


 :دانشگاه محقق اردبیلی

کشاورزی و باا با نام دانشکده 7531دانشگاه محقق اردبیلی در سال  

هاای  نفر دانشجو در رشته کشاورزی عماومای اایاا ایا  53پذیرش 

کشااورزی آموزشی خود را آغاز نمود. این مرکز سپس به آماوزشاکاده

عا ی، وابساتاه باه آموزشتبدیل شد و بید از آن تح  عنوان مجتمع

از دانشگاه تباریاز اادا  7511دانشگاه تبریز بود. این مجتمع در سال 

شد و مدتی به صورت مجتمع آموزش عا ی مستقل زیر نارار وزارت 

باا  7513ارهنگ و آموزش عا ی به ایا ی  خود ادامه داد و در سال 

تبدیل آن به دانشگاه، تح  عنوان دانشگاه اردبیل موااق  باه عامال 

واقع شاده و باه اردبیل(آمد. این دانشگاه درمرکز استان اردبیل )شهر

عنوان تنها دانشگاه اامع دو تی استان محسوب میشود. در حال حاضر 

 533بیش از یکصد هزار مترمربع اضای آموزشی و کمک آموزشی باا 

 8هزار دانشاجاو،  71نفرکارمند، بیش از  573نفر عضو هیئ  علمی، 

اناوری در چهار شاهار اردبایال، دانشاکده و یک مرکز رشد واحدهای

شهر بیش از پیش در ااها  تساتااارش آباد و مشگیننمین، پارس

 های آماوزشای و پژوهشی دراین منطقه از میهن عزیزمان تام  ایا ی 

 

-های تحصیلی مصاوب شاورای دارد. در حال حاضر، تیداد رشته میبر

رشته در ماقاطاع  8رشته اس  که با  133تسترش در این دانشگاه، 

رشته در مقطاع  37رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته،  73کاردانی، 

رشته در مقطع  35ارشد و رشته در مقطع کارشناسی 713کارشناسی، 

-)ساالهای این دانشگاه عبارت اس  از: عالاوم دانشکده  دکتری اس .

(،  انای و 7513تأسیس)سالمنابع طبیییو(، کشاورزی7513تأسیس

-تاأسایاس)ساالانسانی  (، ادبیات و علوم7518)سال تأسیسمهندسی

(، اانااوری 7553تأسیس)سال(، کشاورزی و منابع طبییی مغان7581

-)ساالروانشناسایو(، علوم تربیتی7553تأسیسسالنمین )های نوین

   (.7551تأسیسسال)شهر(، کشاورزی مشگین7557تأسیس
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 بارا ها...

 آغاز همه از توس  و مشی  از آن توس  و انبش ها و توانمندی ها برای توس 

 و تویی آن ذات کامل، یگانه ای که هیچ میبود به حق از تو نیس .

 ...“ای خدایی که در آسمان هایی، این منم 

ات، که دستانم را با سبد ا تماس اقط به شوق چیدن سیبای از کوچکترین عاشق بزرتی

 “...ام، یاری ام بنماها بلند کردهمیرا  تو به آسمان

خدای را شاکریم که ما را آارید و خواندن و نوشتن به ما آموخ  و بار دیگر به ما توایاق 

داد تا با نوشتن که پلی برای ارتباط ما با شماس  در خدمتتان باشیم، ا بته این بار با زبان 

کوشد تا تامی موثر در اه  رشد و  نشریه اورمان می .نشریه اورمان که در مقابل شماس 

 .ارتقای سطح علمی شما دانشجویان عزیز بردارد

نماییم بی شک این نشریه متیلق به شماس  پس از همه شما دانشجویان عزیز دعوت می

تا با ارائه آثار، نررات و پیشنهادات خود ما را در اه  رسیدن به این هدف مهام یااری 

ای برای بهتر شدن محاتاوای دوستی و همراهی شما دانشجویان عزیز برگ برنده .ارمایید

 .باشداین نشریه می

 .دس  یاریگرتان را می اشاریم

ترین  حرات و زیباترین خاطرات را به هنگام مطاا ایاه نشاریاه ها، ترممحکم ترین تام

 .اورمان برای شما آرزومندیم
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تیداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشکده در ماقاطاع 

نفر و  317نفر، مقطع کارشناسی ارشد    7313کارشناسی 

نفر می باشند.در حال حاضر مجاماوعاا  757مقطع دکتری 

نفر کارمند در ایان  13و  عضو هیات علمی تمام وق  87

 دانشکده مشغول به ایا ی  هستند.

دارای واحاد  ضمنا دانشکده کشاورزی و منابع طابایایای

تحقیقاتای   مرغداری ایال، کارخانه  بنیات، مزرعه، تلخانه

 و کارتاه ماشینهای کشاورزی می باشد.

1صفحه ی   

 دانشگاه محقق اردبیلی انجمن علمی علوم ومهندسی انگل ب ا ف

 رشته علوم ومهندسی انگل

 5صفحه ی 

 تیریف انگل
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 انگل طالی سبز
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 انگل های ایران و استان اردبیل
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 مصاحبه با مدیر کل اداره منابع طبییی استان اردبیل

20صفحه ی   

 طرح تنفس آری یا خیر

23صفحه ی   

 شده در شهر تبریزسبز انجامهای انگلکاری واضایبررسی وضیی  طرح
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های طبیعی با توجه به تغییر در شیییوه جنگل  مدیریت

افزون به اسیتیفیاده از معیشتی  مردم و افزایش نیاز روز

طبیعیی قیابیل طبیعی از یک طرف و کاهش منابعمنابع

دسترس برای انسان ها از سوی دیگر، امروزه از اهمیت به 

شده است.  مراتب بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار

تیوانید هیا مییمدیریت و بهره برداری صحیح از جنگل

های آتی تولید وحفاظت از آن ها برای نسلاستمرار و بقای

به دنبال داشته باشد. برای رسیدن به این هدف بی شیک 

تربیت نیروی متخصص و آگاه به مسائل روز مورد نیییاز 

است. ایران اگرچه از نظر ذخایر منابع طبیعی نظیر نفیت، 

گاز، برخی سنگ های معدنی و.. . جزء چند کشور بیرتیر 

 جهان است.

درصید  11ها کمیتیر از اما از نظر سطح پوشش جنگل

 ها به خود اختصاص دادند.مساحت کشور را جنگل

بیهیای این واقعیت، ضرورت محافظت از سرمایه گیران 

جنگل را در ایران نشان می دهد. اهمیت ایین میوضیو  

چهارم یکبه شود که بدانیم نزدیکوقتی بیشتر روشن می

ها تشکیل داده و از این رو کشور ما وسعت کشور را بیابان

با مشکل مهم و حیاتی فرسایش خاک نییز روبیروسیت         

چرا که این فرسایش، مشکالت اقتصادی بسیاری را در 

های بحرانی کشور ایجاد کرده و تنها راه مبارزه بیا کانون

، احیای پوشش گیاهی مناطق بحرانی و حفظ و صیانیت آن

هاست که این کار وظیفه متخصصین علوم جنگل از جنگل

 است. 

 انجمن علمی علوم و مهدسی انگل 1

مدیری  انگل مجموعه ای از علوم و انون اس  که برای شناخا  

وکمی  آناهاا، تاربایا ، اوامع مختلف انگلی و آتاهی از کیفی 

برداری مستمر از تو یدات انگلی، روش های مختلاف  وبهرهپرورش

قطع و حمل درختان قطع شده، ااده سازی در انگل و مهمتر از 

همه، حفاظ ، احیا و توسیه مناطق انگلی به عنوان تایادیال و 

تنریم کننده شرایط آب و هوایی و خاکی و منبع تو یاد کاناناده 

چوب به کار تراته میشوند.کاهش ارسایش خاک، اراهم ساخاتان 

زیستگاه های حیات وحش و تیبیه چراتاه برای دام ها به ماناراور 

کاهش اشار وارده به باا  تیاهی انگل از مهم تاریان وظاایاف 

متخصص علوم ومهندسی انگل اس . هدف از این رشته تاربایا  

نیروهای متخصصی اس  که بتوانند نسب  به طاراحای و ااارای 

ریزی انگل در کلیه مناطق  پنج تااناه های مدیری  و برنامهطرح

رویشی ایران متشکل از طرح های ااده سازی، اندازه تیری وآماار 

کااری و مساائال شناسی و ااناگالبرداری، بهره برداری، انگل

هاا باه عاناوان اقتصادی ااتماعی انگل ایا ی  نمایند. اناگال

های توناتون موااودات های طبییی ضامن بقای ایا ی اکوسیستم

ای برخوردارند. انگال باه روی زمین بوده و از اهمی   اوق ا یاده

عنوان منبع طبییی تجدید شونده، عالوه بر تامین چوب مورد نایااز 

انسان، در پاالیش آ ودتی های هوا، اازایش ذخایر آبی ماناطاقاه، 

الوتیری از ارسایش، تو ید اکسیژن و ایجاد محیطی باه عاناوان 

 قطب تفریحی و تردشگری موثر اس . 

همچنین به همراه ده ها اثر دیگر، محیط زیس  سا م برای ساایار 

کاناد                                                                هاای اقاتاصاادی و اااتامااعای ااراهام مایایا ایا 

در سایه حفاظ  و مدیری  صحیح و مناسب توسط متخصصان این 

رشته می توان بستر سرمایه تذاری های کالن اقتصادی و ملای را 

هاای اراهم نمود و به توسیه پایدار دس  یاا . اهمایا  ااناباه

مدیریتی صحیح در اکوسیستم انگل، حفظ و تسترش انگل ها و 

تاثیر آن بر ایجاد اشتغال و تو ید ناخا ص ملی، تاسیس رشته علاوم 

ناماایاد.                                                                                                                       و مهندسی انگل را ضارورتای اناکاار نااپاذیار مای

ا تحصیالن رشته علوم ومهندسی انگل می توانند در مقااطاع اارغ

های علوم زیساتای ااناگال، ارشد و دکتری در ترایشکارشناسی

مدیری  انگل و عمران و بهره برداری انگل ادامه تحصیل بدهند. 

اردبیلی در حال حاضر در مقطع کارشنااسای عالاوم محققدانشگاه

ارشد رشته های علاوم زیساتای ومهندسی انگل و در کار شناسی

 انگل و مدیری   انگل دانشجو پذیرش می کند.
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جنگل یک سیستم اکولوژیکی پیچیده متشکل از 

درختان، درخچه ها، پوشش علفی و جیانیوران و 

سایر جانداران است که ارتباط متقابلی با محییی ، 

اتمسفر و خاک داشته و قابلیت خودتنظیییمیی و 

خودتجدیدی دارد. حداقل سطح جنگل از نیظیر 

هزار متر مربع( است که  5علمی حداقل نیم هکتار )

این مقدار بسته به نو  گونه درخیتیی، شیرایی  

محیطی و غیره متغییر است. واژه جنگل از زبیان 

سانسکریت است و به اکثر زبان های اروپائی نیییز 

وارد شده است و معنای جنگل طبیعی و بیکیر را 

 میدهد. 

 انجمن علمی علوم و مهندسی انگل 3

  

واودآمده اسا  انگل بکر یا دس  نخورده، انگلی اس  که بدون دخا   انسان به

که وضیی  کاماال   و ترکیب تونه های درختی، درختچه ای و علفی آن طوری اس 

های آن در همان سیستم طابایایای طبییی را نشان میدهد. چوب و سایر ارآورده

تجزیه شده و به خود انگل برمیگردد. به عبارت دیگر از انگل بکر هایاچاگاوناه 

موادی )زنده یا غیرزنده( به خارج از آن منتقل نمی شود. حا   تیادل رویش چوبی 

های بکرعمال  صفر اس ، یینی همانقدر که چوب و سایر ماوادآ ای تاو ایاد انگل

میشود همانقدر هم تجزیه میشود، به عبارت دیگر چرخه را  و برتش  ماواد در 

ای بسته اس . در انگل بکر بین تو یدکنندتاان)تایااهاان(، یک انگل بکر چرخه

ریز(یک اشتراک حیاتی متقابل و کنندتان)اانورانکنندتان)اانوران(و تجزیهمصرف

های بکر از تنوع زیستی بااالئای بارخاوردارناد و دارای پایدار برقرار اس . انگل

اطالعات ژنتیکی ارزشمندی هستند که تا به امروز بسیاری کشاف نشاده اسا . 

