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گفتوگویی با دکتر حسین ارزانی
استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

تهیه و تنطیم: محمد مهدی پورحنیفه    
دانشجوی کارشناسی مهندسی طبیعت دانشگاه تهران

ــی  ــی و پژوهش ــای علم ــوابق فعالیت  ه از س

خودتــان بگوییــد.

در ابتــدا الزم اســت کــه هفتــه ی منابــع 

ــم،  ــرض کن ــک ع ــی تبری ــه همگ ــی را ب طبیع

ــه  ــی، چ ــع طبیع ــوزه مناب ــن ح ــه محققی چ

ــجویان  ــگاهیان و دانش ــه دانش ــئولین و چ مس

کــه در زمینــه ی منابــع طبیعــی فعالیــت دارند. 

بنــده حســین ارزانی، اســتاد گــروه احیــا مناطق 

خشــک و  کوهســتانی دانشــگاه تهــران هســتم. 

ــم و  ـــری می  کن ــم را س ــر خدمت ــون اواخ اکن

تمــام مــدارج علمــی را طــی کــرده  ام. همچنیــن 

تمامــی مســئولیت  های اجرایــی مربوطــه را 

ــع و چــه در  ــا و مرات ــازمان جنگل  ه چــه در س

موسســه جنــگل و مرتع و چــه در دانشــگاه  های 

ــرده   ام. ــه ک ــدرس را تجرب ــت م ــران و تربی ته

آیــا از ابتــدا هــدف شــما تحصیــل و فعالیــت 

ــود؟ در حــوزه منابع  طبیعــی و مرتعــداری ب

ــته  ی  ــگاه در رش ــن دانش ــرادرم در همی ــه. ب بل

بــا  بنابرایــن  می  کــرد،  تحصیــل  باغبانــی 

ــی  ــردم ول ــاب ک ــته را انتخ ــن رش ــناخت ای ش

ــی  ــاب فرهنگ ــا انق ــده ب ــان دانشــجویی بن زم

ــته واحــد  ــک رش ــس از آن ی ــد، پ مصــادف ش

بــه نــام جنــگل، مرتــع و آبخیــزداری بــه وجــود 

آمــد کــه مــن گرایــش مرتــع را انتخــاب کــردم 

و تقریبــا حــدود 200 واحــد را در نظــام قدیــم 

آن زمــان گذرانــدم و بــرای کارورزی بــه گــرگان 

ــی  ــروژه  ی کارشناس ــرای پ ــن ب ــم، همچنی رفت

ــم و از  ــاق رفت ــوش یی ــه  ی خ ــه گردن ــز ب نی

ــدم. ــای الزم را دی ــز آموزش   ه ــی نی ــر عمل نظ

تعریــف شــما از مرتــع بعــد از ســال  ها 

ــوی  ــه نح ــه چ ــه ب ــن رابط ــه در ای مطالع

ــت؟ اس

اگــر بخواهیــم به  نحــوی عامیانــه، مرتــع را 

تعریـــ کنیــم؛ بــه هــر منطقــه  ای کــه پوشــش 
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ــیم. ــبی داشته  باش ــت مناس ــور، وضعی مذک

در  تخریــب  دالیــل  کلــی  به  طــور  ولــی 

چــرای  طبــس(  )ماننــد  خشــک  مناطــق 

مفــرط اســت؛ ولــی در مناطــق مرطوب  تــر 

چــرای  عاوه  بــر  مازنــدران  نــور  ماننــد 

ــت. ــز  یاف ــری نی ــل دیگ ــوان دالی ــرط می  ت مف

ــی  ــر منابع  طبیع ــل حال  حاض ــن معض مهم  تری

چیســت و از نظــر شــما راهــکار مناســب برای 

رفــع ایــن معضــل چگونه اســت؟

جمعیــت دنیــا در حــال افزایــش اســت و 

ایــن موضــوع طبیعــی اســت. هرچــه کــه 

ــذا  ــه غ ــت ب ــوند، جمعی ــخت  تر ش ــن س قوانی

بایــد  قــدم  اولیــن  احتیــاج دارد، پــس در 

ــرا  ــرد، زی ــورت گی ــت ص ــت جمعی مدیری

ــت  ــد امنی ــش یاب ــردم افزای ــت م ــی جمعی وقت

ــد  ــا تولی ــت و ی ــظ محیط  زیس ــی از حف غذای

علوفــه اهمیــت بیشــتری پیــدا می  کنــد و بــه 

ــدت  ــه ش ــا ب ــع دنی ــطح مرات ــکل س ــن ش ای

ــی  ــا مناطق ــه تنه ــد در  نتیج ــش می  یاب کاه

ــوندکه از  ــه می  ش ــر گرفت ــع درنظ ــرای مرت ب

ــد.  ــبی ندارن ــرایط مناس ــاورزی ش ــر کش نظ

منابع  طبیعــی  بیــن  تعادلــی  بایــد  پــس 

هرکشــور و جمعیــت آن وجــود داشته   باشــد.

