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نقد مجموعه کتاب های مرتبط 
با جنگل های زاگرس

مهدی پورهاشمی *

جنگل هـای زاگـرس بوم سـازگان منحصربه فردی هسـتند که در غـرب، جنوب 
غـرب و جنوب ایران گسـترش داشـته و با مسـاحتی بیـش از 5 میلیون هکتار، 
یکـی از پیچیده تریـن و حسـاس ترین بوم سـازگان ایـن سـرزمین محسـوب 
می شـوند. هرچنـد ایـن جنگل هـا قدمتـی بیـش از 13 هزار سـال دارنـد، اما 
تألیفـات علمـی مربـوط به آنها کمتر از سـه دهـه قدمت دارد که بـه  هیچ وجه 
همسـان بـا ارزش و اهمیـت ایـن جنگل هـا نیسـت. شـاید به جـرأت بتـوان 
گفـت اولیـن گام ها برای نـگارش منابع علمی فارسـی مرتبط بـا زاگرس در 
اوایل دهه هفتاد شمسـی توسـط مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور 
برداشـته شـد. در آن  زمان، طرح های پژوهشـی مختلفی توسط پژوهشگران 
سـتاد مؤسسـه و مراکـز تحقیقاتـی اسـتان های زاگرسـی در ایـن جنگل ها 
اجـرا شـده یـا در حـال اجـرا بـود و نتایـج آنهـا به ترتیـب آمـاده انتشـار 
می شـد. عمـده کتاب هـای چاپ شـده حـاوی نتایـج طرح های پژوهشـی 
هسـتند و بیشـترین سـهم مطالب کتاب ها نیـز مربوط به نتایـج طرح های 
سـازگاری گونه هـای مختلف اسـت. چـاپ نتایج و یافته هـای طرح های 
پژوهشـی به عنوان سـنتی دیرینه و حسـنه  که سـالیان متمادی اسـت که 
در مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور انجام می شـود. ارائه نتایج 
و یافته هـای طرح های پژوهشـی در نشـر و گسـترش مبانـی تحقیقی- 
ترویجـی ایـن طرح ها، انتقـال تجربیات کارشناسـی و افزایـش آگاهی 
عمومـی، بسـیار حائز اهمیـت اسـت و به همین دلیل این مهـم در مراکز 
 )USDA( پژوهشـی معتبـر دنیا ازجمله سـازمان کشـاورزی آمریـکا

همـواره مـورد توجه قـرار می گیرد.
نوشــته پیــش  رو نگاهــی اجمالــی دارد بــه مجموعــه کتاب هایی 
ــا  ــور ب ــع کش ــا و مرات ــات جنگله ــه تحقیق ــط مؤسس ــه توس ک
موضــوع جنگل هــای زاگــرس و مــوارد مرتبــط بــا آن بــه  چــاپ 
ــاب  ــوان کت ــر عن ــی ه ــه، مشــخصات کل ــت. در ادام ــیده اس رس
به ترتیــب ســال انتشــار )از قدیــم بــه جدیــد( ذکــر شــده اســت:

* دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 
pourhashemi@rifr-ac.ir :پست الکترونیک     

10
.2

20
92

/ir
n.

20
18

.1
16

12
6

ناشر: مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
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مجموعـه کتاب هـای مذکـور شـامل 15 عنـوان اسـت کـه در بازه 
زمانـی 1373 تـا 1391 در قطع وزیری چاپ شـده اند )جـدول 1(. در 
ادامـه مشـخصات کلی هـر عنوان کتاب به ترتیب سـال انتشـار )از قدیم 

بـه جدید( ذکر شـده اسـت:
1. معرفی گونه های سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی استان فارس 

ــرس  ــای زاگ ــا جنگل ه ــط ب ــه مرتب ــی اســت ک ــن کتاب قدیمی تری
ــاب  ــه چــاپ رســیده اســت. نویســنده کت ــوده و در ســال 1373 ب ب
)دکتــر ســیدمرتضی مرتضــوی جهرمــی، عضــو هیئــت علمــی مرکــز 
تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان فــارس( در ایــن کتــاب 
ســعی کــرده نتایــج طــرح پژوهشــی ســازگاری 42 گونــه اکالیپتــوس 

شمارگانتعداد صفحهشماره انتشارسال انتشارنویسنده )گان(عنوانردیف

1
معرفی گونه های سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی 

137399713000سیدمرتضی مرتضوی جهرمیاستان فارس

2
بررسی جنگل های بلوط زاگرس و مهم ترین عوامل 

1373101643000محمد فتاحیتخریب آن

3
نتایج سیزده ساله طرح احیای جنگل های بلوط غرب 

1373108383000محمد فتاحیایران با وارد کردن گونه های پهن برگ و سوزنی برگ

1373109543000محمد فتاحیبررسی سوزنی برگان غیربومی سازگار در استان کردستان4

معرفی برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و 5
1374140472000محمدهادی رادفیزیولوژیکی پسته

