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 دیباچه 

که فرصتی حاصل شد تا برای پاسداشت و تکریم اندیشمندی فرزانه در قالب برگزاری بارالها از این     

وظیفه کنیم شکرگزاری کرده و دعا   انجام  "ندا آمد، قدر نعمت را بدانیم"مراسم و چاپ کتابی با عنوان  

ی بیکران هاها را بدانیم و حمد و سپاس گوی همه نعمتکنیم تا ان شااهلل الیق آن باشیم تا قدر نعمتمی

 الهی باشیم.  

و ارائه الگویی   قراخیلی  زاده هدف از این تکریم، سپاسگزاری از زحمات پروفسور دکتر قربانعلی نعمت     

ارائه الگو به صورت نوشتاری و به برای جامعه می  خصوص در قالب کتاب، این ویژگی را دارد که باشد. 

 ند از بینش، رفتار، تجربیات و عملکرد الگو بهره بگیرند.توانمیها سالیان متمادی ماندگار بوده و نسل 

قربانعلی نعمتدر سیره  پروفسور  ایمان، مسئولیت ی زندگی  قراخیلی،  کوشی، پذیری، تالش و سخت زاده 

حدود بیست   جانباینواجبات و ترک محرمات، توکل به خداوند متعال و داشتن هدف متبلور است.    انجام

در مراحل مختلف تدوین این کتاب که نظر هر یک از دستیاران،    چنینهم شناسم.  میسال است که ایشان را  

را می استادان  ایشان در جمالتی  دانشجویان و  به عظمت و برکت وجود شریف  ) مرد چونهم خواندم  ؛ 

صول همیشه پا به کار، مرد خستگی ناپذیر، ندا آمد، قدر نعمت را بدانیم )این شعار پس از معرفی رقم پر مح 

بزرگ  این  ماست  و چراغ ندآ بود که برای رقم نعمت مطرح شد و در حقیقت کاربرد دوگانه ای دارد(، چشم

، تالش ایشان در یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ ُأوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ،  گنجینه علمی،  مرد میدان

 ترینمهربان  و د و برکسی پوشیده نیست، درحمایت، پیگیرترینتولید و تبدیل علم به عمل، بسیار مشهو

 فرد پیگیرترین داخل تولید از حمایت و در ترینمهربان ام، درحمایتدیده  به حال تا که  بوده  استادی

زاده عزیز، انسانی صادق با نعمت  پروفسور با بهتر فردایی به باشند، مرد علم، اخالق و معرفت، امیدمی

،  ٰ  وََأنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىمند برای آینده اسالم، کشور و مردم،  ناپذیر و دغدغه تالشی خستگی

نداد،   یاد  من  به  استاد  نکودانستن؛ حیف  استاد  قدر  عمل،  و  علم  با  استاد  را  دانش  و  علم  سرای  گلشن 

، زندگی ساده، میراث بزرگ، انسانی متعهد بارور ساختنددر دانشجویانشان  نده  های کارساز و سازراهنمایی 

 پی بردم.   ، ناپذیر، مرد علم، اخالق و معرفتگرا و خستگیو جوان

از طرف ریاست محترم دانشگاه کشاورزی و منابع   زاده قراخیلینعمت  قربانعلیپیرو معرفی پروفسور       

ی سال در نظر گرفته شده و برای تکریم و موافقت شورای علمی بنیاد طبیعی ساری که استاد برگزیده 

 های متعددی ، برنامه 10/6/1400و تائید بنیاد ملی نخبگان در تاریخ    9/4/1400نخبگان مازندران در تاریخ  



، در آبان ماه  زاده قراخیلینعمت شود از جمله؛ نوشتن و انتشار کتاب یادنامه استاد  برای این تکریم باید اجرا  

علوم در نظر گرفته شده است. ازاین رو، کتاب حاضر با حمایت بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه    1400سال  

  علوم   ه دانشگامحترم    است ی)ر  یانسری  ی موریت  اسدالهدکتر    یآقا  ژه یبه وکشاورزی و منابع طبیعی ساری،  

علوم  دانشگاه    و فناوری  )معاون محترم پژوهش  یردشتی پ  الههمت(، دکتر  یسار  یعیطب  منابع   و  یکشاورز

کشاورزی و منابع طبیعی ساری و همکاران علوم  شگاه  دان میروابط عمو  (، یسار  یعیو منابع طب  یکشاورز

زاده، خانم رضایی و آقای بنیاد نخبگان مازندران )مهندس حبیبی، مهندس علی اصغری، مهندس حسین  

 کنم.ی این عزیزان سپاسگزاری میبرارجانی( آماده شده است که صمیمانه از همه 

 

 آزادبخت محمد دکتر
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 فصل اول  

 

 زادهنعمت دکتر  ینامه زندگی 
 

 

 ساری طبیعی   منابع و کشاورزیعلوم  دانشگاه نباتات اصالحاستاد 

 و  

 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
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 مقدمه 

 آغاز کنم.  یحیی منرا با عنوان:ام نامهم که زندگی مندعالقه     

  

 چرا یحیی من؟

محوریتی دارد که مجموعه رخداد های زندگی وی، پیرامون  تحقیقاً هر کسی در زندگی خود، مرکز و یا       

برای دیگران پند و اندز و یا عبرتی باشد. دوران کودکی من )البته اکثر هم تواند میو گردد میآن موضوع 

ی همراه بود. فقر عمومی،  هاینشیبکشاورزی( بسیار با فراز و  های  خانواده سن و سال من در روستا و در  

سنگین   ابتدائی کار  با  کشاورزی  فرسای  طاقت  کشاورزی، و  محصوالت  بودن  ارزش  کم  ادوات،  ترین 

ی شدید تابستان و  گرما  ، ایتوسعه های  کانات بهداشتی و درمانی، نبود زیر ساخت کشاورزی سنتی، نبود ام

نوای  مناسب، همدم و هم   هایگرمایشی و سرمایشی، حتی لباسازم  سوز سرمای زمستان و نبود هر گونه لو

زیستند، سر پیشینیان ما، چه آمده و چگونه میشمسی(. بر    1340و 1330ما بود )دهه    های عصراکثر بچه 

الْإِنْسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا  )است  ها  ظرفیت وها  استعداد ها و مشکالت مادر، بروز و ظهور  داند. اساساً، سختیمیخدا  

. سوره بلد(  4، آیه  که ما انسان را به حقیقت در رنج و مشقّت آفریدیم )و به بال و محنتش آزمودیم  ،فِی کَبَدٍ

ها در مواقع بحرانی و و ظرفیت حقیقی آن شوند  می  مرد کهو مشکالت زندگی است  ها  سختیدر  ها  انسان 

 . رسدمیدر ایام فراوانی، بروز داده و به منصه ظهور 

سازنده باشند و دیگران را به حقیقت هستی، نزدیک کنند. در   حامل پیامیاساساً زندگی نامه ها باید       

دگی  ، سعی شده که گوشه هائی از واقعیت های زن شودمی این زندگی نامه کوتاه که به چند دفتر تقسیم  

خود را به تصویر کشیده، تا شاید دریچه ای برای آنهائی باشد که می خواهند با توکل بر خداوند تبارک و 

نهراسند و در دل سختی ها، آرامش و رضایت حقیقی باری تعالی را ها سختیتالش و پشت کار، از  ، تعالی

، هیچ افتدمی برگی از درخت ن  چیه  کهاست    نیا  م، یباشجستجو کنند. آنچه که باید بدانیم و باور داشته  

بَدِیعُ  اراده کند.     خداوند تبارک و تعالی  او  آنکه   مگر  ، رسدمی ، هیچ باری به منزل نشودمینطفه ای منعقد ن 

ها و زمین است و  آفریننده آسمان  او)  فَیَکُونُ  کُنْ   لَهُ  یَقُولُ   فَإِنَّمَا   َأمْرًا   قَضَى   وَإِذَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  

سوره مبارکه    117، آیه  که گوید: موجود باش، موجود خواهد شدچون اراده آفریدن چیزی کند، به محض آن 

 بقره(.



 3   ◼زاده دکتر نعمت  ینامه ی زندگاول:  فصل

اول درنمایممیرا در چهار دفتر کوتاه خالصه  ام  نامهزندگی        اخذ دیپلم . دفتر  تا  باره دوران کودکی 

های آوردسوم اخذ دکتری، دفتر چهارم، دست  دفتر دوم، دوران کارشناسی ارشد، دفتر  سمتوسطه، و لیسان 

 علمی و پژوهشی و در نهایت سرگذشت و چرائی یحیی من. 

پیامبر را، اوالدی نبود دارد. ذکریای    ذکریا  حضرت  به داستان    اشاره   کهیحیی من، عنوانی است       

ابراهیم خلیل  ( و استمرار دین حنیف حضرت  و همواره نگران حال مریم مقدس )مادر حضرت عیسی  

    .حضرت زکریا  بود ، و خداوند دعای ایشان را مستجاب    نمودطلب ذریه و نسل طیب    ، به درگاه الهی

به   ، به وی وعده فرزندیفَیَکُونُ  کُنْ  لَهُ  یَقُولُ  فَإِنَّمَا  َأمْرًاوَإِذَا قَضَى  در سر پیری، از همان زاویه  و    کرد

و زحمات کشاورزان و گوشه هائی ها  سختیدلیل  ه  داد و چنین شد. در مقام تشبیه و استعاره، و ب  یحیینام  

  شمسی و در   1364ان جوانی، در سال  از فقر و رنج حقارت )ظاهری( را که چشیده بودم، من هم در عنفو

در خواست رقمی پر محصول،   ، یابتدای راه اصالح ارقام برنج، و در عالم معنی، از خداوند تبارک و تعال

فردی    رای ،زرس، با کیفیت پخت و خوراک ارقام محلی، دارای عطر و طعم همانند ارقام محلی را داشتم  زود

بیگانگان بوده و هستم. ر به  متعصب به کشورم و دینم هستم، واقعاً نگران حال کشاورزان و وابستگی کشو

رس، با کیفیت پخت و خوراک ارقام محلی،  ام )رقمی پر محصول، زود  و برای برآورده شدن آرزوی جوانی 

سال تالش مستمر نمودم. هر روش ژنتیکی و اصالحی    34دارای عطر و طعم همانند ارقام محلی ( بیش از  

   ای محقق نشد.نمودم، اما چنین خواسته  امتحان را ، مستیدانمیستیم و توانمیکه ممکن بود، هر راهی که 

  باشدمیاگر مشیت خدا به آن تعلق بگیرد، حتماً دارای تاریخ وقوع  ای  واقعه  هر  کهشک نداشته و ندارم       

 -منعقد  مادر. و نه نطفه ای در رحم  افتدمی (. تا زمان آن فرا نرسد، نه برگی از درخت فرو نو اذا قضی امراً )

، از لطف خدا مایوس نشده و از کار گاه هیچ. با همین پشتوانه معنوی،  گرددمیو نه رقمی اصالح  شود  می

سالگی(، و در   65پیری )در وقت    کهایننشدم )به تاسی از ذکریا پیامبر علیهم السالم(. تا    خسته  زینخود  

سال تالش مستمر خودم و همکاران بسیار    34بازنشستگی و در شرایط غیر منتظره ای، پس از  ی  آستانه 

خوبم )دکتر اوالدی، دکتر افخمی، مهندس باقری، مهندس آقاجانی، سرکار خانم مهندس امامی، و آقای 

( و با استفاده از پرتوتابی اشعه گاما از اسفندریاری و جمعی از دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی

مرا، که همانا دو رقم برنج پر   یحیی)با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران(، خداوند    60چشمه کوبالت  

ی کیفی ارقام هاویژگیبرابر عملکرد ارقام محلی و با تمام    5/2الی    2، با  روشن و شهریارمحصول  

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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(. ما  یحیی من به من هدیه داد )  خوراک همانند ارقام محلی و معطر(محلی ) زود رسی، کیفیت پخت و  

مجید  و شهید    احمدی روشننیز، به پاس خدمات ارزنده شهداء هسته ای، و جان فشانی های شهید  

است، به نام مبارک این دو شهید   خود کفائی برنج کشورنوید بخش    راکه  یارقام، چنین  شهریاری

ان شااهلل، در آینده نزدیک دو   ار مزین نمودیم. در همین فرایند، یعنی رقم طارم روشن و رقم طارم شهری

نام های، رقم قدس )به پاس سر بیدار و تن خسته  هی رقم روشن و شهریار بهاویژگی رقم دیگر با همه  

( نیز نامگذاری و به جامعه کشاورزان زاده فخریسردار شهید سلیمانی( و رقم فخر )به پاس زحمات شهید  

تحقیقاتی خوب   میت  و  وفادار  ید حیات باشم و یا نباشم، دوستان)چه در آن روز در ق  گرددمی کشور اهداء  

  خواهند داد ) انشااهلل(. ادامه رابرکت من، این راه پر
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 دفتر اول 

 از تولد تا دیپلم( )

 قراخیل 

)شاهی سابق و علی آباد   شهرقائم و در جنوب شهرستان   باالتجنقراخیل روستائی است واقع در بخش       

  حدود   جمعیت آنراه های مختلف( این شهرستان، واقع شده است.  کیلومتری )از    12-10و در فاصله    اسبق(

7000   ( قراخیل  .باشدمیخانوار(  2001نفر  تبار مردم  گویش    ، طبری  به  از  شهرقائمو  یکی  که  ی 

 کنندمیاست صحبت  زبان مازندرانی هایگویش 

 و   پسر  از این روستا بوده و سه  ء، قرا  از طایفه  و  لیاص  انئیروستا  از  یکی   )پدر بزرگم(،   آقا  گت  حوممر     

بود. من )قربانعلی   دختر   پنج  و  پسر  ی چهاردارا  و  خانواده   بزرگ  پسر  (، پدرم)  الهنعمت  .داشت   دختر  چهار

 دومین پسر این خانواده می باشم.زاده( نعمت

  که   هم  من  .کردندمی  در یک خانه زندگی  هم  با  آقا  تگ   حاج  یعنی  پدرش،   با   (پدرمنعمت اله )مرحوم       

  مادربزرگم  و  پدربزرگ  با   ( بودم بالطبع، بودمها  دختر  و  هاپسر  نیب  در  پنجم  فرزند   و  پسرها  نی ب  در)  دوم  فرزند

های خانواده   و  نداشتوجود    یرسم  مدرسه  لیقراخشمسی(، در    1330)دهه    ام یا  آن  کردم. در  یزندگ  )با هم(

 ش، ر یمد  آقا  ، (دهدیم  اجازه   ذهنم  که  جاآن  تا)  داشتای  خانه  مکتب   .دانستندیم  نوشتن  و  خواندن   یمحدود

  آموزش   یبرا  هاکالس  عمده   .بود  اوریم(  منطقه)  سوادکوه   اهل  اصالتاً  و  داشت  نام   میمق  رزایم  فردی به نام

فقر اقتصادی   ، خانوادگی  طیشرا  اوالً،  .بود  کیکالس  آموزش  دنبال  به  یکس  کمتر  و  بود  قرآن  خواندن  و  قرآن

در پیکره اجتماعی جامعه،    تضاد بین علم و دین، ثانیاً، متاسفانه )به غلط(، نوعی  دادنمیو اجتماعی اجازه  

شناختند میدینی و مروج فرهنگ سکوالر  )نظام پهلوی( را به بی   ، دولت وقتساری و جاری بود. متدینین

داران را به انسان های دگم و سنتی  غیر دینی، جامعه دینهای خانواده ها و )واقعاً همین گونه بود( و دولتی

 ای در قراخیل مدرسه شمسی(    1340، تا آن ایام )اوایل دهه  ند. به هر حالنمودمیو بی فرهنگ، متهم  

 5 نیسن در هم من مرکز سواد آموزی خاصه، آموزش علوم دینی بودند.  هاخانهمکتب. عموماً نداشت وجود

از   باز شد.خانه  مکتب  به، پایم  مستمع االزادو به صورت    ترم )علی محمد(بزرگ   برادر  همراه   به  یسالگ

ی سنین هابچه   ر یسا  با   سهیمقا  در  سن،   کمی  رغم یعلبودم،    مندعالقه   درس   به  ار یبسیی که ذاتاً،  جاآن

 م. بود سرآمد نسبتاً باالتر، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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و  مسجد  داخل  در  ، میمق  رزایمخانه  مکتب      داشت  قرار  تدریج  جامع   و   شدند  جمع  هاخانهمکتب  به 

 پنج  یرسم  مدرسه  نیاول خوشبختانه    م، شد که   ساله(  7د. هفت )دادن  یدولت  یرسم  یهامدرسه   به را  شیجا

 گردید. تأسیس شمسی( 1340اخیل ) قر در ، تیهدا مدرسه کالسه، به نام

یکی از نکات جالب که نقش تعیین کننده ای در استمرار انتقال فرهنگ دینی از نسلی به نسل دیگر      

بود   این  ها    با  کهداشت  دینی جامعه، دست روی دست ها خانهجمع شدن مکتب  رهبران  ، خوشبختانه، 

به هیات   بلکه   نرفتند، )خاندان پهلوی(    مرام سکوالر دولت وقتو بیکار ننشستند و زیر بار    نگذاشتند 

نقش  رو  یمذهب و همان  آوردند  بخشیدند.خانهمکتبی  استمرار  قرانی  در هیات  را،  بارز چنین   ها  نمونه 

، تحت عنوان هیئت قرانی امام  حاج جالل عیسی نیانهضت دینی در قراخیل را، شخصی به نام مرحوم  

کرد  میشمسی( و در هر شب جمعه، هیئتی را بر پا    1339زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( آغاز نمود )

و به صورت دوره ای در منازل افراد اهل هیئت، اجتماع قرانی برپا بود و جمع کثیری از مردم محل را، قران 

ترم عضو این سالگی به همراه برادر یزرگ   6تم از سن  وفیق داش . من نیز تدادمی، آموزش  احکام دینو  

 هیئت شوم. 

  کی  و(  کالس)  اطاق  دو  با  ی، لگِ  مدرسه  نیاولخوشبختانه،    ، دمیرس  یسالگ  هفت  سن  به  هنگامی که     

 ف یشر  یآقا  و  دیگرد  تأسیس   ، تیهدا  یدولت  مدرسه  نام  به  لیقراخ  جامع  مسجد  کنار  در  (دفتر  )راهرو

 جالب   .دی گرد  لیقراخ  کالسه  5  مدرسهرسمی    معلم  و  ریمد  نیاول  ، بود  روستای کفشگرکال   اهل  که  یسبحان

 تحصیلی   مقطع  پنج  وکرد  می  اداره   (اقطا  دو  در  البته  درس را )   کالس  5  ، معلم  کی  فقط  ، که  دیبدان  است

ه مدارس، تدریس  گوناین ی بسیار موفق  هاروش  . یکی ازنمودمی  سی تدر  ، را)از کالس اول تا کالس پنجم(  

هترین و بود. به همین دلیل، همواره ب  ترپائین ی  هاکالسان  آموزدانش ی باالتر به  هاکالسان  آموزدانش 

 ند. شدمیمبصر کالس انتخاب موفق ترین شاگردان کالس 
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 دبستان 

 مرحوم)  مپدر  مضاعف  دیتاک  و  لیتحص  به  پدربزرگم  ژه یو  توجه  لیدل  به  کردم،   اشاره   که  هگونهمان     

 به  را   خود  فرزندان  کمتر  که  هاخانواده   ریسا  برخالف  و  مبود  مندعالقه   درس   و  مدرسه  به  یلیخ  (الهنعمت

 رونی ب  و تحصیل  مدرسه  از  رای( آنها  کشاورز  امر   به  کمک  یبرا  )  لیتحص  نیح  در  ای  و  فرستادندی م  مدرسه

  راها  رنج  و  های سخت  همه  ام(،   خانواده   مجموعه)  پدرم  و  مدربزرگ پ   )ترک تحصیل(،   کردند میمحروم  برده و  

  :گفتندمی ند وکشیدمیبار زندگی را خود به دوش  و کردندمی تحملراساً 

 

 .دی نباش کور هاثل مام و یدشو باسواد ، دی بخوان درس دیبا شما

 

 )البته  داشت  مشکل  واقعاً  یاقتصاد  نظر  از  کهای  خانواده   کی  در  ئی، ابتدا  مدرسه  شاگرد  ی(قربانعل)  من     

  لب  و  خانواده   ، وفاق و همدلیتیمیصم  و   صفا  امّا( به دنیا آمدم ، داشتنداقتصادی    مشکل  محل  اهل  اکثر

با   راکودکی    یئرویا  امیا  .نمودمیی اقتصادی را، شیرین  هاتلخیهمه    ، عاطفه   و  محبت  و  مهر  از  زیر

 تا   و  منضبط  نسبتاً  شاگرد  .کردم  یسپرام    مادربزرگ  و  پدربزرگ   با  ، نهگابچه های  شیطنتهمان لطافت و  

  ، پدربزرگم  سرگذشت  خیتار  به  نسبت  اصهخ  ، کنجکاو  اریبس  ، حال  ن یع  در  م، بود  خوانس در  یحدود

 و  هاداستان  و  منشست یم  (آقا  گت)   بزرگم  پدر  کنار  در  هاساعت   اوقات  یگاه  . مدادمی  نشان  عالقه  اریبس

 .مکردمی  گوشسراپا    را  یو  یگرسنگ  و  فقر  ، اربابان  جور  وها  سختی  ، رنج  و  درد  ، اندوه   و  غم  از  پر  سرگذشت

  تا   دندیکش  چه  هاآن  که  مفهمیم  ، نویسممیرا  ام  نامهو دارم زندگی    هستم  یسالگ  67  نس در  که  ناال      

 که  داشتند   اصرار  چرا  . حال می فهمممیشو  معالِ  و  آدم  ما  تا  خوردند،   دلها  خون  چه  ، میهست  نیا  ما   ، امروز

آنها )پدر بزرگم( سعی   . به عبارتی، میشو  مطلع  آنها  اندرزسراسر پند و    سرگذشتاز    و  میبدان  را  آنها  خیتار  ما

  ،شانی ها  دل   درد   با  و  کنند   سبک  را   خودغم و اندوه    بار  تاریخ زندگی خود، نه تنها  امیپ  انتقال  باکه،    کردندمی

 دنباله ب  هاآن   ما هم از زندگی آنها درس عبرت بگیریم.  بلکه  نبرند،   گور   به  را  یزندگ  مشقت  بار  ینیسنگ

 سنگ   بودم و  امگذشته   یزندگ  خ یتار  به  مندعالقه   اریبس  و  گوش  سراپا  واقعاً  ، هم  من  و  بودند  شنوا  یهاگوش 

خیلی به حساب می  پدربزرگم  صبور او  اعتماد    آمدم،  بزرگ کرد  میبه من  با من صحبت و چون  ساالن 
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 آموختم پدر و مادرم از ابتدا که بود یدرس ، یصبور و بلند طبع ،متانت امّا بود،  کم سن من  اگرچه .نمودمی

 .مدادمی پس (پدربزرگم نزد) را  امتحانشبه تدریج  داشتم حال و

فرود  پر  یهاداستان   از  پدربزرگم  مرحوم      و   هاخرابه  کردن  آباد  ی، تنگدست  و  فقر  ش، ا  یزندگ  فراز 

 اشغال  ی، افه ئطا  تعصبات  با  زیگر  و  جنگ  ، ارباب  جور  ی، اله یقب  یهای ریدرگ  (، ها  باتالق  و  یجنگل   یهان یزم)

 - پنهان  ، مردم  سینوام  و  اموال  چپاول  در  هایاتوده   یارکش ، یروستا  در  توده   حزب  گرفتن  قدرت  ی، شورو

  پاکاران  و  یاتوده   اوباش  و  اراذل  توسط  حرمت  هتکترس    از  ، فهئطا  نیمتد  و  دانیسف  شیر  از  یبرخ  شدن

 10  از  شیب  تِلوت )  و  کنار  یمرز  منطقه  کربِ  یها  جنگل  در  اصهخ  ، ها  جنگل  در  (ارباب  یها ه شت)گما  ارباب

 ن ی چن  قدرآن   ، شدمیحمل    انهیمخف  و   شبانه  به صورت    آنها  یبرا  آذوقه  تدارک  و  (روستا  از  دورتر  لومتریک

  بارها   بلکه  بار، ک ی  نه  گذار بود که تأثیری کالم داشت و  جاذبه   می برا  پدربزرگم،   اندوه   و  غم  از  پر  سرگذشت

به حرف هایش    قدرآن.  مدادمی  گوش  آنها  به  ئیبایز  به   و  منشستمی    پدربزرگم  دل  درد  یپا  در  بارها  و

بودم   با آنگوئ  کهمانوس شده    با  (پدربزرگم)  رمردیپ  آن  ، که  بود  آن  من  یبرا  باتریز  ها زندگی کردم.ی 

  ،مطلب  اصل  از  )آرامش پدربزرگم(،   من  یبرا  این کار  وکرد  می  آرامش  و  یسبک  احساس  شیهاصحبت

 . بود تریعاطف  و ترن یریش

 متانت  ، پدرم  یچارگیب  و  یسخت  سراسر  نامهی  زندگ  و  پدربزرگم   نامهی  زندگ   فرود  و  فراز  ، دیترد  بدون     

سختی   مادرم  تصور  از  ش ی ب  گذشت  و  خدا   به  توکل  ، نگاه   یبزرگ  ، طبع زندگی، در   یریگ شکل   در  های 

 ن یا   از  را  خداوند  و  نمودند  می ترس  میبرا  هاآن   که  مشد  به تدریج، آنی   و  داشت   یقیعم  تأثیر  ، من  تیشخص

 سپاسگزارم.  اریبس بابت

 

  ردان بیگاری م

  اریبس  ، ما  سرنوشت  و  ما  به  نسبت  و  دلسوز  ، مهربان  اریبس  ، بود  ایمطهره   زن  )نَنِه بزرگ(  مادربزرگم     

  اریبس  دوش داشت،   بر  را  ساله  70  بیقر  نیسنگ  فقر  ، بود  ده ید  فراوان  یهای سخت  یی کهجاآن از  .بود  دلواپس

هرگز )تا زنده ام(    .ریختمی  اشک  ش، سخت  یها  گذشته  از  حاتیتوض  با  دائماً  و  سلیم النفس  ، لک دناز
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 (الهنعمت)  پدرم  1یاریگبا از جمله،  هگرفتاریده ها مورد    از  یکی  درباره   ، مادربزرگم  مرحوم  :رودمین  مدای

 که:کرد میاو تعریف  .ریختمیو اشک گفت می

برای بیگاری فرا خواندند    را   ی روستا )قراخیل(هاخانواده ی از  تعداد  (خداد ک  یهاآدم  )محل  روزی پاکار     

  ،ینوجوان  دوران  در  پدرت  ، بروند  ی به منطقه کیاکال گاری ب  به  روز  10  مدت  به  فردا  ازباید    که  ندنمود  اعالمو  

 ها بود.  ی بیگاری، نیز در سیاهه داشت سال 15 فقط زمانی که

 :گفتادامه داد و ربزرگمماد     

  یسو  از  و  بود  بچه  هنوز  ، داشت  سال  ۱5  فقط  تپدر  اواًل  .شد  خراب  سرم  بر  ایدن  ، امی پ  نیا  دنیشن  با 

  رسمه که اشاره شد،  گونهمان  .ببردبه بیگاری    خود  با  تا  نبود   منزل  در  وقه ای(آذ)   آهی در بساط  چیه  ، گرید

 مادربزرگم گفت: .کردیم نی مأ ت خودش را یار یگب مدت یغذا  یکس  هر دیبا که بود نیا یاریگب

 ؟بکنم چه ، خدا یاگفتم  خود با .شد تار و ره ی ت چشمانم مقابل در ایدن     

کمتر کسی توان تامین آذوقه ساالنه خود را    کهنهادینه شده بود    هادر خانواده   قدرآن   ی، دستتنگ   و  رفق 

 الی خ و فکر نیچن اندوه  و  غم  در .ببردبه کیاکال   خود همراه پدرت به  تا  نبود   یزیچ داشت. در خانه ما هم، 

نرم و یا   سبوس  ی اوج )مقدار  هیهمسا  از  و  ، روم  یم  گفتم  خود  با  و  دیرس  سرم  به  یفکر  ناگهان  که  بودم

 از  را  برنج   یها  دانه  می ن  و  )غربال(کرده   الک  آنرا  سپس و  مکنیم  قرض  مرغ  یغذا  بهانه  به  (برنجقهوه ای  

  به   خود  با  )پدرت(  پسرم  تاکنم  می  آماده   ایقچه ب  در  گردو  عدد  چند  با  و  نموده   جدا  ، (برنج  سبوس)  اوج

. شودمیبزرگ است. راهی برای سیر کردن شکمش پیدا    خدا  کهم  گفتمی. عالوه بر این با خود  ببرد  یگاریب

سوره   3حقیقی به قدرت الیزال الهی، کلید باز کردن هر قفلی است. قران کریم در آیه    مانیا   کهباید بدانیم  

 مبارکه طالق می گوید: 

وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ .  رساند که حتی تصور آن را ندارندروزی میها  انسانخداوند از جائی به       

از جایی   و)  قَدْرًا  شَیْءٍ  لِکُلِّ  اللَّهُ  جَعَلَ  قَدْ   ۚ  الِغُ أَمْرِهِ  بَ  اللَّهَ   إِنَّ  ۚ    حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللَّهِ  عَلَى  یَتَوَکَّلْ  وَمَنْ  ۚ  

هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش    و  کندکه گمان نَبَرد به او روزی عطا  

 
 یروهاین ،که بود قرار نیا از یگاربی  . بود مرسوم  یتیرع ارباب زمان درمتاسفانه  ،که بودو دون شان آدم ها   ظالمانه یسنت ی،گاریب  1

ی در ایام حت انجام می دادند. گان یرا کاربرای مدتی معین،  ،امیا آن اربابان یبرا  دیبا)افراد ضعیف و بی چیز جامعه(   جامعه 2درجه 

خود را خود تامین کنند )بیگار تامین کند(. ایام بیگاری متغیر و از یک هفته تا دوهفته و یا  خوراک و خورد بیگاری، موظف بودند که،

 روزانه بود.
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ای مقرّر داشته است )و به هیچ تدبیری سر از تقدیرش  سازد و بر هر چیز قدر و اندازه را نافذ و روان می

 سوره مبارکه طالق(. 3، آیه نتوان پیچید

غم   نتوانست ، نداد امانش ش ترکید و گریه بغض ، دیرس جان یا به وقتی که را  مادربزرگم کند رحمت اخد     

 و کرد    قطع  را  شیها  حرف  ، کند  پنهان  خود  ده یچروک  و  معصوم  یها  چهره   پشت  در  را  خاطره   عظیم آن

 ،کردم  صرارا  و  دمیبوس  را  شلرزان  و  فیضع  یها  دست  ، شدم  ثرأ مت  اریبس  هم  من  نمود.  هیگر  به  شروع

ی هاگونهاز    را  چشمش   یها  اشک  ، ش رنگ   د یسف  دچاق   یها  هگوش  با  مادربزرگم  مرحوم  .دهد  ادامه

  و   داد  ادامه  لرزان  یها  دست  و  بّسممت  ظاهر  به  ی لبان  ، شکستهی  دل  با  و  دیکش  یآه  ، نمود  پاک  ده یچروک

 :گفت

 ادامه  ه، مادران  لطافت  همان   با  سپس   .دی این  ایبنده هیچ    ی برا  هرگز  و  برود  روزها  آن  ، پسرم  میبگو  چه     