های بکر بسیار زیاد اس  هر چند که متأسفانه روناد تاخاریاب امروزه ارزش انگل

-کمی و کیفی آنها در دنیا رو به اازایش اس . امروزه سیی بر این اس  که اناگال

هاای تااهزمین را حفظ و از آنها به عناوان ذخایارههای بکر باقی مانده بر روی کره

هاای باکار باه زیستی استفاده شود. امروزه تبدیل انگالاطالعات ژنتیکی و تنوع

های صنیتی قابل توایه نیس  و نگهداری آنها حتی از نرر اقتاصاادی نایاز انگل

طبییی، انگلی اس  که بدون دخا   انساان باه وااود  توایه پذیر اس . انگل

بارداری( آمده اس  و ی انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخا   )باهاره

های بکر، دستخورده و بهره برداری شده به انگل های طبیایای کرده اس . انگل

های بکر دسا  خاورده های طبییی، انگلتبدیل میشوند. به عبارت دیگر انگل

های تیاهی و اانوری در یاک ااناگال هستند. ترکیب درختان، سن و تنوع تونه

ماحایاطای طبییی با انگل بکر متفاوت اس  و عموما  انگل طبییی از نرر زیس 

های طبییی قاادر هساتاناد چشام اقیرتر از انگل بکر اس . با واود این انگل

های مصنوعی یاا اندازهای طبییی هر منطقه را حفظ کنند و در اکثر موارد از انگل

 دس  کاش  غنی تر و پایداتر باشند. 

انگل مصنوعی یا دس  کاش  انگلی اس  که به دسا  انساان و باا هادف 

مشخصی ایجاد شده اس  و هدف از ایجاد آن تو ید چوب، ایجاد مناظر طابایایای، 

حفظ آب و خاک، ایجاد مناطق تفریحی، تفرای و غیره اس . انگال مصاناوعای 

هاا را چند این اناگالآید، هرواود میکاری)درختکاری( بهمیموال  به صورت نهال

هاای واود آورد. تجربه نشان داده اسا  کاه ااناگالمیتوان با کاش  بذر نیز به

های طبیایای مصنوعی که با این روش به واود آمده اند، پایدار و نزدیکتر به انگل

های مصنوعی که با قلمه ایجاد شده، قلمستان نامیده میشاود)ماثال هستند. انگل

قلمستانهای صنوبر در بسیاری از نقاط کشور(. ا بته باید متذکر شد که قلمستااناهاا 

ها محسوب نمیشوناد. اماروزه ایاجااد در اکثر نقاط دنیا از نرر حقوقی ازء انگل

 های مصنوعی در دنیا از اهمی  باالئی برخوردار اس ، چرا که به اازایش انگل

 

 نیازچوبی در اهان پاسخ میدهد.                   

های زراعی و بایر با هدف تو ید چوب با اساتافااده از هایی در زمینچه انگلچنان

های پیشراته زراعی از قبیل شخم زمین، کود دادن و غیره ایجاد شده باشد به روش

های غیرانگلی در تماام چوب اطالق میشود. حجم زراع  چوب در زمینآن زراع 

دنیا در حال اازایش اس . عالوه بر سه نوع انگلی که تیاریف آن ذکار شاد در 

کشور ما از اصطالح بیشه هم استفاده می شود. ما بیشه را میموال  بارای پاوشاش 

تیاهی به کار میبریم که اطراف رودخانه و شیار دره ها در مناطق خشاک ظااهار 

 ها و نیزارها نیز اطالق می شود.میشوند. این واژه به تجمع درختچه

 بندی آن:پیدایش جنگل و طبقه

اند. بسته به ناوع واود آمدهمیلیون سال پیش به 33-733های دنیا از حدود انگل

برگ تقسیام برگ و پهنهای دنیا را به دو نوع سوزنیدهنده، انگلدرختان تشکیل

برگ هساتاناد و های پهنتر از انگلبرگ دنیا قدیمیهای سوزنیانگل کنند.می

شناسی)دوره کرتاسه( یینی حادود ها در دوران دوم زمینپیدایش او یه این انگل

هاای برگ در مقابل ااناگالهای پهنمیلیون سال قبل رخ داده اس . انگل 733

ها در دوران ساوم برگ تکامل یااته در عین حال ادیدتر هستند. این انگلسوزنی

اند. از آن زمان تاکاناون میلیون سال پیش به واود آمده 33شناسی در حدودزمین

های دنیا دائما  در حال تحول و تکامل بوده و اتر انسان در روند آن دخا اتای انگل

 نداشته باشد، سیر تحول و تکامل آنها همچنان ادامه خواهد یاا .

زمین رو به سردی تذاش ، باه طاوری شناسی اقلیم کرهدر اواخر دوران سوم زمین

های آسمانی اکثرا  به صاورت بارف درآماد و باه که در اوایل دوران چهارم بارش

تاا  5شما ی و یا ارتفاعات باالی دراه33های اغراایایی باالتر از خصوص در عرض

تدریج رشاد های طبییی تشکیل شدند و بهتر، یخچالهای پائینهزار متری عرض 3

 واود آمد.کردند، به عبارت دیگر دوران یخبندان به

شما ی( را دراه عرض33های مناطق مذکور )باالترازهای طبییی اکثر انگلیخچال

ها ذوب شدناد زمین یخچالوهوای کرهدر زیر خود مداون ساختند. با ترم شدن آب

نشینی کردند و پس از مدتی دوباره بر اثر سارد شادن اقالایام یا به اصطالح عقب

ها شروع به پیشروی کردند. در طول یک میلیون سا ی که از اوایال دوران یخچال

هایی که واود آمد. در این زمان کلیه انگلتذرد، چهار دوره یخبندان بهچهارم می

 درااااه باااودناااد از بااایااان رااااتاااناااد.33بااااالتاااراز عااارض

هزار سال پیش به اتمام رسید و هوای زمین رو  78آخرین دوره یخبندان در حدود 

های شمال کشور در این مدت از های ایران خصوصا  انگلبه ترم شدن نهاد. انگل

هاای ها در امان ماندند و به توسیه خود ادامه دادند، و ی اکثر اناگالهجوم یخچال

ها به واود آمدند، باه عاباارت دیاگار کنونی اروپا پس از پسروی آخرین یخچال

 .هایی اوان هستندشما ی انگلهای کنونی اروپا، شمال آمریکا و آسیایانگل

جنگل بسته به نو  پیدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل 

بکر، جنگل طبیعی، جنگل مصنوعی یا جنگل دست کاشت طبقه 

 بندی میشود.
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های ا هیس  کاه از انگل یا طالی سبز یکی از بزرتترین موهب 

ابتدای خلق  بشری  همواره وسیله تامین رااه و آسایش و بارآورد 

عبارتی دیگار ااناگال،  ها بوده و نیز خواهد بود. بهنیازهای انسان

منطقه سرسبز و زیبائی اس  با درختان کوچاک و بازرگ و باا 

تیاهان متنوع که در دل خود انواع اانوران، پرندتان و حشارات را 

اای داده همچنین منبع تو ید عمده چوب در دنیا و عامل اصالای 

نوع ارآورده، محصول صنیتی، مکانیکی، شیمیائی و نایاماه   3333

تردد که این منبع حیاتی تجادیاد شیمیایی در اهان محسوب می

با اهمایا   .شونده مهمترین تامین کننده نیازهای بشری  میباشد

خاصی که انگل در ابیاد مختلف اقتصادی، ااتماعی و ارهنگی در 

بایس  به طریق اصو ی، صحیح و منطقی هر اامیه ای داراس ، می

از آن برداش  نمود تا در دراز مدت و به طور مستمر بتوان از کلیاه 

 مواهب آن بهرمند شد.
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خاورشایاد، تااز با عمل اتوسنتز با کمک برگ درختان سبز و نور -7

کربنیک هوا را اذب و با کربن آن موادآ ی تو ید و اکسیژن آنارا آزاد 

 .کانادکنند. بدین ترتیب به پاک سازی وسا م سازی هوا کمک مایمی

شده هر هکتار انگل در طول سال قادر اس  های انجامبراساس بررسی

  تن اکسیژن تو ید نماید. 13تا  71تن کربن اذب و  3

های سیل آسا الوتیری و های هرز از حرک  سریع آببا کنترل آب -1

 .تردندمی مانع از ارسایش و ارسودتی خاک

 .های سطحی میگرددبا اازایش رطوب  نسبی مانع از تلف شدن آب -5

ها با ذخیره و نگهداری آب حاصل از باران و برف، تنریم آب چشمه -3

اند که انگل ماادر ها را عهده داراس . به همین  حاظ تفتهو رودخانه

 .هاس رودخانه

انواع و اقسام علواه را اه  تغذیه اانوران اهلی و وحشی ااراهام  -3

 .کندمی

ریشه درختان عمل تثبی  خاک، تاج درختان مااناع از بارخاورد  -3

مستقیم نزوالت آسمانی به عرصه انگل و در نتیجه مانع از ارساایاش 

خاک، تنه درختان مورد استفاده در صنی  و میوه بیضأ مورد تاغاذیاه 

 .شوندواقع می

های شدید مانع از خسارات وارده باه با کاهش سرع  باد در طواان -1

شکان عامال باغات میوه و اماکن شهری و روستایی شده و بصورت باد

 .کندمی

حفظ تیادل در طبیی  و محیط زیس  از وظایف ااناگال اسا .  -8

بدین مینی که در زمستان هوای داخل انگل تارم و در تاابساتاان    

 تر از محیط اطراف اس .خنک

حفظ و حاصلخیزی خاک و تجزیه برگ درختان و تبدیال آن باه  -5

هوموس که پایه تذار نباتات عا ی اس ، درسایه واود انگال اماکاان 

 شود. پذیر می

خصوص برای روستائیان حاشیه انگال منبع درآمد و تو ید کار به -73

 در اصول بیکاری اس .

به د یل داشتن مناظر زیبا، ا هام شاعران، نویسندتان، هنرمندان و  -77

 .محل مناسب اه  الب سیاحان و توریس  هاس 

محیطی زیبا و با صفا برای تفریح و تفرج و استراحا  و تامادد  -71

 های خسته از زندتی ماشینی اس .اعصاب و تجدید قوا برای انسان

تامین کننده مواد او یه کارخانجات صناایاع کااغاذ، کشاتای و     -75

 هواپیما سازی، موادشیمایی و صنایع چوب.

 تامین کننده نیازهای چوبی و سوخ  مورد نیاز اامیه. -73

صانایاتای و تامین آب شرب و کشااورزی، تاو ایاد تایااهاان -73

های روان ،الوتیری از هجوم آااات و داروئی،الوتیری از حرک  شن

 امراض تیاهی به کشاورزی و صدها مزایای دیگر.

 

 گردآورنده: مسعودسلطانی
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 :ناحیه رویشی به شرح زیر است 5ایران دارای        

 هکتار 7531573ناحیه رویشی هیرکانی )کاسپینی( به مساح  

      هکتار 3351131تورانی به مساح   -ناحیه رویشی ایرانی

 هکتار 133333ناحیه رویشی ارسبارانی به مساح  

  هکتار 3333333ناحیه رویشی زاترسی به مساح  

 هکتار 1775333عمانی به مساح   –ناحیه رویشی خلیج 

 تورانی -ایران ی رویشیناحیه

میلیون هکتار، ازو مانااطاق  7/3تورانی با مساحتی حدود -ایران ی رویشیناحیه

بارتارااتاه را در ایران ی االت مرکزیخشک و نیمه خشک بوده و قسم  عمده

اس . نوسان حرارت در این ناحیه بسیار شدید اس  به نحوی که شادت حارارت 

ی تابستان در آن مشابه صحراهای آاریقا و سرمای زمستان آن از سرمای نااحایاه

مدیترانه شدیدتر اس . این ناحیه بر اساس شرایط توپوتراای و ارتافااع باه دو 

ای با آب و هوای بیابانای ی الگهی کوهستانی با آب و هوای سرد و منطقهمنطقه

ای ماوااب چند که شرایط ااوی ماناطاقاهشود. هرخشک تقسیم میوو ترم

ی زیاد درختان شده اما به د یل وسی  زیاد، این ناحیاه دارای پراکندتی و ااصله

در آن قارار  ایران درصد الور 35تونه های تیاهی متنوع می باشد به نحوی که 

 تراته اس .