نتایج نهایی سازگاری گونه های اکالیپتوس و آکاسیا در 6
1375152642000احمد همتیاستان کرمانشاه )قصر شیرین(

آزمایش پیشاهنگ گونه های درختی در شرایط دیم سنندج7
حسین معروفی، سیدمحمد 

هاشمی، محمد فتاحی، فرهنگ 
قصریانی و محمود دستمالچی

1375172522000

نتایج آزمایش های سازگاری گونه های درختی و 8
1376173882000احمد همتیدرختچه ای در شرایط دیم استان لرستان

گسترشگاه گونه وی ول و تیپولوژی آن در ایران 9
)Quercus libani(

1376178732000محمد فتاحی

روش های مناسب کاشت بذر بلوط در جنگل های 10
13781892591500محمد فتاحیزاگرس  

11
مدیریت جنگل های زاگرس )منطقه مورد مطالعه: 

جنگل های داربادام کرمانشاه(؛ جلد اول: مطالعات پایه     

محمد فتاحی، ناصر انصاری، 
حمیدرضا عباسی و معصومه 

خان حسنی         
13792404711500

12
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 10 )1(، ویژه 

13823313081500گروه کارشناسان    دومین همایش ملی بنه یا مروارید سبز          

13
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 10)2(، ویژه 

13823332811500گروه کارشناسان    دومین همایش ملی بنه یا مروارید سبز          

زنبورهای گال زای بلوط ایران14
سیدابراهیم صادقی، محمدحسن 

13884172861500عصاره و مجید توکلی

نیم رخ جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس    15
محمدقاسم اوجی و مجتبی 

13914392401000حمزه پور     

جدول 1- مشخصات کتاب های چاپ شده توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با موضوع جنگل های زاگرس و موارد مرتبط با آن
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ــاهیجان،  ــار ش ــم مناطــق نیمه خشــک )چن ــرایط دی را در ش
ممســنی، گچســاران و کازرون( ارائــه کنــد. بــرای ایــن منظور، 
ابتــدا کلیاتــی در مــورد ســابقه کشــت اکالیپتــوس در ایــران و 
اســتان فــارس، مشــخصات گیاه شناســی جنــس اکالیپتــوس و 
ویژگی هــای بوم شــناختی آن ذکــر شــده و در ادامــه بــه نحــوه 
ــج اجــرای  ــا و نتای ــه و مراحــل آزمایشــی آنه انتخــاب گون
طــرح پرداختــه شــده اســت. از بزرگ تریــن نقایــص کتــاب، 
ــی  ــای پژوهش ــی طرح ه ــول گزارش نویس ــروی آن از اص پی
اســت. درج چکیــده فارســی و انگلیســی کــه در کتاب نویســی معمــول 
ــوده و از اصــول گزارش نویســی و مقاله نویســی اســت،  ــح نب و صحی
ــد  ــاب فاق ــن، کت ــی رود. همچنی ــمار م ــوارد به ش ــن م ــه ای ازجمل

شناســنامه انگلیســی اســت.
2. بررسـی جنگل هـای بلـوط زاگـرس و مهم تریـن عوامـل تخریب آن 
از اولیـن کتاب هایی اسـت کـه در سـال 1373 در مورد جنگل های 
زاگـرس چاپ شـد که باوجـود حجم کم مطالـب آن )64 صفحه( کتاب 
پراسـتنادی محسـوب می شـود. محمد فتاحی )عضو هیئت علمی ستاد 
مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور( در اولیـن کتاب خود نگاهی 
کلی بـه جنگل های زاگـرس )ویژگی های عمومی، مشـخصات اقلیمی،  
تاریخچـه، وضعیـت فعلی، مهم تریـن گونه ها و جوامع جنگلـی و آینده( 
داشـته و در بخـش مجزایـی سـعی کـرده مهم ترین عوامـل تخریب این 
جنگل ها را بررسـی کند. اسـتفاده از 17 تصویر رنگی با زیرنویس های 
کامـل بـه درک بهتر مطالب ارائه شـده کمک شـایانی می کند که ازجمله 
نـکات مثبـت این کتـاب اسـت. خوشـبختانه نقایص موجـود در کتاب 
پیشـین )به جز نبود شناسنامه انگلیسـی( در این کتاب مشاهده نمی شود.  
3. نتایـج سیزده سـاله طـرح احیـای جنگل هـای بلـوط غـرب ایـران با 