 :گفت و داد

 طاقت  نه  و  میداشت  گفتن  نه  تأجر  . نهشدمی  خراب  سرمان  بر  ایدن  ، پاکار  (سروصدا)  هَیار  اریهَ  و  اعالم   با     

 ، گرسنه  یهاشکم  با  ، فرسا  طاقت  کار  .بردندمی  یگاریب   به  نیز  را  زنان  یحت   ، مردها  و  نوجوانان  ، هابچه   اعزام

. به هر حال کردندمیبا ما مثل حیوان رفتار    به دست،   قشاّل  دائماً  و  کتک  اًگاه  ی ها، حرمتیب  ، برهنه  یپاها

 . بود یرنج و درد پر روزگار

 یخستگ  ای  و  یتنبل  ترین کوچک   اگر   .بودند  مالحظه  یب   و  حمر  یب،  ظالم  ، خشن  یهاآدم  ، ارباب   نوکران     

 .دی آ دستشان ، کار حساب  هیبق ، خودشان قول به تا کردندیم مقابله ، ممکن وجه نیدتر یشد   با دندیدیم را

تخن  داشتیم،   خانه   بام  پشت  در  برنج  نه  فضای   و   النه  در  یمرغ  مه  آن  در  سبد.  در  گردوئی  حتی  نه 

 :گفتمی و کشیدمی آه  چنانهم ، مادربزرگم مرحوم .سهیک در یپول  نهدستی، تنگ

  ؟کنم چه یاخدا     

 اندوه   و  غم  در  .مرد  خواهد   ارباب  جالدان  شالق  ، کار  ر یز   در  و  ده روزه   مدت  نیا   در  نوجوانم  پسر   حتماً

  ی،نیچمقدمه   یکل  با  م و رفت  هی همسا  خانه   در  به  و  گفتم  یعل  ای  و  کردم  خدا  بر  توکل  م.سوخت می   منوجوان

پا دنگ )در آن ایام پوست کنی برنج با آبدنگ و یا    قرض کردم  نیم دانه یا چِپاهمراه    مقداری سبوس

 .صورت می گرفت به همین دلیل سبوس ها بشدت با نیم دانه ها مخلوط می شدند(
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  ، فردا  صبح   و  ده یچیپ  قچه ای ب  در  ، گردو  عدد  چند   پا( و بانیم دانه )اصطالحاً چِ  گرم  چندبه هر حال،       

ی دل  و   نینفر  و  ناله  یزبان   ، آلود  اشک  ی چشم  با  ، بود  یار یگب  گروه   افراد  نیترسال سن و    کم که    را  ت پدر

 م.کردبیگاری  بدرقه ، پردرد

 ی برا  را   غیبا  و  دنکن  آباد  (اصطالحاً)  را  ی جنگل  ای  هیناح  بود  قرار  و  بود  اکال یک  منطقه  در  یگاری، ب  محل     

 مصادره  ، بعد  سال  هفتاد  حدود  ی عنی  ، یاسالم   انقالب  از  بعد   غبا  نیا  .دنکن  احداث (  یاسکندر  رزایم)  یاشازده  

 آن را    یشمس  1359  سال   در  یعنی  بودم،   قائمشهر  شهرستان  یسازندگ  جهاد  ریمدکه    هم   من  و  دی گرد

   .) ببینید دنیا چقدر کوچک و باال و پائین دارد( م نمود اداره  یمدت

 شکم  با   یگاریب  در  پدرش  یروزگار  که  یکس  د.دار  نییپا  و  باال   و  ارزش  یب  ، کوچکچقدر  ایدن  ، دینیبب     

  ، فرار  شاهد  شپسر  حال  ، کند  ریگایب  اربابان  یبرا  ، شالق  یهاضربه   با  بود  مجبور  برهنه  یپاو    گرسنه

خاصیت   .داشتند  بیایی  و  روبُ  به  چه  روزی د  تاشدن همان اربابان و ارباب زادگانی بود که    یدر ه  ب  در  و  زندان

ن، کدام ظالم، کی،  گرفت. کدام سلطا  س عبرتدر  ، خی تار   از  و  بود  عاقل  دیباهمین است.    دنیای مادی

 به در بردند که من و تو می خواهیم راهشان را برویم. کجا، جان سالم

گاه )ستمکاران( خدای تو البته در کمین)  إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ .  در کمین است  خداوند  که  میبدان  دیبا     

إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ .  ماندی نم  داریپا  ظلمی  چ یه  و  است  عادلخداوند    مبارکه فجر(.سوره    14، آیه  است

مردم خود در حق خویش    یول  کند، ینمخدا هرگز به مردم ستم  )  یَظْلِمُونَ  َأنْفُسَهُمْ  النَّاسَ  کِنَّۚ  شَیْئًا وَلَ

 یرو   به   درها  همه  کهزمانی   و  یتنگدست  مواقع  در  خودشسوره مبارکه یونس(. خدا    44، آیه  دکننمی  ستم

ه خدا  است. دری ک   سنت الهی. این قاعده و  دگشای می  خود  بندگان  یرو   به را  دیام  در  است،   بسته  هاآدم

مَا یَفْتَحِ   است.  کس را یارای باز کردن آن  چه  ببندد، آن را دارد و دری که خدا  باز کند چه کسی توان بستن  

 )   وَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُوَهُ ۚ    بَعْدِهِ   مِنْ  لَهُ   مُرْسِلَ   فَلَا   یُمْسِکْ  وَمَا   ۚ  اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا  

   سوره مبارکه فاطر(. 2آیه 

 : کهل نمودنق ، بود برگشته بیگاری از که پدرمقول  از مادربزرگم مرحوم     

 د، نمودن ها  جنگل  کردن  بادآ  به  شروع  و  دندیرس  یاریگب  محل  بهپدرت به اتفاق  اعضای گروه،    هنگامی که

 به   ، گروه   سرپرست  یا   و  مسئول  بود.  تر ال سو  سن  کم  همه   از  تپدر  (نفر  20  )حدود  یگاریب  گروه   نیب  از

 نعمت :گفت گفت، اسمت چیه؟ پدرت  تپدر

 سرپرست گروه گفت: 
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 ی جنگل  اندرخت  کُنده های  ئیجابجا  ، با تبر  ان تنومنددرخت  قطع  ، دیهست  تر کوچک   همه  از  شما  پسرجان     

 جا آنکه    ی(امروز  فرغون  هیشب  یزیچ  ی)چوب  چرخ  آن  با  که  است  بهتر  ، است  نا ممکن  و  نیسنگ  یتبرا

)تِالر( است   یارودخانه   نیزم  یانتها  در   و  کرده   خارج  محل   از  ، کنندمی  کارگران  قیهب  که  ئیهاف علاست،  

ها نیست. پدرت  د و کسی را یارای بستن آنگشایمی  خدا  کهاین همان دری است    .دیزیبر  جاآندر  را  هاآن  و

 . گذشت  لاوّ  روز  دوان دوان به دنبال چرخ چوبی رفت و شروع به جمع کردن علوفه ها نمود.  و  شد  خوشحال

نیز قرار شد که این کار را   دوم   روز  ( ریخت.الرتِ)  رودخانهحاشیه    در  و  خارج  باغ  از  راها  علف  نوبت  نیچند

در روز دوم بیگاری، اتفاق جالبی رقم    ادامه دهد. در حقیقت این کار همیشگی پدرت در دوران بیگاری شد.

گاو نیز در طویله داشت و  و چندین    بود  ی سال  انیم  زن  که  علوفه  ریختن  محل  یهاه یهمسا  از  یکخورد. ی

  :گفت تپدر  به ظاهر از مکنت خوبی هم بر خور دار بود، به

 گاو   راس  چندهم،    من  همین بغل است، وام  خانه   یتوانمی  اگر  ؟دیزیر  یم  نجایارا  ها  علف   ، چرا  ، پسر  آقا     

  .دهم یم مزد شما به آن یازا در و زیبرام خانه  در علوفه ها را بیاور .دارم

پیرزن ) مادربزرگم ( با دستان لرزانش، و با بغض نفرت در گلو )از اربابان(، لبان مبارکش را جنباند و      

 داد و گفت:   -ادامه

  ی،اریگب  میت  سرکارگر  مبادا  که  داشت  مه   ترس  ، حال  نیع  در  اما  ، شد  خوشحال  یلیخ  تپدراگر چه،       

  : تو گف کرد قبول ی، دودل و لرز و ترس با ، حالبه هر .بزند کتک رااو  ای و کند دعوا با وی و شود متوجه

 باشد. 

 اشک  یهاحلقه  شچاقد   گوشه  با  و  برد  فرو  را  شی گلو  بغض  و  دیکش  ی قیعم  آه   ، مادربزرگم  مرحوم     

 : گفت و کرد پاک ، دیغلطیم اشده یچروک و دیسف  یهاگونه  یرو  بر یصدف چونکه   را چشمانش

 و  داد یو  به  ئیاغذ  ، روز  هرنه تنها،    ، هم  مهربان  زن  آن  و  تخلیه کرد  لفع  خانم  آن  یبرا  روز  7  تدرپ     

گار، و در روز   آن  در  ریال(. چنین پولی  3/ 5)جمعاً    دادمزد    او  به  ریال(  مین   )یشاه  ده  یروز هم،    آخر  سر

، از کجا دیبگشاای    بنده   یرو  بر  را  خود  رحمت  در  خداوند  باشد  قرار  اگر  .بود  یادیز  اریبس  مبلغ  آن شرایط، 

 ( طالق سوره  3 ؟ )آیهداندمی و چگونه خود 

  اللَّهُ   جَعَلَ   قَدْ  َأمْرِهِ  بَالِغُ  اللَّهَ  إِنَّحَسْبُهُ    فَهُوَ  اللَّهِ  عَلَى  یَتَوَکَّلْ  وَمَنْوَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ       

به او روزی عطا کند، و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت   ، و از جایی که گمان نَبَرد)  شَیْءٍ قَدْرًا  لِکُلِّ
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ای مقرّر داشته است )و به هیچ سازد و بر هر چیز قدر و اندازه خواهد کرد که خدا امرش را نافذ و روان می

 (.تدبیری سر از تقدیرش نتوان پیچید

  کرد   یم  پاک  چارقد سفید رنگشبا    را  ش یهاگونه   یها  اشک   ، کردیم  صحبت  که  پیر زن، همین طور     

   ی ندارد.تمام ، نفراتش و  نوکر و اب. ظلم ارببود یسخت روزگار ، گفتیم دائم و کشیدمی آه  و

 من   یزندگ  از  یبخش  ، پدرم  و  پدربزرگم  یزندگ  اندوه   سراسر   خیتار  و  مگذشتگان   سرگذشتبه هرحال،       

 درباره  مادرم  و چه از  مادربزرگم  از  هچ  ، پدربزرگم  چه از  آمد، یم  شیپ  که  یفرصت  ینترکوچک .  بود  شده 

 سبک  کردن  دل   درد  با   آنها  هم  .مدادمی  گوش  انشیهاحرف   به  تمام  دقت  با   و  مپرسیدمی  آنها  یزندگ  خیتار

حیا و حرمت پدر فرزندی و صالبت پدرم،    گاه هیچ.  گرفتیم  شکل  م به تدریج، تیشخص  من  هم  و  ندشدمی

به من اجازه نداد که از پدرم درباره زندگی سراسر غم و اندوه و سختی هایش بپرسم. مرحوم پدرم نیز،  

 .کردمیو هیچ گاه شکوه از کسی و یا روزگار ن نمودمیمراعات حالمان را 

 و زر صاحبان ، ارباب ستم  و ظلم ، فقر ، اهی سخت ها، روز  آن یزندگ بار غم داستان و هاآن  یهاصحبت     

 پا   از  تنها  نه  ها،   مرارت  وها  سختی  در  تا  ساخت  مصمممرا    و  گذاشت  اثر  وجودم  عمق   در  ریتزو  و  روز

  باشم   جامعه  و  ، خودم  یزندگ  احوال  و  اوضاع   رییتغ  صدد در  ی، تعال  و  تبارک  خداوند  بر توکل  با   ، بلکهافتمین

 و روح جوانمردی و دستگیری از همنوعان را در خود زنده نگه دارم. 

 

   زنان یار بیگ

 همه  امرزدیب  خداوند  .بود   یتیرع  و  ارباب  رجو   و  یشاه  ستم  مظاهر  از  گرید  یکنیز ی  زنان  یگاربی     

 را   یسخت   روزگار  زین  او   (باد  شانی ا  مبارکه  برروح  خداوند  هعواس  رحمت)  مادرم  مرحوم  .را  ما  پدران  و  مادران

 اندوه   و  غم  سراسر  داستان  ، مادرانه  حوصله  و  طبع  متانت  با  و  نشستم  یم  او   دل  و  درد  یپا  ها   ساعت.  گذراند

  ی اقتصاد  فقر   (.باشدیم  دردمند  اندوه   و   زخم  ،  مرهممستمع  گوش  ، قاًیتحق  )نمودمی  فیتعر  یمانبرا   را  خود

  شوهر  دوشادوشکشاورزی  کار  ، قد  مین   و  قد  یهابچه   و  خانواده   اداره   ترسخت  همه  از  و  یبهداشت  فقر  کنار  در

 در  گاوها  دنیدوش  ی خانه، شو  و  شست  ، پز  و  پخت  ی(، کارپنبه    ، حبوبات  ، غالت  ی، برنجکار)  مزرعه  در

  فقر  طیشرا   آن   در  نا فرزند  آوردن  ایدن  به  ، فرزند  10  یال   6  حدود  تیریمد   و  یهردارو ش  ی، داربچه   ، منزل
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  اصطالحاً )  یمحل  یهاه قابل   از طریق   یمعنو   و  یماد   امکانات   نیکمتر  با  منزل   دری  بهداشت  و  یاقتصاد

 . نمودمی ...، چهره سیاهی از آن ایام را ترسیم  و (زنا امِمِ

 :گفتمی( باد او بر یاله رحمت ) مادرم  مرحوم     

 ی زار  پنبهسر مزرعه    از  زمانی که  ، رات  خواهران  و  برادران  از   نفر  دو  که  بود  سخت   ما  بر  چنانآن   روزگار 

 ن یزم  به  را  پنبه  شب  چادر  که  نیهم  ، بود  شده   شروع  مانیزا  درد  ، میگشتی برم  (پنبه  کشت  ریز  یهازمین )

وسیله  هوسیله ایاب و ذهاب و یا حمل بار ب   امیا  آن  درورم.  ا یب  به دنیا    یابچه   تا  رفته  یاگوشه   به  م، یانداختیم

و هندوانه و خربزه را   وزه ق   با  پنبهگرم    لویک  20  بیش از  بود  مجبور  ییروستا  زن  هر.  نبود  نیماشتیلر و یا  

. دنکن  حمل  منزل  تا  دور تر، از مزرعهلومتریک  نیچند  از  ، سر  بر  گرفتن  با  و  ببندد  بزرگ  یها  شب  چادر  در

کیلو بار بر سر، با پای پیاده   20کیلومتر( با قریب    10اگر بگویم همین کار را از قراخیل تا شاهی )بیش از  

به ندرت، یک ونیم الی دو تومان پول تهیه کنند و با آن به سایر امورات   ند تا مثاًل یک تومان و یاآمدمی

ند و درت ها، ما را بزرگ کردند، به مدرسه فرستا . ببینید با چه سختی و مراکنیدمیزندگی بپردازنند، باور ن

 )پدران و مادران مان( نباشیم. مدیون آنهاامروز ما باید چه بکنیم تا 

 : گفتمی مادرم مرحوم .بود پدرم مرحوم دمهم و دوست ، صبور ، وقار با ، را مادرم کند رحمت خدا     

  ،اندوه  و  غم  از  پر  با دلی،  چشم  در  زده   حلقه  یها  اشک  با  . ویدیاین  کسچیه  یبرا  و  برود  اه یس  روزها  آن

 :گفتمی و کشیدمی آه 

 تا  صبح  از  هاآن  یگاریب  .رفتندی م  یگاری ب  به  دی با  هم  زنان  بلکه  نبود،   مردان  مخصوص  فقط   بیگاری،      

 در  توتون   زارعم  یبرا  ، خبری ب  خدا  از  اربابان   امر  به  زنان  یاریگب  .گرید  ی فرداها  و  فردا  دوباره   .بود  غروب

 : گفتیم مادرم مرحوم .بود مجاور  یروستاها

 ی روستا  با  که  بود  کال یارست  نام   به  ئیروستا   در  بردندیم   ی اریگب  به  را  ما  که  ع توتونمزار  ن یچن  از  ی کی     

 20  بیقر  ، صبحروز    هر  ، محل  پاکار  مباشرتبا    و  ارباب  امر  به  .داشت  فاصله  لومتریک  4  حدود  (لیقراخ)  ما

 زنان   از   یبرخ  ی حت  ، طی شرا  نیترسخت   در  و  ادهیپ  یپا  با  و  کردندمی  فیرد  را  جوان  اندختر  و   زن  30  یال

پر   یهاجاده   سخت  طی شرا  آن  در  گ(ن یل  ) تی ساپه  برهنه  یپا  با  و  نداشتند  هم  ی(کیالست  کفش)   شو گال

 ف یعف  زنان  نیا  که  بود  رحمانه  یب  قدر آن   اربابان  ظلم  .دنبرس  یگاریب   عمزار  به  تا  لگِ  واز تیغ و کلوخ  

 حاضر حتی    ، کار  روز  کی  یازا  در  یعنی  بردند؛یم  خودشان  با  خودشان  را   خود  (نهار)  خوراک  ، بایدرتیباغ
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چون گله    ، را  یاریگب   زنان  مجموعه  ، روز   هر  غروب  .بدهند  آنان  به  هم  خشک   نان  لقمه  کی   که  نبودند

 ، بهرا  گرید  یفردا  تا  رفته  خود  منزل  به   یکس  هر  و  ندگرداند می روستاهای خود بر    به  های گاو و گوسفند

 .کند  آغاز روال نیهم

 

   من تولد

  در )  پنجم  فرزند  و  مدوّ  پسر  ی(قربانعل)  من  ، روزگار  سخت  طیشرا  آن  در  و   یندار  و  فقر  ی فضا  آن  در     

 به  ده ید  قربان  مبارک  دیع  در ایام  یشمس1/2/1333  در  یاشناسنامه   سند  طبق   ی(، نفر  11  خانواده   کی

  ، مادرم  مرحوم  از  نقل  به  .نهادند  یقربانعل  را  ممنا  ، امیا  مناسبت  و  یخانوادگ  نتس  اساس  م. بر گشود  جهان

  و   دارو   نبود  ی، بهداشت  فقر  ، هیسوءتغذ  ، سخت  یهایماریب  ، گذرانده   را  یرنج  و  درد  پر  اریبس   ینوزاد  دوران

  :کردمی فی تعر مادرم مرحوم .بودند نوای من هم و همدم ، گرید مرض و درد صدها و درمان

 ،بود  زمستان   ، نبودت  ماندن   زنده   به  دیام  را  یکس  و  یبود  شده   ماریب  سخت  که  بود  تسال  چهار  حدود     

 کرده  دیام  قطع  شما  از  .نبود  کار  در  ایهینقل  لهیوس  ل، هیچگِه  همها    ابان یخ  ، باران  و  باد  ، دیشد  یسرما

 ی و یا دکتر )   یکس  به  تا   یم ببر  ی(فعل  شهرقائم )   یشاه  به  را   شما  که  خواستم  تپدر  از  التماس   با  .می بود

 .میده نشان ای( داروخانه

 کسانی   ت یوضع  مردم  اکثر)  یکس  از  قرض کردن  روحیه  نه  و  داشت  بی ج  در  یپول  نه  ت، پدر  چاره یب     

 هایپارچه   در  را  شما  و  کرده   آماده   را  خود  باس  پدرت   ، من  یزار  و  هیگر  و  التماس  با  به هرحال  (.داشتند

 لی قراخ تا یشاه فاصله .می کرد حرکت یشاه یسو بهزمستانی،  سخت طیشرا آن در و ده یچیپ نو و کهنه

ه  ب  را  تو   یبدبخت  و  بتیمص  هزاران  با  . بود  لومتریک  10  ب یقر  کفشگرکال   و  ، خرماکال لیخ  ترکمن  ق یطر  از

  بر   خداوند  تیمش  .میدار  قرار  مداوا  تحت  و  میبرد  ی(لیاسماع  دکتر  مرحوم)  شهر   یبطب  تنها  شیپ  و  شاهی

   .شدهم  هگوناین و یبمان زنده  شما تا  بود نیا

 مندعالقه   .بخواند  قران  ستتوانمی  زحمت  به  کردن  جیه  با   و  داشت  یقرآن   سواد  یکم  ،پدرم  مرحوم     

  ه مدرس   تأسیس  از  قبل  .دن شو  دسوا  آنقر حداقل  ای  و  باسواد  ، بروندو یا مدرسه    مکتب  به  شیهابچه   که  بود

  تعداد و داشت خانهمکتب بزرگ یروستاها هر روستائی و یاحداقل در عموماً ی(دولت) کیکالس یا  و یرسم

 ادی  با  و نبود جیرا چندان لیتحص ادامه. فرستادند یمخانه مکتب به  را خود انفرزند  ها خانواده  از یمحدود
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 فقر   ، گرید   . به عبارتکردندمی   مشغول  یدامدار  و  یکشاورز  کار  به  و  خارج  مکتب  از   را  هاآن   ، قرآن  گرفتن

  ی،سنت  یکشاورز  مدل  ی، کشاورز  محصوالت  بودن  کم ارزش  ی، رفاه  امکانات  نبود  ، یفرهنگ  ی،اقتصاد 

به   و  کار  یروین  به  مبرم  ازین  و  یکشاورز  ادوات  نیترابتدائی  با  دیتول  سخت  طیشرا  ی، مصرف  خود  یبرا  دیتول

اکثر خانواده  ناچار به که آورده بودند وجود  به یطیشرا  ، هم دست در دست همه ی، کیزیف ای و یدی صورت

 رزندانشان جلوگیری کنند.ف حصیلتادامه  از تا  بودند مجبورها 

 

 معرفت  یالگو

 ها بچه مراقب ی لیخ ابتدائی من(،  پنجم تا لاوّ کالس معلمسبحانی را ) ف یشر مرحوم کند رحمت خدا     

  هگونهمان  .داشت  کامل  اهتمام  زین  آنها  تیترب  به  بلکه  ،دادمی  ایژه یو  تیاهم  ، آنها  میتعل  به  تنها  نه  و  بود

 مزارع  در  خانواده   کار  کمک  هم  ، نبودند  آموزدانش   صرفاً  آموزاندانش   از  ، هیچیکامیا  آن  در  کردم،   اشاره   که

 مبرم  زاین  ، امکانات  نبود  ، فقر  ، تیترب  با  همراه  میتعل  ، کار  کنار  در  میتعل ،    آموزدانش   هم  ، بودند  منازل  و

 ی، داغ تنور چون عالوه بر این،  ، بود لی تحص ترک یبرا زمینه ای ، نوجوان  و جوان کار یرو ین به هاخانواده 

 .بود زنی هابچه یسازمقاوم و یسازآدم  یبرا

  و   ده ی فهم  شاگرد  ، بود  خوب  درسم  تمام شده بود،   شمسی(  1344  ماه   خرداد)  ییابتدا  پنجم  سال  امتحان      

 فقر   و  کار  مشقت  و  های سخت  همه  با  پدرم  مرحوم  ، مکرد می   کمک  هم  خانواده   به  و  بودم  یشناسفهیوظ

)   کنم  لی تحص  ترک  یطیشرا  یچه  تحت  ستخوا  ینم  وجه   چیه  به  و  بود  مل یتحص  وقمش  اریبس  ی، اقتصاد

 از   ناخواسته   هرگاه   و  بودم  مندعالقه به تحصیل    اریبس  هم  من  (.بود  جیرا   یل یخ  ، امیا  آنترک تحصیل در  

   . گرفت یمام  گریه   ناخواسته  و  ترکیدمی  بغضم   واقعاً  ، شدمی   لیتحص  ترک   از  صحبت  انیاطراف  و  خانواده   یسو

 مرحوم  کنم  کمک  یزار یشال  در  پدرم  به  تا  شد  دایپ  یشتر یب  تقفرا  .بود  شده   تمام  یلیتحص  سال  امتحان

دلیلپدرم به  اغلب  بود  مجبور  ، (2)عکس شماره    سالیخشک   و  یآبکم  ،  )  بماند  نیسرزم  در  هاشب   که 

 شدمیبرنج کشت    جاآن در    امّا  بود،   یسنگ   نیزم  اگر چه   ، یفعل  هپِخط  همان  ا ی  و  ولِوِلیکتی(.  هپواصطالحاً ا

 بهوِلوِلیکتی،    نیزم  هکتار   ک ی  واقعاً  .شد یم  خشک   سرعت  به   و  ئماًدا  و  نمودمی  مصرفهم    یادیز   آب  و

 اوایل تابستان   یروزها  از  یکی  الزم داشت. غروب  یار یآب  و  مراقبتزمین معمولی    هکتار  3الی    2  اندازه 

 6  ساعت  د)حدو  ی پدرم مجبور بود که شب را در سر زمین بماندعنی  بردم؛یم  شام  پدرم  مرحوم  یبرا  داشتم



 ۱7   ◼زاده دکتر نعمت  ینامه ی زندگاول:  فصل

 و  گرفته  ادی  تازه   به ارث برده بودم،   (محمدیعل)   بزرگترم  برادر  از  ی(اوراق  واقعاً)  دوچرخه  ک ی  (.ظهر  از  بعد

  فرمان   یجلواز دست مادرم گرفته، در    را  پدرم  وق فراوان بقچه شامش  و  ذوق   با  و   زدممی  دِله پا   اصطالح  به

 ابان یخ  با  که دیواری نداشت و  مدرسه  تای ح  از  . داشتمشدم  و راهی ولِوِلیکتی ) دشت(  زانی آودوچرخه  

 مرحوم  ه ناگهانک  (، نبود  مدرسه  دفتردر    ریمد  یآقا  حضور  و  مدرسه  به  حواسم  اصاًل)  مشدمی  رد  بود،   یکی

 کوچکم   )چون اسم  قربان  ، قربان  .زد  می صدا  و  آمد  رونی ب  از دفتر  سرعت  به  و  دی د  مرا  ی )مدیر مدرسه(سبحان

 عرق  ، ستادمیا  سرعت  بهمن هم،    قربانعلی بود( بعد به سرعت وارد دفتر شد و در روی صندلی نشست.

 پیش و با یک پا  پا  ک ی  با  ، گرفتفرا    را  وجودم  همه  شیت معلم، خ  از  ، ترس نشست  میشان یپ  بر  یسرد

 قبل .شدم مدرسه دفتر  وارد  ، دلهره  هزاران با و کرده  بغض ،داده  هیتک مدرسه وارید کنار راام دوچرخه  ، پس

  ریمد  یآقا  .می بگو  نتوانستم  یاکلمه   چی ه  و  گرفتم  باال   ، کالس  عادت  طبق   را  انگشتم  ، دفتر  به  دنیرس  از

  آخر سال   نمرات  داشت  ظاهر  بهو    بود  نییپا  سرش  ، (باد  او  بر  خدا  درود  که   یسبحان  فیشر  مرحوم  جناب)

 :گفت و کرد نگاه  من به و کرد باال  را بود(، سرش   ساعت چند می برا) گذشت  هیثان چند  .نمودمی وارد را

 زمانی که  و  است  یمقدس  مکان  مدرسه  که  دیدانینمهستید،  ای  فهمیده بچه    شما  ، زادهنعمت   یآقا     

 ی؟شو اده ی پاسب  از ای دوچرخه از دیبا ، مدرسه احترام به ی، کن عبور مدرسه یجلو  از دیخواهیم

ی صدا  که  مکردمی  احساس  ، افتاد  شماره   به  نفسم  ، گرفت  فرا  را  بدنم  ، ام توجهی  بی  نیا  از  سرد  عرق     

 : قربانعلی، دیگویم یمعن عالم در و مشنویم را قلبم تپش

 ی؟شد مرتکب ی بزرگ یخطا هچ

 ادامه   صالبت استادیبا همان    ریمد   یآقا  جناب  بعد  (بزنم  حرف  توانستمی من  )  منگفت  یزیچ  چیه     

 و گفت: داد

  (دیتجد)   مردود  را  شما ی، اضیردرس    آن هم  و  درس  کی   ، مدرسه  ساحت به   شما  یحرمت  یب  نیا  یابر     

 و   لرزان  و  غض کرده ب   نهگابچه   یصدا  با  هم  من  .باشد  انتگوش  زه یآو  شهیهم  یبرا  ، قتیحق   نیا  تا  کنمیم

 رگید  ، اجازه   آقا  ، گفتم  تضرع  با  بود،   باال   اجازه   برای  متراس  دست  انگشت  که  چنانهم ،  چشم  در  اشک  حلقه

 :فرمود ری مد آقا پسس (.می بگو توانستمینم)  نگفتم چیه گرید  .شودمی ن تکرار

 ی؟رفتمیکجا 

 م.بردمیعرض کردم، برای پدرم، شام 
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 آقای مدیر، ادامه داد و گفت:

 پدرت کجاست؟   

 ی(اریآب  ) به خاطر  نیزمسر   ه مجبور  هاشب  ، پدرماجازه،    آقا   ، گفتم  نهگابچه   کرده   بغض  یصدا  همان  با     

  :گفت ای پدرانه و میمال لحن با سپس .بماند

  چشم  گفتم  ی.نشو  سب( ردا  او ی  دوچرخهبا  ه )سوار  مدرسه  یجلو  وقت  چی ه  که  باشد  ادتی  ، ا امّ  برو  حاال      

  ، آقا

 معلم  کی   یسبحان   مرحوم   یآقا  جناب  قیقتح  در.  شدم  خارج  مدرسهدفتر    و عقب عقب از  واشی  واشی

 .  )درود و رحمت واسعه الهی بر او باد( بود آموزدانش   امورات همه مراقب مهربان،  پدر کی بلکه نبود، 

 تمام   استاد  خود  و  است   گذشته  ماجرا  آن  از  سال  57  مدت  به  ، نویسممی  را  داستان  نیا  که  اکنون     

 برنده   ، یخوارزم   یالملل ن یب  جشنوارهبرنده    برنده   ، کشور  ی  نمونه  استاد  ، کشور  برتر  پژوهشگر  ، دانشگاه 

  ستمی ب  سده  مدال  برنده   ، اختراع  نیچند ثبت  ، برنج  رقم  ن یچند  ی کننده معرف  و  اصالح  ی، کشور   برتر  یده یا

وقتی که به می باشم.    کتاب  عنوان  قریب ده   و  یپژوهش  یعلم  مقاله  صدها  و  کایآمر  یوگراف یب  مؤسسه  از

 و   (معلم)  یسبحان  فیشر  مرحوم  ادی  بهو    ام یا  آن  ادی  به  اریاخت  بی  ، رسمام میزندگی  تاریخاین قطعه از  

 ته  از   کهچون بلوری شفاف    اشک  اتقطر  و  و مادرم )گلدسته( می گریم  له(انعمت )  پدرم  مرحوم  ادی  به

)پدرم،   آنها روح پرفتوح نثاریم می غلطتد و خالصانه چنین اشک ها را، هاگونه بر روی  ، ریشه می گیرد دل

 . نمایممیمعلمانم و همه حقداران( 

 

 سخت تابستان

  کار  کمک  ع، مزار  در   توانم  حد  در   همواره   و  پیش رفتم  عملکرد   نیبهتر  با   را   ییابتدا  پنجم  کالس  تا     

روستای   رای ز،    بود  عمرم   تابستان  نی زتریانگ  جانیه  از  یکی  ی، شمس  1345  سال  تابستان  م.بودام    خانواده 

 میتصم  دیبابرای ادامه تحصیل و یا ترک تحصیل،  خانواده ام،    و  داشت  ییابتدا  پنجم  کالس  تا  فقط  قراخیل، 

   .گرفتند می یسخت



 ۱9   ◼زاده دکتر نعمت  ینامه ی زندگاول:  فصل

  ل یتحص  ادامه  یبرا  دیبا   ای  و  بود  آورعذاب ممکن و  غیر  می برا   آن  تصور  که  مکردمیرک تحصیل  ت  دیبا  ای     

  کردن  اجاره   الزاماً   و  تفمسا  یدور  ی، اقتصاد   لئدال   به  بنا   که آن هم،   رفتمیم  ی(فعل  قائمشهر  ی)شاه  به

 .بودو طاقت فرسا  سخت ار یبس ، خانواده  یبرا  یشاه در خانه

 در برای کالس ششم ابتدائی،    مرا  اسم  تحصیل دهم، در نتیجه،   ادامه  که   مگرفت   میتصم  به هرحال،      

 تازه ی(،  فعل  بهشتیارد)سابق   شاه   رضا  درسهم  در  نام  ثبت   با.  دنکن  نام  ثبت  (سابق )  شاه   رضا  مدرسه

انه خ  هم  چه کسی  با  وزندگی کنم؟    کجا  در  حاال   که  بود  نیا  . مشکل اصلیشد  آغاز  صلیا  مشکالت

 ؟ شوم ی(زندگ)

در   زمستان  در  آمد  رفت و  ، ود. سن کمب  فاصله  لومتریک  10  از  شیب  )قائمشهر فعلی(  یشاه  تا  قراخیل  از

 ی نیماش  داشتیم و نه  درمان  و  درست  یاجاده   . نهبود  ممکن  ریغ  تِالر،   رودخانه  وجود  با  و   ، یبرف و باران هوای  

   ماشین. هیکرا  پرداخت یبرا یپول  تر، نهمهم همه از و در کار بود

حصل )عموماً هم محلی و گاهاً باالجبار از محالت م  هابچه   از  نفر  چند  ، که  بود  نیا  رسمآن ایام    در     

 امور   هیکل  و  کردندیم  اجاره   ، فقط یک اطاق ) یک اتاق نه یک منزل(اقطا  کی  یاشتراک  به صورت   ، دیگر(

  میهای محل  هم  از  نفر  دو  با  امئی دا  هصیتو  به  ، هم  من  .ندنمودمی  فصل  و  حل  هم  با  یاشتراک  به طور  را  یزندگ

 شدم   اطاق  هم  ، ( بودنهم  کالس)  رستانیدب  سوم  سال  هم   یکی  و  )کالس دوازدهم(   دوازدهم   سال  یکی  که

 )از اشاره به اسم این عزیزان، معذورم(.

