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 زندگی حمایت از، منابع طبیعی حمایت از

 

 

 
 :کنندهتهیه

 هوئیمهندس مهین کله
 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

 و

 رانیا یزداریانجمن آبخ ییدانشجو تهیمسئول کم
 

 0011اسفند 



 

 

 

 گفتارپیش

 برخوردار اهمیت و ارزش باالیی ازشود. این منبع محسوب می یهر کشورتجدیدپذیر  ترین سرمایهیکی از مهمجزء منابع طبیعی  

 دیتهدبشر را  اتیکه بشدت ح دهیگرد یمیاقل دیشد راتییمنابع وارد آورده باعث تغ نیا کرهیکه بشر بر پ یبیامروزه اثرات تخراست. 

مکرر  یهایسوزوقوع آتش، و پراکنش نامناسب آن عیو توز یکاهش نزوالت جو، نیزم یعیطب ریغ شیو گرما یااثرات گلخانه. ندینمایم

و  انی، آبزجانوران ستگاهیرفتن زنیب ازو  عتیبر هم خوردن توازن طب دلیلبهآفات و امراض  وعیش، طیاز حد مح شیب یعلت خشکهب

 برخی از پیامدهای این تغییرات است.  یجیو انقراض تدر یبودپرندگان و نا

تحت عنوان  ی ادبیمبادرت به اعالم فراخوان رانیا یزداریانجمن آبخ ،0011، جهت بزرگداشت هفته منابع طبیعی در سال ترتیببدین 

را ها ، آنیعیمنابع طب حوزه نظرات متخصصان و پژوهشگران نقطه افتیدرنموده و با  "زندگی حمایت ازمنابع طبیعی،  حمایت از"

مختلف مورد  مخاطبان کنندگان از منظرو بدون مشخصات ارسال افتیدرنگاشته دل 30فراخوان  نیدر ا است. نموده نیتدو در قالب کتابچه

از طرف  یاهیهد (30و  33، 01، 8 بیترتبه)محترم  داوران حاصل از اجماع نظراثر برتر  چهاربه ها نگاشتهدل نیقرار گرفتند. از ب یداور

 زانیعز یحال به تمام نیتعلق گرفت. در ع و اداره کل منابع طبیعی بیرجند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

انجمن  .باشدیها مندهکنشرکت ینام خانوادگ یالفبا بر اساس حروفها نگاشتهدل یریقرارگ بیشد. ترت میتقد یهمکار یکننده گواهشرکت

از داوران  وبرگزاری این مسابقه  درهای کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری نماینده مشایعت از که داندیبر خود الزم م رانیا یزداریآبخ

 کمال تشکر و قدردانی نماید. زیعز

 0011اسفند 

 دکتر علی طالبی
 استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران



 

 
 

 

 

 

 "یاز زندگ تیحما           یعیاز منابع طب تیحما "

 

و با شوق به  میزدیها را به پشت ممن و خواهرم کوله آمدیزنگ آخر مدرسه به صدا در م یصدا یوقت یدوران کودک

ر باغ سرد پدر د یها. زمستاندیرسیمان بود. پدر هر روز به باغ مبه خانه دهیدر نرس یباغ پدر. میشدیسمت خانه روانه م

ر . نومیمان را با آن گرم کنکوچک یهاتا دست کردیآن آتش روشن م زا یادر گوشه مانیسرخ برا یهاپرتقال و گل

ها بر فراز بود. پرواز پروانه بایو ز ییایرو اریبس دیتابیگل سرخ م یهاپرتقال و گلبرگ یهاوهیکه به م دیخورش ییطال

 میهاهنوز در گوش سالن آبا گذشت  زیو چهچه کنان پرندگان ن کیج کیج یصدا یبود وا ییواقعا تماشا زیها نگل

. اکنون لذت بخش بود اریبس زین کردیو گوارا که درختان را سرزنده و شاداب م نیریر آب شر شُشُ یاست، صدا یدنیشن

 یصدا ده،یسرخ خشک یهابه شور و درختان پرتقال و گل نیریآن آب ش گرید گذردیاز آن دوران م یادیز یهاسال

و  زیر یهانیفراگرفته است. چهره و دستان پدر چ دیشد یرا خشک نیاند و زمشده نابود زیها نپرندگان کم رنگ و پروانه

 ادتی یو ماندگار کودک نیریو خاطرات ش بایز عتی. آه طبستیجار شیهانهان در چشم یوهدرشت را به خود گرفته و اند

 .... میو مراقب باش می. کاش قدر بدانریبخ

  

 

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -مینا احمدیمهندس 

 طبیعی ساری
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 Maxime Lagacé ".ی کنیخودت را کشف م عت،یبا کشف طب"

مادر  ،مینامیم عتیاطراف ما که آن را طب یبایز طیاست.. مح عیوس یاطراف ما به معنا یکیزیف یایکل دن عتیطب 

 ..همه انسان هاست

 م،یخوریکه م ییدرست از غذاها کند،یما فراهم م یرا برا یزندگ حتاجیهمه ما کند،یم هیو تغذ دهدیرا پرورش م ما

  ت...اس عتیطب هیهد میکنیم یکه در آن زندگ ییهاو خانه میپوشیکه م ییهالباس م،یکنیکه تنفس م ییهوا

 عتیاست که خود را به دل طب نیمواجه هستند ا یبا مشکالت یدر زندگ یکه به هر صورت یکسان یبرا راه حل نیبهتر 

 ..بسپارند

   د..خلقت و خالق خود خلوت کنن یهاییبایکه بتوانند با ز ییجا

 ..باشد دیگونه است که باهمان زیهمه چ کندیصورت است که انسان احساس م نیدر ا تنها

 ..ندیشاد بب عتیساده طب یهاییبایز نیهم انیمردم را در م خواهدیخداوند م و

 ..که باشد، آرامش وجود خواهد داشت یطیو هر شرا یهر غم یبرا شهیهم گونهنیا

  م...اوریب ادیرا به  زیدراز بکشم، همه چ یریهرگاه کنار مس کردمیاحساس م یکودک از

 ..اندهاست گم شدهمدت کهیدرحال رسندیآشنا به نظر م شهیها همآن کنند،یکار را م نیدرست با تو ا هاجنگل

که در آب  یاقطعه آواز فراموش شده کیمثل  ،یمیقد یایرو کیها مرده، مثل مدت شاوندیخو کیچهره  مانند

 .. چرخدیم

 ..احساس نیخود با ا ییبه آشنا دهندیگواه م گذرندیسرشان م یاز باال کهیابرها در حال و

 ..نیرا بب درختان

 ..هستند بایدر حالت خموده هنوز هم ز یکه هستند حت یلیهر شکل و شما به

 ..ماندیم اردیپا اتشانیلحظه ح نیکه تا آخر کنندیم دایپ یقدرت ریذخا کنند،یفکر م نیزم ییبایکه به ز یکسان

 ..به وفور به شما باز خواهد گشت زیهمه چ د،یبکار تیعشق و موفق د،یام ،یشاد یبذرها دیتوانیپس تا م 

 ��..است عتیقانون طب نیا

  

 

شهرکرددانشگاه  ،عتیطب یمهندس یکارشناس یدانشجو -ی سامان یبابادائ هیمرض  

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 است که گرد آورده مارا طیمح نیا

  هوا را نیدم به دم، در قلبمان ا گذاردیم

 دشت نیآلوده ا کندیپناه جهل انسان م در

 جهان از دست ماهم شده سرگشت نیا

 بردیخدا هم م شیناله سر پ یگاه گاه

 دهدیبر ما نشانم م اشهیگر

 ب دادش برسد؟ نجایا یکس ایآ هست

 آن را سرپناهم بدهد شیملک خو چوهم

 ستیآب و هوا و خاک ارث ما ن نیا

 ستین یآن دگر هم زندگ بدون

  

 

محقق اردبیلیدانشگاه  ،عتیطب یمهندس کارشناسی یدانشجو -بهزاد رضایعل  

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 "دهدیم ییهادرس عتیطب "

 

 یون مادرچهم زین عتیطب م،یو آن را حفظ کن میعشق بورز عتیکه به طب یتا زمان شود،یبا عشق محافظت م عتیطب

 نیا یاتیهر رگ ح یتمدن مدرن، بر رو جادیا ی! برامیچه کردها . اما ما انسانسازدیم یمهربان، مهرش را بر ما جار