مهم  تریــن  از  یکــی  بخواهیــد  اگــر 

مشــکالت مراتــع ایــران را معرفــی کنیــد، 

می  کنیــد؟  اشــاره  مــوردی  بــه چــه 

ایــن  مدیریــت  بــرای  شــما  به  نظــر 

مشــکالت چــه فعالیت  هایــی مناســب 

ــت؟ اس

کشــور  در  مرتعــداری  کــه  مشــکلی 

کــه  اســت  نکتــه  ایــن  داشته  اســت، 

ــر  ــان فک ــه گیاه ــط ب ــع فق کارشناســان مرات

ــود.  ــه می  ش ــع گفت ــد، مرت ــی داشته  باش طبیع

البتــه بــا ایــن شــرط کــه ایــن پوشــش طبیعــی 

بــرای چــرای دام مناســب باشــد. دانــش بومــی 

نشــان می  دهــد کــه همــه  ی مرتعــداران ایــران 

ــورت  ــرای دام ص ــع چ ــد در مرات ــه دارن عاق

ــر اســتفاده  های  ــرار ب ــرد. همچنیــن اگــر ق بگی

دیگــر از مرتــع باشــد، ایــن فعالیت  هــا بایــد در 

کنــار چرای دام صــورت گیرند. در اصل مســئله 

 چــرای دام در مرتــع بایســتی در اولویــت باشــد.