برای  زندگی، دور از خانواده و مشترک با چند جوان دیگر، تجربه شخصی خوبی، هم    تجربه  نیاول     

فکر کنید. نوجوان و ای  لحظه من بود و هم، احیاناً برای انحراف اخالقی و انحراف از تحصیل.    آدم شدن

حاال مستقل از خانواده، دور از   ، و...  فقر و ندارییا جوانی با آن همه محیط بسته خانوادگی در روستا،  

 چشم مراقب پدر و مادر و غیره باید چکار کند؟ 

 

 یک سیلی برای تنبّه 

 سال یک)ی گرید نفر  دو با شدن اقطا  هم و یشاه به  من رودو لاوّ سال نمودم،  اشاره  که هگونهمان     

 و  سن  نیکمتر  بین آن جمع، ( خیلی برایم سخت گذشت. در  رستانیدب  ششم  سال  یگرید  و  رستانیدب  سوم

  م،کرد میباید کار    گماشته  مثل  درست  .داشتم  راین کالس درس  ترپائینو    یاشتراک  یزندگ  تجربه  نیکمتر
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 . بود  من  عهده   به  صبح  ننا  دیخر  و  ها  ظرف   شستن  ای  گرفته  پز  و  پخت  از  خانه  یکارها  هیکل  تیمسئول

 سال   یی، ابتدا  ششم  سال  م.رفتمیم، به کالس هم  دیرسیم  هم  خود  مشق   و  درس  به  دی با  ، حال  نیع  در

  هم  یادیز  تالش   م، دادمی  انجام  خانه  در  دیبا  یادیز  کار  کهاین  نیع  در  هم  من  و  بود  هم  یی نها  امتحان

 :گفت نماخانه  ارشد ها، شب از یکی .منمودمی  درس یبرا

،  بردم  شیبرا  آب  وانیل  کی  هم  من  .اوریب  میبرا  آب  وانیل  کی  (، زد  صدا  را  کوچکم  اسم)  قربان     

  دستش   به  را  همین که لیوان  م، کرد  پر  لبالب()  کاماًل  را  وانی ل  ، دانستمینم  قتیحق  در  یعنی  کردم؛   یاطیاحتبی

 محکم   ، راست  دست  با  و  (گرفت  چپ  دست  به  راست  دست  از  )  کرد  جابجا  دستش  در   را  وانیل  ، دادم

   به صورتم. واباندخ

 دیگر، هیچ نگفت.

ریه  ت پرسیدن هم نداشتم. دردم گرفته بود، کمی گستم که چرا سیلی خوردم و جرادانمیمن هم ن     

سرم را به پائین انداخته، منتظر دلیل این سیلی بودم. پس از چند ثانیه   کردم و در گوشه اطاق کز کرده و

 به حرف آمد و گفت:

 ، دمرا تنبیه کر شما چرا ی، دانمی

 :گفت و  داد ادامه خودش ، نگفتم یزیچ و بود نییپا سرم 

 ی(. سادگ  نیهم  بهباید لیوان را سرریز کنی )ن  ی، کن  یم  تعارف  آب  یکس  به  یوقت  که  یریبگ  ادی  دیبا  تو     

به تدریج مرد   دیبا  ، دارم  یتربزرگ   اهداف  که  به خودم می قبوالندم  داشتم  به تدریج،   و  نزدم  حرف  ایکلمه 

  گذرد نمی  زمانی  .شمی ندیا ب  دیام  از   پر  و  دراز  و  دور  نده یآبه    و  کنم  پیشه  تحمل  و   صبر  ، کنم  دا یپ  معرفت  شوم، 

ی دارد. تر بزرگ، سیلی های  سالم و موفق  یزندگ  ، کهباید یاد بگیریم    امّا  ، شودمی  خوب  یلیس  یجا  که

  خواهد داشت و من باید به درسم ادامه دهم. زندگی بسیار فراز و نشیب

 . ندازیاب را سفره  است حاضر  امش اگر :گفت بعد قهیدق چند     

  شه ی هم  م، درون  در  .بود  یسخت  اریبس  سال   ی(شمس  1345  سال)  ششم  کالس   یلیتحص  سال   به هر حال، 

باران ) شود  میمناسب تر    هوا  هم   بهار  در  رایز  د، ی ایب  نوروز  دیع  زودتر   هرچه  که  م کردمی  خدا   خدا  باد و 

 از  روز  هری،  عنی  کنم؛  آمد  و  رفت  متوانمی  شده   بلند  روزها  هم  و  ستین  سرما   و   زسو  هم  (، دارد  یکمتر

سال از این ماجرا گذشته است   57. شاید تصور آن برای شما که  مگردبر   و  میایب  اده یپ  به شاهی  لیقراخ
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کیلومتر رفت   10ه  کمی سخت و غیر قابل باور باشد. چگونه ممکن است هر روز یک شاگرد محصل، پیاد

 طی نماید، درس بخواند و هر ساله قبول هم بشود؟ گشت را کیومتر بر 10و 

  بعد   4  الی  2  ساعت   از  عصر ها،   ، 12  الی  ۸  از   صبح  ، بود  فتهیدوش  (امیا   آن   در)  یلیتحص  مقاطع  هیکل     

 اعمال   (، نوعی شکنجه باروز  هر)  روزانه  یآمدها  و  رفت  با  مخصوصاً  هاسال   آن  در  لیتحص  ، واقعاً  .ظهر  از

 اد یز  هم   الرتِ  رودخانه  آب  اوقات  یگاه  متاسفانه  ، نبود  کار  در  یچتر  ، آمدمی  باران  که  یهنگام   .بود  شاقه

 م ین  و  کردیم  کار  قایق   ،کاله   یحاج  هیناح  نیهم  در  ، امیا   آن  در  .مینداشت  را   زدنه آب  ب  تأجر  ما  و  شدیم

  بود   ها  وقت  یلیخ  میبگو  اگر  .گرفتمی  نیم شاهی هم برای برگشتن  و  رفت  یبرا  (الیر)نصف یک    ی شاه

  برای صرفه جوئی،  کهاین و یا    میشو  ق یقا   سوار  تا  مینداشت  هم  را  یشاه  دهو یا اصطالحاً    مین  نیهم  که

 م یست دان مین  د.سر هوا    هم  یگاه  و  بود  ادیز  همتِالر    کردیم، باورتان نشود. آبینمآن را برای قایق استفاده  

 یروستاها  و  بین شاهی  اسب  کسانی که باچاروادارانی )  تا  ستادمیا  لب آب می  قدرآن  ، میبکن  دیبا  چه  که

 از و فقط    دنکن  اسب  سوار   را  ما  که  میکرد می  التماسخواهش و    آنها  از  ، ندیا یب  (کردندیم  وآمدرفت  اطراف

 .کردندمی کمک ما به چارواداران اغلب .دن ببر رودخانه گرید طرف  بهآب  طرف نیا

 .می دیخریم   صفه نانن  کپول ی  الیر  کی  با  یعنی  بود؛  نهار  روز  کی  معادلیک ریال پول برای ما،       

 اً اصطالح)  دارسبوس   یهانان   که  بود  جلوی کارخانه نساجی شماره یک  در  ینساج  یی کارگراننانوا  کی

  ال یر   کی  با  و  مدی یخریم  نان  نصف  ، ال یر  کی  با  .داشت  متیق  ریال2  هم  نان  هر  و  پخت  یم  (اه یس  نان

  وریج(،  کباب ایمان    اًاصطالح )  پز  کباب  مانیا  در چهار شنبه بازار، به نام قهوه خانهای  خانه  قهوه   در  گرید

. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خوردیم  نهار  بود  الیر   کی  ، هم  آن  که  شکر  مقدار  کی  با  یوانیل  یچا  کی

امروز، شاید تصور چنین روزها را هم ندارند و باور آن روزها و چنین واقعیت های زندگی و تحصیل برایشان 

 ناممکن است. 

 

 راهبرد تخم مرغ

هائی که در ناز و نعمت بزرگ و آن   زی عز  انآموزدانش   هخاص  ی، امروز  جوانان   از  یاریبس  یبرا  دیشا     

 چ یهجوانان امروزی،   را یز برسد،  نظر به و غیرممکن بی عجو درس خواندن،  سرگذشت هگون این شوند، می
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 یلی تحص  ترک  متیق  به  ، هاوقت  یگاه  ، پول  یالر  دو  هیته   .ندارند  یزندگ  نیچنواقعیت های    از  یری تصو

 .شدمی تمام

  م. بود  در شهرستان شاهی  لیقراخابتدائی روستای    آموزدانش   تنها   من  یشمس   1345تحصیلی    سال  در     

 . رسیدمین دست انگشتان تعداد به شاهی،  شهر  در یلیقراخ انآموزدانش  کل تعداد

 صبح  لاوّ  از  ممادر  و  پدر  ، بود  بهار  فصل  ، خیلی برایمان زحمت کشید.را   مادربزرگم  کند  رحمت  خدا     

 شست  و  پز  و  پخت  و  کردیم  یدارخانه  مادربزرگم  .شدندیم  ی(زاریشال  ای  و  یکار  شکهخ )  صحرا  ازمع 

و   مندعالقه بسیار    ما  به  و  ی بودعاطف  و  مهربان  اریبس  اد. زندیم  انجام  را به کمک خواهرانم  خانه  یشو  و

  . بابود  یو  سن  قتضیم  به  دی شا  .بود  نازک دل )تنگ دل(  ، هم  اریبس  . بود  حساس  مانسرنوشت   به  نسبت

 بودند  رفته  صحرا  به  مادرم  و  پدر  که  یبهار   روز  کی  .ریختمی اشک    و کردی م  هیگر  یناراحت  ینترکوچک 

 ی زی چ  زبان  به  ، مادرم  و  پدر  اگرچه  .میداشتن  بساط  در  م. هیچ آهیرفتیم  کالس  به   و  ره شه  ب  د یبا  هم  نم  و

 م.ننیبب   ها  آن  سوخته  آفتاب  یها  چهره در    مستتوان می  یراحت  به  را  یندار  و  فقر  اندوه   و  غم   امّا  ، گفتندمین

 :گفت ، کردم صدا ( رامادربزرگنِه نا یعنی )  مادربزرگم

 ؟ پسرم شده  چه ، جانم 

 تر گفت:ادر بزرگم با مهربانی هر چه تمام ستم چه و چگونه بگویم، مدانمی ، نفشردمیبغض گلویم را      

ندارم. خیلی غمگین شد و از روی به کالس )شاهی ( بروم، هیچی  خواهم  میبگو پسرم چه شده؟ گفتم   

 باعث  یپولیب  خواستم  یمن  ، گرفتام  گریه  .ندارم  یزیچهم که    من  .ردیبم  (مادربزرگ  دلسوزی گفت: نِه نا )

  لیتحص، کم کم زمینه ترک  شدمییم چند بار تکرار  هاکالس ، کافی بود که غیبت  شود  م لیتحص  ترک

  یدد  مرا  تیوضع  که  مادربزرگم   .رفتم  اق طا  داخل  به  یناراحت   با  و  انداختم  نییپا  را  سرم  .نمود می   فراهم  را

  و   گرفت  مرغ  تخم  عدد  کی  جاآن  از  و  زد  )کِرک کِلی(  ها  مرغ النه  و رفت سری به  دیگرد  منقلب  یجوربد

 مغازه)  مانکوچه   سر  مغازه   رد بهب  را  مرغ  تخم  سپس  ، بیا آماده شو، لباس بپوش، پسرم  ایب:  گفتصدایم زد،  

 (کالسشاهی )   به  الیر  2  همان  با  ، را  روز   آن  داد.  منبه    و  کرد  یال پول جور ر  دو  آن  یازا  در  و  مش وهاب( 

  گفتمیم  و  دادمیم  دیام  خودم  به  ، هم  باز  .فردا  نگران  گری د   یسو  از  و  بودم  خوشحال  یلیخ  سو  کی   از  .فتمر

ن خدا جور دیگری رقم خواهد زد. اتفاقاً همی. امروز که با یک تخم مرغ گذشت و فردا هم  است  می کر  خدا

در آمده بود، یک روز با یک تخم مرغ، یک روز با یک   یک راهبردطور شد. این کار )یک تخم مرغ(  
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به هر حال تحصیلم را با همین راهبرد ادامه   امک( نخود و لوبیا، قالب کره و یک روز هم، با یک پیاله )ج

 دادم.

 

   رهک کجام

  اند( مهربان   ها  نوه   به  نسبت  مادربزرگان  همه)  مهربان  اریبس  زن  مادربزرگم  کردم،   اشاره   که  هگونهمان     

 به  د یبا  هم من و ندرفت می حالل یروز  کسب یبرا و صحرا  به ممادرو   پدر که زود صبح ، بهار امیا  در ، بود

 در   وباشند  می  هابچه   صبور  سنگ  عموماً  ، ها  بزرگ  مادر  .شدمی  شروع  هامصیبت  ، رفتمیم(  مدرسه)  یشاه

 . بودند ما ناجی واقعاً ، امیا آن طی شرا  نیترسخت 

 یمهم  درس  هم  امروز  (مادربزرگ)  نانِه    گفتم  ، مادربزرگم  به  خطاب  ی، بهار  یروزها  نیهم  از  ی کی  در     

  هم  جی با  و  (زدممیصدا    جیبا  مادرمان  به  و  داداش  خود  پدر  به  )داداش   م، برو  کالس  به  دیبا  حتماً  و  مدار

 ؟ کنم چه .ستندین

 :گفت ترتمام  چه هر یمهربان با مادربزرگم مرحوم     

 قه یدق  چند  و  شد  اطاق  وارد  .گشتیم  چاره   دنبال  به  حال،   نیع  در  و  ندارم  یزیچ  ، من همشود  تیفدا  نا  نِه 

  چیه؟  مگفت .ریبگ را بسته نیا پسرم ، گفت و برگشت بعد

 تخمعدد    دو اندازه  به محلی ) کره  قالب ه ی دمید ، کردم  باز بقچه را .کردم تعجب قعاً. واکره  یکم گفت     

  خودت   با  ه راکر  قالباین    ، ره یبم  مادرت  گفت  .هیچ  نیا  نِه نا،   گفتم  (.کوچک  کاسهک )جام  کی  در(    مرغ

  امروزت   یخرج  (شد  چه  هر)  الیر  دو  اریال و ی  کی  ، بفروش  دارمغازه یک    به  یدیسر  یشاه  به  یوقت  و  ببر

 . بشه

این حجم    ئی، رو  چه  با   و  چگونه  کهاین  هم  و  شدم  مادربزرگم  شهیاند   و  محبت  شرمنده   هم  ،من     

 نیسنگ  و  سخت  اریبس  ، آن  به  عمل  امّا  باشد،   آسان  آن  گفتن  دیشا  م.کن   عرضه  دارمغازه   کی  به  کره را

 خجالت  یکم  ای  و  مدرسه  و  درس  و  کالس  نیب  .بکنم  د یبا  چه  ستمدانمین  و شاید ناممکن به نظر برسد.

 م. کرد می و یا ترک تحصیل؟ باید یکی را انتخاب  کردن جک گردن ، مغازه  دمو  دنیکش

  روشن   نده یآ  دی نو  تواندیم  ، امروز  خجالت  و  زحمت  با  لیتحص  که  فهمیدمو می  مکردمی  احساس  کاماًل     

 ل یتحص   ترک  فکر  ، هی را در پیش خواهد داشت. واقعاً و ترک تحصیل امروز، فردای سیا   بزند  رقم  را  فردا
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 بسته   یعنی  ، یلیدل  هر  به  لیتحص  ترک  .کردمی نم  فکر  لیتحص  ترک  به  وجه  چیه  د، بهبو  آور  عذاب  یمبرا

 ، دنیای معرفت و علم. دیجد یا یدن یدرها شدن

  ی لیخ  ش مقدار  گفتم  فقط  (، لیتحص  ادامه  کشیدن یا  خجالتای  لحظه  ن یب)  کردن  فکر  و   درنگ  یکم  با 

 رند.نخ من از دی شا ، بفروشم را  آن چگونه ، کشمیم خجالت ه، کم

 که  بگو  بقال  به  ، خرندی م  شما  از  حتماً  پسرم  :گفت  و  دی کش  سرم  به  یدست  یمهربان  با  مادربزرگم  مرحوم     

  رفت   قراخیل تا شاهی  ن یب  کره   قالب   و یا یک  مرغ  تخم   ک ی   با  روز   هر  که  مجبورم  لیتحص  ادامه  یبرا  من

  م.کن آمد و

 اتفاقات   نیچن  بعدها  .بود   شده   امنده یآ  و  گذشته  اتصال  حلقه  ، کره   کجام  نیا  .گذشت  ریخ  به  هم  آن روز     

 ، یک مرغ  تخمعدد    کی   با  روز  کی  تکرار شد.  اًکرار  )یک عدد تخم مرغ، جامک کره، جامکی نخود و لوبیا(

  پدر  ریخ  یدعا  با  ، حال  هر  به  ی.آبگوشتو لوبیا    نخود  الهیپ  کی  با  هم،   روزها  یبعض  و  کره   قالب  کی  با  روز

 که  گذاشتمن  و   داده   ادامه  را  درسم  ، یاله  کرم  و  لطف  ، کارسازتر  همه  از  و  مادربزرگم  و  پدربزرگ  ،مادرم  و

 . دارد باز لیتحص ادامه از رام ، یشاه -لی قراخ نیب راه  یدور و یاقتصاد  مشکالت

 

 شکافتن فرق سر

به هر طریقی بود سال ششم دبستان را با  موفقیت به پایان رساندم و برای سال اول دبیرستان در       

ثبت نام کردم. سال تحصیلی کالس هفتم هم با موفقیت به پایان رسید، مدارس   مدرسه شرف شاهی

 ،محل  واناننوج  و  جوانان  سیاری ازب  ، عادت  کی   صورت  به  و  تعطیل و فصل تابستان آغاز گردید. در آن ایام

  ما،  روستا   یلومتریکحدود پنج    فاصله  در  .ندرفتمی  شنا  به  تابستان  گرم  یروزها  در  سال  انیم  افراد  یحت

  آب   سال   طول  در  که  رودخانه  نیا  )هتکه پِه(.  میداشت  نیزم  جاآن   در  هم  ما  و  ههتکِبه نام    بودای  خانه رود

 و   بوده   (متر  3الی    2  عمق   به  ) گاهی  ق ی عم  اریبس  که  قلزم( داشت  اصطالح  بهرکه هائی )ب   داشت  یفراوان

 به   مه   من  داشتند.  ینشاط   با  اریبس  فراغت  اوقات  و  کردندمی  شنا  آن  در  نوجوانان  و  جوانان  از  یادیز  تعداد

 3الی    2گاهی      و  بود  یشلوغ  ه بودیم. قلزمرفت   به هتکِه  شنا  یبرا(    ها  محل  بچه  )دوستان  از  یتعداد  اتفاق

 کردن  شنا  هامدت  از  پس   .ندردکیم  شنا  هیناح  آن  در  جوانان  از  یلیخ  .می بود  آب  در  درگرمای ظهر،   ساعت

 آفتاب  بود  له و شن  از  یمخلوط  عموماً  که  رودخانه  هیحاش  در  میرفتیم   کردند،   یسرد  احساس  یحدود  ای  و
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 (رودخانه کف) آب سطح نیب فاصله که بود یاگونه  به رودخانه  از قسمت نیا یکیزیف تی موقع یم.گرفتمی

 .(رف)اصطالحاً  داشت فاصله متر 4الی  3 حدود ، رودخانه یباال  یکنار ساحل تا

  نهیرید   یهاسنت  از  یک ی  و  داشت  هم  ی خوب  یهایماه  به دلیل آب دائمی،   هارکه ب  نیچن  ، گرید  یسو  از 

نسل اندر نسل به ما رسیده و    شده   ابداع  یریگیماه  یبرا   یخاص  روش  . بود  یماه  صید  ، ه تکِه  در  روستاها

  جوشانده  از  بود که)تکنیکی(  یک مجموعه فرآیندی    ردگاه .  گفتندمی  دگاه ر  ، روش  نیا  به  اصطالحاً  بود.

  .شدمی ستفاده ا رگل نام به یخاص درخت  پوست و برگ

لرگ در صید ماهی    از  استفاده   یچگونگو    تشریح ردگاه   وارد  خواهمینم داستان   شومگیاه  که خود 

 کردن دایپ یبرا رودخانه طول در ن، زنا ردگاه  نیهم از یگروهمفصلی دارد. همین قدر می گویم که، یک 

 ازدحام   یم. به دلیلکردمیکه ما در آن شنا    دبودن   ده یرس  ایمنطقه  و بهگشتند  می  ی برای ردگاه مناسب  مکان

 ن یهم  به  کنند  استفاده   رف(  )اصطالحاً  رودخانه  یباال   سطح  از  که  بودند  مجبور  هیناح  نیا  ادیز  آب  و  تیجمع

  دگرفتن  می تصم  ، هستند  رفتنگ  بفتا آحال    در  نوجوانان  تعداد   ی رف )بلندی(باال   در  کهاین  از  غافل  و  لیدل

داس، دره، پیت   ت(، سف  یهان یزم  کندن  یبرا  مخصوص  نوع بیل)   گِروازو  لیب  شامل  که  را  خود  ادوات  که

  عبور   باال   از  را  رودخانه  از  قطعه  نیا  خود  و  اندازندیب  رف )بلندی(به باالی    را  ره یغ  و   یتریل  20  ها ) حلب ها(

  در   ها، آن  برنامه  و  تا ین  از  خبریب  (نوجوان  چند)  هم  ما  .شوند  رودخانه  وارد   مجدداً  گرید  هیناح  در  و  دنکن

  رودخانه  سمت به  صورتم  هم سن و ساالنم هیبق  نیب  در هم  من.  می گرفتمی   آفتاب  و  نشسته  ها  ماسه  یرو

 پرتاب  سویم  به  )کف رودخانه(  نییپا  از  یزیچ  که   کردم  احساس  ناگهان  م، بردمی و از آفتاب گرفتن لذت    بود

گِرواز   و  بود  شده   رید  یکم  ، کنم  درست  حائلی   امی شانیپ  یبرا  که  کردم  یسع  دست  دو  با  بالفاصله  ، شد

چون فواره    خون  و  شکافت  ، فرقمکرد  ی، اصابتنیب  یباال   و  چشمانم  دو  نیب  قاًیدق  د، ی گرد)بیل( پرت  

 . دمینفهم زیچ ر هیچگید .گرفت فرا را بدنم ترتمام چه ره جهش باای، 

  رکهبِ  آن  یهابچه   همه  و  دوستان  ، اریهوش   مهین  و به صورت  ی، جارانی  شیپ  از  خون  ی، شن   بدنم  تمام     

  طربضم  لیب  نده کن  پرتاب   ، مرد، آه خدا، مرد. قربان مرد.گفتندمی، شیون کنان  مهیسراس  نفر(،   20)باالی  

و با   گذاشت  میشانیپ  بر  و  کرده   الهچم  را  راهنشیپ  بالفاصله  ، هابچه  از  ی کی  ، بود  شده   ئیغوغا  ، ...لرزان  و

  و   همه  هم  اند.بپوشآورد تا    را  شلوارم  یکی  ، دی بشو  را  بدنم  ی آب آوردکی  ند بیاید.ب  خون  تا   فشردمیدست  

به   .شود می  خوبگفت  می  یکی  ، شده   کورگفت  مییکی    ، ردیمیمگفت  می  یکی  ه بود.شد   ئی به پاغوغا 
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  حس   را  درد   داشتم   ، شد  بهتر  اسموح  . به تدریجمی زدندی  گمان  و  حدس  و  مشغول  یکار  به  هریک  ، رحاله

. در د ناور یب  خانه  به  مرا  تا  شدند  مامور  نفر   چند  و  نددیپوش  را  لباسم  م، آورد  دست  به  رایم  ار یهوش،  مکردمی

 .آمدمیو یا از پا در کرد می بدن باید مقاومتخبری نبود. یا  دوا و دکترآن ایام، از بهداشت، درمانگاه، 

 ، زردچوبه  با  بالفاصله،  بود  کرده   وحشت  اریبس  مادرم  مرحوم  منزل و دیدن این منظره،  به  من  ورود  با     

 را   داستان  نیا  که  امروز  د.گذاشتن  زخم  شکافدر    د وکردن  درست  همیمر  ئی، دارو  اه یگ  چند  و(  کره )  روغن

  آثار   هنوز  .است  گذشته  ماجرا   آن  ازی(  شمس  1346  سال)  سال  54  مدت  به  ی(مسش  1400  سال)  سمینویم

. تنها دوا و درمان،  گرددمیچشمم مشاهده    دو   نیب  در  )شکاف پیشانی( در باالی بینی، دقیقاً  روز  آن  ئمعال   و

امکان ویزیت دکتر وجود نداشت د و تنها دکتر، مادرم بود و هیچ  ادامه همان پماد های دست ساز خانگی بو

 )حادثه اول(.

 

 حمله سگان 

ی خانگی ترمیم هامرحمماجرای بیل بر پیشانی گذشته بود. تا حدودی جای زخم با  یک ماه از بیش از    

تا حدودی حالم بهتر شده   در این ایام، اتفاق افتاد.    میبرا  اول، تر از حادثه  شده بود که حادثه دومی خطرناک 

 یروزها  از   یک وم. یستم به همراه پدرم با اسب و یا پیاده به سر زمین برتوانمیجوش خورده و    هازخم بود و  

 ( زدن  نیچ  حاًال طاص)  خربزه   و  هندوانه  دنیچ  یبرا  اسب،   با  پدرم  به همراه   شمسی(  1346)  تابستاناواخر  

 کرده   سبا  بار  ی، سربار  بنام  یاضاف  سهیک  و یک  خربزه   و  هندوانه  کامل  هتکِه پِه رفتیم و دو کیسه   نیزم  به

 روستا،   به  یورود  از  قبل   بود.  کیلومتر  4منزل، حدود  زمین تا  . فاصله  می شد  روانه  منزل  ی سو  به  هم  با  و

هیچ زراعتی در   و  بود  معروف  کالهاصطالحاً به    که  بودهکتار زمین    20  حدود  با وسعت  یامنطقه)محل(  

 نیا  وسط  در  .بودمردم    و اسبان )احشام عمومی(  گوسفند  و  گاو  یچرا  حل م  معمواًل)آیش( و    شدمیآن ن

 تعداد   و  بودمعروف به هَیالبور )سه  خویز(    ، خودمان  نیزم  جمله   از  یزراع  نیزمقطعه    چند  ه(، کال)  نیزم

 :گفت یابو مرحوم .بودند چرا مشغول ، شده  محصور ن یزم نیا اطراف در هم  گاو زیادی

  ی؟کن دور نیزماطراف  از را هاو گا نیابا احتیاط،  تونییم پسرم،      

هندوانه و خربزه( به سمت منزل آمد و من هم به دنبال جمع کردن گاوها با بار  گفتم بله، خودش با اسب ) 

 و خارج کردن از منطقه رفتم.
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گشتند. رسم این بود میبر    خود  یهاخانه  به  خودشان   و   شناختندیم  را  خود   صاحبان  منازل  هاگاو   معمواًل

ها،  و غروب   کردندمیی بدون کشت( و یا همان کاله رها  ها زمین گاوهای خود را به آیش )  که صبح ها مردم 

  .گشتندمیی خود بر ها خانهبه ها گاو 

 . دادن حرکت  محل سمت به و کردن جمع را گاوها کردم شروع

 ت و آنها هم سگانداش  قرار  چوپانان  منزل  چند  (رسیدمی  لهکا  به  که  محل )جائی  ئیانتها  بخش  در     

 ند، شد  اصلی  ابانیخ  وارد  هاوگا  از  یتوجه   قابل  تعداد  د. هنگامی کهبودن  آزاد گاهی    وبستند  می  یگاه  را  خود

و امروز   کردم  رونیب  هکال  از  را  گاوها  همه   ، کهاین   از  خوشحال  هم  من  و   شد  جادیا  یخاص  نب و جوشج

دو   ، کوچه   در  گاوها  دنی دو  و  صدا  و  سر  ، همههم    با   .شودمیما ن  مزرعه هیالبورگردانی وارد  دیگر گاو سر 

  و   کردند  پاره   را  خود  طناب  متاسفانه  ی، خاص  تالش  با  ی )که مال دار بود(منصور   یآقا  منزل  یهاسگ   از  تا

 ی حساب  کهمن هم    .نمودند  گاوها  کردن  دنبال  به  شروعو    ده یپر  (ابانیخ  داخل)  رونیب  به  منزل  پرچین  از

ها سگم. ناگهان  کرد  دن یدو  به   شروع  و  گذاشته   فرار  به  پابا فرقی شکافته نیمه جوش خورده،    بودم  ده ی ترس

  به (  ها  سگ )  که  بود  نگذشته  ای  هیثان  چند   ند.پرداخت  به تعقیب من  و  کرده   رها  را  گله گاوان)دو سگ(،  

 اًواقعآن روز    در  کوبیدند.  نیزم  به  محکم  چرخیدن، مرا  و  یمپا  ران  گرفتنو    نزد  تجس  کی   با  و  نددیرس  نم

  قدرت   هیچ  ، تر  مهم  همه  از  و  مداشت  یدفاع   لهیوس  هن  به دادم رسید.  یک بار دیگر، به من رحم کرد و  خداوند

 تا  یحساب ها  سگ   جهی نت  در  .نبود  یکی نزد   آن   در  و  ابانیخ  در  هم  کسچ یه  متأسفانه  م.نداشت هم    یدفاع

در   من   و  )گاز گرفتند(  دکردن   مال و خونینگاز  ار  مبدن  نقاط  از  یاریبس  ند از خجالتی من درآمده وتوانست

بر سر من آمده است. در یک لحظه که به خود    که چه  دمینفهم  ، افتاده   نی زم  در  با بدنی خونین  خاک  یرو

بر   شانخانه سوی    به  یآرام  به  و  کردند   رهایمها  سگ،  داندیم  خدا  یلیدل چه    به  آمدم، احساس کردم که

، خاکی، واقعاً اوضاع آلود  خون  (شکم،  پا  و  دست   ، بدنم ) شدم  بلند  میجا  ازبه هر زحمتی بود،    گردند.می

 منزل   سمت  بهپیشانی شکافته،    ، با بدنی خونین و لباسی پاره پاره، لنگان  ان و لنگکن  هی گر  کی بود.اسفنا

  دن ید  با  ، مادرممرحوم    چاره یب  بریده بود.امانم را  ها  سگگرفتگی  گریه و درد گاز.  شدم  ت کهایح  وارد  م.آمد

  ه یگررا    داستان  تی کهق و  .دشتنک  راام  بچه  :گفتمیی  ه  ، ونیش  و  داد  و   غیج  با  کرده   وحشت  ، صحنه  نیا

 گفت: آه و نفرین به صاحب سگان ضمن ، دادم حیتوض برایش  انکن
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 یهاسنت  از  ی کی  .م یکن  درست  مرحم  زردچوبه  با  مبیوک ب  یم، اوریب  باقال   ، سگ  صاحب  منزل  از  دیبا  حتماً     

 گرفتند می  ال قبا  ، سگصاحب    همان  از منزل  دیبا  حتماً  ، گرفتمی  گاز  را  یکس سگی    اگر  ، کهآن ایام این بود  

. کردندمیو به اصطالح درمان  گذاشتند  می و در محل زخم    ساختندیم  یگازگرفتگ  زخمضد    پماد  آن  از  و

)کزاز، واکسن،    گاز گرفتگی سگانو دیگری    شکاف فرق سرمصیبت من دوتا شده بود. یکی    حاال 

 دارو و درمان هیچ خبری نبود یا بدن باید مقاومت طبیعی می کرد و یا از پا در می آمد(.