 ریرا پ آن م،یدیرا بر نیو باشکوهش، نفس زم بایز یهاجنگل ختاندر دنیبا بر م،یهر رودخانه آن سدها زد یبر رو ن،یزم

 م،یو باران آن را هم خشکاند هیها گرشد اما ما انسان یجار هالیافتاد، س هیهمه درد به گر نیاز ا نیزم م،یو فرسوده کرد

 یه جاو ب میکرد نیزم میتقد اآلوده ر یهاآب زالل آن را گرفته و پساب م،یخاک را نابود کرد م،یها را خشک کردباتالق

را  یخرد یظلم و ب نی. اسم امیفوالد و بتن ساخت شه،یاز ش یعیوس یهایامپراتور ،یعیو طب یاجتماع یایاز دن یبیترک

بزرگ،  دیها، فست فودها، مراکز خرخراشها، آسمانکه با بزرگراه یشرفتیتوسعه و پ م،یگذاشت «شرفتیپ توسعه و»هم 

سلط بر ها و تکه نشانه ظلم ما انسان یشرفتیتوسعه و پ م،یدیو کارخانجات سنج عیوس یشهرها درو،خو یهایندگینما

 ،میهوا را آلوده کرد م،یشده محدود کردرا به چند منطقه حفاظت یوحش یزارهاکه علف یشرفتیاست، چه پ عتیطب

ها انما انس ا،یدن نیو حاال در کل ا م،یبار آورد هرا ب زیهمه چ یو نابود میرا غراند هالیس م،یرا به ارمغان آورد یسالخشک

ال روز از س کیبه  عتیطب میتکر. در مییجویم هاشگاهیآزما یهاها و لولهوحشباغ یهابقاء را در قفس یستیتنوع ز

 .به مهر و عدالت ما دارد ازین عتیما ندارد. طب یهایو سخنران هابونیبه تر یازین عتیطب م،یقناعت کرد

اصله ف ،«عتیطب» ،یکه از ذات خود، اساس هست یدانست. زمان عتینابود شد که خود را حاکم طب یانسان از وقت نسل

است  ینعمت تماما عت،یو طب واناتیح ا،یدن نیانگاشت که تمام ا نیو چن چرخدیحول او م ایکه فکر کرد دن یگرفت. از وقت

ها هم از و اضطراب انسان یناراحت ها،ی. عمده ناآرامکندیم رانیو و کندیم رانیو و کندیم رانیکه به او داده شده، و

موضوع را  نیکه انسان ا دیخواهد رس یروز ای. آکندیروح انسان را آلوده م ف،یکث طیموضوع است، چرا که مح نیهم

  است؟ یو مکتبش، زندگ تیکتابش انسان عت،یدرک کند که معلم او طب

  .میریمیم عتیاما ما بدون طب ماند،یبدون ما زنده م عتیباشد طب ادمانی

 

تهراندانشگاه  ،دکتریپسا گرپژوهش - سادات جعفرزاده میمر دکتر  

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

که در عهد کهن یدستیآن شن  

سخن نیزر یکیزرتشت را  بود  

خاک را ب وآ دیآلوده مساز که  

گوهران پاک را نیا دیدار نگه  

روفرجهان را کَ نیآب پاک است ا با  

بربا آب است حاکم بر بحر و  یآدم  

خاک پاک را ارج نهاد آنکه  

در معراج نهاد یپاکش رو روح  

بنه ییجوان سخت کوش رو یا اال  

بنه ییجوو  یدر کار آباد همت  

خاک و رود ناب نیا یآباد کز  

 روشن چون آفتاب رانیا هست

 

  

 

تربیت مدرسدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -خدیجه حاجیمهندس   

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 "یهست یآب، جهان نما "

 

 بخشاتینبض ما. پس آب، ح یآن صدا یقیماست و موس یهاخون در رگ یهاهمانند قطره عتیذرات آب در طب

نگ را ر یکه لحظات زندگ میارج نه یرا طور یتیمهربانانه گ نیآب، ا دیپس با نی. زیو نام او نام زندگ ستیزندگ

که تنها  سراب کیدرست مانند  شود،یم انینما فاصلهتوهم است که در  کیآب، تنها  ادی. چراکه اعتقاد به ازدمبخشییم

 نی. در همیکره خاک کیاست به وسعت  یشیآال یب یگفت آب تمنا توانی. پس مکندیم ییخود نما ریکو کیدر دل 

به آن شد.  ازیاز سر ن ینگاه میکه انسان مجبور به ن «کردیم یدانش لب آب زندگ» یگفت سهراب سپهر بایزراستا چه 

 یآب را مانند صدا یامروز آهنگ صدا نگونهیشد، ا یمان نسبت به کمبود آب حس مدر نگاه ینگران یااگر ذره دیشا

. در واقع میدیرسیبه آرامش م نهیو به میشدینم یجیقاتل تدر وسته،یپ یسازبا آلوده ایو  مکردییکند نم ینبض زندگ

 ها،انوسیاق تینها آرامش. در یپاک شدن رنگ آب یاست برا یگوهر با ارزش )آب(، نقطه عطف نیبه ا یتوجهیتداوم ب

ان و انس کیجان  خ،یتار کیفارس با امواج متالطمش به اندازه ثبت  جیخل یحت هایها و تمام آببرکه ها،اچهیدر اها،یدر

 ادهایجهان )آب( از  نیا یحذف شده و هست هایهم از مداد رنگ یکه رنگ آب یروز ینگران است برا عتیطب کیمرگ 

 .ربوده شود

  

 

فردوسی مشهددانشگاه  ،یو صنعت ییدارو اهانیارشد گیکارشناس یدانشجو - یخاتون نیگمهندس ن  

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 "...دیآیباران که م "

 

 یاهیکم و پوشش گ زیمنابع آب، باران که کم باشد، رطوبت خاک ن تیو محدود یسالاست، خشک رانیجنوب ا جانیا

  ت.و مهاجر اتیرفتن ح نیاز ب تیو در نها یباد شیو فرسا یزیخلیس شیهم کم و افزا

 .زحمت شودیم یکه رحمت اله میکرده ا جادیا یمنف راتییسازگان خود، تغآنقدر بر بوم د،یآیکه م باران

 .منابع آب و خاک ما انیآن و عدم تعادل م هیاز تغذ شیب ینیرزمیبرداشت از سفره آب ز ،یکاربر راتییتغ

 .ما یبحران اصل شودیم لیس دیآیباران م یاست معضل منطقه ما، وقت یسالخشک م،یکه باران ندار یزمان

راه  د،یآیکه م ینزول باران هستند و پس از چند سال باران یچشمه آب، دست به دعا برا دنیمردم روستا از خشک جانیا

نه هم رودخا یو نه مردم روستا، گاه شودیم رابینه چشمه س کند،یو روستا را ترک م ردیگیرودخانه م ریخود را به مس

 .بردیمردم را با خود م یو زندگ کندیم انیطغ

 ست؟یچاره چ حال

مردم  یرا به زندگ دیام شودیم یزداریاست. با آبخ یزداریآبخ د،یآیم دیکه پد یو نگاه یهنر ،یراهکار ،یاواژه

کرد.  به فرصت لیرا تبد دیکرد، خسارت را کاهش داد و تهد دیرا در دل روستا تجد اتیح شودیم یزداریبرگرداند، با آبخ

 .را کنترل نمود لیو س لیرا تعد یسالاثرات خشک

ربخش نو و اث یابزار یریدر زمان نزول باران بهره برد. با بکارگ یاز رحمت اله توانیسازگان، ماز بوم حیاستفاده صح با

 .منابع آب روستا بهره برد نیو تأم تیدر جهت تقو البیاز س

امانت  کی ندهیآ یهاکرد و به نسل یبهره برد، استفاده نمود، زندگ یاز رحمت اله شودیم یزداریبا آبخ دیآیکه م باران

 .نمود هیبها هدگران

 واقع در شهرستان جاسک استان هرمزگان چیسد زیوصف حوزه آبخ در

 

  

 

تربیت مدرسدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی یدانشجو -زادهیوسف دادیمهندس   

 

 
 



 یباز و دستان یبا آغوش عتیچه درون شماست در خلقت است. طبچه در خلقت است، در درون شماست و هرآنهمه آن

