




 What we are doing to the“
 forests of the world is but a
 mirror reflection of what we
 are doing to ourselves and

 ”.to one another



عنوان: اورمان

زمینه انتشار: علمی-دانشجویی

ترتیب انتشار: گاهنامه

شماره انتشار: 3

تاریخ انتشار: اردیبهشت ماه 1400

صاحــب امتیــاز: انجمــن علمــی علــوم و مهندســی جنــگل 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی

مدیر مسئول: عرفان قاسمی

سردبیر: سودا عالیی نژاد

ناظر علمی: دکتر کیومرث سفیدی

کارشناس نشریات دانشگاه: مهندس سعید بوداقی

تاریخ و شماره آخرین تغییرات: 99/08/25 | 3684/ف/م

همــکاران ایــن شــماره: شــبنم برقــی، امیرحســین دایمــی، 
آیــدا صادقــی، بــالل پورشــرق

طراحی و صفحه آرایی: رضا رسول زاده

کانال تلگرام:      
@U M A F O R E S T

اینستاگرام:      
@F O R E S T _ A N J O M A N

مه
سنا

شنا



7
سخن سردبیر

8
زخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی

18
بایدهای مدیریتی جنگل های شمال ایران

20
مصاحبه کوتاهی با دکتر شهامت هدایت

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در مورد جنگل حاتم مشه سی

22
مصاحبه کوتاه با جناب آقای دکتر سفیدی

 در پیرامون اهمیت جنگل های حاتم مشه سی

24
معرفی کتاب جدید دکتر فرشاد کیوان بهجو

 در زمینه محصوالت فرعی جنگل های ایران و 
مصاحبه کوتاهی راجب کتاب با ایشان

ب
طال

 م
ت

س
هر

ف



6 
|

صی
ص

تخ
ی 

لم
 ع

مه
هنا

گا
3 ن

رما
او



7 
|

صی
ص

تخ
ی 

لم
 ع

مه
هنا

گا
3 ن

رما
او

سخن سردبیر
بسم تعالی

آغـاز هـر نشـریه علمـی- پژوهشـی، بـه سـان طلوعـی نویـن در عرصـه آگاهـی و دانـش 
اسـت، بـه ویـژه در زمینـه جنـگل داری و مهندسـی جنـگل کـه جایـگاه چالش هـای بـزرگ و 
تعییـن کننـده می باشـد. اینـک کـه بـه لطـف الهی سـومین شـماره مجله "اورمان" انتشـار 
می یابد، یادآوری چند نکته خالی از لطف نیسـت. امروزه مشـکالت و چالشـهای فراوانی 
پیـش روی محققیـن و مدیـران محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی در سـطح ایـران و جهـان 
اسـت. تغییـرات اقلیمـی، بیابـان زایـی، جنـگل زدایـی، تخریـب زیسـتگاه، انقـراض محلـی 
گونه هـای گیاهـی و جانـوری از جملـه مهمتریـن مشـکالت ذکـر شـده اسـت. شـاید بتـوان 
گفت رسـالت دانشـجویان علوم زیسـتی و منابع طبیعی برای حل این مشـکالت بیشـتر 
از سـایر دانشـجویان خواهـد بـود. ایـن مهـم تنهـا بـه تحقیـق و پژوهـش مربـوط نمیشـود 
بلکـه آمـوزش و ترویـج در زمینـه مشـکالت مطـرح شـده گامـی مهـم بـرای فائـق آمـدن بـر 
مشـکالت خواهـد بـود. نشـریه اورمـان بنـا بـر ماهیـت دانشـجویی خـود ، عالقمنـد بـه 
بررسـی و چـاپ نشـریات ترویجـی نیـز بـوده تـا بتوانـد بـه رسـالت اصلـی خـود بهتـر عمـل 
نمایـد. چـاپ نشـریات بـا موضوعـات متنـوع ، ایـن امـکان را فراهـم مـی آورد کـه طیـف 
وسـیعی از دانشـجویان و محققیـن در رشـته های منابـع طبیعـی ، محیـط زیسـت و حتـی 
کشـاورزی مخاطـب ایـن نشـریه باشـند. امیـد اسـت بـا انتشـار هـر شـماره از ایـن نشـریه 
گامـی هرچنـد کوچـک در جهـت شـناخت و حـل مشـکالت رایـج محیـط زیسـت و منابـع 

طبیعـی برداشـته شـود.

با آرزوی موفقیت و سالمتی       

سودا عالیی نژاد       
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زخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی

مقدمه
امـروزه ذخایـر جنگلـی در حفـظ و تنـوع زیسـتی)تنوع گیاهـی و جانـوری(از یـک سـو و جلوگیـری از انقـراض تعـداد زیـادی از 

گونه هـای مهـم گیاهـی و جانـوری از سـوی دیگـر حائـز اهمیـت فراوانـی هسـتند.جنگلهای اسـتان اردبیـل از نظـر رویشـی در 

دو ناحیـه رویشـی ایرانی-تورانـی و هیرکانـی قـرار دارنـد. . سـطح جنگل هـای اسـتان اردبیـل بالـغ بـر 52000 هکتـار می باشـد .

عمـده تیـپ جنگلـی اسـتان در ناحیـه رویشـی ایرانی-تورانـی،ارس همـراه بـا گونه هـای کیکم،بـادام و بنـه؛ درناحیـه رویشـی 

هیرکانی)جنـگل فندقلـوی اردبیل(،فنـدق بـه همـراه گونه هـای راش،ممـرز و اوری و در منطقـه ارسـباران )جنـگل حاتـم مشـه 

سـی  مشـگین شـهر(اوری همـراه بـا گونه هـای لور،سـرخ ولیک،آلوچـه وحشـی و ون اسـت. یکـی از ذخیـره گاه هـای جنگلـی 

استان، جنگل حاتم مشــه سی مشکــین شهر می باشد که گونه غالب آن اوری می باشد که دارای مساحتی معادل 195/6 

هکتـار می باشـد کـه از سـال 1380 تحـت مدیریـت قـرق قـرار گرفتـه اسـت ایـن کار باعـث افزایـش کیفـی و کمـی گونه هـای 

موجـود بـه خصـوص گونـه اوری شـده اسـت .

حتـم مشـه سـی )یـا حاتـم مشـه سـی بـه معنـی درختـزار حاتـم( در 28 کیلومتـری جنـوب غربـی مشـکین شـهر قـرار دارد. 

