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  كشور ما ايران، با مساحتي بالغ بر 164 ميليون هكتار در نوار خشك 
كره زمين واقع شده، به طوري كه ميانگين بارندگي ساالنه كشور كمتر از 
250 ميلي متر است. توزيع نامتعادل نزوالت جوي طوري است كه در 
برخي مناطق كشور از جمله نواحي كويري و بياباني، ميزان آن كمتر از 
100 و حتي 50 ميلي متر در طول سال است. اگرچه عوامل كليماتيك 
)Climatic( از جمله ميزان كم بارندگی و پراكنش نامناسب آن به همراه 
فاكتورهاي  مثل   )Ecological Factor( اكولوژيكي  عوامل  ساير 
 )Biotic( بيوتيك ،)Edaphic( ادافيك ،)Topographic( توپوگرافيك
انواع پوشش  توسعه و گسترش  برای  را  بسياري  ... محدوديت هاي  و 

جنگل ها  به ويژه  گياهي 
اما  به وجود آورده است، 
كشور،  در  اقليمی  تنوع 
سبب ايجاد مناطق مختلف 
تنوع  زيستی  و  رويشی 
در  كه  است  شده  ويژه ای 
نوع خود در دنيا ارزشمند 
و كم نظير هستند. اين منابع 
ارزشمند در طول تاريخ به 
روش های مختلف اعم از 
مصارف  برای  تهيه چوب 
سرپناه،  و  سوخت 
استفاده از گياهان دارويی 
وصنعتی، تفرج و ... مورد 
بوده اند و همچنان  استفاده 
نيز مورد بهره برداری هستند. 
آنچه مهم است، استفاده از 
رويشگاه های  و  جنگل ها 
ايجاد  همچنين  جنگلی، 
باغ ها و پرديس ها در نقاط 
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مهندس حسین سعیدی آشتیانی
)بنیان گذار پارک های جنگلی ایران(
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و  پارک  عنوان  تحت  هكتار   36000 از  بيش  مساحتی  با  ناحيه 
در  و  شده  احداث  آنها  از  زيادی  تعداد  و  شناسايی  تفرجی  منطقه 

حال بهره برداری است. 

بیوگرافی
در  شمسی   1314 سال  در  آشتيانی  سعيدی  حسين  مهندس 
گشود.  جهان  به  ديده  مركزی  استان  توابع  از  آشتيان  شهرستان 
در  تحصيل  ادامه  برای  و  گذراند  آشتيان  در  را  ابتدايی  تحصيالت 
مقطع متوسطه به تهران عزيمت كرد و در سال 1333 از دبيرستان 
ادامه  برای  آشتيانی  سعيدی  مهندس  شد.  فارغ التحصيل  دارالفنون 
گرگان  مرتع  و  عالی جنگل  آموزشگاه  وارد  دانشگاهی  تحصيالت 
شد، اين آموزشگاه از اولين مراكز آموزشی تربيت جنگلبان بود، در 
سال 1339 موفق به اخذ درجه ليسانس از آن مركز شد و در همان 
سال، به استخدام سازمان جنگل ها و مراتع كشور در آمد )سعيدی 
آشتيانی، 1363(. او در سال 1341 با خانم مهين سعيدی آشتيانی، 
از اقوام نزديكش كه ساكن تهران بود، ازدواج كرد، ثمره  اين ازدواج 
دو فرزند به نام های محمدرضا و تينا هستند كه هم اكنون در داخل 
سعيدی  مهندس  می كنند.  زندگی  گراميشان  مادر  كنار  در  و  كشور 
آشتيانی پس از چند سال كار در سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
در  و  رفتند  امريكا  به  تكميلی  تحصيالت  برای   1353 سال  در 
ارشد  كارشناسی  مقطع  در  ميالدی(   1976( شمسی   1355 سال 
 A&M دانشگاه  از  وتفرجگاه ها  پارک ها  رشته  در   )M.S.E(

ايالت تگزاس فارغ التحصيل شدند.
        