 

 افتد می ن درخت از یبرگ ،خدا  ون اذنبد

 توانست یم  و   میعظ  ار یبس  خود  نوبه  به  کدام  هر   وحشتناک،   حادثه  چند  در   و  ییاستثنا  تی موقع  چند  در     

  از بس،    و  داندمی   یمخدا  و  دانمی نم  که  یلیدل هر  به  امّا  ،   شود   تم خ  شهادت ای  و  یحتم   مرگمعلولیت،    به

خدا را شاکرم و خود را بدهکار الطاف   ، عمر  سال  67  با  سرگذشت  نیا  نوشتن  با  و   امروز  است.  شده   دور  من

)اصابت بیل بر پیشانی، حمله و گاز مال کردن سگان و شلیک   هاحادثه   ن یچن  هریک از  م.دانمی خداوند  

  شود ختم    شهادت  به  ای  و  ، مرگمطلق  یینایناب  ی، جسمان  تیمعلول  به  توانستیمسرباز عراقی برای سر(  

 د یبا  آن روز  تا  و  مده  انجام  دیبا  ی برای من مقرر گردید وفیتکال  چه  و  ست چی  رمقدّ  که  م دانمین،  نشد  که

 ؟  بمانم زنده 

ای مقرر شده و باید به آن نقطه مطلوب برسد  برای هر بنده   که  است  یاله   تیمش  نیا  .داندمیخدا       

 اتمام   به   را  یتیمامور  د یبابرای هر کس نوشته شده که    )مگر با مرگ معلق که آن هم سنت الهی است(. 

 بر  ی متر  4الی    3  فاصله  از   لیب  ای  و  برخورد گِرواز  ، لاوّ  حادثهکه در سرنوشت وی رقم خورده است.    دبرسان 

گازمال کردن سراسر    و  یریزنج  سگ  دو  حمله   ی درست در وسط دو چشم باالی بینی. حادثه دوّم، شانیپ

 اتفاق افتاد: والفجر یک عملیاتدر جبهه و در شب  ، هم سوم حادثه وو درمان طبیعی آنها  بدن

 (، س)  نبیز  ای  پل  از  بعد  ، زیانگ  پیج  کینزد  ، انیموس  یعموم  منطقه  در  ، یک  والفجر  اتی عمل  شب  در     

  ۱5  ب یتخر   گروه  ، اتیعمل  شروع   از  قبل  و  مداشت   د را به عهده جها  یرزم  یمهندس  ین یجانش  تیمسئول

  افشار  حسنجانباز    تی مسئول  به  را  یجهاد  دوستان  و  زیتبر   یعاشوراکف  بر جانغیور و    لشکر  مردان  از  هنفر

  قرار   که  ی(کانال)  یریمس  از  تا  رده ب  مقدم  خط  به  و توجیه  تیهدا  برای  ، نی مستخدم  سبحانشهید    معاونت   و

شب بود،   م.ده  نشاننمایند    ی خنث  ، را  راه  سر  یها  نیم  و   کنند  حرکترزمندگان اسالم در شب عملیات    بود



 29   ◼زاده دکتر نعمت  ینامه ی زندگاول:  فصل

 نقطه   نیآخر  به  بودمراقب اوضاع    ، نی کمسنگر های    در  و  شده   حساس  دشمن  ی،جنگ  منطقه  ، کی تار  هوا

 زیخنهیس  صورتبهعمق )  کم  اریبس  یکانال  کی  از  را  یمتر  چند  باید  زیخنهیس  به صورت  و   ده یرس  دیخو  خط

یم. در حقیقت منطقه مورد نظر، را برای پاکسازی از شدمیکرده و وارد محدوده نیروهای عراقی    عبور(  

،  شب  در   دی د  تفنگ  با و    کرده   نیکم  دشمن   ، کهاین   از  غافل   م.کردمیمین به دوستان نشان داده و توجیه  

 با  ی(عراق  رویت ما با دوربین دید درشب )سرباز بعث  با   .است  کیشل  آماده   این نقطه را زیر نظر داشته و

  نمود کیشل  سرم  سمت  به  (میکردیم حرکت  سینه خیز دراز کشیده   به صورت  که)  یشانی پ  گیری بر نشانه

 نیزم کف    به  میشانیپ   ازجلوتر  متر  سانتی  چند  )من اولین نفر این گروه بودم( در این حادثه، تیر شلیک شده، 

ده دا  موضع  رییتغ  بالفاصله  ما  و  عبور کرد  سرمکاله آهنی    یباال   از  و  ه کرد  ه کمان  ، خورده   هاریزه   سنگو به  

 ؟  داندمی خدا و چه هست را حکمت چه بود و مخفی شدیم. 

را در این دنیا کامل کرده باشم خدا   تکلیفم دهم تا    انجامم، و یا باید  داد می  انجامکارهایی باید  چه       

 ؟ داندمی

کار ناتمام در سرنوشت من رقم خورده که باید آنها را به سر   چندمن این است که    تصور  یعنشاید، ی     

 می رساندم. انجام

م و باور دارم که سیر کردن شکم بندگان  دانمی خود  یحیی  ارقام پر محصول روشن و شهریار که من    -الف  

خدا حتی یک نفر در نظام هستی چه جایگاه ویژه ای دارد، بخشی از کار باقی مانده من است که در  

کلید عتقاد کامل دارم که این رقم ها،  ا  رایز  ،   برسانم  انجامبه سرسرنوشتم رقم خورده و باید آن را  

 .باشندمی خود کفائی برنج کشور

  (abiogenesis)خلق تفکر جدید در رابطه با بطالن تطور بیولوژیکی، پیدایش حیات خود به خودی    –ب  

و ترانسفورماسیون، تئوری های داروینیسم و نئوداروینیسم و معرفی تئوری وحدت نوع    هاگونه ، تطور  

 است. نگاه توحیدیمبتنی بر کثرت تنوع که منطبق بر دین و 

 

مسجد الحرام و در مقابل کعبه، از خدا خود خواستم که    در   ،   دیگرد خانه خدا روزیم    ارتیز  که در سفری       

کنم یم  فکری کرده باشم. لذا  دارمعنیبه من فرصت و توانی دهد تا بتوان برای جامعه مسلمین کار بزرگ و  

آباد  شود  میکم دارد دعایم مستجاب  که کم  )ارقام برنج  کند  میو این دو کار بزرگ، یکی دنیای مردم را 
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می سازد )مجموعه کتب بطالن تئوری های تطوری و ارائه   آباد  راروشن و شهریار( و دیگری آخرت جمعی  

 تئوری وحدت نوع مبتنی بر کثرت تنوع(. 

 نفر  کی  فقط  ، بیتخرنفره    ۱5  گروهآن    از)والفجر یک( و    اتیعمل  آن  در  کهاین   ذکر  قابل  نکته     

  و   و زنده ماند  رفت  (منور)  یانفجار   تله  یرو  (افشار  برادر  ، گروه   مسئول  هم )  نفر  کی  و  برگشت  سالم

ها رفتند کار حسینی نائل آمدند. آن   شهادت   ضیف  به  ه، هم   مستخدمین  سبحان  برادر  جمله  از  افراد  هیبق

 کردند، ما ماندیم. باید یاد بگیریم، چه باید بکنیم )ایجابی( و چه نباید بکنیم )سلبی(؟

 و  شی آزما  هچ  انجام  از  بعد  و  چگونه.  داندمی؟ خدا  باشدمیو حقیقت سرنوشتم چه    ؟ستیچ  قسمت     

  .داندمی خدا دی رس. خواهد فرا  ی اجلمامتحان

، آن دی رس فرا جلما که یمقطع هر در و یطیشرا هر در مکنیمبه درگاه با عظمت تو در خواست  ایخدا     

 اتی ح  پرونده   ء ا...( و شانا  شهدا نفرما )آمین، بده، مرا مدیون    قرار  خودت  راه  در  من  شهادترا لحظه    لحظه

 ، انشاءا...(نیام کن ) ءامضا شهادت هرم با رام یویدن

 

   راه  در یشب

تلخ و    یاهتجربه   چنانهم  من  وگذشتند  می  باد  و  برق  چونها  سالها و  در تعقیب همدیگر، ماه   هاروز     

  گر یهمد  با  ها   یلیخاقر  از  نفر   5  م. در این سال، دیرس  رستانیدب  نهم  کالس  بهو    گذاشته   سر  پشت  را  شیرین

 ن یجانش  قتیحق  در  و  شده   تر  تجربه  با  و  تربزرگ  میک  حاال   .میکردمی  یزندگ  همحلسید  در  اطاق  کی  در

 به   معروف  نیحس  ، ارشد   ینیجانش  نهم  کالس  من  ، اطاق  ارشد،  12  کالس  روانیش  م.بود  شده   اطاق  ارشد

 . بودند ییابتدا  ششم کالس در دو  هر یدوستعل و  صودیف به معروف اکبر یعل ، هفتم کالس یعل آقا

 و   داشت  یخاص  و دسیپلین  مقرراتبود،    پادگان  کی  هی شب  نوع زندگی، چیزی  و این  هاسال   نیا  واقعاً     

  .کردندیم اجرا و رفتهیپذی آن را اعتراض نیکوچکتر بدون  همگان و شدیم یکتهد اطاق ارشد فرد  توسط

بود،  تحصیلی گذشته  از سال  ماهی  بود.    و  سرد  اریبس  زمستان  چند  بارانی  و  برف   جناب)  خانه  ارشدپر 

 ءاعضا  هیکل  تیمسئول  د.مان  ی(پدر  منزل  در قراخیل )  و  امد ین  شهر  به  ای  هفته  دو  وبود    شد  ضیمر  (روانیش

  .بود (ارشد نیجانش)  من با ، اطاق رشدا ابیغ در منزل
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 ابانیخ  یانتها)  شرافت  رستانیدب  (،ماه ید  )کوتاه   روزها  ی(، شمس  134۸  سال  ی )زمستانسرد    در یک روز     

 رستانیدب)  کالس   در  ظهر   از  بعد   4  ساعت  تا   ی(فعل  احمر  هالل)  سابق   دی خورش  و  ریش  یروبرو  ی(سار

تا با دوچرخه   نبود  مساعد  و  مناسب  اصاًل  طیشرا  ، کیتار  هوابعد از ظهر    5الی    5/4  ساعت  حدود  شرافت(، 

 ارشد)  روانیش  :گفت  از بردن نامش معذورم(  ها )یاطاق  هم  از  یکی  بعد از کالس به قراخیل بیایم. شب قبل

 ی شوخ)   اوردیب  لیقراخ  به  مرا  دوچرخه  (زدندیم  صدا  نعمت  رام  میهایاطاق  هم)  نعمت  که  داد  غامیپ(    اطاق

 آن دوچرخه   با  و  داشت  ی(شاه)  منزل  در  دوچرخه  کی  روانیش  یآقا  که  است  به ذکر  الزم  (.بود  یبد  اریبس

 یجدرا  ام  اطاقی ی هم  بسیار کهنه. من هم، گفته   و  اوراق  واقعاً  دوچرخه  کی  .کردمیرفت و آمد    مدرسه  به

 ، روز کوتاهزمستان  ، شومی م  مرخص  رستانی دب  از   ظهر  از بعد   4  ساعت  ، است  ممکن  چگونه  ، گفتمو   گرفتم

  :گفت ترتمام  هرچه تی جد با دهم. هم اطاقیم انجام یکار نیچن توانمینم من ی، باران هوا و

 اشاره   که   هگونهمان  .گفتم  شما  به  که  مدار  من شاهد  ی، بده   را  روانیش  جواب  دیبا  خودت  ، دانمینم     

به هر طریق   که  کردمعزم را جزم    هم  من  .نبود  ومرسم(  اصاًل)  اطاق  دارش  دستور   و  حرف  از   یچی سرپ  کردم، 

 .اورمیبآقای شیروان را به قراخیل  دوچرخهممکن، 

 منزلتا سید محله )  شرافت  درسهم از ، شدم لیتعط)دبیرستان شرافت(  کالس  از ، ظهر از بعد  4 ساعت     

 را   دوچرخه   عجله  باو    (بود  شده   شب  باًیتقر)  آمدمدوان دوان به منزل    اده یپ  ودب  یادیز  نسبتاً  ه را  ای(اره اج

 (شیم  و   گرگ)   کی تار  باًیتقرهوا  برسم  الرتِ  پل  به  آنکه  از  قبل  .کردم  حرکت  قراخیل  سمت به  برداشته

 ق ی طر  از  ی، کیتار  ، شب  ، بود  شورش  واقعاً   لمد  در  .لیقراخ  به  نآمد  داشتم و نه توان  برگشت  . نه راه بود  شده 

 داشت   یگرگ  ی به ناموحش   واقعاً  )  وحشی  سگ  چند  ، محل  ارباب  داریسرا   چون  دمی ترس  یم  لی خقرا  عبور

 جاده   و  ( داشت و من هم قباًل تجربه تلخی از حمله سگان، داشتم، کندیم  اده یپ  را  و شایع بود که سواره 

 ، ارباب  داریسرا  خانه  ی جلو  از  حشت عبورو  ، وارلِلَم و    اصطالحاً   ، ره یغ  و  و درخت  تمشک  و  ی پر از نیخاک

  باغات  و  یکشاورز  یهان یزم  از  و  بر  انیم  راه )   و جنید  لپُ  کال   از  که  گرفتم   میتصم  و  داد   رییتغ  را  نظرم

 .میایب ل یقراخ( به  مردم

  ک یتار  ، نداشتق  بر  ئیروستاهیچ    و  خانه  ی، هیچابانیخ  چیه  ، دی کن  تصور  را  روزگار  آن  دیتوان ینم  اصالً      

و جز زوزۀ   گرفتمیکس در خیابان نبود، سکوت همه جا را فرا    دیگر هیچ  شدمی، سر شب که  ظلمات

 کی  ، نبود  جاده   جنید  ل وپ  الکروستای    نیب  هنوز  .رسیدمی سگان، شغال و وحوش، چیز دیگری به گوش ن
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 این دو روستا )   نیب  تازه   متاسفانه  .کردندیم  آمد  و  رفت  گاو  و  اسب  با  جاآن  از  مردم  که  بود  جاده باریکی

ی رسازیز  بدون  احداث کنند، جاده   یساز  جاده   تا  دندز  بلدوزر  را  ی دقیقاً وسط شالیزارهاعنی  ، (نیدج  و  لپ  الک

. همین داشت  یاکننده   دیام  نا   اریبس  تی وضع  واقعاً  تراکتور  ، اسب و احیاناً، گوسفند  و  گاو  یآمدها   و  رفت  با  و

 و   گرفت  را  امدوچرخه چارچوب    ینیسنگ  یهاگل  ، رفتم  شیپ  یدجن  سمت  به  که چند متر از الک پل

ی( شده بود، ظلمان)  کی تار  کاماًل  هوا.  کنم  حرکت  جلو  به  توانمی نم  که  زدیم  ادیفر  یزبانیب   زبان  با  دوچرخه

تو گِل بودم و   زانو  تا  خودم  هم  .باریدمینرمی    اریبس  باران  ، نبود  یکینزدآن   درهم  ای  خانه  ای  و  یآدم  چیه

 خدا  فالنی،   گفتم  دلم  در   بار  نیچند  و  مکرد می   احساس  را  م قلب  تپش  یصدا   گِلی،   سراسرام  دوچرخه هم  

  ی.کرد ریاس مرا که... 

 انتظار   در  صدایب  و  آرام  ، شب  یکیتار  و  ی بحران  طیشرا  انهم  در  و  کردم  خدا  به  توکل  نداشتم، ای  گزینه   چیه

 ،من یبرا نکیول داندمی خدا ، چقدر ، ساعت  مین ، قهیدق . ده دیکش طول چقدر  داندمی خدا .بودم مددی کی

 . در آن رفتندیم  رژه   ذهنم  در...    و  یپر  و  جن  ، الیفکروخ  هاده و    گذشت  عمر  کی  قه یدق  چند  همان

 ه آن ب  یزاریشال  زده  بلدوزر   تازه   جاده   گل   بس   از) خکوبیم  ن یزم  بهام  دوچرخه  انگار   که  ر دلهره آو   لحظات

 زدن پک    با  .است  گاری س  دنی کش  حال  در  و  دیآ  یم  یکس   دور  از  که  کردم  احساس.  بود  شده   (بود  ه دیچسب

  دیرس  من  به  شخص  آن  ، بعد  لحظه  چند  .زد  جوانه  دلم  در   یدیام  بارقه   آن   شدن  روشن  و  خاموش   و  گاریس

 :دیپرس ، تعجب با وماند  . متحیرشدیک نوجوان  متوجهو غیرمنتظره،  ناگهان و

 ی؟کنیم چه نجایا؟ کی هستی

و بغض کرده  صطربم  یحالت با و یدترک غضمب ؟مکردمی چه و مگفتنیم چه دیبا که دیکن فکر تخود     

 : گفتم

 .رودمین راه ام دوچرخه  م، کرد ری گ ، خیلقرا برم خوام یم 

 : گفت ترتمام  چه هر محبت با آن مرد، 

  ؟دوچرخه اینده و جا نیا با ، شب وقت نیا ، االن ، قراخیل

 ، در این هوای سرد و بارانی، تو این تاریکی و و الی  لگِ  همه  نیا  انیم از  همو آن   لیقراخ تا  ه را  همه   نیا

 . ... 

 . میبگو  دیبا چه  ستمدانمین و گرفتام گریه  واقعا
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 و گفت:  داد ادامه مرد آن

بیچاره هستند  شما  منتظر  ت، مادر  و  پدر  ایآ  ، است  ممکن  خیلقرا  هب  شما  رفتن  امشب!  پسرم  نگران   ، ؟ 

 بود.  پدر و مادرمدلواپسی 

آلود    لرزان و گریه  آنها  مگفت با صدای   داستان  ، بروم  لیقراخ  بهامشب    خواهمیم  من  که  نددانینم  نه، 

 .دادم حیتوض شی برا رادوچرخه 

 . برو( شد  روز)  شد روشن هوا   که صبح فردا ن، بما ما منزل دررا  امشب ایب ، پسرم آن مرد گفت

 ! آقا باشه: گفتم م آی  رونیب منجالب نیا از خواستمیم و نداشتم یاچاره  چیه که من

ن      راه  گِل، دوچرخه،  زیادی  دلیل  به   ی رو   راام  دوچرخه   شد  مجبور  ، مرد  آن،  رفتمیاز آن جایی که 

گرفته بود. به هر حال با  بود که امکان حرکت را از ما ای  گونه ، چون واقعاً چسبندگی گِل به ردیبگ  دوشش 

ماندم و فردا به قراخیل رسیدم.    جاآنشب را در    .میدیرس  منزلش  به  کرده،   عبور  جاده   نآ  از  تالش آن مرد

را فالنی بیاورد. آقای شیروان ام  دوچرخه به دروغ گفته بود که شیروان گفته    فالنیبود که فهمیدم     جاآندر  

را به قراخیل  ام  دوچرخه ه کلی با من دعوا نمود که به چه حقی  نه تنها از من تشکر نکرد که هیچ، بلک

 آوردید.  

 

 شودمی مشیت باشد، ابزار جور 

هر      رسیدم.    ، حالبه  متوسطه(  دوره  آخر  )سال  دوازدهم  به کالس  بود  قیمتی  هر   سخت   یروزهابه 

  به  شروع  و  کرده   آماده   بود  هکتار  کی   حدود  که  را  وِلوِلیکتی  نیزمابتدا،    ما  و  بود  شده   ک ینزد   ی کارنشا

 ا ی   و  خویز  هفت  حدود)  ه پِ  الرتِ  نیزم  به  وِلوِلیکتی   یکارء نشا   اتمام  از  پس  که  بود  قرار  .می نمود   یکارءنشا

 :گفت پدرم مرحوم طول کشید. کاری وِلوِلیکتی ءنشا ای هفته کی حدود .می بروهکتار(  7/0

یی،  ای میش  کود)  رای زمین تازه نشاء شده  ها  کود  فردا،   صبح)خبر من(،    شما  ورویم  می  تِالرپه  به  فردا  ما      

کیسه    سه  ، فردا  وقت  لاوّ  صبح  .چشم:  گفتم  ، ایب  پِهالرتِ  به  آن  از  بعد  و  پخش کن  (گرمکیلو150  ای  سهیک  هس

 کی  با(  پدرم  مرحوم، او )کرده   یخداحافظ  هم  با  و  داد  دستم  به  را  اسب  افسار  و  کرده   اسب  بارکود شیمیائی،  

 سمت  به  کود  سهیک  سه  و  اسب  کی  با  هم  من  و  تِالرپِه  به  ی(نواردِ  ای  و  مجدد  خمش  یبرا)  نر  گاو  جفت

  .می کرد حرکت وِلوِلیکتی
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  و گِل   بآ   داخل  در  و  دست  باپخش آن    ، کود  لوگرمیک  150  ، آموزدانش   نوجوان  کی  ، دیکن قضاوت خودتان

  م. کردمی   پخش)یک هکتار(    نیزم  سراسر  در  و  برداشتهها  کیسه   از  دیبا  نبیلز   به  نبیلز  ی(، زاریشال  نیزم)

 بر   سوار  کودها،   اتمام  از   پس  و  )حدود ساعت یک بعداز ظهر(  دیکش  طول  ظهر  تا   پخش کود،   مجموعه 

 .بروم تِالرپِه نیزم به جاآن  از و بسته طویله در را سبا تا م کرد  حرکت منزل یسو به اسب

 ی آقا   جناب  ، دفتر  نآ   مسئول  .بود  ده ش   ریدا  در قراخیل  یکشاورز   بانک  دفتر  کی  تازه   در آن ایام،      

جلوی   در  آمدیم  شاهی  ازو    بود  امییدا  دوستان  از  که  (سی رئ  هم  و  بود  کارمند  هم  نفر  کی  فقط)  یرض

 هممجنون  یدب بلند نسبتاً درخت کی و  )قَنو( گذشت یم ابانیخ کنار از کهای خانه رود کنار دفتر بانک، در

تا حدودی مرا   بود  نشسته  داشت  ی خنک  و  مطبوع  ار یبس  هیسا  ی، کشاورز  بانکدفتر    مقابل  و  کنار  در و 

  بر  سوار  ، من  دنید  با  و  بازگشت  راه   ری مس  در  ست که من در کالس دوازدهم هستم.دانمیشناخت و  یم

:  گفت ، ستدانمین  مرا  اسم)  .زد  میصدا بلند  یصدا  با   و  کرد  تعجب  ، یلگِ لباس  و  سر  بر  کاله زنبیلی   اسب

 با   و  کردم  سالم  ، ده یکش   را  باس  ارساف  هم  من  ؟دیستین  یامام  یآقا  خواهرزاده   (، ببخشید، شما!  پسر!  پسر 

 : گفت بلند یصدا  با و کرد تعجب! بله ، گفتم احترام

 ی؟ستی ن دوازده کالسامسال  ی وخوانی نم مگر درس

  و   چپ  به  اسب  افسار  سمانیر  با  شتاب،   و  عجله  با   ؟کردم  چه و    گفتم  ی چ  دمینفهم  گرید  و   بله  گفتم     

  و  یستین  دوازده   کالس  گفت، مگر  رضی  یآقا  که  نیهم  .شدم  دور  اونجا  از  سرعت  با  و زدم  پاالن  راست

 .دمی رس منزل به تر تمام  چه هر شتاب با کرده  بغض ، شد خراب سرم  بر ایدن انگار ، دیکرد ترک تحصیل

 اکثر  یعنی  ، بود  مناز چ  پر  یبزرگ  نسبتاً  تایح)   منزل  تا یح  در  سب راا  و  کردم   باز  را  دروازه   تیعصبان  با     

 کردن   جمع  مشغول  ، شده   (میگفتیم  وانیا  اصطالحاً)  اطاق  وارد  دوان  دوان  ، کرده   رها  (بودند  هگون این   هاخانه

 چه  :گفتمیهم    سر  نمود، پشتتعجب    ، کردیم   نظاره   را  هاصحنه  نیچن  که  مادرم  . مرحومشدم  هایمکتاب 

  ؟شده 

 ی شاه  به  من  که  گفتم  (مادرم  مرحوم)   شانیا  به  هیگر  با  ، کردن  الئوس  بار  چند  از  پس  ، مگفتمین  یزیچ  منم

روز مانده بود به امتحان نهائی سال    34)دقیقاً    نشده   تمام  تحانم( بگو، تا امپدرم  مرحوم  )داداش  به  و  رومیم

 و   داستان  ، هم  منو    ؟شده   یچ  نمیبب  بگو:  گفتمی  مادرم  رحومم  گردم.برنمی   قراخیلششم دبیرستان( به  
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 ی لیخ  مادر  مرحوم  م.کردشرح    شیبرا  ده یبر  ده یبر  را  ی(کشاورز   بانک  دفتر  ولسئم)  یرض  آقا  یهاصحبت

 :گفت دلسوزی کرد و یمبرا  و شد ناراحت

 ی؟ ... مان یم کجا را  شب ی؟پولدار 

  دانش   یسپاه  از  تازه دیپلمه بود و    منعباس    دائی  م.رویم   ئی عباسدا  لمنز  بهو    رومیم   اده یپ  گفتم     

 . بود  مستأجر  کفشگرکال   ابانیخ  در  و  بود  شده   ی شاهیکشاورز  بانک  کارمند   و  کرده   ازدواج  ، بود  برگشته

، بودند  ما  مشوق  تنها  . نهکردند  یمادر  و  ی پدر  ما  حق   در  واقعاً  !بدارد  سالمت  را  امییدا  زن  و  ییدا  خداوند

ی،  تعال  و  تبارک  خداوند  از  پس  را  خود  تیموفق  عمده   ماو    بودند  نیز  ما   گاه   هیتک  ، خانواده   و  خدا  از  بعد  بلکه

 .می ها هستآن ونیمد ، مهربان و ئوفر خانواده 

 لم یوسا  تا  کرد  کمکم  ، کنمیم  پدرت  شیپ  شما را  تیشکا  گفتن  و  نکرد یمخالفت تنها  نه  مرحوم مادرم      

)رحمت واسعه    مادرم  مرحوم  .شدم  آرام  یکم  .برو  بعد   و  (نهار)بخور   ز یچ  کی  قاًلا  گفت  و  نمک  جمع  را

 پیدا کرد و   بوداو    یکدبانوگر  هیسرما  همه  که  ریال )فقط پنج ریال(  5و گشت،    گشت  ، رفتخدا بر او باد(  

  کاله  رگکفش  و  کاله   خرما  ، لیخ  ترکمن  ق یطر  از  اده یپ   هم  من  نمود.  امدرقه ب  و  کرد  دعا  م ی برا  و  داد  به من

  منزل   به  میمستق  و  رساندم  یشاه  به  را  خود)در یک سفره ای بسته(  بقچه ای از کتاببا    اده یپ  یپا  با

 مخواهربرادر و    مثل واقعاً  که  ییدا  زن  هم  و  ییدا  هم  .کردم  فیتعر  آنها  یبرارا    ماجرا  و  م رفتدائی عباس  

 ی عن ی  ، کوتاه   مدت  نی ا  در  من  ند وداد  اختصاص  من  به  را  اطاق  کی  و  رفتند ی پذ  باز  آغوش  با  رام  هستند، 

  ک ی  فقط  امیا  نی ا  درو    ماندم  دائی  منزل  در  نهائی کالس دوازدهم،   امتحان  نیاول  بهبود    مانده   روز   34  اًقیدق

  مپدریک بار هم    وم  مادر  بار  چند کوتاه    مدت  ن یا  در  .برگشتم  سریع  وه قراخیل آمدم  ب  اده یپ  و آن هم  بار

بسیار خوشحال هم شدند.   پدرم(،   مخصوصاً)  بلکه  نشدند،   یعصبان  و  ناراحت  من  از  نه تنها  و  آمدن  دنمید  به

  فراتر   ، کوتاه   مدت  نی ا  در  که  نباشم  مجبور  تا  کردندن  آزاد  رام  زودتر  راچ  ناراحت بود که  مرحوم پدرمحتی  

 توانستم در خرداد بدون تجدیدی قبول شوم. . به هر حال در آن سال کنم مطالعه مت یظرف از
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 دوم  دفتر

 ( سانسیل)

 یمهندس  یعال  مدرسه  یکارشناس  یورود  یتخصص  و  یعموم  امتحان  در  خوشبختانهپس از اخذ دیپلم،       

)سار  یکشاورز د  قبول(  1352  سال  دری  کار  با  کارشناسی همراه  دوره  ادامه  به  در  ر مزرعهو  تدریس   ،

 کاماًل منصرف   خانواده   از  یدور  و  اروپا  در  لیتحص  عزام، ا   فکر  از  آموزش و پرورش ادامه دادم. و به طور کلی، 

  )داستان اعزام به خارج مفصل است و در این مجال کوتاه نمی گنجد(. شدم

  در  چهآن  همه  .ستی ن  خودش  مال   صرفاً  هیچ کسی،   یشخص   یزندگ  و   انسان  که  عتقدمم  شدت  به     

 به و همه    همه  ، هوا  ، خاک  و  آبجامعه، مردم،    ، خواهران  و  برادران  ، مادر  و  پدر  ی، عنی  دارد؛  خود  رامونیپ

 ما   ینید  و  یاجتماع  ی، فرد  فیتکال  از  یبخش  ، آنها  حقوق  تیرعا  و  احترام  .دارند  حق   هاما  تک  تک  گردن

 . گذاشت احترام ی، رامونی پ عوامل همه  به یراهبرد و کالن یریگم ی تصم در که آموخت دیبا .است

)انصراف از اعزام به    میتصم  نیا  از  مادرم  مرحوما  ام، مخصوصًخانواده   ، کهاین  از  خودم  هم  حال،   هر  به     

 من  از  و  خوشحال  اریبسام،  خانواده   هم  و  ی(معنو  ) لذت  مبرد می   لذت  د، شدن  خوشحال  و  یراض   ار یبسخارج(  

 از   .بود  خواهد  یراض  کار   نیا   از  (شاءاهللان هم )  خداوند  ی، معن  عالم  در  که   ندارم  شک  ند.بود   یراض  اریبس

  م یبرا  غرب  در  یسرنوشت  چه  ینید  اعتقادات  و   یتیشخص  نظر  از  که  نبود  معلوم  واقعاً  کهاین   ترمهم  همه

 ت یوال   از  تیتبع  ، جنگ  و  جبهه  ، انقالب  درست  ریمس  در که  شاکرم  اریبس  بابت نیا  از  را  خدا  .خوردی م  رقم

 ی برا  یکار  کمک  و  نموده   عمر  گذران  خانواده   کنار  در  و   ی(رهبر  معظم  مقام   و  هیعل  اهلل  رحمة  امام  حضرت)

 ه و هستم )در امتحان اعزام به خارج قبول شده بودم و قصد عزیمت به ایتالیا را داشتم(. بود نمنوعاهم 

 

   ی(فعل شهرقائم) یشاه یسازندگ  جهاد

 ل یقراخ  یروستا  در  ی انقالب(روهاین  ی سازمانده  یبرا)   ی راعمران  نه تنها کمیته  دوستان  از  یجمعبا       

 ن یچن  ، زین  یشاه  شهرستان  در  اسالمی  انقالب  یروزیپ  از  بعد  بلکه   ، (  انقالب  یروزیپ  از  قبل  از)  مینمود  ریدا

  دیگرد  یانداز  راه   ی(اسالم   انقالب  یروز ی پ  از  بعد  )  یکشاورز  تهیکم  جمله  از  مختلف  یهاحوزه   در  یاته یکم

 ند.زد باال  همت نی آست ی، کشاورز توسعه به کمک و روها ین یسامانده یبرا یانقالب جوانان از یاریبس و
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 گروه ی، سازندگ جهاد لیتشکمبنی بر  ی، شمس 135۸ سالخرداد  27 در  ی نیخم امام حضرت با دستور     

  از  یم یرح  مهندس  ی به نامشخص  و  یسازمانده  یرسم   به صورت  ی کشاورز  ز جمله کمیتها  یعمران

ابتدا، مسئول    ز. من هم ادی گرد  لیتشک  ی، شاه  یسازندگ  جهاد  رسماً  و  اعزام  ی(فعل  شهری )قائمشاه  به  تهران

کمیته کشاورزی جهاد و پس از بر گشت آقای مهندس رحیمی به تهران مدیر و یا سرپرست جهاد سازندگی  

 شاهی منصوب شدم.