 نیساخته شده از ب عتیآنچه را در طب دی. چرا انسان بامیلذت ببر اشییبایکه از ز خواهدیگرم از ما استقبال کرده و م

 ببرد؟

و  نیزم ندکیم دیکه انسان ها را تهد یدشمن و خطر نیتربزرگ کینزد یاندهیدر آ مییاگر بگو ستین تیدور از واقع به

 نیا قتیما انسان هارا تحمل کرده...اما حق یهایمهریکه با مهر و محبت فراوانش تمام ب ینیزم نیماست. هم عتیطب

ها وجود اکثر انسان نیکه ب یموجود حذف بشه باور اشتباه یهاینظمیب کنهیم جابیا عتیاست که نظم حاکم بر طب

 شیااست که با افز نیاما باور درست در واقع ا رودینم نیاز ب یراحت نیبزرگ است و به ا یلیخ نیاست که: زم نیدارد ا

الزمه  کنهیم یشروع به نابود ستیز طیو کم کم مح خورهینظم موجود بهم م عتیانسان در طب ترشیو دخالت ب تیجمع

با هدف جذب  یمجاز یدر فضا یشینما یهایدر وهله اول دور شدن از فضاساز یفعل یایدر دن ستیز طیحفظ مح

 زیراد ناف نیاد او هرروز به تعد دوننیم ستیز طیمح یها افراد خودشون رو حاممتاسفانه در اکثر صفحه ترهشیفالوور ب

 ما را من تر بشه ...دوارکنندهیدرصد ام کی یوحشت حت اتیو ح ستیز طیمح تیوضع کهنیبدون ا شهیاضافه م

که ازآن ما نبود. یاساختن خانه یبرا میکرد رانیرا و یاو خانه ....میخواندی....جهان را من م میخواندیم

تربیت مدرسدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی یدانشجو -کیانپورمجید رادمهندس 



در  نشستم. یدر کنار درخت بزرگ یرفع خستگ یبرا یروادهیساعت پ نیبود و من هم بعد از چند یهوا آرام و ابر یروز

صل بود چون ف یخوب یلیخ یامنظره یزرشک یهاو شکوه جنگل مرا در خود غرق کرده بود شاخ و برگ ییبایحال ز نیع

 خواستندیکه م دیرسیبه نظر م یها طور. برگکردیم جادیرا ا اهخش خش برگ یو صدا دیوزیم یمیمال میبود. نس زییپا

فرش  نشیچ کیو درست کردن  نیها به زمبرگ ختنی. با روندندیو به همراهان خود در کف جنگل بپ فتندیاز درخت ب

ر نروم د راه یزییپا یهابرگ نیا یکه رو ومدیاستراحت بدم نم یآن راه رفت. و من هم بعد از کم یمانند که بتوان رو

فوذ ن رقابلیو تار کرد منطقه غ رهیمن را ت دید یهرز همراه بود. مه تنبل یهااز علف یافتاده با انبوه یهاطول راه چوب

خار گل گرفته تا  یهوا را معطر حس کردم از بو دم،یکش یقی. نفس عمکردینهان مرا در اعماق خود پ یراز ییبود، گو

از خلقت خداوند است. یهمگ ها نیکه ا دمیآب و ... فهم یبو

محقق اردبیلی دانشگاه ،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی آموختهدانش -فردین رحمانیمهندس 



"امیپشتکوله"

 رقابلی. مبهم و غدیرسینامفهوم به گوشم م ی. پژواککردمیرا نگاه م رونیبودم و از پنجره ب دهیدر اتاق خواب دراز کش

سمان و دوباره از پنجره به آ دمیوجود نداشت. دراز کش یبیعج زیچ چی. بلند شدم اطرافم را با دقت نگاه کردم؛ هصیتشخ

 گرید ییصدا ". دانندیچرا ارزش ما را نم کنند؛¬یرفتار م طورنیبا ما ا هاانسانچرا ". دمیشدم. باز همان صدا را شن رهیخ

اطرافم را نگاه مات و مبهوت  "اندازه ناسپاس است؟ نیبشر سخت در تعجبم چرا تا به ا نیمن هم از ا" گفت¬یم

 یپشتآرام به سمت کوله امآر شود؟¬ی؟؟ مگر م یپشتجلب شد. صدا از درون کوله امیپشتام به کولهتوجه کردم؛¬یم

. آرام کردمیاست. کوبش قلبم را احساس م یپشتمطمئن بودم صدا از درون کوله گرید شدیرفتم. هر لحظه صدا بلندتر م

شدم...  . محو صحبتشانکردند¬یباور بود. مداد، پاکن و دفتر مشقم باهم صحبت م رقابلیرا باز کردم... غ یپشتدر کوله

 گفتمیکردند و دفتر شدم. باخود م زمیزریو شاخ و برگم را زدند. ر دندیسبز و خرم بودم مرا بر یدرختمن  گفتیدفترم م

 یهالن زیمن ن" گفتیرا بداند. مدادم م گریمن قدر درختان د یبا امالء و مشق بر رو یتا کس شومیم یمن دفتر مشق

بچه سر  نیقطع شدم. از تنه و پوستم مداد ساختند؛ حال ا براما با ت شدند؛یباد نوازش م میبا نس میهاکوچک بودم و شاخه

 یبرا انمتویکه متوجه باشند؛ م نی. بدون اافتندیبا مداد تراش به جانم م زنند،یم نیگوش مدام مرا به زم یبه هوا و باز

 دانندی. چرا نمدکننیپاره پاره م ایو  اهیدفتر را س یهااما برگ اموزندیو علم ب سندیبا من بنو توانندیباشم. م دتریآن ها مف

. میگوچه ب دانستم¬یسخت در فکر فرو رفتم. نم "ها.آن یهادر دست میندگانیما امانت آ میستیما ارث پدرشان که ن

 و آب اب ها،شدم. هزار سوال در ذهنم بوجود آمده بود. ما با درختان و جنگل رهیخ رونیرا بستم. از پنجره به ب یپشتکوله

 م؟ایآب به تقال افتاده وانیل کی یچرا برا م؟یمواجه بود یادیز یهاپاک با چالش یروز هوا کی یچرا برا م؟یکرد کارچ... 

."اهست در دست م ندگانیامانت آ ست،یارث پدرمان که ن یعیمنابع طب"گفتندیراست م ی... آرگرید یچراها یلیو خ

تربیت مدرسدانشگاه  ،علوم و مهندسی آبخیزداری یدکتر یدانشجو -رضا چمنیمهندس 



"اشرف مخلوقات نندهیآفر ادیبا نام و "

...ستیز طیمح ،یعیمنابع طب

...به تو بدهکارم نمیاز تمام مردمان سرزم یندگیرا به نما یبزرگ یخواه معذرت

 یو تمام میکه به اشتباه آلوده کرد ییاهایو تمام در میسوزاند یاطیاحت یکه با ب ییهابه وسعت تمام جنگل یخواه معذرت

االن  و میازن زد هیکه بر تن رنجور ال یقیعم یها... و زخممیمختلف وارد نمود واناتیو ح یعیکه بر منابع طب ییآزارها

ه مراعات کرد یدست....که اگر قبال کم نیو موضوعات از ا نیکره زم شدنشده گرم  امانیالملل نیموضوع جلسات ب

.مینداشت ینیچن نیا یهااالن دغدغه میتر بودمهربان یکم میبود

حقوق  عییاز عوامل تض یکیو  عتیو استفاده غلط از طب یاجتماع یهایمعلول نابرابر ستیز طیمح بیتخر

 یداربرو سالم بهره یعیامکانات و مواهب طب یمرفه و ثروتمند از همه یتیامروز اقل یایهاست...متأسفانه در دنانسان

واع و تن دادن به عوارض سوء و ان یربهداشتیآلوده و غ یطیمح طیدر شرا یها محکوم به زندگملت تیاکثر یول کنندیم

.راندیو مرگ و م بتیبال و مص رفتنیو پذ هایماریب

تربیت مدرسدانشگاه  ،آبخیزداریمهندسی  ارشدکارشناسی یدانشجو -فاطمه سارونهمهندس 



ه اتفاق افتاد هیاروم اچهیاست که در خصوص در یمهندس ریو اعمال غ هایکوتاه در مورد نامهربان یحیمتن حاضر توض
 هیکه از جاده حاش یاالن چطور است. در گذر یداشته ول یتیچه وضع یو منبع زمان هیسرما نیبگم که ا خوامیاست. م