ایـن منطقـه مملـو از درختـان سـربه فلـک کشـیده ای اسـت کـه طبیعتـی همچـون جنگلهـای شـمال، البتـه بـا اقلیـم آب و 

هوایـی کوهسـتانی و بـدون رطوبـت، را رقـم زده اسـت. حتـم مشـه سـی در اولیـن نـگاه چشـم هـر بیننـده ای را مجـذوب خود 

می سـازد بطـوری کـه گـردش در بیـن درختـان انبـوه و متراکـم همـراه بـا صـدای پرنـدگان و شرشـر آب رودخانـه موجـود در دره 

ایـن منطقـه بـرای هـر فـردی آرامـش و تجـدد روح بـه ارمغـان می آورد.جنـگل حاتـم مشـه سـی در محـل تالقـی سـه  رشـته کـوه 

البرز،زاگـرس و قفقـاز قـرار دار،بـه لحـاظ برخـورداری از جریانـات  اقلیمـی هیرکانـی از شـرق،رطوبت مدیترانـه ای از غـرب و  

توده هـای کـم فشـار سـیبری از شـمال،دارای ویژگی هـای منحصـر بـه فـردی از نظـر  ژئوبتانیکـی و قابلیت هـای حفاظـت از آب 

و خـاک اسـت کـه امـروزه بـا وجـود تخریـب شـدید تـا حـدودی اهمیـت و موجودیـت خـود را حفـظ کـرده اسـت. ایـن منطقه در 
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سـال 1355 خورشـیدی در پـی شـکل گیـری مفهـوم شـبکة ذخیـره گاه هـای زیسـت کـرة جهـان همـراه بـا هشـت منطقـه دیگر 

از سـوی سـازمان جهانـی یونسـکو بـه عنـوان ذخیـره گاه زیسـت کـره ایـران ثبـت شـد. فعالیت هـای شـدید انسـانی در چنـد 

قـرن گذشـته، سـیمای ظاهـری، ترکیـب وسـاختار جنگل هـای ارسـباران را بـه شـدت تغییـر داده اسـت. قطـع یکسـرة جنـگل 

در گذشـته ) در چارچـوب طرح هـای ذغـال گیـری ( و نیـز قطع هـای غیـر مجـاز درختـان جنگلـی، بـا هـدف تهیـه چـوب سـوخت 

و دیگـر مصـارف روسـتایی، بـه همـراه چـرای بیـش از حـد دام و فشــردگی خـاک موجـب شـده کـه ایـن جنگل هـا بیشـتر بـه 

صـورت دانـه و شـاخه زاد بـا فراوانـی شـاخه زاد در آینــد .

ایـن جنـگل در سـال 1371 توسـط سـازمان جنگل هـا ،مراتـع و آبخیـز داری کشـور تحـت عنـوان ذخیـره گاه ژنتیکـی اوری بـه 

وسـعت 200هکتـار تحـت مدیریـت قـرار گرفت.بررسـی  سـاختار تجدیـد حیـات طبیعـی جنگل هـای ارسـباران در حوضـه 

مطالعاتـی سـتن چـای نشـان میدهـد سـاختار غالـب توده هـای جـوان در جنگلهـای ارسـباران طبـق نوشـته های فـوق، دانـه و 

شـاخه زاد بـا فراوانـی شـاخه زاد اسـت و بیشـترین تجدیـد حیـات طبیعـی در جنگل هـای ارسـباران در جهت هـای شـمالی و 

شـمال غربـی در شـرایط برخـوردار از تـاج پوشـش بسـته و نیمـه بسـته بـه دلیـل شـرایط مناسـب طوبتی،حرارتـی و نـوری روی 

داده اسـت.

بررسـی ارزیابـی کمـی و کیفـی توده هـای طبیعـی اوری در جنگل هـای حاتـم مشـه سـی شهرسـتان مشـگین شـهر نشـان 

میدهـد کـه ایـن گونـه از نظـر ویژگـی هایـی همچـون ارتفـاع جسـت،قطر تـاج درخت،تعـداد جسـت بیـن ارتفاع هـای مختلـف 

از سـطح دریا،شـیب و جهت هـای جغرافیایـی مختلف،اختـالف معنـا داری دارند.بیشـترین درصـد حضـور پایه هـای اوری در 

ارتفـاع 1950-1750 متـر از سـطح دریـا بـوده  اسـت و بیـش از 50 درصـد در شـیب 30تـا 65 درصـد حضـور داشـتند.بیش از 

60 درصـد پایه هـای اوری نیـز در جهت هـای شـمال شـرقی و شـمالی حضـور داشـتند. 

ذخیـره گاه جنگلـی حاتـم مشـه سـی از نظـر موقعیـت مکانی،شـرایط اقلیمـی و رویشـگاهی ،بخشـی از جنگل هـای ارسـباران 

محسـوب میشـود.به همیـن دلیـل،از نظـر تنـوع  ترکیـب پوشـش گیاهـی بسـیار غنـی اسـت و درختـان اوری بـه طـور انبـوه 

بـا سـایر گونه هـای جنگلـی و گاهـی بصـورت توده هـای خالـص دیـده میشـود. باتوجـه بـه تخریب هـای اخیر،اگـر بـرای ایـن 

رویشـگاه بـا ارزش برنامـه ریـزی عملـی انجالـم نشود،پوشـش گیاهـی منطقـه  به ویژه درختـان اوری از بین خواهند رفت،در 

ایـن نوشـته سـعی شـده اسـت ضمـن بیـان ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد بـوم شـناختی ایـن جنـگل، توجـه ویـژه بـه عنـوان 

ذخیـره گاه جنگلـی اوری یـاداور  شـود تـا هرچـه سـریعتر بـا تخصیـص اعتبـار الزم در اولویـت حفاظـت توسـط دسـتگاه های 

اجرایـی قـرار گیـرد.
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موقعیت جغرافیایی
ذخیـره گاه جنگلـی حاتـم مشـه سـی بـه وسـعت 195/6هکتـار در 28 کیلوکتـری غـرب شهرسـتان مشـگین)جاده مشـگین به 

اهـر(در اسـتان اردبیـل واقـع شـده اسـت. ایـن ذخیـره گاه جنگلـی از طـرف غـرب بـه روسـتای شـیخالر و از شـرق بـه روسـتای 

کـوه کنـار محـدود شـده اسـت. راه ارتباطـی منطقـه شـامل جـاده خاکـی و مالـرو و منابـع آب منطقـه شـامل رودخانـه فصلـی و 

آبراهه هـای اصلـی و فرعـی و چشـمه اسـت. 

شکل 1 -موقعيت ذخیرهگاه جنگلی حاتم مشه سی در ایران و استان اردبیل

شرایط اقلیمی
اقلیم منطقه بر اسـاس روش امبرژه نیمه خشـک سـرد اسـت.میانگین بارش 397/5میلی متر بوده و عالوه بر این،وجود 

باران هـای مخفـی درمحـدوده ارتفاعی1000تا2000متـر از سـطح دریـا مشـهود اسـت.میانگین حداکثـر و حداقـل درجـه حـرارت 

بـه ترتیـب 22/3و2/1-درجه سـانتی گراد اسـت.