 های بخش کوهستانیجنگل

های انگلی همانند ارس، بنه و بادام رویش دارند. الزم به ذکار در این بخش تیپ

های ارس در هزار مسجد خراسان، چاهااربااغ شااهارود و اس  مهمترین انگل

های بنه و بادام در حاوزه ی آباریاز ی کرمان هستند، از سویی انگلساردوئیه

ی ابال بارز اساتاان کارماان و دریاچه بختگان استان اارس، در امتداد سلسله

های بادامک انوب خراسان از مهمترین مناطق انگلی این بخش محسوب انگل

 می شوند

 ایهای بخش جلگهجنگل 

هایی نریر تز، تاغ، قیچ و اساکانابایال های بیابانی تونهای انگلدر بخش الگه

رویش دارند. پوشش انگلی در این ناحیه به د یل شرایط سخ  اکو وژیکای باه 

ها پوشش داده ها و بوتهی میان درختان توسط درختچهصورت تنک بوده و ااصله

 میلی متر اس . 133شود. میزان بارندتی در این ناحیه سا یانه کمتر از می

 ناحیه رویشی ارسبارانی

در اساتاان  ایران هزار هکتار، در شمال غربی 1/738این ناحیه با مساحتی حدود 

ی آباخایاز آذربایجان شرقی، شمال غرب استان اردبیل و به طورعمده در حاوزه

هوای نیاماه وی ارس قرار دارد. وضیی  اقلیمی خاص و برخورداری از آبرودخانه

های نیمه اناباوهای در ایان مرطوب و واود مه در این ناحیه سبب شده انگل

 533-333واودآید. اتر چه میزان بارندتی در این منطقه دارای نوساانمناطق به

آ ود باوده و میلی متر در سال اس  اما به طورعمده بیشتر روزهای سال، هوا مه

این امر تاثیر بسزایی در اازایش بیالن آب و ذخیره سازی آن در خاک دارد. تناوع 

طاوری کاه ی این ناحیه رویشی اسا ، باههای تیاهی از اختصاصات ویژهتونه

ی ی رویشی هیرکانی در آن واود دارد. ناحایاههای انگلی ناحیهبسیاری از تونه

رویشی ارسباران ازء ذخایر ژنتیکی اهانی ثب  شده و از تنوع بیو وژیکی باالیای 

ی چوبی همانند بلوط، ممارز، ااارا، تونه 733برخوردار اس ، به نحوی که حدود 

بنه، زبان تنجشک، شیرخش ، بادام، کیکم، ارس، زغال اخته، داغداغاان، مالاچ، 

... در این ناحیه رویشی واود دارند. عالوه بر موارد در پیش تفته شاده سرخدار و

تزارش شاده  تونه از آنها برای او ین بار درایران 33ی تیاهی)تونه 113بیش از 

ی رویشی ارسبارانی شانااساایای شاده ی ناحیهی حفاظ  شدهاس ( در منطقه

هاای زیسا  تااهمیالدی به عنوان یکی از اندوخ  7513ارسباران از سال .  اس 

سپهر یونسکو مورد حمای  اهانی قرار تراته اس ، از سویی این ناحایاه حادود 

سال اس  که به عنوان مناطق شکار ممنوع و حفاظ  شاده ماورد تاوااه  53

خاروس تاه یکی از نادرترین پرندتان اهان به نام سایااهقرارتراته و یگانه زیس 

  اس .

 عمانی -ی رویشی خلیج ناحیه
میلیون هکتار باخاشای از  38/7ی رویشی خلیج عمانی با مساحتی حدود ناحیه

انوب غرب و تمام سواحل انوبی کشور را دربرمی تیرد. این ناحیه در مقایسه با 

نواحی رویشی هیرکانی، ارسبارانی و زاترس از تنوع تیاهی کمتری برخوردار بوده 

ی رویشی خلیاج دهد. ناحیههای مانگرو تشکیل میو سطح زیادی از آن را انگل

اارس و دریای عمان از قصر شیرین شروع و به صورت نوار باریاکای باه ساما  

های خوزستاان، هارمازتاان و انوب کشور کشیده شده و پس از عبور از استان

و پاکستان ختم می شود؛ به د ایال تافااوت  ایران سیستان و بلوچستان به مرز

 شوند.های اصلی این ناحیه به دو قلمرو تقسیم میاکو وژیکی، رویش

 قلمرو خلیج فارس 

این قلمرو از قصر شیرین شروع شده و تا حوا ی مرز استان بوشهر باا هارمازتاان 

 های اصلی این قلمرو شامل کنار، کهورک و پده اس .یابد. رویشامتداد می

 قلمرو دریای عمان 

-های هرمازتاان و سایاساتاانهای اصلی این قلمرو، که بخشی از استانرویش

ایرانی و انواع آکاسیا می باشد. چاش یاا  تیرد، شامل کهوربر میوبلوچستان را در

سازی استفاده می شود به صورت پراکناده در کرت که از چوب آن در صنی   نج

ی حارا و های ماندابی یا مانگروها نیز که متشکل از دو توناهاین قلمرو، و انگل

چندل هستند در این ناحیه تسترش دارند. میزان بارندتی سا یانه این ناحیه کاه 

 متر اس .میلی 133تا  733یابد دارای نوسان از شرق به غرب اازایش می
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 ی رویشی زاگرسیناحیه

پیرانشاهار  13میلیون هکتار از کیلومتر  7/3این ناحیه با مساحتی حدود 

به سردش  در استان آذربایجان غربی شروع و به شهرستان اایاروزآبااد 

های آذربایجان غربی، های این ناحیه در استانشود. انگلاارس ختم می

بختیااری، خاوزساتاان، وکردستان، کرمانشاه، ایالم،  رستان، چهارمحال

بویراحمد و قسمتی از استان اارس پراکنده هستند.  واصفهان، کهگیلویه 

ی اصلی زاترس یایانای های اوق هنوز بقایای تونها بته عالوه بر استان

های همدان و مرکزی رویش دارد که د یل قابل مشااهاده بلوط در استان

 های زاترس ازتذشته تا به امروز اس .تر انگلی وسیعای بر تستره

  های هیرکانی جنگل

های مختالاط   انگل بوم زیس  منطقه در انگل های هیرکانی یک زیس 

کیلومتر مارباع  330333به مساح   برگ  حاشیه انوبی دریای خزر پهن

اس  که در حاشیه انوبی و اناوب غاربای دریاای خازر و در دو 

اساا . ایاان ااانااگاال از  ااامااهااوری آذربااایااجااان و ایااران کشااور 

در ایاران  استان تلاساتاان امهوری آذربایجان آغاز و تا هیرکان منطقه

ساازماان ماحایاط  امتداد دارد و در ایران مورد حافااظا  مشاتارک

 33باشد. این انگال باا قادما   می سازمان میراث ارهنگی و زیس 

آید و از  های اهان به شمار می میلیون سال یکی از ارزشمندترین انگل

واژه هیرکان شکل یاوناانای ناام   .شود آن به عنوان موزه طبییی یاد می

 .ترتان اس 

 های استان اردبیلجنگل

 او و  های اندق های اطراف ااده اسا م به خلخال، مجموعه انگل انگل

های اساتاان های منطقه حیران از امله مهمترین انگل بخشی از انگل

زارهای طبییی استان اردبایال  ها و بیشه باشد. مساح  انگلاردبیل می

هکتار برآورد می شود که در سه ناحیه رویشای خازری هزار 33با غ بر 

هاای غاا اب  تورانی واقع شده اس . توناها)هیرکانی(، ارسبارانی و ایران

های استان اردبیل را اندق، ارس، بلوط، زبان تناجاشاک و ااارا انگل

ی رویشی هیرکانی در اردبیل، مناطق اندقلو در تشکیل می دهند. ناحیه

 شهرستان نمین را شامل می شود.

 های کوثر و خلخال.تورانی مناطق انگلی شهرستاناناحیه ایران

شاهار، های مشگایانناحیه رویشی ارسباران شامل مناطقی در شهرستان

ها به صورت پراکنده در این مانااطاق سوار و ترمی اس . این انگلبیله

 .ها می باشدقرار دارند که همین موضوع د یلی بر نابودی این انگل

 

 

 

 

 

 گردآورنده: شقایق محمدی
                                                                                            

 های استان اردبیل :های موجود در جنگلبحران

رویه از انگل به منرور تامین سوخ  هیزم، برداری بیقاچاق چوب، بهره

مجاز چوب به منرور استفاده در نجاری، قطع سار برداری و قطع غیربهره

شاخه درختان به منرور تامین خوراک دام به خصاوص در زمساتاان، 

های عمدی و غیر عمادی تبدیل انگل به عرصه چرای دام، آتش سوزی

ها و  گدکوب شدن خاک انگال تاوساط توسط انگل نشینان و چوپان

هاای های اطراف استان اردبیل در ساالدام از امله علل تخریب انگل

   .اخیر بوده اس 

 8 دانشگاه محقق اردبیلی

 عکس از: میالد صفری

 های ارسبارانانگل

 عکس از: شقایق محمدی

 های هیرکانیانگل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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سوزی در انگل، شناخ  عوامل ترین موضوع هر آتشاز مهم 

های انبی آن اس . وقتی منشااء و اناگایازه و ایجاد انگیزه

سوزی مشخص شد. با طبع الوتیری از وقوع آن نیز باه آتش

های چند سا ه اخیر بیاناگار سادتی میسر خواهد بود. بررسی

های ماناطاقاه باوسایالاه                        سوزیاین واقیی  اس  که آتش

 تواهی وتاه شیطن                                                                                                              عوامل انسانی و در اثر بی مباالتی و بی

                                                                                               

                                                                                           

طبییی صورت پذیراتاه آتاه به اهمی  منابعااراد و اشخاص نا

ی انگلی که ااراد بیشتری در آن شک هر منطقهاس . بدون

شاود دام در آن انجام مییا حاشیه آن سکون  داشته و چرای

 سوزی قرار داشته و دارند. بیشتر در میرض خطر آتش

 

 

 گیری از وقو  حریق احتمالی در جنگل پیش  - سوزی در جنگل شناخت عوامل ایجاد آتش  -

 مبارزه با حریق در جنگل  - کشف حریق احتمالی در جنگل   -

عوامل ایجاد حریق در انگل را می توان به دو دساتاه 

 .زیر خالصه کرد

 عوامل عمد ایجاد حریق در انگل( )-7

 (عوامل غیر عمد ایجاد حریق در انگل )-1

سوزی بر این اصل اساتاوار اساس و پایه مبارزه با آتش

 .اس  که مثلا  حاریاق از هام تساساتاه شاود

کاای اس  اقط یکی از اضالع مثل  میدوم تاردد در 

آتاش .شادسوزی سارکاوب خاواهاداین صورت آتش

ااروخته توسط سه عامل تشیشع، اابجائای حارکا  

شاده و های ترم هوا  و هدای  به اطراف پاخاشتوده

 .کندتسترش پیدا می

                                                                                        

      

                                                                                                                             

    3صاباح تاا73بهترین زمان سوختن انگل سااعا 

ظهر همان روز اس . چاون در طاول سااعاات بیداز

یادشده هوا تارم و رطاوبا  ماوااود در هاوا و 

سوزی موادسوختنی به حداقل رسیده که مبارزه باآتش

در عاوض  .را بسیار مشکل کرده اس و مهار نمودن آن

 73غاروب تاا 3بهترین زمان مبارزه با حریق انگل از

شده هوا سرد، صبح ارداس . چون در طول ساعات یاد

رطوب  مواود در هوا و مواد سوختنی باه حاداکاثار 

کاناد. تار مایسوزی را آساانرسیده و مبارزه با آتش

سوزی در شب مشکالت ناتفته نماند که مبارزه با آتش

 .پی داردای را درعدیده

 دانشگاه محقق اردبیلی 10
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 سوزی زمینی یا عمقیآتش