 ایهیز حاشا زیتاسف برانگ یتیوضع روز،یهر روز بدتر از د که یطیشرا دم،یرو د رشیو دلگ دیجد تیداشتم وضع اچهیدر
ا نشان ر اچهیگرفته در هایکه نفس ینمک نیقطعه زم کیاالن  یبوده ول ریو غ یمردم بوم یشاد یبرا یمحل یکه روز

 هاینامهربان نیرا از دست داده است. اما ا کردیساحل را نوازش م هایماسه یو امواج بلند را که روز ییبایو ز دهدیم
چطور  میاگه دقت کن یعنی اند،احداث شده ایسد در حال احداث و  97 چهیدر نیا هیحاش میبزن یدیچطور بوده است اگه د

الن با ا کردندیم هیرو تغذ اچهیدر نیکه قبالٌ ا ییرودها نیا یقطع شده است. آر اچهیدر نیا یاتیو ح یاصل هایانیشر
 میگویاشد مب اچهیسخن من به در یکند. اگه رو تیدر باالدست اتفاق افتاده است را حما که یراتییتمام توانش بتواند تغ

راه  کی جادیا گرید یکیو  شهیانجام م کینزد طیکه در مح یراتییقطع شدن، تغ انیانسان است شر ینامهربان نایکه ا
 گرید یرباننامه کنمیپل عبور م یرو زا یتو رو کم کردند و باعث شدند که نفست تنگ شود، وقت یداخل یانیارتباط جر

ز دل تو عبور ا یبرا ییآمد تا ردپا نییکوه پا کیکه قامت  نمیبیوجودت را م یکردن بخش یزیاز برداشت کوه و خاکر
دل  نمیبیرا اطراف م یکاربر راتییتغ یگوشه هستند، وقت کیگرفتن نفست  یموارد برا نی. اما همه امیرو داشته باش

 نیا . با تمامکنندیم ادیهم برداشت ز ینیرزمیز هایتو از سفره یاز برداشت حقابه سطح رین عوامل غیکه ا ردگییم
 یشاد نمیبیبا بارش را در منطقه م یفصل آب یحال من وقت نیهم قوزباالقوز شدند با ا یسالبارش و خشک هاینامهربان

همه از  اره،یو نفس تازه برات م شودیذره از هرچند کم باشد باعث جون گرفتنت م کیکه حداقل  ردیگیوجودم را م
مت آب را که به س یو صدا شمیمکه از کنار رودخانه رد  یوقتا در فصول بارش یبعض یترس دارند ول البیبارش و س

و خروش منظورم از  البیس گمیاست. البته م اچهیزنده نگهداشتن در یبرا یکه عامل شمیخوشحال م رهیم اچهیدر
باعث  رخ داد و عتیو با دخالت در طب یو آبخواندار یزداریآبخ تیریکه بدون توجه به نقش مد ریسال اخ دچن هایالبیس

ت و دسنییدر مناطق پا عتیدر حق طب یمهریگلستان را چطور با ب میدیچون د ست،یخسارت به مردم شد منظورم ن
 توانستیآب م نیا شدیم یخوب تیریمد اگه دیو آب شد، شا لیدست گرفتار س نییپا یزدارینکردن علم آبخ تیریمد

سان در ان مهرییبارش کوتاه مدت که نقش ب کیرا که چطور  رازیش میدید ایزنده کند،  کمیرا  اچهیمحل مانند در کی
 یرابیبه س هیبه تغذ یربط کهنیموارد را گفتم با ا نیاز مازندارن و .... ا ییشهرها ایاست باعث ضربه به مردم شد،  عتیطب
 تیری، که با مدزنهیآخرشو م هایداره نفس اچهیمانند در ییجا هیممکن است در ان مناطق هم  یندارد ول اچهیرد
 دیام و امثال آن باشد هیاروم اچهیجون گرفتن در یبرا یدیام تواندیذره آب م کیکمک کنند. در کل وجود  توانستندیم

ون چون انار خهم ندیفرمایکه م یرا با سخن بزگوار کاظم نظر مدر آخر حرف .مینیرا خوب بب اچهیدر تیوضع یاست روز
.رسانمیم انیبه پا ستیو حوصله شرح قصه ن میغم پرور میخوریم شیاز دل خو

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -عارف صابریمهندس 

طبیعی ساری



خواهدیشده باران م یدلتنگ یایدلم در  

خواهدیجانانه م یاپشته میهاهیگر یبرا  

اشک من ریگشته در مس یسد میهاگونه  

خواهدیتازه م یهابر سرم گلبرگ یریپ گرد  

ردیگیرا از تو م شیعمر من دلتنگ خزان  

ردیگیعمر من حاال طراوت از تو م بهار  

دست تو انیدر خاک دستم در م امشهیر  

خواهدیتازه م یحاال بهار یچو گلهم دلم  

بر سرم افتاده است حاال دگر یریپ گرد  

خواهدیتازه م ینوبهار ینونهال چوهم  

است یتو از بس که طوالن یشده موها لدای شب  

 خواهدیم ییدلم گرما دالیشب  نیا یبرا

،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی آموختهدانش -السادات صادقیپدیدهمهندس 

تربیت مدرسدانشگاه 



"ام..را گم کرده امیکودک"

 زمان است از گذشت !؟ ستیاز چ یدلتنگ نی.. افشاردیرا م میهاراه نفسم ینی.. بغض سنگکنمیرا باز م امیآلبوم کودک

ا ت زنمیآلبومم را ورق م دیشا ایام.. را گم کرده امیباشد.. اما من کودک هانیا یاز همه دیاست!؟ شا زانیاز نبود عز !؟

که مرا  ییکه عطر گذشته را دارند.. بو ،یکودک یهستم که بو ییهاعکس نهیزمپس گمن دلتن ایکنم..!! اما گو شیدایپ

را به که م یانهیزم ری.. تصواندازدیها مگنجشک یاهویپر از ه های¬زدن غیج یبعد از باران و صدا یبایآفتاب ز ادیبه 

مار و خرچنگ و افتادن  دنیو ترس د هایماه نیدسته دسته ا دنیو ذوق کودکانه د هایمان و ماهرودخانه پشت خانه ادی

 !!؟ امبزرگ و نترس شده یادیمن ز ایرودخانه کوچک و خشک شده است  ای.. آاندازدیپر از آب م یدر رودخانه یناگهان

 هایکنار دسته ماه یترشیمان.. کاش وقت بعظمت رودخانه پشت خانه دنیاز د دمیترسیم ترشیب یدر کودککاش 

 !!.. هایماه دیتا به فکر شوم بزرگ شدن خودم و ص گذراندمیم پروایب یهادنذوق کر یبرا

 یکودک نی.. چرا اامیتا خود کودک شومیم میهاعکس نهیزم ریتصو نیدلتنگ هم ترشیب کنمیفکر م یکه به کودک اکنون

  ..کوتاه بود مانیهم کودک دیشا م،یشد ریزود بزرگ و پ ایبرنگشت.. گو گریرفت و د

 یهاو مرغ هایپر از آب و دسته ماه یهاو رودخانه دیسف یهاچمن و پروانه میگویکو.. م میهایبازاسباب میگوینم

 یسرد زمستان یو سرما یعطر بهار یو بو یها از شادگنجشک یاهویباران و آفتاب بعد از باران و ه یو صدا خواریماه

پر از  یهاچهایکودکانه و در یهایتنتابستان و آب نیریش یو گرما زییپاپر از باران  یهایخوش اسفند و دلتنگ دیو نو

 کو..؟؟ هانیا یو همه یو ترس از افتادن ناگهان مانیهاآب مسافرت

 برنگشت..!!؟؟ گریرفت و د یکودک نیزود گذرم.. چرا ا یهاکم نیام.. دلتنگ همکرده یکم کودک من

ارومیهدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -نیاشیوا صفاریمهندس 



"میکن شهیاند یکم"

ن کَل و بز و آهوا یمنت، بیمن بأشود، کوه و دشت و صحرا آن م یو پر از ال اهیآب اگر س ی... زاللمیکن شهیاند یکم

ر د مییشود، چه بگو ینشود و از زمزمه ته اندازنیدارکوب در جنگل طن یشود و صدا یقُمریشود، آسمان فراخ اگر ب

