرز 
ازدیـاد طبیعـی و تعداد دامی کـه در هر مرتع می چـرد آگاهیم و نه بر 
عامل هـای اجتماعـی و اقتصادی کـه در مرتع داری مؤثر اسـت واقف 
هسـتیم. فعـاًل بـرای این کـه در ایـن راه قدمـی برداشـته شـود آقایان 
مهنـدس ایرانشـهر و قرچه داغـی به شـمال رفتند تـا در این خصوص 
اطالعاتـی جمـع آوری کننـد. امیدواریـم ارمغان هـای خوبی بـرای ما 
بیاورنـد«. به راسـتی در آن تاریـخ هیچ گونـه اطالعات علمـی و فنی 
از مراتع کشـور در دسـت نبود. کارشناسـان خارجی زیـادی به ایران 
آمدنـد کـه در زمینـه منابـع طبیعی بـا دولت همـکاری کننـد. در این 
میـان یکی از کارشناسـانی که خدمـات و اقدامات بسـیار مؤثری در 

جدول 1- فهرستی از مسئولیت های اداری مهندس ایرانفر از زمان استخدام
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ایـران داشـت، هانـری پابـو  بـود کـه در بهمـن سـال 1338 وارد ایران 
شـد. ایشـان از سـال 1339 تـا پایان سـال 1342 در بنـگاه جنگل ها و 
بعدهـا در اداره کل مراتـع مشـغول به فعالیـت بـود. از اول دی ماه 1343 
آقـای پابـو به عنـوان مأمور رابـط در طرح مشـترک بررسـی های مراتع 

بـا همکاری سـازمان ملـل متحد منصوب شـد )شـیدایی، 1348(. 
جوانشـیر )1378( دراین بـاره می گویـد: »بـا تغییراتـی که در سـال 
1330 در سـطوح مدیریتـی بنـگاه جنگل هـا به وجود آمد بعدهـا از نظر 
سـاختار تشـکیالتی گسترده تر شـد. ادارات  کل در سـال 1338 پیش از 
تشـکیل سـازمان جنگلبانی تشـکیل شـد کـه اداره کل مراتع به ریاسـت 
مهنـدس ایرانفـر یکـی از 6 اداره کل تشـکیل شـده بـود. در همین سـال 
)سـال 1338( ناصر گلسـرخی به سـمت رئیس بخش بررسی های مراتع 
انتخاب شـد. در سـال 1333 طبق دستور وزیر کشـاورزی برای حفظ و 
اصـالح مراتـع جنگلـی و غیرجنگلی شـورایی به نام شـورای عالی مراتع 
و نباتـات علوفه ای به ریاسـت مهنـدس مصطفی زاهدی، معـاون وزارت 
کشـاورزی و عضویـت رؤسـای بنگاه هـای جنـگل، دامپـروری، خالصه 
و مدیـر کل زراعـت و 3 نفر از کارشناسـان مراتع در وزارت کشـاورزی 
تشـکیل شـد. کمیته ای به نام کمیته اصالح مراتع و تهیه نباتات علوفه ای 
نیـز به ریاسـت مهنـدس جـواد ایرانفر، دارای سـه کارشـناس مرتع و با 
عضویـت دکتـر ثابتـی و مهنـدس ناصر گلسـرخی از کارشناسـان مرتع 
تشـکیل شـد و شـروع بـه کار کـرد. وظایف کمیتـه مزبور جنبـه فنی و 
اجرایـی داشـت و کلیـه پروژه هـا و اقدامـات اصالحی پـس از تصویب 
شـورای عالی مراتـع به وسـیله ایـن کمیتـه به اجـرا گـذارده می شـد.«