ــه  ــه چ ــران را ب ــع ای ــی مرات ــرایط کنون ش

می  بینیــد. صــورت 

ــع  ــاد، مرات ــعت زی ــل وس ــا به  دلی ــور م در کش

متفاوتــی ازنظــر وضعیــت داریــم. به  طــور کلــی 

ــوب،  ــورت خ ــه ص ــه س ــع ب ــور، مرات در کش

بــرای  می  شــوند.  دیــده  فقیــر  و  متوســط 

ــد کــه  مثــال؛ در لرســتان مراتعــی وجــود دارن

هــم ازنظــر تولیــد و هــم ازنظــر پوشــش  گیاهی 

ــند.  ــی می  باش ــیار غن بس

ــی در  ــس از فارغ  التحصیل ــی و پ ــده در جوان بن

وزارت جهــاد و ســازندگی فعالیــت می  کــردم و 

به  عنــوان ماموریــت تــاش می  کــردم ســه قــرق 

اجــرا شــود، یکــی در اَلَشــتر لرســتان، یکــی در 

ســمیرم اصفهــان و دیگــری در نیــر یــزد. مــردم 

اَلشــتر پــس از انجــام قــرق و مشــاهده  ی اثــرات 

آن شــگفت  زده شــده  بودندکه مراتــع آن منطقــه 

چنیــن پتانســیلی داشته  اســت. ولــی در یــزد و 

مناطــق خشــک ایــن تغییــرات بســیار تدریجــی 

اســت و ایــن نشــان می  دهــد کــه مــا بایــد در 

ــت انجــام  ــه  ای مدیری ــه گون مناطــق خشــک ب

دهیــم تــا تخریــب بــه حداقــل برســد ولــی در 

ــت. ــان   تر اس ــت آس ــر مدیری ــق مرطوب  ت مناط

دالیــل اصلــی تخریــب مراتــع و راهکارهــای 

شــما بــرای جلوگیــری از ادامــه  ی تخریب  هــا 

بــه چــه صــورت اســت؟

بــرای ایــن موضــوع دیدگاه  هــای متفاوتــی 

وجــود دارد. بعضــی افــراد اعتقــاد دارنــد درحال 

ــدارد.  ــود ن ــع دام وج ــه  ی مرات ــر در هم حاض

ــد  ــان می  ده ــور نش ــار کش ــه آم ــی ک درصورت

ــی  ــکات اصل ــی از مش ــرط یک ــرای مف ــه چ ک

مرتعــداری اســت. در مناطــق نیمه  مرطــوب 

و مناطــق نیمــه اســتـی شــخم مراتــع 

یکــی از معضــات مهــم اســت. درنتیجــه ایــن 

موضوعــات نشــان می  دهــد، هرکــدام از مراتــع 

ــه  ــان منطق ــت هم ــه وضعی ــبت ب ــد نس را بای

ــس  ــم در طب ــا ه ــال، م ــوان مث ــنجید. به  عن س

ــر  ــا اگ ــدران. م ــور مازن ــم در ن ــم ه ــع داری مرت

مدیریــت مناســب بــا ویژگی  هــای هرمنطقــه را 

ــع  ــدام از مرات ــم در هرک ــم می  توانی ــرا کنی اج
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فعالیــت در بخش  هــای اقتصــادی کشــور اســت. 

بــرای مثــال، مــا نمی  توانیــم بــدون حفــظ 

مراتــع صنعــت خودروســازی داشته  باشــیم؛ 

ــر  ــت براث ــوند ممکن  اس ــظ نش ــع حف ــر مرات اگ

بارندگــی ســیل کارخانه  هــای خودروســازی 

ــظ  ــا حف ــد ب ــا بای ــه م ــد. درنتیج ــود کن را ناب

مراتــع زمینــه را بــرای فعالیــت بخش  هــای 

ممکــن  روزی  و  کنیــم  فراهــم  اقتصــادی 

اقتصــادی بــرای حفــظ  اســت بخش  هــای 

فعالیت   هــای خــود بــه حفــظ مراتــع بـردازنــد.

در بخــش فرهنگ  ســازی بــرای حفــظ و 

ــت؟ ــی وارد اس ــه ایرادات ــع چ ــای مرات احی

و  مــا  مرتعــداری در کشــور  مشــکلی کــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــا دارن ــام دنی ــاید در تم ش

کارشناســان تنهــا بــه پوشــش  گیاهی فکــر 

می  کننــد، درحالــی کــه مــردم مســتقر در 

مراتــع نیــز بایــد بتواننــد زندگــی خودشــان را 

بچرخاننــد. 

ــی  ــائل اکولوژیک ــار مس ــد در کن ــا بای ــس م پ

ــه  ــز توج ــی نی ــائل اقتصادی-اجتماع ــه مس ب

زمینه  هــا  ایــن  یکــی  از  در  اگــر  و  کنیــم 

امــکان  متاســفانه  صورت  گیــرد  کــم  کاری 

مدیریــت صحیــح وجــود نخواهــد داشــت. 

مثــا گفتــه می  شــود کــه در ایــران بیــش 

ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــوار ارتب ــزار خان از 900 ه

ــن 900  ــی ای ــد زندگ ــس بای ــد، پ ــع دارن مرات

و  قرار  گیــرد  ارزیابــی  مــورد  خانــوار  هــزار 

ــبه  ــد محاس ــا نیازدارن ــه آنه ــی ک ــدار مرتع مق

درآمد  هــای خودشــان  بتواننــد  تــا  گــردد، 

ــورهای  ــه در کش ــکلی ک ــد. مش ــن کنن را تامی

ــت  ــن اس ــود دارد، ای ــعه  یافته وج ــر توس کمت

کــه ســهم هــر خانــوار از مرتــع، آنچنــان زیــاد 

نیســت. پــس مــا بایــد منابــع درآمــد دیگــری 

ــاد  ــا ایج ــرای آن خانواره ــداری ب ــر دام عاوه  ب

 کنیــم تــا بــه حفاظــت از مرتــع بـردازنــد.

از نظــر شــما مهم  تریــن بحــث اقتصــادی در 

مرتــع چیســت؟

ــع  ــادی مرات ــث اقتص ــن مباح ــی از مهم  تری یک

بایــد  مــا  آن  عاوه  بــر  اســت.  دامــداری 

ــن بایســتی  ــم، همچنی ــداری را ارزان کنی مرتع

در  را  جذابیت  هایــی  جدیــد  نســل  بــرای 

ــم. ــاد کنی ــداری ایج مرتع

ــش  ــدار در بخ ــعه  ی پای ــبز و توس اشتغال  س

مرتــع بــه چــه صــورت اســت؟

در کشــور  های توســعه  یافته به  دلیــل اینکــه 

ــرف  ــل مص ــوان مح ــه عن ــع ب ــی از مرات کس

بــه  فقــط  بنابرایــن  نمی  کنــد،  اســتفاده 

ــران،  ــا در ای ــود؛ ام ــه می  ش ــت توج محیط  زیس

ــم  ــردم ه ــه م ــد ب ــه بای ــد، در حالی  ک می  کنن

ــم مســائل  ــود. درنتیجــه بایســتی ه توجــه ش

اکولوژیــک بررســی شــوند و هــم مســائل 

اجتماعــی- اقتصــادی مــورد توجــه قرارگیرنــد.