وارد کـردن گونه هـای پهن بـرگ و سـوزنی برگ
ایـن کتـاب که بـاز هم توسـط فتاحـی در سـال 1373 نگارش شـده، 
اختصـاص بـه ارائـه نتایـج یـک طـرح پژوهشـی بـا همیـن عنـوان 
دارد. مطالـب کتـاب دربرگیرنـده خالصـه ای از گـزارش نهایـی طـرح 
مذکـور اسـت کـه در 38 صفحـه تدوین شـده و بنابراین دقیقـًا از قالب 
گزارش نویسـی پیـروی می کنـد. در ایـن کتـاب، ویژگی هـای کمـی و 
زنده مانـی نهال هـای چهـار گونه سـوزنی برگ )کاج الدار، سـرو نقره ای 
و دو واریتـه از کاج سـیاه( و چهـار گونـه پهن بـرگ بومـی )بلـوط، 
زبان گنجشـک، اقاقیـا و پسـته خوراکی( در ایسـتگاه تحقیقاتـی گاران 
شهرسـتان مریـوان مورد مقایسـه قرار گرفته اسـت. هرچنـد این کتاب 
بـا فاصله زمانـی اندکی )حدود چند ماه( از کتاب پیشـین این نویسـنده 
چـاپ شـده، امـا خوشـبختانه نقص نبـود شناسـنامه انگلیسـی در این 
کتـاب برطـرف شـده اسـت. از نـکات جالـب این کتـاب، ذکـر ترجمه 
انگلیسـی عنـوان جدول هـا و شـکل ها در بخـش فهرسـت و همچنین 

داخـل متـن اسـت کـه در نوع خـود جالب اسـت.
4. بررسی سوزنی برگان غیربومی سازگار در استان کردستان

ــه  ــه ب ــاب منتشرشــده فتاحــی در ســال 1373 اســت ک ســومین کت
ــتان  ــی در اس ــوزنی برگان غیربوم ــازگاری س ــج س ــدی نتای جمع بن

کردســتان می پــردازد. فتاحــی در ایــن کتــاب ســعی کــرده 33 گونــه 
ســوزنی برگ متعلــق بــه دو خانــواده کاج و ســرو را کــه طــی ســالیان 
مختلــف )از ســال 1342 بــه بعــد( در نقــاط مختلف اســتان کردســتان 
کاشــته شــده اند، بــا یکدیگــر مقایســه کنــد. بــرای ایــن منظــور ابتــدا 
ــازگاری و  ــای س ــتان، آزمایش ه ــتان کردس ــورد اس ــی در م کلیات
اهــداف آنهــا، تاریخچــه کشــت ســوزنی برگان در اســتان، مشــخصات 
علمــی و اهمیــت آنهــا و مهم تریــن ســوزنی برگان ایــران ذکــر کــرده 
ــا  اســت. در ادامــه گونه هــای مذکــور را در پنــج طبقــه گونه هــای ب
ســازگاری نامحــدود، محــدود، تحــت شــرایط و دشــوار و گونه هــای 
ــر  ــاب دارای 10 تصوی ــن کت ــت. ای ــرده اس ــته بندی ک ــب دس نامناس
ــت.  ــل اس ــس کام ــا زیرنوی ــی ب ــورد بررس ــای م ــی از گونه ه رنگ
رعایــت نکــردن کامــل اصــول نــگارش و عــدم تطابق برخــی مطالب 
منــدرج در متــن بــا جــداول ارجــاع داده شــده ازجملــه نقایــص ایــن 

ــی رود.  ــمار م ــاب به ش کت
5. معرفی برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته

ایـن کتـاب اختصاص بـه رویشـگاه ایرانو- تورانـی دارد، امـا چون به 
معرفـی دو گونـه بنه و خنجوک پرداخته که از عناصر چوبی جنگل های 
زاگرس محسـوب می شـوند، در ایـن مجموعه قرار گرفـت. همان طور 
که از عنوان کتاب مشـخص اسـت، محمدهادی راد )عضو هیئت علمی 
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان یـزد( در این کتاب 
47 صفحه ای مشـخصات ریخت شناسـی و فیزیولوژیکی جنس پسـته 
را در ایران بررسـی کرده اسـت؛ درنتیجه، کتاب شـکل گردآوری دارد. 
نویسـنده ضمن اشـاره به سیستماتیک جنس پسـته، گونه های بومی آن 
 را در ایـران ذکـر کـرده و در ادامه به معرفی و مقایسـه اندام های گیاهی 
با تأکید بر پسـته خوراکی پرداخته اسـت. همچنین،  بـه فراخور مطالب 
سـعی شـده تصاویـری )عکس و نقاشـی( نیز ارائه شـود که متأسـفانه 
عکس هـا به صـورت سـیاه و سـفید بـوده و کیفیـت مطلوبـی نـدارد. 
ــیا در  ــوس و آکاس ــای اکالیپت ــازگاری گونه ه ــی س ــج نهای 6. نتای

