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 در تاريـخ پرفراز و نشـيب كشـورمان مردان بزرگـي پا به عرصه 
وجـود نهاده انـد كـه خدمـات گهربارشـان نه تنهـا در مـدت حيـات 
آنهـا بلكـه در سـال هاي پـس از نبودشـان نيـز همـواره چـراغ راه 
رهروانشـان بـوده اسـت. اسـتاد كريم سـاعي، بنيان گذار علـوم نوين 
منابـع طبيعـي و تشـكيالت جنگلباني در ايران يكـي از نوابغ و نوادر 
عصـر مـا به حسـاب مي آيـد كه پس از گذشـت بيش از شـش دهه، 
هنـوز نظـرات و كتاب هايـش مورد اسـتفاده اهـل قلم علـوم جنگل 
و منابـع طبيعـي قـرار مي گيـرد و از نظراتـش در كارهـای اجرايی و 

علمـی بهـره می برند. 
در سـال 1289 هجري شمسـي مصادف بـا 1910 ميالدی هنوز 
چنـد سـالی از انقـالب مشـروطه ايـران نگذشـته بـود كـه در شـهر 
مقـدس مشـهد در خانـواده ای متديـن فرزنـدی پـا به عرصـه وجود 
گذاشـت كه پدرش نام وی را كريم نهاد. پدر ايشـان در شـهر مشـهد 
بـه شـغل تجارت سـنگ های قيمتـی ازجمله فيروزه اشـتغال داشـت 
و بـا بازرگانان ممالك آسـيايي و روسـيه به دادوسـتد مشـغول بود. 
ميـرزا علی اكبـر بـا فاضله خانمـی به نـام اميرجـان ازدواج كـرد كـه 
حاصـل زندگـی مشـترک آنـان دو فرزنـد به نام هـای كريـم و مهديه 
بـود. پـدر كريـم به لحـاظ مقتضيـات حرفه ای كـه بدان مشـغول بود 
به دفعـات در سـفر  و حضـر بـود و در آخريـن بـاری كـه فرزندش 
هفـت سـاله بـود به قصد تجـارت راهي ديـار آذربايجان و باكو شـد 
و در جريـان تظاهـرات و آشـوب های انقـالب بلشـويكی آن زمـان 
صدمـه ديـد و هرگـز از ايـن مسـافرت برنگشـت. از ايـن زمـان به 
بعـد كريم سـاعی تحـت سرپرسـتی پدربزرگ خـود كـه از بازاريان 
معـروف مشـهد بـه حسـاب می آمـد بزرگ شـد. انتظـار بـرای آمدن 
پـدر بي ثمـر بـود و اميدهـا بـه نوميـدي ختم شـد و سـرانجام همه از 
مراجعـت وی قطـع اميـد كردنـد. از ايـن پـس كريـم با توجـه به جو 
سياسـی- اجتماعـی آن زمـان كه قـدرت دولت هـای قاجاريـه رو به 
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افـول بـود خـود را بـراي مشـكالت بزرگي كـه روزگار بـراي او رقم 
زده بـود آمـاده مي كـرد. وي فـردي حسـاس بـود و رنج بي پـدري را 
از همـه پنهـان مي كـرد؛ دردهـا را در قلـب خـود فـرو مي ريخـت و 

شـتاب آلود بـه سـوي آينده مي شـتافت.
بررسـی زندگی مردی كه بانی تشـكيالت جنگلبانی و بنيان گذار 
علـوم منابـع طبيعی كشـور بـوده و دامنه افـكار و آثـار اقداماتش به 
زمـان حاضـر و حتـی آينـده نيز می رسـد نيازمنـد بازگويی شـرايط 

اجتماعـی، سياسـی و فرهنگـی دورانی اسـت كه در آن متولد شـده، 
بـا آنهـا بـزرگ شـده و زمينـه رشـد وی را فراهـم كـرده اسـت. به 
هميـن خاطـر كمـی بـه عقـب برمی گرديـم تـا اقداماتـی كـه اسـتاد 

سـاعی در عصـر خود انجـام داده بهتر درک شـود.
در زمـان پادشـاهی فتحعلی شـاه قاجـار بـه سـبك كشـورهای 
اروپايـی چهـار وزارتخانـه  بـرای رتق وفتـق امور كشـور ايجاد شـد 
كـه يكـی از آنهـا وزارت فوائـد عامـه بود. سـال های بعد تعـداد اين 
وزارتخانه هـا بـه 6 و سـپس بـه 9 وزارتخانـه رسـيد كـه ازجملـه 
می تـوان بـه وزارت معـارف و فالحـت و تجـارت در سـال 1250 
شمسـی اشـاره كرد. ايـن وزارتخانه ها پـس از بازگشـت ناصرالدين 
شـاه از اروپـا بـه 6 وزارتخانـه تقليـل داده شـد و سـپس برحسـب 
ضـرورت و پويايـی جامعـه بـه 13 وزارتخانه افزايش يافت. بيسـت 
سـال قبـل از اينكـه وزارت معـارف تأسـيس شـود در سـال 1230 
شمسـی بنـا بـه ضـرورت زمـان و بـه  تدبيـر و همـت بلنـد ميـرزا 
تقی خـان اميركبيـر مدرسـه دارالفنون افتتـاح و به دنبـال آن به تدريج 
مـدارس ديگـری برای اعتـالی فرهنگ و علوم در كشـور تأسـيس 
شـد. ده سـال قبـل از اينكـه اسـتاد كريـم سـاعی به دنيا بيايـد اولين 

مدرسـه فالحـت در سـال 1279 شمسـی در زمـان مظفرالدين شـاه 
به نـام مدرسـه فالحـت مظفـری با همـت وزير امـور خارجـه ايران، 
ميـرزا نصـراهلل خـان مشـيرالدوله تأسـيس می شـود. بـرای تدريس 
و انجـام تعليمـات كشـاورزی فـردی به نام مهندس داشـر از كشـور 
بلژيـك كـه دارای مـدرک ليسـانس كشـاورزی بود اسـتخدام دولت 
ايـران  شـده و مديريـت مدرسـه و تدريـس در آن بـه وی واگـذار 
می شـود. اوليـن مدرسـه كشـاورزی پـس از شـش سـال فعاليـت 

به دليـل ضعـف مالـی دولـت در سـال 1285 شمسـی تعطيل شـده و 
مهنـدس داشـر به كشـور خـود برمی گردد. اين مدرسـه شـبانه روزی 
در جنـوب تهـران و در قريـه دودانگه قرار داشـت. شـرايط شـركت 
در اين مدرسـه نيز آشـنايی با زبان خارجی و داشـتن سـنی بيشـتر 
از پانـزده سـال بـود. دوره تحصيـل در اين مدرسـه سـه سـاله بوده 
و عالوه بـر دانـش كشـاورزی، زبـان فرانسـه، عربـی و جغرافيـا نيز 
تدريـس می شـد. ايجـاد چنيـن مدرسـه ای در آن زمان توانسـته بود 
اثـرات بسـيار مثبتـی در ترويـج آمـوزش علمی و عملی كشـاورزی 
روزگار خـود بگـذارد و بـه هميـن سـبب آوازه و شـهرت آن تـا 
شـهرهای دور و نزديـك ازجملـه خراسـان هـم رسـيده بـود. قبـل 
تغييـر و تحـوالت وزارتخانه هـای  تولـد كريـم سـاعی و طـی  از 
كشـور در نخسـتين كابينـه مجلس شـورای ملـی وزارتخانه فالحت، 
تجـارت و فوائـد عامه ايجاد و در آن وزارتخانـه، اداره ای به نام اداره 
شوسـه، راه آهـن و جنگل هـا تأسـيس شـد. همچنيـن فـردی به نـام 
مهندس الممالـك به عنوان وزير معرفی  شـد. خوشـبختانه چهار سـال 
بعـد در سـال 1288 شمسـی بعـد از بـه توپ بسـتن مجلـس همين 
فـرد بـه سـمت وزيـر طـرق، شـوارع، معـادن و جنگل ها می رسـد. 

كريم و مهديه ساعی
ميرزاعلی اكبر، پدر مهندس ساعی )سمت راست(
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ايجـاد چنيـن اداره ای در آن زمـان نخسـتين نشـانه های توجه 
يـك  به عنـوان  جنگل هـا  ارزش  و  اهميـت  بـه  دولتمـردان 
محسـوب  اقتصـادی  و  حفاظتـی  حياتـی،  پشـتيبان  سيسـتم 
می شـود. در سـال 1296 شمسـی هنگامی كه كريم سـاعی به 
سـن هفت سـالگی رسـيد و وارد كالس اول دبسـتان  شـد بعد 
از يـازده سـال تعطيلـی مدرسـه فالحـت مظفری، مدرسـه ای 
ديگـر به همـت مرحوم حسـين عـال، وزيـر فالحـت، تجارت 
و فوائـد عامـه تأسـيس  شـد. در هميـن تاريـخ با پشـتيبانی و 
همـت ايشـان و مديريت اسـتاد سـعيد نفيسـی، اسـتاد ادبيات، 
مجلـه ای به نـام فالحـت و تجـارت منتشـر شـد كـه ماهی دو 
بـار بـه چاپ می رسـيد. حسـين عال بـا ديـدن و خواندن ايـن مجله 
خوشـحال شده و اسـتاد نفيسـی را به مديريت اداره فالحت منصوب 
كـرد. اسـتاد نفيسـی بـه مـدت دو سـال در اين سـمت بـود و مجله 

