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 دستخط مدریمسئول

 پیامبراکرم )ص(:

تَحَفَّظوا مِنَ االرضِ فَاِنَّها ُامُّکُم َو  

لَیسَ فیها اَحَدٌ یَعمَلُ خَیرًا اَو شَرًّا اِالّ 

 وَ هِیَ مُخِبرَة بِهِ.

رید که هب منزله ی مارد شماست و هرکه روی زمین کار بد یا خوبی   حرمت زمین را بدا

 می دهد. کند، از آن خبر

 

 

کار است، چرا  گان آش گاه وژیه منابع طبیعی رب هم اهمیت و جای

که تمامی موجودات زنده و غیرزنده متارث از تغییرات محیط 

زیست هستند. رد صورت وقوع تغییرات اقلیمی و محیط 

زیستی؛ انسان، جانوران، گیااهن و بنااهی اتریخی نیز دچار 

 می گردند. اختالل

وندی است که از مجموهع موجودات،  منابع طبیعی، موهبتی خدا

منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که رد اطراف هر موجود زنده 

می  وجود دارد و ادامه حیاتش هب آن وابسته است، هب وجود

 آید.

 

 

رد و  بیابان و بیابان زایی رب کیفیت و چرخه طبیعی ارث می گذا

نتایج زیان باری ربای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بنااه 

دارد. رد جهان امروز، مسئله بیابان زایی، یکی از مهم رتین و 

کالت تمدن انسانی است و نقش انسان رد  حادرتین مش

گسترش بیابان زایی بسیار چشمگیر است. منابع طبیعی، ربای 

بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی انگسستنی میان 

 انسان و طبیعت وجود دارد.

وند همه نعمت اهی خود را رد عالم طبیعت، ربای رشد و تعالی  خدا

آدمی آفریده است و انسان را خلیفه و مالک این نعمت اه 

گان موظفند ربای حفظ منابع طبیعی  قرار داده است. فلذا هم

 بکوشند.

رد پایان از تمام همرااهن محترم نشرهی، اعم از اساتید، اعضای 

ی دیگری   هیات علمی و دانشجویان محترم که ربای انتشار شماره

 از نشرهی اتغ ما را یاری کردند، بسیار سپاسگزارم.

 

 و من الله التوفیق

 محمدصادق رهبانی

 مدریمسئول نشرهی اتغ