ــک  ــه ی ــب ب ــار قری ــن آم ــق آخری ــا؛ مطاب مث

میلیــون خانــوار در مرتــع حضــور دارنــد و بایــد 

بــرای آن  هــا منبــع درآمــد وجــود داشته  باشــد 

ــا بتواننــد همچنــان در مراتــع حضــور فعــال  ت

داشته  باشــند.

کمتــر  کشــور  های  مشــکات  از  یکــی 

ــادی  ــطح زی ــه س ــت ک ــن هس ــعه  یافته ای توس

ــس  ــد، پ ــی نمی  رس ــردم محل ــه م ــع ب از مرات

ــرای  ــی، ب ــای جایگزین ــردم راه  ه ــه م ــد ب بای

داد. آمــوزش  را  مناســب  درآمــد   کســب 

ــه  ــران ب ــی ای ــع در منابع  طبیع ــش مرات نق

ــت؟  ــورت اس ــه ص چ

حفاظــت آب  وخــاک و تلطیـــ هــوا از مهم  ترین 

تاثیــرات مراتــع در منابع  طبیعــی ایــران اســت.  

ــد  ــران حوضــه  ی چن ــال در شــهر ته ــرای مث ب

ــی آب  ــه نوع ــد و ب ــع در برگرفته  ان ســد را مرات

ــه وســیله  ی  مــورد اســتفاده در شــهر تهــران ب

ــه الزم  ــود، درنتیج ــن می  ش ــع تامی ــن مرات ای

اســت کــه شــهرداران کانشــهرها با مرتعــداران 

ــا  ــا آن  ه ــند ت ــای الزم را داشته  باش همکاری  ه

بــا کاهــش تعــداد دام  هــای خــود باعــث حفــظ 

هرچــه بهتــر مراتــع در حوضه  هــای آبخیــز 

ــوند. ــی ش این  چنین

ــی و  ــتاوردهای علم ــه از دس ــد نمون ــه چن ب

پژوهشــی گــروه احیــا در حــوزه مرتعــداری 

اشــاره  می  توانیــد  اخیــر  ســال  های  در 

ــد؟ کنی

ــدارم  ــی ن ــر اطاع ــای دیگ ــده از گرایش  ه بن

و حتمــا هرکــدام از همــکاران بــرای خــود 

دســتاوردهایی کســب کرده  انــد ولــی بنــده بــر 

روی چنــد مــورد تمرکــز کــرده  ام؛ اولیــن مــورد 

ــم  ــر اقلی ــر تغیی ــع و تاثی ــم و مرت ــاط اقلی ارتب

ــن  ــی ای ــی پیش  بین ــداری و چگونگ ــر مرتع ب

تغییــرات اســت، دومیــن مــورد افزایــش درآمــد 

ــال،  ــرای مث ــت. ب ــع اس ــق مرات ــردم از طری م

ــتفاده  ــوع اس ــده در موض ــات بن ــل تحقیق دلی

چندمنظــوره، افزایــش درآمــد مرتعــداران بــود. 

همچنیــن فعالیت  هایــی در زمینــه ســامان  عرفی 

ــد و  ــا یاب ــردم ارتق ــی م ــم زندگ ــا ه ــتم، ت داش

هــم پوشــش   گیاهی و خــاک حفــظ گــردد.

زمینه  هــای  در  مراتــع  نقــش  و  اهمیــت 

اقتصــادی و فرهنگــی کشــور بــه چــه صورت 

ــت؟ اس

به  نظــر بنــده حفــظ مراتــع پیــش شــرط 
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ــر از  ــال حاض ــی درح ــد ول ــتفاده می  کردن اس

حصــار مجــازی اســتفاده می  شــود، یعنــی 

حصــار وجــود دارد ولــی ســیمی کشــیده 

نمی  شــود. پــس بایــد جذابیت  هــا افزایــش 

یابنــد تــا جوانــان جذب  شــوند. بنابــر گزارشــی 

ــت،  ــده اس ــه ش ــزی تهی ــتان مرک ــه در اس ک

99 درصــد از فرزنــدان مرتعــداران تمایلــی بــه 

ــد. ــان ندارن ــوزه   ی کاری پدرانش ــت در ح فعالی

توصیه  ی شما به دانشجویان....