 سوزی سطحیآتش

سوزی ااقد دود و شیله و این نوع آتش

هایی که دارای در داخل خاک و زمین

)زغاال های زغال سنگ یاا تاوربرته

هاای نابااتای سنگ ناخا ص( یا تاوده

هاای خشاک، متراکم متشکل از چمن

هاای های خشک درختان، بارگریشه

 اااتاد.خشک تجزیه نشده اتفاق مای

ساوزی پیشرا  حریق در ایان آتاش

بسیار کند اس  و تاها از طریق ریشاه 

و کنده درختان به خارج زمین هدایا  

 ها را بواودسوزیو نوع دیگری از آتش

سوزی در اثار آتاش این نوع آتش آورد.می

های خشک، شاخه و تراتن علواه

برگ درختان و مازاد ماقاطاوعاات 

ااتد. در ایان ناوع انگل اتفاق می

سوزی خسارات بی شماری به آتش

های اوان وارد و ماوااب نونهال

سوختن یقه درخاتاان ااوان و 

هاای مسان آسیب دیدتی کاناده

تاردد. خصاوصاأ در درختان می

هایی که ضخام  پوس  آنهاا تونه

پس از صادماه راش(کم اس )مانند

خوردن پوس  درختان، به تادریاج 

هاای غذایی باه انادامانتقال مواد

درخ ، قطع و پاس از ریازش 

پوس ، تنه اصلی دچار پوسیدتی و 

هاا و اساد و محل رشد انواع قارچ

تاردد و در صاورت امراض مای

تغییرات اوی و وزش باادهاای 

سوزی به انواع دیگر شدید این آتش

ای یا تاای تبدیال سوزی تنهآتش

تردیده و خسارت ناشی از آن باه 

 .مراتب بیشتر خواهد شد

 دانشگاه محقق اردبیلی

 سوزی تنه ایآتش

 سوزی تاجیآتش

سوزی سطحی در انگل چنانچه آتش

هاای سارپاا، اتفاق ااتد که دارای تنه

تهی باشد، باه تادریاج خشک و میان

آتش از منااذ تنه درخ  به داخل تنه 

نفوذ و پس از مدت زماانای کاوتااه 

کشان ظاهر و  پاس از بصورت تنوره

قطع از منطقه یقه و برخورد با زمیان، 

هاای تاناد  باه متالشی و در شیب

هاای اواصل دور پارتااب و کااناون

وااود ادیدی از آتش را در انگل به

 .آورندمی

سوزی اس  که میماوال نوع دیگری از آتش

اااتاد. برگ اتفاق مایهای سوزنیدر انگل

تونه درختان واود مواد رزینی در غا ب این

سوزی را ایجاد و ماباارزه باا این نوع آتش

اندازه مشاکال  ها را بیتونه آتش سوزیاین

برگ و باکار    های پهنسازد. در انگلمی

د یل واود درختان مقهور و زباون کاه  به

خشاک در   صاورت خشاک و نایاماهبه

صورت پلکان های میانی انگل و بهاشکوب

حرارتی عمل هدای  ترما از زمین به تااج 

درختان را عهده دارند. در صاورت وقاوع 

سوزی سطحی و وزش بادهاای تارم، آتش

 پیوندد. وقوع میسوزی بهاین نوع آتش

 

 

 گردآورنده: مسعود سلطانی
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شمسی در مشهد به دنیا آمد. تحصیالت  7185کریم ساعی در سال 

ابتدایی و متوسطه خود را در زادتاهش به پاایاان رسااناد و وارد 

، واقع در کرج شاد و در ساال دانشگاه تهرانمدرسه عا ی االح  

ا تحصیل شاد، در اااصالاه  شمسی با دراه مهندسی اارغ 7573

که محصلین ایرانی به خارج ازکشور اعزام  7575تا  7531های  سال

خان ساعای،  کریمشدند، کریم ساعی نیز با مشخصات اردی)میرزا می

اکبرخان(با قبو ی در چاهاارمایان دوره اعازام  ارزند مرحوم علی

انستیتو در  مونپلیهمحصلین به خارج از کشور برای مدت دو سال به 

ا تحصیل شد. به د یل  ارانسه را  و با دراه ممتاز اارغ اترونومیک

های تحصیل در ارانسه ماجالاه  درپی در همان سال های پی مواقی 

با چاپ عکس و زنادتای Revue de bois(ارانسوی)به روودوبوآ

  اش، او را یکی از نوابغ و نوادر علمی میرای کرد. نامه

اوق  یساناس  7573پس از آن ساعی به آمریکا اعزام شد و در سال 

 کا یفارنایاا تاراا . دانشگاه برکلیخود را در رشته آمار انگل از 

پس از بازتش  به ایران در همان ساال باه خادما  اداره کال 

کشاورزی درآمد و نخستین تشکیالت انگلبانی ایران را در واحادی 

به نام دایره انگل با یک کارمند و یک میز و دو صناد ای در اداره 

ریاس  دایره انگل را باه  7571کل االح  تأسیس کرد. در سال 

 7575عهده ترا  و پس از آن مواق شد اداره انگلبانی را در سال 

اا بسنده نکرد و تزارشی مبنی بر  شمسی بنیان تذارد. اما به همین

  زوم ایجاد تشکیالت انگلبانی نوش  و آن را به وسیله شخصی

 

                                                                                                         

                                                                                             

                                                                                         

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضاشاه پاهالاوینام رام که رئیس کل وق  کشاورزی بود به اطالع 

وزارت کل کشاورزی به شمسی اداره 7513رساند. در نیمه دوم سال 

کال ادارهشمسی اداره انگلباانای باه  7517و در سال  کشاورزی

ای انگلاباانای در تایاالن،  تبدیل شد و سازمان منطقه ها انگل

تنکابن، مازندران و ترتان زیر نرر روسای ادارات کشاورزی شروع به 

در همان سال با همراهی امیی از همکااران و یااراناش،  کار کرد.

قوانین و مقررات انگل را تدوین کرده، آن را به تصویب مجلس آن 

 زمان رساندند.

ریاس  او بر اداره انگالاباانای دوام چانادانای ناداشا ، زیارا 

طبییی که از تدوین مقررات و کنندتان و غارتگران منابع سواستفاده

ای رواناه دیاوان  قانون انگل ناخشنود بودند او را با تشکیل پرونده

 کیفری و از کار برکنار کردند.

 

  

احمدحسین شمسی به پیشنهاد او و پشتیبانی دکتر  7517در سال 

، رشته انگل را بانایاان دانشکده کشاورزی کرج، رئیس وق   عدل

تذاش  و خود او به عنوان مدرس مشغول به تدریس این رشتاه در 

پس از انتقال دانشکده کشااورزی  7513دانشگاه تهران شد. از سال 

 .از االح  به دانشگاه تهران، رشته انگل توسیه بیشتری پیدا کرد

تقای در شورای دانشکده کشاورزی به همراه دکتر  7513او در سال 

عضوی  یاا  و با عاناوان اساتااد  منصور عطائیو مهندس  بهرامی

درس انگل و مرتع به آموزش دانشجویان پرداخ . در آن ساال 

اعضای هیئ  علمی دانشکده کشاورزی بیس  و هف  نفر بودند کاه 

 .نفر رسید 715به  7533در سال 

های ایاران(  ای درباره انگل ای به نام)شمه نشریه 7517او در سال 

االاد دوم  7515الد اول و در سال  7511منتشر کرد و در سال 

شناسی در ایران باود،  شناسی را که او ین کتاب انگل کتاب انگل

ریازی  منتشر کرد و اساس اطالعات علمی انگلبانان کشور را پای

نشریه مخصوص کاارکاناان  7518همچنین در پانزدهم آذر  .نمود

ها را با عنوان خبرنامه بنگاه انگل منتشر کرد که او ین  بنگاه انگل

طبییی بود. این نشریه پس از ساا ایاان نشریه ایرانی در زمینه منابع

 .دهد به حیات خود ادامه می اصلنامه انگل و مرتعدراز هنوز با نام 

تهران را به صورت یک پارک انگلی بنا  پارک ساعی  7515در سال 

تذاش . همچنین چنارهای سر به الک کشیده خیابان و ییاصار از 

آثار ماندتار اوس . او میتقد بود تا چند سال آینده مناطق مسکونای 

های شهار  کنند و این درختان به منز ه ریه و صنیتی توسیه پیدا می

او او ین کسی بود که باه تاوسایاه  .آ وده، ایفای نقش خواهند کرد

، عارعارهای  اضای سبز شهری در تهران  پرداخ  و به کش  تونه

 در تهران و اطراف آن هم  تماش .  چنار، کاج، سرو

 

 

 

شناسی را برای او ین بار در دانشکده کشاورزی کارج  تدریس انگل 

 .شناسی را بنا نهاد آغاز کرد و خش  او یه آزمایشگاه انگل و چوب

های ایران به  بندی انگل او ین اردی بود که برای شناسایی و طبقه 

سفرهای علمی مختلفی در سراسر نقاط کشور پرداخ  و مسااحا  

یکای  .میلیون هکتار ارزیابی کرد 78های ایران را در آن زمان  انگل

 اداره انگلبانی کشاوردیگر از خدمات پر ارزش ساعی، سازماندهی 

داری را به تصویب  بود. او برای نخستین بار قانون انگلبانی و انگل

های ایران را از تاراج متجاوزان نجاات دهاد.  رساند و توانس  انگل

های تخصصی آموزش عا ی انگل را دایر کارد تاا  پس از آن کالس

داری تربی  کند. سرانجام  کادر متخصص در امور انگلبانی و انگل

سااعای درراه  شمسای،کاریام 7557در روز پنجشنبه چهارم دی 

بازتش  از یک مأموری  پژوهشی از شیراز به تهران در اثر ساقاوط 

 ارودتاه مهرآبادهواپیمای مسااربری شرک  هواپیمایی ایران نزدیک 

چاهاار تان از واان خود را از دس  داد. در این سانحه بایاسا 

در صفحه  روزنامه کیهانسرنشینان هواپیما کشته شدند. این خبر را 

نیز این حادثه را بازرتاتاریان  روزنامه اطالعاتاول خود چاپ کرد. 

سانحه تاثرآور هواپیمایی در ایران نامید و در صفحه هف  خود پاس 

از شرح مختصری از زندتی و خدمات کریم ساعی نوش  تشایایاع 

مااه دیانازه شادروان مهندس کریم ساعی اردا، یکشناباه هافا 

تا چهارراه و ییصر و از آن ااا  مسجد مجدساع  نه صبح از  7557

بر وصی  کاریام بنا .با اتوبوس تا دانشکده کشاورزی کرج خواهد بود

باه خااک  دانشکده منابع طبییی دانشگااه تاهارانساعی، او را در 

 .اند سپردند. کریم ساعی را پدر انگلبانی ایران  قب داده

 

 گردآورنده: مینامحمداوغلی

 کریم ساعی پدرانگلبانی ایران
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چند مورد از عوامل تخریب و مشکیالت میوجیود در   

طبیعی را مطرح میکنیم تا اهمیت حفاظت از ایین منابع

 منابع مشخص گردد 

 الف ( عوامل تخریب:

رشد جمعیت که به تبع، توسعه مناطق مسکونیی را  –  1

 دنبال دارد.به

جویان و فرصت طلبان در سوء استفاده و طمع سود - 2

برداری غیر مجاز و غیر اصولی از محصوالت بدسیت بهره

 آمده از درختان جنگلی و گیاهان مرتعی و قاچاق آنها.

 

 

 

های مرتعی به منیظیور مجاز درختان و بوتهقطع غیر - 3

 استفاده سوختی از آنها.

وجود دام غیرمجاز و چرای بیش از حد در مراتیع و  - 4

 ها.جنگل

عیمیدی در   های عمدی و غیییرسوزیبروز آتش  –  5

 های جنگلی و مرتعی.عرصه

 های گیاهی و هجوم آفات.وجود بیماری - 6

های ذاتی و زیستی و اقتصیادی عدم آشنایی به ارزش -  1

 منابع طبیعی.

