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 گفتارپیش

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

اهان محیطی فراوانی اعم از ترسیب کربن، پاالیش هوا، کاهش آلودگی، تولید گیاست. عالوه بر اهمیت اقتصادی دارای کارکردهای زیست

که امروزه  در برابر فرسایش خاک در کنترل سیالب و حفاظت خاک و آبچنین نقش مهم و مؤثری را منابع طبیعی هماست. بوده دارویی 

کمربند خشک و قرار گرفتن ایران در . کندایفا می روی جامعه بشری تبدیل شده است راها و مشکالت پیشترین چالشیکی از مهم به

نحوی معرض خطر قرار بگیرد، که بهدر  اکوسیستم این پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش باعث شده کهیی دیگر ، از سوخشکمهین

 امنیت غذایی کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد.

حت عنوان ت ی ادبیمبادرت به اعالم فراخوان رانیا یزداریانجمن آبخ ،9911، جهت بزرگداشت هفته منابع طبیعی در سال ترتیببدین 

در را ها ، آنیعیمنابع طب حوزه نظرات متخصصان و پژوهشگران نقطه افتیدرنموده و با  "بنویسیم منابع طبیعی، بخوانیم زندگی"

مختلف مورد  مخاطبان کنندگان از منظرو بدون مشخصات ارسال افتیدرنگاشته دل 91فراخوان  نیدر ا است. نموده نیتدو قالب کتابچه

از  یاهیهد (52و  51، 91، 91، 4، 9 بیترتبه)محترم  داوران اثر برتر حاصل از اجماع نظر ششبه ها نگاشتهدل نیقرار گرفتند. از ب یداور

 میتقد یهمکار یکننده گواهشرکت زانیعز یحال به تمام نیتعلق گرفت. در ع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورطرف 

بر خود الزم  رانیا یزداریانجمن آبخ .باشدیها مکنندهشرکت ینام خانوادگ یالفبا بر اساس حروفها نگاشتهدل یریقرارگ بیشد. ترت

محسن  دکتر انیجناب آقا زیاز داوران عز وبرگزاری این مسابقه  درهای کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری نماینده مشایعت از که داندیم

حمیدرضا ، دکتر سازارشک حلیجم، دکتر امین صالح پور، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان، دکتر محسنی ساروی، دکتر پرویز گرشاسبی

و  دکتر زینب حزباویها دکتر لیال غالمی، ، سرکار خانم، مهندس فرهاد بهبودییعقوب نیازیدکتر  رضا،محمدرضا غریب، دکتر پورقاسمی

 کمال تشکر و قدردانی نماید. هوئیمهندس مهین کله

 9911اسفند 

 بیدکتر علی طال
 استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران



شهرکرددانشگاه  ،آبخیزداری علوم کارشناسیدانشجوی  -رضیه باباداییمهندس م

من دختر طبیعتم؛
قلبم با زمین گره خورده؛

؛امهای قلبم لمس کردهبلندای درخت همیشه سبز را با رگ ترین کوه ون از ژرفای اقیانوس تا قله مرتفعم
، من عاشق این جهان زیبا هستم...های کهشکشانتک ستاره من عاشق خورشیدم، عاشق تک

.. تا به شما ه دلش.. دل بدوست نیست... دست در دستش بدهید طبیعت دوست ماست، رسم رفاقت رنجاندن و آزردن
 دانید که چگونه ..خواهید بشناسید و نمیچه میهای زندگی.. از آنبگوید از درس

رید.. امیان بگذ سوده خاطر با او درتوانید آمادترین دوستی است که رازهای خود را میشنوید طبیعت قابل اعتاز من می
 ها کتاب نه..زندگی او بیاموزید که شاید از صدتوانید از رسم .. آنقدر میاو با گوش جان شنوای شماست

هایش ه دهیم اطالعیهبی، اگر تنها اجازترین دوست ماست و بهترین منتقد علم تجرطبیعت مهربان ،قول مایکله ب
طرفانه وارد ذهنمان شود...بی
ترین را شگفت زده کند.. او غافلگیرانه های طبیعت چیزی وجود دارد که ماعت را ساده ننگرید.. در همه جنبهطبی

مان مانی که با او مانند کاالی مصرفیتواند به ما نمایان کند.. او مالک ماست و نه ما مالک او .. تا زها را میرخداد
 یدست خود به نابودکه خود را بهافتد جز آنن باشیم هیچ اتفاقی نمیطلبی از آبرخورد کنیم و تنها به دنبال منفعت 

 کشانیم!!می
چند  با اتفاقی هر دهد..شود به او اخطار میهای بشر دلگیر میان است که وقتی از دست نامهربانیاو آنقدر مهرب

 گاه کند... و اما بشر..بران .. با این اندیشه که ما را آسوزی جزئی.. با سیلی قابل جکوچک .. با آتش
اندازیم... تا کی قرار هایمان در جهان را به خطر میها ادامه دهیم تمام دوست داشتنیاگر به نادیده گرفتن این اخطار

هایی وجود ندارد.. چاره تنها در دستان من است.. در دستان تو نکنند؟! آها مشکل را حل میهست به خود بگوییم آن
... در دستان ما... کمی به ندای دلت گوش کن.. او به تو خواهد گفت چه باید بکنی! بلند شو و به ندای ضمیرت 

آگاهانه گوش بسپار ..
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 اه محقق اردبیلیدانشگ ،آموخته کارشناسی ارشد علوم آبخیزداریدانش -لیال باباییمهندس 

 "آب .... خاک ..... زندگی...."

گردیم، بنابراین باید ایم و به خاک برمیکه از خاک آمدهسرشت آدمی از خاک است؟ مگر نه این کهگونه نیست؟؟ مگر نه اینآیا این

ان بر او نهاد. اندکی نظاره کنیم، به چنین انسان هم باید خاکی باشد تا بشود نام انسخاکی وجود داشته باشد تا انسانی هم باشد و هم

از تغییرات خاک، هوا و آب کند. کل زندگی مفهومی است ی خاکی چگونه مفهوم پیدا میجهان اطرافمان بیندیشیم. زندگی روی این کره

م در زندگی روزمره یا آن شویها اهمیت قائل باشیم، آن هنگام که سردرگم مینرو برای ارج نهادن به زندگی خودمان باید برای آاز این

کند و زنیم گویی روحمان به زادگاه خویش بازگشته و آرامش خود را در آن پیدا میگردیم دل به طبیعت میزمان که دنبال آرامش می

 شویم.......نشینیم و غرق در آبی آسمان میها روی خاک میشود، ساعتصدای پرندگان و آب تنها موسیقی تسکین ذهنمان می

شود تنها پناهگاه روحمان؟ آیا غیر از این است که سرشت آدمی با آن شویم طبیعت میهایش خسته میکه از زمین و انسان زمانا هر چر

گذاریم و ها میجا خیلی راحت پا روی این نعمتجا و بیهای بهعجین شده است. پس چرا با آن نامهربانیم؟!! چرا برای رسیدن به خواسته

ی حیات آدمی کشاند. آبی که مایهاند که قدرت آدمی را به رخ طبیعت میهایی قد علم کردهآسمان خراش ،بکر و طبیعی هایجای زمین

ها زمان الزم است در قبال متر از آن سالشود. چرا خاکی که برای تشکیل چند سانتیاست چرا آن گونه که باید ارزشمند شمرده نمی

کنیم حال زمین دهیم. چرا باور نمیهای وسیعی را تغییر کاربری میاراضی ،ترشود یا برای اندکی تولید بیشدرآمدی اندک فروخته می

هوای  آنرند شهرهایی که در شود، بارش باران در بسیاری از نقاط به آرزو تبدیل شده، چه بسیاتر میخوب نیست! روز به روز هوا گرم

زمین.  االیمان را درگیر کرده، و ما در این بحران به فکر همه چیز هستیم هامعلوم زندگیآلوده عادی شده و در این اواخر که ویروسی نا

اتفاقات پاسخ  خود را به نوعی در حیات بشر خواهد گذاشت. آیا همه این تأثیرهای رها شده در طبیعت نیز روزی به یقین همین ماسک

ایم؟ بی شک انسان چرا به جنگ با آن برخاستهبود طبیعت به نامهربانی ما نیست. قبل از ما زمین بود و بی شک بعد از ما هم خواهد 

ای بر این نبرد خواهد بود و طبیعت همانند همه ادوار به حیات خود ادامه خواهد داد. پس قدردان این ودیعه الهی باشیم و آن را بازنده

نامیم اما آن را فقط منابعی ها را منابع طبیعی میهای مربوط به آب و خاک این ودیعهویان محصل در رشتهآیندگان حفظ کنیم. ما دانشج

 رایگان برای استفاده ندانیم ...... آن را زندگی بخوانیم ......
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کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مالیر آموختهدانش  -سمیرا بساطیمهندس   

 

 

 

مواجه است. هیچ خاصیت های جنگلی خصوص در عرصههای مختلف بهبع طبیعی با طغیان آفات و بیماریامروزه منا

ی جان درختان بلوط است. فاجعه وورانتو  آوری شیره بلوط بالمرگ یک بلوط را توجیه نماید. جمعتواند درمانی نمی

کرونایی که به جان درختان بلوط افتاده و اگر اغراق نکنم برای ده سال آینده دو درصد این درختان نباشند. هر یک از 

های هر پدر و مادری محافظت و نگهداری کنیم. هر چون جگر گوشهما باید معلمانی باشیم که از منابع طبیعی هم

ل و های آتی باشیم. متأسفانه مسائراث پدرانمان و انتقال آن به نسلکدام از ما باید سفیران حفاظت از این می

مهم های جمعی و پر مخاطب در اووویت قرار ندارد. با توجه به اینکه انسان عامل مشکالت منابع طبیعی در رسانه

