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 مصاحبه با : 

 پدر  علم نوین  محیط زیست 

 مصاحبه کننده:  

 محمدصادق رهبانی،  

 علی محمودی از ناوه   

 تهیه و تنظیم:   محمدصادق رهبانی 
 

های    سرانجا  پز از پیگیری ها و درخواست 

مکرر، باالخره افت ار برگزاری مصاحبه ای با  

ـا   دکتر مجید م دو  دست یافت. مصاحبه ب

استادی که سراسر نشاط و شادابی است، بی  

ی مباهات خواهـدبـود. در ایـن      شک مایه 

ـعـضـالت   مصاحبه بارها از مشکـالت و م

ـابـع   ـن موجود در حوزه محیط زیست و م

ـاد   ـت طبیعی ایران س ن به میان آمد اما اس

ـای    همچون همیشه با سعه صدر، از روزنه  ه

امیدی که در این مسیر برای رفع مشکـالت  

ـایـه  ای    وجود دارد،  س ن گفتند و از سـرم

ـیـت    گران  بها یاد کردند، که اگر به آن اهـم

داده شود تمامی مشکالت مرتفع خـواهـد  

 شد. 

دکتر مجید م دو  از سرمایه ها و افت ارات  

ـابـع   ـن کم نظیر حوزه محیط زیسـت و م

طبیعی ایران هستند اما برای افـرادی کـه  

شاید آشنایی اندکی با ایشان داشته باشنـد،  

ـال   در    8542باید گفت که استاد در س

شهرستان رشت بدنیا آمـدنـد و مـدر   

ـابـی اثـرات   دکترای خود را در رشته ارزی

ـیـت بـرد از   محیط زیست و تعیین  ـرف

ـال     8539دانشگاه ماکواری سیدنی در س

 دریافت کردند. 

زیستن در » و «  شالوده آمایش سرزمین» 

ترین کتب ایشان  از معروف«  محیط زیست

هستند. توجه ویژه دکتر مجید م دو  بـه 

پایدار و تالش برای تنظـیـم  مباحث توسعه

اسناد آمایش سرزمین در کشـور از دهـه 

، باعث شده است تا برخی به ایشـان 8531

را  « پدر علم نوین محیط زیست» لقب 

 بدهند. 

. وضعتیت محیط زیستتتت و منابع 1

طبیعی ایتتران را چگونه ارزیابتتتتی 

 کنید؟  می 

در ایران با معضـالت مـحـیـط زیسـتـی 

م تلفی چون فرونشست زمین، فرسـایـش 

زدایی، خشـک  خا ، سیل، مرتع و جنگل

ها، آلودگی هوای کالنشهرها و  شدن تاالب

 ها مواجه هستیم. ها و دریاچه تاالب

مناطق چهارگانه سازمان حفا ت محـیـط 

زیست مثل پار  ملی، آثار طبیعی ملی و 

مناطق حفا ت شده و همین طور تـاالب 

های زیر نظر سازمان حفـا ـت مـحـیـط 

زیست در یک وضـعـیـت قـهـقـرا قـرار 

به طور کامل از بین رفته اند و دارند؛یعنی 

با این وضعیت خیلی امیدی به احیتای 

   این مناطق هم نیست.
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همچنین دو ب ش حفا ت شده سازمـان 

های  منابع طبیعی و آب یزداری مثل پار 

جنگلی طبیعی و دست کاشت هـمـچـون 

دیگر مناطق در وضعیت بسیار بدی قـرار 

سـال اخـیـر،  51دارند. به بیان دیگر در 

جفای فراوانی به محیط زیست و مـنـابـع 

 طبیعی ایران کردیم. 

محیط زیست ایتران " پزشکان، به قول 

در حال احتضار است، حال چه زمانی 

از نفس خواهد ایستتاد؟ مشتختص 

 "نیست!

. با توجه بته متقتاالت اختیتر 3

پژوهشگران ایرانی در مورد حتجتم 

های زیرزمینتی ایتران و  ذخایر آب

نکتاتی که فرمودیتتتد، چه آیتنتده 

توان برای محیط زیست ایتران  می  ای

 متصور بود؟

یکی از مسائل مهمی که حتماً باید بـه آن 

اشاره کرد، این است که افـراد زیـادی از 

خشکسالی و بحرانی که به تبع آن ایـجـاد 

ای  کنند و تبلیغات رسـانـه شود، یاد می می

ای نیز انجا  شده است، ولی بنـده  گسترده

هـای  با توجه به آمارهایـی کـه از پـلـت

سال  88.3کنم، هر  می  خورشیدی دریافت

ی زمـیـن   شود که کـره می خورشید باعث 

سـال بـعـد  88.3ترسالی داشته باشد و 

 خشکسالی.