 !که به خود خواهند گفت حق ما را خوردند! سهم ما را بردند یها و کودکانجواب نسل

در تاالر  انیباز آواز بخوانند و ماه هایشود و قنار ایریاست هر روز آسمان وطنم چون دل عاشق صاف و ب نیا میآرزو

 عتیان و طبانس نیسوز که بجنگ خانمان نی... امیکن شهیاند یبه پا کنند... کم یکوبیو پا یه خروشان بزم شادرودخان

شهرها چرا  ؟یوطن تا کتجاوز به خانه آب خروشان مرگ هزاران هزار هم م؟یادامه ده میخواهیم یور شده تا به کشعله

 یجهل اگر ننه یرا داشته باش! از رو ستتیز طیهوا مح یخواهیگر جسم و جانت را سالمت م کنند؟یبر سر آب نزاع م

ت.شناخ یرا نخواه یاله نهیگنج نیا یارج قدرت خاک، بها

...میکن شهیاند یاست و تنفس دشوار... عمر ما کوتاه است کم کیتار آسمان

 که رفت جنگل

 شد داریسرا شکنزمیه

 مدرسه با ذغال نوشت واریبر د و

است... یحفظ زندگ ستیز طیمح حفظ

تربیت مدرسدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -محمد طاووسیمهندس 



اندزخم خورده میهاغزل م؛یهاتیب ؛میهامصرع"

اندمرده میها؛ در شعرهاو محبت هاعشق

چکمه سوراخ و سوزش برف امیکودک

اندبرده ادمیرا از  ندهیآ یاهایرو یگرم

امپسرم؛ دخترم؛ خواهرم و خانه همسرم؛

اندها به من سپردهرا در طوفان هاقیقا

میدوستان و دشمنان و آشناها ها؛هیهمسا

اندآخرم شمرده یهالحظه درکناربسترم

اشک داغ برگونه سردم میگویم کیل

"!اندزنده ماندن رااز وجودم برده لذت

  ،و منطقه حفاظت شده سبز کوه ادیتنگ ص یپارک مل کارمند -ی طهماسب وبیامهندس 

یاریچهارمحال و بخت



؟ ینگریبه چه سان م عتیتو طب

و برنو و قطار؟ ریشکار و ت  به

که پرواز پرستو در کنارگل و سبزه،آب و خاک ای

و نوش آهوان در صحرا شیع

 گرگ و کفتار و پلنگ در کوهسار یردپا

 نواِر چشِِ کب  ِیبلبل به قشنگ یبه نوا یطوط یصدا به

ردیپَر گ  یبه   یهارا  یکه بلند

 که رشدِ طفل ِ بزها را ای

 قشنگ یبایشود پازَن ز که

 ��هادرشت شاخ یهایمنحن

 شدیاندیابر به چه م نیبب تو

 نیبهتر از ا شودیم

آب و هوا، خلقتِ خاص خدا؟ نیا حفظ

  ،و منطقه حفاظت شده سبز کوه ادیتنگ ص یپارک مل کارمند - عباسپور دیحممهندس 

یاریچهارمحال و بخت



!میافتاده بود نیزم یبر رو جانیمن و دوستانم ب

.میدر خاک دار شهیر میدیو د میجهان باز کرد یچشم به رو ناگهان

.میو به آسمان نگاه کرد میبرگرداند سر

.دادیدر آسمان اجازه باز کردن چشمانمان را نم دیقدر پاک بود که نور درخشان خورشآن هوا

در اطرافمان بودند؛ یادیز مخلوقات

.کردیم رهیرا خ یانندهیهر ب یدهیکه د یرنگ یهابا گلبرگ یبهشت یهارنگارنگ و گل یهابا تاج درختان

.نشسته بود میهاگلبرگ یبر رو یقرآن یهاو کوچک )پروانه( به رنگ زعفران و با نوشته بایز یموجود

 .میشدیم داریاز خواب ب یو طراوت صبحگاه میروز صبح با نس هر

.بود یصبحگاه میاز نس ترشیب نیو لذت ا شدیابرها نوازش م یدست به نرم کیهرروز با  مانیهاگونه یسرخ

.کردیم تیاعضای خانواده حما کیکه از ما مثل  یمخلوق

.میکردیم یخانواده در کنارهم زندگ یاعضا کیاو مثل  تیبا حما ما

.جز محمد )ص( نبود یکس او

.میشده بود نیاو عج یبا زندگ داشتیو دوست م کردیبس ما را نوازش م از

.دندینامیم یما را گل محمد گرانید کهیطور

.میبردیلذت م یاو و او در کنار ما از زندگ تیدر کنار او و تحت حما ما

.کرد تیما را نوازش و حما یطوالن یهاسال

ست؟یچ یبرا تیهمه حما نیمن سوال بود که ا یبرا

.دمیبه پاسخ سوال خود رس سرانجام

 .داشت ییبایاو اعتقاد ز دیرسینظر م به

.است ندهینسل آ یزندگ نیو تضم یاز زندگ تیحما ،یعیاز منابع طب تیبود که حما نیاعتقاد او ا ایگو

"میخود را ادامه ده امبریراه پ عت،یطب یبایاز منابع ز یو دوستدار تیاست همه ما در حما دیام"

محقق اردبیلی دانشگاه ،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی یدانشجو -الهام عزیزیمهندس 



"یاز زندگ تیحما           یعیاز منابع طب تیحما"

وع، تا حد موض نیبه وجود آمده است و با در نظر گرفتن ا یستیکه از تنوع ز میبزرگ هست ستمیس کیاز  یهمه ما بخش
به آن  یبه اندازه کاف ای. اما آمیکنیم افتیدر یعیخود را از منابع طب یازهای. ما همه نمیاما در وابسته عتیبه طب یادیز

 اریروزمره را در اخت یزندگ یما انواع کاالها و خدمات الزم برا یعی. منابع طبقعانه وا م؟یو مراقب آن هست میدهیم تیاهم
 ادی دییایپس ب کنند،یم بایهمه ما ز یرا برا یها زندگاست، آن یعینابع طبکه پر از م ران؛ی. کشور ما ادهدیما قرار م

برداری از منابع طبیعی به اراده ما بهره نحوهو  میهست ریچرا که همه ما با آن درگ میها حفاظت کنچگونه از آن میریبگ

 .ها بستگی داردانسان
مؤلفه  نیبا حفظ چند توانیرا م نیزم یعیطب ییبایدارد. ز نیدر حفاظت از زم یمهم ارینقش بس یعیاز منابع طب حفاظت

حفظ کرد. حفاظت از منابع  رهیجانوران و غ ،یمواد معدن ،یاهیپوشش گ ،یاز جمله آب، هوا، خاک، انرژ یعیمنابع طب
و حفاظت  صیتخص ،یعیاست. حفاظت، اصل استفاده از منابع طب گبزر یو اجتماع یاخالق تیو مسئول فهیوظ کی یعیطب

 ،یستیز یهاها به رشد ارزشانسان قیو عال ازهایبا در نظر گرفتن ن یعیاست. حفظ منابع طب یعیطب یایاز سالمت دن
 تیماح آنو از  میحفاظت کن یعیکالم اگر ما از منابع ظب کیو در  کندیها کمک مآن یحیو تفر یفرهنگ ،یاقتصاد

آغاز  دیبا نیشعار دلنگاشته امسال(. بنابرا نی)هم مینمود تیخودمان حفاظت کرده و حما یاز زندگ تیدر نها میینما
و درک  میشر دهرا ن یعیحفاظت از منابع طب امیپ دی. ما بامیداشته باش عتیبا طب یو دوست ترشیتفکر ب یبرا یادوباره

، حفظ و حفاظت یالزم است برا ن،ی. بنابراو سازنده است داریجامعه پا کی یبرا یاهیسالم پا یعیکه منابع طب میکن
 هیها تککه ما هر روز به آن یایعی. چرا که منابع طبمیو مشارکت کن میخود دور هم جمع شو یعیمنابع طب داریپا تیریمد
 .محدود است شود؛یم نیتام نیو توسط زم میکنیم
 مینسبت مستق ذراندگیکه در ارتباط با آن م یانسان با زمان یو سالمت و تندرست باستیز یعیداشتن منابع طب لیبه دل ایدن