های اطالع رسانی خود قرار اووویت فعاویتها این امر را در شود جا دارد کلیه رسانهنابع طبیعی شناخته میتخریب م

های مکرر ساویها و فرسایش خاک و خشکاین منابع خدادای از نابودی جنگلدهند. باشد که با جلوگیری از 

 جلوگیری نماییم. 
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 ، دانشگاه لرستانیزداریآبخ یارشد مهندس یکارشناس -ی بهرام تیعنا مهندس

 

 

 "فرزند زاگرس"

 نامم بلوط است، فرزندی هستم از دیار زاگرس 

ست به صالبت آالمتو و مادرم، غزال چشمی زیبا رو از دامان زاگرس پر اصالت. فرزندانم نسل به نسل پدرم مردی

شوند اما کجا مادری زبان به بِد فرزند خود رحم و نامهربان... گاهی تیشه بر ریشه مید، بیانیر شدهپذیرای تغی

شوند بر دلم اما کدام مادر خبر از درد فرزندش ندارد؟ فرزندانم امروز پیش چشم من برای گشاید...؟ گاهی آتش میمی

شوند برای لختی ند پیش چشمانم و هم آغوش آتش میآورشان تکه پاره شده... خون باال میای رفاه جگرهایجرعه

که ضعیف باشند نه اینآمد. ها و خم به ابرویش نمیآورد نامالیمیری که تاب میآرامش... صالبت پدرم را ندارند، پد

حیطی پر از آسایش... امروز نه، آخر خاصیت بلوط بودن همین است، رشد آهسته و پیوسته اما مشروط بر م

هایم بلوطکشوند، شود و طعمه نیستی میهای مقاومتشان هم بریده میهایم یکی پس از دیگری آخرین رگبلوطک

شان تحمل این همه درد را آوریهای ضعیف تابی، سرشار از خنده و نشاط اما رگهاند و پر از شور زندگنو پا و جوان

رفتن لحظه باید بیم از دست آینده فرزندانش، که هر ندارد... این روزها من مادری ناتوانم که به دعا نشسته برای

 م...!یای به عظمت زاگرس را داشته باشخانه

 

4 

K
Stamp



 

 دانشگاه یزد– علوم و مهندسی آبخیزداریدانشجوی دکتری  -ا پرویزیارمهندس س

 

 

 

 "ان االنسان کان ظلوما جهوال"

در جهانی که برای حفظ توازنش در رقصی شادمانه هر دم در حال دگرگونی است، ما به عمد دلیل بودنمان را از یاد 

پنداریم آب و باد و خاک سرگردان ماست! خطای ما از طوفان نوح آغاز شد و است. میبردیم و هر تلنگر مایه آزار م

خویشیم حتی فرهنگ و تمدن  شویم. ما طعمههالت خود بلعیده میدست در دست اهریمن درون در هزار توی ج

گر ساخت و با ا جلوهدر جامه طبیعت، خود را بر م خشکاند. روحبازی ریشه ما را می سرانجام این خویمان نکرد ونرم

خود بیابان را بر زمین عرضه داشتیم. هر دانشی که  گوید. ولیکن ما با تجلی روح خشکیدههزاران زبان با ما سخن می

ها بکار بستیم. خون ریختیم، نفرین نوعانمان و سایر گونهوار برای جنایت و تخریب همبرای بقا به ما عطا کرد دیوانه

گرید. خردیمان میکردیم و به نفرین خویش گرفتاریم. ما تصنعی هستیم و از چنین بودنمان شرمساریم. آسمان بر بی

ها و مولدانش را از عرصه هستی تواند به آنی پالستیککند و مییطبیعت پابرجاست و خود را با همه چیز سازگار م

ست که این آغاز خردمندی است. باشد که خاکی هاو فساد تنها با عشق به زیباییمعدوم کند. نجات ما از تباهی 

 .شویم تا خاک ما را به ماسوی خود برد
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  ، دانشگاه لرستانعلوم و مهندسی آبخیزداریدکتری  آموختهدانش -زادهسادات جعفرمریم  دکتر

 

 

 "سرزمینم"

هایت دشتی زیبا و پرندگانت دیاری هایت سبز و مزارعت زرد باشند، دوست دارم گلدوست دارم آسمانت آبی، شاخه

 .برای نغمه سرایی داشته باشند

  هایت، نباشد.حسرت پر آبی جویبار هایت و نهست دارم در دلت، نه غم آتش جنگلسرزمینم، دو

 .دهندای که درختانت پیوند گذشته و آینده است، و به ما صبر را، کنار هم زندگی کردن را، لذت مفید بودن را یاد می

دهد، ای که ظلم انسان، این زاده گِل آب و سرزمینم، ای که خاک سخاوتمندت رنج کشاورز را دوچندان پاداش می

  .دهیهایت، سرسبزی درختانت و پر باری خاکت جواب میخاک خود را با بخشندگی آب نهر

 .هایت گریان و پریشانندیلها که از طغیان سای از بارانت را دارند، و چه دلها که حسرت و آرزوی قطرهچه دل

هایت، برای زندگی، برای سبز ماندن، دوست دارم رخ سرزمینم، یک قطره بارانت کافیست برای قد کشیدن نهال

 .زیبایت همیشه سبز و دل خاکت همیشه پر آب باشد
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 علوم تحقیات تهران دانشگاه ،مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و -هندس اریسا جهانگیریم

 
 ای بارگه نیکان داد از غم ویرانی

 دل بی تو به جان آمد وقت است که بنمایی 

 ماند م گل این پردیس شاداب نمیئدا

 دریاب تراب و گل در رحمت و بارانی

 هر شب گله از لطفش با باد چنین گفتم

 گفتی غلطی بگذر زین فکرت رسوایی

 درقصصد باد صبا اینجا با سلسله می

 این است صالح ای دل تا راه نپیمائی

 مشتاقی و دلسوزی دور از تو خزانم کرد

 باشد گله در عالم تا باز ببخشایی

 رب به که شاید گفت این نکته که در عالم یا

 رخساره زمین این است آن پاک اهورایی

 ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست

 شمشاد بهاران کن تا باغ بیارایی

 زین بار برایت من یک سلسله جنبانم

 با باد برقصانم ای تربت مینایی 

 با باد بجوشانم این بار برای یاس

 من بی گله و نسرین چون یک ورق زردم

 شادان بخواهم شد این بار برایت باز

 خورشید درخشانم گر باز برحمایی 
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ربیت مدرسدانشگاه ت ،مهندسی آبخیزداریدانشجوی دکتری علوم و  -خدیجه حاجیمهندس   

 "نگذارید به رؤیای فردایتان تبدیل شوم"

 

را در همه مخلوقات من مهربانم و چون مادری مهربان  .من زاللم چرا که همه وجودم به زالل بودن شهرت دارد

آبادانی هم  باشم کههر جا هستم،  خیر و برکت پر من .کنمداری میها نگهو از آن دهمدرون خودم پرورش می

 ....، زندگی هم هست، شادابی و حیات هم هستهست

بودن من شود و همه در حسرت و آرزوی که کمبود من در نقاط مختلف کره خاکی کامالً احساس میدر حالی

بینم که ها را از دور میو تعدادی از فرزندانم دیگر از من فاصله گرفتند و همیشه آن هستند چه بسا که دیر شده

خورم که خودم هر بار افسوس میزاد گرفته تا طبیعت و ... روند از آدمیترشان از بین میبیشروزانه در نبود من 

گرفتم... ولی االن که در کنار شما هستم من را ها را در آغوش میکاش در کنارشان بودم و همانند مادر آنای

انم دچار شوید، فرزندم قدردان مادر هیچ وقت آزرده خاطر نکنید که شما را تنها بذارم و به سرنوشت دیگر فرزند

من تنها یکی از مخلوقات خداوند بلند مرتبه هستم، خدایی که  یبیش از هر چیزمهربان و فداکارتان باشید که 

ها به وجود من مادر و همه این ها و زمین است را آفریدچه در آسمانها و دریاها و هر آندشتو ها کوه، آسمان

بیهوده من را از دست ندهید که اگر بروم دیگر برنخواهم گشت و زندگی دیگر برای شما معنا وابسته هستند. 

های استوار کوه، جنگل پوشیده از برگ، کراندریای بی، بیآسمان آ چونهستی همهای زیبایینخواهد داشت که 

 اند. نیز با وجود من آراسته شدهو رودخانه جاری 

 نایاب...                               از وصف تو بر ذهن نیاید سخن ناب...اال ای گوهر پاک تن ای قطره 

 دالن قدر ندانند...                                 لیکن تو بدان شأن تو برجاست... هرچند تو را سنگ

ای شما جریان هآری من همان آب، همان مایه حیات هستم که خداوند این نعمت را به شما هدیه داده و در بدن

کوتاه و رهگذری که هستید در کنار من و  این سفر در دارم و حیات و آرامش را در وجود شما پروراندم..... بیایید

 با وجود من همیشه خوش و خرم باشید که تا آخرین لحظات حیات همراهتان باشم. 
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 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی  -نگین خاتونیمهندس 

 

 

 

 "های جامعه آبخیزداریهای سایه انداخته، بر نویسهاندکی از دغدغه"

 دیکشند تا شایسبز را به دوش م یهاهیگال یهاست که بارکهنگسال ده،یسرگردانِ قامت خم یطومارها نیا

 کیاز تداوم  ینشان عت،یبشکسته ط یشانیآدمیت بر پ یهانگاشته .سبز یافسونگر کی یباشد برا یخاکسترِ قلم، راه

را پشت سکوت  شیدردها عتیهاست که طبرو مدتنیا از ت.سیکره خاک نیا کرهیبر پ نهیرید یتینظام ارباب و رع