گانه و عدم هماهنگی در اجیرای وجود مدیریت چند -  2

های جنگلی و مرتیعیی و ها به منظور توسعه عرصهطرح

اتخاذ تصمیمات متفاوت و عدم وجود راهکارهای متمرکیز 

 حفاظتی.

رسانی اطالعات و شناساییی فیرهینیگ عدم به روز -  3

 طبیعی.عمومی در شناخت و حفظ منابع

برداری و اقیتیصیادی در های بهرهآثار منفی فعالیت -  4

 جوامع روستایی و عشایری.

برداران در جهیت نداشتن توان فنی مناسب اکثر بهره -  5

 طبیعی.استفاده اصولی و بهینه از منابع

 ب ( مشکالت موجود:

 مستحفرین مسلح انگل : - 7

کارد و بینوان زیر مجموعه وزارت االح  انجام وظیفه می 7535اداره انگلبانی در سال 

تیدادی تح  عنوان مستحفاظ  تیریهای شمال مبادرت به بکاربخاطر محاار  از انگل

 به ایا ی  مشغول بودند. 7575انگل نمود که تا سال 

 پاسبانان انگل : - 1

هاای پس از انحالل مستحفرین مسلح انگل به منرور نرارت بر قطع درختان ااناگال

 ایال بودند. 7515این ااراد بکار تمارده شدند و تا سال  7573شما ی در سال 

 ایجاد تارد انگل : – 5

رسیدن سرتیپ حسن اخوی در وزارت کشاورزی، باناگااه  روی کارو با به 7515 در سال

ها با دستور مستقیم وی مبادرت به اذب ااراد تح  عنوان انگلبان نرامی نماود. انگل

این نیروها در طول مدت دوره آموزشی به اراتراتن دروس نرامی، حقاوقای، شانااخا  

درختان و کلیه اصول و انونی که در ارتباط با انگل بود پرداخته وبا آشنایی کامل آنرا به 

شدند در راستای رسیدن به اتمام رساندند. این ااراد که بینوان اارادی نرامی محسوب می

های تارد انگل در تراتند و حتی پاسگاهاهداف خود از نیروهای ژاندارمری نیز کمک می

شد. بنا به دالیل و مسائل سیاسی و امنیتی و با نفوذ های ژاندارمری مستقر میکنار پاسگاه

تصمیم به انحالل تارد ااناگال و  7555های نرامی کشور در سال حزب توده در شاخه

واتذاری وظایف آن به ژاندارمری اتخاذ و بدین ترتیب ایا ی  تاردانگل در ایان ساال 

 متوقف تردید. 

 دوم تارد انگل:پیدایش دوره – 3

اتفاق ااتاد  7533 طبییی که در سالبید از تبدیل سازمان انگلبانی ایران به وزارت منابع

 بح  مواودی  تارد انگل مجدداَ مطرح شد.

عهاده ژانادارماری برداری که اارای آن بهقانون حفاظ  و بهره 11با مصوب شدن ماده  

تذاشته شد تشکیالت تارد انگل در درون ژاندارمری شروع به کار نمود. با انحالل وزارت 

و پیدایش سازمان انگلها و ماراتاع کشاور کاه تااباع و           7533منابع طبییی در سال 

به همان صورت ایال باود  7533مجموعه وزارت کشاورزی تردید، تارد انگل تا سال زیر

و ی در این سال با اعالم نیاز ژاندارمری به نیروهای خود که در تاارد اناجاام وظایافاه       

 کردند این دوره از ایا ی  آنها به اتمام رسید.می

 سپاه انگل: – 3

تیری نیرو در امر حفاظ  پیشنهاداتی توسط ضرورت بکار بید از انقالب اسالمی با تواه به

هاای در استاان 37مسئو ین وق  داده شد که منجر به ایجاد سپاه انگل تردید. در سال 

نفر از مأموریان  333های کشور حدود نفر و در سایر استان 533تیالن و مازندران حدود 

سپاه پاسداران انتخاب و تح  عنوان کارکنان حفاظتی همکاری خود را با سازمان انگلها 

شروع نمودند. این اتفاق نقطه آغاز ایا ی  میاونتی ادید در سازمان شد که با نام میاون  

حفاظ  اعالم تردید و ازبین ااراد مستقر در قسم  کارکنان حفاظتی یک نفر به ساما  

 های اعتباری منحل تردید.د یل محدودی این میاون  به 33مسئول قرار ترا . در سال 

 پیدایش یگان حفاظ : – 3

طبییی به صورت امری ضروری و اسااسای ماطارح موضوع حفاظ  از منابع 17در سال 

حوزه میاون  امور اراضی که در آن موقع ازء سازمان انگلهاا  11تردید تا اینکه در سال 

واود آورده واماورات مارباوط باه بود داتری تح  عنوان داتر حفاظ  و حمای  را به

مایااونا   حفاظ  را به عهده این داتر نهاد. به د یل حساسی  و اهمی  مسائل حفاظتی

 به میاون  حفاظ  و امور اراضی تغییر نام داد. 11امور اراضی در سال 

هاای قانون برنامه سوم توسیه چگونگی تشکیل یاگاان 715و در اارای ماده  15در سال 

و باا  از سوی ارماندهی کال قاوا 81و در بهمن  های کشور را اعالمحفاظ  در دستگاه

موااق  ستاد کل نیروهای مسلح این امر اارا تردیده و یگان حفاظ  سازمان انگالاهاا، 

 مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل شد .

بارای نایاروهاای ( عمومی و تخصصی) های آموزشیاارای دوره –  7

 حفاظ .

مدون نمودن راهکارهای اارائی و ابالغ آنها به سایر ماراکاز در  -  1

 های یگان حفاظ .خصوص پروژه

برقراری مراکز ارماندهی وکاناتارل کاه اخاتاصاار  مارااوک  -  5

روزی در ستااد ساازماان های شبانهمیشوند، همچنین کشیک نامیده

 آبخیزداری استانها.وطبیییها و به تبع آن در ادارات کل منابعانگل

حفاظ  و اطاالع نرامی و انترامی و ایجاد یگانبکارتیری نیروی -  3

های چرای دام، تأمایان و های مرتیداری و پروانهرسانی، کنترل طرح

 تجهیز نیروهای حفاظتی به منرور پیگیری وظایف قانونی.

برقراری شماره تلفن رایگان در سطح کشور با نام امداد انگال و  - 3

مرتع به منرور دریاا  اطالعات مردمی در رابطه با تخلفات و کشاف 

 طبییی.های منابعارائم و اتقای حریق در عرصه

ها و اهداف اارائی یگان به واحدهای اساتاانای از انتقال سیاس  -  3

 ای.طریق برتزار نمودن السات کشوری و منطقه

-طبییی مستقر در ادارات کل استاانهای ویژه منابعایجاد پاسگاه -  1

 ها.ها و شهرستان

از سوی مرااع قضائای قلع و قمع(به اارا درآوردن احکام صادره) -  8

 های ملی.مجاز در عرصهدر الوتیری از ساخ  و سازهای غیر

و همچنیان  خرید و توزیع سالح به منرور استفاده مأمورین یگان -  5

 تهیه و تجهیز آنها به وسایل ایمنی.

پیگیری اه  مصوب شدن آنها و اخذ   ارائه راهکارهای ادید و -  73

مجوزهای قانونی و تهیه نمودن  باس ارم و نشانها و عالئم انحصااری 

 یگان.

 گردآورنده: محمدفرامرزی

 عملکردهای اجرائی یگان حفاظت :
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آقای مهندس هدایت ضمن عرض خسته نباشید، در آغاز خواهشمندییم   -

 خودتان را معرفی نمائید.

طبییی و آبخیزداری استان اردبیل هساتام. اینجانب شهام  هدای ، مدیرکل منابع

کار عالقه و تیصب خاصی به منابع طبییی داشته و دارم. حاتای از زمان شروع به

کانام.           دروس تخصصی مربوط به این رشته را برای تدریس در دانشگاه انتخاب مای

 طبییی اس . خاطراینکه میتقدم حیات بشری مستلزم حفاظ  از منابعبه

رزومه تحصیلی و کاری خودتان را برای خوانندگان نشریه اورمان توضیح   -

 دهید .

در حال حاضر دانشجوی دکتری کشاورزی هستم. دو مدرک کارشناسی کشااورزی 

بااشاد. شناسی دارم و کارشناسی ارشد اینجانب نیز در زمینه کشاورزی میو زیس 

طبییای دارم، در ایان مادت نزدیک به بیس  سال سابقه کاری در حیطه منابع

داری، میاون  انی و  رئیس کمیاتاه کاری، ریاس   اداره انگلریاس  اداره انگل

طبییای و آباخایازداری کل منابعانی را برعهده داشتم و در حال حاضر نیز مدیر

 استان اردبیل هستم.

 چه مدت هست که در این سمت مشغول به کار هستید؟  -

 حدود سه سال 

طبیعی و آبخیزداری استان اردبیییل را مختصرا اهداف اداره کل منابع -

 شرح دهید؟

در واقع وظیفه حافاظ، احایاا و     طبییی و آبخیزداری استان اردبیلکل منابعاداره

هاا، های ملی و دو تی را برعهده دارد. یینی حفاظ  از اناگالبرداری از عرصهبهره

های طبیی  و توسیه آنهاا و های آبخیز، حفاظ  از اراضی و عرصهحفاظ  از حوزه

های آینده. هماچانایان باه د ایال باروز از همه مهمتر نگهداری آنها برای نسل

های مدیری  آب و الوتیری از ارسایش خاک از مهمتاریان خشکسا ی، بررسی راه

 اهداف     اداره کل اس .

های استان نسبت به سطح کل آن کیم با توجه به اینکه مساحت جنگل -

صورت مختصر معیرفیی های استان اردبیل را بهترین جنگلباشد، مهممی

 نمایید.

این موضوع که اشاره کردید طبییی اس  چون وقتی از شمال ایران حرف میزنایام 

 های هیرکانی پیش میاید.پای صحب  انگل

های کشور به پناج نااحایاه رویشای اا دارد به این موضوع اشاره کنم که انگل

تورانی در مرکز، خلیج عمانی در انوب،  زاتارسای در  -هیرکانی در شمال، ایران

شود. خوشبختانه استان اردبیال غرب و  ارسباران  در شمال غرب کشور تقسیم می

های دیگر  از پنج ناحیه رویشی دارای ساه نااحایاه رویشای، در مقایسه با استان

ساوار،    شهر، ترمای و بایالاههای مشگینهیرکانی منطقه اندقلو، ارسباران انگل

تورانی شمال خلخال و کوثر می باشد. در یک منطقه، انبوهی انگل و ناوع -ایرانی

پوشش تیاهی بر اساس ناحیه رویشی اس . شرایط اکو وژیک ناحیه هیرکانی د یل 

های حافااظاتای های اردبیل اکثرا انگلپیدایش انگل در آن ناحیه اس . انگل

 شوند. برداری میهای شمال که بیشتر بهرههستند برخالف انگل

هیای با توجه به اهمیت حفظ خاک وآب کشور، چه سطحی از عیرصیه -

 استان مورد حفاظت قرار گرفته است؟ 

ایام و  در اردبیل پنج حوزه به عنوان پایلوت در بخش آبخیزداری اناتاخااب کارده

دهیم و در عین حاال در های عملیاتی و مطا یاتی را شروع کرده و ادامه میبرنامه

های مدیری  اامع آبخیز با عنوان طرح اامع تردشگری باه ماناراور قا ب طرح

های مطا یه شاده ایم. بخشی از پروژهتسترش مشارک  و همکاری مردم اارا کرده

های زیرزمینی، اازایش مانادتااری آب در شامل اازایش نفوذ پذیری آب به سفره

منطقه، عملیات بیو وژیک ماندتاری آب، الوتیری از ارسایش، بندهای زیر زمینی 

 باشند.های سنگی مالتی برای الوتیری از آ ودتی آب میکه به صورت بند

ای در درمورد اراضی استان و قابلیت کاربردی آنها توضیح دهید آیا برنامه

 مورد کاشت گیاهان دارویی در این اراضی دارید؟

شود: ییالقی، قشالقی و میانبناد. مراتع استان اردبیل به سه دراه تقسیم بندی می

های  پارس اباد، بیله سوار، تارمای،   مناطق قشالقی در شمال استان در  شهرستان

شهر، مناطق ییالقی شامل کوه سبالن، بزقوش و قسمتی از خلخال را در بر مشگین

 تیرد.می

هایی اخیرا تح  عنوان احیای آب و احیای مناطق ییالقی)ساباالن (داریام، برنامه

رس ، ورود دام رس ، چرای دیرهای دیگری از قبیل الوتیری از چرای زودبرنامه

 شود.پاشی و سایر عملیات که باع  احیا مراتع  میمازاد، بذرکاری، بذر

های مرتیداری که متخلف بودند را باطل کردیم و همچنین در کناتارل امسال طرح

 های خاص در رابطه با ورود دام داریم.های چرا یکسری برنامهپروانه

برداری و توسیه و کشا  تایااهاان را داریام، در مورد تیاهان دارویی واحد بهره

مرتع مستید برای پرورش تیاهان  دارویی شناسایای و آمااده  3333خوشبختانه 

واتذاری به اارغ ا تحصیالن کشاوری میباشد. برای او ین بار مجوز و موااق  تو یاد 

هکتار برای کش  تیاهاان  733تیاهان دارویی را برای اردبیل تراته ایم. قرار اس  

 دارویی در استان اختصاص داده شود. 