این در حالی است که با وجود تـاکـیـدات 

فراوان در بحث خشکسالی در ایران، کشور 

هم اکنون در ترسالی قرار دارد و با وجـود 

قرار داشتن در ترسالـی ایـن مشـکـالت 

اساسی به وجود آمده است. در حـقـیـقـت 

گرفتار تبعات خشکسالی در ترسالی " 

 "ایم. شده

مثل این است که شما در بانک هزار تومان 

درصـد  41پز انداز کرده باشید که مثالً 

 41به شما سود بدهد، به جای اینکه سالی 

تومان  411درصد سود دهی داشته باشد و 

تـومـان  8411عایدی شما باشد، سالـی 

برداشت کنید، در نتیجه سرمایه شـمـا از 

 بین خواهد رفت. 

ها و مشـکـالتـی  ترین گرفتاری یکی از مهم

که در مورد آب داریـم، ایـن اسـت کـه 

هایی که داشتیم را بیش از  رفیت  سرمایه

ها مصرف کردیم و ایـن  تجدیدپذیری آن

مطلب در تما  عناصر م تـلـف مـحـیـط 

ها و... هم صـادق  زیست مثل مراتع، تاالب

ای که  است. به جای این که بیاییم، سرمایه

در اختیار داریم را مدیریت کنیم و سـر و 

سامان بدهیم، شروع کردیم به مصـرف و 

 رویه از آن!!  استفاده بی

اما با تمام این تفاسیر نباید ناامید شد. 

ای که وجود دارد،  امیدوارکننده  نکته

این است که در ایران نیروی انستانتی 

 . بسیار کارآمد و با پشتکار داریم
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ی کثیری از ایـن   حتی با وجود اینکه عده

ن بگان از ایران خارج شده و مـهـاجـرت 

انـد  اند ولی حتی افرادی هم که رفته کرده

شان برای ایـن مـمـلـکـت  همچنان قلب

تپد و دلسوزانه بـــرای مـعـضـالت و  می 

 دهند.  می مشکالت کشورشان راهکار ارائه 

بنده در طول دوران تدریسـم بـیـش از 

دانشجو تربیت کرد  کـه حـدود  5111

نفر از این دانشجویان در خـارج از  8311

کشور حضور دارند، نکته جالب ایـن جـا 

نفر دانشجو بیشتر بـا  8311هست که آن 

بنده در تماس و مکاتبه هستند تا بـقـیـه 

دانشجویانی که در ایران حضور دارند. این 

مطلب نشان دهنده میزان عالقه و ارادت 

 ها به کشورشان است. آن

گـذار  زنده یاد دکتر حـجـازی )بـنـیـان

دانشکده منابع طـــبیعی در ایران( یـک 

فرمایش بسیار مهـمـی داشـتـنـد، کـه 

هـای  از زمان نادرشاه حکومـت»میگفتند: 

م تلف به منابع طبیعی و محیط زیسـت 

رسانی کردند  ایران به طرق م تلف آسیب

و از این منابع بدون توجه بـه  ـرفـیـت 

ها برداشت کردند، ولـی  تجدیدپذیری آن

آن قدر منابع طبیعی ایران غنی است کـه 

همچنان دارای  رفیت هست و پـابـرجـا 

 «مانده!

بنده در زمان دانشجویی خود  نگران این 

رسانی گسترده به مـنـابـع  موضوع )آسیب

طبیعی و عد  توان احیای آن( بود  ولـی 

 اوالًایشان به ما اطمیـنـان دادنـد کـه 

بایستی دانشجویانی را برای صیانت از این 

بها تربیت کرد ثانیا  رفیـت و  منابع گران

پتانسیل منابع طبیعی ایران بـه نـحـوی 

 است که همچنان پابرجا خواهد ماند. 

یکی دیگر از مسائل مهمی که در محـیـط 

بیـنـی  زیست مطرح شده و بسیار در پیش

وضعیت آن در آینده تـاثـیـرگـذار اسـت، 

مبحث فناوری های جدید اسـت. بـنـده 

حداقل در یک مورد سـعـی کـرد  کـه 

های جدید را وارد کـنـم. کـتـاب  فناوری

شالوده آمایش سرزمین را در همین راستـا 

کنـد  تالیف کرد  ولی دید  که کفایت نمی

لیکن در حال ترکـیـب ایـن کـتـاب بـا 

هسـتـم، تـا   (GIS)های جدیـد  فناوری

ای را که بایستی سه ماه برایش وقـت  پروژه

 گذاشت در سه روز انجا  شود. 