)انسان(،  احساسی قلبِ ب نیچوب نیکه ا ست. چراییعقده گشا یبرا یبغض آلودش پنهان کرده و به دنبال فرصت

  ت.سیشگیطلبکار هم

 نیچن( و همشانیپر اچهی)در یبرخاسته از خشک شانیکاش از غبار پر م،یهمدرد یعیمنابع طب یکه در سوگوار اکنون

کرده  شهیر یهزاران عشقِ پوشال زی( و نیکمربند جنوب ی)کوه ها نیزم دهیلنگر سر به فلک کش ی طناب ایناز پارگ

 . میکن هیهد فلکبه مان چشم دیاز مروار یتا مبادا روز میریپند گ عت،یدر قلب طب

 است. )انسان( یشگی( به فرزند ناسپاس همعتی)طب مادر هیتنب نیترگران ،یآب یشدن سراب در ب دایواقع، هو در
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 دانشگاه محقق اردبیلی ،کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداریدانشجوی  -یرحمان نیفردمهندس 

 

 

 یتعد اد افتند یگردش م یحت ای مرتع و جنگل، ادیاز افراد جامعه به  یاریبس شودیزده م یعیاز منابع طب یحرف یوقت

هدا و عنوان جنگدلافراد هم آن را به یو بعض افتن یم یوحش واناتیح ستگاهیبه فکر ز زین یبه فکر شکار و تع اد ان ک

 هیسدرما یعدیمندابع طب مسدالل، نیج ا از ا ی. ولنگرن یباشن  م اشتهخودشان د یبرا ید کالنسو توانن یکه م یمراتع

 یعدیاست. مندابع طب ن گانیخود و آ یمل هیبه سرما بیآس به آن، یتوجهیو ب بیآس نیترکشور است،کوچک کی یمل

 بدردارانهبهر یتنوع و متناسب را برام یهاامکان استفاده یمیمعاش و تنوع اقل  یتول بستر ستگاه،یز یهر کشور به نوع

و بده چده  کند یمد یکه چگونه زند گ ردیبگ ادی  یبا کن یم یعرصه زن گ نیکه بشر در ا یفراهم کرده است. تا زمان

 شیبد بین به علت تخرامناطق کشورم ترشیسفانه امروزه در بأبرخوردار شود. مت یعیطب یهااز نعمت توان یصورت م

مانند   یاریکشور ما را بدا مشدکالت بسد توان یرون  م نیو در صورت ادامه ا با بحران مواجه ش ه یعیاز ح  منابع طب

 یروان، آلدودگ یهاطوفدان، شدن ،یآبد( کمشدودیمد  هیدد نیبده عد ریدچن  سدا  اخ ی)که در ط مخرب یهالیس

ر کشدور اسدت کده عدالوه بدر د ریاخ رانگریو لیرو به رو کن  که نمونه بارز آن س یو قحط یسالخشک ست،یزطیمح

 آواره کرد. زیاز مردم را ن یادیشمار ز ،یعیطب یهاو عرصه هارساختیاز ز یاریکردن بس رانیو
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دانشگاه تربیت مدرس ،مهندسی آبخیزداری آموخته کارشناسی ارشددانش -سمیه زارعمهندس   
 

 

 

 "بیراهه"

سازی دلیل تعرض به حریم مسیل و رودخانه و اشغال بستر رودخانه برای جادهبهزمان زیادی از سیلی که در شیراز 

همراه داشت. های جانی نیز بهسفانه خسارتهای مالی زیاد، متأبر خسارت گذرد. سیلی که عالوهوجود آمده، نمیبه

جا در طبیعت و های نابهخاطر بالیای طبیعی، باید دخالتا را به سمت آسمان بگیریم بهکه دست دعجای اینبه

 طبیعی را کم کنیم. منابع

کاری دیگری در طبیعت داشته باشیم و انگار تجربه تلخ این قرار است دست بار اجرای طرحی دیگر کهاما این

مداران ما که آن هم فالت مرکزی ایران، مورد نظر سیاستفارس به ها از یادمان رفته است. انتقال آب خلیجدخالت

تر تکرار سد گتوند در ابعادی بزرگ بله گویا قرار است دوباره نتیجهگردد؛ شاید به نوعی به خودخواهی انسان برمی

اجتماعی، بیولوژیکی و فنی خاصی عاید ما نشود. اگرنه -جز تحمیل میلیاردها تومان هزینه، بازخورد اقتصادیشود و به

های خورشیدی، نیروگاه عظیم تولید برق ایجاد کرده و حیات توان از فالت مرکزی ایران با احداث پنلکه میاین

های گیری از تجربهرهیی بخشید. با استفاده از استعدادهای خدادادی در همان شکلی که هستند و با بهبشری را روشنا

 توان از بروز فجایع طبیعی آینده جلوگیری کرد.یافته می کشورهای توسعه تلخ گذشته
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   سی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلیآموخته کارشنادانش -یزارع نیریشمهندس 

 

 

با موضوعیت منابع طبیعی  آن هماین روزها دست به قلم شدن و نوشتن چند خط مطلب در مورد یک موضوع خاص 

شده رشته منابع طبیعی روزها گم شده و میشه گفت کم رنگ هایی که این و آبخیزداری دشوار است. یکی از رشته

گیه البته شعار دادن درباره رای چی باید از آن محافظت کنیم واقعا درد بزرطبیعی چیه و ب که ما ندونیم منابعاست. این

ن اتفاق روز جامعه شده ولی در عمل عکس ایزیست، منابع طبیعی و حفاظت از آن این روزها از مطالب بهمحیط

ن رنجور منابع اکنون تشود. کاغذ هم رد می 07افتد. اگر بخواهیم در این رابطه قلم فرسایی کنیم از مثنوی می

های منابع طبیعی به حد اعالی خود های خود را می کشد و تخریب و تجاوز به عرصهطبیعی کشورمان آخرین نفس

رسیده است. کاهش حمایت و کم لطفی دولت و مجلس شورای اسالمی از سازمان متولی منابع طبیعی هم روز به 

یست؟ هرکدام از و رفتارها ریشه در کجا دارند؟ در این میان مقصر ک این برخوردهاگیرد. تری بخود میروز شدت بیش

مستقیم در سطح کالن و خرد به نوبه خود در ایجاد این بحران مقصر هستیم و شاید وقت آن رسیده ما مستقیم یا غیر

دهیم پیگیر می تفاوت باشیم برخورد قاطعانه داشته باشیم و جایی که فقط طرح و برنامهکه بیباشد که به جای این

شود بلکه ای تک بعدی نیست و فقط به گروه خاصی مربوط نمیاجرا نیز باشیم و باید بدانیم که منابع طبیعی مقوله

 .چرا که اگر آب و خاك جنگل و مراتع بمیرند ما نیز نابود و خواهیم مردموضوعی چندبعدی و همه جانبه است. 
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دانشگاه تربیت مدرس ،علوم و مهندسی آبخیزداریدانشجوی دکتری  -رضا زارعی مهندس  
 

 "فرونشست"

منابع طبیعی یکی از منابع ازرشمند و مهم هر کشوری است. تولیدات دامی، گیاهان دارویی، تولید اکسیژن به منابع 

کوتاهی در  های صورت گرفته در بحث منابع طبیعی اعم ازطبیعی بستگی زیادی دارد. امروزه با توجه به کاستی

گیاهی باعث کاهش نفوذ آب به سطح زمین شده و برداشت آب از بین بردن پوشش زهای آبی و ابخش احداث سازه

ن سابسیدانس( در سطح زمیداشت باعث ایجاد پدیده فرونشست )منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. همین بر

ا توجه به کند و بل میهای پی در پی آب این مشکل روز به روز با قدرت عمکه با توجه به برداشت شده است،

های مردم را با خود تع و خانههای کشاورزی، مراآینده به وقوع خواهد پیوست زمین عواقبی که ایجاد کرده و در

قوت بردارن( هیچ وقت تمامی ندارد و با وس که کارهای اشتباه افراد )بهرهبرد. افسبلعد و به داخل زمین میمی

تدبیری دچار شده گفت که از بیهایی میتوانست تکلم کند از درد و زخمتازند. شاید اگر زمین روزی میتری میبیش

چنان به گلوی زمین است. ولی افسوس که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نخواهد شد و این بغض فروخفته زمین آن

می که نشستید شاد و خندان و دارید هر بالیی رو سر این زمین آورد که زمین رو از هم باز خواهد کرد. ای آدفشار می

رید بدانید که روزی بغض فروخفته این زمین خواهد ترکید و مردمان و جنبندگان زیادی رو به کام خود وآزبون میبی

و بتوانیم خواهد کشاند. امید است که روزی برسد که مردمان ما به چنان دانشی برسند که این مشکالت را درک کنند 

این منابع طبیعی این منابع ارزشمند چیزی که وجود ما به ان وابسته است و  .زبون را نجات دهیمجون این بی

 .یابیمکنیم تا از مشکالت پیش رو نجات  مشکالت ریشه در آن دارند را ترمیم

 

31 



 

 دانشگاه لرستان،  زیآبخ یهاجامع حوزه تیریمددکتری دانشجوی  -یمانیسل یلیلمهندس 

 

 

 

 "در سوگ بلوط"

 هیها سنگ صببور ادبدادماب ببود  د ابدرانداب در سباکه سال ینامش بلوط است اما تو بخوانش سنگ صبور... درخت

! یانبد. آرسبررد  یرا ببه بباد ارامو ب یگفته د رنجب یاند د درد دلتاز  کرد  یخنک آب در ظهر سوزاب تابستاب، نفس

را از اد  یریبزببه د سر ید صالبت، د زناب، صبور قادمتم نم،یمن است. مرداب سرزم زاگرس دطنم د بلوط  ناسنامه