یکــی اینکــه بــا پــدر و مادرشــان ارتبــاط 

از تجــارب آن  هــا  و  بیشــتری داشته  باشــند 

اســتفاده کننــد و همــه چیــز را خودشــان 

ــا  ــان را ب ــه ارتباطش ــد. دوم اینک ــه نکنن تجرب

اســاتید بیشــتر کنند و ســوم اینکه ایــن دوره  ای 

ــد  ــر بگیرن ــد را جدی  ت ــه در آن قرار  گرفته  ان ک

ــه  ــود ب ــای خ ــر درس  ه ــد عاوه  ب ــعی کنن و س

دنبــال مهارت  آمــوزی برونــد.

بایــد هــم بــه محیط  زیســت فکــر شــود و 

هــم بایــد مرتعــداری تجــاری شــود. یعنــی 

ــد  ــد بای ــت می  کنن ــع فعالی ــانی  که در مرات کس

بتواننــد نیازهــای مالــی خــود را تامیــن کننــد. 

درنتیجــه کارشناســان مــا درمقابل کارشناســان 

را  بیشــتری  معضل  هــای  کشــورها  دیگــر 

مدل  هایــی  و  داشته  باشــند  زیرنظــر  بایــد 

ــع،  ــت از مرات ــار حفاظ ــه درکن ــد ک ــه دهن ارائ

 وضعیــت معیشــت مــردم نیــز ارتقــا یابــد.

ــجویی  ــت از دوران دانش ــش هس ــر امکان اگ

ــد. ــره  ای بیان  کنی ــان خاط خودت

ــع  ــل در مقط ــرای تحصی ــی ب ــک زمان ــده ی بن

فکــر  و  رفته  بــودم  اســترالیا  بــه  دکتــری 

عاقــه  کــه  هرزمــان  می  توانــم  می  کــردم 

بــه  تحصیاتــم  اتمــام  از  پــس  داشــتم، 

ــی  اســترالیا برگــردم و آنجــا فعالیــت کنــم. ول

بعــد ازگذشــت تمــام ایــن ســال  ها دیگــر 

نتوانســتم برگــردم. پــس بایــد همــه بــه 

ــالی  ــه درچندس ــد ک ــوع توجه  کنن ــن موض ای

دانشــگاهی  در  دانشــجو  به  عنــوان  کــه 

پتانســیل  های  تمــام  از  دارنــد،  حضــور 

اســتفاده   کنند. دانشــگاه  آن  در  موجــود 

ــف دانشــجویان مهندســی طبیعــت در  وظای

حــوزه مرتــع از نظــر شــما بــه چــه نحــوی 

اســت؟

ــد بیشــتر  ــم دانشــجویان بای ــده فکــر می  کن بن

و بهتــر درس بخواننــد و درکنــار آن بــا اســاتید 

ــاط بیشــتری داشته  باشــند. درحــال  خــود ارتب

ــه  ــدت کاهش  یافت ــه ش ــاط ب ــن ارتب ــر ای حاض

اســت. 

ــارغ التحصیلــی  طبیعتــا دانشــجویان پــس از ف

به  عنــوان  بایــد  و  خواهندشــد  جامعــه  وارد 

درنتیجــه  گردنــد.  جامعــه  وارد  کارشــناس 

بــه  تجــارب خــود  بــا  می  تواننــد  اســاتید 

دانشــجویان کمــک کننــد تــا درآینــده فعالیــت 

بایــد  اینکــه  بهتــری داشته  باشــند. ضمــن 

ــی  ــه خوب ــی خــود را ب همــه  ی واحدهــای عمل

پشت  ســر بگذراننــد، تــا بــا تســلط کامــل 

ــه  ــه ب ــد در جامع ــود بتوانن ــای خ ــر درس  ه ب

ــد. ــتغال بـردازن اش

به  نظــر شــما دلیــل عــدم تمایــل دانشــجوها 

منابع  طبیعــی  حــوزه  در  فعالیــت  بــه 

ــت؟ چیس

ــر دوره  ای را  ــد ه ــه بای ــم ک ــر می  کن ــده فک بن

ــا  ــب ب ــنجید و متناس ــودش س ــه خ ــبت ب نس

پیشــرفت  های تکنولوژیــک، علــوم نیــز توســعه 

ــان  ــک زم ــال، ی ــوان مث ــد، به  عن ــدا می  کنن پی

مــردم بــرای حفاظــت از مراتــع از ســیم خــاردار 