بعـد از يـك  سـال و نيـم بعـد از كناره گيری ايشـان منتشـر شـده و 
درمجمـوع 77 شـماره از آن منتشـر شـد. انتشـار ايـن مجلـه نقش 
بسـيار مهمـی در بـاال بردن دانش كشـاورزی مردم آن زمان داشـت. 
مرحـوم عـال چـون بـه اهميـت كشـاورزی آگاه بـود در وزارتخانه 
مربوطـه شـورای فالحتـی تشـكيل داد. اعضـای ايـن شـورا تصميم 
گرفتنـد يـك باب مدرسـه عالی فالحت در شـهر تهران يا شـهرهای 
اطـراف و يـك بـاب مدرسـه عملی فالحـت در يكی از روسـتاهای 
اطـراف تهران تأسـيس كنند. تأسـيس مدرسـه عالی فالحـت به دليل 
نبـود معلمـان متخصـص و امكانـات مالـی ميسـر نشـد اما مدرسـه 
عملـی فالحـت در سـال 1296 شمسـی بـا نـام دبسـتان برزگـران 
كـرج در بـاغ فالحتـی و اراضـی زراعتـی قصـر قاجاريـه و توابـع 

آن )بـاغ سـليمانيه( تأسـيس شـد. ايـن بـاغ را حـاج محمدحسـين 
خـان صدراعظـم اصفهانی، مسـتوفی الممالك و صدراعظـم فتحعلی 
شـاه بـرای دامـاد خـود سـليمان ميـرزا پسـر فتحعلی شـاه سـاخته 
بـود. دوره تحصيـل در ايـن دبسـتان يـك سـال در نظر گرفته شـده 
بـود. همچنيـن سـن دانش آمـوزان نبايـد از پانـزده سـال كمتـر بوده 
و متقاضـی بايـد بنيـه ای قـوی داشـت. چنـد سـال قبل از تأسـيس 
ايـن مدرسـه كارشناسـی از كشـور اتريـش به نـام هانس شـريكر به  
اسـتخدام دولـت درآمده بـود و مديريـت فنی اين مدرسـه را به عهده 
ايشـان گذاشـتند. از نـكات مهمـی كـه در مواد درسـی اين دبسـتان 
بـا عنـوان تربيـت جنگل هـا  به چشـم می خـورد تدريـس درسـی 
به طـور عمـوم و كائنـات و جو اسـت كه شـايد بی ارتبـاط با حضور 
هانـس شـريكر به عنـوان كارشـناس جنـگل كـه بعدها به اسـتخدام 
جنگلبانـی ايـران درآمـد، نبـود. در سـال 1296 شمسـی به موجـب 
تصويبه نامـه  هيئـت وزيـران در تشـكيالت وزارت فالحت، تجارت 
و فوائـد عامـه يـك دايـره وزارتـی، اداره كابينـه و پرسـنل و دو 
اداره كل فوائـد عامـه و فالحـت ايجـاد  شـد. اداره كل فوائـد عامه به 
امـور راه، راه آهـن و شوسـه اختصاص داشـت ولـی اداره كل فالحت 
به سـه شـعبه تجـارت، فالحت و جنگل تقسـيم شـده و بـرای اولين 
بـار مديريـت جنگل هـا دارای اداره ای مسـتقل شـد. در اواخر سـال 
1296 شمسـی، هانـس شـريكر از مديريت مدرسـه برزگـران تغيير 
پسـت داد و بـه اداره كل فالحـت منتقـل شـد تـا در شـعبه جنـگل 
مشـغول بـه كار شـود. در سـال 1297 شمسـی از سـوی رياسـت 
شـعبه جنـگل يـك نفـر نقشـه بردار به نـام آقـای احمـدی به همـراه 
دو نفـر ديگـر بـرای تفكيـك جنگل هـای دولتی از خصوصـی عازم 
شـمال  شـدند كـه به دليـل مزاحمت هـا و مخالفت هايـی كه از سـوی 
مالـكان خصوصـی جنگل هـا بـا ايـن گـروه اعزامی صـورت گرفت 
و همچنيـن مصـادف شـدن ايـن اقـدام بـا قيـام ميـرزا كوچك خان 
جنگلـی بـدون نتيجه بـه تهران بازگشـتند. در سـال 1299 شمسـی 
از سـوی مدير شـعبه جنـگل وزارت فالحت، تجـارت و فوائد عامه 
اداره ای ابتدايـی در شـمال ايـران به منظـور نقشـه برداری و تفكيـك 
اراضـی جنگلـی خصوصـی و دولتـی و تعييـن جنگل هـای مخروبه 
و بكـر تأسـيس شـد. در ابتـدا ايـن اداره جايـگاه مسـتقلی نداشـت 
امـا بعد هـا در سـال 1302 شمسـی در شـهر بابـل فعلـی كـه قبـاًل 
مشهدسـر  ناميـده  می شـد اداره مذكـور افتتـاح شـد و مديريـت آن 
را بـه هانـس شـريكر كـه از قبـل بـا ايـن اداره همـكاری داشـت 
واگـذار كردنـد. در ايـن زمـان بازرگانان روسـی و يونانی براسـاس 
قراردادهايـی كـه بـا دولـت ايران منعقد شـده بـود مشـغول تجارت 
بلـوط،  گونه  هـای شمشـاد،  ازجملـه  ايـران  غـارت چوب هـای  و 
راش و ملـج بودنـد. همپـای ايـن تحـوالت در تشـكيالت اداری 
كشـور و به وجـود آمـدن ادار ه ای مسـتقل بـرای جنگل هـا در بعـد 
امـور آمـوزش كشـاورزی نيـز تغييـر و تحوالتـی روی داد و اوليـن 
دانش آموختـگان مدرسـه برزگـران در سـال 1299 شمسـی فـارغ 
التحصيـل شـدند. ايـن مدرسـه در سـال 1300 شمسـی از وزارت 
فوائـد عامـه جدا شـده و بـه وزارت خالصجات پيوسـت و به تهران 
منتقـل شـد. امـا مدتی بعد متأسـفانه به دليل نداشـتن معلـم و نواقص 
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ديگـر منحـل شـد. در همين زمـان مدرسـه ابتدايی فالحتـی ديگری 
در پـارک امين الدوله در جنوب تهران تأسـيس شـد و شـاگردانی كه 
بـه آن راه يافتنـد دارای گواهينامـه تحصيلـی ابتدايی بودند. رياسـت 
ايـن مدرسـه در ابتـدا بـه سـرتيپ موسـی خان وزيـری و بعد هـا در 
سـال 1301 شمسـی به ميرزا محمودخان فاتح كه از كشـور فرانسـه 
فارغ التحصيـل شـده بود واگذار شـد. مـدت تحصيل در اين مدرسـه 
يـك سـال بـود كه شـش مـاه آن صـرف آموزش هـای نظری شـده 
و بقيـه بـه كار هـای عملی پرداخته می شـد. در سـال 1302 شمسـی 
تعـدادی از مستشـاران آمريكايـی بـه ايـران دعـوت شـدند كـه بـا 
كمـك آنـان مدرسـه ابتدايـی فالحتـی به مدرسـه متوسـطه فالحتی 
و صنايـع روسـتايی ارتقـا يافـت و دانش آموزانـی كـه دارای مدرک 
سـيكل يا باالتـر بودنـد، در آن پذيرش می شـدند.  دوره تحصيلی در 
ايـن مدرسـه سـه سـال در نظر گرفته شـده بـود؛ به اين صـورت كه 
دو سـال آن در تهـران، كالس هـای نظـری بـود و دانش آمـوزان يك 
سـال را نيـز در كـرج بـه دوره عملـی آموزش كشـاورزی مشـغول 
می شـدند. مدرسـه متوسـطه فالحتـی سـه دوره فعاليت كـرد و پس 
از آن منحـل شـده و همـه امـوال آن بـه كـرج منتقل شـد. در سـال 
1306 شمسـی مدرسـه عالـی فالحـت در كـرج تأسـيس و شـروع 
بـه كار كـرد. اين مدرسـه به صورت رسـمی در سـال 1309 شمسـی 
بـا حضـور رضاشـاه، تيمورتـاش وزير دربـار و  مصطفـی قلی بيات 

شـد. افتتاح 
برنامه نويسـی اولين مدرسـه عالـی فالحت در كرج توسـط احمد 
حسـين عـدل و محمـود فاتـح بـا كمـك و همـكاری مصطفـی قلـی 
بيـات كـه به عنـوان بانيـان كشـاورزی نوين ايران شـناخته می شـوند، 

انجام شـد. 
در كـوران چنيـن اتفاقاتـی، كريـم سـاعی تحصيـالت ابتدايی و 
متوسـطه را تـا مقطـع سـيكل در مشـهد  مقـدس گذرانـد. يكـی از 
فرزنـدان سـاعی  نقـل می كنـد كـه در هميـن زمـان پدرش بـا يكی 
از همكالسـی های خـود تصميـم می گيرنـد كـه بـرای ادامـه تحصيل 
پيـاده بـه باكـو عزيمـت كننـد. آنهـا در روز موعـود بـه راه می افتند 
و به دليـل بی تجربگـی پـس از يـك روز راهپيمايـی بـه نقطـه اول 
می رسـند و بـدون هيـچ نتيجـه ای به منـزل برمی گردند. مادر ايشـان 
بـا توجـه به شـناختی كـه از وضعيـت تحصيلـی، هـوش، ذكاوت و 
توانمندی هـای فرزنـد خـود داشـت وی را ترغيـب كرد كه بـه تهران 
رفتـه و ادامـه تحصيـل دهد. سـاعی پـس از آنكـه در سـال 1306 
شمسـی تصديـق كالس نهم خود را درحالی كه شـانزده سـال بيشـتر 
نداشـت بـا موفقيت كسـب كرد، درخواسـت مـادر را اجابـت كرده و 
عـازم تهران شـد. وی در مدرسـه عالـي فالحت تهران كـه رئيس آن 
ميـرزا محمودخـان فاتـح )فارغ التحصيـل فرانسـه( بود ثبـت نام كرد 
و مشـغول بـه تحصيـل شـد. پس از گذشـت يك سـال اين مدرسـه 
منحـل اعـالم شـد و شـرط ورود به مدرسـه عالـي را داشـتن ديپلم 
كامـل متوسـطه اعـالم كردنـد. در جوار مدرسـه عالـی فالحت براي 
دانشـجويانی كـه بـا مـدرک سـيكل وارد ايـن مدرسـه شـده بودنـد 
كالس چهـارم دبيرسـتان ايجـاد و نسـبت بـه ثبـت نام آنهـا ازجمله 
كريم سـاعی اقدام شـد. تحصيالت متوسـطه ايشـان تا دريافت ديپلم 