 های استان اردبیل در حال حاضردارید؟هایی برای احیای جنگلچه طرح -

کاری اقتصادی، زراع  چوب برای تامین چوب مورد نیازصنایاع ماخاتالاف، انگل

های رایگان از امله صنوبر برای اازایش سرانه انگل در استان، احاداث   توزیع نهال

سوزی االاوتایاری درصد از آتش 13های اطفاء حریق که های انگلی، طرحپارک

هاا کاری حاشیه اادههای سازتار و از همه مهمتر درخ کرد و عملیات احیا با نهال

های تردشگری درانگل اندقالاو طرح 51و همچنین سیی خواهیم کردکه در سال

 را به اارا دربیاوریم.

گییرد بیشترین تخلفات مردمی در چه بخشی از اراضی استان صورت می -

باشد و روند پیگیری تا بحال چقدر می 66ها از ابتدای سال و تعداد پرونده

 باشد؟جرائم و تعامل با دادگستری استان چگونه می

پانصد و چهل پرونده تخلف به دستگاه قضاایای تازارش شاده، کاه  53در سال 

سوار اس ، با تاوااه باه بیشترین تخلفات در مراتع شمال استان در شهرستان بیله

سوار از نرر میزان تو ید بیشتر اس ، بنابرایان عاالقاه باه اینکه ارزش مراتع  بیله

برداری در این مناطق بیشتر اس ، با استقرار یگان حفاظ  سیی براین اس  از بهره

تخلفات الوتیری شود. خوشبختانه دستگاه قضایی همکاری خوبی باا اداره کال 

 طبییی و  آبخیزداری استان دارد.منابع

طیبیییعیی طبیعی در ادارات منابعهای منابعهای حفاظت از عرصهیگان -

طبیییعیی های منابعباشد و آیا این تعداد برای عرصهاستان چند واحد می

 کافی میباشد؟

هاا هام  های حفاظتی مستقر میباشند. حتی در باخاشها یگاندر تمام شهرستان

های حفاظتی استقرار دارند و ی متاسفانه این تیداد نیرو نسبا  باه ساطاح        یگان

 باشد. امیدواریم در آینده این کمبود نیرو ابران شود.طبییی کاای نمیمنابع

-ها و مراتع و آبخییزانتخاب مهندس آقائی بعنوان رئیس سازمان جنگل -

داری کشور در چند ماه گذشته، با توجه به اینکه ایشان سابقه مدیریتی در 

 طبیعی استان چگونه است؟استان داشتند، رویکرد ایشان نسبت به منابع

ای دارند و ااتخاری برای اساتاان ماا و های مختلف سابقه شایستهایشان در بخش

طابایایای ها هستند و باتواه به حساسی  ایشان نسب  باه مانااباعسایر استان

 درحفاظ  از این منابع ایال بوده و خواهند بود.

ها و دستور وزیر جهاد کشاورزی به میهینیدس بحث روز سازمان جنگل  -

دار به باغات را از نظر علمی و فینیی آقائی مبنی بر تبدیل اراضی شیب

 کنید؟چگونه ارزیابی می

ای اس  که چندین سال اس  که درحال اارا میبااشاد. دار پروژهطرح اراضی شیب

هاای اارای این پروژه منطبق با ارموده رهبری برای ایجاد زمینه اشتغال از عارصاه

زایای توانیم با اازایش تو ید و درآمد، اشاتاغاالطبییی اس . با توسیه این طرح می

 داشته باشیم.

زیست میوافیق طبیعی  و محی آیا جنابعالی با طرح تشکیل وزارت منابع-

 هستید؟

طبییی برای آیانادتاان باه ایان وزارت قطیا موااق هستم برای حفاظ  از منابع

طبییی بارای نسال آیاناده ایان نیازمندیم و انترار داریم در اه  حفظ منابع

 وزارتخانه تشکیل شود.

طبیعی و آبیخیییزداری رسد بیشترین دغدغه ادارات کل منابعبنظر می -

کشور، کمبود نیروهای جوان و متخصص است. از طرفی بیییکیار بیودن     

ها زیاد است. در رابطه با ارتیبیاط ایین دو های این رشتهالتحصیلفارغ

 کارهایی که دارید را بیان کنید؟موضو  دیدگاه جنابعالی و راه

خصوص نیروهای طبییی به نیرو نیاز دارد بهشکی در این واود ندارد که اداره منابع

تحصیل کرده و متخصص و ی اتر دیدتاهمان این باشد که مجموعه دو تی را زیااد 

طبیایای وااود ا تحصیالن در منابعبکنیم، درس  نیس  و امکان اذب همه اارغ

های خصوصی اراهم شده اس  و در این زمایاناه ندارد و ی زمینه اشتغال در بخش

دارویی کاه زمایاناه هم اقدامات خوبی انجام شده اس  ، حمای  از تو ید تیاهان

 طبییی میباشد.های منابعا تحصیالن رشتهخوبی برای اشتغال اارغ

های غیر دولتی مرتب  برای آشنایی بیشتر دانشجویان این رشته با شغل -

 اید؟شود چه کردههای سازمان که در استان اجرا میبا طرح

ای به کار عملی ندارند. ماا اعاالم آماادتای  انتقادی دارم از دانشجویان که عالقه

اساتاقاباال    ایم اتر دانشجویی عالقه به بازدید و کار عملی داشته بااشاد، مااکرده

 میکنیم، ارتباط بین سازمان و دانشگاه را دانشجویان باید برقرار کنند. 

  

  

 

 18 17 دانشگاه محقق اردبیلی انجمن علمی علوم و مهندسی انگل

 طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد:مهندس شهامت هدایت مدیرکل اداره منابع

خاطراینکه معتقدم حیات بشری کار عالقه و تعصب خاصی به منابع طبیعی داشته و دارم بهاز زمان شرو  به

 طبیعی است.مستلزم حفاظت از منابع

های گردشگری درجنگل فنیدقیلیو را بیه اجیرا دربیییاورییم.           طرح 69سعی خواهیم کردکه در سال

 ای به کار عملی ندارند. ارتباط بین سازمان و دانشگاه را دانشجویان باید برقرار کنند.دانشجویان عالقه



در صورت تمایل به پاسخگویی، دو مورد از نقاط قوت و ضعف خود را نیام  - 

 ببرید؟

این سوال را میتوانید از همکاران بپرسید و ی با این حال اینجانب به هیچ واه اااازه  

طبییای حسااس دهم و بشدت نسب  به حفاظ  از منابعطبییی را نمیتخریب منابع

طبییی تا حدتوانم به احادی اااازه های مختلف منابعهستم و خواهم بود و دربخش

 تصرف در اموال بی  ا مال را نمی دهم.

های استان را در موفقیت جنابعالی و پرسنل اداره کل استان و شهرستان -

کنید و نقطه قوت آن اداره راستای اجرای اهداف سازمان چگونه ارزیابی می

 بینید؟طبیعی کشور در چه میمطبوعه را در مقایسه با ادارات کل منابع

طبییی بسیار راضی هستم، با تواه به شارایاط و من از همکاران خود در اداره منابع

طبییی حساس هستند حتی کنند، نسب  به منابعروزی کار میحقوقی که دارند شبانه

در مواردی مورد ضرب و شتم قرار تراتند، با این حال دس  از تالش برنداشاتاناد و    

عناوان ناگاهاباان و طبییی بهروزی همه نیروهای اداره منابعصورت کشیک شبانهبه

 اند.طبییی حفاظ  کردههای منابعطبییی از عرصهمحااظ منابع

طبییی حفاظ  میکند در واقاع های منابعنقطه قوت این اداره این اس  که از عرصه

طبییی باید وزارتخانه شود تاا باشد. منابعحااظ و نگهدارنده حیات برای نسل آینده می

 طبییی  بپردازیم.ها بتوانیم به حفاظ  از منابعدر تمامی حیطه

آقای مهندس آیا کنترل و ارزیابی از عملکرد همکاران خود دارید و طیرح  -

 تکریم ارباب رجو  تا چه حدی بین همکاران جنابعالی اجرا می شود؟

های استان سر میزنیم، و هر ماه مالقات مردمی داریم وبه ما هرماه به تمامی شهرستان

شکایات مردم رسیدتی میکنیم که مختص به یک روز نیس  بلکه هار ماوقاع و در 

 هرزمان ما در خدم  مردم هستیم.

هایی که برای ما دانشجیوییان داریید را در پایان، دغدغه ها  و نصیحت -

 بفرمایید .

کشاناد   تشکر می کنم از شما دانشجویان و اساتید محترم که در دانشگاه زحم  مای

 خصوص از دکتر سفیدی و دکتر ورامش که هماهنگی این مالقات را انجام دادند.به

خواهشی دارم از شما دانشجویان، تا زمانی که نتوانیم ااکار عمومی را تغیایار دهایام 

عناوان قشار طبییی مینی و مفهومی نخواهد داش . از دانشجویان بهحفاظ  از منابع

روشن اکر انترار داریم طبق تفته دکتر شرییتی که روشن اکرانه حساس به پیراماون 

 طبییی باشند.خود باشید. حساس به منابع

 

 مصاحبه کنندگان: نسترن دادخواه ، مینا محمداوغلی

میلیون هکتار انگل اس  که از ایان 73.1کشور ایران دارای

های شمال، واقع میلیون هکتار آن را انگل7.5مساح ، مقدار

درکرانه دریای کاسپین به صورت نواری به طاول تاقاریابای 

کیلومتر در سه استان تیالن، مازندران و تالاساتاان از 833

تیرد و از نرر اغراایای تیااهای بر میآستارا تا تلیداغی را در

مایالایاون 7.3اس . حدودا  برایدر منطقه هیرکانی واقع شده

های انگلداری تاهایاه های شمال کشور طرحهکتار از انگل

 اس . شده

های ها و برنامهها و ایا ی طرح انگلداری: به مجموعه برنامه

مدرنی که برای حفظ و احیاء و برنامه توسیه پایدار و با در نرر 

تیرد، اطالق میشود. که ایان تراتن توان رویشگاه صورت می

بارداری، ها شامل: حفاظ ، احیاء، ااده سازی، باهارهایا ی 

شودکه زمان و مکان مشخص کاری و پرورش انگل میانگل

تیارد.  بر میها و درآمدهارا در یک دوره میین دردارد و هزینه

هاای میلیون هکتار از این انگل در چهاارچاوب طارح7.31

دو اتای های بزرگ نیمهشود. از شرک انگلداری مدیری  می

توان به شافاارود، عهده دارند میها را برکه مدیری  این طرح

چوب و کاغذسازی مازندران، چوب اریم و نکاچوب اشاره کرد. 