خدماتعلمی،فنیواجرایی
رشته  كه  بود  انسان هايی  از جمله  آشتيانی  سعيدی  مهندس      
عمر  طول  در  و  داشت  دوست  عاشقانه  را  خود  شغل  و  تحصيلی 
ماندگاری  يادگارهای  و  تأليفات  آثار،  خويش  گران بهای  و  كوتاه 
اين  به  بارها  ايشان،  همسر  با  گفت وگو  در  گذاشت.  جای  بر  را 
موضوع اشاره شد كه مهندس آشتيانی عاشق شغل و حرفه اش بود 
و هيچگاه از هيچ تالش و كوششی برای دستيابی به اهداف بلندش 
فروگذار نكرد، به گفته ايشان، مهندس آشتيانی بيشتر روزها را در 
و  می گذراند  مختلف  استان های  در  اداری  مأموريت های  و  سفرها 
تدوين  و  مطالعه  مشغول  شب  از  ساعاتی  تا  نيز  مراجعت  از  پس 
طرح ها، نشريات ومقاالت خود بود. گاهی حتی در نيمه های شب 
از جمله  اطراف  جنگلی  پارک های  به  نظارت  و  سركشی  برای  نيز 
پارک جنگلی فين چالوس، سی سنگان نوشهر، نور و غيره می رفت 
سعيدی  مهندس  زنده ياد  می نشست.  گفت وگو  به  نگهبانان  با  و 
آشتيانی در نوشته های خود از شغل و حرفه اش چنين ياد می كند: 
چه  و  علمی  از نظر  چه  خود  اداری  خدمت  سال   25 طول  در   «
از نظر تئوری عاشق شغلی هستم كه در اين رشته به من محول شده 

است.« )يادی از مهندس حسين سعيدی آشتيانی، 1368(
ايشان روحی بزرگ و سرشار از عشق به طبيعت و مردم و نگاهی 
تفرجی  برنامه ريزی های  و  طبيعی  جاذبه های  به  خالق  و  تيزبين 