هـای  گیری از فناوری یکی از نمودهای بهره

جدید در کشاورزی اتفاق افتاده، آنجا که با 

استفاده از تکنولوژی، محصولی را کـه در 

شود اکنون در سـه  می  هکتار حاصل 411

هکتار قابلیت تولید دارد. هم چـنـیـن بـا 

گیری هم خیلی از مـحـصـوالت را  دورگه

گیری که همگـا   نجات دادیم. البته دورگه

 با طبیعت باشد و نه دستکاری ژنتیکی! 
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گیری دو مشکل اسـاسـی را حـل  دورگه

کرده است، در وهله اول، کم محصولی را 

به پُر محصولی رسانده و دو  ایـنـکـه از 

ها جلوگیری کـرده  بحران آفات و بیماری

گیری این اسـت  است. نکته مهم در دورگه

ی وحشـی و   که، این فرآیند باید بین پایه

ی اهلی باشد و همگا  با طبیعت، در   پایه

هایی )زیرگونه( ایـجـاد  این صورت واریته

شوند که هم در برابر آفات و بیـمـاری  می

 ها مقاو  هستند و هم پر محصول.

در  " متا"عرض من این است که فناوری 

این جهت بسیار کاربردی است. یـعـنـی 

فناوری که بومی شده و مـا بـا نـیـروی 

توانیـم آن را  می  انسانی کارآمد خودمان

 اجرا کنیم. 

خالصه کال ، باید پشتکار داشـت، اصـرار 

های جدید.  داشت و رفت به دنبال فناوری

 نمی کند. ول کردن، موضوعی را حل

بنده امیدوار  که با توجه به نیروی انسانی 

های جدید، اقـدامـات  و استفاده از فناوری

ارزشمندی در جهت صیانت از مـنـابـع 

 طبیعی و محیط زیست ایران انجا  شود. 

البته به این مشکل هم بایستی توجه کرد، 

که عمده دانشجویان و دلسوزان مـحـیـط 

ها،  عدالتی زیست ناامید هستند، به خاطر نا

هـای  ها و فسادی کـــه در دستـگـاه رانت

م تلف وجود دارد. خوشب تـانـه درصـد 

خواری و فساد  کمی از جامعه گرفتار رانت

اند ولی همین درصـد کـم سـبـب  شده

شود. امـیـدوار   می بسیاری از ناامیدی ها 

که با کمک جوانان این مسیر نیز هـمـوار 

 شود. 

جا دارد به یکی از مشکالتی که بعضی از 

اند نـیـز اشـاره  جـوانان به آن دچار شده

 ســت؛ کنم، این مشکــل کـم ایمانــــی

البته مقصود بنده لزوماً ایمـان مـذهـبـی 

ایمان به مسائلی اسـت کـه نیسـت، بلـکه 

خداوند به آن مقدر کرده است و ایمان بـه 

 دهند. کاری که انجا  می

. به نظر شما عمده مشکالت محیتط 3

های  زیستی ناشی از ضعف در مدیریت

ستازی  کالن کشور است یا فرهتنتگ

 عمومی؟ 

درصـد  31هر دو؛ بنده همیــــشه گفتم 

 41محیط زیست در اختیار مرد  اسـت، 

درصد در اختیار استاد و کارشنـاس بـرای 

درصد هم در اختـیـار  51ارائه روش کار و 

دولت برای امور اجرایی. با وجود ایـن کـه 

های محیط زیستی متردم در  آگاهی" 

 "چند سال اخیر بسیار باال رفته استت

های قبل اگـر  م صوصاً در مقایسه با دهه

های محیط زیستـی کـه هـم  این آگاهی

 91درصد است، بـه  31اکنون در حدود 

درصد برسد شاهکاری به وقوع پیوسته کـه 

تواند حالل مشـکـالت  می  خود به تنهایی

 باشد. 
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. محیط زیستی کشور را در خصوص 3