اوری گونـه غالـب درختـی ایـن جنـگل اسـت کـه پراکنـش آن از ارتفـاع 1740متـری شـروع و تـا ارتفـاع 1950متـر از سـطح 

دریـا ادامـه دارد.پراکنـش ایـن گونـه در جهت هـای شـمال شـرقی بیـن شـیب های 15 تا65درصـد دارای گونـه انبوهـی وتـاج 

 CrataegusPall( پوشـش قابـل توجـه اسـت. از مهمتریـن گونه هـای درختـی و درختچه هـای همـراه اوری میتـوان به زالزالـک

 ( ازگيــــــل وحشـی )Mespilus germanica .L(، گالبـی جنگلـــــی   ،)Fraxinus excelsior.L( ون )orientalis B. M .ex
 Festuca(و از مهمتریـن گونه هـای علفـی کـف جنـگل بـه فسـتوکا )Corylus avellana.L( فنـدق)Pyrus salicifolia Pall
 Achillea( بومـادران ،)Agropyron tenerum Vasey( آگروپايـرون )Astragalus flavescens.Boiss( گـون ،)ovina.L

mllefolium .L(، شـبدر)trifolium pretense.L( جـو بنفـش )Hordeum violaceum Boiss& Fries(اشـاره کـرد.

بـر اسـاس مطالعـات زمیـن شناسـی،عمده تشـکیالت منطقـه از سـازنده های دوران سـوم زمیـن شناسـی بـوده کـه رشـته 

کوه هـای بـه نسـبت کـم ارتفاعـی را بـه وجـود آورده اسـت.خاک ایـن جنـگل از نـوع قهـوه  ای جنگلی عمیق تا به نسـبت عمیق 

بـا بافـت متوسـط تـا سـنگین و بـا اسـیدیه 5/90 تـا 6/75 اسـت.

)Quercus macranthera( برآورد تولید بذر اوری
تناوب بذردهی گرچه بستگی زیادی به عوامل آب و هوایی خصوصا پدیده های فنولــوژیک دارد ولی فراوانی آن وابستگی 

زیـادی بـه حاصلخیـزی و تـوان رویشــگاهی دارد. در ایـن راسـتا بـرآورد بـذر گونه هـای مختلـف جنگلـی و اطـالع داشـتن از 

نحـوه، میـزان و توانایـی تولــید بـذر پایه هـا میتوانـد در مدیریـت پایـدار جنـگل ) تولیـد نهـال، نهـال کاری، بـذرکاری ( داشـته 
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باشـد. تجدیـد حیـات از جملـه موضوعـات اساسـی و مباحـث بنیادیـن و مهـم در علـم جنگلــداری بـه شـمارمی رود. تجدیـد 

حیـات طبیعـی کـه بـدون دخالـت انسـان و صرفـاً بواسـطة عوامـل طبیعـی اکولــوژیکی انجـام می شـود، دو مزیـت عمـده بـر 

تجدیـد حیـات مصنوعـی دارد؛ یکـی ایـن کـه در عمـل فاقـد هزینـه هسـت ونهال هـا رایـگان بـه وجـود میاینـد ودیگـر اینکـه 

باعـث انتقـال خصوصیـات نسـل فعلـی ) قبلـی ( بـه نسـل بعـدی می شـود، بنابرایـن در علـم جنـگل شناسـی تجدیـد حیـات 

طبیعـی برتجدیـد حیـات مصنوعـی ارجحیـت داشـته و اهمیـت و کاربـرد گسـترده ای دارد. تولیـد بـذر در گونه هـای مختلـف 

بلـوط نقـش اساسـی در پویایـی جنگل هـای بلـوط دارد. بـه نظـر می رسـد توان بذردهی در درخـت بلوط به ویژگی های ژنتیکی 

درخـت مرتبـط کـه در طـول دورة حیـات درخـت نیـز ثابـت می باشـند.

اوری از جمله بلوط های بومی می باشد که هم 

در جنگل هـای هیرکانـی و هـم در جنگل هـای 

ارسـباران پراکنـش دارد. براسـاس نتایـج ایـن 

پژوهـش مشـخص شـد کـه در طـول سـه سـال 

مطالعـه )1388 تـا 1390 ( بهتریـن بـذر دهـی 

درختـان اوری در جنگل هـای حاتـم مشــه سـی 

مشـکین شـهر در سـال 1390 رخ داده اسـت، 

بـه طـوری کـه در ایـن سـال میانگیـن تراکم بذر 

سـال  در  ولـی  بـود،  عـدد   11/9 اوری  درختـان 

1388 تـو 1389 ایـن مقـدار بـه ترتیـب 0/1 و 

2/3 عـدد بـه دسـت آمـد کـه بـه خصـوص در 

سـال 88 بسـیار کـم می باشـد.

پوشش گیاهی 
بـــه طور کلی در منطقه جنگلی حاتم، 106گونه متعلق 

به82جنـــس و 29تیـــره از گیاهـــان حضـــور دارند که از 

میـــان انهـــا دولپه ای ها بـــا 96 گونه از غذای بیشـــتری 

تیره هـــای   دولپه ای هـــا  هســـتند.درمیان  برخـــوردار 

Asteraceaeبا )22گونه20/75(درصدی  Rosaceae

 10 بـــا   Lamiaceae )16/03درصـــدی(  17گونـــه  بـــا 

 5 بـــا   Brassicaceae و  )9/43درصـــدی(  گونـــه 

تیـــره  لپه ای هـــا  تـــک  بیـــن  در  و  گونه)4/71درصـــد( 

Poaceae با 5گونه)4/71درصد(ســـهم بیشتری را در 

فلـــور منطقه دارنـــد. در مجموع، فلـــور منطقه متعلق 

اروپا-ســـیبری  رویشـــی  ناحیـــه جغرافیایـــی  ســـه  بـــه 

مدیترانـــه ای و ایرانی-تورانـــی یا ترکیبی از انها اســـت.

عناصـــر ایرانی-تورانی/مدیترانـــه ای بـــا 39/6درصد در 

رتبـــه نخســـت،ایرانی-تورانی یا 26/4درصـــد و ایرانی-

و  9/8درصـــد  بـــا  تورانی/اروپا-ســـیبری/مدیترانه ای 

ایرانی-تورانی/اروپا-ســـیبری بـــا 5/7 درصـــد رتبه های 

هســـتند. بعدی 

)عکسی از زمستان جنگل حاتم مشه سی(
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جدول 1- فهرست نام گونه های درختی و درختچه های جنگل حاتم مشه سی

تجدید حیات توده های جنگلی حاتم مشه سی
تجدیدحیـات جنسـی درختـان جنگلـی رمـز بقـاء گونه هـا و ضامـن استمــرار تولیـد در جنـگل می باشـد، بـه طوریکــه امـروزه 

سـطوح وسـیعی از جنگل هـای دنیـا بـه صـورت دانـه زاد مدیریـت شـده و جنگل هـای شـاخه زاد فقـط در مناطـق و شـرایط 

خـاص کـه اهـداف مشـخصی ) ماننـد تولــید چـوب سـوخت یـا اسـتفاده چراگاهـی از جنـگل ( مدنظـر باشـد، مـورد توجـه قـرار 

می گیرنـد. مقــدار و پایـداری تولیـد بـذر توسـط درختــان بلـوط نـه تنهـا بـرای بقـاء و ادامـه استمــرار درختـان مهـم اسـت بلکــه 

بـرای افزایـش تنـوع پرنـدگان و پــستانداران بـه عنـوان منبـع بـزرگ غذایـی اهمیـت زیـادی دارد .