مختلف كشور از گذشته های دور مورد توجه مردم و حتی حاكمان 
ايران  تاريخی،  معتبر  اسناد  براساس  و  داشته  قرار  ديار  اين 
از  پس  است.  بوده  خاكی  كره  در  پارک  بنيان گذار  باستان 
باغ های معلق بابل كه يكی از قديمی ترين باغ ها و از عجايب 
هفت گانه جهان هستند، بايد از باغ ها و پرديس های جاودانی 
باغ ها و  به  ياد كرد، چنانچه در تورات  شوش در خوزستان 
براساس  است.  شده  اشاره  شوش  باستانی  كاخ  پرديس های 
مدارک تاريخی، خشايار  شاه، پادشاه قدرتمند هخامنشی، به 
هنگام لشگركشی به آسيای صغير )تركيه امروزی( از جنگل 
سوزنی برگ زيبايی عبور كرد و برای جلوگيری از نابودی، آن را به 
گارد سلطنتی خود سپرد تا از آن محافظت كنند، شايد اين جنگل، 
اولين منطقه حفاظت شده جهان باشد كه در چند قرن قبل از ميالد 
همچنين   .)1386 )برزه كار،  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مسيح 
و  اشراف  توسط  طبيعی،  جنگل های  از  قطعاتی  گذشته،  اعصار  در 
ايزده  )جنگل  می شد  گرفته  نظر  در  شكارگاه  به عنوان  شاهزادگان 
برای  زيادی  باغ های  باستان،  ...(. عالوه بر اين، در عصر  و  نور  در 
شناخته  پرديس  يا  بهشت  با  عنوان  كه  شد  احداث  عموم  تفريح 
 paradise مصطلح  واژه   با  انگليسی  نوشته های  در  و  می شدند 
نظر  باغ  شيراز،  وكيل  باغ  و  ارم  باغ  است،  شده  اشاره  آنها  به 
نمونه اند،  اين  از   ... و  طبس  گلشن  باغ  كاشان،  فين  باغ  اصفهان، 
زمان  در  دارد،  شهرت  چهارباغ  به  كه  آن،  يافته  تكامل  شكل 
زمان  در  اصفهان  معروف  بهشت  هشت   شد،  متداول  ساسانيان 
نهاده  بنا  چهار باغ  يك  در  پنجم  قرن  در  صفوی  شاه  سليمان 
شكارگاه های  و  باغ ها  زمان،  گذشت  با  و  تدريج  به  است.  شده 
جمعيت  افزايش  با  هم زمان  و  يافت  توسعه  ايران  در  اختصاصی 
عمومی  پارک های  و  ميادين  ملی،  باغ های  شهرها،  وگسترش 
 .)1384 )برزه كار،  شد  احداث  متفاوت  مشخصات  و  فرم  با 
تفريح،  مثل  مختلفی  اهداف  با  بسياری  مكان های  دنيا،  سطح  در 
ملی،  پارک های  ازجمله   ... و  زيستی  تنوع   از  حفاظت  تفرج، 
مناطق  بيابانی،  پارک های  طبيعت،  پارک های  جنگلی،  پارک های 
 ... و  جنگلی  ذخيره گاه های  حيات وحش،  پناهگاه  حفاظت شده، 
نيز  ما  كشور  در  است.  گرفته  قرار  برنامه ريزی  و  مديريت  تحت 
استفاده از منابع طبيعی به ويژه جنگل ها به منظور احداث پارک ها و 
تفرجگاه های جنگلی در دهه های اخير مورد توجه مراجع و متوليان 
اين  در  سازمان يافته  اقدام  اولين  ترديد  بدون  گرفت.  قرار  مربوطه 
در  كشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  مديريت  و  سفارش  با  رابطه، 
مهندس حسين سعيدی  زنده ياد  توسط  سال 1344 هجری شمسی 
مسير  كيلومتری   16 در  هراز«  جنگلی  »پارک  عنوان  با  آشتيانی 
جاده اصلی آمل به تهران تهيه و به اجرا در آمد. در سال های بعد 
به ترتيب پارک های جنگلی سی سنگان )1345(، نور )1347(، قرق 
ساير  در  ديگری  پارک های  و  در شمال   )1357( دلند  و   )1351(
مناطق كشور توسط ايشان طراحی و احداث شد. بی شك زنده ياد 
بنيان گذار پارک های جنگلی نوين  مهندس حسين سعيدی آشتيانی 
 113 هيركانی(  )ناحيه  كشور  شمال  در  تاكنون  هستند.  ايران  در 
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داشت، به همين دليل در طول عمر كوتاه خود منشأ آثار ماندگاری 
پارک  و  زاهدان  در  ملت  پارک  از  كشور،  مختلف  مناطق  در 
تا جنگل های  نقاط كشور  محروم ترين  در  و  در چابهار  تيسكوپان 
و  بوده  ايران  مركزی  فالت  و  غرب  شمال،  منحصر به فرد  و  زيبا 
نامی  است، هر كجا  يادگار گذاشته  به  از خود  را  ارزشمندی  آثار 
نام مهندس حسين  ايران است، بی شك  از پارک و پارک داری در 
آن مجلس  زينت بخش  و  می درخشد  نگينی  آشتيانی چون  سعيدی 
است. استقبال مردم از پارک های جنگلی، لزوم رفع نيازهای جامعه 
به تفرج و گذران اوقات فراغت همواره بار سنگينی در قلب رنجور 
مردم  و  كشور  به  عالقه  و  عشق  بود،  خدمتش  ذوق  از  ماالمال 
به ويژه قشر محروم، كه خود نيز از جنس آنها بود، سبب می شد تا 

از هيچ تالشی در اين راه دريغ نكند.
مهندس سعيدی آشتيانی در سال 1339 پس از فراغت از تحصيل 
و  جنگل كاری  دفتر  در  كارشناس  به عنوان  ليسانس  مقطع  در 
و  پارک ها  بخش  در  كشور،  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  پارک های 
ذخيره گاه های جنگلی شروع به كار كرد و پس از كسب تجارب و 
با طراحی  بار در سال 1344  اولين  برای  اجرايی الزم،  اطالعات 
 ( آمل  شهر  كيلومتری   16 در  واقع  هراز  جنگلی  پارک  احداث  و 
جنگلی  پارک های  احداث  فعلی(،  ميرزا كوچك خان  جنگلی  پارک 