ــیرین( ــر ش ــاه )قص ــتان کرمانش اس
قالــب ایــن کتــاب کــه توســط مهنــدس احمــد همتــی )عضــو هیئــت 
علمــی ســتاد مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور( در ســال 
1375 نــگارش شــد، دقیقــًا مشــابه کتابــی اســت کــه در ســال 1373 
توســط دکتــر مرتضــوی جهرمــی تدویــن شــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه 
ــای  ــا گونه ه ــازگاری ب ــرح س ــج دو ط ــاب نتای ــن کت ــی در ای همت
اکالیپتــوس و آکاســیا را کــه در ســال های 1350 )35 گونــه( و 
1351 )16 گونــه( آغــاز شــده بــود، توأمــان ذکــر کــرده و بــه معرفــی 
گونه هــای موفــق در هــر دو طــرح پرداختــه اســت. افــزون بــر اینکــه 
طرح هــای مذکــور در نزدیکــی قصــر شــیرین اســتان کرمانشــاه اجــرا 
شــده بودنــد. اســتفاده از عکــس در صفحــه عنــوان کتــاب کــه بــرای 
ــم  ــرس به چش ــده زاگ ــای چاپ ش ــه کتاب ه ــار در مجموع ــن ب اولی
ــت.  ــزوده اس ــاب اف ــناختی کت ــای زیبایی ش ــر جنبه ه ــورد، ب می خ
ــه  درســت نامه ای نیــز در انتهــای کتــاب پیوســت شــده اســت کــه ب

اشــکاالت تایپــی برخــی واژه هــای داخــل متــن اشــاره دارد.
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7. آزمایش پیشاهنگ گونه های درختی در شرایط دیم سنندج
ــای  ــا جنگل ه ــط ب ــده مرتب ــاپ ش ــاب چ ــوان کت ــن 14 عن  در بی
زاگــرس، اولیــن کتابــی اســت کــه به صــورت گروهــی نــگارش شــده 
اســت. در ایــن کتــاب، نتایــج 20 ســال اجــرای یــک طــرح پژوهشــی 
ــک و  ــرگ )زبان گنجش ــه پهن ب ــورد دو گون ــوان در م ــن عن ــا همی ب
ــیاه( در  ــره ای و کاج س ــرو نق ــوزنی برگ )س ــه س ــا( و دو گون اقاقی
ایســتگاه زالــه شهرســتان ســنندج ارائــه شــده اســت. شــالوده کتــاب 
نیــز هماننــد بســیاری از کتاب هــای ایــن مجموعــه منطبــق بــر اصــول 
ــاه  گزارش نویســی اســت و نویســندگان پــس از ذکــر مقدمــه ای کوت

ــورد پیشــینه اجــرای طرح هــای ســازگاری و  ــی در م ــه مطالب و ارائ
ــورد  ــای م ــی گونه ه ــخصات اکولوژیک ــران، مش ــاهنگ در ای پیش
آزمایــش و مراحــل انتخــاب گونــه بــرای جنــگل کاری، به ذکــر روش 
ــاب حــاوی 12 عکــس  ــد. کت ــج آن پرداخته ان ــرح و نتای اجــرای ط
ــد  ــفانه فاق ــده  و متأس ــش ش ــای آن چین ــه در انته ــت ک ــی اس رنگ

شــماره هســتند.
8. نتایــج آزمایش هــای ســازگاری گونه هــای درختــی و درختچــه ای 

در شــرایط دیم اســتان لرســتان
مهنــدس همتــی در دومیــن دست نوشــته خــود در موضوعــات مرتبــط 
بــا جنگل هــای زاگــرس، در ایــن کتــاب 88 صفحــه ای بــه ارائــه نتایج 
ــه ای  ــی و درختچ ــف درخت ــای مختل ــازگاری گونه ه ــای س طرح ه