کبه زنباب  دیبا ب د ی بن دیانبد.  باکدند زاگبرس سوابیها گبلوط میبس که بگو نیاند. در دصف آب هدبه ارث برد 

مادر زاگبرس،  یتو ا نکیبرند، ایرا م سوانشابیگ زانشابیکهن دارند که در غم از دست دادب عز یرسد نیزاگرس نش

! در غبم از دسبت ؟یاات را آ فته به دست باد سبررد د یبر سوابیگ گونهنیتنگت النه کرد  که ا ینهیدر س یدچه غ

خواند؟ یند یاهیها مرثمرگ بلوط یبرا یکس دانیاس چرا ا ؟یابه سوگ نشسته بانهیغر گونهنیا زتیدادب کدام عز

 ینهیچگونه معصومانه در آتش خشم د ک یام که بلوطد یدرا با چشم خود  رندیمیم ستاد یها ادرخت ندیگویم کهنیا

م! احساس سوختن ببه تدا با کشیچه م یتا بدان ریآتش بگ"که  کردید زمزمه م کشدیآخرش را م یهاها، نفسآدم

  ...." ودیند
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 تربیت مدرس دانشگاه ،مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و -آرزو شفیعیمهندس 

 

 یصدا کس نیا ...شازده کوچولو ...زد شازده کوچولویمداوم صدا م یکس ،دیشن ییشازده کوچولو نشسته بود که صدا

درخت کهنسال  دیرا ند یبازم کس ینگاه کرد ول را و اطراف دیرا ند یکس کوچولو شازده .نبود جز درخت کهنسال

شازده کوچولو سالم کرد و  .جنگل نیو دلشکسته ا ریپ درختمنم  ؛ه کنسرت را نگا یباال :دوباره صداش زد گفت

شازده  .گشت یفروغش جاریاز چشمان ب یو قطره اشک دیرا در هم کش شیهااخم درخت ؟!گفت چرا دل شکسته

 :در جوابش گفتدرخت کمرشکسته آهی از ته دل کشید و  ای؟هدار گشتآنقدر غصه هدرخت از چ یآقا :دیکوچولو پرس

 ینیزم مگر یدانیتو چطور نم !تمام جنگل دردمند است ؟ستیدردم چ یدانیکه نمی اآمده نیمگر تو از کدام سرزم

از جنگل فقط  گرید !نمانده است یباق یدرخت گرید ینیبیمگر نم ؟اندچه بر سر جنگل آوردهی نیبیمگر نم ی؟ستین

بله  دید ؛شازده کوچولو به دقت اطراف را نگاه کردخبری؟ بیکه این چنین  ینیسرزم... اهل کدام ماندهباقی نام آن 

های رودخانه دوست کردند. در کناره تعبه مر لیتبد قسمتیش را همکردند و  یسازجادهشکم جنگل را شکاف دادند و 

به نام  یاهیسرما گریدو  های وحشی درآمدندقدیمیه جنگل پر از ویالهای زرق و برق دار چموش به مانند قارچ

کار را  نیا یاصالً چه کسان ؟بر سر جنگل آمده است نیچننیچرا ا :شازده کوچولو گفت .نمانده است یجنگل باق

با سرشت  واناتیح یها بر سر جنگل آوردند حتینیکه زم یکار نیا؟ ستندین یاهل هاینیمگر زم دیپرس ؟اندکرده

 به کههستند  آنقدر تشنه قدرت و مقام هاینیزم یبعض ی!آر :درخت کهنسال پاسخ داد کنند.چنین نمی زین یوانیح

 لیها هم به دلینیاز زم یبعض ،شهرت وثروت  ،به خاطر پول زنندیم یاقدامات نیدست به چن شانگاهجای خاطر

 نیا لیدل یدانیم گرید تو حاال !شازده کوچولو .را با دستان خود کشتند اتیمادر ح شانو دانش اندکنداشتن  یآگاه

زمین مادر ماست و باید مواظبش باشیم. عبرت حواست باشد  شهیباش و هم یتو اهل ستیمن چ یهمه دلشکستگ

 مانع نابودی سرزمینت باش. بگیر و
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 تربیت مدرس دانشگاه ،مهندسی آبخیزداریآموخته کارشناسی ارشد دانش -هندس پدیده السادت صادقیم

 

 
شکفد و عطر های زیبا و رنگارنگش برای نوازش نرگس چشمانمان میطبیعت مثال انسان است که در بهار گل

زند و باران برایمان موسیقی زیبای طراوت را هایش به ما لبخند میشکوفه دهد.انگیزشان مشام را نوازش میدل

نهد تا زیبایش دوچندان شده و دخترک زیبا با ای رنگارنگ بر سرش میهها و شکوفهنوازد. مادرش تاجی از گلمی

بر در  وهیاز م ییو سبدهارود می .قصد سفر دارد گذرد بهاراش میکمی که از جوانی کند.دلبری روح لطیفش برایمان 

 یسفر خود را از رو ارب .گرددمی سفر باز شود ازبازی میگذارد تابستان با خورشید هممی ادگاریخانه تابستان به 

با خود سوغاتی  های پرستاره رادر چمدانش شب کندیاستراحت م یو کم گذاردیم نیزم یبرداشته به رو شیهاشانه

کند و ای شهر را همراهی میهی خیس خیابانشود و حافظهاش وفادارتر میبا آمدن پاییز زندگی آورده است. دخترک

شوند و تاب دوری ندارند و های عاشق برای زمین دلتنگ میافکند و برگاش به تن درختان لرزه می. با گریهباردمی

 یکالهاش به خواب رفته یهاشاخه یگاهگاهافتند. با آمدن زمستان شوند و میبرای دیدار زمین از درخت جدا می

برف را در آغوش  یدهیتازه از سفر رس یهاگلوله ش،یبایو ز دیبا لباس سف نیکند و زمیاز برف بر سر م دیسف

 رود.و به خواب می ردیگیم

 حواسمان به دل نازک طبیعت باشد مبادا ناخواسته آن را بشکنیم.
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  دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناسی ارشد مهندس آبخیزداری دانشجوی -یمحمد طاوسمهندس 

 

 

 "گل برافشانیم بیا تا"

 کنمبا دلی پر خون چون جیحون شروع میکنم/ با نام نقاش الوان هستی شروع می

 سرسبز اما با اشک خواندمشز سبزی خواندمش/ در دل جنب حاره روزگاری ز تاریخ ایران ا

 گفتندسانه مید/ گویی بهشت برین است فگفتنیهای انبوه و آسمان پرستاره ماز جنگل

 چه کرده زندگی را حیوان ناطق که زین سان روشنی را کرده غارب

 همه خاکش شده غباری از کین همه آبش شده سیالب خشمگین و

 ها آمدند و جان گرفتند و دالمان خون ساختند حق ندیدی؟کویدم بال آمد به سویت پند ندیدی؟ /این همه عصیان کردی و جا

 کانیم و ویرانش نگردانیم/ خون روی خون نیندازیم و پریشانش نگردانیمبیا تا بیش از این نخش

 منت پریشانش نگردانیمکند با ما/ از این رحمت بیت میبه سان مادری دلسوز محب

 دو سه روزی اگر بر سر خوان نعمت هاییم/ برای نسل بعدی نابود و بیابانش نگردانیم

 / حریمش را بداریم و عصیانش نگردانیمشدیم همسایه رود خروشانی اگر فردا

 جبرانش/ نوش باشد! نهالی بیفشانیم زاگر نوش کردیم کبابی ز ذغال این درختنانش

 رین سخنان حافظسلطان شی هایی/ به قول حضرت عشق ور باطن خود مدعی و عاشق دامان گلای طاوس اگر د

 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 کافیم و طرحی نو دراندازیمفلک را سقف بش
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 کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی  -الهام عزیزیمهندس 

 

 
عنوان اشرف مخلوقات توانسته به کمک نیروی تفکر و تعقل بر بخش اعظم کره خواهم سخنم را با انسان که بهمی

ای را ایفا نماید آغاز کنم. اشتیاق نامحدود انسان، او را وا داشته تا زمین تسلط یابد و با تغییرات در آن نقش عمده

یطی خود ایجاد کند و در آینده نه چندان دور مشکالت بزرگی را به بار آورد. اما خداوند در تغییراتی در تمام عوامل مح

 فرماید:ای از قرآن میآیه

 «هو انشاکم من االرض واستعمرکم فیها»

 ند کسی است که انسان را از زمین آفرید و فرمان به آبادانی آن داد.وخدا

لی انسان در قبال منابع طبیعی، زمین و خاک آبادانی و مقابله با هر گونه ه اصقع آیه به این اشاره دارد که وظیفدر وا

تخریب هست. طبیعت برای بقای نسل آینده بشر آفریده شده و یک نوع پیوند ناگسستنی با زندگی بشر دارد به 

ین رفتن جنگل منجر به طور مثال از بعبارتی حفاظت از منابع طبیعی حفاظت از زندگی کودکان آینده است. یعنی به

شود. یاد یک جمله کوتاه و در عین حال زیبا افتادم که های کره زمین )به مثابه یه موجود زنده( میاز بین رفتن ریه

 زند.میگفت مرگ هر بوته سبز، مرگ هر انسان را رقم می

 

شر دارد احساس مسئولیت کنیم و امید است که همه ما در قبال زمین و منابع طبیعی که پیوند ناگسستنی با زندگی ب*

 *در حفظ آن کوشا باشیم.
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 یزددانشگاه  ،مهندسی آبخیزداریدانشجوی دکتری علوم و  -ابراهیم عسگریمهندس 

 

 

 
 

نویسم طبیعت شما بخوانید منابع طبیعت )منابع طبیعی یا طبیعت ...!؟ من می را به دل. دارم برایتان پیشنهادیک 

را  هااین همه ها؛رودخانه و آبشار زیبای صدای و ها و استقامت درختانسبزی علف ها،گل خوش عطر و بزنید طبیعی(