  بودند   انقالب   ضد   که  آنها  ، بود  برپا  یسازندگ  جهاددر    جمله  از  کشور  در  یب یعج  شور  جنب و جوش و     

 وسط   در  (جوان  اًنوع)  بودند  یانقالب  که  ییهاآن  ، بودند  ده ی گز  عزلت  و  پنهان  مختلف  مراکز  و  هاخانه   رد

 به دست  آب  وانیل  کی   تحویل  حددر    ، ولورا  یکار  هر  .شناختندینم  پا  از   سر  مردم  به  خدمت  یبرا  دانیم

  فرمان   نقض  را  تمرد  و  یچیسرپ  هرگونه  .ستنددانمی  یاسالم   انقالب  تیتقو  جهت  در  و  تادعب  ی، کس

آن  د  هیفق  یول و    ،نیمنافق  از  اعم)  یاسیس  یها  کگروه  ، مقابل  در  شمردند.یم   حرام  د برخو  راانسته 

 . بودند  مهمات  و  اسلحه  ، امکانات  ، اطالعات  یآور  جمع  و  یسازمانده  ی، ر ی ارگی  درصدد  .... (   و  هاست یمارکس

 برگشت  تهران  به  یمی رح  یآقا  که  بود  نگذشته   جهاد  تأسیس  از  یکوتاه  امیاه که اشاره شد،  گونهمان     

 ی شاه   فرماندار  هم  نوش شادآقای    امیا  آن  در  داشت.  دیجد  ستبه سرپر   ازمندین  یشاه  یسازندگ  جهاد  و

 ی گاه  و  ظهر  تا  ها  صبح  ، روز  هر  روال  طبق   گردید.  واگذار   من  به  ، شهرقائم   یسازندگ  جهاد  ت یمسئول  ند.بود

 از  بعد... ( و از    و  التهاب، پرپرکار  ، شلوغ  اریبس  یروزها)  بوده   امور  فتق   و  رتق   مشغول  دجها  در  عصرها  هم

  با  هاآن طرفداران و هاستود شاه  نیب ، روستاها اختالفات .میکردمی عزیمت مختلف هایروستا بهها ظهر

  آب   یهاچاه   مخصوصاً  ، هاآب   ، هارودخانه  ، یمشاع  یهازمین   و  اربابان  اموال   میتقس  سر  ، یانقالب  یروهاین

داستان جهاد سازندگی بسیار مفصل است. به دلیل فرصت کوتاه، آن را به مجال    یم.کردمیرا حل و فصل  

 .نمایممیدیگر موکول 

در یک عملیات  دلمنافقین کوروز ماه مبارک رمضان،  ، در سومین ر1360در شانزدهم تیرماه سال       

که هر دو از مهندسین  را    (نورانیشهید  ( و معاون عمرانی وی )شهید انصاریناجوانمردانه، استاندارگیالن )

به شهادت رساندند و برای مدت کوتاهی )یک روز( استانداری متعهد و متدین منطقه بودند به ضرب گلوله  

 گیالن را اشغال نمودند. 
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 را   ما  و   بود  یشاه  ارفرماند  یروز  کهنوش  شاد  یآقا  ، امیا   آن  در  .شد  متشنج  اریبس  رشت  یعموم   یفضا     

 ،بود  (استاندار  انصاری  دیشه   معاون)  الن یگ  استان  وقت  یاسیس  معاون  سمت  در  ، شناختیم  یخوب  به

 .  گرفت ، به عهده را النی گ یاستاندار سرپرستی ضروره الب

 کمک   شناختیم  کسانی که  از  یاستاندار  یروهاین  ممیتر   یبرا  ی(استاندار  دنوش )سرپرستشا  یآقا     

  ی تلفن   تماسو    فرستاد  امیپ  بودم،   شهرقائم   یسازندگ  جهاد  سرپرست  امیا  آن  در  که  هم  من  یبرا  .خواست

 چندان  که  کردم  عرض  شانیا  به  دنوش(شا  یآقا  بای)تلفن  تماس  در  .بروم  ه گیالنب  که  خواست  و  گرفت

الزم   .چرا  یسازندگ  جهاد   یبرا  امّا  ندارم،   ی( راسازندگ  جهاد  جز  به)  ادارات  در  ییاجرا  یکارها  به  یاعالقه 

 میبرا   زین  امیا   آن  در  یحت  بلکه  امروز،   تنهانه    ی(لئدال هر  به  بنا)  بسیار مّهم  موضوع  ود  ذکر است کهبه  

 :بود شده  حل کاماًل

 .نداشتم ثروت جمع آوری و شدن ریبگحقوق  و یکارمند به یاعالقه  چی ه رایزپول،  -1

 ، تیمحروم  تلخ  طعم  رایز  ان، ییروستا   و  محرومان  یبرا  یسازندگ  جهاد  در  هخاص  ، خدمت  یبرا  وقت  -2

 ، شهادت  و  دیشه   ، امبریپ  و  خدا  یمبرا  و  بودم  کرده   لمس  خود  پوست  و  گوشت  با  را  یتنگدست  و  فقر

  مصمم   یآدم  ، من  از  بینش  و  فراز  پر  یهاگذشته   به عبارتی،   .بود  شده   معنادار  بسیار پررنگ و  تیوال 

 ساخت.  هدفدار و

  دنوششا  یآقا  خدمت  ، میرفت  النیگ  به   یمحمود   ناصر  هندسم  مرحوم  یآقا  اتفاق  به  ، هم  من     

 که  نمود   دعوت ام از و  نمود  حیتشر نمایبرا را النیگ یاستاندار  سرگذشت به طور مفصل،  شانیا ، می دیرس

ی نمود  ادیز  صحبت  ، ازین  کلیف وت  ، انقالب  حفظ  ضرورت  ، انقالب  حیتشر   ضمن  شانیا  یم.بمان   یاستاندار  در

 هید کنیبب  دیبا  .دیهست  جنگ  دانیم  در  هم  شما  ، است  جنگ   جبهه  جانی ا  که  دیکن  فرض  گفت  انجامو سر

 و   کند  کمکم  خواستم  خدا  از  در راه است.  گرید  بزرگ  نامتحا  کی  کردم  احساس  است.  شما  به  ازین  کجا

 . رمیبگ یدرست میتصم

  مسئول  به  را  یادداشتی  و  شدند  خوشحال  ، رفتندی پذ  هم  شان یا  کوتاه،   مدت  یبرا  فقط  ، خوب  اریبس  گفتم     

  مرکز  سیی ر  و  استاندار  مقامقائم   برای   مرا  و  شتندنو   ی و منابع انسانی(نیکارگز  کل  ری مد)  ینیکارگز

 .نمودند یمعرف النی گ استان یدیتول خدمات گسترش
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 گرفته   یاستاندار نگهبان از را ی استاند ی تول خدمات گسترش  مرکز آدرس ی، استاندار از خروج از پس     

 . میرفت گسترش مرکز بهوام  و کار یمتقاض با نیتو  ناشناس  صورت به و

  اگر   شما  ، ندستین  شانی ا  ؟مرکز  سیرئ  ، گفت  یکی  .گرفتم  مرکز را  سیرئ   سراغ  ، مرکز  به  ورود  از  پس     

  و   رفته  ستهیشا  مهندس  یآقا  خدمت  ، دیکن  مراجعه  (مرکز  سی رئ  نیجانش)  ستهیشا  مهندس  یآقا  هب  یکار

  . کردم  گفتگو  شانیا  با  مفصل  و  کردم  باز  یدیتول  واحد  یانداز  راه   یبرا  وام  درخواست  با  را  صحبت  سر  ابتدا، 

  ی ب  و  آرام  ، فیشر  انسان  دیرسیم  نظر  به  ، بودای    ستهی شا  و  وارسته  انسان  ستهیشا  مهندس  یآقا  حق ال

 :گفت صراحت اب  شانیا .گرفتم را  مرکز سی رئ سراغ ، گوگفتمیک از پس  .است هیحاش

 ؟مرکز سیرئ 

 حساب  .باشدیم  (نی منافق)  نیمجاهد  سازمان  مسلح  ءاعضااز    و  ی استفرار   که  است  یوقت  چند  ، شانیا     

  و   مقام  قائم  حکم  میبرا  چرا  و  داشت  صرارا  ههم  نیا  (محترم  استاندار)  شادنوش  یآقا  چرا  که   آمد  دستم  کار

 .بود کرده  صادر را گسترش مرکز سئیر

 رو ین  تدارک   یبرا  و  یآور  جمع  الزم  اطالعات  یم، ماند  یاستاندار   یمهمانسرا  در  را  شب  چندبه هرحال،       

 ، زاده یلو  مهندس)  نفره  پنج  میت  کی   ، النیگ  از  مراجعت  از  پس.  میبرگشت   مازندران  به   نانیاطم  قابل

ه ب  هم  با  یهمگ  ، ده ید   تدارک  (محافظ  عنوانبه  د، جها  از  یمراد  یآقا  و  یرخانیش  ،یامام  ، دشتی  مهندس

  مستقر   ، تهران  جاده   در  واقع  ، النیگ  ای  منطقه  برق  و  آب  یسازمان  یهاخانه  از  یکی  در  گیالن عزیمت و 

 .می شد

 ی روهاین  و  ینمحافظ  با   یسازمان  یهاخانه  در  ی حت  ، منطقه  ، شهر  قدرآن  ، بود  یسخت  (واقعاً )  روزگار     

 ، دادمی  رخ  ی(سازمان  یهاخانه   محوطه  درحتی  )  یراندازیت  و  یریدرگ  هرشب  تنها   نه  ، که  بود  نام  نا  یتیامن

  مجبور جایی که    تا  انداختند  ساز   دست  نارنجکای  خانه  در  گذشته  شب  در  که  م یبود  شاهد  روز  هر  بلکه

 ی کس  چه  که  ردکینم  یفرق  واقعاً  یک دهیم.کش  صبح  تا  نوبت  بهرا    (نفر  5  گروه   نیا)  ها  شبیه  کل  ، می شد

 ت یامن  به دلیل نبود   یم.دادمی  (شب)   کیکش  نوبت   به  همه  .محافظ  یکس  چه و    ه همرا  یکس  هچ  ، است  س یرئ

 آن   در  .میبود  نبرده   النیگ  به  را  مانهایخانواده   (نفر  پنج  نیا)  ما  از  کی  چ یه  ، خانواده   یسالمت  از  نانیاطم  و

 اصطالحاً   و  هانیماش  ضیتعو   با  ، شبانه  را  هات یمامور  همه  باًیتقر  .داشتم  )راضیه(  دختر  فرزند  کی  من  ، هنگام

پره سر اسالم، خود حکایتی است، ان شااهلل  مان در  )حضور در گیالن و دستگیری  میرفتمی  خاموش  چراغ

 آن را بازگو خواهم نمود(.   در مجال دیگر
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  پرورش و آموزش در اشتغال

  م گرفت   می تصم  ی، استاندار  از  بعد  ، داشتم  کشوری و اداره  تخصص که در امر  یراهبرد   ینگاه  به دلیل     

 استان   در  که  بود  بهتر  ی، لیتکم  التی تحص  مقاطع  در  ل یتحص  ادامه  یبرا   و  مشو  پرورش  و  آموزش  وارد

  ،الن ی گ  یاستاندار  تی مسئول  و  یسازندگ  جهاد  سابقه  به  توجه  با  حال  هر  به  به خدمت شوم.  مشغول  تهران

  ( ماه  سه  حدود)  یماه  چندم.  شد  دماوند  یکشاورز   هنرستان  واحد  ، تهران  پرورش  و  آموزش  جذب

شهید رجائی دماوند   هنرستان  استیر  شنهادی پ  من  به  دماوند  پرورش  و  آموزش  سی رئ  طرف  از  هک  گذشتن

هم    من  ، کردندمی  صرارا  شتری ب  چقدر  هر  ، (داشتم  سر  در  یبزرگتر  برنامها  ریز  )  نرفتم  بار   ر یز  .بود  شده 

 اعزام   درخواست  مقدماتی( و من هم  والفجر   اتیعمل)  د وب   شیپ  در  یاتیعمل  ، کهاین   تا  مشدمی  ترسرسخت

 ت یمسئول  نپذیرفتن  جبران  به)  کرد  مخالفت  پرورش  و  آموزش  محترم  استیر  حال این بار،   ، را نمودم  جبهه  به

  کنم یم موافقت شرطیک   به گفت و زد میصدا  روز کی  کهاین  تا نکرد افاقه  کردم اصرار یلیخ (.هنرستان

 ، هاجبههبازدید    از  برگشت  و  روز  10  از  پس  که  یدهیم  قول  اگر  ه.روز  ده   دیبازد  یبرا  فقط  آن هم  و

 معلوم  قعاً. وااست  میکر  خدا  کردم  عرض  هم  من  .نمایممی  موافقت  تیبرا  ی، ریپذیم   را  هنرستان  تیمسئول

 من   اعزام  با  هم  (دماوند  پرورش  و  آموزش  سی رئ)  شانی ا  .است  یکس  چه  انتظار  در  نوشتیسر   چه  که  ستین

 . نمودند موافقت

و عملیاتی در پیش بود،   داشتند  گریهمد  با  روهاین  که  ی شناخت  با  و  رسانده   اهواز  به  را  خود  ، حالره  به     

 والفجر )  اتیعمل  آن  در  اعزام کردند.  (جانیلذ  یهاکوه   از  بعدامقر )  یهاجنگل  در  ی، اتیعمل  منطقه   به  مرا

  به دی بازد یبرا ی(سازندگ جهاد در امامحضرت  نده ینما  ) ینور ...عبدا یآقا ، اتیعمل از قبل (یمقدمات 

  . ایشان همگذاشتم  انیم   در  یو  با  را   خود  مشکل  و  دانسته  متیغن  را  فرصت  هم   من  .بودند  آمده   منطقه

 سه   درخواست   و  ندنوشت  (ینیحس  االسالم  حجت)  تهران  استان  پرورش  و   آموزش  کل  ری مد  بهای  نامه

و   یمقدمات   والفجر  اتیعمل  در  و  مانده   منطقه  در  سه ماه   .شد  راحت  الم یخ  .نمودندبرایم،    تیمامورماه  

 سپس به دماوند برگشتم.  کردم شرکت ، کی والفجر
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  ارشد یکارشناس 

 ت تکمیلی الیتحص  ، دوم   و اولویت  و دفع فتنه صدام  جنگ  من،  لاوّ  تیاولو  شد،   اشاره   که  هگونهمان     

  ه رییسب  که  هگون همان  البته  .نمود  فراهم  مطالعه  یبرا  را  یمناسب  فرصت  پرورش  و  آموزش  طیمح  بود.

 ی کشاورز  پس از سه ماه( مسئولیت هنرستانجبهه )  از   نبرگشت پس از    م، بود  داده   قول  پرورش   و  آموزش

 خوشبختانه  .دادمیم  انجام  همبرای آماده شدن تحصیالت تکمیلی    را   خود  مطالعات  ، کنارش  در  و  مرفت ی پذ  را

  منتشر   ارشد  یکارشناس  سطح  در  دانشجو  رشیپذ  یآگه   مدرس  تیترب  دانشگاه،  1362- 63  سال  در

 م. شد  نباتات اصالح رشته در مدرس  تیترب شگاه دانمیرس یدانشجوم و کرد شرکت آزمونآن  در .نمود

  انی وهاب  دکتر  مرحوم  مشورت  با  راام  نامه   انیپا  ورسانده    اتمام  به  رو  ی نظر  یهاکالس  ج، یتدر  به     

 همان   در  .کردم  شروع  برنج   اه یگ  در  (، رحمت واسعه خداوند بر او بادکرج  بذر  و  نهال   مؤسسه  وقت  سی رئ)

م گرفت   نشانه  معطر  ی و فیک  ، پرمحصول  ، زودرس  ارقام  ی معرف  و  اصالح  را  هدف  ی(شمس  1364  سال  )  امیا

 ل سا  34  گذشت  از  پس   که  شاکرم  اریبس  را  -یتعال  و  تبارک-  خداوند  ، امروز  )خواسته بسیار بزرگی بود(.

 ی،شمس  1364  سال  در   که  یتیاخصوص  همه  با)یحیی من(    را  اریشهر  و  روشن  های  رقم  شدم،   موفق 

 عطا  من  به  را   یحییو    شده   حالم  شامل   خداوند  لطف  قتیحق  در  و  م اب ی  دست  ، بود  شده   یگذارهدف 

  (.داد خواهم  حیتوض یحیی درباره ود)فرم

 

 سپاه محمد )ص(   

 ، میبود  شده   بزرگ  هم  با  ، گرداند  تریمتعال   را  ئیموالحاج عقیل    دیشه شهدا از جمله    خداوند مقام     

 ی بزرگ  اتیعمل  .میبود  گریهمد  رغا  اری  (انقالب  از  بعد  و   انقالب  از  قبل  )   ها  دوره   تمام  در  و  یمیصم  یلیخ

 فراخوانده  جنوب  سمت  به  رانیا   سراسر  از   (هیعل  اهلل  صلوات)  محمد  رینظ  یب  یا  و  رینظ  کم  سپاه   .دوب   شی پ  در

  پل  کنار  در  ما  ییدانشجو  خوابگاه   ، بودم  مدرس  تیترب  دانشگاه   ارشد   یدانشجو   ، امیا  آن  در  .بودند  شده 

  که  بود قرار. بود انقالب  از بعد هجرت هتل  ای و سابق  الکنتیننتنتریا یلالملبین  سابق  هتل  و در دخندانیس

 .شونداعزام    جنوب  سوی  به  جاآن  از  و  باشد  داشته  یآزاد   ومی استاد  در  اقتدار  مانور  کی  )ص(محمد  سپاه 

( برای نیپیلیف)   شرق  سوی  به  معرفت  و  علم  کسب  مهاجر  من  ئی(، موال   دیشه   و  من)  می بود  مهاجر  هردو

 دحاج یشه در حالی که    ی(نیزم)  یعرض  هجرت  ینوع  قت یحق  در  وبودم    ارشدمنامه  پایانبخشی از    انجام
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 و  جوانان  از  نفر  90  اًقیدق  ای  ژه یو  مراسمقراخیل طی    از  داشت.  ی(آسمان  )هجرت  یولط   هجرت  عقیل، 

ان مرد  رینظیب  بدرقه  همراه   به  لیقراخ  جامع  مسجد  در  ئیاستثنا  ئیگردهما  کی  در  لیقراخ  غیور  مردان

 (،اقتدار  شیرزما  به  بود   مانده   روز  دو)  یآزاد  ومیاستاد  به   نسیدر  از  پس  .میشد  جنوب  عازم  نیمتد  و زنان

 جا آن  و در   آمده   یی مادانشجو  خوابگاه   ب را به ش  ئی، ال و م   دیشه   اتفاق   به  ل یقراخ  رزمنده   جوانان   از  یتعداد

 . میماند

، صلوات  و  سالم  با  من   ی آن روزفردا  ه بود.داد  رخ  زمان  هم  جرته  دو   نی ا  که  بود  جانیا  بیعج     

  هم )  دوستان  هیبق  وشدم    (نبود  آماده   ینیخم  امام  یلالملبین   فرودگاه   ایام هنوزدر آن  )  مهرآباد  فرودگاه   عازم

 ( شدند.باطل هیعل حق  جبهه به متی عز یبرا) یآزاد وم ی استاد عازم شهید موالئیام( از جمله  یمحل

 

 موالئی  دیشه  شهادت خبر

  در اش خانواده  که میداشت   مانیلقاسم( در  مهندس ی)دوست  .بود گذشتهن ز مهاجرت ماا ماه  کی حدود     

 استقرار  تا  نیپیلیف  به  من  ورود  ابتدا،   در  و   میشناخت  می  را  گریهمد  ، کردندیم  یزندگ  لیقراخ  مجاور  یروستا

 نموده   من  به  یادیز  کمک  (IRRI)ایری    با نام مخفف  المللی تحقیقات برنجبین  مؤسسه   در  من

 . بود

  مسئول  ، آمدم  (ترونمِ)   خوابگاه به    شگاه یآزما  از  که  یروز   ، بود  فاصله  لومتریک  70  ایری تا مانیل  بین     

 و  کردم  تلفن  (قاسم  مهندس  یآقا)  لیمان   به   ان مِترونهم  از  .دیداشت  تلفن  از مانیل  ی، عل  گفت  خوابگاه 

 . نمود اعالم را لیعق حاج  شهادت خبر  یناراحت با شانیا

 و  نداشتمای  چاره   چیه  ، ستمری گسخت    غربت  ارید  در  ، خود  خلوت  و  ییتنها  در  ی به هم ریختم ولیخ     

 و  عقیل  حاج  یبرا  لوتمخ  در  ایقه یدق  چند  و  کردم  هیته   وتیص  ضبط   .نداشت  وجود  برگشت  یبرا  یمکانا

  و نفر از جوانان رشید قراخیل به فیض شهادت رسیدند(    5)در آن عملیات    مزد  حرف  لیقراخ  دانیشه   گرید

 که   کردم  خواهش  شانیا  از  و  دادم  شانیا   قاسم( و این نوار را تحویل  دوستم  شی پ) رفتم  یش به مانیل فردا

ن اتفاق افتاد و یک روز  همی   .دنبرسان  قیلع  حاج  دیشه   خانواده   دستهب  رانیا  به  ، آن راممکن  نحو  هر  به

را از بلند گوی مسجد  م شهید، آنلخانواده وی رسید و در مراسم چه   دستبهم شهید حاج عقیل  له قبل از چ

 محل پخش کردند.
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  الزم   یهاز یآنال  یهکل  و  رسانده   انیپا  به  ( راماه   هفت  حدود)  دوره   نیا  ، مشقت  و  یسخت  هر  به   هرحال، به       

  و   داده   انجام  (دالکروز  دکتر  خانم  سرکار )  برنج  بذر  ت یفیک  کنترل  شگاه ی آزما  میمستق  مسئول   رنظریز  را

 ، گروه   در  (نسخه  7  در)  یمقدمات  دفاع  از  پس  و  ی(سیانگل  )به  پیتا  ، نوشته  جاهمان  در  را  مارشدنامه  پایان

 .گشتماز ب رانیا به ، کوشکور دِو  دکتر یآقا نظر ریز

 

   یخوارزم  جشنواره

 جنگ )  یلیتحص  مکنم  طیشرا  نیترسخت  با  م(ارشدنامه  پایان   در)  یشمس  1363  سال  در  که  یکار     

 برای   نیمتخصص  نبود  ، لی تحص  دوران  در  هاجبهه  به  اعزام  ، تهران  ها از جملهشهر  یها  بمباران  ی، لیتحم

 عزیمت به فلیپین، شهادت   یی، ایمیشیوکیزیف  خواص  کیفی و  لیتحل  و  هیتجز  یبرا  شگاه یآزما  نبود  ئی، راهنما

  دانه  ، پرمحصول  )  نعمت  پرمحصول  رقم  و  داد  جواب   سال  ۱3  گذشت  از  پس   بود  شده   شروع   (دوستان

 ارقام  از  و  ثبت  یکشاورزجهاد    وزارت  توسط  و  یمعرف  ، ندا  پرمحصول  مق ر  همراه   به  (ررسی د  نسبتاً  ، بلند

 جا به سر زبان ها افتاد.، از این ندآ آمد قدر نعمت را بدانیم. شعار شدند  یمعرف یملّ

  از   ریتقد لوح    و  شد  شناخته  1376  سال  در  یخوارزم  لیالملبین  جشنواره   برنده   نعمت  رقم  حال، به هر       

این، رقم پژوهش  م. عالوه بر  نمود  افتیدر   ی(رفسنجان  یهاشم  ...ات یآ  مرحوم )  وقت  جمهور  استیر  دست

طرح برتر در کشور شناخته شد و توسط رییس جمهور وقت ) دکتر احمدی   14به صورت    1390  نیز، در سال

 نژاد( رونمائی و لوح تقدیر و جوایزی دریافت نمود. 
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  یتخصص یدکترا

  وزارت   )  یفناور  و  قاتیتحق  ، علوم  وزارت  هیبورس  ساختار،    1370  دههاوایل    و  یشمس  1360  دهه  اواخر     

  هم   من  .گرفتیم  صورت  یلیتحص  سوابق   اساس  بر  و  متمرکز  مه ین  صورت  به  (سابق   یعال  آموزش  و  علوم

 دانشگاه)  یسار  یعیطب  منابع  و  یکشاورز  علوم  آموزشکده   مدیریت  و  سیتدر  ی، قاتیتحق  کار  سال  چند  از  پس

  ارائه  علوم  وزارت  به  را   یتخصص  یدکترا  هیبورس  درخواست  (، امروز  ی ساریعیطب  منابع  و   یکشاورزعلوم  
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 ،خارج   انیدانشجو   بورسکل    اداره   ، برنج   نهیزم  در  یجد   اریبس  کار  و  ی لیتحص  سوابق   به   توجه  با  .کردم

 ، ایاسترال  داالید آ  دانشگاه   از  رشی پذداشتن    رغمیعل  ، برنج  قاتیتحق  لیتکم  یبرا  که  گرفت  تصمیم

 جاآن  یعلم  سطح  و  امکانات  ایری،   از  من  که  ییآشنا  با   البته  .ندنمود  اعزام  (IRRIایری )  به  مرا  الزاماً

 .شدم خوشحال  هم اریبس م، داشت

 

   ءارتقا راه ،صداقت

 که:کنم میضرب المثلی است که می گوید: راستی راه نجات است. در ادامه آن، بنده عرض      

 است.  ءارتقا صداقت هم راه 

  مبلغ   انهیماه  علوم  وزارت  (، 1365)سال    بودم  (نیپیلیف  ایری)   در  ارشد  ئیدانشجو  دوره   در  که  یامیا  در     

 د جها وزارت    با  قرارداد  ی طبق طرف  از  .فرستاد  یم  میبرا   (دالر  به  امیا  آن   کارشناسی  حقوق)  دالر   740

 stipen)    پرداخت  هر دانشجو  به  ایری  هم  دالر  125  انهیماه،  ایری  در  انیدانشجو  ساختار  و   رانیا  یکشاورز

  ارزش داشت(.   تومان  11  حدود  دالر  هر در آن ایام،  )  بودم  کرده   هیته   خودم   زرا  هم   یمقدار  ند.نمودمی(  

 کرده   حساب  هیتسورا    ایری  باکلیه هزینه های خود    شخصاً   ایری،   از  خروج  از  قبل  و  دوره   اتمام  از  پس

 پرداخت  به ایری  دالر  سه هزار و هفتصد  حدود  اًجمع  و)چنین امری در بین دانشجویان ایری رایج نبود(  

 با   جمله  از  کشورها  ریسا  با  یهمکار  و  ایری  نیقوان  از  یاطالع   چیه  و  گرفتم  حساب  هیتسو  برگ  و  نموده 

 . نداشتمرا  رانیا

  وزارت  بهمجدداً    (دالر  3700  همان)  جانب ن یا  نهیهز  حساب صورت  ، مرسوم  روال  و  یع یطب  طور  به     

 جهاد  وزارت  ره یذخ  این مبلغ را از   دادند،   دستور)وزیر وقت(    یکالنتر  دکتر  یآقا  و  شد  ابالغ  یکشاورز