در كـرج سـپری شـد و قـرار بـود در خرداد مـاه 1309 شمسـی در 
امتحانـات ششـم متوسـطه وزارت معـارف شـركت كند كـه به علت 
هجـوم ملـخ دريايـي در اقصـي نقـاط ايـران، داوطلبانـه و از روی 
عالقـه ای كـه به امـر كشـاورزی و آب و خـاک اين مملكت داشـت 
برای مشـاركت در مقابله با اين آفت عازم خراسـان شـد. در خرداد 
هميـن سـال در بحبوحـه فعاليت هـای دفـع آفـت ملـخ دريايـي، در 
مشـهد در امتحانـات نهايـی شـركت كرد كـه منجر به دريافـت ديپلم 
در ايـن شـهر شـد. در ادامـه تحصيـالت در مهـر ماه همين سـال در 
كالس اول مدرسـه عالـي فالحـت ثبت نام  كـرد. كريم سـاعي دوران 
تحصيـل خـود را بـا شـتاب گذرانـد. گويي عجله داشـت تـا هرچه 
زودتـر در ايـران و خارج از كشـور كالس ها و مـدارج علمي را طي 
كنـد و به دنبـال وظيفه و مسـئوليت اساسـي خود برود. وي در سـال  
1310 شمسـی در امتحانـات اعـزام محصـالن بـه اروپـا درحالي كه 
هنـوز امتحانـات دانشـكده را بـه پايـان نرسـانده بود شـركت كرد و 
در آزمـون مربوطـه بـا نمـره عالی قبـول شـد. در پاييز همان سـال 
از راه دريايـی و بنـدر انزلـی به همـراه فـردی به نام آقـای ملكوتی و 
پنـج نفـر از اعزام شـدگان رشـته كشـاورزی ازجمله مهنـدس فرزانه 
و مهنـدس رياحـی بـه فرانسـه عزيمـت كـرد. وی يـك سـال در 
دانشـگاه شـهر اورلئان و يك سـال نيز در دانشـگاه مونپليه فرانسـه 
بـه تحصيـل پرداخـت. وی همچنيـن تابسـتان ها در اين دانشـگاه ها 
بـه كارهـای عملـی  پرداخـت و دوره هايـی را سـپری كـرد. پس از 
دريافـت ديپلـم كشـاورزی در امتحانـات كنكور انسـتيتو  ناسـيونال 
آگرونوميـك فرانسـه )INA( كـه از مراكـز معـروف و معتبـر علمـي 
جهـان به حسـاب می آمـد شـركت كرد و پـس از دو سـال تحصيل و 
قبولـی بـا موفقيت چشـمگيري در سـال 1312 شمسـی از اين مركز 
علمي فارغ التحصيل شـد. تحصيالت درخشـان او در فرانسـه زبانزد 
خـاص و عـام شـد به طـوري كـه تعجب افـرادي چـون دكتـر عدل 
را كـه در فرانسـه درس خوانـده بـود، برانگيخت. اسـتعداد شـگرف، 
دانـش عميق در مهندسـي، رياضيـات و هنر، همچنيـن ادب و هوش 
سرشـار سـاعي بـه او شـخصيتي بين المللـي داده بـود به طوري كـه 
موفقيت هـاي  به دليـل  فرانسـه  در  تحصيـل  سـال هاي  همـان  در 
 Revue كم نظيـري كـه كسـب كرده بـود مجله معـروف و تخصصـي
de Bois بـه چـاپ عكـس و زندگي نامـه سـاعي پرداخـت و او را 

به عنـوان يكـي از نوابـغ و نـوادر علمـي جهان معرفـي كرد.
 اسـتاد محمـد طباطبايـی در خاطراتـش از زبان اسـتاد سـاعی 
نقـل می كنـد كـه روزی وی در اتاقـش مشـغول درس خوانـدن بوده 
كـه يكـی از دوسـتانش بـه او سـر می زند و تشـويقش می كنـد تا با 
هـم اوقاتـی را در شـهر  پاريـس و مكان هـای تفريحـی آن خـوش 
بگذراننـد. اسـتاد سـاعی در جواب آن مـرد می گويد: »مـا هر دو از 
ايـران بـه اينجا آمده ايـم و می دانيم كـه مردم ايران بسـيار كم بضاعت 
و فقيـر هسـتند. بعضـی از آنهـا حتـی لباس مناسـب و كافـی ندارند 
و برخـی از داشـتن كفـش نيـز محرومند ولـی اين قدر شـرف، آبرو 
و حيثيـت دارنـد كـه از هزينه شـكم خـود و افـراد خانواده شـان كم 
می گذارنـد و هزينـه مـن و تـو را پرداخـت می كننـد! آنهـا مـا را به 
كشـور فرانسـه فرسـتاده اند كـه بياييـم درس بخوانيم و انسـان وارد 
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و كارآمـدی شـويم و برگرديـم بـه مملكتمـان خدمـت كنيـم. 
حـاال شـما بنده را بـه خوشـگذرانی دعوت می كنيد.« سـاعی 
بـا  پشـتوانه چنيـن افـكاری كـه ناشـی از عمق مردم دوسـتی 
و آگاهـی از مسـئوليت های خـود بـود كـه خـود را در مقابـل 
ملـت ايـران پاسـخگو می دانسـت، بـه فعاليت هـای آموزشـی 

داد.   ادامه 
پـس از خاتمـه تحصيالت در فرانسـه بـراي ادامه تحصيل 
بـا كشـتی عـازم كشـور آمريـكا شـده و در ايالـت كاليفرنيـا 
در دانشـگاه  معـروف بركلـي رشـته جنـگل را انتخـاب  كـرد. 
رياسـت دانشـكده ابتـدا بـه سـاعی پيشـنهاد و توصيـه كـرد 
كـه چـون ايشـان قبـاًل رشـته مهندسـی كشـاورزی را خوانـده و 
درجـه مهندسـی را دريافـت كـرده، بهتر اسـت بـرای ادامـه تحصيل 
بـه دانشـگاه ديويـس مراجعـه كنـد؛ سـاعی اظهار كـرده بـود كه از 
كودكـی عاشـق درخـت و جنگل بـوده و آرزو داشـته در ايـن زمينه 
دانـش خـود را اضافـه كند و چـون آب و هوای ايران خشـك اسـت 
و پوشـش جنگلـی كمـی دارد، قصـد دارد پـس از بازگشـت در اين 
زمينـه بـه ميهـن خـود خدمت كـرده و ايران را سرسـبز كنـد. رئيس 
دانشـگاه چـون عالقه منـدی و پافشـاری ايـن مهنـدس جـوان را 
می بينـد فـوراً بـه او تبريـك گفتـه و بـا درخواسـتش بـرای ادامـه 
تحصيـل در رشـته جنـگل موافقـت می كند. سـاعی در سـال 1316 
شمسـی پـس از دريافت مدرک كارشناسـي ارشـد در رشـته جنگل 
بـا كوله بـاري از دانـش و تجربـه و عشـق بـه خدمـت عـازم ايـران 
مي شـود و بـه سـراغ همان رشـته اي مـی رود كـه در آن بـه تحصيل 
پرداختـه بـود. او بـه خوبي مي دانسـت كه حيات كشـورش وابسـته 
بـه منابـع طبيعـي اسـت و جنـگل و درخت نقـش اساسـي در بقاي 

دارد.  جامعـه  زندگي 
جنگلبانـی  تشـكيالت  احـوال  و  اوضـاع  از  اطـالع  به منظـور 
كشـور و نقش سـاعی در به وجـود آوردن اداره جنگل ها الزم اسـت 
بـرای روشـن شـدن ذهن خواننـدگان محتـرم كمی به عقب برگشـته 
و كارهايـی را كـه در شـعبه جنـگل وزارت فوائـد عامـه بـه اجـرا 
درآمـده توضيـح داده شـود. همان طوری كـه در سـطور قبـل گفتـه 
شـد اوليـن تشـكيالت رسـمی و توجـه عملـی بـه منابـع طبيعی در 
سـال 1296 شمسـی بـا تأسـيس شـعبه جنـگل به منظـور مديريـت 
آن  به دنبـال  شـد.  ايجـاد  عامـه  فوائـد  وزارت  در  طبيعـی  منابـع 
نقشـه برداری از ايـن جنگل هـا آغـاز و اداره هايـی در شـمال ايجاد 
شـد كـه مديريـت آن را بـه هانس شـريكر واگـذار كردند. در سـال 
1302 شمسـی دولـت ايران بـرای كمك بـه هانس شـريكر و انجام 
مديريـت بهتـر جنگل هـا، مهندسـی را از كشـور آلمـان به نـام فنـدم 
هاگـن به مـدت سـه سـال اسـتخدام كـرد تـا برنامه ريـزي جديـدي 
بـراي مديريـت جنگل هـا انجـام شـود. آنـان بـا همفكـری يكديگر 
بـرای سـاختار سـازمانی جنگلبانی در شـمال كشـور دو تشـكيالت 
اداری ايجـاد كردنـد كـه يكـی از آنهـا »تشـكيالت گيالن« بـود كه 
بـه رياسـت فـردی به نام سـركارات ايجاد شـد. وی قباًل در شـيرگاه 
معـاون هانس شـريكر بـود. بعدها »تشـكيالت مازنـدران و گرگان« 
هـم ايجـاد شـد كـه مسـئوليت آن با هانـس شـريكر بـود. همچنين 