همان طـور کـه در فهرسـت مسـئولیت های متعـدد و مهـم مهنـدس 
ایرانفر مالحظه می شـود، در اواخر سـال 1332 ایشـان فعالیت خود را 
در قسـمت مراتـع در اداره بررسـی های مراتـع در بنـگاه جنگل ها آغاز 
می کنـد و در سـال 1333 رئیـس قسـمت مراتـع در بنـگاه جنگل هـا 
شـده و این مسـئولیت را تا پایان اردیبهشـت سـال 1340 برعهده دارد. 
شـاید بتـوان گفـت تشـکیالت مرتبـط بـا مراتـع در بدنـه دولـت و در 
بنـگاه جنگل هـا از سـال 1332 جهشـی قابـل مالحظـه داشـته اسـت 
کـه ایـن موضوع مصـادف با تشـکیل سـازمان اصـل چهار آمریـکا در 
ایـران و اقدامـات بسـیار مهـم، مؤثـر و گسـترده ای بود که این سـازمان 
در رابطـه بـا مراتع در ایران انجـام داد. این مقطع تاریخی در تشـکیالت 
منابـع طبیعـی ایران درخصـوص مراتع اهمیت بسـیار زیـادی دارد. پس 
از تشـکیل شـورای عالی مراتـع، برنامه هایـی بـرای شـروع بـه کار از 
طـرف شـورا تعییـن و اقداماتی در مـورد مراتع ایران شـروع شـد که از 
آن جملـه می تـوان به مـواردی همچون احـداث قرق های بررسـی مراتع، 
جمـع آوری بذرهـای گیاهـان مرتعی علوفـه ای از مراتع، مرتـع کاری در 
قطعات نمایشـی، احداث ایسـتگاه های بررسـی مرتع )همچون ایسـتگاه 
همند آبسـرد(، احـداث خزانه گیاهـان علوفه ای در کـرج، احداث مراکز 
ازدیـاد بـذر گیاهـان علوفـه ای مرتعـی، ترویج و توسـعه کشـت یونجه 
به صـورت زراعـت آبـی و فعالیت هـای آموزشـی و تشـکیل سـمینارها 
و کنفرانس هـای تخصصـی اشـاره کـرد. الزم به ذکر اسـت در ایـن مقطع 
مهـم، مهنـدس ایرانفر به عنـوان رئیس قسـمت مراتع در بنـگاه جنگل ها 
و دبیـر شـورای عالی مراتـع نقـش بسـیار مهمـی در اقدامـات مذکـور 
ایفـا کـرد و به جـرأت می تـوان گفـت کـه ایشـان از مهم تریـن افـراد در 

پایه گـذاری تشـکیالت مرتبط بـا مدیریت مراتع بوده اسـت. آقای 
مهنـدس ایرانفـر به عنـوان معـاون مدیـر کل اصـالح مراتـع و تهیه 
علوفـه در تاریـخ 31 اردیبهشـت 1340 منصـوب و در تاریخ 12 
آذر سـال بعـد )1341( رئیس اداره کل اصالح مراتـع و تهیه علوفه 
شـد. ایـن وضعیت تـا تشـکیل وزارت منابع طبیعی ادامه داشـت و 
بـا تشـکیل ایـن وزارتخانـه، تمامـی بخش هایـی کـه در ارتباط با 
مرتـع فعالیـت می کردنـد، در قالـب دفتر فنـی مرتع تجمیع شـده و 
سـمت مدیریـت ایـن دفتـر به عنـوان مدیـر کل دفتـر فنـی مرتع به 
مهنـدس جـواد ایرانفـر محـول می شـود. درواقـع مهنـدس ایرانفر 
»اولیـن مدیـر کل دفتـر فنـی مرتع« بـوده اسـت. پس از دو سـال، 
ایشـان بـه عضویت شـورای عالی جنـگل، مرتع و خـاک درمی آید 
و در تاریخ دوم بهمن سـال 1349 به سـمت مشـاور وزیر منصوب 
می شـود. پـس از انحـالل وزارت منابع طبیعی و تشـکیل صندوق 
عمـران مراتـع، مهنـدس ایرانفـر بـه این صنـدوق منتقل شـده و تا 
سـال 1356 در آنجـا انجـام وظیفـه می کنـد. در زمـان حضـور 

ایشـان در صنـدوق عمـران مراتـع، رئیـس وقـت صنـدوق آقـای 
محسـن زاده به مهنـدس ایرانفر مأموریـت می دهد تـا کتابی درباره 
منابـع تولیـد علوفـه و غـذای دام در ایـران تألیف کنـد. این کتاب 
حاصـل تجربیـات عینـی و دانـش ایشـان در طول مـدت خدمت 
ارزشمندشـان در وزارت کشـاورزی اسـت و به صـورت کتابچه ای 
دسـت نویس در سـال 1366 توسـط مهنـدس ایرانفـر در اختیـار 
دکتـر علی اصغـر معصومـی قـرار می گیـرد. در این خصـوص دکتر 
معصومـی در دیباچـه کتـاب مذکـور )در حـال چـاپ( می گویـد: 
»در سـال های1363 و 64 در همسـایگی زنده یـاد مهنـدس جواد 
ایرانفر سـکونت داشـتم، تا این که ایشـان متوجه شـدند در مؤسسه 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع مشـغول بـه  کار هسـتم. معاشـرت ما 
بیشـتر شـد و گفت وگوهـا بیشـتر پیرامون مسـائل منابـع طبیعی و 
تشـکیالت آن و همچنیـن وظایـف و اقدامـات سـازمان جنگل ها 
و مراتـع صـورت می گرفـت. پـس از آنکـه اطمینـان ایشـان بـه 
این جانـب بیشـتر شـد، کتابچـه دست نویسـی را بـه من نشـان داد 
کـه پـس از مطالعـه آن متوجه شـدم مطالـب بسـیار جالب و در 
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نـوع خـود منحصربه فـردی در ارتبـاط بـا مراتـع، مدیریـت 
مرتـع و سـیر تحـوالت وزارت کشـاورزی به ویـژه سـازمان 
جنگل هـا و مراتـع در آن آمـده اسـت. تـا این کـه در سـال 
1366 بـا توجـه بـه کهولت سـنی کـه داشـتند، آن کتابچه را 
در اختیـار مـن گذاشـته و سـفارش کـرد تا نسـبت بـه چاپ 
آن اقـدام کنـم. بـرای چاپ ایـن مطالب چند بار سـعی شـد، 
ولـی هـر دفعـه به دالیـل مختلـف ایـن مهم میسـر نشـد. این 
کتابچـه به مـدت 30 سـال به صـورت امانـت نـزد مـن باقـی 
مانـد و همـواره این احسـاس وظیفه نسـبت به چـاپ آن در 