 7  حدود  یبرا  قتیحق  در  .ردیگیم  صورت  اتفاق  نیهم  کنند.  هیتسو(،  نظر  مورد  مبلغ)  ایری  نزد  یکشاورز

  دیرس  و  کردم  حساب هیتسو  خودم  به طور کامل،   بارک ی   ) شد  پرداخت  نهیهز  دوبار  ایری  در  من  حضور  ماه 

 کرده  پرداخت  یکشاورزجهاد    وزارت  ی، کالنتر  دکتر  یآقا   دستور  به  هم  بارک ی  و  داشتم  حساب  هیتسو

 ند(.  بود
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 ، وانلود  مهندس  یآقا   ای در مرکز تحقیقات استان مازندران،   جلسه  کی   در  روز  کی  ، گذشت  مدت ها     

 دوره   مشاور  استاد  و  ی کالنتر  دکتر  یآقا   کی نزد  دوستان  از  ، مازندران  استان  بذر  اصالح  اداره   بخش  سیرئ

 :گفتند ، جانباین  سانسیل فوق

 قبول  یلیخ  را  شما  کار  و  است  مندعالقه   شما  به  یلیخ  یدکترکالنتر   یآقا!  زاده نعمت   مهندس  یاآق     

 ی آقا   بود،   آمده   ایری  از  شما  نهیهز   فاکس  کهی  وقت(،  دوانلو  مهندس  یآقا)   بودم  خودم  که  ی ا  جلسه  در  ه، دار

 از   را  پولش  ، دیکن  منعکس  علوم  وزارت  به  رازاده  نعمتکه هزینه آقای    ستین  الزم   .گفتند  یکالنتر  دکتر

  ؟کردند  را  کار  نیا  چرا  مهندس  یآقا  گفتم  ، کردم  تعجب  .دیکن  پرداخت  ایری  نزد  ، وزارتخانه  حساب  و  ره یذخ

 اطالع  به  را  موضوع  ، فرمودند   م.دار  هم  را  آن  دیرس  و   کردم  حساب  هی تسو   به طور کامل، شخصاً  خودم  من

 ،کردم  عرض یکالنتر دکتر یآقا به را  موضوع وقتی که .کردم نیچن هم من ، برسان یکالنتر  دکتر یآقا

  ی،دانمی  خودت  ، ایری  تسویه حساب  نه یهز  نه  بود  خودت  مال  پول  آن  . گفت  و  شد  خوشحال  یلیخ  شانیا

 شرح   ای، طی نامه   هم  من  .است  شما  مال   پول  آن  حال  هر  به  ، بگذار  انیم  در  علوم  وزارت  با  یخواست  اگر

 هست  ادمی  .مددا  رااز ایری    (دالر  3700  )  پول  استرداد  درخواست  و  دادم  اطالع  علوم  وزارت  به  کتباً  ، را  عیوقا

، گذاشتم  انیم  در   زین  شانیا   با  .داشتند  را  علوم  ریوز  مشاور  تیمسئول  امی ا  آن  در  یملکوت  دکتر  یآقا  که

  نه یهز  صرف  را  پولن  آ  ی، رفت  ی به ایریدکتر  دوره   یبرا   ان شااهلل  اگرشما بود.    حقوق  پول  آن  فرمودند

   ی.برگردان  وزارتخانه به ستین الزم .کن ایتدکتر دوره 

 ی صالح  مرحوم  )یصالح  مهندس  ی آقا  اتفاق  به  1369  سال  در  گرید  بارک ی  ، شد  حاصل  ق یتوف     

 شدم  عازم ایری  گرید  هماه  سه  آموزش  دوره   کی  (رشت  برنج  قاتیتحق  سسهؤم  بذر  اصالح  بخش  سیرئ

سه   مبلغ  و  مبرد  خود با  را  حساب  هیتسو  مدارک  هیکل  (، بودم  دی بریه  برنج  کی تکن  آموزش دنبال  به  بار  نیا)

 ه یبورس  برای  شمسی،   1371  سال  در  یعنی  گر، ید  دوسال  بعد  .گرفتم  پس  ایری  از  را  دالر  هزار و هفتصد

و دوره دکتری را به موقع تمام کرده به وطن   شدم  اعزام  (نیپیلیف  کشور)   ایری  به  مجدداً  ی، دکتردوره  

 برگشتم. 
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 اولین رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

سال قدمت خود    4۸دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری فراز و فرودهای فراوانی را در طول       

  تأسیس شمسی(    1352مدرسه عالی مهندسی کشاورزی )در سال    عنوانبه( دیده است. ابتداء  1352)از سال  

شمسی( به آموزشکده علوم کشاورزی تنزل یافت و در زیر چتر مدیریتی   1362و پس از انقالب اسالمی )

شمسی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه تربیت مدرس   1366دانشگاه مازندران قرار گرفت. در سال  

عنوان رئیس آموزشکده منصوب و تالش نمودم تا آنرا به سطح دانشکده ارتقاء دهم. )کارشناسی ارشد( به

شمسی به مجتمع علوم کشاورزی   13۸3به دانشکده کشاورزی ارتقاء یافت. در سال    136۸در سال    انجامسر

شمسی به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع   13۸7و منابع طبیعی ساری تبدیل شد. خوشبختانه در سال  

اولین   عنوانبه عی ساری ارتقاء یافت و همزمان از دانشگاه مازندران نیز جدا )استقالل( گردید. بنده هم  طبی

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انتخاب و تالش مستمر و سنگینی را برای ساماندهی، 

کشاورزی طبرستان آغاز پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری    تأسیسها، سازمان مرکزی و  ساخت دانشکده 

و کارکنان محترم، موفق شدم فضای   تعالی و با همکاری سایر استادان  نموده و به لطف خداوند تبارک و

اداری، دانشکده علوم زراعی، دانشکده دامپروری، سازمان مرکزی، ساختمان فرهنگی، ساختمان دفتر نهاد  

)بیست هزار( متر مربع مجوز ساخت   20000رهبری در دانشگاه، ساختمان پژوهشکده، جمعاً به مساحت

دانشگاه را از وزارت علوم دریافت کنم. در آن ایام، ساخت فضای آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و اداری 

را که   مهندس قاسم آقاجانیای یافت. خدا رحمت کند همکار محترم مرحوم جناب آقای  رونق ویژه 

یابت، زحمات بسیار زیادی را در ساخت کالبد فیزیکی دانشگاه بیماری د رغم  علی مسئول دفتر فنی    عنوانبه

 متحمل شدند )روحش شاد و رحمت خداوند ارزانی وی باد، انشا ا...(. 

تحقیقاً ایجاد واحدهای مختلف دانشگاهی )بودجه و تشکیالت، حقوقی، اداری، کارگزینی، حسابداری،      

بالغ بر سه میلیارد و دویست   13۸7جه مصوب در سال  پژوهشی، حراست و غیره( در اوج بی پولی )کل بود

بوده است. در حالی تومان  و میلیون  اساتید  به  پرداختی حقوق  تومان فقط  نه صد میلیون  که دو میلیارد 

ها برای پرداخت حقوق مشکل جدی داشتیم، کار ای که واقعاً برای برخی از ماه کارکنان بوده است( به گونه

لطف خدا و همراهی همکاران عزیز، مشکالت یکی پس از دیگری حل و فصل گردید. آسانی نبود. اما به  

  تأسیس در همین ایام با تالش مستمر و پیگیری مجدانه پارک علم و فناوری طبرستان را نیز    کهاین تر  جالب

در سال   که  را  برنج  پژوهشکده  که  موفق شدیم  ایام  در همین  این،  بر  اندازی  13۸5نمودیم. عالوه  راه 
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کشاورز فناوری  زیست  و  ژنتیک  پژوهشکده  به  سپس  مرکبات  و  برنج  پژوهشکده  به  ابتداء  ی نمودیم، 

طبرستان ارتقاء داده و برایش ردیف اعتباری مستقل از مجلس شورای اسالمی و تشکیالت مستقل از اداره 

کل گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کنیم. چنین کار بزرگ نقش بسزائی در گسترش 

برنج داشته و سطح علمی و تحقیقاتی دانشگاه و منطقه، خاصه در حوزه اصالح و معرفی ارقام مختلف  

. پس از یک  باشدمیامروزه جزء یکی از پژوهشکده های معتبر منطقه و کشور )خاصه در تحقیقات برنج(  

های ضروری ترجیح دادم که برای متمرکز شدن بر رئیس دانشگاه و ایجاد واحد  عنوانبهدوره چهار ساله  

 وظیفه نمایم. انجامده رئیس پژوهشک  عنوانبهبخش تحقیقات از ریاست دانشگاه استعفاء و 

 

محترم   مردم  شورای  شهرقائم نماینده  مجلس  دوره  هفتمین  در  کوه  سواد  و  جویبار   ،

 اسالمی 

کرده )تخصص( و متعهد )تعهد( در مجلس  شمسی، تصورم این بود که جای افراد تحصیل   1370در دهه       

 شورای اسالمی خالی است. زیرا حضرت امام )ره( فرمودند: 

 رأس امور و خانه ملت است.مجلس در 

)تخصص و تعهد( الزم را در سطح نمایندگی مجلس شورای    احساس کردم که برخی از افراد صالحیت     

اسالمی خاصه در مجلس دروره پنجم و یا به اصطالح مجلس اصالح طلب ندارند. یعنی، نتوانستند در قد  

ند. دائماً برای جمهوری اسالمی ایران هزینه تولید  و قواره نماینده جمهوری اسالمی ایران انقالبی ظاهر شو

محترم شهداء و دل های خانواده و دائماً کشور را ملتهب و باعث آزار روحی مقام معظم رهبری و    کردندمی

ند. به همین دلیل، تصمیم گرفتم که به عنوان یک تکلیف شرعی خود را برای شدمیانقالب    وختگانس

ئمشهر عرضه کنم و در صورت راه یافتن به مجلس شورای اسالمی، نه تنها حضور در مجلس از منطقه قا

 زمینه آرامش جامعه را فراهم نموده بلکه، برخی از اهداف بلند خود در زمینه کشاورزی را عملیاتی نمایم.

نام نموده، و در اولین جلس شورای اسالمی )دوره ششم( ثبت عنوان کاندیدای مبر همین اساس، به     

یعنی   بعد  در دوره  اما  را کسب کنم  آراء الزم  نتوانستم  انتخاباتی،  دوره هفتم مجلس شورای  دوره 

، آراء الزم را اخذ و به مجلس شورای اسالمی راه یافتم و در حد توان خود از هر کوششی در  اسالمی

های مهمی در چه توانستم برخی از طرح  ردم. اگرجهت ارتقاء سطح نمایندگی و وظایف نمایندگی دریغ نک
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ها دخیل باشیم اما، احساس کردم یب نمایم و یا در تصویب برخی طرح حوزه آموزش عالی و کشاورزی تصو

باشند میبنائی  زیر  دنبال مباحث راهبردی وهشود و کمتر بکه سطح مجلس عموماً به روزمرگی سپری می

جائیکه همیشه اکثریت مالک است،  کنم(. از سوی دیگر از آن   )به هر حال نتوانستم درون خود را اقناع

. به هر حال تصمیم گرفتم که از حوزه سیاست باشدمیگاهی اقناع اکثریت توسط اقلیت و یا افراد ممکن ن

از تجربه های نمایندگی مجلس در حوزه علمی استفاده  کنار کشیده و مجدداً به حوزه علمی برگردم و 

 یل در دور بعد دیگر ثبت نام ننمودم.نمایم. به همین دل
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 :دفتر سوم

 ( تملّ هر شرف و  عزت ، مظهرمقدس دفاع)

  ریمد)  شهرقائم شهرستان    یسازندگ  جهاد  رانیمد  از  یک ی  و  سانسیل  مدرک  با  ، ساله  26  ، ام یا  آن  در     

  135۸  سال   آذرماه   پنجم  در  ، جوانان  ینظام  آموزش  بر  یمبن )ره(  امام  حضرت  دستور  به  و  بودم  (جهاد  یداخل

 در  را  یآموزش  ماه   6  و  گذرانده   را  یسرباز  خدمت  کهاینرغم  علی  ، ونیلیم  20  ارتش  و  جیبس  لیتشک  و

 حاج   ، ییموال  عقیل  حاج   دیشه)  ل یقراخ  دوستان  از   یجمع  با  مبود  کرده   یسپر  کرج  یآموزش  پادگان

قربان  ی،  منصور   حسن  پاسدار  رهنگس  ، زاده جانی عل  عباس  اعالم   (گرید  تن  چند  و  یوسفیشهید 

 ی مراد  شاه   نام  به  یجوان  نظر  ریز  ، رگاه ی ش  پادگان  در  ی، ک یچر  فشرده   یآموزش  دوره   کی  در  و  نموده   یآمادگ

 ی لیتحم   جنگ  آغاز  از  روز  13  .مدیگذران ، دوره ای را  )بعد ها در کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند(

  به  و شده  آماده  مازندران استان یسازندگ جهاد سراسر از  نفر 33 گروه  کی ، که بود نگذشته 1359در سال 

  طرفه  کی  جاده   انگار) آبادخرم  از  گذشت  ازبعد    مخصوصاً  ، اراک  از  عبور  از   پس  .میکرد  حرکت  اهواز  یسو

ی( جهاد)  ما  همانند  ای  و  ینظام  یها  نی ماش  تک و توک  و   کردندمی  مهاجرت  جنوب  از  دنشتدا   همه  (باشدمی

 از   و تازگی داشت.  بیعج  یلیخ  یمانبرا   . چنین صحنه هابودند  حرکت  در   (جنوب  به  رو)  مخالف  جهت  در

 ی برا  راننده   شهیش  قسمت  فقط  و   یمال  لگِباید    را  نیماش  کل  گفتند  ما  به  که  میبود  نشده   خارج  آبادخرم

 به   به هرحال،     .میبود  نکرده   تجربه  ، را  ایه منظر  چنین  .داشت  یتازگ  یمانبرااین امر نیز،    .باشد  زیتم  ، دید

 ی استاندار  در  شدمی  مرتبط  جنگ که  درباره ی    یهرکس  و  بانیپشت  ، تدارک  ، رزمنده   یروهاین  و  می دیرس  اهواز

  محل   اهواز  یاستاندار  ، جنگ  یابتدا  در  به عبارتی،   .شدندیم  یسازمانده  جاآن   از  و  شدندی م  جمع  اهواز

 هیاهدا نقد )  پول  یمبالغ  و  آذوقه  ، لیوسا  یمقدار  همراه   به  یجهاد  نفره   33  گروه   نیا.  بود  روهاین  یسازمانده

 و   کردند  طرحیمان  برا  نهیگز  چند  هم  ها آن   و  نموده   یمعرف  ی خوزستاناستاندار   نیمسئول  به  را  خود  (مردم

  خود ، کند تیفعال ی و ...(کیچر ی، رزم ی، بانیپشت) هانهیزم  نیا  از کی  هر  در  است مندعالقه  کس هر گفتند

 .ردیبگ میتصم

جمله    اوضاع  از   ی نورعل  نامبه  یدوست  ، کردمی  مقاومت  شهر  هنوز  ، نبود  خوب  اصاًل  خرمشهرمنطقه 

 : گفت  قائمشهر   یسازندگ  جهاد  در  ما  همکار  و  بزرگ  کالیقادی   یروستا  ( ازمانهمراه   یروهاین  از)عظیمی
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 یبانیپشت  ای  و  تدارکات  یکارها  یبرا  که  گفتند  هم  نفر  چند  ،برمیم  خرمشهر  به  را  هاذوقهآ  نیا  من      

  ی ک ی چر  -یرزم  واحد  یبرا(،  یزمان محمود    و  یموسو  آقا  دیس  ،خودم)  ما  از  نفر  . سه دارند  یآمادگ

 از  یشخص   ، نآ  مسئول  که  بود  هم  یک یچر  گروه   کی  رزمی،   یواحدها  در  قضا،   از  .میکرد  یآمادگ  اعالم

  دانش اهواز )    دخترانه  معلم  تیترب  یسرا  دانش  در  این گروه چریکی  .بود  اض ی ابور  نام  به  یعراق  نیمجاهد

  92  لشکر  مقابل  در  قاً یدق  ، کارون  رودخانه  کنار  در  (داشت  قرار  یکیچر  گروه   نیا  اریاخت  در  و  لیتعط  سرا

 . بودند مستقر اهواز یزره

 گروه  وارد  هیاول  دماتمق  از  پس  و  میشد   یمعرف  یکیچر  گروه   نیا  به  نفره   33  گروه   نیا  از  نفر  سه  ما      

 ی رسم   حمله  از  پس  روز  20)   امیا  نیا   در  چریکی  گروه   نیا  فه. وظیمیشد  مستقر  سرادانش   واحد  در   و  شده 

 نارنجک  ، سبک  هایسالح  با  و  نفره   چند  یمیت  به صورت  شب  هر  که  بود  نیا  ی(لیتحم  جنگ  آغاز  ای  و  عراق

  ر یدرگ  های عراق  با  و  میرفتمی  به مأموریت  ستانوب   ای  کور  کرخه  ، سوسنگرد  یعموم  منطقه  به  یجیآرپ  و

 (.بودند  نکرده   سقوط  ، خرمشهر سوسنگرد  ، بستان  هنوز  زمان  نیا  تا)   میکردمی  مشغول  صبح  تا  را  هاآن  و

زرهی اهواز، محاصره سوسنگرد، بوستان،    92اتفاقات زیادی در این ایام از جمله انفجار زاغه مهمات لشکر  

 که،  کندهمرزم شهید هاشمی روایت میکمین برای کشتن فرماندهان عراقی در کرخه کور و غیره رخ داد.  

ها را به عراقی ز راندن  پس ا  (نور  37تیپ    و فرمانده های رزم سپاه  یگان)مامور تشکیل    شهید هاشمی 

به دلیل اطاله بحث، ادامه آن به فرصت   .تغییر داد  کرخه نورنام کرخه کور را به    ، رودخانه کرخه  پشت

 شود. دیگر موکول می

 

 د یشه کریپ بر نماز

  ینترکوچک .  شدمیاز من دور ن  حیمفاتیا    و  قرآن  کتاب،   و در هیچ شرایطی  گاه هیچ،  عادت  رسم  به     

چقدر   که  کردندیم  تصور  اردوگاه  افراد  از  یبرخ  ، چیزی برای مطالعه داشتم.آمدمیی که پیش  فرصت

ی اهواز بود در یک عملیات ایذائی هابچه که از  صفرنام ه یکی از همرزمان ما ب م.باش محراب و اهل منبر

ی  ک  ، گفتند   .بود  دیشه   دفن   و  کفنو    تیم  نماز  تدارکات  ، به دنبالاردوگاه   در بوستان شهید شد و فرماندهی

 :گفت ای رزمنده  کدام دانمینم ، بخواند نماز بر شهید
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  اصالً   من  که   هی آ  و  قسم  چقدر  هر  ، کردم  امتناع  ، دیبخوان  شما   میت را  نماز  ، گفتند  من  به  .است  بلد  نعمت     

دادند  یاض(ابور)  فرمانده   به  .نکرد  افاقه     ، خواند  تی م  نماز  دی با  چگونه  که  مدانمین  از   عمتن  ، که  اطالع 

  هم  اریبس   و  داشت  دست  در  نکفیکالش  تفنگ  در حالی که  فرمانده   ، کندیم  امتناع  تی م  نماز  خواندن

  اسلحه   به  دست  همانا و  ستمی ن  بلد  گفتم  تا  ، بخوان  را  تی م  نماز  ایب  گفت  و جلو آمد    بود  ناراحت  و  یعصبان

 لیم  برخالف  هم جا خوردم و  من  واقعا  .کرد  کیشل  ییهوا  ریت  چند  و  کرد   مسلح  را  کالش  ، همان  بردن

 .بخوانم را تی م نماز تیحمفا یرو از کهاین  جز نداشتم یاچاره  ، میباطن

 ( دیشه )   تیم  که به جای این کهغم آلود بود    فضا  و  نیسنگآن چنان    اردوگاه   ، جوٌکهاین  بیعج  نکته     

 نیب  دیشه   و  ستادمیا  ( دیشه )   میت  از  جلوتر   ، خودم  ایستندب  امام  سر  پشت) مأموم(    هیبق  و  امام  یجلو  در

 و در   عیتش  را  دیشه   سپس  و  نشدمن    اشتباه   نیا  توجهم  هم  کسچیه  ، را خواندیم  تیم  نماز  ،ومأمم   و  من

 (.بود اهواز ، اهلفرص دیشه  ) م یسپرد خاک بهاهواز،  آباد بهشت

 نده ینما   یبیحبمرحوم شیخ  )  یبیحب  آقا  حاج  یبرا  را  داستان  روز  کی  .شد  یسپر  هاماه   ، گذشت   روزها     

 نه   ، باشد   امام  یجلو  در   دیبا  جنازه   ی، حساب   مرد  گفت  و   زد زیر خنده   ، کردم  فیتعر (  قائمشهر  فیشر  مردم

 و  ی رفت  اهواز به که  مناسب فرصت در ، فرمودند ؟کنم کار  چه دیباحاال،   ، دمیپرس او از .جنازه  یجلو در امام

اعزام   در  یعنی  کردم؛  ن یچن  هم  من  و  آور  جابه  را  تیم  بر  قضا  نماز  وبر  ، شده   دفن  کجا  دیشه   آن  که  یدانمی

 را پیدا کرده و نماز میت را قضا کردم. جنازه شهیدبعدی، 

 

 محرم  اتیعمل

 منطقه   در  یشمس  1361  سال  آبان  در  که  بود  مقدس  دفاعمحدود    یها  اتیلعملیات محرم از جمله عم     

 در  ات یعمل  نیا  قتیحق  در  .افتاد  اتفاق  عراق  حمرین  ارتفاعات  در  و  (دهلران  یشرق  جنوب)   انیموس  یعموم

 ، که بود هدف این و گرفته صورت رمضان ناموفق  اتیعمل یپ

  کشور   یجنوب  ینواح  گسترده   حمالت  نه یزم  اًیثان  ، می شو  ترک ی نزد  عراق  العماره شهر  به  قدم  کی  اواًل     

 ات یعمل  نیا  .بود  ئیا یمیش  یها  سالح  از  عراق  استفاده   ، اتیعمل  نیا  اتفاقات  ینترمهم  از  ی کی  .گردد  فراهم

 انیطغ  و  دیشد  یبارندگ  با  اتیعمل  خالل  در  و  شد  شروع  کربال  قرارگاه  یفرمانده  با  )س(  نبیز  ای  رمز  با

  گردید. جادیا چهارم قرارگاه  یها گانی یبرا یمشکالت ، رجئی دو رودخانه
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 به  اعزام  با  که  بود  محرم  اتیعمل  نیهم  یرزم  یهاات یعمل  در  من  کیکالس  و  یرسم  حضور  نیاول     

 ی رزم   یمهندس  مسئول  نیجانش  ، به صورتمازندران  یسازندگ   جهاد  جنگ  قرارگاه   در  شدن  مستقرو    جنوب

   م.نمود شرکت محرم  اتیعمل در (کیا مهندس  یآقا )

 

  یمقدمات  والفجر اتیعمل

  17  در  ی شروع شد. این عملیاتمقدمات  والفجر  اتیعمل  که  بود  نگذشته  محرم  اتیعمل  از  یادیز  زمان     

 و   یرمل  مناطق   در  چذابه  -فکه    غرب  محور  در   اهلل  ا ی  رمز  با ی(  شمسه.  1361  سال)  سال   همان  بهمن

  . بود  عراق  العماره   شهر  تصرف  و  لهپل غزی  تصرف   ، اتیعمل  نی ا  از  هدف  .دیگرد   آغاز  عراق  عماره   یعموم

 از  ی بخش  تیمسئول  سوی جهاد،   از  ، منطقه  ییشناسا  ضمن   و  میبود   مستقر  فکه  منطقه  در  ماه   دو  حدود

  .می بود دارعهده  را کربال  25 لشکر یرزم یمهندس فیوظا

 و   بود  یمعقول   مهندس  دیشه  یآقا   با  کربال   25  لشکر   یرزم  مهندس  تیمسئول  ، کند  رحمت  خدا     

 ی مهندس   حوزه   در  را  شانیا  معاونت  ی نوع  به  جنوب،   در  جهاد  جنگ  قرارگاه   مسئولجانشین    که  هم  من

 به  را  (امروز  نظرپور  دکتر)  نظرپور  مهندس  یآقا  که،   بود  نمانده   اتیعمل  یزی بهچ  م.بود  دار  عهده   ی، رزم

  جنگ   قرارگاه   یرزم  یمهندس   مسئول  مسئول ستاد و آقای مهندس نظرپور،   . من، نمودند  اعزام  منطقه

 یم. کردمیوظیفه  انجام جنوب در ، مازندران جهاد

 و   بود  فکه  یعموم  منطقه  عیوس  نسبتاً  و در دشتل امقر  جنگ  یکینزد  در  ماه(  نبُ)  یکی تاکت  قرارگاه      

   .میشدیم مستقرامقر(  جنگ) فکه یشن یهاتپه  هی حاش در و کرده  عبور جانلیذ هایکوه  از ستیبایم

خاصی از بمب های  اطالعات  زینیی استفاده نکرده بود و ما  ایمیش  یهاسالحاز ها  عراقی  هنوز زمان  آن  تا

کشد.  می  را  ها  مورچه  یحت  که  ؟ستیچ  هاسالح   نیا  که  ندپرسیدمی  گریکدی  از  همه  شیمیائی نداشتیم.

)  -م  -ش  پدافند  کم کم تدریج،   و  افتاد  ها  زبانبر سر  (ویاکت  ویراد  و  ی کروبیم  یی، ایمیش  ر   ن یچن  با   به 

 . میشد آشنا  افزارهاجنگ

  از   های عراق  آغاز گردید،   چذابه  -فکه    محور  در  1361  سال   بهمن  هفدهم  شب  در  اتیعمل  به هرحال،      

 کی  راننده   به صورت  را  خود  نیمنافق  از   یکی  که  بود  نی ا  صحبت  روزها  آن )  بودند  شده   مطلع  اتیعمل  نیا

ی  و  رسانده   گردان  فرمانده   از   یک ی  پشت  در  گری د  منافق   یهمدست  با  اتیعمل  از  قبل   یهاشب  از  یکدر 
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  با   و  رسانده   شهادت  به   را  های شب، فرمانده در نصفه  نیماش  یخراب  بهانه  به  و  کرده   نیکم  رملی   یهاه تپ

 که  دادند   ازه ی، اجاسب  نعل  به صورتها  عراقی   تلفات  نی کمتر   با  دی شا  اتیعمل  شب  (.کنندمی  فرار  هانقشه 

 ی هابچه   و  بسته  را  ی اسب  نعل  دَم،   صبح  کی نزد  و  دنکن  نفوذ  ، های عراق  اری اخت  در  منطقه  وارد  یرانیا  هایروین

 . گرفتند ما از یاد یز یشهدا و انداختند به دام را ما

  و   یپورمحمد   ابوذر  یکنندگهیته   و  ار یآب  میمر  یسندگینو  و  یکارگردان  به  143  اریش  لمیف  بعدها     

از وقایع والفجر   یزارع  ال یمرخانم    یبایز  اریبس  ییهنرنما  باشمسی    1392  سال  در  یقاسم  نیمحمدحس

  د.ش اکرانمقدماتی ساخته شده ) منطقه عملیات والفجر مقدماتی ( و 

 

 کی والفجر اتیعمل

 نیفرورد   2۸  خیتار  در   ه(فک  شمال  در  البته)  منطقه  همان  در  باًیتقر  ی، مقدمات   والفجر  اتیلپس از عم     

  نیا  در   .شودیم  شروع  یجی بس  و  یسپاه  عمده   یروهاین  با  ک ی  والفجر  اتیعمل  یشمس  1362  سال

  مهندس   واحد)  زی تبر  عاشورا  10  پیت  به  ما   یرزم  یمهندس  گردان  ، کربال   ستاد  دستور  اساس   بر  اتیعمل

  نیجانش  که  عاشورا  غیور تیپ  برادران  با  و  مشترک  یمهندس  یرزم  یفرمانده  سنگر  و  دیگرد  ملحق   ی(رزم

  .میکرد را شروع  تیفعال  ، بودند اتیعمل یرزم مهندس

  پل   که  را  )س(  نبیز  ای  پل  (، ماه   کی  از   کمتر)  اتیعمل  شروع  از  قبل  تا  یمافتی  تیمأمور  در این عملیات،      

  توپخانه   ررسیت  در  یاد شده   منطقه  .میکن  احداث  جنوبی موسیان بود را،   قسمت  در  رجئی  دو  رودخانه  در  یکمک

در روز   راو سبک    )کامیون، بولدوزر و ....(  نیسنگ  دستگاه   حمل  اجازه   ما  و  داشت  قرار  یعراق  یها  یشتگ  و

دست رسی از جاده اصلی( فرعی )  جاده   لومتریک  پنجحدود    دی با  ، پل  نصب  و  مناسب  نقطه  یبرا  .می نداشت

یم. منطقه کاماًل مین گذاری و هنوز پاکسازی نشده بود. از سوی دیگر کامیون های مردمی کردمیاحداث  

ند، روزها که حق تردد نداشتند و شب هم خسته بودند و هم آمادگی الزم برای رانندگی  آمدمیکه به جنوب  

کاره بودند.   همهرا نداشتند. در چنین شرایط بحرانی، تیم ما )جهادی ها(    نیروی عراقیدر نزدیکی های  

گاهی راننده کامیون، گاهی راننده لودر و بولدوزر، گاهی فرمانده و گاهی فرمانبر. به هرحال، شب ها را ما  

 و جاده های فرعی عهده دار بودیم. پل یا زینبرانندگی کامیون و حمل شن ها را تا پای 
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   کی والفجر  اتیعمل شب

  هنوز)   زی تبر  عاشورا  10  پیت  یرزم  مهندسی  نیجانشنیروی جهادی به نوعی    که  ن، مدیرس  فرا  اتیعمل     

بودم، بود  نشده   لشکر  امیا  آن  تا  ن ی ب   یهماهنگ  ی، فرمانده  سنگر  در  یرزم  مهندس  فرمانده   خدمت  در  ( 

  از  که  دادند  ما  به  یچ  بیتخر  نفر  15  اتیعمل  آن  در  .م یدادمی  انجام  راحوزه جهادی    یمهندس   یروهاین

 از   جهادی  جانباز  خوب  اریبس  برادران  از  افشار  حسن  ی فرمانده  به  نفر  15  نیا  .بودند  مختلف  یهالشگر 

د. شدن  اعزام  طخ  به  ی، فرهنگ  و  غاتیتبل  مسئول  نیمستخدم  سبحانشهید    اتفاق  به  بهشهر   شهرستان

  افتد می ن  درخت  از  یبرگ   ، خدا  ون اذنبد این قسمت از عملیات را در ذیل تیتر،    ، بود  ینشدن  فراموش  شب

 ، شرح دادم.شودمیکه سومین حادثه شمرده 

نفر شهید شدند، سبحان   13تخریب چی ما،    نفر  15از    ، نبود  موفق   چندان  هم  اتیعمل  ن یا  متاسفانه،      

 زنده، مسئول تیم تخریب، روی مین منور رفت و خوشبختانه آقای افشارند و  شدمستخدمین هم شهید  

 ماند. 