به منظـور هدايـت امـور و برنامه ريزی های الزم در مركز، تشـكيالتی 
را به وجـود آوردنـد كـه رياسـت آن را به يـك مهندس ايرانـی به نام 
ميرمنصور خمسـی واگـذار كردند و فنـدم هاگن به عنوان كارشـناس 
در آن اداره مشـغول بـه كار شـد. هانـس شـريكر بـرای جنگلبانـی 
ايـران زحمـات زيـادی كشـيد و اقدامـات مؤثـري بـراي حفاظـت 
از جنگل هـا در اداره جنگلبانـي وقـت انجـام داد. اوليـن نظام نامـه 
حفاظـت از جنگل هـا در سـال 1302 شمسـی از سـوی ايـن مرد و 
همـكار خوش قلبـش، فنـدم هاگن بـه هيئت دولت پيشـنهاد شـد كه 
مـورد تصويـب قـرار گرفـت و بـرای اجـرا به دوايـر مربوطـه ابالغ 
شـد. فنـدم هاگـن مرد بسـيار محترم، باسـواد و خوش نيتی بـود و با 
عملكـردی كه داشـت برای سـه سـال بعـد، مأموريـت وی را تمديد 
كردنـد و درنهايـت در سـال 1307 شمسـی به مأموريـت وی خاتمه 
داده شـد. وی بنـا بـه عالقه منـدی كـه بـه جنگل هـای ايران داشـت 
به كشـور خود بازنگشـت و در ايران ماندگار شـد. او با شـريكر در 
زمينـه برگـزاری كالس هـاي آموزشـی بـراي تربيت نيروي انسـاني 
بـدون هيچ گونـه مسـئوليت اداری و چشمداشـتی همـكاری می كرد. 
آنها در سـال 1309 شمسـی نخسـتين دوره آموزش جنگلباني را در 
زمانـي كـه سـاعي عـازم تحصيـالت عاليـه در فرانسـه بـود برگزار 
كردنـد. در اواخـر هميـن سـال فـرد ديگـری به نـام لويـی نيكـه از 
كشـور فرانسـه بـه  اسـتخدام دولـت ايـران درآمـد و در اوليـن اقدام 
خـود بـا توجـه به نفـوذی كـه داشـت ميرمنصـور خمسـی و هانس 
وزارت  سـال 1309 شمسـی  در  كـرد.  بركنـار  كار  از  را  شـريكر 
فالحـت، تجـارت و فوائـد عامـه بـه دو وزارتخانـه اقتصـاد شـامل 
ادارات فالحـت، تجـارت و معادن و ديگری وزارت راه تقسـيم شـد. 
لويـی نيكـه پـس از آغـاز بـه كار در  اواخـر سـال 1309 شمسـی 
در شـعبه جنـگل اقداماتـی را به منظـور سروسـامان دادن بـه امـور 
تشـكيالتی و امـور اداری انجـام داد. وی در سـال 1311 شمسـی 
مقـررات جديـدی را بـرای حفاظـت و حراسـت جنگل ها  پيشـنهاد 
كـرد و بـه تصويـب رسـاند كـه به سـرعت هـم بـرای اجـرا بـه تمام 
ادارات تابعـه ابـالغ شـد. كارشناسـان و قرقبان های جنـگل به منظور 
حفاظـت جنگل هـا، ايـن مقـررات را از روی حسـن وظيفـه اداری 
گرفتـه  جنـگل  تخريب هـای  از  بسـياری  جلـوی  و  كردنـد  اجـرا 
شـد. مالـكان خصوصـی كـه بـا چنيـن سـخت گيری هايی مواجـه 
شـده بودنـد و نمی خواسـتند از مقرراتـی كـه وضـع شـده اطاعـت 
كننـد توسـط متنفـذان و عوامـل خـود برخوردهـای كاركنـان اداره 
جنگلبانـی را محكـوم كرده و با سـعايت آنان توسـط عواملشـان در 
دربـار، رضاشـاه را مجبـور كردند تا دسـتور انحالل سـازمان نوپای 
جنگلبانـی را اعـالم كـرده و بودجـه آن را قطـع كند. بـا انحالل اين 
سـازمان و ايـن اقـدام نابخردانـه، ضربـه مهلكی بـه سـاختار نوپا و 
تشـكيالتی كـه می رفـت به پيشـرفت های بهتـری در زمينـه حفاظت 
و مديريـت جنگل هـای كشـور نائـل شـود، وارد آمد. يك سـال بعد 
از ايـن اتفاقـات، دولـت مركـزی مجبور شـد بـرای رتق و فتـق امور 
جنـگل بـا اسـتفاده از بودجه سـاير ادارات به منظـور حفاظت جنگل 
تحت نظـر مديـران ادارات كشـاورزی، افـرادی را به عنـوان قرقبـان 

كند.   اسـتخدام 
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در سـال 1316 شمسـی پـس از بازگشـت مهنـدس سـاعي بـه 
ايـران كليـه تشـكيالت جنگلبانـي ايـران در اداره كل فالحـت منحل 
شـده بـود. در ايـن زمـان، فقـط يـك نفـر به نـام آقـای صادقـی در 
پشـت ميـزی كه در يكـی از سـالن های ايـن وزارتخانه قـرار گرفته 
بـود و بهره و عـوارض درختـان مقطوعه جنـگل را دريافت می كرد، 
مـی داد.  پاسـخ  جنـگل  زمينـه  در  مراجعه كننـدگان  سـؤاالت  بـه 
مهنـدس سـاعی در بـدو ورود و اسـتخدام در اداره كل فالحـت بـا 
چنيـن وضعيـت آشـفته اداری و مشـكالت بسـيار زيـادی روبـه رو 
شـد. وی در اوليـن اقـدام بـا حضـور يـك كارمنـد و يك ميـز و دو 
صندلـي واحـدي به نام دايـره جنـگل را در اداره كل فالحت پي ريزي 
كـرد. ايـن واحد در سـال 1317 شمسـی به طور رسـمی در اداره كل 
فالحـت مركز تشـكيل شـد كه رياسـت آن بـا كريم سـاعي بود. وي 
از بـدو تصـدي دايـره جنگل بـه فكر تشـكيل يك نظـام جديد براي 
اداره جنگل هـا بـود و درنهايـت بر اثـر فعاليت و تالش شـبانه روزي 
موفق شـد اداره جنگلباني را در سـال 1319 شمسـي به وجود آورد.  
دامنـه افـكار و همـت وی به قـدری بلنـد بود كه بـه اين مقـدار اكتفا 
نكـرد و درصدد تشـكيل سـازمان بزرگ تری بـراي اداره جنگل هاي 
كشـور بـود؛ به همين دليل گزارشـي مبنـي بر لزوم ايجاد تشـكيالت 
جنگلبانـي تهيـه كـرد كـه به وسـيله رئيـس كل وقـت كشـاورزي كه 
شـخصي به نـام رام بـود به اطـالع رضاشـاه رسـيد. اداره كل فالحت 
در سـال 1319 شمسـی بـه اداره كل كشـاورزی تغييـر نـام داد و 
در نيمـه دوم سـال 1320 شمسـی اداره كل كشـاورزي بـه وزارت 
كشـاورزي تبديـل شـد. بـر اثـر چنيـن تغييرات تشـكيالتی بـود كه 
در سـال 1321 شمسـی اداره جنگلبانـي بـه اداره كل جنگل ها تبديل 
شـد و سـازمان منطقـه اي جنگلباني در گيـالن، تنكابـن، مازندران و 

گـرگان زيـر نظـر رؤسـاي ادارات كشـاورزي به وجـود آمد.
مهنـدس سـاعی در سـال 1320 شمسـی بـر مبنـای بررسـی ها 
و تحقيقـات مقدماتـی، جنگل گردشـی و محاسـبات رياضـی روی 
تـا  بيـن 18  را  نقشـه های موجـود، مسـاحت جنگل هـای كشـور 
19 ميليـون هكتـار بـرآورد كـرد. او در ايـن محاسـبات جنگل های 
زاگـرس را 10 ميليـون هكتار و جنگل های شـمال كشـور را سـه و 
نيـم ميليـون هكتار محاسـبه كرد. سـاعی اظهار كـرده بود كه براسـاس 
شـناختی كه از پتانسـيل جنگل های ايران سـراغ دارد در ايران باسـتان 
وسـعت جنگل هـای كشـور بالغ بـر 30 ميليـون هكتار بوده اسـت. وی 
در هميـن زمـان برای اولين بار جنگل هـای ايران را براسـاس نوع گونه، 
مناطـق جغرافيايـی و اقليمـی طبقه بنـدی كـرد كـه شـامل جنگل  های 