مـن وجود داشـته اسـت.« 
مهنـدس ایرانفـر ایـن کتـاب را بـا ذکـر خاطـرات خـود از سـال 
1318 کـه در گـرگان خدمـت می کرد، آغـاز می کند و درواقـع با بیان 
مطالبی جذاب و مشـاهدات عینی خود، سـیر تغییـرات وضعیت مراتع 
را بـه زیبایـی ذکر می کنـد. در ادامه کتاب، مطالب بسـیار ارزشـمندی 
درخصـوص مراتـع ایـران و مدیریـت آن به عنـوان مهم تریـن منبـع 
تغذیـه دام بیـان می شـود کـه حـاوی نـکات مهـم و منحصـر به فردی 
اسـت. در پایـان نیـز پیشـنهادات گران قـدری را برای بهبـود وضعیت 
مراتـع و تولیـد علوفـه ارائـه می دهنـد که شـاید اجرا و انجـام بخش 

زیـادی از ایـن پیشـنهادات هنوز هم ضرورت داشـته باشـد. 
پـس از تشـکیل آموزشـکده جنـگل و مرتـع گـرگان در سـال 
1336، مهنـدس ایرانفـر به عنـوان یکی از مدرسـان دروس مربوط به 
مرتـع همـواره بـا ایـن آموزشـکده همکاری داشـت. در دهـه 1340 
شمسـی و به خصـوص پـس از تشـکیل وزارت منابع طبیعـی، آمد و 
رفت کارشناسـان برجسـته خارجی و متخصص مرتع در ایران بیشـتر 
شـد. در ایـن راسـتا اسـاتیدی همچون گودویـن تدریـس واحدهای 
دانشـجویان  بـرای  را  مرتـع داری  طرح هـای  تهیـه  و  مرتـع داری 
آموزشـکده جنـگل و مرتـع گـرگان برعهـده داشـتند و در ایسـتگاه  

تحقیقاتـی همند آبسـرد دانشـجویان را بـا اقدامات عملـی مرتع داری 
آشـنا می کردنـد )شـکل 4(.  

مهنـدس جـواد ایرانفر، متأسـفانه در تاریخ نهم اردیبهشـت سـال 
1381 به علـت عارضـه قلبـی بـه دیـار حـق شـتافت و انبوهـی از 
تجربیـات و دانـش مرتـع داری را بـا خـود به خـاک سـپرد. در پایان 
الزم به ذکـر و یـادآوری اسـت کـه ارج نهـادن بـه بزرگانـی همچـون 
مهنـدس ایرانفـر در زمـان حیات شـان، ارزش صدچنـدان دارد و چه 
خـوب اسـت تا ایـن عزیزان در میان ما هسـتند از دانـش و تجربیات 

گران قدرشـان بهـره الزم برده شـود.
در اینجـا الزم اسـت از دوسـتان و اسـاتیدی کـه در راسـتای 
کسـب اطالعـات مـورد نیـاز به نویسـندگان یاری رسـاندند، تشـکر 
و قدردانـی شـود. از آقایان مهندس ارسـالن منصـوری، عضو محترم 
اسـد  مهنـدس  آقـای  آبخیـزداری،  و  مرتـع  جنـگل،  شـورای عالی 
پاریـاد، مدیـر کل محتـرم امـور اداری وزارت جهاد کشـاورزی برای 
کمـک بـه تهیـه اطالعـات و سـوابق شـغلی مهنـدس ایرانفـر، آقای 
دکتـر بهـروز ملک پـور و آقـای دکتر مهـدی فرحپور، اسـاتید محترم 
مرتـع داری کشـور و آقـای مهنـدس حسـن معین الدیـن، کارشـناس 
محتـرم و پیشکسـوت دفتـر فنـی مرتـع به پـاس عکس هایـی که در 

اختیـار گذاشـتند کمـال تشـکر و قدردانـی را داریم. 
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شکل 4- مهندس ایرانفر در جمع دانشجویان رشته مرتع داری در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد )سال 1347(