 

   6 والفجر اتیعمل

 در  موسیان  لشما   در  و  دهلران   یغرب  جنوب  نخورده   دست  و  بکر  باًیتقر  منطقه  در  6  والفجر  اتیعمل     

 بر ی خ  بزرگ  اتیعمل  شروع  نقطه  ، کهات یعمل  نیا  قت، یحق   در  .دی گرد  آغاز  یشمس  1362  سال  ماه   اسفند  مدوّ

 منطقه   )  یجنوب  ینواح  از   آن  یرزم  توان  از  یقسمت  کشاندن  و  عراق  توان رزمی  از  یبخش  انهدام  و  بوده 

  قرار  اتیعمل  ابتدای  در   اگرچه  .گرفت  صورت   )س(  زهرا  ای  رمز  با  و  تر  یشمال  ینواح  به  (بریخ  یاتیعمل

 اتیعمل عرض ، ناخواسته و اتیعمل شب در اامّ ، باشد (لومتریک 5 عرض به ) حدوداً  محدود اتیعمل که بود

 ی شرویپ  شده   نییتع  اهداف  تا  فاتتل  بدون   باًیتقر  کهاینرغم  علی  و  افتی  گسترش  لومتریک  30  بیقر  تا

 ینگهدار  یبرا  اامّ  ، آمد  در  اسالم  مندگانرز  تصرف  به  چزابه  به  سوبله  جاده   به  مشرف  ارتفاعات  و  ، مه بودیکرد

 و   م یداد   ینیسنگ  تلفات  ی، انیم  یهاجبهه  به   یجنوب  یها جبهه   زا  عراق  ی جنگ  نیماش  از  ی بخش  کشاندن  و

 بانیابا  یشعلیدرو  دیشه   و  یقربان  نیحس  دی شه   یی،موال   محمدرضا  دیشه   ؛جمله  از  خیلقرا  انرزمهم  از  تن  سه

. در این عملیات نیز،  من، جانشین رزمی دندینوش  شهادت  شربت   ، اتیعمل  نیا   درکربال    25از جمعی لشکر  

  م.کردمیوظیفه  انجامکربال بودم که  25جنگ جهاد مازندران مامور در لشکر 
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  8 والفجر

طرز   که  بود  یلیتحم   جنگ  سال  هشت  طول  در  خاکی-آبی  رینظی ب  اتیعمل  کی   ۸  والفجر        به 

 ی وحش   رودخانه  از  عبور  با   یاسالم  یجمهور  ارتش  و  یمردم  جیبس  ، پاسداران  سپاه   یروهاین  ی، زیانگشگفت

 مستی ب  شب  در  اتیعمل  نیا  .درآوردند  خود  تصرف  به  را  عراق  جنوب  در  فاو  ره یجز  شبه  ، اروند  خروشان  و

 ۸  . والفجردی گرد  آغاز  راس البیشه   تا  خسروآباد  منطقه  در  ءالزهرا  فاطمه  یا  رمز  با  1364  سال  بهمن

 به طور کامل،  که  بود  عراق  بعث  میرژ   با  رانی ا  ساله  هشت   جنگ  طول  در   اتیعمل  نیتر   موفق   از  یکی

 .نمود قطع را فارس جیخل یهاآب  به عراق سترسید

  در  حضور  بار  چند  م، به دلیلبود  مدرس  تیترب  دانشگاه   ارشد  یکارشناس  دوره   ی نشجودا  من  امیا  آن  در     

  ،محرم  ) گروه چریکی ابوریاض، اتیعمل  چنددر    تیمسئول  و  گرید  یسو  از  نبود  دانشجو  سو،   کی  از  هاجبهه

  میشدمی  خوانفرا  یاگونه   به  یامیپ  ای  ژه یو  یروین  به صورت  (  6  والفجریک، و    والفجر  ی، مقدمات  والفجر

 تهران  به  اتیعمل  اتمام  از  پس  وشده    حاضر  منطقه  در   اتیعمل  به  مانده   تا ده روز  هفته  کی  حدود  که

)بعد    تیپ المهدی فارس در این عملیات من جانشین پدافند مهندسی رزمی بودم که در    .می گشتمیبر

مامورشدیم و در خالل عملیات در منطقه فاو شیمیائی شده و برای مداوا   ها این تیپ به لشکر تبدیل شد(

به بیمارستان صحرائی فاطمه الزهراء اهواز اعزام و پس از مداوا اولیه و به دلیل شرایط حساس آن روز، 

 مجدداً به فاو برگشتم. 

 

  عملیات والفجر ده

با شروع عملیات به ما ماموریت    اما  م، یبودمستقر    منطقه جنوباگر چه در آغاز عملیات والفجر ده در       

داده شده تا در منطقه غرب در حلبچه )همان منطقه ای که متاسفانه نیروهای بعثی بمباران شدید شیمیائی 

از حرکت و خود را به  نفره مهندسی رزمی از اهو  10ملحق شویم. یک تیم    کربال  25لشکر  نمودند( به  

حلبچه رساندیم و به واحد مهندسی آب منطقه معرفی شدیم. چون بعد از فروکش کردن عملیات والفجر 

 ده بود، مدتی در منطقه ماندیم و مجدداً به اهواز برگشتیم. 
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 دفتر چهارم 

 )یحیی من( 

 واقع  در  ، کی ژنت  ، نباتات  اصالح  ی، کشاورز  امر  به   یوافر  عالقه  ، لیدل  چند  به  شد،   اشاره   که  هگونهمان     

 نیا  م.داشت  کشور  یی غذا  تیامن  و  کشاورزان  درآمد  سطح  یارتقا  یبرا   برنج  محصول  پر  ارقام  اصالح

 و   اعزام  در  یقبول  که  بود  دی شد  قدرآن  ، مادرم  و  پدر   از  محض  تیتبع  و  خانواده   به  یوابستگ  کنار  در  عالقه

 یکشاورز  به  توان  تمام  با   و  کرده   نظر  صرف  را  یپزشک  لیتحص   یبرا  ایتالیا   به  متیعز  یبرا   یزیربرنامه 

 زراعت   کشت)  پدرم  مرحوم  یاصل  شغل  به دلیل    ، اهانی گ  همه  نیب  در  م.آورد   یرو  نباتات  و آن هم، اصالح

 خرمن   و   باس  (، نیزم  کردن  آماده   و  شخم  )آهن  گاو  و  گاو  با  کار  یسخت  ، روزگار آن    یفرسا  طاقت  کار  (، برنج

 ،گرسنه  یها  شکم  ، تن  یخستگ  ، زارهای شال  شدن  خشک  ی، آبکم   (، خرمن  و  نگاه یچ  صورتبه )   اسب  با  یکوب

 تا  شب  .گذاشت اثر  شدت به  درمن  پدرم  مرحوم  گرفته  و   خسته  چهره   و  گر ید ائلمس  ها  ده   و  بهداشت  نبود

  زمستان،   یسرما  و  سوز   در  و  آفتاب  غیت  ریز   در  کار  غروب  تا  صبح  ی(، سر  هل)کی  بودن  آبپی    صبح

 خرمن  از   پس   ، سال  کی   در  که  است  ادم ی  آلود، قهر  (2)عکس شماره    سالی خشک   و  ارباب  عدالتییب

 مخصوص  همانیپ  ه )لیک   و  (خرمن  در  شلتوک  دادن  دبا  مخصوص  پارو  ا خالی )فیل  فقط  ، سال  کل  زحمت  یکوب

  محصول  ه بود کهشدآن  باعث سالیخشک  یعنی آورد؛ منزل به را خسته نت و ی شلتوک(ر ی گ سهیک یبرا

 جا آنهم   و  دنزیم  دور  محل  ها(زاریشال  ئماً در آیش)دا  ارباب   مباشر  لذا  ، بود   ارباب  اتیمالشده کمتر از    درو

ببرد.  به  منزل به داشت،  حق  نیزم صاحب را یاضاف ، بعد، گرفتیم را ارباب اتیمال سهم لاوّ ایستاد،  یم

تابود  آن  دصد  در   ائماًد  و  گذاشت  نیسنگ  اثر  من  در  ینوجوانسن    از  ماجراها  نی چنه  هم  هرحال،  به     م 

  اصالح   مخصوصاً  ی، کشاورز   لیدل  نیهم به  م.بردار  کشور  کشاورزان  جامعه  و  خانواده   دوش  از  یبار  طریقی، 

 م نداگذر  یسار  یکشاورز  را در مدرسه عالی  سانس. لید ی گرد یمقدس  امر   کی   به  لیتبدمن    یبرا  نباتات

افسر    یسرباز  خدمت  لیاوا  در  و  یرهبر  به  یاسالم  انقالب  بودم(،   رودسر  یکشاورز  بانک  در  فهیوظ) 

  کشور   به  خدمتبه    عشق   ، دیام  یهابارقه   ، نشست  ثمربه    1357  سال  بهمن  22  درخمینی )ره(    امام  حضرت

  اصالح کشاورزی )  رشته  در  لیتحص  و  ی سازندگ  جهاد  و  گشت ورتر شعله   مدل   در  ، نید  راه  در  ثاریا  و  مردم  و

 دریغ نکنم.  راه در این  یکوشش  چیه ازسعی نمودم که  ، داده  قرار  خود کار سرلوحه را (نباتات
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 ی(، کشاورز هنرستان) دماوند پرورش و آموزش ، النیگ ی استاندار ، قائمشهر یسازندگ جهاد در خدمت     

 یپاسدار  ، باطل  هیعل  حق  یهاجبهه  در  حضور  ، جیبس  ی، سازندگ   جهاد،  انقالب  مختلف  یها  حوزه   در  تیفعال

 عه یش   و  قهرمان  تملّ  هیعل  منافقان  کور  ترور  ، آشوب  پر  و   سخت  یروزها  در   یاسالم  انقالب  یدستاوردها  از

  را  خداواقعاً    بابت  نیا   از  .داد  شکل   هم  وضمخت را هم نرم کرده    و  ل کا   آهن  ئی، هاکوره   چون  ، اسالم

 ورزم.و بر این شکر استمرار می  شاکرم

پس    کی  ، انقالب  لیاوا  سخت  یروزها  یهادغدغه   همه  پس  در  ، کردم  اشاره    نیزقباًل  که  هگونهمان     

  در  چه  کشور  یضرور  یها  تخصص  و   حصیلت  درباره   مای نگران  آن  و  دادی م  مآزار  ، زین  گرید  یفکر  نهیزم

 جنگ   ی،لیدل  و  ینحو  هر  به  یروز  که  بودم  مطمئن  .بود  مقدس  دفاع  انیپا  در  چه  و  مقدس  دفاع  دوران

 انقالب  او ی  یاسیس  انقالب  ،ایران  انقالب  رایز  داشت،   نخواهد  یتمام  استکبار  یدشمن  اامّ  ، شد  خواهد  تمام

به رهبری مرجعیت   یاسالم  انقالب  ایران،   انقالب  بلکه  ، نبود  یا  منطقهیا    و  ینیسرزم  انقالب   ی، اقتصاد

  ماده  ، مقابل  نقطه  در  درست   و دارد.  داشت  را  یتیگ سراسر  در  اسالم  نیمب  نی د  تیحاکم  داعیه  و  بود شیعی  

 حرکت  جهت   در  یاسالم  انقالب  تا مادامی که  .است  یغرب  سکوالر  استکبار  جهان   یاپرست یدن  و  ییگرا

  نخواهد   تیامن  احساس  منطقه  نیمرتجع  و  عالم  غرب  و  شرق   ، باشد  استوار  خود  ی(علو  عیتش)  کیدئولوژیا

 خاست.  برخواهند  یاسالم  انقالب  با  مقابله  به  یافزارنرم  و  یافزارسخت  یهاروش   و  مختلف  لحی  به  و  کرد

 

   یخوارزم جشنواره ،نعمت رقم

 موفق  و  داده   ادامه  را 1363  سال  یاصالح  مواد  چنانهم  ه وگذشت  ارشدم  نامهان یپا  آغاز  از  سال  سیزده      

 ی معرف  1374  سال  در  در هکتار  عملکرد  تن  10  از  شی ب  رکورد  با  را  نعمت  پرمحصول  رقم  نیاول  شدم، 

 ی آقا  هب   آن را  گزارش  و  ینامگذار  برکت  رقم  نامبه  اًشخص   را،   رقم  نیا   که  نماند  ناگفته  .می نما  رقم  ثبت  و

  ) عملکرد  ههماین    واقعاً  که   بود  نیا  یبرا   برکت  نام  خابانت   لیدل  .دادم(  وقت  محترم  ریوزی )کالنتر  دکتر

 لطف   از  تشکر  و  نهادن  ارج  یبرا  و  بود  ایسابقه ی ب  رخداد  کی   ، رانیا  در  بار  نیاول  یبرا  هکتار  در(    تن  10

)شکر   کنم  جبران  را  سبحان  خداوند  الطاف  از  یاگوشه   دیشا  آن را برکت نهادم تام  نا  تبارک و تعالی،   خداوند

   ند:فرمود  تشکر ویق وتش  ضمن زارش، گ مطالعه با یکالنتردکتر  یآقااما،  به جا آورم(.نعمت را 

 ، نه برکت. بگذار نعمت را رقم نیا نام
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)دیر رسی و خواص   مشکالت  نیهم  و  داشت  ریز  شرح  به  یکل  اشکال  چند  نعمتپر محصول    رقم     

. برخی از  دن شو  سپرده   یفراموش  بهتوسط مقامات مسئول وقت    ارقام  نیچن  که  بود  یکاففیزیکوشیمیائی(  

 مشکالت رقم نعمت شامل:

  ی، زییپا زودهنگام یها ی بارندگ با شدن مواجه و یررسید -1

  یسمپاش  دوره   و یا  کی   به  ازین   که   خوار   ساقه  کرم  سوم  و  دوم  یها   نسل  با   شدن  مواجه   و  یررسدی -2

 و   داشتهاضافی 

 یی.  ایمیش وی کیزیفپائین بودن خواص  -3

 لوح  و  دیگرد   یخوارزم  جشنواره  برتر  رتبه  کسب  به  موفق   سال  13  از  پس  به هر حال، رقم نعمت     

 .نمود افتیدر یرفسنجان یهاشم اهللتیآ ، وقت یجمهور استیر دست  از زیجوا و ریتقد

 

   ندا رقم

یکی    توسط  )ندآ(  نام  ن یا  .باشدمینعمت    رقم یخواهر  ن یال   نعمت  خانواده   هم  یها رقم  از  گرید  یکی     

. حرف ن دی گرد  شنهادی پکه در آن ایام تکنسین این پروژه بود،    یدالور  زیپرو  یآقا  نام  به  پروژه   از افراد

حرف د مخفف دانشکده کشاورزی و حرف آ مخفف آمل )همکاران و محل اجرای پروژه(  ،  زاده نعمتمخفف  

  .باشدمی

در پی آن، ارقام دیگری از   ن ظرفیت تولید و همان معایب بود.این رقم نیز، همانند رقم نعمت دارای هما

 جمله:

 قائم،  -1

 پردیس و  -2

 نبودند.   یحییپژوهش، اصالح و معرفی شدند اما، هیچکدام   -3

فرا رسید. الزم به ذکر است که   تولد یحییزمان    کهاین ادامه یافت تا    چنانهماین، این نهضت،  بنابر     

ت رونمائی و ضمن توسط رییس جمهور وق  برتر کشوری  طرح۱4عنوان یکی از  به    نیز  وهشرقم پژ

 رقم برتر کشوری شناخته شد.  عنوان تشویق به
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 رقم روشن و رقم شهریار )یحیی من( 

، برای رسیدن به چنین ارقام پر محصول، با کیفیت پخت و خوراک مطلوب و  ه که اشاره شدگونهمان     

دکتر اوالدی، دکتر افخمی، مهندس  بوسیله خودم و همکاران بسیار خوبم آقایان    سال مستمر  34معطر  

باقری، مهندس آقاجانی، سرکار خانم مهندس امامی، و آقای اسفندریاری و جمعی از دانشجویان دوره های 

سال    34شده است. خداوند تبارک و تعالی نیز مزد تالش، توکل و امید ما را بعد از کار تکمیلی تحصیالت  

برابر عملکرد بیشتر را به ما    5/2الی    2ی ارقام محلی اما، هاه ظهور رسانید و ارقامی با تمام ویژگیبه منص

هدیه داد )یحیی(. ما نیز به پاس چنین نعمت بزرگ و استفاده از ظرفیت انرژی هسته ای و به پاس خون 

این ارقام   ،مجید شهریاریو شهید    احمدی روشنهای پاک و مطهر شهدای دانشمند هسته ای، شهید  

ایم. ام مبارک این دو شهید مزین نموده است،  به ن  خود کفائی برنج کشورش  استثنائی را، که نوید بخ 

 فرایند کلی اصالح این دو رقم را در نمودار عمومی زیر مالحظه می نمائید.
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سال تالش  34شمای کلی ارقام پر محصول، کیفی، زودرس و معطر طارم روشن و شهریارکه حاصل  -1شکل 

 .باشدمیتیم تحقیقاتی من و همکارانم 
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را را نوید می دهند. به  خود کفائی برنج کشورارقام )روشن و شهریار(   نیا شد، ه که اشاره گونهمان     

خاصه، مسئولین جهاد کشاورزی با اهتکام کامل قدر و جایگاه چنین   مسئولین کشورامید آن روز که  

 اهلل(.  ان شااز واردات برنج از خارج نمایند )نیاز ریزی مناسب کشور را بی ا برنامه ارقام را دانسته و ب

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم 

 

 های علمیفعالیت 
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ی هادانشگاه   اعضای محترم هیأت علمی  گانه ی هفتحوزه های علمی و پژوهشی  در خصوص فعالیت   

فعالیت  مازندران،  اجتماعی و  اهم  نباتات(،  اجرایی، فرهنگی، تخصصی )اصالح  آموزشی، تحقیقاتی،  های 

 صنفی به همراه معرفی ایشان در این فصل ارائه گردیده است. 

 

 مشخصات عمومی  -الف

 قربانعلی    نام:

 زاده قراخیلی نعمت نام خانوادگی:

  اله نعمت نام پدر:

  شهرقائم  محل تولد:

 شهر قائم  محل صدور:

روستای قراخیل، خیابان شهید موالئی، نرسیده به مسجد فاطمیه،   -شهرقائم   نشانی محل سکونت:

 فرهنگی قران، عترت و شهداء قراخیل.  مؤسسهجنب 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،  جاده دریا،  9کیلومتر    –ساری    نشانی محل اشتغال:

 011-  336۸7747  ، شماره تلفنفناوری کشاورزی طبرستانپژوهشکده ژنتیک و زیست 

 gh.nematzadeh@sanru.ac.ir آدرس پست الکتریکی: 

 011-336۸7744 شماره نمابر:

 

 موقعیت علمی: -ب

 ، 36 استاد پایهو  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعضو هیأت علمی  -1

برای اصالح و معرفی رقم برنج پر محصول نعمت در سال   برنده جشنواره بین المللی خوارزمی -2

 وقت اسالمی ایران، دریافت لوح تقدیر از مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسجانی، رییس جمهور  ، 1376

)به دلیل همزمانی حمله آمریکا   از موسسة بیوگرافی آمریکا  2000مدال سده  نامزد دریافت   -3

، از عزیمت و دریافت این جایزه خودداری گردید. الزم به به ملت مظلوم عراق و بنا به دالیل اعتقادی

میالدی از طرف موسسة برای   2010سال دیگر همچنان حفظ و در سال    10ذکر است این جایزه تا  
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همچنان بعلت تهاجم و اقدامات خصمانه آمریکا و با اعتقاد بر   آخرین بار جهت دریافت آن مکاتبه شد که

 "کنندآویزان باشد، مالئک نزول نمی   شیطان بزرگدال آمریکائی یعنی  ای که در آن مخانه "  این که

 ای که ارزش اقتصادی )نه ارزش معنوی( بسیار زیادی نیز داشت، سرباز زده شد.  از دریافت چنین جایزه 
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، پردیس، پژوهش، و  ندا، نعمت، قائماز جمله، رقم  چندین رقم برنج پرمحصول  و اصالح معرفی -4

پاس ایثار و از  بهدنیا  که  ارقام دیگری از برنج منحصر به فرد درطور همین 

و  برنج روشنهای ارقام به نام شهدا روز بزرگداشت به مناسبت کشور و یاهسته  شهدای خودگذشتگی

گذاری و جهت ورود به چرخه تولید به کشور ارائه گردید. در آینده نزدیک ارقام دیگری به  نام شهریار

)بنام شهید   رقم برنج فخر)به یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی( و  ج قدسبرننام های 

نیز جهت رفع  هستندزاده( که از نظرکیفیت و کمیت در قد و قواره ارقام روشن و شهریار محسن فخری 

 های ظالمانه آمریکا به کشور معرفی خواهند شد.تحریم 

 ، 3Aو آمل A، چمپاA، دشتA، نعمت Aندااز جمله،  سیتوپالسمیاصالح چندین رقم نر عقیم   -5

 ، 13۸6پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال -6

 و دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، 1391استاد نمونه کشوری در سال    -7

 د، رئیس جمهورنژاو دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر احمدی   1390پژوهشگر نمونه کشوری در سال   -8

 وقت ایران اسالمی،

نژاد، و دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر احمدی 1390طرح برتر کشوری در سال    14جزء برگزیدگان   -9

 وقت ایران اسالمی.  رئیس جمهور

 فناوری کشاورزی طبرستان.اندازی پژوهشکده ژنتیک و زیستو راه  تأسیس -10

آزمایشگاه  راه   -11 جمله  از  علمی  معتبر  آزمایشگاه  چند  ترانسکریپتومیکساندازی  ، ژنومیکس، 

 ، فیتوشیمی، مهندسی ژنتیک، فایکولب

 ثبت اختراع در کشور.مورد  ۱0بیش از داشتن  -12

 و تقدیر توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دریافت لوح تقدیر. ایده برتر کشوریبرگزیده  -13

 Journal of Molecular Plant Breedingدیر مسئول و سردبیر مجله علمی پژوهشی م -14

(JMPB) 
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 .1393)دانشگاه زنجان( از سال    فناوری گیاهان داروئیسردبیر مجله علمی پژوهشی زیست   -15

 .1391تا سال 13۸۸و عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی از سال  سردبیر -16

 . 1391پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی از سال  مدیر مسئول -17

 عنوان دینی و اخالقی( به شرح جدول زیر:  5عنوان تخصصی و  7عنوان کتاب ) 12تألیف بیش از  -1۸

 ناشر نام  عنوان کتاب  ردیف
تاریخ  

 انتشار 

 اسامی همکاران بترتیب  

 )شامل نام متقاضی( 

 تولید بذر هیبرید برنج 1
 دانشگاه مازندران  
 )چاپ دانشگاهی( 

 ز یاسداهلل ترو  زادهنعمت یقربانعل 13۸1

 اصالح برنج هیبرید  2
 دانشگاه مازندران  
 )چاپ دانشگاهی( 

 زاده یولاحمد  و  زادهنعمت یقربانعل 13۸2

3 
 مسافر امام رضا  
 )در قطار(

 زاده نعمت یقربانعل 13۸۸ آوای مسیح

4 
های کالسیک(  )روش اصالح نباتات 

 1جلد
پژوهشکده برنج و مرکبات  

 )چاپ دانشگاهی( 
 چاپ مجدد 

13۸9 
 ی انیزاده، غفار کنعمت یقربانعل

5 
های مولکولی(  اصالح نباتات )روش 

 2جلد
آوای مسیح )چاپ  

 دانشگاهی( 
 ی انیزاده، غفار کنعمت یقربانعل 1390

 زاده نعمت یقربانعل 1390 آوای مسیح نامه نفس  6

7 
ها و تولید پایدار سوخت  میکروجلبک 

 زیستی 
آوای مسیح )چاپ  

 دانشگاهی( 
1394 

زاده، امیرعلی کلیایی  قربانعلی نعمت
 و علی شمس 

 آینده بشریت  ۸
 نقشینه سبز طاها 

 )به سفارش بسیج اساتید( 
 زاده قربانعلی نعمت 1396

9 
زایی،  بطالن تطور بیولوژیکی و گونه

 الهی، حیات سری است از اسرار 
 نتشارات پژوهشکده اشورای 

 )در دست چاپ( 
 زاده قربانعلی نعمت 139۸

10 
زایی و  تطور بیولوژیکی و گونه

معرفی تئوری وحدت نوع مبتنی بر  
 کثرت تنوع 

 نتشارات پژوهشکده اشورای 
 )در دست چاپ( 

 زاده قربانعلی نعمت 139۸

11 
های شناسائی  دستور العمل

دار  هتروسیستسیانوباکتری های 
 مازندران 

 نتشارات پژوهشکده اشورای 
 )در دست چاپ( 

 زاده قربانعلی نعمت 1399

 زاده قربانعلی نعمت 1399 نتشارات پژوهشکده اشورای  ژن )اسرار الهی در سیستم بیولوژی(  12

 



 7۱  ◼ی علم ی هات یفعالدوم:  فصل

 المللی: جوایز بین  -ج

 1376المللی خوارزمی در سال برنده جشنواره بین -1

 از مؤسسه بیوگرافی آمریکا. میالدی 2000دریافت مدال سده  نامزد  -2

جایزه    –  3 در  الملبیندریافت  مقاله  بهترین   لی میکروبیولوژیالملبین پانزدهمین کنکره  لی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 . لی تجاری سازی تکنولوژی پیشرفته دوبیالملبین لی جشنواره  الملبین دریافت جایزه    -4

 

 

 المللی: ثبت دستاوردهای علمی در مجامع بین  -د

 /the Gen Bank/ EMBL، در پایگاه  Alishewanella Tabrizicaثبت گونه جدید باکتری بنام    -1

DDBJ، 

باکتری    -2 گونه جدید  پایگاه    Shewanella sp. Tabrizicaثبت   /the Gen Bank/ EMBLدر 

DDBJ، 

 ،the Gen Bank/ EMBL/ DDBJدر پایگاه  .Rhodobacter spثبت گونه  جدید باکتری  -3

 و NCBIژن متحمل به شوری در پایگاه  15ثبت بیش از   -4

 . NCBIدر پایگاه  ESTتوالی ژنی   150ثبت بیش از   -5

 

 :ثبت اختراع -ه

 RNAبرای خالص سازی   به روش همرسوبی    مغناطیسی آهن نانو ستون سیالتولید   -1

Total  ۸666۸اختراع:  ثبت از سلول های خونی، شماره 

از   RNA Totalبرای خالص سازی  مغناطیسی آهن به روش همرسوبی  تولید نانو ستون سیال -2

 ۸7۸47اختراع:  ثبت های گیاهی، شماره بافت

برای خالص  (Co-precipitation) همرسوبیتولید نانو ستون سیال مغناطیسی آهن به روش   -3

 90135اختراع:  ثبت ، شماره ژنومی سلول های خونی و مایعات بدن DNA سازی
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برای خالص  (Co-precipitation) تولید نانو ستون سیال مغناطیسی آهن به روش همرسوبی -4

 ۸9457اختراع:  ثبت ، شماره ژنومی بافت های گیاهی DNA سازی

های نانو رزین نیکل، کبالت و آهن قابل بازیافت به روش هیدروترمال با استفاده از ساخت ستون -5

های  سازی پروتئینبرای خالص  اتوکالو از جنس فوالد ضد زنگ با جداره داخلی تفلوندستگاه  

 ۸7۸۸7اختراع:  ثبت نوترکیب، شماره 

برای خالص  (Co-precipitation) تولید نانو ستون سیال مغناطیسی آهن به روش همرسوبی -6

 5۸5اختراع:   ثبت های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی، شماره سلولژنومی   DNA سازی

 ع/ک/

بازیابی برای   (Co-precipitation) تولید نانو ستون سیال مغناطیسی آهن به روش همرسوبی -7

 ع/ک/ 5۸3اختراع:  ثبت از ژل آگارز، شماره  PCRسازی محصول اسید نوکلئیک و خالص

 . 1394/ 1۸/۸مورخه   ۸715۸تروپین، شماره ثبت اختراع:فرایند تولید محرک رشد گیاهی، بیو -8

ای طیور، شماره  پرونئین فیوژن، تری والنت آنتی ژنیک، کاندید واکسن علیه بیماری عفونت روده  -9

 100643ثبت اختراع: 

 

 برگزیده ایده برتر:  -و

به روش   تولید نانوستون سیال مغناطیسی آهن"تحت عنوان    1394برگزیده ایده برتردر سال       

و دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم علوم،   " های خونیاز سلول   Total DNAسازیهمرسوبی برای خالص 

 تحقیقات و فناوری.

 

 ها:ها و سازمان عضویت در انجمن  -ز

مهندسی کشاورزی و دبیر اولین دوره سازمان نظام مهندسی در استان  عضویت در سازمان نظام  -1

 0مازندران

 0عضویت در انجمن ژنتیک ایران -2

 0عضویت در انجمن بیوتکنولوژی ایران -3
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 عضویت در انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران. -4

 0عضویت در انجمن ملی ایمنی زیستی -5

 سازمان بسیج اساتید استان مازندران.مسئول کارگروه علم و فناوری  -6

 

 های جانبی: مسئولیت  -ح

تحقیقات بین المللی    مؤسسهنماینده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در    -1

 . 1375- 137۸در کشور فیلیپین  (IRRIبرنج )

ین  در مونترال کانادا برای تدونماینده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران کشور    -2

 میالدی.  1992پروتکل تنوع زیستی 

 .1375-137۸نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در کمیته ملی توسعه پایدار    -3

 تحقیقات برنج کشور.   ریزی شورای برنامه عضو  -4

 های منتخب منطقه شمال. عضو کمیته تخصصی گروه کشاورزی دانشگاه  -5

 نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای ملی ایمنی زیستی کشور.  -6

 غیر انتفاعی استان مازندران.  -عضو هیئت امنای چهار مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی -7

 نعتی ایران به مدت دو سال.های علمی صعضو هیئت ممیزه سازمان پژوهش  -۸

 سال.   ۸عضو هیئت امنای دانشگاه مازندران به مدت  -9

 تا کنون. 1391عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از سال  -10

 

 :سوابق مدیریتی -ط 

قائمشهر  -1 آغاز  ئمس و    سرپرست جهاد سازندگی شهرستان  در  و  ول بخش کشاورزی 

  .جهاد سازندگیگیری شکل 

  1360-1361و رئیس مرکز گسترش خدمات تولیدی استان گیالن )  قائم مقام استاندار گیالن   -2

). 