دهد که هر انگلی کاه تاوساط ماجاریاان    سوابق نشان می

های انگلداری اداره شده اس . تخریب انگل ، تجاوز به طرح

آالت کاهش یااته اس  های منابع طبییی و قاچاق چوبعرصه

های انگلداری به مرحله اارا در و با یکس در هر اا که طرح

نیامده و یا انگل حفاظتی اعالم تردیده، شاهد تجاوز ماکارر 

های انگلی به کشاورزی و تغیر انگل نشینان و تبدیل عرصه

و... تداوم داشتاه آالت به عل  اقر و نیازکاربری و قاچاق چوب

های اخیر به ها در سالاس . با تواه به اینکه سطح این انگل

دالیل مختلف در حال کاهش یااتن اسا . مسائاو ایان و 

هارا بر این واداش  که طرح تنفس کارشناسان، سازمان انگل

های انگلداری قبلی ارائه نمایند و را به عنوان اایگزین  طرح

نمایندتان مجلس شورای اسالمی با تصویب برنااماه شاشام 

ها دادند برداری از این انگلتوسیه، ر ی به توقف تجاری بهره

تنفس در دوسال تذشته شروع باکاار و این تونه بود که طرح

برداری به مدت پنج تاا ده نمود و هدف این طرح توقف بهره

سال و حفظ این میراث هیرکانی برای نسل آینده اسا . در 

این طرح دغدغه اصلی کارشناسان، حرک  انگل به ساما  

هاای باشد. طرح تنفس همانند دیگر طرحمدیری  پایداری می

)طرح صیان ، طرح خروج دام از ااناگال، هاسازمان انگل

ساماندهی انگل نشینان و طرح طاوبای و...(یاک بارنااماه 

مدیریتی انگل می باشد که به بخش های خصوصی واتاذار 

ها بارها اعاالم می شود. همانطور که مسئو ین سازمان انگل

اند که اارای طرح تنفس، رها کردن اناگال و خاارج کرده

نمودن مجریان طرح نیس  بلکه استفاده و بکارتیری مجریان 

)باه بااشاد.برداری در قا ب قراردادهای حفاظتی میطرح بهره

برداری به حفااظاتای های بهرهنوعی تغیر روش مدیری  طرح

هاای اس .(حال باتذش  بیش از یکسال، هنوز دستورا یامال

-اارایی طرح تنفس، که به تیطیلی قراردادهای مجریان طرح

ها و برداری منجر تردیده در اختیار ادارات کل استانهای بهره

 برداری قرار نگراته اس .             های بهرهمجریان طرح

 عل  این تیلل چیس ؟

چرا کارشناسانی که عزم و اراده قوی به ااارای ایان طارح 

اناد و نگران شادهداشتند تا حدودی عقب نشینی کرده و دل

زدتی ایان منتقدان این طرح با تفتن امالتی همچون شتاب

هاا کالایاد طرح و یا اینکه این طرح خارج از سازمان انگال

اس  کاه آیاا ها و نگرانی را بیشتر کردهخورده اس . دغدغه

دوباره این طرح هم مثل طرح صیان  که هدف آن ارتقاء کمی 

تردد. عامل اصلی این دود ای و کیفی انگل بود ناکارآمد می

ناکاای بودن بوداه و اعتبارات دو تی که از محل اروش نفا  

بینی او یه مبلغ هشتاد مایالایااردی باشد، اس . زیرا پیشمی

های شفاهی سازمان برنامه و برای سال اول بوده و طی صحب 

بوداه مبلغ چهل تا ششصد میلیارد به این طرح اخاتاصااص 

خواهد یاا . آیا این بوداه برای اارای عملی حفاظ ، احیاء، 

دهی انگل نشایاناان پرورش و توسیه، مرم  ااده و سامان

 کاای اس ؟  

ها به د یل ناکاای بودن اعتبارات، در آیا دوباره سازمان انگل

 را ؟ ها براساس آزمون و خطا پیش خواهداین انگل

به یاد سخنی از اناب پرواسور علی یخکشی ، استاد دانشگااه 

-زیس  در ایران مایتذار علم محیطتوتینگن آ مان و بنیان

-توید: با طرح تنفس موااق نیستم، و ای باهارهااتیم که می

برداری به شیوه کنونی را نیز قبول ندارم. پرواسور یخاکاشای 

تویدوقتی بح  استراح  انگل در شرف تاسیس بود، من می

ای کاه ها خواهش کردم که بستاهاز مسئوالن سازمان انگل

ای آن دقا  برای مدیری  انگل ارائه میکنند به نیاز بوداه

بایانای بیشتری نمایند زیرا ممکن اس  دو   به بوداه پیش

شده عمل نکند و تراتاری ادیدی برای انگل ایجاد شود و 

 های شمال، بدتر از تذشته شود.سرنوش      انگل
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های اتفاق ااتاده برای این طرح، در حال با کش و قوس

یکی دوسال تذشته و رو شدن اعتبارات سازمان برناماه 

و بوداه و نگاه حمایتی دو   به این میراث هیرکانی و 

از طرای چا ش بزرگ این طرح که تیطیلی بسیاری از 

های انگلداری تا زمان تخصیاص مجریان کوچک طرح

های حفاظتی که ماوااباات عادم اعتبارات برای طرح

تامین هزینه و پرداخ  حقوق به پرسنل تاردیاده و 

خروای آن اعتراضات و تجمع و نارضایتی از این طارح 

شده و باع  تردیده سیاستمداران استانی و شهرستانی 

خصوص نمایندتان مجلس وارد عمل شوند و دسا  به

برنامه ششم توسیاه 58های مادهها و بندبه دامن تبصره

کار و تامین کسری اعتبارات را از ماحال برده و چاره

ااتاده و شکسته ااباران کن، بادبرداش  درختان ریشه

کنند و به نوعی در سه سال اول اارای این طارح باه 

مجریان ارص  داده شود تا از درآمد حااصال از ایان 

هایی اه  خروج از وابساتاگای برداش  بتوانند برنامه

چوب انگل تدوین و اارا نمایند و بقااء خاود را باا  

های کوچک و وابسته و مرتبط با تخصص خاود و طرح

ا رشد، صنیا  های سریعانگل همچون زراع  از تونه

 و... تداوم دهند.توریسم و تردشگری و واردات چوب

از این رو الزم اس  یک نگاه منطقی و علمی باه ایان 

روش برداش  حاکم باشد زیرا در مفهوم توسیه پایادار 

ااتاده الزمه کن و بادواود درختان خشک سرپا و ریشه

انگل هس  تا بهداش  و سالم  آنرا حفظ کند و ای 

آیا این تیداد و حجم درختان ااتاده و ریشه کن مواب 

 تیادل و پایداری میگردد یا نه؟

هاای قطیا با نگاه اامع و میدانی صاحایاح از طارح

انگلداری میتوانیم ببینیم که تیاداد ایان درخاتاان  

کن شده در دو سال تذشته بر اثر باد و طواان و... ریشه

بسیار زیاد شده و چون ااازه برداش  به مجریان طارح 

شود، بستری مناسب برای ااراد سوداو تشته داده نمی

و دور از چشم عوامل حفاظتی اقدام به قااچااق ایان 

 توان تف  که:درختان کنند. و این امله را می

 “بردرنج جنگل قرقبان کشید وفیض درخت راقاچاقچی”

ساوزی کاه ناپذیری همچون آتاشو یا حوادث ابران

کن و خشک شده هستناد تاها عامل آن درختان ریشه

خسارت به مراتب بیشتری نسب  به منفی  این تاوناه 

کنند. در آخر امایادوارم باا درختان به انگل وارد می

هاا، حمای  دو   محترم و د سوزی سازمان ااناگال

هایی که در بخش انگل صاورت ها و طرحریزیبرنامه

ی ا هی میدان ای برسد که این سرمایهتیرد به نقطهمی

آزمون و خطای ما نگردد و با این طرح، نفس تاازه در 

های باستانی هیرکانی برسد و ایان طارح کا بد انگل

هارا اباران های سازمان انگلهای قبلی طرحشکس 

 نماید.                                                                                                  

 

 نرر شما درباره طرح تنفس چیس  ؟

 نررات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.

naturalresourcesuma@gmail.com 

 

 

 

 وحید اصغری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ومهندسی 

 علوم زیستی جنگل   -جنگل

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

آوری باار از پاای  امعهای قطع،  برداری از انگل، ایا ی  بهره

کنده تا دپوی کنار ااده و حمل مقطوعات از کنار ااده تاا 

شود، این مجماوعاه را  محل مصرف و کارخانه را شامل  می

نامند که حاصل این مراحال  اصطالحا تو ید مکانیکی هم می

 های انگلداری را نتیجه بخشیده و محصوالت راروانه         ایا ی 

کند، و هدف آن استفاده باهایاناه از          بازارهای مصرف می 

محصوالت حاصل از تو ید بیو وژیک انگل اس . عمالایاات 

برداری در پایداری محیط طبییی انگل بسیار تاثیرتذار  بهره

 باشد، زیرا در بسیاری از مناطق در تمام مراحل ایا ی      می

 آالت سنگین و نیمه سنگین استفاده  برداری از ماشین بهره   

 برداری اصو ی آن اس  که    شود. بهره می             

 درختان سرپای مواود در انگل که برای                  

 اند با مهارت و حداقل  برداش  مشخص شده                   

 صدمات به درختان سرپای باقیمانده                    

 برداری شوند. ذکر این نکته ضروری  بهره                   

 برداری از انگل به هر روشی  اس  که بهره                   

 مانده را به  صورت تیرد آسیب به توده باقی                   

 همراه خواهد داش ، و ی پرواضح اس  که                    

 های منطقی در اه  کاهش میزان    تالش                   

 آسیب به درختان سرپا به اازایش پایداری                     

 انگل کمک خواهد کرد. حداقل نمودن                      

 خسارات وارده به اکوسیستم انگل از امله                      

 های خاک انگل از اهداف اصلی طرح                 

 برداری      انگلداری می باشد. از زمانی که بهره              

چند منروره از انگل بیش از پیش ماطارح شاد،          

موضوع استمرار و یا پایداری انگل به شکل تذشته عمالای 

خصوص که این استفاده چند منروره از انگل ا زاما نبود. به

در چهارچوب طرح انگلداری با مفهوم قدیام آن ماطارح 

شد و بسیاری از آثار انگل در سطح منطقه، ملی و یاا نمی

ترا . در این صورت بایاد ابازار  ملی مورد بح  قرار میارا

سنجش استمرار و یا پایداری، مورد تاجادیاد نارار قارار 

طور مشخص ابتدا در ساال ترا . این وضیی  ادید به می

در تزارش کمسیون بران   ند با عناوان مادیاریا   7581

پایدار انگل مطرح تردید. در تیریف پایداری باید ذکر تردد 

که پایداری به تداوم اریان خروای در یک اهانی کاه در 

حال تغییر یااتن )به سم  بهتر یا بدتر شدن( اس ، اتاالق 

تردد، در بخش انگل نیز یک اریان مداومی از کاالها و  می

که این اریان قطع نگردد، مطلوب اس ؛ بر  خدمات به طوری

همین اساس بود که مفهوم انگلداری پایدار کاه در دهاه 

تذشته بسیار مورد تواه قرار تراته اس ، مطرح شد. هناوز 

هاا باه  رویه از انگال در بسیاری از نقاط اهان برداش  بی

های چوبی به سرع  ادامه دارد و حذف  منرور تو ید ارآورده

پذیر نشده اس ، از  ها عمال امکان برداری از انگل چرخه بهره

زیستی و توااه اااکاار  سوی دیگر رشد دیدتاه های محیط

ها  های حیاتی منابع طبییی، حفظ و احیا آن عمومی به ارزش

پیش ضروری ساخته اس . قطع و خاارج کاردن ازرا بیش

درختان انگل بر تنوع زیستی، چرخه مواد غذایی، سالمتای 

برداری انگل، کاه  تذارد. بهره و ساختار آینده توده تاثیر می

مرحله دوم نرام تو ید انگل یینی تو ید مکانیکای را باه 

برداری به  ها را در واحد بهره عهده دارد، بیشترین سهم هزینه

ترین مراحل تو ایاد  دهد و یکی از حساس خود اختصاص می

آید زیرا در این بخش با تواه به نیاز اراوان  شمار می چوب به

به سرمایه و نیروی کار برای قطع، استحصال و حمل و نقال 

چوب، باید کلیه اقدامات بر پایه اصول علمی دقیق اساتاوار 

طبییی انگل از اامالاه   باشد تا خسارت کمتر به محیط

 زادآوری و خاک وارد تردد.