به  زیآن ن میبده تیو به آن اهم میعشق بورز نی. اگر ما به زممییو از آن حفاظت نما میبه آن توجه کن دیبا نیدارد بنابرا
ان که انس یرغم صدمات و خسارات یکه انسان آغازگر آن است عل عتیانسان با طب نگخواهد داد. چرا که در ج تیما اهم
در  نیبا زم یهمه نامهربان نیمادر مهربان با ما انسان ها برخورد کرده است اما ا کیهمانند  نیزم یزده است ول نیبه زم

انسان( نابود خواهد شد. پس  نیجنگ )هم نیآغازگر ا نیهم تیخواد شد و در نها نیزم یجیتدر یمنجر به نابود تینها
فرسا  سخت و طاقت اتیو بستر ح یعیحفاظت از منابع طب ی. هر چند تالش براعتیو طب نیبا زم میباش مهربان دیبا
و  میو از آن محافظت کن میو آن را دوست داشته باش میخود را نجات ده یعیماست که منابع طب فهیوظ نیاما ا باشدیم

 ریآن زقر هیمصداق بارز آ نیهمه ما که ا نیاست مشترک ب یزیچ نیکه زم رایز میحفظ کن ندهیآ یاهنسل یآن را برا

ها همه انسان یرا برا نی( زم01)سوره الرحمن / واالرض وضعها لالنام: دیفرمایکه، خداوند متعال در قرآن م باشدیم

 میول هستآن مسئ یعیو منابع طب نیزم نیا قبالو همه در  ستین یمتعلق به گروه و قشر خاص نیزم نی. پس مادمیآفر
.مییماعمل ن یخود به درست تیبه مسئول دییای. پس بباشدیم یعیو منابع طب نیما حفاظت از زم یاصل فهیو وظ



 لیدل نیتنها هم دهدیعالم را نشان م نشیهر چه تمام نحوه آفر ییبایعالم است به ز نشیکه در باب آفر یشعر سعد نیا

 .)انشااهلل( میبرخورد کن یعیو منابع طب عتیطب ن،یاست تا با منطق و رفتار درست با زم یما کاف یبرا
 گوهران از نخست یۀدرست / سر ما یکه دان دیآغاز با از

 دیآرد پد یی/ بدان تا توانا دیآفر زیچ زیز ناچ زدانی که
 روزگاریو ب رنجیچهار / بر آورده ب نیگوهران ا یۀسرما

 خاک رهیآب و باد از بر ت انیبر شده تابناک / م یآتش یکی
 دیآمد پد یپس خشک شی/ ز گرم دیکه آتش به جنبش دم نینخست

 فزود یهمان باز تر ینمود / ز سرد یزان پس ز آرام سرد و
 آمدند یسرا یآمدند / ز بهر سپنج یچار گوهر به جا نیا چو

 هاندر دگر ساخته / ز هر گونه گردن برافراخت کی گهرها
 نو نو به ۀندینما یرو / شگفت زیگنبد ت نیآمد ا دیپد
 یسزاوار جا کی/ گرفتند هر  یده و دو هفت شد کدخدا ابر
 دیدانا چنان چون سز دی/ ببخش دیبخشش و دادن آمد پد در

 شد وستهیچون کار پ دیاندر دگر بسته شد / بجنب کی هافلک
 شد به کردار روشن چراغ نیو چون کوه و چون دشت و راغ / زم ایدر چو
 دیباال کش یسو ی/ سر رستن دیها بر دمکوه آب دیببال
 اهیبود و س رهیت یمرکز یکی/  گاهینبد جا یرا بلند نیزم

 فزود یینمود / به خاک اندرون روشنا یبر او بر شگفت ستاره
 آفتاب نیگشت گرد زم یبر شد آتش فرود آمد آب / هم یهم
 اندر آمد سرانشان ز بخت ریرست با چند گونه درخت / به ز ایگ

 ییهر سو وندگانیچو پ دی/ نپو ییروین نیندارد جز ا ببالد
 دیآور شیخو ریز ی/ همه رستن دیزان پس چو جنبنده آمد پد و

 یهم دیکام جو ی/ و زان زندگ یهم دیو خواب و آرام جو خور
 خرد / ز خاک و ز خاشاک تن پرورد ایزبان و نه جو ایگو نه

 کردگار یفرجام کار / نخواهد از او بندگ کیبد و ن نداند
 پنهان هنر چینکرد ا رایدانا توانا بد و دادگر / از ا چو
آشکار و نهان یاست فرجام کار جهان /نداند کس نیچن

یزددانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری علوم ودانشجوی دکتری  -مهندس ابراهیم عسگری 



سم؛یبنو عتیاز طب عتیاز جنس طب یبا قلم خواهمیم سم،یخواهم بنویام و مقلم در دست گرفته

 یصد ساله در خاک پر بار دارد تا بوته یشهیکه ر یاز شوق باران تا وصال جنگل، از درخت ا،یانتظار تا شور در ریاز کو

...زار در حسرت بارانشن

نفس افتاده  به نفس دیرا که شا ینیکند زم ایاح تواندیکه م یرنگارنگش، از زمستان یهاخلقتش از فصل یهاییبایاز ز

..کندیگوش فلک را کر م نشیغمگ یهااست و ناله

..جان ما یبرا گذاردیم هیکه از جان ما یاز خاک

...و زمان را نیزم دوزدیو به هم م شودیم نیخشمگ مینباش شیبرا یخوب زبانیکه اگر م یاز باران

فراموش  رنگش را دیسپ یهاهیما زمستان و هد دیتا شا کشدیکه هزاران رنگش را به رخ م یاز بهار سمینویم سم،ینویم

که  یزییپا م،یاشده زییپا یو عاشق زرد میاکه ما تشنه لب از تابستان عبور کرده داندینم داند،یاما افسوس نم ..،میکن

..ردیگیم یتا استخوانمان را به باز شیسرد یو گاه کندیگرممان م یمزاج است، و دم یدمدم

 نیمهربان باش، مهربان باش به حرمت تک تک ا سمینویم سم،ینویو م شیهایو قشنگ بیاز تمام عجا کنمیگذر م 

نهفته در خلقتش... یهاییبایرازها و ز

ایالم دانشگاه ،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی یدانشجو -مریم فرجیمهندس 



و  می. خودخواه بودایو تمام موجودات دن واناتیح عت،یطب یبرا م،یو غم بود میو درد بود میعذاب بود شهیها همما انسان

قدر که شب در خواب است چ یاگلوله زدن به پرنده میبار هم درک نکرد کی یو فرشتگان مرگ. حت میغارتگر، قاتل بود

. میدیها خندها و االغگوش سگ دنی. از برمیو احساس قدرت کرد میدردناک است. از کشتن پرندگان مهاجر خشنود شد

 مرگ انی. ما بانمیشاد شد اهایها و دررودخانه بردننیها و از بدرخت دنی. از برمیدیو خند میها شاد شداز دار زدن سگ

 یرسبزاز س یرا خال مانیایدن مان. با تمام توانمیموجودات عذاب داد یبه همه میکه توانست ییجا. تا آنمیو زجر و درد هست

 بایاشرف مخلوقات. و چه ز ندیگوی. به ما میمرگ و درد و نابود انیهمان بان م،ی. ما انسانمیکرد هاییبایو ز واناتیو ح

.میچون کر و کور مینیبیاز ماست و ما نم یریگدر حال انتقام ناتیکا

.میاموزیرا ب یمحبت، گذشت، وفا و مهربان واناتیح از

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه  ،مرتعداریدکتری  یدانشجو -فاطمه قنبریمهندس 



 سبز بود نیبود زم یآسمان آب

 یبود، نه زخم یبود و چه ساده مردمان گذشته، نه غم بایکردم چه ز یکردم به روزگاران گذشته، نظر یگذر عتیطب در

 یر خوبروزگا ،یزنگ زندگ نواختندی... بلبالن مدندیچریو م دندیدویم عتیبود، آهوان خرامان در فرش طب یبود، نه رنج

 کی عت،یطب ابیز نیا نیو شکستند و بردند از ب دندیبر ایکسب زر دن یپ درکار آمدند،  یها گذشت تا ناهالن روبود. سال

 رگاهیش دیو بزن دیکه درخت را تبر زننادان برآمد و بگفتا  گریو د دیو ببر دیو بکار دیرا بخراش نینادان برآمد و بگفتا که زم

ان وطن به عزلت، درخت یکیدر گوشه تار ایبودند  هاخانهیوسط عاقالن را چون که عاقالن در کنج م نیو گوشتگاه، نبود ا