های نو و تجدیدپذیر چتگتونته  انرژی

 کنید؟ می ارزیابی 

سه کشور این مشکل را حل کردند و در 

های نوع اقدامات ارزشمـنـدی  بحث انرژی

انجا  دادند؛ مثل آلمان که ب ش زیـادی 

کند  می از انرژی خود را از خورشید تامین 

یا هلند که از انرژی آبی استفـاده زیـادی 

هـای  کرده است اما در ایران که  رفـیـت

زیادی در این حوزه است )مثل کـویـر و 

ها( به دلیل اقتصاد نفتی متاسفـانـه  بیابان

 شود.  نمی توجهی به این قبیل مسائل

بعضی از کشورهای منطقه که مـثـل مـا 

درگیر همین اقتصاد نـفـتـی هسـتـنـد، 

اقدامات ارزشمندی در خصـوص انـرژی 

 اند. های تجدیدپذیر انجا  داده

 

فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و عدم " 

تواند نگاه و رویتکترد  تکیه بر آن می

کشور را به مباحث دیگر اقتتصتادی 

های نو و توریسم بهبود  همچون انرژی

   "بخشد.

هایی  سوزی .  به نظر شما علت آتش5

که هر سال در جتنتگتل هتای 

 دهد، چیست؟  می زاگرس روی

ها انسـانـی و  علت عمده این آتش سوزی

عمدی است. مسئله اصلی این است که به 

معیشت و زندگی مرد  جنگل نشین فکـر 

وقتی در جهت توستعته " نشده است، 

کیفیت زندگی مردم ایتن نتواحتی 

حرکت کنیم دیگر برای بته دستت 

آوردن هیزم و زغال، درختی قطع و یا 

  "شود. نمی جنگلی به آتش کشیده 

 

در این ب ش بیشتـر در کـنـار ضـعـف 

ریزی داریم. اگر بـه  مدیریت، ضعف برنامه

مدیر، برنامه صحیح آمـایشـی بـدهـیـم، 

توان بر همان اســاس از او گــــزارش  می 

عملکرد خواست. الـبـتـه کـه اقـدامـات 

هـای  ارزشمندی در جهت ارائـه بـرنـامـه

کاربردی آمایشی همچون برنامه چـهـار  

 8513است ولی متاسفانه در سـال  شده

وقتی تما  ابعاد آمایشی ایران مورد تجزیـه 

و تحلیل قرار گرفت و قرار بود از اسـفـنـد 

این برنامه در کشور اجرایی شود بـا  8511

حکم دولت وقت، کلیه تحقیقات بایـگـانـی 

 شده و دفتر آمایش سرزمین منحل شد!

 

 

. از عباراتی که توسط شما متطتر  3

شده است، عقب نشینی پتایتدار در 

مقابل توسعه پایدار است، در مورد این 

 می فرمائید؟ مفهوم توضیح

نشینی پایدار ن سـتـیـن بـار  مفهو  عقب

توسط جیمز الوال  مطرح شد. با ایـنـکـه 

ایشان پزشـک اسـت ولـی مـطـالـعـات 

ای در حوزه محیط زیست انـجـا   گسترده

تئوری بر این اساس اسـت کـه  دادند. این

دهد بـا تـوجـه بـه  آمار و ارقا  نشان می

ها و صدمات اساسی که انسـان بـه  آسیب

محیط زیست وارد کرده است، بـایسـتـی 

گرد کرد و در وهــله اول بــــه فکـر  عقب

جبران این صدمات بـــرخاسـت سـپـز 

 توســعه آن. 
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. وضعیت احیای دریاچه ارومیه 5

 از نظر شما؟

طور که گفتم، بسـیـار از  متاسفانه همان

های طبیعی خودمـان اسـتـفـاده  سرمایه

هـا و  کردیم بدون توجه به  رفـیـت آن

ها برای احیاء نیز اتفـاق  اکنون با این طرح

خاصی ن واهد افتاد. تا زمانـی کـه کـار 

 کارشناسی انجا  نگیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وظیفه دانشجویان در وضعیت 8

 کنونی چیست؟ 

رسان اسـت.  اوال درس ب وانید، خدا روزی

زنم که  می المثل  بــنده همیشه یک ضرب

از تو حرکت از خدا به انــدازه هـمـــان 

 حرکت، برکت. 

 

 

 

 

 

 

جوانان باید با پشتکار، امید به " 

خدا و ستعته صتدر مستیتر 

آموزی خودشان را ادامته  علم

 "دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن آخر... ؟       

تما  این گرفتاری ها و مشکالتی که بیـان 

شد، همیشه و در تمـا  دوره هـا وجـود 

داشته است ولی نکته امیدوارکننده اینست 

که قابل حل است، منتهی یک سعه صدر و 

پشتکار برای رفع آن ها مورد نیاز است در 

کنار توجه به نیروی انسانـی مسـتـعـد و 

 فناوری های جدید.