شـمال، ارس، بلوط، پسـته، گرمسـيری و كويـری بود.  
سـاعي فـردي بـود كـه توانسـت بـا شـجاعت، بـراي نخسـتين 
لـزوم  بـه  را  مقامـات دولتـي زمـان خـود  افـكار  ايـران،  بـار در 
آسـاني  و  سـاده  كار  كـه  كنـد  متوجـه  جنگل هـا  علمـي  اداره 
پرداخـت  اساسـي  مسـئله  دو  بـه  خـود  كار  ادامـه  در  وي  نبـود. 
جنگل هـا مديريـت  كـردن  قانونمنـد   -1 از:  عبارتنـد  كـه 

2- آمـوزش و تشـكيل كالس هـا و دوره هـاي آموزشـي متوسـطه. 
 اسـتاد سـاعی بـا توانمنـدی و در پـی اصول اساسـی كـه برای 
برنامـه كاری خـود پی ريـزی كـرده بـود به موضـوع تدويـن قوانين 

حقوقـی بـرای فعاليت هـای جنگلبانـی اعتقـاد راسـخی داشـت و 
در اوليـن اقـدام به دنبـال تالش هـاي فـراوان بـا كمـك بسـياري از 
همكارانـش ازجملـه مهنـدس بنـان كـه در فرانسـه درس جنگلبانی 
خوانـده و از انسـتيتوی آگرونوميـك ژامبلـو بلژيك فـارغ التحصيل 
شـده بـود توانسـت در 17 دي مـاه 1321 شمسـی نخسـتين قانـون 
جنگلبانـي ايـران را بـه تصويـب مجلـس شـوراي ملي برسـاند. در 
قـدم بعـدی سـاعی تـالش كـرد تـا در جهـت آگاه سـازی اذهـان 
عمومـی و كاركنـان دولـت و همچنين تأميـن نيروی انسـانی كارآمد 
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 استاد مهندس كريم ساعی با گروهی از دانشجويان
 )نفر سوم  ايستاده سمت راست(

 استاد مهندس كريم ساعی )استاد جنگل( سمت چپ، استاد مهندس ابراهيم ناجی 
)استاد خاک شناسی( سمت راست
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به عمـل آورد. وی در سـال 1321  را  اقدامـات سـنجيده ای 
شمسـی نشـريه اي به نام »شـمه اي دربـاره جنگل هـاي ايران« 
را منتشـر كرد. وی سـپس به منظـور عملی كـردن اهداف خود 
مبنـی بر تربيـت نيروی انسـانی توانا و آگاه به دانشـگاه تهران 
و دانشـكده كشـاورزی كـرج مراجعـه كـرد و در اوليـن اقدام 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی را بـه رياسـت ايـن دانشـكده 
پيشـنهاد داد. تصدي اداره كل جنگل ها تا اواسـط سـال 1324 
شمسـی با مهندس سـاعي بـود. مديريـت وي در اين سـال ها 
بـا مشـكالت فراوانـي همـراه بـود، امـا خم بـه ابرو نيـاورد و 
يك تنـه بـه جنـگ تمامـي موانـع رفـت. در كشـوري كـه در 
آن زمـان موفقيـت هـر فـرد احتياج بـه خانـواده بانفوذ و پشـتيباني 
عالي مقامـي داشـت، كريـم سـاعی بـا اتـكا بـه نيـروي دانـش و 
همـت بلنـد خـود بـا دسـتان خالـي بـه كار پرداخـت. در آن زمـان، 
تنگ نظـران و غارتگـران منابع طبيعي از كار سـاعي ناخشـنود بودند 
و بـه هـر حيلـه اي دسـت می زدنـد تـا مانـع كارهـاي قانونمند وي 
شـوند. ايـن افراد سـودجو سـرانجام توانسـتند نا جوانمردانـه پرونده  
تخلـف خـروج غيرقانونـی و بـدون پروانه حمل چوب براي سـاعی 
بسـازند و او را روانـه ديـوان عدالـت اداری كنند. مردي كـه تاكنون 
تمامـي تـالش خـود را بـراي نجـات جنگل هـا در طبـق اخـالص 
نهـاده بـود اكنـون بايـد بـه اتهـام غـارت امـوال عمومـي در برابـر 
بازپـرس و دادسـتان قـرار مي گرفـت. دشـمنان در پـي آن بودنـد تا 

او را از پـاي درآورنـد و سـاقط كننـد. امـا سـاعی همـواره مي گفت 
كـه »مـن بـه ماننـد ميخـي مي مانـم كه هـر چه بـر سـرش مي كوبند 
بيشـتر در چـوب فـرو مـي رود.« حقوق و مزايـاي او را قطـع كردند 
تـا محتـاج ايـن و آنـش كننـد. به خيابـان انقـالب رفت و مغـازه اي 
اجـاره كـرد و به شـغل شـريف كتاب فروشـي مشـغول شـد. پرونده 
مجهـول كاميـون چـوب قاچاق دسيسـه اي بود تـا وي را از هسـتي 
سـاقط كننـد. امـا مـردي كـه خـود قانـون جنگل را نوشـته بـود در 
مقابـل دادسـتان چنـان يك تنه از خود دفـاع كرد كـه تعجب همگان 
به خصـوص بازپـرس را برانگيخـت و همگي اعتـراف كردند كه حق 
بـا سـاعي اسـت. سـرانجام وقتـي از دادگسـتري بيرون آمـد و خبر 
موفقيـت او بـه گـوش يارانش رسـيد، همه غرق در شـادي و شـور 
شـدند و بـار ديگـر فرزنـد ملـت روسـفيد و بـا غـرور و جبـروت 

خاصـي حقانيـت خـود را به اثبات رسـاند.
پس از افتتاح مدرسـه عالی فالحت توسـط رضاشـاه در 1309 
شمسـی، رياسـت آن را به احمدحسين عدل سـپردند و دبيرستانی در 
سـال 1311 شمسـی در كنار آن سـاختند. بعد از احمد حسـين عدل 
افرادی مانند ميرمنصور خمسـی و بعد از آن در سـال 1313 شمسـی 
پروفسـور گائوبا، اسـتاد گياه شناسـی، سـمت مديريت مدرسـه عالی 
فالحـت را بـر عهده داشـتند. حبيب اهلل ثابتـی به همراه اسـفندياری و 
ملكـی كه هر سـه از شـاگردان پروفسـور گائوبـا بودند از دانشـكده 
كشـاورزی فارغ التحصيـل شـدند و ثابتـی به عنـوان كارشـناس بـه 

 استاد ساعی به همراه دانشجويان و همكاران در عمليات دانشجويی جلو هتل رامسر 
)رديف جلو نفر پنجم از سمت راست(

استاد ساعی در شورای دانشكده كشاورزی

استاد مهندس كريم ساعی )نفر اول از سمت راست(

استاد ساعی چند روز قبل از حادثه سقوط هواپيما جلوی درب دانشكده 
كشاورزی كرج
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اسـتخدام مدرسـه عالی فالحت كرج درآمد. از سـال 1319 شمسـی 
مدرسـه عالـی فالحـت بـه دانشـكده كشـاورزی تغيير نـام داد و در 
ايـن زمـان هنوز وابسـته بـه وزارت كشـاورزی بود. از سـال 1310 
شمسـی موضوع تأسـيس دانشـگاهی در شـهر تهران مطرح شـده و 
پـس از فعاليت هـای زيادی در سـال 1313 شمسـی دانشـگاه تهران 

در محـل فعلـی در نزديكی ميدان انقالب تأسـيس شـد.
در سـال 1318 شمسـی در صـدر وزارتخانـه كشـاورزی فـرد 
باكفايتـی به نـام اميـر عاليـی قـرار گرفتـه بـود. وی عقيده داشـت كه 
نبايـد هـر وزارتخانـه ای بـرای خود سـازمان آموزشـی يـا تحقيقاتی 
جداگانه داشـته باشـد لذا اصلح  آن اسـت كه در كشـور ما نيز همانند 
سـاير كشـورهای پيشـرفته دنيا مسـئوليت امور آموزشـی و پژوهشی 
بـه وزارت علوم و دانشـگاه ها سـپرده شـود و وزارتخانه هـا و ادارات 
بـه كار هـای اجرايـی خـود بپردازنـد. بنـا بـه چنيـن عقيـده درسـتی 
درخواسـت ايشـان مورد اجرا گذاشـته شـد و با پيگيری هـای به عمل 
آمده موضوع جدا شـدن دانشـكده كشـاورزی و انتقال آن به دانشـگاه 
تهران عملی شـد. در 16 اسـفند ماه 1324 شمسی دانشكده كشاورزي 
براسـاس مصوبـه ای از وزارت كشـاورزي جـدا شـده و بـه مجموعـه 
دانشـكده هاي دانشـگاه تهـران پيوسـت. در ايـن زمان به درخواسـت 
پروفسـور هشـترودي، محمدحسـن  مهدوی اردبيلي و  مهندس كريم 
سـاعي بـه اسـتخدام دانشـكده كشـاورزي در آمدنـد. مهندس سـاعی 
قبـل از ايـن اقدامـات در سـال 1321 شمسـی در راسـتاي اهـداف 
خـود پيشـنهاد تدريس درس جنگل شناسـی )شـامل جنگل شناسـی، 
آمار و اندازه گيری و درخت شناسـی( را در دانشـكده كشـاورزی داده 
بـود كـه بـا اسـتقبال و پشـتيباني احمـد حسـين عـدل، رئيـس وقت 
دانشـكده به تصويب رسـيد. در سـال 1324 شمسـی پس از پيوسـتن 
دانشـكده كشـاورزی به دانشـگاه تهران به منظور بارورتـر كردن درس 
جنگل شناسـی، ايجـاد آزمايشـگاه جنـگل از سـوی مهندس سـاعی 
مطرح شـد و به تصويب شـورای دانشـكده كشـاورزی رسـيد. تا اين 
سـال موضـوع درجـه علمی اسـتادان و معلمان دانشـكده كشـاورزی 
به صـورت مبهـم باقـي مانده بـود تـا اينكـه در اواخر فروردين سـال 
1328 براسـاس مصوبـه ای، مجلس شـورای ملی موافقـت كرد درجه 
علمـی تعـدادي از معلمـان بـه مقام اسـتادي ارتقـا داده شـود؛ در اين 
ميـان مهنـدس كريـم سـاعي به لحـاظ تحصيـالت عاليه در فرانسـه و 
آمريـكا و انتشـارات ذی قيمتـی كـه تـا اين زمـان صـورت داده بود و 
همچنيـن با توجه به سـوابق مسـئوليت ها و مقامات اجرايی كشـوری، 
بـه افتخـار مقـام اسـتادي بـا رتبـه 7 نائـل آمد. اسـتاد محمدحسـن 
مهـدوی اردبيلـی در خاطرات تاريخچه دانشـكده كشـاورزی اشـاره 
می كنـد كه در بين اسـتادان اوليه اين دانشـكده كريم سـاعی و روح اهلل 
فرزانه، افكار بسـيار پيشـرفته ای داشـتند و اغلب برای زيـرورو كردن 
برنامـه دانشـكده و تغييـر در سيسـتم تعليمـات آن با هم می نشسـتيم 
و دردودل می كرديـم. مـن هميشـه آرزو داشـتم كريـم سـاعی رئيـس 
دانشـكده شـود و افـكار خـود را جامه عمل بپوشـاند. وقتـی مهندس 
سـاعی بـه مقـام اسـتادی نائل شـد بي درنگ اسـتادان ديگـر، آن مرد 
علـم و دانـش را بـه رياسـت دانشـكده انتخـاب كردنـد، امـا سـاعي 
مبـارزه بـراي حفـظ جنگل هـا را ترجيـح مـي داد. چنان كـه خـودش 