كم نظير  وپشتكار  تالش  با  نيز  پس  آن  از  نهاد،  بنيان  ايران  در  را 
نور،  نوشهر،  سی سنگان  مانند  ديگری  جنگلی  پارک های  خود، 
استان  در  دلند )1357(  قرق )1351(،  مازندران،  در  فين چالوس 
گلستان، ملت، تيسكوپان در سيستان و بلوچستان، چيتگر، جهان نما 
در تهران و ... را احداث كرد كه در حال حاضر ميليون ها توريست 
و گردشگر داخلی و خارجی از آنها استفاده می كنند. ايشان از جمله 
اساتيد صاحب نام در موضوع پارک داری در ايران بودند كه تدريس 
و  تهران  محيط زيست  گرگان،  مرتع  و  جنگل  آموزشگاه های  در 
دوره های آموزشی ضمن  خدمت كاركنان سازمان جنگل ها و مراتع 
بين المللی،  و  داخلی  همايش های  و  سمينارها  در  شركت  كشور، 
كانادا،  امريكا،  كشورهای  در  ملی  و  جنگلی  پارک های  از  بازديد 
خاصی  محتوای  امريكا  در  تحصيلی  دوره  گذراندن  و   ... و  ژاپن 
مركب از ذوق و سليقه و تجربه داخلی و خارجی در ايشان ايجاد 
در  پارک سازی  و  طراحی  امور  در  توانمند  فردی  به  را  او  و  كرد 
سعيدی  مهندس   .)1363 آشتيانی،  )سعيدی  كرد  تبديل  كشور 
آشتيانی پس از چند سال كار و كسب تجارب ارزشمند در زمينه 
تهيه طرح، برنامه ريزی، اجرا و نظارت در امر پارک داری در كشور، 
در  و  رفت  امريكا  به  تحصيل  ادامه  برای  شمسی   1353 سال  در 

مهندس سعيدی آشتيانی در سال 1355 شمسی 
در زمان تحصيل در امريكا

مراسم فارغ التحصيلی مهندس سعيدی آشتيانی و اهدای مدرک كارشناسی ارشد 
)M.S( در سال 1355 شمسی )1976 ميالدی( در دانشگاه A&M امريكا
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مهندس سعيدی آشتيانی در زمان تهيه طرح پارک
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و  دفترجنگل كاری  همت  )به  ايران  وتفرجگاه های  پارک ها   •
پارک ها، 1363(

• The recreation uses of rangeland )1975(
• Recreation and leisure concept )1979(
• Conceptual national plan for outdoor recreation in 
IRAN )1976(

رجعتوجاودانگی
با  اثرگذار،  و  كم نظير  فردی  به عنوان  آشتيانی  سعيدی  مهندس 
توانمندی های  و  پشتكار  سليقه،  ذوق،  عالقه،  عشق،  تمام  وجود 
علمی و اجرايی نسبت به رشته و شغل خود، متأسفانه قلبی رنجور 
داشت و تاب و تحمل اين همه احساسات و عقايد پاک و ستودنی 
قلبی  عارضه  به دليل   1359 اواخر سال  در  به طوری كه  نداشت،  را 
مدير كل  معاونت  سمت  از  سپس  شد،  منع  شديد  فعاليت های  از 
ارشد، ذوق  كارشناس  به عنوان  ادامه خدمت  كناره گيری كرد و در 
كتاب، مقاالت، نشريات و  تهيه و تدوين  تنها در  را  و عالقه خود 
... متمركز كرد. سرانجام قلب ناتوان و رنجورش نتوانست با سليقه 
و استعداد ذاتی و ميل به پركاری و تحرک فكری ايشان هماهنگ 

سال 1355 )1976 ميالدی( موفق به اخذ مدرک كارشناسی ارشد 
)M.S.E( در رشته پارک ها و تفرجگاه ها از دانشگاه A&M ايالت 

تگزاس شد.
دفتر  در  دوباره  امريكا،  از  مراجعت  از  پس   1356 سال  در 
جنگل كاری و پارک ها و در همان بخش پارک ها و ذخيره گاه های 
سوابق  عالوه بر  و  كرد  كار  به  شروع  كارشناس  به عنوان  جنگلی 
دفتر  مدير كل  معاون  به عنوان  نيز  مدتی  كارشناسی،  فعاليت های  و 
طول  در  بود.  خدمت رسانی  به  مشغول  پارک ها  و  جنگل كاری 
فعاليت خود، اقدامات بسيار ارزشمندی را برای تهيه شرح خدمات 
و  )طبيعی  جنگلی  پارک های  به  مربوط  دستورالعمل های  تنظيم  و 
پارک های شهری، ذخيره گاه های  پارک های طبيعت،  دست كاشت(، 
جنگلی و ... انجام داد كه ساليان متمادی مورد استفاده قرار گرفت 
سازمان  شورای عالی  و  دفتر  كارشناسان  ساير  توسط  تدريج  به  و 

تكميل و به واحدهای تابعه ابالغ شد.