کــه در بــازه زمانــی 1348 تــا 1350 در ســه منطقــه دورود، زاغــه و 
تنــگ مــالوی اســتان لرســتان اجــرا شــده بودنــد، پرداخته اســت. وی 
ــای  ــمردن ویژگی ه ــور و برش ــای مذک ــل طرح ه ــی کام ــن معرف ضم
طبیعــی اســتان لرســتان در دو فصــل مجــزا، در ســایر فصــول، روش 
ــت.  ــرده اس ــان ک ــک بی ــا را به تفکی ــج آن ه ــا و نتای ــرای طرح ه اج
ــات  ــا موضوع ــین ب ــای پیش ــابه کتاب ه ــًا مش ــاب دقیق ــالوده کت ش
ــد  ــج چن ــه نتای ــل ارائ ــه به دلی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب ــان اس یکس
طــرح، حجــم مطالــب کتــاب بیشــتر از کتاب هــای پیشــین اســت. 
)Quercus libani( 9. گسترشگاه گونه وی ول و تیپولوژی آن در ایران

ــه  ــی اســت ک ــر فتاحــی به صــورت تک نویســنده، کتاب ــن اث چهارمی
به طــور اختصاصــی بــه مونوگرافــی گونــه وی ول پرداختــه اســت. از 
آنجایی کــه ایــن گونــه بلــوط خــاص زاگــرس شــمالی اســت و فقــط 
در اســتان های آذربایجــان غربــی و کردســتان انتشــار دارد، بــا توجــه 
بــه کمبــود منابــع در ایــن زمینــه، چــاپ ایــن کتــاب قابل تقدیر اســت. 
نویســنده در شــش فصــل و بــا رعایــت نظــم خاصــی ابتــدا بــه روش 
بررســی و ویژگی هــای گیاه شناســی ایــن گونــه در فلورهــای معتبــر 
اشــاره کــرده و در ادامــه در ســه فصــل مجــزا به گسترشــگاه، شــرایط 
اکولوژیــک و تیپولــوژی آن پرداختــه اســت. در انتهــا نیــز در فصــل 
ــت.  ــرده اس ــدی ک ــاب را جمع بن ــب کت ــری، مطال ــث و نتیجه گی بح
ــوزه  ــگل در ح ــای تخصصــی جن ــن کتاب ه ــزو اولی ــاب ج ــن کت ای
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ــده اســت.  ــر درآم ــته تحری ــه رش ــه در 73 صفحــه ب ــرس اســت ک رویشــی زاگ
10. روش های مناسب کاشت بذر بلوط در جنگل های زاگرس

بـا همـکاری مهنـدس احمـد توکلـی )پژوهشـگر  بعـدی فتاحـی  دست نوشـته 
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان کرمانشـاه( نگاهی بـه نتایج 
طـرح پژوهشـی بررسـی روش هـای کاشـت مسـتقیم )چالـه معمولـی، چالـه 
کاسـه ای، شـیار گاوآهـن و بانکـت( بـذر گونه هـای مختلـف بلـوط به منظـور 
دسـتیابی بـه مناسـب ترین روش هـای کاشـت در مناطـق جنگلـی مخروبـه 
اسـتان های کردسـتان، کرمانشـاه، ایالم و لرسـتان داشـته اسـت. از آنجایی که 
ایـن طـرح در هـر اسـتان نیـز در مناطـق مختلـف اجرا شـده، حجـم کتاب 
و  مقدمـه  از ذکـر  نویسـندگان پـس  اسـت.  توجـه  قابـل  )259 صفحـه( 
به تفصیـل  منطقـه  و  اسـتان  به تفکیـک  را  طـرح  نتایـج  پژوهـش،  روش 
ذکـر کـرده  و در فصـل آخـر نیـز پـس از جمع بنـدی مطالـب، بـه ذکـر 
تصویـر  دارای 20  کتـاب  پرداخته انـد.  ایـن خصـوص  در  پیشـنهاداتی 

رنگـی اسـت کـه در بخـش ضمائـم در انتهـای کتـاب قـرار گرفته انـد.
11. مدیریــت جنگل هــای زاگــرس )منطقــه مــورد مطالعــه: جنگل هــای 