تجدید حیات در این جنگل اغلب به صورت غیر جنسی )پاجوش و ریشه جو(است.از دالیل عمده ان میتوان به خاصیت 

خـارق  العـاده جسـت دهـی گونه هـای تشـکیل دهنـده اشـاره کـرد. رسـتمی کیـا و همکاران)1391(تولیـد بـذر درختـان اوری را 

بـه مـدت سـه سـال)1388تا1390(در ایـن جنـگل بررسـی کردند.براسـاس نتایـج انهـا مشـخص شـد کـه تولیـد بـذر درختـان 

اوری بسـیار کـم بوده،بـه طوریکـه میانگیـن تراکـم بذر)شـمار بـذر در یـک مترمربع(هرپایـه در سـال های 1389،1388و1390 

به ترتیب2/3 و 0/1 ، 11/9عدد براورد شد. 

برخی تیپ های مرتعی
در اراضی مرتعی این منطقه چندین تیپ قابل تشخیص است که عبارتند از:

)Festuca sulcata-Astragalus fiavescens(تیپ گون-فستوکا

ایـن تیـپ رویشـی در محدودهـد ارتفاعـی بیـن 1500تا1800متـری از سـطح دریـا واقـع شـده که به دلیل قرار کرفتن در مسـیر 

جریان هـای هـوای مرطوب،پوشـش گیاهـی متنـوع آن   از پهـن بـرگان علوفـه ای ماننـد شـبدر ها تشـکیل شـده اسـت.تاج 
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پوشـش گیاهـی ان 50تـا 100 درصـد متغیـر اسـت.عناصر گیاهـی روی کوه هـای مرتفـع و خاک هـای ریگوسـول بـا عمـق کـم تـا 

متوسـط گسـترش دارد.شـیب اراضـی در مناطـق گسـترش ایـن تیـپ گیاهـی از20تا60درصـد متغیـر اسـت.گونه های همـراه 

ایـن تیـپ عبارتنـد از:

Achillea filipendula Lam. , Dactylis glomerata L.,

Festuca ovina L., Festuca rubra L,

Hordeum violaceum Boiss & Hohen.

Lathyrus pratensis L.,Trifolium montanum L.,

Trifolium repens L.

)sulcata agropyron tenerum-festuca(تیپ اگروپایرون-فستوکا

ایـن تیـپ رویشـی در توده هـای بیـن جنگلـی مشـاهده میشـود.پراکنش جغرافیایـی ایـن تیـپ رویشـی در محـدوده ارتفاعـی 

قـرار گرفتـن در مسـیر جریاناتـت مرطـوب  و  ارتفـاع  بـودن  کـم  بـه دلیـل  و  بـوده   از سـطح دریـا  بیـن 1350تا1500متـری 

خزری،برفگیر بودن و داشتن زهاب،پوشش گیاهی حالت انبوه داشته و درصد پوشش آن در برخی مناطق به صددرصد 

هم میرسـد.ظهور شـبدرهای قرمز و سـفید در بهار جلوه خاصی به طبیعت این تیپ میبخشـد و سـاالنه گردشـگران زیادی 

از طبیعـت زیبـای ایـن مناظـر دیـدن میکنند)شـکل10(.گونه های مهـم ایـن تیـپ عبارتنـد از:

Achillea filipendula Lam., Achillea millefolium L.,

Alchemilla persica Rothm., Dactylis glomerata L.,

Hordeum violaceum Boiss & Hohen.,

Lotus corniculatus L., Poa annua L.,

Trifolium pratensis L., Trifolium repens L
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)pretense Annual grass-Trifolium(تیپ شبدر-گراس های یک ساله

ایـن تیـپ از چمنزار هـا معمـوال در ارتفـاع بـاالی 2000متـر گسـترش دارنـد.در ایـن مناطـق بـا وجـود دمـای کـم و کوتـاه بـودن 

فصـل جـذب کلروفیلی،گیاهـان ایـن منطقـه بـا اسـتفاده از نـور شـدید کوه هـای مرتفـع بـه رشـد مطلوبـی میرسـند.وجود 

اندام هـای زیـر زمینـی قابـل مالحظـه ای ماننـد ریشـه های بسـار بلنـد و سـاق های زیـر زمینـی و غـده ای بـه گیاهـان مذکـور 

امـکان میدهـد کـه در یـن فصـل نامسـاعد باقـی مانـده و بـه زندگـی خـود ادامـه دهند.گونه هـای مهمـم همـراه ایـن تیـپ 

عبارتنـد از:

Achillea millefolium L., Dactylis glomerata L.,

Heracleum persicum Desf.ex fischer.,

Hypericum perforatum L., Hordeum violaceum Boiss&

Hohen., Iris spuria L., Lathyrus pratensis L.,

Salvia verticillata L., Viola alba Bess

حیات وحش جنگل حاتم مشه سی
ایـن جنـگل باتوجـه بـه پوشـش گیاهـی مرتعـی و جنگلی،همچنیـن منابـع آب سـطحی و زیـر زمینـی و بـا توجـه بـه وضعیـت 

ماننـد  پرندگانـی  و  معمولی،خرگوش،سـمور  گرگ،روبـاه  نظیـر  وحشـی  جانـوران  از  زیـادی  تعـداد  فیزیوگرافی،زیسـتگاه 

قرقاول،کبـک و عقـاب طالیـی اسـت.در گذشـته های نـه چنـدان دور،پسـتانداران بـا ارزش نیـز در زیسـتگاه های منطقـه بـه 

سـر میبرده اند که در اثر شـکار بی رویه و تخریب زیستگاه،نسـل این گونه های ارزشـمندروبه کاهش گذاشـته اسـت. کو 

هسـتانی بـودن، شـیب بـه نسـبت زیـاد، وجـود درختـان بومـی، تنـوع سـاختاری و فیزیوگرافـی از مهمتریـن ویژگی هـای ایـن 

جنـگل بـه شـمار میـرود کـه امـروزه به  رغـم تخریـب شـدید تـا حـدودی اهمیـت و موجودیـت خـود را حفـظ کـرده اسـت.