 گویند که خدایی هست که همه ما را آفریده وی زیبا و عطری مالیم و خوش به تو میببین و گوش کن که با آوای

 زندگی و کنیم زندگی آن در که آفرید ما برای را زیبا این طبیعت کرده است. خدا خلق را زیبایی هایصحنه همچین

 اجزای از یک هر .احترام بگذاریم هآفرید خدا که طبیعتی به این که کنیم یادآوری خود به باید بگذرانیم بنابراین گاهی

 انجام هاآن حق در توانیمما می که ظلمی ترینبزرگ و کشدمی نفس داشته و جان زندگی و ما همانند طبیعت این

 وقتی شود کهآدمی متوجه می آفریده خدا که طبیعتی باشد. با دقت درها مینادیده گرفتن آن یا و بردن بین از دهیم

بوده و  مشخص طبیعت کار روال اما. بردمی بین از را آن حتی و کندمی زباله از پر را درون آن شود،می آن وارد کسی

های بسیاری دهد. به همین دلیل این طبیعت درسنمی تغییر را کارش از این بشر شیوه انتقام خاطر به هیچ وقت آن

 اطراف خود در که ها را آموخته و در زندگی خود به کار بریم. این طبیعتبرای زندگی ما دارد که باید این درس

 بهتر زندگی ساختن برای آن از و برده را لذت نهایت آن از کنیم، استفاده آن از تا آفریده برایمان خدا را بینیممی

 اما کنیم، استفاده بهتر زندگی منظوربه آن از تا آفریده ما برای را طبیعت این خدا است که نماییم؛ درست استفاده

 از سهمی که دارد وجود جانوری گونه گیاهی و هزاران نیست، ما و برای ما مختص فقط طبیعت این که باشد یادمان

 هاآن از را حق این انسانیم کهاین دلیلفقط به توانیمنمی ما و هست هم هاآن برای طبیعت این دارند، طبیعت این

 چرا و انسان چرا که کنند، درک را انسانیت چیزی هر از قبل زنندمی اقداماتی چنین به دست که کسانی کاش. بگیریم

 !اند؟شده آفریده متمایز موجودات سایر به نسبت

خورد؛ بنابراین وقتی می رقم هاانسان زندگی ما هاآن واسطه به که دارد قوانینی طبیعت یا به تعبیری منابع طبیعی

 گوییم زندگی ...یعنی می گوییم طبیعت یقیناًمی
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 محقق اردبیلیدانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری آموخته کارشناسی ارشددانش -نازیال عالئیمهندس 

 

 
زندگی « کرونا»جایی که بود. از آن کرونا دشمن انسان و دوست طبیعتخواهم از این جمله شروع کنم می

 هروند در کشورهای مختلف را مبتالمیلیون ش چندمیلیاردها نفر در جهان را مختل کرده و تاکنون بیش از 

کاهش ؛ منشأ تحوالت مثبت شد -زیستطمحی -زمین  کرده اما همین ویروس مرگبار برای کره

کرونا باعث  تأثیرشهری ناشی از قرنطینه خانگی تحتچنین رفت و آمدهای درونهای صنعتی و همفعالیت

در غلظت ذرات آالینده در هوای شهرهای دارای سابقه آلودگی به شکل محسوس کاهش پیدا کند.  ،شد

به یاد کاریکاتوری افتادم که  ه فکر همه را مشغول کرد.ها دوبارسوزی در جنگلحال بود که آتش همین

کردند کرد جنگل پر از آتش شده بود، پرندگان و پستانداران یکی یکی از جنگل فرار میاینطور توصیف می

پدرش گفت، پدر بیا حال بود که یکی از درختان به  تا زنده بمانند، درختان تماشگر این اتفاق بودند؛ در این

توانم هم از این جنگل فرار کنیم. پدرش پاسخ داد: نه پسرم ما آفریده شدیم تا ایستاده بمیریم. در آخر میما 

 های زمین را.سوزی جنگل ریهکند و آتشهای انسان را نابود میبگویم کرونا ریه

عت را شاهد ها و ممانعت از تخریب طبیهمراه رفع آلودگیزیست بهتر، بهامید است هر سال شاهد محیط"

 "های الهی را ارج گذاریمباشیم و قدر نعمت
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 داتشگاه مالیر داری،کارشناسی مرتع و آبخیزدانشجوی  -نیلوفر علیپورمهندس 

 

 

 

های ما چقدر است و یا شغل و کنیم، داراییکنیم، کجا زندگی میکند چقدر در این کره خاکی عمر میفرقی نمی

کنیم و تخریب حرفه و عنوان ما چیست، مهم این است که یادمان باشد همه ما در این دنیا در یک کشتی سفر می

تفاوت نباشیم و به آنچه در این است که نسبت به طبیعت پیرامون خود بی کند. مهمقسمتی از آن همه ما را غرق می

کند دهد حساس باشیم. احترام به طبیعت، احترام به زندگیمان است. مسئولیت انسانی و اجتماعی حکم میآن رخ می

ولویت قرار ر اکه در کلیه شئون زندگی خود اعم از زندگی شخصی و خانوادگی و زندگی شغلی خود، حفظ طبیعت را د

های تولیدی و اقتصادی از منابع طبیعی است. تولید اکسیژن و تلطیف هوا، بسیاری از فعالیتدهیم. هم اکنون منشأ 

های آب زیرزمینی، های سطحی و تغذیه سفرهجذب گرد و غبار و گاز کربنیک، کاهش آلودگی صوتی، کنترل آب

های صنعتی و دارویی، تولید عسل، تولید چوب، تنوع زیستی و حفظ و تولید خاک، تولید علوفه دام، تولید فرآورده

برداری بی رویه از منابع طبیعی منجر به ها و مراتع هستند. بهرهترین ثمرات جنگلمحلی برای تفرج از مهم

 رود.سالی رو به ضعف و نابودی میترین تنشی همانند خشکچکشود به نحوی که با کوپذیری آن میآسیب
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 کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهراندانشجوی  -یوضیع یمرتضمهندس 

عنوان خلیفه خود قرار داد و در سکونتگاه او، از هر چیزی به صورت متعادل و متوازن ا و زمین را آفرید و انسان را بههخداوند عالم آسمان
ن قرار داد تا بنی های انساای برای نسلبینیم را ودیعهچه در زمین و محیط زندگی میخلق کرد. پرودگار عالم، منابع طبیعی یعنی هر آن

. حکمت قرار دادبادانی آن خاک آفرید و پرورش داد و او را مأمور آبرداری نمایند. آری خالق یکتا، انسان را از آدم با تدبیر از آن بهره
ر گره پذیه حیات و ممات منابع طبیعی تجدیدای است که حیات و تداوم نسل بشر بخداوند تبارک و تعالی در آفرینش زمین به گونه

برداری منطقی از منابع طبیعی آن، زندگی خاکی را به وی سپرده است تا با مصرف و بهره یاست. به نحوی که مدیریت این کرهخورده 
 کند.   می تأمینهای آتی خود را نیز نسل

و حرفه و عنوان ما چیست، مهم  کنیم، دارایی ما چقدر است و یا شغلکنیم، کجا زندگی میخاکی عمر می یکند چفدر در کرهفرقی نمی
کند. مهم این است کنیم و تخریب قسمتی از آن همه ما را غرق میاین است که یادمان باشد همه ما در این دنیا در یک کشتی سفر می

منابع طبیعی دهد حساس باشیم. این قدم اول حمایت ما از چه در آن رخ میتفاوت نباشیم و به آنکه نسبت به طبیعت پیرامون خود بی
کند که در کلیه شئون زندگی خود اعم از زندگی مان است. مسئولیت انسانی و اجتماعی حکم میاست. احترام به طبیعت، احترام به زندگی

 لویت قرار دهیم.وشخصی و خانوادگی و زندگی شغلی خود، حفظ طبیعت را در ا
به  تجاوز کشد و تخریب وهای خود را میکشورمان آخرین نفسطبیعی  اکنون تن رنجور منابعسفانه أدانید متطور که میولی همان

خواری گسترش ریزگردها، فرسایش خاک و نابودی منابع آبی در پدیده زمین .های منابع طبیعی به حد اعالی خود رسیده استعرصه
 های ساکن آن مناطق شده و کشورمان در معرض تهدید و بیابانی شدن قرار گرفته است اکثر نقاط کشور بالی جان انسان

تری بخود ز شدت بیشکاهش حمایت و کم لطفی دولت و مجلس شورای اسالمی از سازمان متولی منابع طبیعی روز به رواز طرف دیگر 

کشد از باشد که انسان خجالت میناچیز می اجرایی بقدری کم و یها و مراتع با مقایسه با سایر دستگاهااعتبارات سازمان جنگل !گیردمی
ری دولتی کاجنگل. های روان و احیاء و اصالح مراتع نیستزدایی و تثبیت شنهای وسیع بیابانآن نام ببرد دیگر خبری از اجرای طرح

کاران توان مقابله با آن را قاچاق چوب معضلی شده که دست اندرهای شمال و رویه از جنگلبرداری بیهم تعطیل شده است، بهره
فرسایش خاک بیداد  میلیون اصله از درختان بلوط از بین رفته و81طوریکه هخوبی ندارند، ب های زاگرس هم حال و روزجنگل .ندارند

های حمایت شود.تر میام را ندارد و روز به روز فرسودهس دمیلیون رأ 18مین علوفه اول مراتع در جهان دیگر توان تأه رتب .کندمی

از زیر بار مسئولیت شانه کند و همه دیگر کسی از مرتعداران حمایت نمی .تعطیل شده است های جهانی تقریباًالمللی و اجرای طرحبین
خود قرار بدهند و نگذارند  گیران تراز اول کشور بیش از پیش مقوله حفظ منابع ملی را در دستور کارتصمیمکاش  حال ای !کنندخالی می