داربــادام کرمانشــاه(؛ جلــد اول: مطالعــات پایه       
از عنـوان کتـاب برمی آیـد کـه اولیـن نوشـته از مجموعـه کتاب هایـی 
بـوده کـه قـرار بوده سـایر جلدهـای آن نیز چاپ شـود، امـا این گونه 
کـه  اسـت. همان طـور  یافتـه  انتشـار  فقـط همیـن جلـد  نشـده و 
نویسـندگان در چکیـده ذکـر کرده انـد، ایـن کتـاب اختصـاص دارد 
بـه ارائـه نتایـج مطالعات پایـه در جنگل داربـادام کرمانشـاه )واقع 
در 15 کیلومتـری شـهر اسـالم آباد غـرب در اسـتان کرمانشـاه 
بـا مسـاحت 1266 هکتـار( کـه به عنـوان یـک منطقـه پایلـوت 
بـا هـدف مدیریـت جنگل هـای زاگـرس موردنظـر بوده اسـت. 
بنابرایـن آنچـه در این کتاب گنجانده شـده،  مجموعـه مطالعات 
پایـه )ازقبیل ویژگی های اقلیمی، خاک شناسـی، جامعه شناسـی 
و  اجتماعـی  مسـائل  و  جنـگل  کیفیـت  و  کمیـت  گیاهـی، 
اقتصـادی( ایـن جنـگل بـوده کـه به تفصیل بیان شـده اسـت. 
کیفیـت چـاپ کتاب نسـبت بـه انتشـارات پیشـین به مراتب 
بهتـر اسـت و نویسـندگان بـه فراخـور مطالـب منـدرج در 
کتـاب از نقشـه ها و عکس هـای مختلـف اسـتفاده کرده اند. 

12 و 13. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلدهای 
یا  بنه  ملی  همایش  دومین  ویژه   ،)2(10 و   )1(10

مروارید سبز
در بیـن مجموعـه کتاب هـای مرتبـط بـا جنگل هـای 
زاگـرس، دو کتاب منتشـر شـده اسـت کـه به نوعی جزو 
مجلـدات )ویژه نامـه( نشـریه تحقیقـات جنـگل و صنوبر 
ایران به شـمار می روند. این نشـریه دو شـماره از فصلنامه 
خـود را در سـال 1382 به چاپ مجموعـه مقاالت دومین 
همایـش ملـی بنه یـا مرواریـد سـبز اختصـاص داده که از 
هفتـم تـا نهـم شـهریور 1380 در شـیراز برگزار شـد. جلد 
کلیـدی  سـخنرانی های  متـن  حـاوی  ویژه نامـه  ایـن  اول 
)هشـت سـخنرانی(، گـزارش عملکـرد، قطع نامـه و 15 مقالـه 
علمـی ارائه شـده در همایش اسـت. جلـد دوم نیـز دربرگیرنده 
متـن مابقـی مقاالت علمی ارائه شـده )19 مقاله( اسـت. شـماره 
صفحات دو جلد متوالی اسـت و 589 صفحه را شـامل می شـود. 

14. زنبورهای گال زای بلوط ایران
یکـی از کتاب های علمی ارزشـمند فارسـی اسـت کـه هرچند در 
مـورد زنبورهـای گال زای همـه بلوط هـای ایران نوشـته شـده، اما 
بخـش قابل توجهـی از آن اختصاص به معرفـی زنبورهای گال زایی 
دارد کـه میزبـان آنهـا بلوط هـای زاگرس هسـتند. این کتاب شـامل 
نتایـج پژوهش گسـترده ای اسـت که طـی سـال های 1380 تا 1386 
توسـط همکاران سـتاد مؤسسـه و مراکز اسـتانی به همـراه متخصصانی 
در  نویسـندگان  انجـام شـد.  و مجارسـتان  اسـکاتلند  از کشـورهای 
پیشـگفتار ذکـر کرده انـد کـه به دلیـل حجم زیـاد اطالعاتی کـه در مورد 
موضـوع کتـاب وجـود دارد و همچنیـن محدودیـت تعداد صفحـات، در 
ایـن کتاب تنهـا به معرفـی عوامل  گال زای بلـوط،  ریخت شناسـی گال ها، 
پراکنـش جغرافیایـی آنهـا در کشـور، پارازیتوئیدهـا و زنبورهـای مهمـان 
آنهـا و گونه هـای بلـوط میزبان اشـاره شـده اسـت. همچنین بیان شـده که 
در نسـخه کامل تـر ایـن کتـاب که به زبـان انگلیسـی در حال تدوین اسـت، 
ویژگی هـای ریخت  شناسـی حشـرات مولـد گال و کلیدهـای شناسـایی آنها 
ذکـر خواهـد شـد. در ایـن کتـاب، 78 گونه زنبـور گال زا معرفی شـده که 20 

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 118



119

گونـه آن بـرای اولیـن بـار در جهـان معرفی 
شـده و 23 گونـه دیگـر نیز بـرای اولیـن بار 

از ایـران گـزارش شـده اند. فصـل اول کتـاب 
بـه ذکـر کلیاتـی در مـورد بلوط هـای بومـی 

ایـران )معرفـی گونه هـای مختلـف و پراکنـش 
کلیاتـی  دوم  فصـل  در  دارد.  اختصـاص  آنهـا( 

در مـورد گال، عوامـل مولـد و جوامـع وابسـته 
انتهایـی،  بـه آن ذکـر شـده و در فصـل سـوم و 