آثاروتألیفاتعلمی
        مهندس سعيدی آشتيانی در طول عمر كوتاه و پر بارش با سعی، 
وذخيره گاه های  پارک ها  تأسيس  فراوان عالوه بر  كوشش  و  تالش 
اعم  را  زيادی  علمی  آثار  كشور،  مختلف  نقاط  در  متعدد  جنگلی 
بسياری  كه  به جای گذاشت  از خود   ... و  نشريه  مقاله،  كتاب،  از 
شد  ارائه  مختلف  علمی  مجامع  در  ايشان  حيات  زمان  در  آنها  از 
و  به كوشش دوستان  ايشان  از درگذشت  نيز پس  ديگر  بخشی  و 
همكاران و با مشاركت و همكاری سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
به چاپ رسيد، كتاب » پارک ها وتفرجگاه های ايران«، منتشر شده 
در سال 1363، از آن جمله است كه پس از گذشت سال ها، هنوز 
بخش های  كارشناسان  و  پژوهشگران  دانشجويان،  استفاده  مورد 

اجرايی است.
از آثار علمی مهندس سعيدی آشتيانی مقاالت متعدد و چهارده 
جلد نشريه در زمينه پارک داری، پارک سازی، منابع تفرجگاهی و 
كوشش  به  آنها  از  برخی  كه  است  دست نوشته هايی  و  سبز  فضای 
دوستان و همكارانش، بعد از درگذشت او به چاپ رسيد. برخی از 

تأليفات ومقاالت منتشر شده به شرح زير است:
• پارک ها وتفرجگاه ها )1351(

• بشر و پديده تفريح )1357(
• پارک سازی در ايران )1358(

• مسئله تفريح ومنابع طبيعی تفرجگاهی در ايران )1358(
• مفهوم اوقات فراغت و امر تفريح و تفرج در دنيای امروز )1359(

توسعه  و  پارک ها  تفرجگاه ها،  طرح ريزی  برای  كوتاه  راهنمايی   •
مناطق تفرجی )1359(

• راهنمای طرح جامع پارک و تفرجگاه )1360(
• نود و چهار طرح تجهيز و توسعه پارک ها )1360(

• نقش منابع طبيعی تفرجگاهی در رفاه جامعه )1360(
• دنيای درختان، درختچه ها و بوته ها ... )1360(

• نوشته ها و گفته ها )1361(

يكی از منابع مهم طراحی پارک از آثار مهندس سعيدی آشتيانی
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از چندين سال تالش  آبان سال 1361 پس  شود و در 18 
شبانه روزی در سن 47 سالگی در بيمارستان شهيد لبافی نژاد 
تهران از حركت باز ايستاد و جان به جان آفرين تسليم كرد.

پاس  به  كشور،  آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
جنگلبان  اين  بی وقفه  زحمات  و  تالش ها  تمام  از  قدردانی 
ايشان  ياد و خاطره  بزرگداشت  متعهد، همچنين  متخصص و 
در   1368 سال  در  صادقانه اش  خدمت  سال های  طول  در 
پارک های  ازجمله  نور،  جنگلی  پارک  باشكوهی،  مراسم 
احداثی ايشان را به  نام ايشان »پارک جنگلی مهندس حسين 

سعيدی آشتيانی« نام گذاری كرد.
همچنين به منظور گراميداشت ياد و خاطره اين انسان فرهيخته، 
ديگری  باشكوه  مراسم  بعد  سال های  در  وطن پرست  و  پرتالش 
و  همسر  عالقه مندان،  همكاران،  كارشناسان،  اساتيد،  حضور  با 
پارک های  از جمله  نوشهر،  جنگلی سی سنگان  پارک  در  فرزندانش 

احداثی و يادگار ايشان، برگزار و تنديس و يادبودش در آن نصب 
شد.
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