چرا که اگر آب و  .پذیر خدادادی را از انهدام نجات دهندروت تجدیدو نابودی قرار گیرد و این ث وماین موهبت الهی بیش از این مورد هج
 ود و خواهیم مرد.خاک جنگل و مراتع بمیرند ما نیز ناب

 بیعی سبز مساوی است با زندگی سبز.توان گفت که منابع طدر یک کالم کلی می
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 تهران تحقیقات و علوم واحد ،آبخیزداری ومهندسی علوم دکتری -دکتر آرزو غالمی

 

 

 شود ناز دهیسپ تا منتظر بغض به بسته یگلو با سمانآ

 شود باز بهار در یاغنچه تا باران ازین غرق خاک

 محکومست سخت سبزه رستن ستیمجان مرگ که ینیدر زم

 مسمومست شهیهم تا هوا و رگزه شود وا نم یاغنچه

 ستیزندان که ابر تا در قطره دنییرو به سروها مجرمند

 ستیز دیبا چگونه و کجا تا یروزگار محکوم نیدر چن

 هاغرور آدم ادگاری یزییپا شهیهم ییهافصل

 جا به سبز یروزها از مانده دادن جان رنگ به ییهالحظه

 انسان انتیخ از دو مست هر یزخم نیزم و غردیم آب

 جانیب و دهیتک ییهاجسم راندیم شیخو بر دوش خاک

 باردیم دهیسپ تا آسمان دلم زرد یهاگونه شد سیخ

 کاردیم بهار یهادانه روحم کش ستم نیبر زم

 شود قطع تبرکه یهادست مجازاتست محکم محکمه

 شود سرد دهیسپ در تا ستین یسبز تپنده قلب چیه
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کاشاندانشگاه  ،مهندسی آبخیزداری دانشجوی کارشناسی ارشد -هندس رحمان غالمیم  

 

از پشت پنجره اتاق وجود نداشته  یزمستان یشب مهتاب کیبرف در ی انقره یدانه ها یباالتر از تماشا یلذت دیشا

آن روزها  . میریرا از سر بگ مانیهایداد که دوباره بازیرا م ییروزها دیبرف نو یهابارش دانه نینخست یباشد. تماشا

ا از پشت بام ها ر یادیبرادران بزرگترم برف ز چون  تر بودم. چرا؟بود من خوشحالیمتر نیبارش برف سنگ ههر چ

 یها را سوراخ و سعدل برف یقطب یموهایاسک یها لمیها مانند فکردند و ما بچهیها پشته مپارو و پشت خانه

آشپزخانه به  لیبا وسا یبردارم ول نیسنگ لیتوانستم وسایبودم و نم یهست کودک ادمی. میخانه بساز میکردیم

از ساخت خانه  پس  قرار است چه کنم؟ ایکردم که گویکار م یشتافتم و با چنان تالشیکمک برادر و خواهرم م

زمان که ما . هممیکردیم ییرایاز آن ها پذ یبرف یهاو در خانه میکردیرا دعوت م مانیهادوستان و عموزاده یبرف

 یهادرباره ساخت خانه ییرایدادند و پس از پذیاقدام را انجام م نیهم زین میزندان عموفر میدادیکار را انجام م نیا

  ترک کردم یبزرگسال دیخود را به ام یبچگ یگونه روزها نیو ا م،یکردیصحبت م ندهیآ یبرف

 کیها از پشت پنجره اتاق از دوستانم ساعت یکیمن و  شدیکه بارش برف آغاز م یزمان ینوجوان یهاسال در

که تختم کنار  نیا یسال برا لیدر اوا شهیهست هم ادمی. مینشستیبارش برف م یبه تماشا یروزمدرسه شبانه

راحت بارش برف  الیفصل بارش بتوانم با خ عکه موق نیجدل داشتم فقط بخاطر ا میهایهم اتاق ریپنجره باشد با سا

  را تماشا کنم

آن زمان در  یهایبرف و باز زشیدر خانواده ما به وجود آورد که بعد از ر یبرف سنت دنیبار در عتیطب یسخاوتمند

از شاهنامه، گلستان و بوستان  ییهارم برادر و خواهر بزرگترم داستانگ یچا کیو پس از صرف  میشدیخانه جمع م

 یاندک برف است و آفتاب تموز عمر :گفت:یبه ما م ادرمبر شهیخواندند. و همیم مانیهشتم و ... برا ،خوانیسعد

. االن که پا به سن میرفتیبه گوشمان به خواب م یپند سعد نیکردن ا زهیو با آو «زمانده است و خواجه غره هنو

ها و هستم که لذت یکنم مانند کودکیم لیبرف تحص یهامرتبط با بارش یهااز رشته یکیام و در گذاشته یجوان

گرم و خشک به  یهابرف کم شده و من هم در استان یهاارشرا گرفته باشند؛ هر چند که باش کودکانه یهایباز

 .ها را مرور کنمآورم و دوباره آن ادیگذشته را به  یمحفوظات ذهن توانمیخوشحالم که م یبرم ولیسر م
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دبیرستان اولآموز پایه دانش  -سارینا غالمی  

 

 

 

دنیای زیبا  گیرد، اگر تو نباشی چنینمایع حیاتم؛ ای که تمام وجود هستی به بودن تو زنده است، با بودن تو جان می  

ن، ما با تو چه یترترین تا بزرگشود. ای جایگاه موجودات از کوچکای سوزان مبدل میو پرشکوهی به ویرانه

 ایم.؟کرده

چ کس را یارای مقابله با تو تازی که هیچنان بر ما میمهری ما، آنای و از سر بیکه تو اکنون از ما دلسرد گشته

کنند هیچ کدام به ن که از تو رزق خود را دریافت میها به دنبال سود خود هستند و آنانیست. آنان که در اقیانوس

چنان بر سرشان ها پی ببرد اما تو آناند تا کسی نتواند به راز آنرا محل دفن اشتباهات خود کردهو ت و ؛فکر تو نیستند

 .ریز از مهلکه را نیز دارا نیستندآوار شدی که فرصت گ

و آرامش را دانی، آری ما تا تو ای منبع الهام چه را که از دست ندهی قدر نمیگفتند تا آنچنین میبزرگان کهن ما این

ای گسستنی. چنان که توان لحظهست نازند ما را با تو پیوندیها یخ میدانیم؛ بی تو زندگیاز دست ندهیم قدر نمی

نگی ما تو را نهد که ما را توان جبران نیست. ای تو که هزار رنگ اما بی رز تو خدشه عمیق بر زندگانی ما میجدایی ا

 آموزی.ینت بر ما استواری و صالبت را میا جوش و خروش سهمگایم. ولی تو بمدفن فرزندانت کرده
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علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه  ،مرتعداری آموخته کارشناسی ارشددانش -زهرا فتاحیمهندس   
 

 

 

 

 "نام خداوند طبیعت دوستبه"

 ی درختان بجز هوای پاک، میوه، سایه و زیبایی به بشر قدرایم درختی انسانی را آزار دهد؟ هدیهآیا تا بحال شنیده

ایم های بلوط را چگونه جبران کردهی خدا در زمین !!!!!( چه بوده است؟ و در عوض ما، مهربانی جنگلاس )خلیفهناشن

کند ؟! ای را ویران میکشاند بنای خانهکه جنگلی را عمدا یا سهوا به آتش میاید آن؟! آیا تا بحال با خود اندیشیده

هایی که ام مرگ گوزنام، دیدهری من دیدهکند ؟! آاندازد ؟! نسلی از موجودات مختلف را منقرض میسیلی به راه می

های آبی پناه بی پای خانه بدوش، مرگ خرگوشهای بیاند، مرگ الکپشتها زنده زنده در آتش سوختهدر شیار سنگ

اش و مرگ انسانی طبیعت دوست. بیا و های سوختهبر سر تخم بکی یک کچشم فرزند مرده، مرگ انتظار بیهوده

تر از این طبیعت را آزار دهی، چرا که گذشت من و تو پایان سیلی خانمان برانداز، پایان مرگ بگذر از این که بیش

 .درختی، کبکی، الکپشتی، خرگوشی، گوزنی و در نهایت انسانی خواهد بود. باشد که طبیعت ما را حالل کند
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دانشگاه علوم و تحقیقات تهران علوم و مهندسی آبخیزداری،  دكتری دانشجوی –فاطمه فروتن مهندس 

  آبخیزداری

 

 

 
 بولوار زیبائیست ....

از نگاه های مدل باال ... که با چنارهای جوان ی و مکانی برای خودنمائی اتومبیلاهای حاشیههمراه با بوستان

 .نظیر استدانند بیگذشته را نمی مردمانی که

 ام ! با بوی لطیف درختان بیدمشک ...ن گذراندهاما من که کودکی خود را با چنارهای که

های پر از آب، ها در کنار جویهایی که النه آناند و خرچنگآن فرو برده در ی که درختان بید سری زیبائبا رودخانه

 .کردرویای کودکانه مرا دوچندان می

گلی آن منطقه بر زیبائی  های مست که بر دیوارهای کاهه با درختان گردو و انار و نسترنباغات زیبای آن منطقه همرا

 .افزودبهار می

 توان یافت ...ها میتر اثری از آنکه اکنون کم
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  کارشناسی دانشگاه لرستان دانشجوی -یفاطمه قدممهندس 

 
 

 

دیگیر  هیای دودی های تنفسی  و یننیکآلوده و دود و دم شهر پشت ماسکبعد از یک هفته کاری سخت در هوای 

 برای یوض کردن حال و هوا از شهر بنرون رفتم. زندگ  از چشمم تنره و تار شده بود.