شـده اند.  معرفـی  شناسایی شـده  گال زا  زنبورهـای 
درمجمـوع، کتـاب از سـاختار مناسـبی برخـوردار 

اسـت. اسـتفاده از شـکل در صفحـه عنـوان کتاب که 

پیش ازایـن فقـط در پنـج عنـوان کتـاب اسـتفاده شـده بـود، ازجمله 
ویژگی هـای ایـن کتـاب اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه در ایـن کتـاب 

صفحـه عنـوان انگلیسـی نیـز دارای شـکل هایی مرتبـط با متن اسـت. 
اسـتفاده از تصاویـر رنگی گال هـای مختلف بلوط ها بـه فراخور مطلب 
و کیفیـت مناسـب کاغذ کتاب )گالسـه( ازجملـه نکات مثبت آن اسـت.

15. نیم رخ جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس
آخریـن کتابـی کـه با موضـوع جنگل هـای زاگـرس در سـال 1391 

توسـط مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور بـه  چـاپ رسـید، 
محتـوا و ماهیتـش مشـابه کتابـی اسـت کـه توسـط فتاحـی و همـکاران با 

عنـوان مدیریـت جنگل هـای زاگـرس در سـال 1379 منتشـر شـد. ایـن 
کتـاب بـه معرفـی یکـی از ایسـتگاه های تحقیقاتـی بـاارزش در زاگـرس 
جنوبـی )جنـگل تحقیقاتـی بنـه فیروزآباد اسـتان فـارس با مسـاحت تقریبی 

10 هـزار هکتـار( می پـردازد؛ درنتیجـه در فصل هـای مختلـف آن، موقعیـت، 
وضعیـت اقلیمـی، خاک شناسـی، زمین شناسـی، پوشـش گیاهـی و تیپ هـای 

اجـرای  نتیجـه  کتـاب  ایـن  مطالـب  شـده اند.  تشـریح  جنـگل  ایـن  مرتعـی 
چندیـن طـرح پژوهشـی اسـت کـه پیش ازایـن در ایـن منطقـه اجـرا شـده اند. 

باتوجـه بـه اینکـه ایـن کتاب جـزو انتشـارات جدیـد مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع 
کشـور محسـوب می شـود، هماننـد کتـاب پیشـین دارای سـاختار مناسـبی اسـت و سـعی 
شـده تـا حـد امـکان تمـام الزامـات کتاب نویسـی در آن رعایـت شـود. کتـاب دارای 
تصاویـر و نقشـه های رنگـی اسـت کـه در جـای مناسـب در متـن چیدمـان شـده اند. 

جمع بندی
در یـک نـگاه کلی، می تـوان موارد زیـر را در خصـوص تألیفات مرتبط بـا جنگل های 

زاگـرس که شـرح آنها داده شـد، ذکـر کرد کـه در برخی موارد جـای تأمل دارد: 
- هرچـه از سـال های قدیـم بـه جدیـد نزدیک می شـویم، تعداد تألیفـات کاهش 
می یابـد. در اولیـن سـال انتشـار کتاب هـای مرتبـط بـا جنگل هـای زاگرس )سـال 
1373(، چهـار عنـوان کتـاب منتشـر شـده، در حالی کـه در سـال های آخـر فقـط 

یـک عنـوان کتـاب آن  هم در برخی سـال ها به چاپ رسـیده اسـت. 
- هرچـه از سـال های قدیـم بـه جدیـد نزدیـک می شـویم، 
فاصلـه انتشـار کتاب هـا بیشـتر می شـود. در دهـه هفتـاد، فاصلـه 
انتشـار کتاب هـا حداکثر دو سـال بوده که بعداً به شـش و سـپس 
به سـه سـال رسـیده اسـت. از 15 عنـوان کتاب چاپ شـده، 11 
عنـوان )79 درصـد( بیـن سـال های 1373 تـا 1379 منتشـر 
شـده اند. ایـن در حالـی اسـت که در دهه هشـتاد، سـه کتاب و 

در دهـه نـود فقـط یک کتـاب انتشـار یافته اسـت. 
- هرچـه از سـال های قدیم بـه جدید نزدیک می شـویم، 
شـمارگان کتاب هـا کاهـش می یابـد. ایـن رقـم بـرای اولین 
تألیفـات 3000 نسـخه بـوده که بعـداً بـه 2000 و از انتهای 
اسـت. یافتـه  کاهـش  نسـخه   1500 بـه  هشـتاد  دهـه 