مي گفـت كسـاني كـه رياسـت دانشـكده را بپذيرنـد و آن را بـه تعالي 
سـوق دهنـد، پيدا مي شـوند اما بـراي مبارزه مقدسـي كه وي شـروع 
كـرده بـود كسـي در ميـان نبود، پـس بی درنگ از رياسـت دانشـكده 

داد. استعفا 
اسـتاد كريـم سـاعي از بدو تصـدي مسـئوليت دايـره جنگل در 
سـال 1317 شمسـی بـه فكر تشـكيل يـك نظـام جديد بـراي اداره 
جنگل هـاي كشـور بـود تـا اينكـه در اواخـر فروردين سـال 1327 
شمسـی موفـق شـد مجـوز ايـن سـازمان جديـد را بـراي مديريت 
جنگل هـاي كشـور كسـب كنـد كـه در آن اسـتقالل بيشـتري نصيب 
اداره جنـگل شـد. مصوبـه شـماره 1327/1/24 هيئـت دولـت بـه 
شـماره 20523 در پـس تالش هـا و پيگيری هـای شـبانه روزی وی 
منجـر به تأسـيس بنـگاه جنگل ها شـد. در تاريخ 24 اسـفند 1327 
شمسـی احمـد مقبل، وزير بادرايت وقت كشـاورزي، اسـتاد سـاعی 
را بـه رياسـت هيئـت مديـره و مديريـت عاملـی بنـگاه جنگل هـا 
انتخـاب و معرفـی كـرد. درواقـع دكتـر مقبـل بـا انتخـاب سـاعي 
يكـي از شايسـته ترين انتصابـات را در تاريـخ سـازمان جنگلبانـي 
كشـور انجـام داد كـه در آن علـم و دانـش منابع طبيعـی، مديريت و 
كارايـي و شايسـتگی تنهـا معيار انتخاب بود و نه مسـائل سياسـی و 
معيارهايـي كه بيشـتر درجهـت ايجاد تزلـزل در مديريت هـاي منابع 
طبيعـي بـوده اسـت. از ابتـدای ايجـاد تشـكيالت سـازمان جنگل ها 
بارهـا  چـه قبـل از انقـالب و چه بعد از انقالب شـكوهمند اسـالمی 
تجربـه شـده اسـت كـه هـر زمان فـردی بـا چنيـن مشـخصاتی در 

صـدر امـور قـرار گيـرد بالندگـی و شـكوفايی در امـور حفاظـت و 
توسـعه منابـع طبيعـی كشـور رونـق می گيرد.

استاد كريم ساعي شاهكار علمي خود را با عنوان "جنگل شناسي" 
در دو جلد در سال های 1327  و 1329 شمسی منتشر كرد. با نشر 
اين كتاب ها پايه و اساس اطالعات علمي جنگلبانان كشور پي ريزي 
نيم قرن اعتبار علمي اين  شد. اين در حالي است كه هنوز بيش از 

انتشارات همچنان باقي است.
اداري  نشريه  نخستين شماره  آذرماه 1328 شمسی  پانزدهم  در 
مخصوص كاركنان بنگاه جنگل ها با عنوان »خبرنامه بنگاه جنگل ها« 
با سرمقاله اي به قلم كريم ساعي منتشر شد. اين نشريه پس از طي 
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 احداث خيابان وليعصر تهران در سال 1300 شمسی
چنارهای سر به فلك كشيده اين خيابان از آثار ماندگار مهندس كريم ساعی است.
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ساليان دراز )بيش از 52 سال( با عنوان هايي چون »نشريه بنگاه 
جنگل ها«، »خبرهاي سازمان جنگل ها« و در نهايت »فصلنامه 

جنگل و مرتع« به حيات و بقاي خود ادامه داده است.
ــاورزي  ــكده كش ــود در دانش ــم ب ــاعي مصم ــتاد س اس
دوره آمــوزش جنگلبانــي برگــزار كنــد و بــراي ايــن منظــور 
عالوه بــر دوره كوتاه مدتــی كــه در ســال 1321 شمســی 
در دانشــكده كشــاورزی برگــزار كــرد دوره تخصصــي بــراي 
مهندســان فارغ التحصيــل كشــاورزي پيشــنهاد كــرد كــه نتيجــه 
آن دايــر شــدن اوليــن دوره تخصصــي جنــگل  در ســال 1329 
ــش از   ــه پي ــود. همان طوری ك ــال ب ــدت دو س ــه م ــی ب شمس
ايــن اشــاره شــد پــس از ســال ها تدريــس در زمينــه  علــوم جنــگل 

ــري  ــس به صــورت نظ ــه تدري ــود ك ــده ب ــاعی مســجل ش ــرای س ب
ــذا  ــوب نيســت، ل ــدان مطل ــزات آن چن ــدون آزمايشــگاه و تجهي و ب
ــاد.  ــي افت ــگل و چوب شناس ــگاه جن ــيس آزمايش ــر تأس ــه فك ب
ــت  ــت وق ــت رياس ــا موافق ــی ب ــال 1324 شمس ــدای س در ابت
ــه  ــر اختصــاص داد ك ــن ام ــه اي ــی را ب دانشــكده كشــاورزی اتاق
ــه فكــر اســتخدام يــك نفــر  خــود آن را اداره می كــرد و ســپس ب
ــه  ــاد. ب ــگل افت ــگاه جن ــرای اداره آزمايش ــناس ب ــوان كارش به عن
ــد و بنيانگــذار  ــاه 1327 شمســی اســتاد فقي ــل در تيرم ــن دلي همي
ــع از  ــه در آن موق ــگل، اســتاد رضــا حجــازی را ك انســتيتوی جن

شــاگردان كريــم ســاعی بــود اســتخدام و مســئول آزمايشــگاه كــرد. 
ــا فارغ التحصيــالن  ــگل را ب ــن دوره تخصصــی جن ــه اولي ــی ك زمان
كشــاورزی شــروع كــرد بــر درســتی نظــر خــود بيشــتر اطمينــان 
حاصــل كــرد و لــذا  بــا شــور و اشــتياق وافــری بــه كمــك اســتاد 
ــگاه  ــی آزمايش ــی و زمان ــزی مكان ــی و برنامه ري ــازی طراح حج
ــل  ــزات آن از مح ــرای تجهي ــم ب ــی را ه ــد و امكانات ــروع ش ش
ــه  ــی ك ــا متأســفانه زمان ــد؛ ام ــدارک ديدن ــن ت ــار تروم اصــل چه
ــا  ــگل و چوب شناســی ب ــال 1334 شمســی آزمايشــگاه جن در س
كمك هــاي مالــي و كارشناســي ســازمان برنامــه، دانشــگاه تهــران 
و ســازمان خواروبــار جهانــي )فائــو( راه اندازی شــد اســتاد ســاعی 
ديگــر در قيــد حيــات نبــود تــا ثمــره كار خــود را شــاهد باشــد.  