با خود گفتم ذهن و روحم را هیم ییک خانیه تکیان   هایم حس یک خانه تکان  را داشتم.شندم در ریهنفس یمنق  ک

 بر لب جوی بروم و گذر یمر ببننم. بکنم 

ای از ایین ها را دیدم. چند دقنقهو گذر ابرسمان گرفتم وردم و پاهایم را در آب گذاشتم و سرم را رو آآ هایم را درکفش

حال خوشم نگذشته بود که برخورد چنزی با پاهایم را حس کردم. چنیدتا بریری خیال  و پوسیت تخمیه و پفیک و... 

د و تا شعاع چند متیری م تا رسندم به گروه  که به گردش آمده بودنطور با پای برهنه جوی را دنبال کردبودند. همان

نهاییت  و در دادندبا مهربان  تذکر م  هاآنزیست که به ز حامنان محنطااطرافشان را پر از زباله کرده بودند و گروه  

یضیو  روز من حس خوب و خوشحال  خودم را در ایین کیار دییدم و آناز  ها شدند.آوری زبالهبا یکدیگر مشغول جمع

 .کنمگونه با دوستان جدیدم سپری م ها را اینگروه حامنان شدم و آخر هفته
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زدیدانشگاه  ،یزداریارشد آبخ یآموخته کارشناسشدان – ییقشقا یمحمد بهلولمهندس   

 

 "زاگرس"

شوود موادرم  میرد و دنا میی زاگرس، با زاده شدنم، مادرم میهامهتاب در دامنهاره باران شبی بیستگویند: در نیمه می

 پروراند ن پر برفش میدر داما که زاگرس چگونه مادرانه مراو این

های چیل   قهقهه کبکشودد از بارانش، برایم گواراترین میهای بعآلود درههای گلجاشیر و آویشن آببینم: طعم می

ام شووم  الوتبتش اسوتواریپاشد و بورر  میاش، به رویم زندگی میهای همیشه مه گرفتههایش، سینه کشبلندی

 کند ها را بخار میها را هرار و غمشود و گرمای وجودش شادیآموزد  جان و روحمان یکی میمی

کنود  فشارد و مهربانی میهایش چنان در آغوش میچون آشناترینهایش را همترین مهمانخواهم دید: چگونه غریب

 اند اند و آمدههای عمیق پیکرش آمادهداند برای مرهم گذاشتن بر زخممی گویی که

 های زاگرس نهفته است   حیرانم: که چه قرابت ژرفی میان آواز دیلمان البرز و هی هی چوپان

 ماندم اش در دامان زاگرس همیشه کودک میای ک                                    
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دانشگاه تربیت مدرس ،مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشددانشجوی  -زینب قیصوریمهندس   
 

 

نویسد و ذهنم درگیر ساخت و کند و دستم میدل نوشته؛ هر چند که اسمش دل نوشته است اما زبانم فقط بیان می

کشم چیزی که طبیعت االن بدان دار طبیعت را خوب به یدک میساز در دل سبز طبیعت است و فقط شعار دوست

ذاریم تا شاید خودش دستش را روی زانوهایش بگذارد و بلند شود زیرا نیاز دارد این است که آن را به حال خودش بگ

جای حفظ و حراست از طبیعت با رفتار و افکار پوسیده خودمان کمر آن را شکستیم و برچسب اصالح و ترمیم بر هما ب

 آن گذاشتیم. طبیعت:

 سارد نه تو آن راطبیعت تو را می ط: طرز فکرت را عوض کن و بگذار افکارت نفسی از ته دل طبیعت بکشد تا بفهمی

 .ب: بهترین روش را انتخاب کن که بتوانی آن را احیاء کنی

 .کشد پایت را از روی گلویش برداری: یادت باشد طبیعت زنده است و نفس می

 .کندکوب میهای قشنگت که زمان گفتن همه را میخع: عمل کن به تمام حرف

 .توانی از خودت شروع کنی و تندیسی باشی برای دیگرانت: تنها تو می

شاید بهتر باشدکه بجای کاشتن یک دانه در دل خاک برای جوانه زدن و تا رسیدن به یک درخت کامل یک دانه 

نند. زمانی که های نه چندان دور پر شود جامعه از این افراد که با فکر عمل کر دل وجودمان بکاریم تا در آیندهتفکر د

کنی آینده زیبا از همین طبیعت زیبا ترسیم می آینده بندانتت میبری و برای دلدل طبیعت با تمام وجودت از آن لذ

گرفتیم گیرد که در بند تو اسیر است. طبیعتی که روزگاری برای ما درس عبرت بود و ما از آن الگو میسر چشمه می

 دهیم تا آن را بسازیم.ساختیم االن همه چیز برعکس شده و به طبیعت الگو میو زندگی خودمان را بر اساس آن می
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گنبدکاووس دانشگاه ،مهندسی آبخیزداری آموخته کارشناسی ارشددانش -زهرا کوهی مهندس  

 

 

 

 

 "درد و دل کره زمین با خدا"

 

نگاهی به آسمان کرد و گفت: خدایا میشه یکی هم به فکر  شدکه قطره اشکی از چشمانش جاری میزمین در حالی

ین دهند یکی نیست بهشون بگه اد انجام میهخواهایی که هر کاری دلشون میانسانباشه؟:خدایا گالیه دارم از من 

 کنترل بشه، ءخاطر اینکه مدیریت جامع آبخیز اجرا نمیشه و سیل باید از منشاههایی که روی من جاری میشه بسیل

کنوکارپوس است  و ی درختانی مثل اکالیپتوسهای سیل شهری بخاطر ریشهیکی نیست بهشون بگه یکی از علت

 شوند وث فرسایش خاک میهایی که دارند باعشه و از طرفی این درختان با گردههای شهری میکه وارد فاضالب

هام میخوره بعدش آب دریا میاد باال و خاک من هم شور کنه و همه آبام نفوذ میهای اکالیپتوس میره تا عمقریشه

های هایی که دغدغهدهم به انسانمین گفت کره زمین تو را بشارت میتابی کره زمین دید به کره زخدا که بی میشه.

تو را دارند و آن آبخیزداران هستند من آبخیزداران را خلق کردم تا مدیران کره زمین برای حفظ آب و خاک تو باشند 

کره زمین  .ای کره زمین هم آبخیزداران را بپذیرندهکه انسان که آبخیزداران رسالتشون انجام بدهند الزمو برای این

 خندید خیلی خوشحال شد و از خدا تشکر کرد.که از شدت ذوق می
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 تربیت مدرس دانشگاه ،آبخیزداری مهندسیآموخته کارشناسی ارشد دانش -ابوطالب کهریزیمهندس 

 

 
کند که چگونه بمیرد؟ گرسنه و آزاد یا های روی تله خیره شده و به این فکر میای که به دانهغمگینم همانند پرنده

ها و مراتع قدم کنیم. یک روز در جنگلها را به درستی اجرا نمیدانم برنامه درستی نداریم یا برنامهسیر و اسیر؛ نمی

دانی چرخ گردون با ما چه کرد؟ یک تن مبتالی هزار درد شد که نمیرف این صدا شنیده میزدم که از هر طمی

رویه بر منابع طبیعی ی بیردها در اثر فشار و استفادهی این دایم. کمی با خود اندیشیدم دیدم که منشأ همهشده

ده که حتی دخالت مختصر بشر نیز های شکننده بوبومها به صورت زیستبومتر این زیستپذیر است که بیشتجدید

دهد. با عنایت به این که های ناپایدار سوق میبومها را به سوی زیستها شده و آنسبب ایجاد سیر قهقرایی در آن

برداری نامناسب و بیش از حد دهد. با این وجود بهرهسطح وسیعی از کشور را مراتع خشک و نیمه خشک تشکیل می

های مرتع و بیابان شده که حاصل آن کاهش عمر بومشناسی زیستهم خوردن تعادل بوم هاز منابع طبیعی سبب ب

سالی، رانش زمین و گیاهی و بیابانی شدن اراضی، تشدید خشکمفید سدها، افزایش آمار سیل، از بین رفتن پوشش

ها های طبیعی، توان این عرصهبرداری از عرصهلیل نبود یک الگوی مناسب در بهرهفرسایش خاک شده است. به د

های بزرگی با رحها در حال افزایش است و همواره طهای ناشی از آنروز به روز در حال کاهش بوده و خسارت

شوند. آور در کشور شروع شده؛ که پس از مدت کوتاهی بدون دستیابی به نتیجه مثبت، رها میهای سرسامهزینه

هم مراقب تمدن  روند. باها شکل گرفتند، با خشکی و بیابانی شدن هم از بین میها در کنار آبطور که تمدنهمان

عنوان کارشناسان منابع طبیعی باید خاک را حفظ کنیم. اگر بتوانیم یک بوته سبز کنیم، کاری را خود باشیم. ما به

شکالت تغییر نگرش مدیران و حل این مایم. یک مثقال پیشگیری بهتر از یک کیلو تداوا است. راهانجام داده

برد درمان به سمت راهبرد پیشگیری، تفکر سیستمی و مدیریت جامع آبخیز است. بی گذاران از سمت راهسیاست

تر و دادهای طبیعی بسیار کمشک اصالح ساختارهای کشاورزی و منابع طبیعی برای کاهش خسارات ناشی از رخ

 د. وباید برای جبران خسارت متحمل شهایی است که تر از هزینهمنطقی
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شهرکرد دانشگاه –منابع خاک  تیریمد یدکتر یدانشجو -زهرا گرامیمهندس   

 

 

 

 

 

ها دراز کشیده بودم. دیدن آسمان آبی و شنیدن صدای باد لذت روی در کوهستان بین بوتهساعت پیاده ۳بعد از 

شد. فکر دیدم که آرام آرام به من نزدیک می ای بزرگیو اطرافم را نگاه کردم. خرس قهوهداشت. دوربینم را برداشتم 