به غبار مه آلود دود و سرب شد و سرآمد آن بود  لیتبد یتالوت زندگ مینس له،یبا کاشت دودکش و و م نیرا بردن از ب

....نیغافل، نادان و خود ب یمردم

ود از روزگار مانع شده ب یدست جفا یول ،یچون کوثر و ساعهم یبودند ره بزرگان مودهیکه پ ،یبودند جوانان نیب نیا در

 جوانان رستگار،  نیحضور ا

 یخاکستر تیعیشد و طب کیتار آسمان

ان را آشنا، بگفتا به فرد ناد یکه نبود در آن و یاداره یجوان کاردان خردمند برنا برفت به سو کی عت،یبخت بد طب از

نمود  رو به فرد برنا عتیطب ششیفرد نادان که نبود گرا ا،یو دارم در ذهن همه فن از اح بایز عتیطب یایاح یام پمن آمده

سازمان و پست و منصب به من بماند تا  نیکه ا ارامیو ب نیات بشبرو در خانه عت،یجوان تو را که آموخت ز طب یگفت ا

رسه در مد یابزرگ مرد تو را چه آموخته یجوان ناکام رو به در گشود و نمود گفت؛ ا ،یگاهیجا میتو را ندار گریسال د ۵۳

 عتیطب یو کوثر آموخت که ساز یتو را ساع یو حافظ آموختم علم را ول یکه ز سعد یبیعلم و فرهنگ، بگفتا من بودم اد

ا و حافظ ر یآن ره بزرگانم سعد یکه در پا یدلدار را، چون نبود درخت یبرا میمن که در آن ترانه سرا یبرا یو درخترا 

.مینما بیگذاشتند که تو را اد یزیمرا در پشت م میمایبپ

تهراندانشگاه  ،علوم و مهندسی آبخیزداری یدکتر یدانشجو -مرتضی قیصوریمهندس 



"آبخيز"

 قسمتم همينه انگار، چشم به راه بارون بشينم
 منتظر تا اون روزي که، آبي رودو ببينم

 قسمتم همينه انگار، انتظار آب رو کشيدن
 آبي رودو يه لحظه، سبزي آبخيزو ديدن

 انگار، که تو اين چند ساله و انديقسمتم همينه 
 داري به غفلت ماها، تو يواش يواش ميخندي

 قسمتم همينه انگار، ديدن مردم خسته
 نااميد از آب اراضي، برميگردن دسته دسته
 قسمتم همينه انگار، هميشه آخر هر برنامه

 اي که ديگه رفتهبخورم حسرت پولو، سرمايه
 آبي قسمتم همينه انگار، توي روزهاي بي

 بکشم نقشه جامع، تا بشه حالل دردي
 ستحاال آخرين اميدم، تدوين الگوي جامع

ستوا کنم اون راهي رو که، کليدش مديريت جامع

"سرخدار"

 جا جاي امن نيستاين
 جا قدمگاه مردگان استاين
 جا من تنهاماين
 ميردجا زمين مياين

 شويتو مدفون مي
 سوزدو آفتاب مي

...امن برايمان نيستجا جاي اين

يزددانشگاه  ،گر پسادکتريپژوهش -زینب کریمی دکتر



 به نام اعظمش هستند برپا               ایکه کوه و دشت و دربه نام آن

 ییبه انگشت ستاره رهنما                یگشته را در پرت راهگم کند

 عتیکه در دستان ما باشد ود               عتیگفتن از طب میخواه سخن

 گل یمعشوقه اشهیسا ریبلبل                  به ز یمأوا یاشاخه یرو به

 و بهاران زیبلبالن بر شاخساران                     به تابستان و پائ ینوا

 ساراندر چشمه یخرم ینوا    در آبشاران                 یممتد خروش

 در بلوط آورد و بادام یستبر     زرفام                یبایدر گل ز لطافت

 واژگون است یهاسراسر الله      است           ستونیب اریکو د ییجا به

 هاینریها و بابه عصر داده                    هایعصر دانش و فناور به

 طراوت یتیبخواهد رفت از گ      صنعت             ویو د یدست آدم به

 ختیپر زد و روباه بگر یقنار             ختیاندرآو عتیصنعت با طب چو

 ستیدَم ک وید نیگفت ا ریبلوط پ               ستیواله شد آنگه زار بگر بنه

شو به فرسنگ زانیدشمن گر نیکز       گفتا به خرچنگ       ییآهو گرازان

 گریرُست د یصحرا نخواه نیدر ا         ؛به کنگر یکبگ یگفت آنگه نیچن

 یکرد از آن پاسدار دیببا               یهست بار یعیطب راثیم چو

 نخاله شیدر پا میزیرینم       از برگ الله         میکنیم حفاظت

 ستیها خطر نپلنگ از بهر انسان               ستیهنر ن یپازن کوه شکار

 زاده آزاد یچو در دامان کوه      !  ادیص ستیو خرس دشمن ن پلنگ

تفنگ علمت را نشانه ندمیا ریگ نایمه      دشمن سرسخت خانه       یسو به

تربیت مدرسدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -هوئیمهین کلهمهندس 



 به نظر من

 هاى ارزشمند واقعى اكثرًا گمنام هستندانسان

 شايد اون فرد

 چوپانى باشه كه گله خودش رو كيلومترها راه ميبره

 تا به چراگاهى برسه اما باعث نابودى جنگل نشه

 هستند و اكثراً گمنام هم خواهند مرد اين افراد گمنام

 كنهنه كسى ميشناسشون و نه ازشون ياد مي

 ولى

كنندها هستند كه قلب و روح حقيقى يك انسان رو زندگى مىاين

 بخشنداين افراد هستند كه به بودن ما روى كره خاكى معنا مي

 ها هستند كه به من اين حس رو ميدنو اين

 براى زندگى كردنه كه دنيا جاى قشنگى

 دالتون شاد، لباتون خندون

نيافتنى باشهو ارزش واقعيتون دست

  ،و منطقه حفاظت شده سبز كوه اديتنگ ص يپارک مل كارمند - معلم یانیمحمود کمهندس 

یاريچهارمحال و بخت



 

 
 

 

 

 

 شودیکه م یجار
  آب را یپا یصدا

 زنندیجار م هاگنجشک
 کشندیزاران بو م سبزه

 زنند یم ادیفر انیآدم
  ناخودآگاه من و

 خواندیبه سمت آن م مرا
 شومیم یراه
 خود رود تا
 لب آب تا

 نور پر از الماس یارودخانه
 بخش روح است و ینور و رود روشن رقص

 شفا است ییتو گو 
 ذهن من یهادر رگ یو سار یجار

 خوب پرواز تا مغز استخوان حس
 شاد آواز خوان مردمان

 تر از مست مست
 باشد نیخاک اگر هم یمهمان

 است متیغن زین یدم
 به زنده رود یاکه زنده یا

 پر از نور باد مانیهایزندگ
  

 

یزداریآبخ یعلوم و مهندس یگر، دکترپژوهش -هرچگانیدکتر محبوبه کیانی  

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 ییبای، زفصل کی یتوانیم یاست و در هر نقطه از آن که برو میو چهار اقل بایز ینیسرزم رانیا گفتنیبه ما م شهیهم

ان را در انس یدست دراز یکه برو رانیندارد. در هر نقطه از ا ییزمانه کارا نیگفته صادق بود اما در ا نیا می. در قدینیبب

 .مانیبایز عتیاز طب فی. حدید یخواه عتیطب

 .اندکه قارچ وار سبز شده ییالهایپر از آشغال و در کنار رودخانه، و یرویجنگل م در 

 .شوندیشخم زده م یراصولیکشت، غ یکه تفرجگاه آهوان بود، االن برا یگلگون یهادامنه

 .انداکنون خشک شده آوردند،یخروششان، آدم را به وجد م یکه صدا ییهارودخانه

 .شده است یکه مأمن سکوت بود، امروزه از رد آفرودسواران زخم یصبور ریکو تن 

  .کندیپاره م کهیآرامشت را ت یسگ ولگرد ایاستراحت، گربه  یدم یبرا یستیکه با ییجاده، هر جا ای یشهر باش در

 .خواهد ماند یباق مانیداد و حسرت آن تا ابد برا میاز دست خواه یرا به کل مانیبایز عتیخواهد آمد که طب یروز

  

 

شهرکرددانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -زهرا گرامیمهندس   

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 "من در دل طبیعت"

 بیا...