ــک  ــد نزدی ــه جدی ــم ب ــال های قدی ــه از س - هرچ
ــد. در  ــش می یابن ــی کاه ــکاالت نگارش ــویم، اش می ش
تألیفــات اولیــه گاهــی ایــن اشــکاالت حتــی در عنــوان 
ــدم  ــال ع ــوند )به عنوان مث ــاهده می ش ــز مش ــاب نی کت
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رعایت فاصله بین دو واژه »در« و »کردســتان« در عنوان کتاب بررسی سوزنی برگان 
غیربومــی ســازگار در اســتان کردســتان یــا جاگــذاری نامناســب نــام علمــی گونه 
وی ول در عنــوان کتــاب گسترشــگاه گونــه وی ول و تیپولــوژی آن در ایــران کــه 
بایــد بالفاصلــه پــس از ذکــر نــام فارســی گونــه باشــد نــه در انتهــای عنــوان(.
ــگارش شــده اند. اگــر  ــر )تک اســمی( ن - عمــده کتاب هــا توســط یــک نف
دو ویژه نامــه نشــریه تحقیقــات جنــگل و صنوبــر ایــران درنظــر گرفتــه نشــود، 
از 13 عنــوان کتــاب باقی مانــده، 9 کتــاب )69 درصــد( ایــن ویژگــی را دارنــد.
- برخــی از نویســندگان دارای تألیفــات متعــددی هســتند. در ایــن 
خصــوص، محمــد فتاحــی بــا چــاپ پنــج عنــوان کتــاب به صــورت 
ــف  ــن مؤل ــی، پرکارتری ــورت گروه ــاب به ص ــوان کت ــنده و دو عن تک نویس
بــوده اســت. پــس از وی نیــز احمــد همتــی بــا چــاپ دو عنــوان کتــاب در 

ــرار دارد.  ــدی ق ــه بع رتب
- عمـده کتاب هـا اختصـاص به ارائـه نتایـج طرح های پژوهشـی انجام 
شـده توسـط همـکاران سـتاد مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور 
و مراکـز تحقیقاتـی اسـتان های زاگرسـی دارد. اگـر دو ویژه نامـه نشـریه 
تحقیقـات جنـگل و صنوبـر ایـران درنظـر گرفتـه نشـود، از 13 عنـوان 
کتـاب باقی مانـده، 11 کتـاب )85 درصـد( دارای ایـن ویژگـی اسـت. 
- ســهم برخــی اســتان های زاگرســی از تألیفــات مرتبــط بــا 
جنگل هــای زاگــرس بیشــتر بــوده اســت. از 15 عنــوان کتــاب 
چاپ شــده، شــش کتــاب جنبه عمومــی داشــته و مربوط بــه کل زاگرس 
اســت. چهــار کتــاب مربوط بــه اســتان کردســتان، دو کتــاب مربوط به 

اســتان فــارس، دو کتــاب مربــوط به اســتان کرمانشــاه 
و یــک کتــاب نیــز مربــوط بــه اســتان لرســتان اســت. 
ــات  ــه تحقیق ــتاد مؤسس ــندگان س ــهم نویس - س
جنگلهــا و مراتــع کشــور بیشــتر از ســهم نویســندگان 
مراکــز تحقیقاتــی بــوده اســت. اگــر دو ویژه نامــه 
ــر  ــران درنظ ــر ای ــگل و صنوب ــات جن ــریه تحقیق نش
گرفتــه نشــود، از 13 عنــوان کتــاب باقی مانــده، 9 
ــه  ــتاد مؤسس ــکاران س ــط هم ــد( توس ــاب )69 درص کت
بوده انــد. اول  نویســنده  اینکــه  یــا  شــده  نــگارش 

نکتـه پایانـی اینکه هرچند سـهم کتاب های منتشرشـده 
توسـط مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور با موضوع 
جنگل هـای زاگرس در مقایسـه با کل کتاب های منتشرشـده 
توسـط مؤسسـه )600 عنـوان( رقـم ناچیـزی )2/5 درصد( 
اسـت، امـا به نظـر می رسـد توانسـته اسـت در ایـن زمینـه 
به خوبـی ایفـای نقـش کـرده و در دورانـی کـه دانـش جنگل 
در زاگـرس در حـال شـکل گیری بـود، بـا چـاپ و انتشـار 
ایـن مجموعـه بـه ایـن فراینـد کمک شـایانی کنـد. اکنـون این 
ضـرورت احسـاس می شـود کـه پژوهشـگران این عرصـه باید 
اهتمـام بیشـتری در ایـن خصـوص داشـته باشـند و در انتشـار 
کتاب هـای مرتبـط بـا جنگل هـای زاگـرس و متکـی بـر دانـش 
و اطالعات سـودمند و به هنگام، همانند گذشـته پیشـگام باشـند.
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