تر شد و خیزشش را برای حمله دیدم ناخوداگاه بلند مان کم و کمرود ولی وقتی فاصلهه خودش را میکردم دارد را

شدم و فریاد کشیدم. خرس وقتی قد و باالی من را دید و فریادم را که از روی شجاعت بود شنید، پا به فرار گذاشت 

دانست که من در برابر پنجه و دندان هایش هیچ قدرتی ندارم. خرس بزرگی که با یک فریاد فراری شد، نیازی و نمی

 اسلحه و چوب و چماق نداشت!!!! به
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، دانشگاه مالیرمرتع و آبخیزداری -مهندسی منابع طبیعیدانشجوی  -یدیفاطمه مجمهندس   

 

 
 

 

" خُسرٍ یاِنَّ االنسانَ لَف "  

 میاز نسل فراموشکار! توو تکور یآورد: ا شیمرا به خو عتیطب یندا نیدر کوهسار، طن ینادره رُز وحش یجووجست به

 نیچنو اتیوح یوهیوم نیکودام یِدر  و رفتم؛ینوو در آوووپ  و  ینشیآفر یتو را برا یسخ یاهیو من چون دا یشد

ورور و بطالت توسوت،  یِاعال یِالماس، که تجل یبه مشت یابیدست یبرا یتا به کِ ؟یآریرحمانه تبر بر جانم فرود میب

و انگشوت  خسورویوست؛ کو  کت اکانیگَردِ ن نیبه ذرات وبار بنگر! ا ؟یساز یخون جار بارانیو جو یدل من بشکاف

 شی! ورق در قدرت و اعداد، رسالت خونیدلبران بر دهان مورچگان ب نیلبِ لعل و زل  مشک ،ی. آن تاج شاهدونیافر

و تو اهول شوعار!  گرمهی. من تنبیزنیبه رخسارم چنگ م وسانهیما یدر تالش نیزم یِ وست یِماریب و چون یابرده ادیاز 

که احساس شورافت را  "نیزم نجاتِ"و توهم  ییگزافه گو نیمباپ! ا منی س ز جورم ا یخراشیخصمانه م نیچو چن

کمور  ،یفراتر نهو میرا از گل تیتو تواناتر است و خواهد بود.  ا ازهمواره  نیبدور افکن! بدان که زم زاندیانگیدر تو برم

! بهتور اسوت یانبووده نیواز شی و ییوگ دهمیام ادامه میچنان به هستو هم بندمیبه هالک کاملت از سطح خود م

 "ما را نابود کند! نیزم دینگ ار ": یبرآور ادیفر
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  ، دانشگاه ارومیهعلوم و مهندسی آبخیزداریدکتری دانشجوی  -منظر محمودیمهندس 

 

 

 

 
اش را گم کرده حاال بجای آب پساب ای که آواز ماهیان کولیها شده، رودخانهشناسم که شاعر زبالهای را میرودخانه

های زیبا و ها گم شده با رنگنند. تصور کن گلی، میان زبالهخواها چه شاد آواز میآورد و بجای ماهیان، زبالهمی

 ها ...های پرشور و چه دردناک است اسارت گل در میان زبالهجوانه

 بیاییم در طبیعت معادله ساده را پیدا کنیم، بیالن آب و انرژی را برقرار کنیم. 

 ها تقصیر ماستزیباست کندن بوته زندگی

 در مسیر گذر هر چه نازیبایست آن تقصیر ماست               

 بیاییم تا در نگاه تشنه آب برای مصرف خوب و درستش  

 نهال صرفه جویی را بکاریم              

 بیایید تا قدر این نعمت بدانیم

 که در بحران خاکستر نمانیم              

 بیایید از بهر حفظ آن بکوشیم

 وجود درختان را ارزش شماریم               
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 لییمحقق اردبدانشگاه  ،یزداریآبخ یمهندسارشد  یکارشناس یدانشجو -گلویمرادزاده قوجه ب دهیوحمهندس 

 

 

 "طبیعت"

يرُ: كسانى كه ايمان آورده و إِنَّ الَّذِينَ آَمنُوا وََعمِلُوا الصَّالِحَاِت لَهُْم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِْن تَحِْتهَا الْأَنْهَاُر َذلَِك الْفَوْزُ الَْكبِ

اين است ]همان[  ،روان استها هايى است كه از زير ]درختان[ آن جوياند براى آنان باغكارهاى شايسته كرده

 البروج« 11»رستگارى بزرگ 

ست كه پروردگار ا اي از بهشتیفهماند زمين با طبيعت بی نظير خود نمونهين همان وعده حق است كه به ما میا

سازيم كه خود از آن گريزانيم! متعال براي ما وعده داده، حال سوال اين است چرا با تخريب آن براي خود جهنمی می

 ما معتقديم تاريكی وجود ندارد مگر در نبود نور و جهنمی موجود نيست مگر در نبود بهشت..

 زين همه لطف كه برما دارد

 واي از آن روز..

 كه يك لحظه فقط قهر كند

 ندهد آب..

 هوا را به خودش حبس كند

 آسمانش تاريك...

 جنگلش توخالی..

 من بگويم برزخ

 بگو نابودي.. تو
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بیرجنددانشگاه  ،آبخیزداریکارشناسی ارشد  -خالد مرادی مهندس  

 

 

پروازی و عشق میان پیوندی داری، تو خود همراه آسمان روح ناپاکی، تو دنیای این بر باریمی باران، چه ای مبار  

دارننگه سنگ با خواهندمی را ها، توسیاهی ایوان بر باریدن است حیف را تو  

شود نرم سنگ دل ایدیده آید، آیا سر هشکوف سنگ دل ز ایدیده کرد، آیا اسیر را آب سنگ با شودمی مگر  

درخت با هم آب و معشوق با شود، عاشقمی اسیر لیلی با مجنون گویممی من  

گفت خواهد تو به باران کردی، فراموش کاشتی که را ایدانه جای اگر گفت بزرگم پدر  

سیاهی، و سنگ به دارد کار چه وقت، زاللی هیچ کردی خاک را سنگ اگر اما  

.یافت اهیخو را آن کجا و کی نمیدانی تو "... کسی هر برای .…آسمانی هر زیر و …زمینی هر بکار، باالی را نیکی پس  

کندمی حکایت (سبزه و درخت) عشقش جدایی کند؛ ازمی شکایت چون زمین از بشنو  

...( و لهزلز و سیل) اندنالیده زن و مرد زمین این نفرین اند؛ درببریده درخت گلستان ز که زمان آن  

خویش وصل به جوید باز روزگاری روزی اهلش، خویش؛ با اصل ز ماند دور که ایدانه هر  

 

".بکاریم پیوندی جدایی، هر بین و ایدانه سنگی، هر جای به که روزی امید به"  
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انعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگدانشگاه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری  -نیواسیدپدرام نیمهندس   
 

 
 
 ها خواهد داشت...گاه که از آسمان نیلگون، قطره اشکی بر زمین فرود آید، داستانآن

 آید، آرزوها خواهد داشت...ای که از فراز رویاهایش به زمین قطره
 امید درماندگان و پناه تنگ دستان خواهد بود...

 بخیزداری( خواهد داشت...)بشریت و متخصصین آ اشهایی به واسطهآمدنش آموخته
 اش خواهد بود...سرنوشتش در زمین، واجب به واسطه

 غفلت از آن، هرز و طغیانگری او خواهد بود...

 اش آه و آبخیزداری خواهد بود...در کشورم آموخته
 دو در کشورم، صاحب سرنوشت نامعلوم خواهند بود... چرا که هم اشک الهی و هم واجب سرنوشت او، هر

 هایی خواهند داشت...ها هم، داستانواسطه
 ها خواهد بود...واجب ها خواهد داشت و بر اولین(، دینجانشین خداوندگار زمین )مسئو

 ها خواهد داشت...هایش داستانها و قولقضای آموخته
 ها خواهد بود...که در اشک الهی سیالب                      

 و                                                        
 ها خواهد بود...هایش، بیکاریآموختهدر دانش                                                 

 
چنین اهمیتت وجتود متخصصتین آبخیتزداری در دل نوشته فوق در یک قالب داستانی با بیان اهمیت نزوالت آسمانی و هم

هتای آبخیتزداری های الهی است که دیدگاهی مبتنی بر اعتراض به مسئولین در زمینه کم و کاستیینه مدیریت این نعمتزم
 های آبخیزداری کشور ایران را دارد.چنین عدم توجه به اشتغال فارغ التحصیالن این رشته در جهت حل بحرانو هم

 اشک الهی: نزوالت آسمانی

 اریاش: متخصصین ابخیزدواسطه
 جانشین خداوندگار زمین: مسئولین
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دانشگاه تربیت مدرس ،علوم و مهندسی آبخیزداریدانشجوی دکتری  -هوئیمهندس مهین کله  
 

 

 

 ها ما و بر گرفت نفس به زد شبیخون دوباره امسال

 دهداین غریبه آشنا، بر تن وطنم بوی آشنایی می سهمگین هایتازیانه

 دشتستان و العظیمهور و بلوط دست کودکانشده سوتکی به هاستسال 

 و کارونم را نوازاند صدای گلوی اروندو می

 را رودم زاینده جانبی هاینفس خراشید امروز گان،گذشته تدبیری بی و خاک تازیانه

  غبار شده افطارش و گرد چیزی نیست، جز ریزگرد، طوفان رفته، سحریش خاک روزه در ایران

 ایران است..... سینه خس خس صدای سفره، این نجوی

 گرفت، تا من و تو ما شویم هایشاننفس و آنان که خاک بیاد دستان افتاده بر

 نفس کشیدی سالمتی به وحشت کویر این از چو

 صدای خشکیده ما را برسان 
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