اسـتاد سـاعی عقيده داشـت كه تعيين مسـاحت واقعـی جنگل ها 
و رويـش حقيقـی جنـگل تأثيـر بسـياری بـر مديريـت درسـت و 
صحيـح جنگل هـا دارد. براسـاس چنيـن عقيـده ای بود كـه وی ابتدا 
ارزيابـی مسـاحت جنگل هـا را بـا محاسـبات دقيـق و درايت خود 
انجـام داد و در اقـدام بعـدی برای تعيين رويش جنـگل در خردادماه 
1329 شمسـی دو نفـر از كارشناسـان بنـگاه جنگل هـا به نام هـای 
ابوالقاسـم دبسـتان و محمـد داداش زاده را بـه جنگل هـای گـرگان، 
مازنـدران و گيـالن روانـه كرد تـا در قالـب اولين مأموريـت علمی، 

مطالعاتـی در زمينـه رويـش جنگل انجـام دهند. 
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نمونه ای از نامه های استاد ساعی در دانشكده منابع طبيعی كرج
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اسـتاد سـاعی همپـای چنيـن اقداماتی بـرای جنگل های شـمال 
كشـور از ابتـدا به فكـر تحقـق آرزوهـای ديرينـه دوران تحصيالت 
خـود يعنـی درخـت كاری و ايجـاد فضـای سـبز در سراسـر كشـور 
بـود. بـه همين خاطـر در برنامـه اوليه ای كه بـه رضاشـاه داده بود و 
در سـطور قبلی به تفصيل به آن اشـاره شـد احداث سـه نهالسـتان را 
در شـمال پيش بينـی كرده بود. او در همان سـال ها )1319 شمسـی( 
مابيـن جـاده  نهالسـتان های واقـع در ولی آبـاد  از  مديريـت يكـی 
چالـوس بـه كـرج را بـه هانس شـريكر  كه قباًل توسـط لويـی نيكه 
كنـار گذاشـته شـده بـود ولی هنوز بـا بدنـه جنگلبانی ايـران ارتباط 
داشـت، واگـذار كـرد. ديـد وسـيع و عمق انديشـه اسـتاد سـاعی از 
همـان ابتـدا موجب شـده بود تا مسـائل منابـع طبيعـی را به صورت 

اساسـی و پايـه ای مـد نظر قرار دهـد. يكـی از اين مـوارد، موضوع 
مبـدأ بـذر و در نظـر گرفتن ويژگی های بـذر مصرفـی در توليد نهال 
و عمليـات جنـگل كاری بـود. در سـال 1321 در اداره جنگلبانـی 
سـه واحـد جنـگل كاری، آزمايشـگاه بـذر و پيوند درختـان جنگلی 
را به وجـود آورد و بـا ژرف انديشـی و آينده نگـری همـواره توصيـه 
می كـرد كـه بايـد بـه فضـای سـبز و پارک های شـهری آينـده ايران 
بـا توجـه به گسـترش شهرسـازی و رشـد صنايع در اطراف شـهرها 
توجـه جدی شـود. وی طـرح كمربندهای سـبز را به عنـوان ريه های 
شـهرهای ايـران پيشـنهاد داد و اقداماتی در اين زمينـه به عمل آورد. 

طـرح چنيـن موضوعـی در آن زمان كـه هيچ گونه آثـار آلودگی هوا 
هويـدا نبـود  اطرافيـان را كمـی متعجـب می كـرد؛ اما امـروز جامعه 
سـاكن در شـهر تهـران به خوبـی درک می كننـد كـه چنين فـردی در 
آن زمـان بـرای امـروز آنهـا نگـران بوده اسـت. سـاعی در آن موقع 
اقدامـات جنـگل كاری را در سراسـر كشـور شـروع كـرد كـه چراغ 
راه مـا در شـرايط فعلـی اسـت. احـداث بوسـتان ها و پارک هـای 
شـهری ازجملـه اقداماتـی اسـت كه توسـط وی اشـاعه داده شـد و 
به همين منظـور تـالش كـرد تا در سـطح شـهر تهـران و شهرسـتان ها 
ايـن اقدامات شـروع شـود كـه ازجملـه می توان بـه بوسـتانی كه در 
سـال 1324 شمسـی در خيابـان  ولی عصـر فعلـی در محوطـه ای به 
وسـعت 12 هكتـار بـا كاشـت 12 گونـه درختی ايجاد شـد، اشـاره 
كرد. اين بوسـتان را اسـتاد حسـين محجوب در سـال 1340 شمسی 
طراحـی كـرد  و دولـت وقـت بـه مناسـبت خدمـات آن بزرگ مـرد 
به نـام ايشـان آن را پـارک سـاعی نام گـذاری كـرد. بيـن سـال هاي 
1326 تـا 1331 شمسـی بـراي تشـويق مسـئوالن و مـردم نسـبت 
بـه كشـت درختـان مختلـف ازجملـه گونه هـاي آيـالن، سـرو، كاج 
در  عباس آبـاد  و  شـميرانات  و  تهـران  تپه ماهورهـاي  در  چنـار  و 
سـطح وسـيعی اقـدام كـرد. درواقـع او اوليـن كسـي بـود كـه بـراي 
جنـگل كاري و توسـعه فضـاي سـبز در شـهر تهران و سـاير شـهرها 
گام هـاي مؤثـري برداشـت و اشـاره می كرد كـه ايـن جنگل كاری ها 

تأثيـر زيـادی بـر سـالمت و زندگـی اجتماعی مـردم دارند.
اعتقـاد و عالقـه سـاعي بـه آبادانـي به حـدي بـود كـه خـود به 
آبيـاري اين گونـه درختـان مي پرداخـت. اينكـه در محيـط خشـك 
و بي آبـي همچـون تهـران نيـز مي تـوان درخـت مناسـبي پيـدا كـرد 
و اطـراف شـهر كمربنـدي سـبز به وجـود آورد در واقع زائيـده فكر و 
انديشـه سـاعي بـود. هرچند جنگلـي كـه او به وجـود آورد هر روز 
مـورد هجـوم غارتگـران زميـن قـرار گرفت امـا به عنوان يـادگاري 
از او باقـي مانـده اسـت. پـارک سـاعي تهـران و قسـمتی از غـرس 
آثـار  و  فراموش نشـدني  يـادگاري  ولي عصـر  خيابـان  چنارهـاي 
مانـدگار ايـن مـرد بزرگ ميـدان علم و عمل اسـت. او معتقـد بود تا 
چند سـال آينـده مناطق صنعتي و مسـكوني توسـعه مي يابند و مردم 
بـراي سـالمت بـه ايـن پارک هـا و فضـاي سـبز نيازمند می شـوند. 
كارنامـه درخشـان زندگـي و تفكـر سـاعي را دوران خدمـت او 
بـه كشـورش تشـكيل مي دهـد. او در طـول عمـر پربـار و كوتاه 41 
سـاله اش، تنهـا بـه مدت 15 سـال فرصت داشـت تـا در راه خدمت 
بـه مملكـت خـود كار و فعاليـت كنـد. اغراق نيسـت كه اگـر بگوييم 
15 سـال كار و تـالش او بيـش از عمـر صد سـاله بسـياري از افراد 
ارزش و اعتبـار داشـت. او در كار كـردن وقـت و زمان نمي شـناخت 
و لحظـه اي را از دسـت نمـي داد. حتـي بسـياري از دوسـتانش ديده 
بودنـد كـه در دفتـر كار خـود اصـالح موی سـرش را انجـام می داد 
ايـن  و در همـان هنـگام بـه مطالعـه پرونده هـا مي پرداخـت و از 
مدت زمـان كوتـاه هـم بـه نحـو احسـن اسـتفاده مي كـرد. يكـی از 
خصايـص بـارز و پسـنديده سـاعی توجه بـه كاركنان و افـراد تحت 
مديريتـش بـود و همـواره با همـه آنان با احتـرام و نيكـی كه حاكی 
از قلـب رئوفـش بـود رفتـار می كـرد. زنده يـاد اسـتاد سـيدمحمد 
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طباطبايـی خاطـره ای از اسـتاد سـاعی نقـل می كـرد كه ايـن ادعا را 
اثبـات می كنـد. ايشـان در خاطـرات شـخصی خود می نويسـد: 

» چنـد ماهـی بود كـه پرداخت حقـوق و تعهداتی كه از سـوی اصل 
چهـار ترومـن شـده بـود به تعويـق افتـاده بـود. يـك روز مسـتخدم 
اداره چكـی را در پاكتـی روی ميـز اسـتاد می گـذارد و ايشـان از 
مسـتخدم سـؤال می كنـد كـه ايـن پاكـت چيسـت؟ وی در جـواب 
می گويـد ايـن پـول حقوق معوقه شماسـت. اسـتاد سـاعی بالدرنگ 
مسـتخدم بخـش جنـگل و چـوب را كه مـردی به نام آقـای علی قلی 
منصوريـار بـود صـدا می زنـد و از او سـؤال می كنـد كـه علی قلـی 
شـما حقـوق خـود را دريافـت كـرده ای؟ او هـم جـواب می دهد كه 
خيـر اسـتاد. اول حقـوق اسـتادان را پرداخـت می كننـد و سـپس 
حقـوق ما مسـتخدمين پرداخت می شـود. اسـتاد سـاعی فوری چك 
را روی ميـز برمی گردانـد و پشـت آن خطـاب به رياسـت دانشـكده 
را  خـود  حقـوق  علی قلی هـا  و  علی قلـی  كـه  مادامـی  می نويسـد 
نگرفته انـد پذيـرش ايـن چـك از طـرف من حـرام اسـت و چك را 

بـرای رياسـت دانشـكده پس می فرسـتد.«
و  انسان دوسـت  اول،  تـراز  اسـتادان  از  يكـی  سـاعی  اسـتاد 
صاحب نظـر در كار خـود بـود. او مـردی بـود طـراح و برنامه ريـز و 

بسـيار اليـق و انديشـمند كـه هميشـه به فكـر سـازندگی و در خدمت 
بود. جامعـه 

و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  به نـام  امـروزه  كـه  را  آنچـه 
آبخيـزداري كشـور مي شناسـيم نتيجـه فكر و انديشـه خالق سـاعي 
اسـت. بسـياري از عناويـن و اصطالحـات رايـج نظيـر جنگلبـان، 
جنـگل داري و غيـره همـه زائيـده ذهـن و قلـم اوسـت. اصطالحات 

فنـي كـه در كتـاب بـاارزش او بـه كار رفتـه امـروزه به طوركامـل
جا افتاده و مورد استفاده اهل قلم قرار مي گيرد.