الروهای پروانه برگخوار دم قهوه ای روی پایه های اوری )عکس از: داود علیقلی زاده(

مهمترین عوامل تخریب ذخیره گاه های جنگلی حاتم مشه سی چرای شدید دام از پوشش علفی جنگل

سامان های عرفی موجود در منطقه مشغول دامداری اعم از گاو و گوسفند و بز هستند.در مقابل تعداد دام موجود،مقدار 

خوراک در دسـترس ناکافی اسـت و به ویژه در اوایل بهار و اواسـط پاییز کشـاورزان به دام خود اجازه میدهند تا درمناطق 

جنگلـی از بوته هـا ونهـال درختـان جنگلـی تغذیـه کننـد کـه ایـن خـود از رشـد طبیعـی گونه هـای درختـی جلوگیـری میکند.بـه 

عالوه،دامـداران بـه طـور غیـر مجـاز درختـان و بوتـه هـارا بـا هـدف ایجـاد فضـای بـاز بریـده تـا گیاهـان علفـی بـه سـرعت رشـد 

کننـد و چراگاه هـای جدیـدی را بـه وجـود اورند.ایـن فعالیت هـا موجـب تخریـب عرصـه و نابـودی جنگل ها میشـود.
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تغییر آب و هوای این منطقه
در چنـد سـال اخیر،تغییـر اقلیـم در کنـار افزایـش درجـه حـرارت و خشکسـالی باعـث تغیـان آفـات و بیماری هـا در عرصه هـای 

جنگلـی شـده اسـت کـه ایـن ذخیـره گاه نیـز از آن مسـتثنی نیسـت.پروانه برگخـوار دم قهـوه ای از جملـه افاتـی اسـت کـه در 

عرصه هـای جنگلـی بـه درختـان میزبـان خـود خسـارت های شـدیدی وارد میکند)11(.میزبـان اصلـی و ترجیحـی ایـن افـات در 

جنـگل درختـان اوری اسـت؛اما از سـایر درختـان جنگلـی نظیـر زالزالک،الوچه،گالبـی وحشـی و تمشـک نیـز تغذیه میکند.این 

افـت هرچنـد سـال یـک بـار حالـت طغیانـی پیـدا کـرده و بـا توجـه بـه قابلیـت خسـارت زایـی زیـادی کـه دارد،عـالوه بـر کاهـش 

محصول،درختـان میزبـان را بـه سـوی خشـکیدگی سـوق میدهـد.در حـال حاضـر مراجعـه گردشـگران داخلـی بـه ایـن منطقـه 

بیـش از حـد ظرفیـت و تـوان جنـگل بـوده و یـک تهدیـد جـدی  بـرای ایـن ذخیـره گاه مهـم محسـوب می شـود.

نتیجه گیری 
جنـگل حاتـم مشـه سـی مشـگین شـهر یکـی از اکوسیسـتم های جنگلـی منحصـر بـه فـرد اسـتان اردبیـل بـه شـمار میـرود.

ایـن جنـگل کـه بخشـی از زیـر ناحیـه فرعـی هیرکانـی از ناحیـه بـزرگ اروپا-سـیبری قلمـداد میشـود بـه دلیـل شـرایط خـاص 

تـر از دو منطقـه  اکولوژیک)برخـورداری از جریانـات اقلیمـی خزری،سـیبری و مدیترانـه ای(از نظـر تنـوع فـون و فلورغنـی 

مذکـور است.کوهسـتانی بـودن شـیب بـه نسـبت زیـاد، وجـود درختـان بومی،تنـوع سـاختاری و فیزیوگرافـی از مهمتریـن 

ویژگی هـای ایـن جنـگل بـه شـمار میـرود کـه امـروزه بـه رغـم تخریـب شـدید تـا حـدودی اهمیـت و موجودیـت خـود را حفـظ 

کرده اسـت.از درختان و درختچه های شـاخص این منطقه میتوان به اوری وبلوط سـفید اشـاره کرد.سـطح پراکنش و تراکم 

بلـوط سـفید در منطقـه در مقایسـه بـا اوری محـدود اسـت.پراکنش اوری در ایـن ذخیـره گاه در دامنـه ارتفاعی1750تـا1950 

متـری از سـطح دریـا واقـع شـده اسـت. در سـال های اخیـر تبدیـل کاربـردی جنگلـی و مرتعـی بـه زراعـت و کشـاورزی،چرای 

دام،همچنیـن قطـع درختـان بـرای زغـال گیـری و اسـتفاده هیزمـی از عوامـل اصلـی تخریـب و نابـودی ایـن منبـع عظیـم ذخایر 

ژنتیکی اوری به ویژه تیپ خالص اوری الزم اسـت سـازمان های مسـئول برای حفاظت و قرق این  قبیل رویشـگاه های کم 

نظیر،اهتمـام بیشـتری داشـته باشـند.از ایـن رو پیشـنهاد میشـود، عـالوه  بـر قـرق و حفاظـت کامـل از ایـن ذخیـره گاه)بـرای 

ارضـی  در  بومـی  گونه هـای جنگلـی  بـا  کار  نهـال  اسـت.(برنامه های  دام،عملیـات حصـار کشـی ضـروری  ورود  از  جلوگیـری 

کـم درخـت و بـدون درخـت مطقه،بـا رعایـت کامـل تمـام اصـول جنـگل شناسـی نزدیـک بـه طبیعـت اجـرا شـود.با توجـه بـه 

مطالعـات انجـام گرفتـه در ایـن جنـگل درختـان مـادری بـا صفـات ژنتیکـی برجسـته بـه صـورت تـک درختـان در عرصـه جنـگل 

بـه چشـم میخورنـد کـه امـکان اصـالح و پـرورش بـا ایـن انـدک درختـان امـکان پذیـر اسـت. باتوجـه بـه رونـد تخریـب فراینـدة 

جنگل هـای ناحیـة ارسـباران بـه دالیـل مختلـف، ممکـن اسـت ایـن جنگل هـای بـا ارزش نیـز در آینـده ای نـه چنـدان دور بـه 

سرنوشـت دیگراکوسیسـتم های تخریـب یاافتـه دچـار شـوند.از ایـن رو، تحقیـق دربـارة ویژگی هـای سـاختاری ایـن توده هـا 

می توانـد شـرایط مناسـبی را بـرای پایـش آتـی تغییـرات احتمالـی در سـاختار توده هـای جنگلـی فراهـم آورد. همچنیـن هـر 

گونـه برنامـه ریـزی در منطقـه بـا هـدف حفاظـت از ایـن جنگل هـا مسـتلزم داشـتن اطالعـات کمّـی از ویژگی هـای سـاختاری 

تـوده در وضعیـت کنونـی اسـت.
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بایدهای مدیریتی جنگل های شمال ایران
نویسنده: دکتر فرشاد کیوان بهجو استاد دانشگاه محقق اردبیلی 

جنگل هـای شـمال ایـران جـزو بـا ارزش تریـن جنگل هـای دنیـا از لحـاظ اقتصادی و اکولوژیک محسـوب می گردنند که در چند 