ن برداریم موپشتیبیا فقط یه روزمون رو متفاوت بگذرونیم ... چشامون رو ببندیم روی این شهر و زرق و برقاش ... کوله

 و بزنیم دل را به طبیعت ...

 تر حس زنده بودن کنیم ...بیشبیا بریم جایی که 

 کنه ...بیا درست مثل خودش عاشقی کنیم... یه عاشِق کامِل واقعی که هرگز خودش رو تکرار نمی

 بیا قبول کنیم همه اونچه االن روحمون بهش نیاز داره همین قدم زدن توی طبیعته ...

 پروا بزنیم به دل طبیعت و خیس بشیم زیر بارونش ...بیا بی

 یمان ...موهابا و باد مشتاق بازی  هبرلذت می مونزمین از لمس کردن پاهای برهنهر دارم من باو

ای خدا میاد ... نزدیک ... اونقدر نزدیک که بوی ناب خدا رو از نزدیکاینجا )طبیعت( فرق داره و ن وباراصال انگاری 

 میده ...

 از بازی رنگاش و هنرنمایی خالقش ...بیا عمیق بهش خیره بشیم تا مست و سرخوش بشیم ازدیدنش ... 

 مون رو ...خود نیمپیدا ک تاطبیعت دلِ  بشیم توگم بیا قدم بزنیم و قدم بزنیم و اونقدر 

 آخ که چقدر این روزا رو دوست دارم ... بوی بارون داره نویدِ اومدنِ  بهاری دلچسب رو میده ...

تر دوست داشته باشیم و من همه چیز و همه کس رو بیشاصال انگاری وقتی بهار میاد ضمیرمون آماده است که 

 های هر چند کوچیک رو ...دوست دارم این لحظه

 بیا پس لذت ببریم ... قدر بدانیم ... دوست بداریمش )طبیعت را( ...

 

 

زدیدانشگاه  ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو -یمحبوبه نورمهندس   

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

ود انگار خ یذات یبا رنگ و بو عتیطب م،یبود یفرار نیاز زم ییگو دمیدویم یسنگ یهاصخره یتا چشم باز کردم باال

 ...ایرو نیاز ا یبود و من هم جزئ ایرو کیکه 

 بیهم یی. ناگهان صداکردیسرمان ناز م یخاص خود باال ییبایهمه جا را فرا گرفته بود ابر با طراوت و ز مینس یبو

مادرم بود  یصدا یغزال غزال آر خواندیاز دور مرا م ییشد، در آن هنگام صدا نییبه پا ییهاتکه صخره زشیباعث ر

 ... کردیم ییها راهنماقله نییوحشت کنان مرا به پا

 یکه به کابوس مبدل شده بود و مادر ییایرو دمیشنیم گذاشتم،یکه م یهر قدم یپا یرا در جا ادیص یهاگلوله یصدا

 یر باالکه د یبنوشانم تاالب یتا قطره آب دمیکش یسمت تاالب یسختگشته..!! مادرم را به ینجات من زخم یکه برا

 ...کردندیجا سفر مدور به آن یهانیکه از سرزم یمهاجر یاهسروده بودند و چه پرنده شیها براها افسانهصخره

ود مادرم ب یهازخم یبرا یمرحم دیشا ایرا داشتم و  دنشید یایها روکه سال یافسانه بود تاالب کیاش انگار همه یآر 

 گشته بود. ریزمخت و پ یریبه نام انسان، مبدل به کو یدست موجودبه

  

 

،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی یدانشجو - گلویمرادزاده قوجه ب دهیوحمهندس   

محقق اردبیلیدانشگاه    
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 "ستیز طیو مح یعیمنابع طب "

وته و مرگ هر ب ستیروح تازه و بانشاط به زندگ قیتزر ستیز طیکه حفظ مح میرا دار یدانش و آگاه نیتک تک ما ا

 ...هاستسبز، مرگ ما انسان

 یایکه در دن یهست...اکثر مردمان زین یعیمنابع طب اتیبه ح یمتک نیزم اتیهستند و ح نیکره زم یهاهیر یعیطب منابع

و  کنندیم یکوتاه یعیامور مانند حفظ منابع طب یدر برخ هستند گاهاً یفرهنگ یو اعتال شرفتیپ یمدع یمدرن امروز

 دیبا م،یهست ترشیب یبه راحت دنیرس یدست از افراد برا نیهم طتوس یعیمنابع طب بیاوقات شاهد تخر یمتاسفانه گاه

به  یدوجود خداوند است، تع یایمظهر گو عتیطب اتیو ح یزندگ یجیتوقف تدر یعنی ستیز طیمح یآگاه بود که آلودگ

 .گرددیمحسوب م یجزو گناهان نابخشودن زین یمظاهر اله

به  انتیخ ستیز طیمح بیپس تخر میابلکه از فرزندانمان به امانت گرفته میارا از پدرانمان به ارث نبرده عتیطب ما

با  دییایپس ب میخود را پاس دار ستیز طیحرمت مح دیدر وهله اول با اتیاست به پاس داشت حرمت ح ندهیآ یهانسل

 .میکن هیو نشاط را به خودمان هد یبو شادا عتیو طراوت را به طب یسرسبز ستیز طیحفظ مح

 

  

 

تربیت مدرسدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری ارشدکارشناسی یدانشجو -سحر مصطفاییمهندس   

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 یگشیهم یداریو پا یها، از جاودانگدل دیو ام یاز دلگرم ر،یوصف ناپذ ییبایاز ز ،یاز کجا شروع کنم از عطر خوش بهار

 ای. آ"عتیطب" باستیکم است. نامت هم ز میکنم هرچه بگو فی. تو را چگونه توص"باران"همراهت یبایز یاز صدا ای

ها خود با ان. جالب است انسریاست؟ خ یعیمنابع طب یعنی خداوندعظمت با شکوه  انگریب عتیاز طب زمیناچ فیتوص نیا

ارد و ها جان دهم همانند ما انسان عتی. طبزنندیم عتیطب یجهان دست به خفگ نیکامل از منابع باشکوه ا یوجود آگاه

ت دوس میگذارو درختان و ... ب اهانیاز جمله گ یعیو باشکوه طب میهمه منابع عظ نیا ی. خودمان را جاکشدینفس م

. میریرا بگ عتیجان طب میقصد دار یموارد بهداشت تیزباله و عدم رعا ختنیچرا با ر م؟یتر بشنوکه از گل نازک میدار

. هاجان ما انسان یعنیتر و از همه مهم یاوج لذت از زندگ یعنی ،یشاداب یعنی زه،یانگ یعنی ه،یروح یعنی یعیوجود منابع طب

 نیکه خداوند چقدر ما را دوست داشته که ا میبگو خواهمیم میپروردگار مهربانمان هست دهیآفر مهستی انسان همه ما

 حفظ با هادارند اما ما انسان عتیاز طب یهم سهم یجانور یهاما قرار داده است. درست است که گونه اریمنابع را در اخت

ود هم از سهم خ یو جانور یاهیگ یهاگونه کهبل میشویخود م یزندگ افتنینه تنها باعث رونق  عتطبی به احترام و

 ... دارند یبه بهشت را پس از مرگ اله دنیرس یعده آرزو کینخواهند شد.  بینصیب

 بهشت یعنی عتیمردم طب ی: امیگویخاتمه کالم م در

 

  

 

ارومیهدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و یدانشجو -منظر محمودیمهندس   

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 برندگان مسابقه

 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس( پورجناب آقای مجید رادکیان( 

 آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس( و مهندسی ، علومدکتری)دانشجوی  جناب آقای مهندس رضا چمنی 

 (هرانتآبخیزداری، دانشگاه  و مهندسی ، علومدکتری)دانشجوی  جناب آقای مهندس مرتضی قیصوری 

 گر پسادکتری، دانشگاه یزد()پژوهش سرکار خانم دکتر زینب کریمی 

 

لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را هب رایاانهم انجمن آبخیزداری اریان 
wmseir@gmail.com   و یا مسئول کمیته دانشجوییm.kalehhouei@gmail.com 

 ارسال نمایید.

گاه تهران -رکج -استان البرزآردس: کمیته دانشجویی انجمن  مسئول -دانشکده منابع طبیعی دانش
 هوئیآبخیزداری اریان، مهین کله

  

 

 

 