اسـتاد سـاعي همـواره به حفـظ و افـزودن جنـگل و بهره گيري 
علمـي از ايـن سـرمايه خدادادي اشـاره كرده اسـت. در آن سـال ها 
بـه جنـگل كاري دست كاشـت  افزايـش سـرمايه جنـگل  درجهـت 
در  جنـگل كاري  اولويت بنـدي  نظـر  از  مـي داد.  فـراوان  اهميـت 
ايـران، سـاعي ابتـدا بـه فكـر نقاطـي از جنگل ها بـود كـه در نتيجه 
زغال گيـري لخـت و تنـك شـده بود. سـپس بـه مرز هـاي باالبند و 
پائين بنـد جنگل هـا انديشـيده و اقدامـات مؤثـري بـراي بازسـازی 
آنهـا انجـام مـی داد. پس از گذشـت اين همه سـال به دسـت تواناي 
فرزنـدان آن مـرد سـترگ در سـازمان جنگل هـا و مراتـع كشـور 
در قالـب طـرح صيانـت از جنگل هـا ايـن اقدامـات در ارتفاعـات 

جنگل هـاي شـمال و غـرب كشـور به اجـرا درآمـده اسـت.
اسـتاد سـاعي عالقـه فراواني بـه اعزام افـراد كادر فني بـه اروپا 
و سـاير كشـورها بـرای آمـوزش علوم جديـد، مطالعه و بررسـي در 
رشـته هاي علمـي جنگلبانـي داشـت. به اهتمـام او مقدمـات حركت 
اوليـن دسـته مهندسـان بنـگاه جنگل هـا و مراتـع بـه كشـورهاي 

اروپايـي تـدارک ديده شـد.
سـاعي در دانشـگاه تدريـس مي كـرد و به طـور مرتـب در پـي 
آن بـود كـه دامنـه و سـطح معلومـات همـكاران را افـزون كـرده و 
ارتقـا دهـد. پيشـنهاد تدريـس درس جنگل شناسـی در سـال 1321 
در دانشـكده كشـاورزي و تصويـب آن منجـر بـه دايـر شـدن دوره 
تخصصـي علـوم جنـگل در سـال 1328 شمسـی شـد. فكـر ايجاد 
آزمايشـگاه و تجهيـز آن نيـز منجـر بـه احـداث آنها شـد. بـا نهايت 
تأسـف و تأثـر بنيان گـذار سـازمان جنگلبانـي، آموزش دانشـگاهي 
و  مجـالت  و  منابع طبيعـي  تحقيقـات  پايه گـذار  و  جنـگل  رشـته 
نشـريات متعـدد، خود پايـان احداث سـاختمان آزمايشـگاه را نديد 
و در زماني كـه تـازه پايه هـاي سـاختمان آزمايشـگاه اسـتوار شـده 
بـود در پـي مأموريـت اجرايـي بـراي طراحـي كمربند سـبز اطراف 
شـهر شـيراز در يك سـانحه هوايـي در بازگشـت به شـهر تهران در 
روز چهـارم دي ماه 1331 شمسـی درگذشـت و به ايـن ترتيب ايران 

يكـي از بهتريـن فرزنـدان خـود را از دسـت داد. 
خبـر فـرود اضطـراري و حادثـه جانگـداز سـقوط هواپيما همه 
دوسـتان اسـتاد سـاعي را بهـت زده كـرده بـود. جسـم بي جـان و 
نيم سـوخته او در بيـن اجسـاد پيـدا شـد و يـاران بـا انـدوه فـراوان 
و شـكوه هرچـه تمام تـر آن را در روز هفتـم دی مـاه 1331 شمسـی 
از مقابـل مسـجد مجـد تهـران به طـرف دانشـكده كشـاورزی كرج 
تشـييع كردنـد و او را در نقطـه اي از جنگل هـاي كاجـي كـه خود با 
دسـتان پرمهـرش در محوطه دانشـكده منابـع طبيعي دانشـگاه تهران 
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ايجـاد كـرده بـود به خاک سـپردند.
نقل  فقيد  تاريخ شناس  و  نويسنده  پاريزی،  باستانی  محمدابراهيم 
می كند كه در آن ايام برای ديدار خواهرش به شيراز سفر كرده بود و 
در فرودگاه با استاد ساعی برخوردی اتفاقی داشته اند. ايشان می نويسند: 
»در زمانی كه در هواپيما نشسته بودم متوجه ورود مردی بلندقامت، 
خوش روی و زيبا شدم. ايشان خطاب به مسافران درخواستی عجيب را 
با اين عبارت مطرح كردند: آقايان من در كار كشاورزی مملكت هستم 
و روز شنبه يك جلسه مهم برای دفع آفات و ملخ با يك هيئت بزرگ 
هلندی در تهران دارم و می دانيد كه با اتومبيل تا روز شنبه نمی توان به 
تهران رسيد. اگر كسی هست كه شتاب سفر تهران را نداشته باشد جای 
خود را به من بدهد و با هواپيمای بعدی به تهران بيايد. تمام اين هفته 
را مهمان من خواهد بود.« استاد باستانی از جای خود بلند می شود و 
می گويد »بفرماييد مخارج هم الزم نيست حاال می مانم و هفته بعد به 

تهران می آيم.«
زمانی كه استاد باستانی به منزل خواهرش بازمی گردد از راديو خبر 
سقوط هواپيمای شيراز به تهران را می شنود. او در كتابش می نويسد: 
»همه آن مسافران از بين رفتند و آن مهندس عالی مقام كه به اصرار مسافر 
آن هواپيما شد و در وزارت كشاورزی مقامی بزرگ داشت، اسمش كريم 

ساعی بود.«   
تاريـخ ايـران از او به عنـوان مـردي كـه عاشـق مملكـت، ملـت و 

درختانـش بـود همـواره بـه نيكي يـاد خواهـد كرد.
استاد ساعی در سال 1320 شمسی با خانمی از اهالی شيراز به نام 
نوش آذر  مبين ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج دو دختر و دو پسر بود. 
دختر كوچك او به نام نگين و پسرش به نام آبتين در قيد حيات هستند و 

اكنون در لندن زندگی می كنند.
اسـتاد كريـم سـاعی، آن چهـره دوست داشـتنی بـا هرچـه درخت 
و جنـگل بـود رابطـه ای ناگسسـتني داشـت. اگـر بگوييم بـه درختان 
سرسـبز عشـق مي ورزيـد و آنها را براي نسـل هاي آينده مي خواسـت 
سـخني به گـزاف نگفته ايـم. او در فكـر و عمـل توسـعه پايـدار را بـه 
مـا آموخـت و راه كارهـاي روشـنی بـراي مديريـت جنگل ها بـه ارث 
گذاشـت. كتاب هـا، يادداشـت ها، گزارش هـا و نظـرات او همـه و همه 
قـدرت دانـش او را بيـان مي كنند. در وراي همه اين ها، سـاعي انسـان 
بزرگـي بـود كـه در خاطره ها خواهـد ماند. او دانشـجويان، مهندسـان 
و رهروانـی را در سـايه دانـش و تفكـر خـود پـرورش داد كـه امـروز 
در سراسـر دانشـگاه ها، مؤسسـات تحقيقاتـی و سـازمان های ذی ربط 
مشـغول فعاليت هسـتند. تأثير افكار و انديشـه های وی چنـان در بدنه 
خدمتگـزاران منابـع طبيعـی رخنـه كـرده كـه حاضرند بـرای حفاظت 
از منابـع طبيعـی كشـور جـان خود را هـم نثـار كننـد. همان طوری كه 
در طـول بيش از هشـتاد سـال گذشـته جان تعـداد زيـادی از رهروان 
ايـن مـرد بـزرگ تقديم ملـت ايران شـده اسـت. او همواره اين سـخن 
بتهـوون را بـر زبـان مي آورد كـه براي مـن درخت همانند يك انسـان 

ارزش دارد. 
بدون ترديد نام بلندآوازه اين استاد مدير و محقق به دليل علم و جهاد 
و خدمت برجسته علمي، فرهنگي و سازندگي بر تارک تابناک تاريخ علوم 

منابع طبيعي ايران خواهد درخشيد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
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كشاورزی دانشكده  آموزش  راهنمای   .1344 ج.،  معيری نژاد،  و  ر.  حجازی، 

دانشگاه تهران، چاپ افست، دانشكده كشاورزی.
سالنامه بنگاه های علمی فالحتی كرج، سال تحصيلی 1317 - 1316، چاپخانه مجلس.
مذاكرات و مصاحبه های حضوری با استادان و كارشناسان قديمی دانشكده منابع

طبيعی و دانشكده كشاورزی.
تهران، دانشگاه  كشاورزی  دانشكده  تأسيس  سال  هفتادمين  بزرگداشت  يادنامه 

1376، انتشارات دانشگاه تهران.
مصاحبه های و  طباطبايی  محمد  استاد  منتشر نشده   دست نوشته های  و  خاطرات 

حضوری در زمان حيات با ايشان.
يادداشت های برگزاری مراسم شصتمين سال بزرگداشت استاد ساعی در دانشكده  

منابع طبيعی دانشگاه تهران.
آغاز  از  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  پرديس   .1389 ی.،  ساسانی،  ح.،  اميد، 

تاكنون، انتشارات پرديس كشاورزی و منابع طبيعی. 
پارک طراح  ساعی،  كريم  درخت  عشق  ايران،  دانستنی های   .1396 ح.،  ميرزاده، 

 ساعی و پايه گذار جنگل داری علمی در ايران.  

مزار استاد ساعی در روبه روی گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل دانشكده منابع 
طبيعی در كرج
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