دهـه ی اخیـر از لحـاظ پیامـد اجـرای شـیوه های مدیریتـی بـر آن وضعیـت مناسـبی حاکـم نبـوده اسـت و شـرایط نامناسـبی را 

اجراکننده هـای ایـن شـیوه های مدیریتـی در آن ایجـاد نمـوده اند؛

 اما سـوال اینجاسـت که آیا شـیوه های مدیریتی اعمال شـده شـرایط نامناسـبی در آن ایجاد نموده اسـت؟ یا این که اجرای 

ناصحیـح ایـن شـیوه های مدیریتـی ایـن شـرایط را در آن رقـم زده اسـت؟ تغییـرات پـی در پـی در سـبک های مدیریتـی کـه بـه 

جرعـت می تـوان گفـت هیـچ کـدام از آن هـا بـه درسـتی در ایـن جنگل هـا اجـرا نشـده، موجب شـده اسـت که چه در دانشـگاه 

و چـه در بخـش اجـرا بـه جـای زیـر سـوال بـردن اجـرای نادرسـت ایـن شـیوه ها متاسـفانه خـود شـیوه ها در معـرض اتهـام قـرار 

داده شـود و لـذا جهـت توجیـه شـرایط حاکـم بـر قبـل در هـر دوره شـیوه مدیریتـی جدیـدی بـه عنـوان ناجـی وضعیـت قبـل 

جنگل هـای شـمال ایـران اعـالم شـود. بـا ایـن تغییـر مسـتمر در شـیوه های مدیریتـی جنگل هـای شـمال ایران نه تنهـا راه را به 

اشـتباه رفتـه ایـم بلکـه تخریـب کمـی و کیفـی مسـتمر ایـن اکوسیسـتم های بـاارزش دنیـا را بیشـتر نمـوده ایـم. لـذا بـه نظـر 

می رسـد باقـی مانـدن در اعمـال یـک شـیوه مدیریتـی صحیـح و تاکیـدا اجـرای درسـت آن می توانـد ناجـی وضعیـت فعلـی ایـن 

اکوسیسـتم های باارزش باشـد.

قطعا اجرای درست شیوه مدیریتی و توجه به سبک مدیریتی پیامدگرا، خود استمرار تولیدات وخدمات اکوسیستم های 

جنگلی شـمال ایران را به دنبال خواهد داشـت.  

زمستان 1399  
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مصاحبـــه کوتاهـــی با دکتر شـــهامت هدایت مدیـــرکل منابع طبیعی 
اســـتان اردبیل در مورد جنگل حاتم مشـــه ســـی

1. چه طرح های حفاظتی در جنگل های حاتم انجام شده است؟

جنـگل حاتـم قسـمتی از جنگل هـای مـا اسـت کـه در قسـمت ناحیـه ارسـباران قـرار گرفتـه اسـت.یعنی مـا هیچوقـت برنامـه 

ی ناحیـه ای نمی دهیـم برنامـه سراسـری میدهیـم و برنامه هـای مـا سراسـری می باشد.مسـتحظر هسـتید در اردبیـل مـا سـه 

نـوع ناحیـه رویشـی داریـم کـه شـامل:ایرانی تورانی,ارسـباران,هیرکانی می باشد.مشـکین شـهر جـزء برنامه هـای ارسـباران 

اسـت و اگـر بـه قدمـت ایـن جنـگل بپردازیـم می بینیـم کـه ایـن جنـگل بـه دوران چهـارم زمیـن شناسـی می رسـد کـه قدمـت 

ایـن جنـگل نسـبت بـه جنگل هـای دیگـر باالتـر اسـت.ما در ایـن جنـگل هـم عملیـات احیایـی داریـم و هـم انجـام عملیـات 

قـرق داریم.قرق هـا بـا اسـتفاده از خـارج کـردن دام از جنـگل می شـود و حصـار کشـی و انجـام یـک سـری مراحلـی کـه باعـث 

می شـود احیـای جنگل هـا انجـام بگیرد.مـا در اینجـا مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا را داریـم کـه پارسـال آفتـی در ایـن جنـگل 

شناسـایی شـده بـود کـه خوشـبختانه بـا مبـارزه از بیـن رفـت کـه باعـث شـد جنـگل کال احیـا شـود چـون مـا در مرحلـه اول 

الرو وارد مبـارزه شـدیم باعـث شـد کـه مـا در آن منطقـه هـر گونـه آفـات و بیمـاری را از بیـن بـرده و باعـث شـادابی جنگل هـا 

بشـویم.در بحـث گردشـگری مـا یـک سـری پـروژه هایـی داریـم کـه در اجـرای همـان مصوبـات سـتاد سـازمان ارائـه مدیریـت 

می شـود  بـرای پارک هـای جنگلـی.
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2. بـه نظـر شـما وضعیـت کلـی جنگل هـای اسـتان بـا اجـرای ایـن طرحهـای حفاظتـی و احیایـی روبه بهبود 
شـدن است؟

قطعا,قطعـا مسـاحت جنگل هـای مـا افزایـش می یابـد و هـم اگـر مالحظـه بفرماییـد در اسـتان مـا خوشـبختانه چنـدان آتـش 

سـوزی وجـو نـدارد و علـت آن ایـن اسـت کـه بخـش حفاظـت منابـع طبیعـی بـه جـد در منطقـه حظـور دارند.قطـع درخـت تـا 

حـاال در اسـتان مـا وجـود نـدارد و انجـام عملیات هـای احیایـی قطعـا باعـث می شـود کـه جنگل هـا توسـعه پیـدا کنـن و جنـگل 

مـا افزایـش سـطح داده شـوددر جاهایـی کـه مـا قـرق انجـام داده ایـم و در جایـی کـه عملیـات احیایـی انجـام داده ایـم باعـث 

شـده اسـت کـه هـم تثبیـت جنـگل و هـم توسـعه جنـگل داشـته باشـیم.

3. از نظر شما در آینده نزدیک امکان طرح بهره برداری در جنگل های استان وجود دارد؟

اصـال مـا بهـره بـرداری نداریـم و نخواهیـم داشـت جنگل هـای مـا زیسـت محیطـی هسـتند و اصالهیـچ کـدام از جنگل هـا  

قابـل بهـره بـرداری نیسـت. و قطرهـای جنـگل مـا در آن حـد نیسـت کـه قابـل برداشـت باشـند.و طـرح تنفـس جنگل هـا کـه 

روی کارآمـده اسـت مـا بـه هیـچ عنـوان طـرح بهـره بـرداری نداشـتیم و نمی گزاریـم انجـام پیـدا کنـد چـون هـدف مـا توسـعه 

جنـگل اسـت ن بهـره بـرداری از جنـگل. بـرای بهـره بـرداری و تامیـن نیـاز صنایـع چـوب هـم طـرح زراعـت چـوب را اجـرا کردیـم 

و امسـال هـم خوشـبختانه 3 میلیـون نهـال اصلـح توزیـع کردیـم و سـال 1400 هـم 7 میلیـون نهـال اصلـح تولیـد می کنیـم تـا 

توزیـع کنیـم.