 
و بهجو  دانشیار دانشکده کشاورزیدکتر فرشاد کیوان

 طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی              منابع
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:  امروزه مفهوم شهرها بدون واود اضای سبز موثر در اشکال توناتون آن قابل مقایسه چکیده

نیس . قابل مقایسه نیس . اهمی  اضاهای سبز شهری تا بدان حد اس  که امروزه واود ایان 

آیاد. اضاای ساباز یااتگی اوامع به حساب میهای توسیهکاربری به عنوان یکی از شاخص

های تنفسی یک شهر و عامل تلطیف هواس ، بلکه از نرر تااثایار شهرها نه تنها به عنوان ریه

هایی از طبیی  در تلفیق با زنادتای شاهاری، روحی وروانی بر روی شهروندان به منز ه الوه

میلیاون نافار 7.8ای را به خود اختصاص داده اس . شهر تبریز امییتی در حدوداایگاه ویژه

باشد. مقدار اضای سبز ایجاد شده درتبریاز کیلومتر مربع می 15133دارد و مساح  این شهر 

تاوی های که انجام تراته ااوابدر مقایسه با شهرهای دیگر کشور بسیار کم هس   ذا طرح

 یااته نیس .یک شهرتوسیه

های هر کشور کمتر از : مطابق نرر کارشناسان اهانی از امله اائو چنانچه سطح انگلمقدمه

زیس  انسانی وضیی  بحرانی در آن کشور حااکام درصد مساح  آن باشد از نرر محیط 13

درصد مساح  آن کشور کمتر باشد  73شود، همچنین کشورهایی که سطح انگل آنان از می

به عنوان کشورهای با پوشش کم انگلی میرواند. در حال حاضر سطح پوشش اناگالای در 

درصد از سطح  کل کشور را به صورت  1.3میلیون هکتار اس  که در حدود  71.5ایران حدود 

 3درصد مساح  کشور، باایاد حادود  73ناهمگن می پوشاند و برای اازایش این سطح به 

میلیون هکتار به سطح ایلی پوشش انگلی اضااه تردد. الزم به ذکر می باشد که با تواه باه 

بااشاد، در هکتاار مای 3.1آمارهای امییتی در حال حاضر سرانه انگل هر ایرانی کمتر از 

میلایاون  1.7سا ه تا حال  31هکتار اس . طی یک دوره  3.8صورتی که سرانه اهانی انگل 

اس . با تواه به هزینه باالی انگلکاری و عادم های کشور کاسته شدههکتار از سطح انگل

های انگلکاری تردید. درختان از تذاری، دو   موظف به اارای طرحبازتش  سریع سرمایه

مزایای بسیار زیادی برخوردارند و نباید صراا از نرر اقتصادی و تو ید درآمد ارزیابی تردند. هر 

کایالاوتارم از        11سال ابتدایی رشد ایال خود به طور متوسط حادود  53درخ  در طول 

کربن وارد شده به اتمسفر را اذب کرده و عالوه بر این مقدار قابل تواهی اکسیاژن اکسیددی

محیطی انگل یک محااظ همه اانبه اس ، از محاار  خاک و کند. از منرر زیس تو ید می

آب تا محاار  از آرامش و سالمتی انسان و مواودات زنده. اهمی  انگلکاری زمانی پر رناگ 

شود که یک منطقه اغراایایی از نرر سطح مواودی درخ  و اضای سبز اقیر باشد، شاید می

آنقدر که یک انگلکاری مواق در مناطق خشک و نیمه خشک اهان با ارزش اس ، در برزیل 

ای که منجر به ترمایش های تلخانههای استوایی نباشد. باتواه به اازایش تازو نزدیکی انگل

شوند در یک تحقیق به برآورد نیروی انگل شهری در ترسیب کربان اتاماسافاری زمین می

پرداخته شده اس . این تحقیق که در پارک انگلی چیتگر تهران صورت تراته  نتایج نشاان 

تن در هکتار کربن  5.3و  5.35های اقاقیا و زبان تنجشک به ترتیب ساالنه داد هر یک از توده

تن در هاکاتاار  733و  381.3ترسیب کرده و منجر به اازایش نیروی ترسیب کربن در حدود 

 11و  333های مذکور به تارتایاب اند. ارزش اقتصادی حاصل از ترسیب کربن با تودهشده

 میلیون ریال محاسبه شد.

های ایران اس  که در شمال غارب کشاور : شهر تبریز یکی از کالن شهرمواد و روش

های شهارداری تاباریاز ساراناه  واقع شده اس . طبق اعالم مدیر عامل سازمان پارک

مربع اس ، این در حا ی اس  که ساراناه متر 8.15سبز برای شهروندان این شهر اضای

هاای  پاارک پارک انگلی به نام 3باشد. شهر تبریز دارای می 77.3سبز کشور اضای

تلی، پارک انگلی باغمیشه، پارک انگلی شاماس  پارک انگلی ارم، پارک انگلی ائل

علی و پارک انگلی عباس میرزا اسا  کاه ظاراایا  بنتبریزی، پارک انگلی عون

های انگلی در تسترش بسیار خوبی دارند. طی تحقیقات میدانی به عمل آمده از پاک

ای و در های زبان تنجشک، سرو خامارهاطراف شهر تبریز، به صورت تسترده از تونه

بیضی مناطق از اقاقیا استفاده شده اس . این تونه ها به د یل سازتاری مانااساب باا 

ها باه د ایال ها هستند، اما این تونهشرایط سخ  همیشه انتخاب اول طراحان پارک

های آخر مسئوالن قارار نداشتن تنوع در زیبایی و ایجاد منرره اذاب باید ازو انتخاب

هاای بگیرند. مسأ ه انتخاب تونه یکی از مهمترین مراحل تصمیم تایاری در پاروژه

انگلکاری اس  و چنانچه تونه درس  انتخاب نشود هرچه سایر عملیات باا دقا  و 

مراقب  زیادی هم صورت تیرد، ما را به هدف مورد نرر نمی رساند. در مورد اناتاخااب 

 بایس  چهار شرط زیر همیشه مدنرر باشد:تونه می

 شرایط محیطی. -3شرایط حفاظتی  -5شرایط اقتصادی  -1شرایط بیو وژیک  -7 

ای که از پارک انگلی صائب تبریز صورت ترا  میزان بازدید از این پاارک در مطا یه 

دهند به خارج شهر سفر نمایند. دور ناماای بسیار کم اس  و بیشتر اها ی ترایح می

هاای کاویار کارماان اسا  تاا یاک         های انگلی تبریز بیشتر شبیه تاغستانپارک

انگلی. تیپ اقلیم شهر تبریز نیمه خشک و وضع سرمای زمستان آن سرد شدیاد پارک

توان به، ایجاد بادشکان، اس . از دالیل انگلکاری در مناطق خشک و نیمه خشک  می

های روان، مبارزه با ارسایش در مناطق کوهستانی، تغییر آب و هوای محلی تثبی  شن

های انگلی، مبارزه با آ ودتی صوتی، مبارزه با آ اودتای و کاهش ترما، ایجاد تردشگاه

توان عینا از دالیال ا ذکر را میسبز اشاره کرد. در کل تمام موارد اوقهوا و ایجاد اضای

 انگلکاری در اطراف شهر تبریز دانس .

: با تواه به اازایش روزاازون امیی  شهر تبریز و نیاز غیر قابل اناکاار ااواماع نتایج

آالت دودزا و اازایش آ ودتی در شهرهاا و سبز و همچنین رشد ماشینبشری به اضای

نیز کویری بودن مناطق اطراف تبریز که مواب برخواستن غبار در روزهایی با باد شدید 

توان نتیجه ترا  آراستن اطراف شهر تبریز به وسیله کمرباناد ساباز باا  شود، میمی

تواند هم اضای آراماش را باه ا رشد و حتی با سرع  رشد متوسط میهای سریعتونه

رویه حاشیه نشینی و اساد حاصل از آن الوتیری شهر بدهد و همچنین از تسترش بی

هاا،    ا رشد در پناه ایان تاوناههای سریعکند. درتام دوم نیز پس از اارایی شدن تونه

های مفید هاماچاون تاردو کاه های تزینی زیبایی همچون پر و تونهتوان از تونهمی

نیازمند خاک و شرایط آبی خاص هستند استفاده کرد. با تواه به خاک اقیر شهر تبریز 

دهای کنند استفاده شود و همچنیان کاودهایی که الشبرگ موثر تو ید میباید از تونه

نرر باشد. تا محیط زیر آشکوب درختاان را بارای رشاد   های مفید مدمناسب با کود

آوری آمااده های بیدی حتی برای زادهای علفی مناسب حاصلخیز کرده و در تامتونه

 نمود.

تاریان یااااتاهدر مطا یه اوق به بررسی وضیی  انگلکاری در یکی از تاوسایاه بح :

هاای     سبز مناسب و ااذاب یاکای از نشااناهشهرهای ایران پرداخته شد، که اضای

سباز ی مهدی زندیه در مورد نقش اضایتواند باشد. در مطا یهیااتگی در آن میتوسیه

ی پایدار شهری آمده اس ، اضاهای سبزشهری دارای بازدهی ااتامااعای و در توسیه

زیستای،یاا سبز در شهرها، کارکردهای محیطاکو وژیکی هستند که مهمترین اثر اضای

سازد و با آثار ماخارب ها را برای زیس  مساعد میبازدهی اکو وژیکی آنهاس  که شهر

کند و مواب ارتقاای کایافای در زنادتای تسترش صنی  و حمل و نقل مقابله می

سبز شهری تا بدان حد اس  که امروزه وااود ایان شود. اهمی  اضاهایشهروندان می

آید. مهمتریان های توسیه یااتگی اوامع به حساب میکاربری به عنوان یکی از شاخص

سبز در شهرها کاهش آ ودتی هوا0 کاهش آ ودتی صوتی0 تایادیال دماا0 اثرات اضای

اازایش رطوب  نسبی0 تلطیف هوا و اذب ترد و غبار اس . سایر اثرات اضای سباز در 

شهرهانسبی هستند و ی مجموعه اثرات اضای سبز حضور آنها را در شهرها اااتانااب 

 کند.ناپذیر می

هاای بررسی پارامترهای موثر در اناتاخااب تاوناه  –  7555  –حسینی، زهرا  -7: منابع

 دومین همایش ملی علوم  –مناسب انگلکاری شهری 

 –برآورد نیروی انگل شهری در ترسیب کربن اتمسفاری  – 7553 -ورامش،سیید -1

  31ی شماره –مجله محیط شناسی 

های انگلی  موسسه انتاشاارات و انگلکاری و نها ستان  –  7518  –مصدق،احمد  -5

 چاپ تهران

میرای یکصد تونه درخ  و درختچه زیاناتای   –  7583  –مومن رومیانی ، عیسی  -3

 مجله انگل  –مناسب برای طراحی منرر 

همایش مالای   –سبز در توسیه پایدار شهری نقش اضای  –  7555  –مهدی زندیه ، -8

 میماری، عمران و توسیه نوین شهری

 میالد صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه 

 محقق اردبیلی، اردبیل



 26 25 دانشگاه محقق اردبیلی انجمن علمی علوم و مهندسی انگل

 نفر اول آقای

 بهرام شیرین پور 
 

نفر دوم خانم    

 ویدا موسوی اصل

 نفرسوم آقای
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 راهنمای جدول 

 حروف سواالت را به ترتیب از سم  راس  به چپ در ادول اایگذاری کنید و رمز ادول را پیدا کنید. 

 ای اهدا خواهد شد.به قید قرعه به کسانی که رمز ادول را پیدا میکنند و میفرستند اایزه

 رمز ادول و مشخصات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.

naturalresourcesuma@gmail.com 
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  35177151113تماس: 

  naturalresourcesuma@gmail.comپس  ا کترونیک : 

    www.Anjoman-uma-forest.irوب سای  انجمن:

 انتقادات، پیشنهادات، ونررات خود را به پس  ا کترونیکی ما ارسال کنید.
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