4.بـا توجـه بـه ماهیـت رشـته علـوم مهندسـی جنـگل و نیـاز بـه کار عملـی در جنـگل و بـا نطـر بـه اینکـه 
در فضـای دانشـگاه امـکان انجـام کار عملـی در حوضـه رشـته فـوق وجـود نـدارد بـرای یادگیـری بهتـر و 
آشـنایی با فضای کاری این رشـته و ایجاد ارتباط هرچه بیشـتر بین دانشـگاه و اداره کل منابع طبیعی 

آیـا امـکان حطـور دانشـجویان در تهیـه و اجـرای مختلـف طرح هـای جنگل هـای اسـتان وجـود دارد؟

و  بلکـه در تمـام رشـته ها عرصه هـا  تنهـا در رشـته جنـگل  نـه  و  نامـه داریـم  بـا دانشـگاه محقـق تفاهـم  مـا  خوشـبختانه 

تمـام امکانـات خودمـان را در اختیـار دانشـگاه گزاشـته ایـم در بخـش جنـگل هـم اسـتقبال می کنیـم و تشـکر میکنیـم از 

جنـاب دکتـر سـفیدی از اسـاتید مجـرب دانشـگاه محقـق کـه طـی چنـد بـار نشسـتی کـه بـا هـم داشـتیم مـا اعـالم کردیـم کـه 

دانشـجوها هـم پـروژه و هـم طـرح و بازدیـد داشـته باشـند در جهـت عملـی نمـودن طرح هـای خـود مـا جنـگل هایمـان را در 

اختیـار آن عزیـزان قـرار می دهیـم.
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مصاحبـــه کوتـــاه با جناب آقـــای دکتر ســـفیدی در پیرامـــون اهمیت 
جنگل های حاتم مشـــه ســـی

1. آقای دکتر نظر جنابعالی در مورد اهمیت اکولوژیکی جنگل حاتم مشه سی چیست؟

در مـورد جنگل هـای حاتـم مشـه سـی چنـد نکتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه اوالً اسـتان اردبیـل کـه برخـالف سـایر اسـتان های 

شـمال کشـور غنـی از پوشـش جنگلـی نمی باشـد وجـود چنیـن جنگلـی در اسـتان کـه تحـت نظـارت اداره کل منابـع طبیعـی 

اسـتان اردبیـل می باشـد یـک نعمـت و غنیمـت الهـی بـه شـمار می آیـد و بایسـتگی تالش هـای الزم بـرای حفاظـت از ایـن 

مناطق صورت گیرد دلیل اهمیت موضوع کمبود مناطق تحت پوشـش جنگلی در اسـتان اسـت به عنوان مثال جنگل های 

فندقلـو کـه از جنگل هـای اولیـه اسـتان بـه شـمار می آیـد بخـش محـدودی از ایـن مجموعـه را تشـکیل می دهـد. جنگل هـای 

حاتـم مشـه سـی کـه جـزء ای از جنگل هـای ارس بـاران بـه حسـاب می آیـد و گونه هـای خاصـی در ایـن جنگل هـا وجـود دارد 

ماننـد کوئکـوس پتـرا و کوئکـوس ماکرانتـرا کـه اغلـب کوئکـوس ماکرانتـرا وجـود دارد و کوئکوس پترا نسـبت به آن از مقادیر 

کمتـری برخـوردار اسـت. از سـایر گونه هـا می تـوان بـه گونـه هفتکـول و بـوداغ کـه از گونه هـای منحصـر بـه فـردی بـه شـمار 

می آیـد اشـاره نمـود.
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در ادامـه موضـوع می تـوان چنیـن بیـان کـرد کـه جنگل هـای حاتـم مشـه سـی زیسـتگاهی بـرای گونه هـای مختلـف حیـات 

وحـش نظیـر پرنـدگان، جانـوران حاضـر در منطقـه بـه شـمار می آیـد کـه بایـد اهمیت هـای الزم در مـورد ایـن موضـوع صـورت 

گیرد.

جنـگل حاتـم مشـه سـی دارای دره هایـی هسـتند کـه هـر چـه قـدر بـه اعمـاق دره هـا نزدیـک تـر می شـویم تنـوع گونه هـای 

گیاهـی بیشـتر بـه چشـم می خـورد در کنـار یـک دیگـر قـرار گرفتـه انـد.

از نظـر بازه هـای اکولوژیـک می تـوان بـه اهمیـت منطقـه در حفـظ اقلیـم کـه شـامل مـواردی ماننـد جلوگیـری از فرسـایش و 

تشـکیل روانـاب اشـاره نمـود.

2. آقـای دکتـر از نظـر جنابعالـی طـرح حفاظـت از جنـگل حاتـم مشـه سـی در جلوگیـری از تخریـب آن 
موفقیـت آمیـز بـوده اسـت؟

 طـرح حفاظتـی خاصـی در ایـن مناطـق وجـود نـدارد ایـن مناطـق بـه عنـوان یـک ذخیـره گاه و منطقـه ای تقریبـا حفاظـت شـده 

اسـت و در آن هرگونـه شـکار ممنـوع می باشـد. یکـی از نقـاط مثبـت در ایـن منطقـه وجـود دام کمتـر کـه باعـث رویـش 

چشـم گیـر گیاهـان ایـن منطقـه نسـبت بـه خـارج مناطـق حفاظتـی می شـود. از مسـائل دیگـر می تـوان بـه حجـم زیـادی از 

گردشـگران اشـاره نمود به دلیل عبور بیش از حد وسـایل نقلیه از این مناطق که میتواند به پوشـش های گیاهی صدمات 

و تخریباتـی بـه عمـل بیـاورد و همچنیـن صدمـات گیاهـی از جانـب گردشـگران نظیـر چیـدن گل هـا کـه در ایـن راسـتا بایـد 

ممنوعیت های الزم اعمال گردد. ضمن تشـکر از اداره منابع طبیعی اسـتان برای جلوگیری و پیشـگیری از سـاخت وسـاز در 

مناطـق جنگلـی کـه صدمـات جبـران ناپذیـری بـر محیـط بـه وجـود مـی آورد. بـه صـورت کلـی می تـوان عـرض کـرد کـه هـر قدمـی 

در راسـتای حفاظـت از ایـن مناطـق جـای قدردانـی و تشـکر دارد.

3. آقای دکتر از نظر جنابعالی تداوم این طرح ها به نفع جنگل حاتم مشه سی خواهد بود یا خیر؟

بلـه، بـه طـور کامـل تاثیراتـی را بـه همـراه دارد، امـر حفاظـت نـه تنهـا در اسـتان اردبیـل بلکـه بـه طـور کلـی در مناطـق مختلـف 

کشـور بایـد صـورت گیـرد. ایـن جنگل هـا فوایـد بـه سـزایی دارنـد کـه نظیـر آن را در جنگل هـای حاتـم مشـه سـی نیـز می تـوان 

مشـاهده کرد و امروزه شـتاب تخریب جنگل ها در کشـوربه ویژه جنگل های شـمال بسـیار زیاد هسـت و تحت تاثیر قاچاق 

چـوب توسـط قاچاقچیـان قـرار گرفتـه اسـت و امیـد بـر ایـن اسـت پیگیری هـای الزم در ایـن امـر صـورت گیـرد تـا در سـایر 

مناطـق کشـور بـه ویـژه مناطـق حاتـم مشـه سـی ایـن تخریبـات صـورت نگیـرد. 

در بحـث حفاظـت بایدعملیـات احیایـی نیـز صـورت گیـرد و بـه ایـن نـکات باید توجه کرد که حفاظـت تنها به معنای حفاظت 

از مسـاحت یـک منطقـه جنگلـی نیسـت بلکـه بدیـن معناسـت کـه گونـه هایـی در ایـن مناطـق وجـود دارد کـه زادآوری توسـط 

آن هـا صـورت نمی گیـرد ماننـد بلـوط هایـی کـه زادآوری توسـط آن هـا دیـده نمی شـود و بایـد احیـا صـورت بگیـرد. منظـور 

از عملیـات احیـا حضـور عواملـی چـون جنـگل شناسـان و متخصصـان مربوطـه بـرای شناسـایی ومطالعـات الزم بـرای رفـع 

مشـکالت گیاهـان موجـود درمنطقـه اسـت.

4. آقـای دکتـر از نظـر جنابعالـی بـرای بهتـر شـدن جنـگل حاتـم مشـه سـی و جلوگیـری از تخریـب آن چـه 
تصمیماتـی بایـد صـورت گیرد؟

 بـه طـور خالصـه می تـوان بیـان کـرد کـه بـرای ایـن امـر باید تامین اعتبـارات الزم از جانب اداره کل منابع طبیعی صورت گیرد 

بحث دیگر فلس کشـی و حفاظت فیزیکی توسـط نگهبانان منطقه گام مهمی هسـتند که در این امر صورت گرفته اسـت 

از موضوعـات مهـم دیگـر وجـود آفـات و صدمـات آن بـر پوشـش گیاهـی کـه بایـد مدیریت هـای الزم در ایـن امـر صورت گیرد. 

حفاظت های الزم توسـط نگهبانان برای جلوگیری از قاچاق توسـط قاچاقچیان بسـیار مهم و مؤثر هسـتند از اقدامات دیگر 

می تـوان بـه اقدامـات فرهنگـی اشـاره نمـود ترویـج مطالبـی در مـورد اهمیـت وارزش جنگل هـا و راه هـای حفاظـت و جلوگیـری 

از تخریـب ایـن منابـع بایـد صورت گیرد.
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معرفـــی کتـــاب جدیـــد دکتـــر فرشـــاد کیـــوان بهجـــو در زمینـــه 
محصـــوالت فرعـــی جنگل هـــای ایـــران و مصاحبه کوتاهـــی راجب 

کتـــاب با ایشـــان

تصنیـف کتـاب محصـوالت غیرچوبـی جنگل هـای ایـران شـناخت، برنامـه ریـزی و ارزیابـی اقتصـادی طـی سـالیان گذشـته، 

کتابهـای انگشـت شـماری در زمینـه محصـوالت غیرچوبـی جنـگل بـه زبـان فارسـی تألیـف و یـا ترجمـه شـده اسـت تـا جایـی 

کـه هـر یـک از ایـن کتـب نیـز نیازهـای دانشـجویان و پژوهشـگران را بـه طـور کامـل رفـع نمیکنـد. لـذا همواره کمبـود منابع در 

ایـن زمینـه بیـش از پیـش احسـاس میشـد. کتـاب حاضـر بـا احسـاس کمبـود منابـع در زمینـه محصـوالت غیرچوبـی جنـگل 

بـرای دانشـجویان رشـته های منابـع طبیعـی بـه ویـژه بـرای گرایش هـای علـوم و مهندسـی جنـگل، مهندسـی طبیعـت، مرتـع 

و آبخیـزداری، گیاهـان دارویـی و غیـره نگاشـته شـده اسـت و نگارنـدگان امیدوارنـد بـا تهیـه ایـن کتـاب، در کنـار سـایر منابـع 

علمـی، کمبودهـای موجـود در ایـن زمینـه بـرای دانشـجویان و محققـان جبـران شـود و نیازهـای آنهـا تـا حـدودی مرتفـع گـردد. 

کتـاب حاضـر در دو بخـش و در قالـب پنـج فصـل و سـه پژوهـش کاربـردی تهیـه شـده اسـت؛ در هـر یـک از فصـول بـه صورت 

جداگانـه بـه مطالبـی پرداختـه شـده اسـت. در فصـل اول مقدماتـی بـر محصـوالت غیرچوبی جنگل با بیـان تاریخچه، اهمیت 

محصـوالت غیرچوبـی جنـگل در اقتصـاد و اشـتغال جنـگل نشـینان، مـورد بحـث قـرار داده اسـت. در فصـل دوم طبقه بنـدی 

محصـوالت غیرچوبـی جنـگل مـورد بررسـی قـرار داده شـده اسـت. فصـل سـوم موضـوع بـازار و بازاریابی محصـوالت غیرچوبی 

جنـگل، عوامـل کلیـدی و مؤثـر در بازاریابـی از قبیـل تولیـد، محـل و نقـش واسـطه ها، تبلیـغ و قیمـت را مـورد بحـث و بررسـی 

قـرار می دهـد. در فصـل چهـارم، مسـائل آماربـرداری از محصـوالت غیرچوبـی جنـگل بـه دلیـل تفـاوت در روشـهای آماربـرداری 

بیـن محصـوالت چوبـی بـا محصـوالت غیرچوبـی اشـاره خواهـد شـد. در ایـن زمینـه آماربـرداری، برنامه ریـزی بـرای آماربرداری، 

روش هـای آماربـرداری، ارتبـاط مـردم محلـی بـا محصـوالت غیرچوبـی جنـگل تحلیـل خواهـد شـد. در فصـل پنجـم تهیـه طـرح 

بهـره بـرداری از محصـوالت غیرچوبـی جنـگل مـورد بحـث و بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. نمونـه هایـی از پژوهش هـای کاربردی 

در زمینـه ارزیابـی اقتصـادی محصـوالت غیرچوبـی در قالـب سـه فصـل جداگانـه در بخـش دوم کتـاب آورده شـده اسـت.
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گاهنامه علمی تخصصی
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