 .(1363-1362های )سال   هنرستان کشاورزی دماوند رئیس -3
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 .(1370رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران ) -4

 . (1375-1374)تحقیقات برنج کشور   مؤسسهمعاونت پژوهشی  -5

 .(137۸-1376)  تحقیقات برنج کشور مؤسسهرئیس  -6

  .(13۸0الی   1379رئیس دانشکده علوم کشاورزی ساری ) -7

در دور   نماینده مردم  -۸ قائمشهر، سوادکوه و جویبار  هفتم مجلس    ه شریف و محترم شهرستان 

 (. 13۸6- 13۸2)  شورای اسالمی

مجلس    های علمیعضو شورای مرکز پژوهش  و  نماینده منتخب مجلس شورای اسالمی    -9

 .شورای اسالمی

، آب و منابع طبیعی و رئیس کمیته کشاورزی کمیسیون کشاورزی مخبر کمیسیون کشاورزی  -10

 . مجلس شورای اسالمی ، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و کمیته بررسی و مطالعات آب و منابع طبیعی

 تا کنون. 13۸7فناوری کشاورزی طبرستان از سال رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست  -11

 (. 1390الی  13۸7رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ) -12

 

 های جنگ تحمیلی: حضور در جبهه  -ی

استان مازندران  -1 اعزامی جهادگران  از شروع جنگ تحمیلی در مهر ماه  15  ، اولین گروه  بعد    روز 

1359 ،  

مازندران در عملیات محرم در منطقه عمومی استان  ول مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی  ئمس  -2

 ، موسیان

مازندران در جنوب کشور در عملیات والفجر استان  ول ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی  ئمس  -3

 ، امقر مقدماتی در منطقه ذلیجان و جنگل

در جنوب موسیان،    1مازندران در عملیات های والفجر  استان  سازندگی    نیروی ویژه جنگ جهاد  -4

 ، مور در مهندسی رزمی لشکر عاشورای تبریزأپیچ انگیزه و ... م  رودخانه دوایرج، 
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و   6مازندران در عملیات والفجر  استان  ول مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی  ئنیروی ویژه و مس  -5

در منطقه عمومی دهلران خاصه   سپاه کربالی استان مازندران  کربال   25مهندسی رزمی لشکر    درمور  أ م

 برای عملیات خیبر،  جزیره مجنون انتقال و استقرار در الت، سگالل و نیزار. بالفاصلهیدر منطقه چ

دی فارس مور در تیپ المه أ مازندران ماستان  سازندگی    جهادجنگ  جانشین پدافند مهندسی رزمی    -6

 .فاومنطقه در  ۸به لشکر المهدی ارتقاء یافت( در عملیات والفجر  )که بعداً

  در منطقه فاو بر اثر بمباران در جنگ. ۸شیمیائی شدن در عملیات والفجر  - 7

 

 سوابق تحصیلی:  -ل
 

 و محل اخذ آن  مؤسسهنام 
تاریخ اخذ  

 مدرک 
 رشته تحصیلی 

عنوان درجه  

 تحصیلی 
 ردیف

 1 کارشناسی  کشاورزی عمومی  1356 مازندران دانشگاه 

 2 کارشناسی ارشد  اصالح نباتات  1366 تهران  تربیت مدرس دانشگاه 

در   IRRI مؤسسهو  UPLBدانشگاه 
 کشور فیلیپین 

 3 دکتری تخصصی  ژنتیک گیاهی  1374

 

 Gene action and combining" :انگلیسینامه کارشناسی ارشد به زبان عنوان پایان 

ability of rice via diallel analysis" 

های است که در  نامهی مقطع کارشناسی ارشد اینجانب جزء معدود پایان نامهالزم به ذکر است: پایان

دانشگاه تربیت مدرس تهران به زبان انگلیسی نوشته شده و به همان نحو با تسلط به زبان انگلیسی، 

 دفاع گردید.  

پذیری برنج با استفاده از آنالیز اثر ژن و قابلیت ترکیب " دکتری به زبان فارسی:عنوان رساله  

 "روش دای آلل

 Mapping gene(s) for grain quality in rice" :انگلیسیدکتری به زبان   رسالهعنوان 

(Oryza sativa L.)" 
 . (.Oryza sativa L) یابی ژن)های( کنترل کننده صفات کیفی برنجنقشه 
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 تعداد مقاالت داخلی و خارجی:

عنوان( و همایشی   100عنوان( و انگلسی )بیش از  150به دلیل حجم زیاد جداول مقاالت فارسی )باالی  

 ها اشاره شود:ی از آنعنوان( سعی شده تا به تعداد  150)بیش از 

 
 تعداد عنوان مقاله  مقاالت  ردیف

 فارسی  عنوان مقاله 150بیش از   مقاالت فارسی  1

به زبان   ISIعلمی پژوهشی و  عنوان مقاله 120بیش از   مقاالت انگلیسی  2
 انگلیسی 

 مقاله 150بیش از  عنوان مقاالت همایشی  3

 دانشجو  30بیش از   رساله دوره دکتری  4

 دانشجو  ۸0بیش از ارشد های مقطع کار شناسینامهپایان 5

 طرح و پروژه   40بیش از   طرح های تحقیقاتی  6

 

 مجموعه مقاالت خارجی: -س

 نام همکاران 
نام نشر و  

 محل انتشار
 شماره 

تاریخ 

 چاپ 
 نوع مقاله  نام مقاله 

ردی

 ف 

Ghorbanali 

Nematzadeh and 

G. S. Khush 

Rice 

Genetics 

Newsletter 

10 1993 

Classification of rice 

germplasm from Iran 

through isozyme 

analysis 

 -علمی

 پژوهشی 
1 

Hemmatollah 

Pirdashti, 

Zeinolabedin 

Tahmasebi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Ismail Abolbaghi 

Pakistan 

Journal of 

Agronomy 

1680-8207 

2(4) 2003 

Effect of water stress 

on seed germination 

and seedling growth 

of rice genotypes 

 -علمی

 پژوهشی 
2 

Ghorbanali 

Nematzadeh, N. 

Huang, G. S. 

Khush 

Journal of 

Agricultural 

Science and 

Technology- 

1680-7073 

 (4 و3)6
2004/01

/01 

Mapping the gene for 

aroma in rice by bulk 

segregant analysis via 

RAPD markers 

ISI-

Scopus- 

ISC 

3 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Abubakr Joharali, 

Majid Sattari, 

Ahmad 

Valizadeh, Eisa 

Journal of 

Central 

Europian 

Agricultue 

1332-9049 

 

7(1) 2006 

Relationship between 

Different allogamic 

associated trait 

characterestics of the 

five newly developed 

cytoplasmic male 

ISI 4 
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Alinejad, 

Mohammadzama

n Nouri 

strile (CMS) lines in 

rice 

Sharokh Garousi, 

Masoud Tohidfar, 

Seyyed Kamal 

Kazemitabar, 

Heshmatollah 

Rahimian, 

Ghorbanali 

Nematzadeh 

African 

Journal of 

Biotechnolo

gy 

1684-5315 

 

 2006 

Investigating 

regeneration potential 

of cotton cultivars by 

somatic 

embryogenesis 

ISI 5 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Gaffar Kiani 

Pakistan 

Journal of 

Biological 

Sciences 

1028-8880 

10(1) 2007 

Agronomic and 

quality characteristics 

of High-yielding rice 

lines 

ISI 6 

Gaffar Kiani, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Seyed Kamal 

Kazemitabar, O. 

alishah 

International 

Journal Of 

Agricultue 

and 

Biology- 

1560-8530 

9(3) 2007 

Combining ability in 

cotton cultivars for 

agronomic traits 

ISI 7 

Asadolla 

Ahmadikhah, G. 

I. Karlov,  

Ghorbanali 

Nematzadeh, K. 

Ghasemi Bezdi 

International 

Journal of 

Plant 

Production 

1735-6814 

1(1) 2007 

Inheritance of fertility 

restoration and 

genotyping of rice 

lines at the restoring 

fertility loci using 

molecular marker 

ISI 8 

Pegah khosravi, 

Maryam 

Jafarkhani 

Kermani, 

GhorbanAli 

Nematzadeh, 

Mohammad Reza 

Bihamta 

Iranian  

Journal of 

Biotechnolo

gy 

1728-3043 

5(2) 2007 

A protocol for mass 

production of rosa 

hybrid cv. Iceberg 

through in vitro 

propagation 

ISI 9 

L. Bazrkar, 

Abobakr Joharali, 

Nadali Babaeian, 

Ali Akbar Ebadi, 

Mezadollah 

Allahgholipour, 

Seyyed kamal 

Kazemitabar, 

Ghorbanali 

Nematzadeh 

Euphytica 

0014-2336 
164 

2008 

 

Tagging of four 

fertility restorer loci 

for wild  abortive- 

77hermophile male 

sterility system in rice 

(Oryza sativa L.) 

using micro satellite 

markers. 

ISI 10 

Gaffar Kiani, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Behzad 

Pakistan 

Journal of 

Biological 

Sciences 

11(4) 2008 

Evaluation of Bt 

(Bacillus 

thuringiensis) Rice 

Varieties Against 

ISI 11 
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Ghareyazie, 

Majid Sattari 

1028-8880 Stem Borer (Chilo 

suppressalis) 

Pegah khosravi, 

Maryam 

Jafarkhani 

Kermani, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Mohammad Reza 

Bihamta and 

Kazotomo yokoya 

Euphutica- 

0014-2336 
160(2) 

2008ma

rch 

Role of mitotic 

inhibitors and 

genotype on 

chromosome doubling 

of rosa 

ISI 12 

Mahmood 

Valizadeh, Abbas 

Safarnejad, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Seyed Kamal 

Kazemitabar 

Journal of 

Science And 

Technology 

of 

Agriculture 

and Natural 

Resources 

1028-7655 

11(42) 2008 

Regeneration Of  

Plantlets From 

Emberyo Explants Of 

Bunium 

Persicum(Boiss) 

B.Fedtsch. 

 -علمی

 پژوهشی 
13 

Omid Ghasemi 

Chepi,  Ameneh 

Sadat Hashemi, 

Esmaeil Yasari, 

Ghorbanali 

Nematzadeh 

International 

Journal of 

Plant 

Breading 

and 

genetics- 

1819-3595 

2(1) 2008 

Diallel analysis of 

seedling traits in 

canola 

 -علمی

 پژوهشی 
14 

Hamidreza 

Hashemi, Seyed 

Ali Mohammad 

Mirmohammadi 

Mibody, 

Ghorbanali 

Nematzadeh 

African 

Journal of 

Biotechnolo

gy 

1684-5315 

 

8(10) 
2009 

 

Identification of rice 

hybrids using 

microsatellite and 

RAPD markers. 

ISI 15 

Gaffar Kiani, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Behzad 

Ghareyazie, 

Majid Sattari 

African 

Journal of 

Biotechnolo

gy 1684-

5315 

 

8(16) 2009 

Genetic analysis of 

cry1Ab gene in 

segregating 

populations of rice 

ISI 16 

Gaffar Kiani, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Behzad 

Ghareyazie, 

Majid Sattari 

Asian 

Journal of 

Plant 

Sciences- 

1682-3974 

8(1) 2009 

Comparing the 

agronomic and grain 

quality characteristics 

of transgenic rice 

lines expressing 

cry1ab vs. non-

transgenic controls 

ISI 17 

Seyed Hamidreza 

Hashemi 

Petroudi, Seyed 

Ali Mohammad 

African 

Journal of 

Biotechnolo

gy 

7(9) 2010 

Semi-random PCR 

markers for DNA 

fingerprinting of rice 

ISI 18 
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Mirmohammadi 

Mibody, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Ahmad Arzani 

1684-5315 

 

hybrids and their 

corresponding parets 

Alireza Babaei, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Viaceslav 

Avagyan, Seyed 

Hamidreza 

Hashemi Petroudi 

African 

Journal of 

Agricultural 

Research 

1991-637X 

 

5(16) 2010 

Radio sensitivity 

studies of morpho-

physiological 

chractristics in some 

Iranian rice 

varieties(Oryza sativa 

L.) in M1 generation. 

 -علمی

 پژوهشی 
19 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Gaffar Kiani 

 

African 

Journal of 

Biotechnolo

gy 

1684-5315 

 

9 (38) 2010 

Genetic analysis of 

fertility restoration 

genes for WA-type 

cytoplasmic male 

sterility in Iranian 

restorer rice line DN-

33-18 

ISI 20 

Ameneh Sadat 

Hashemi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Nadali Babaeian 

Jelodar, Omid 

Ghasemi Chapi 

African 

Journal of 

Biotechnolo

gy 

1684-5315 

5(15) 2010 

Genetic evaluation of 

yield and yield 

components at 

advanced generations 

in rapeseed (Brassica 

napus L.) 

ISI 21 

Mostafa 

Modarresi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Fatemeh 

Moradian, Seyed 

Mohammad Alavi 

Russian 

Journal Of 

Genetics(Ge

netika) 

1022-7954 

 

10-12 2011 

Identification And 

Cloning Of The 

Cu/Zn Superoxide 

Dismutaze Gene 

From  Halophyte 

Plant Aeluropus 

Littoralis 

ISI 22 

Alireza Babaei, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Seyed Hamidreza 

Hashemi 

Scholar 

Research 

2231-3184 

2(4) 2011 

Mollecular RAPD 

Markers analysis of 

sange-tarom and 

Tarom hashemi 

Cultivars( Oryza 

sativa L.) in M2 

Population 

 -علمی

 پژوهشی 
23 

Farzan Taheri, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Maryam Ghayeb 

Zamharir, 

Mojtaba 

Khayyam 

Nekouei, 

Mohammadreza 

Naghavi, Mohsen 

Molecular 

Biosystem 

1742-2051 

7 2011 

Proteomic analysis of 

the Mexican lime tree 

response to “ 

candidates 

phytoplasma 

aurantifolia” infection 

 -علمی

 پژوهشی 
24 
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Mardi, Ghasem 

Hosseini Salekdeh 

Vahideh Tarhriz, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Fatemeh 

Mohammadzadeh, 

Ehteram Rahimi, 

Mohammad Saeid 

Hejazi 

Advances In 

Invirioment

al Biology 

1995-0756 

5(10) 2011 

Isolation And 

Characterization Of 

Some Aquatic 

Bacteria From 

Qurugol Lake In 

Azerbaijan Under 

Conditions 

 -علمی

 پژوهشی 
25 

Aliraza Babaei, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Seyed Hamidreza 

Hashemi 

Australian 

journal of 

crop science 

1835-2693 

5(13) 2011 

An evalution of geneti 

differentiation in rice 

mutants using semi-

random markers and 

morphological 

characteristics 

 -علمی

 پژوهشی 
26 

Bahman Amiri 

Larijani, 

Zeinolabedin 

Tamasbi 

Sarvestani, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

A.M. Manschadi, 

E. Amiri 

Rice science 

1672-6308 
18(4) 2011 

Simulating phenology 

growth and yield of 

translated rice at 

different seedling 

ages in northen iran 

using oryza 2000 

ISI 27 

Maryam Darabi, 

Ali Masudi-

Nejad, Ghorbanali 

Nematzadeh 

Molecular 

biology 

reports 

0301-4851 

39 2012 

Bioinformatics study 

of the 3-hydroxy-3-

methylglotaryle-

coenzyme a 

reductae(HMGR) 

gene in gramineae. 

ISI 28 

       

Sara Kabirnataj, 

yusef Ghasemi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Roghayeh 

Asgharzadeh, 

Behzad Shahin, 

Mohammad 

Yazdani 

International 

reaserch 

journal of 

applied and 

basic 

sciences. 

2251-838X 

3(4) 2012 

Effect of explants 

type and growth 

regulators on in vitro 

micropropagation of 

begonia rex 

ISC 29 

Mostafa 

Modarrsi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Fatemeh 

Moradian, Seyed 

Mohammad Alavi 

Russian 

Journal Of 

Genetics 

1022-7954 

10-12 2012 

Identification and 

cloning of the cu/zn 

superoxide dismutase 

gene from halophyte 

plant aeluropus 

littoralis 

ISI 30 

Vahideh Tarhriz, 

Ghorbanali 

International 

journal of 
62 2012 

Alishewanella 

tabrizica sp.nov., 
ISI 31 
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Nematzadeh, 

Sepidedeh Zununi 

Vahed, 

Mohammad Amin 

Hejazi, 

Mohammad Saeid 

Hejazi 

systematic 

and 

evolutionary 

microbiolog

y 

1466-5026 

isolated from qurugol 

lake in mountainous 

region  of Azarbayjan 

Mohammad Amin 

Neycee, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, Ali 

Dehestani, 

Mohammad Alavi 

International 

journal  of 

Agriculture 

and Crop 

Science 

2227-670X 

4 (11) 2012 

Evaluation of 

antibacterial effects of 

chinaberry (Melia 

azedarach) against 

gram-positive and 

gram-negative 

bacteria. 

ISC 32 

Ehsan Shokri, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Jafar Zolala 

Najmeh Nasiri, 

Seyyed Kamal 

Kazemitabar, 

Noradin 

Hosseinpour-

Azad 

Acta 

Physiol 

Plant 

0137-5881 

34 2012 

Delta-6 desaturase 

makes a different fatty 

acid profile of seed 

oilin Iranian borage 

(Echium amoenum 

Fisch. And Mey.) 

ISI 33 

Yusef Ghasemi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Valiollah 

Ghasemi Omran, , 

Ali Dehestani, 

Soghra Hosseini 

Biharean 

biologist 

1843-5637 

6(2) 2012 

effect of explants 

type   and 

phytohormones on 

African 

violet(saintapaulia 

ionantha) 

micripropagation 

efficiency 

ISI 34 

Yusef ghasemi, 

Ghorbanali 

Nematzadeh, 

Mohammadali 

Ebrahimzadeh, 

Abbaseali 

Dehpour 

Journal of 

Medicine 

Plant 

research 

1996-0875 

 

6(43) 2012 

Influence of 

harvesting date on 
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ی نامه راهنمایی و مشاوره پایانعنوان  -ص

 )مقطع کارشناسی ارشد( دفاع شده 
 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه دفاع شده )مقطع ارشد(  -ص

 عنوان پایان نامه  ردیف
نام و نام  

 دانشجو  خانوادگی
 دانشگاه نام 

تاریخ  

 دفاع

 نوع همکاری

راهنما

 ی اول

راهنما

ی 

 دوم

 مشاور

1 

های  برنجتعیین تنوع ژرم پالسم 
ایران به کمک مارکرهای  

RAPD 

 بهروز واعظی 
دانشگاه  
 مازندران 

1377 ✓   

2 

بررسی اجزای ژنتیکی و تعیین  
پذیری برخی از صفات مهم وراثت

 زراعی در ارقام برنج 
 موسی احمدیان 

دانشگاه  
 مازندران 

1377 ✓   

3 

پذیری عوامل  ترکیب بررسی قابلیت 
مؤثر بر کیفیت پخت در ارقام  

 مختلف برنج 
 محمود محمودزاده 

دانشگاه  
 مازندران 

1377 ✓   
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4 

بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پالسم  
بندی بخشی از ژرم پالسم  و طبقه 

برنج ایرانی با استفاده از نشانگر  
RAPD   و نشانگر مورفولوژیک

 )صفات کمی( 

 رستم آقازاده قولکی 
دانشگاه  
 مازندران 

137۸ ✓   

5 

تعیین همبستگی ژنوتیپی و  
فنوتیپی صفات کمی و کیفی برنج 

 از طریق تجزیه علیت با عملکرد
 رهام محتشمی 

دانشگاه  
 مازندران 

1379 ✓   

6 

بررسی و تعیین همبستگی عملکرد  
و اجزاء آن با بعضی از صفات  

 زراعی گندم به روش تجزیه علیت
 نیا محمود پیروز

دانشگاه  
 مازندران 

1379 ✓   

7 

بررسی کارایی زنبور تریکوگراما در  
با  ارقام مختلف برنج و مقایسه آن  

 مبارزه شیمیایی 
 عزیزاله شهیدی 

دانشگاه  
 مازندران 

1379 ✓   

۸ 

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد  
ای متوسط رس در  ارقام ذرت دانه 

 منطقه مازندران 

مهدی  محمد
 یونسی 

دانشگاه  
 مازندران 

1379 ✓   

9 

بررسی اجزاء ژنتیکی و تعیین  
پذیری برخی از صفات مهم وراثت

 برنج زراعی در ارقام 
 موسی احمدیان 

دانشگاه  
 مازندران 

1379 ✓   

10 

پذیری  بررسی اثر ژن، ترکیب 
الین اینبرد    5عمومی و خصوصی 

ذرت و هیبریدهای آنها با استفاده  
 از تالقی دای آلل 

 علی براتی 
دانشگاه  
 مازندران 

 خرداد 
13۸0 

✓   

11 

های  ی الینیجستجو وشناسا
نر   نگهدارنده کننده باروری و اعاده

 عقیمی سیتوپالسمی در گیاه برنج 
 تریز  …اسد ا

دانشگاه  
 مازندران 

13۸0 ✓   

12 

پذیری عمومی  اثرات ژن و ترکیب 
و خصوصی برخی از صفات کمی  

به روش سیستم تالقی    در پنبه
 دای آلل 

 غفار کیانی 
دانشگاه  
 مازندران 

13۸0 ✓   

13 

رزیابی کارایی نشانگر رپید  ا
کننده  های کنترل همبسته با ژن 

های  عطر و طعم برنج در اداره نسل 
 2Fدر حال تفکیک  

 امیر توسلی 
دانشگاه  
 مازندران 

13۸0 ✓   
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14 

ریزازدیای و تعیین دز مناسب اشعه  
گاما برای ایجاد موتاسیون در ریز  

 Musa SPPهای موز )نمونه 

Var. Cavendish ) 

 هوشنگ گور چینی 
دانشگاه  
 مازندران 

 آبان 
13۸1 

✓   

15 

تعیین جنبه های مورفولوژیکی و  
فیزیولوژیکی صفات مرتبط با  

عملکرد و تحمل به تنش خشکی  
 در ژنوتیپ های مختلف برنج 

 ✓   13۸1 تربیت مدرس  پیردشتی  لههمت ا

16 

توسط روش    cry1Acانتقال ژن 
زایی  و جنین   Shoot apexهای

سوماتیکی برای ایجاد مقاومت به  
 کرم قوزه پنبه 

 ✓   13۸1 تربیت مدرس  گروسی شاهرخ 

 فاطمه قهرمانی  در برنج  بررسی تنوع سوماکلونال 17
دانشگاه  
 مازندران 

13۸1   ✓ 

1۸ 
تولید گیاهان هاپلوئید از طریق  

 کشت میکروسپور در کلزا
 پوربتول حسین 

دانشگاه  
 مازندران 

 مهر
13۸2 

✓   

19 
عطر و   بررسی تست آللی ژن)های(

 طعم در برنج 
 پور زهراخدا رحم 

دانشگاه  
 مازندران 

13۸2 ✓   

20 

ارزیابی ژنتیکی مقاومت ارقام  
مختلف برنج به عامل بیماری  

بالست با استفاده از نشانگرهای  
 ریزماهواره 

 رضا طالبی 
دانشگاه  
 مازندران 

13۸2 ✓   

21 

اقتصادی،    - ها و نتایج فنیمزیت
اجتماعی اجرای طرح تجهیز و  

سازی اراضی  یکپارچه نوسازی 
 شالیزار در استان مازندران 

روحانی  روناک  
 اردشیری 

دانشگاه  
 مازندران 

تیر  
13۸3 
 

✓   

22 

کننده  های اعادهشناسایی الین 
باروری در ارقام مختلف برنج با  

 استفاده از نشانگر ریزماهواره 
 مریم عبدلی نسب 

دانشگاه  
 مازندران 

13۸3 ✓   

23 

بررسی وضعیت لوکوس  
کننده عطر و طعم در برخی  تنظیم 

ارقام و معطر داخلی و خارجی برنج  
توسط نشانگر مولکولی رپید  

RAPD 

 محمد رهمانیان 
دانشگاه  
 مازندران 

 تیر 
13۸4 

✓   

24 
ها در ایجاد Estاستفاده از

  PCRنشانگرهای مبتنی بر  
 یوسف نامی 

دانشگاه  
 مازندران 

 بهمن 
13۸4 

✓   
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پیوسته با مقاومت به بالیت 
 گندم فوزاریومی سنبله در  

25 

برخی    دربررسی تحمل به شوری 
  ده با استفامازندران ارقام برنج بومی 

فت و  تکنیک کشت با زا
 هیدروپونیک 

 انزاده سحاب رحم
دانشگاه  
 مازندران 

13۸4   ✓ 

26 
مطالعات ژنتیکی ارقام کلزا از  

 آلل طریق تجزیه دای 
 هاشمی سادات آمنه

دانشگاه  
 مازندران 

13۸4  ✓  

27 

به   barو  gusهای ژن انتقال 
های رسیده گندم نان با  جنین 

 استفاده از تفنگ ژنی 
 مینا کاویانی 

دانشگاه  
 مازندران 

13۸5 ✓   

2۸ 

مقایسه اوریزالین، تریفلورالین و  
APM  برای افزایش سطح

 پلوئیدی رزها 
 پگاه خسروی 

دانشگاه  
 مازندران 

13۸5 ✓   

29 

های رشد  بررسی اثر تنظیم کننده
گیاهی بر میزان القا کالوس و  

 ارسی و زیره سبز پباززایی زیره 
 زاده محمود ولی 

دانشگاه  
 مازندران 

13۸5 ✓   

30 
ریزازدیادی گیاه زیتون رقم زرد با  

تکنیک میکرگرافت در شرایط  
 آزمایشگاهی 

سمانه رزاقی  
 حسینی 

دانشگاه  
 مازندران 

 بهمن 
13۸6 

✓   

31 
های  ها و محیط بررسی ژنوتیپ 

مختلف کشت با استفاده از تکنیک  
 کشت بساک برنج 

 نسیم فرهادی 
دانشگاه  
 مازندران 

13۸6 ✓   

32 

های برگرداننده  شناسایی ژن 
های برنج  باروری در ارقام و الین

ایرانی با استفاده از نشانگرهای  
 RCRمبتنی بر 

آرمیندخت یزدان  
 پناه 

دانشگاه  
 مازندران 

13۸6 ✓   

33 
بررسی تأثیر اشعه گاما بر ژن  
بازدارنده  تریپسین در سویا و  

 STSردیابی آن از طریق نشانگر 
 مهدی عارف 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸7 ✓   

34 
بررسی کشت بافت کالوس و  
 باززائی درون شیشه گیاه خرفه 

 یعقوب صفدری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸7 ✓   
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35 
شناسایی، جداسازی و  

دسچوراز   6سازی ژن دلتا  همسانه 
 از گیاه گل گاوزبان 

 احسان شکری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 آذر
13۸۸ 

  ✓ 

36 
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از  

های آویشن با استفاده از  توده 
 RAPPنشانگر مولکولی 

بی لیال  سیده بی 
 علمداری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 مهر
13۸۸ 

✓   

37 
بررسی تنوع زنتیکی موجود در  
دریاچه گوری گول آذربایجان  

 شرقی 
 وحیده طرح ریز 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
13۸۸ 

✓   

3۸ 
های  مقایسه و مطالعه بیان ژن 

 در دو گونه   sosمسیر انتقال پیام 
 مینا طباطبایی

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸۸ ✓   

39 

مطالعه ژنتیکی و انتخاب بکمک  
  (MAS)نشانگرهای مولکولی  

های  در نسل  Cry1abبرای ژن 
 در حال تفکیک برنج

 غفار کیانی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸۸ ✓   

40 
بررسی فاکتورهای موثردر تولید  

گیاهان دابل هاپلوئید کلزا از طریق  
 کشت میکروسپور 

 فرمونا امامی 
دانشکده علوم  
 زراعی ساری 

13۸۸ ✓   

41 

گاوزبان  بررسی تنوع ژنتیکی گل 
  RAPDایرانی با نشانگر مولکولی

و اسید چرب گاما لینولئیک با روش  
TLC 

 پور نورالدین حسین 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸۸ ✓   

42 
مطالعه کشت بافت گیه گل  

انگشتانه و بررسی تغییر میزان  
 گلیکوزیدهای قلبی 

 مرضیه کریمی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸۸   ✓ 

43 

بندی  تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه 
ژرم پالست برنج کشور از طریق  

مارکرهای مورفولوژیکی و مولکولی  
RAPD-PCR 

 بهروز واعظی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸9 ✓   

44 
مطالعه برخی از خصوصیات  

فیزیولوژیک و امکان آنالیز بیان  
 نجمه نصیری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  

13۸9 ✓   
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های پاسخگو به تنش  پروتئین 
 Aeloroupusشوری در 

Littoralis 

منابع طبیعی  
 ساری 

45 

مطالعه اکسیدازها و بررسی امکان  
جداسازی ژن سوپراکسیددیسموتاز  

آلوروپوس  در گیاه هالوفیت 
 لیتورالیس 

 مصطفی مدرسی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

13۸9 ✓   

46 

تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم  
پالسم برنج کشور با استفاده از  

صفات مورفولوژیکی،  
فیزیکوشیمیایی و نشانگرهای  

 DNAمولکولی  

 علی اکبر باباجانپور 

دانشگاه آزاد  
اسالمی واحد  

علوم و  
تحقیقات  

 تهران 

13۸9 ✓   

47 
بررسی امکان تهیه دابل هاپلوئید از  

محصول  های مرکب ارقام پر تالقی 
 برنج در الین قائم 

 مجید ذاکری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 آذر
13۸9 

✓   

4۸ 

های ژنی کمی  یابی مکان نقشه 
(QTL  اجزای عملکرد بر روی )

در گندم نان   VDهای کروموزوم 
 تحت شرایط استرس خشکی 

 نعیمه آشوری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
13۸9 

✓   

49 

یابی ژن  مطالعه ژنتیکی و نقشه 
رنگ پایه ساقه ساقه با استفاده از  
نشانگرهای مولکولی و ریزماهواره  

(SSR در برنج ) 

 طاهره ابراهیمی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
13۸9 

  ✓ 

50 

های مختلف  عصاره اندام  تأثیر
)ریشه، ساقه، برگ، غالف و  

زنی در  مخلوط( گیاه کلزا بر جوانه 
 رشد دو رقم برنج 

 محبوبه یوسفیان 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
13۸9 

  ✓ 

51 

های  مطالعه تنوع و کارآیی ژن 
 Magasمقاومت به بالست ) 

portegrisaa  تعدادی از )
های اصالحی برنج  ژنوتیپ 

(Oryza Sativa  ایران و ردیابی )
 آنها از طریق نشانگرهای مولکولی 

 فاطمه عابدی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

اردیبهش 
 13۸9ت 

  ✓ 

52 
آنالیز افتراقی بیان ژن گیاه  

آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به  
 بهزاد شاهین 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  

 بهمن 
13۸9 

✓   



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  ۱00 

 
استرس شوری با استفاده از  

Cdna-aflp 
منابع طبیعی  

 ساری 

53 
سازی  شناسایی جداسازی و همسانه 

ژن آسکوربات پراکسیداز از گیاه  
 لیتورالیس هالوفیت آلوروپوس 

 الهام سلیمانی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1390 

✓   

54 

شناسایی، جداسازی و  
سازی ژن دهیدرواسکوربات  همسانه 

ردوکتاز از گیاه هالوفیت 
AeloroupusLittoralis 

ملیح السادات  
 حسنی حسن کال 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1390 ✓   

55 
های مویین در  بررسی القای ریشه 

گیاهان دارویی کاسنی و گل  
 گاوزبان ایرانی 

 سارا کبیرنتاج 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1390 ✓   

56 

های دخیل  کردن ژنبررسی هرمی 
در صفات کمی و کیفی برنج رقم  
قائم با استفاده از انتخاب به کمک  

 MASنشانگرهای مولکولی  

 کاملیا کتاالنی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1390 ✓   

57 

های  جداسازی و کلونینگ ژن 
   dapjبیوتیک رمزگردان آنتی 

سدوموناس و بررسی بیان آن در  
E. coli 

 پیمان سلیمانی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1390   ✓ 

5۸ 

های  بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ 
 ایرانی گیاه هالوفیت

Aeloroupus Littoralis   به
 RAPD-PCRروش

سید حسین  
 سجادی سارویی 

دانشگاه پیام  
 نور 

1390 ✓   

59 
مطالعه مورفولوژیک ژرم پالسم  
گیاه دارویی پنیر باد و شناسایی  
 سازوکار مولکولی بیوسنتز موثره 

 لیال عدالتی فرد 

دانشکاه  
تربیت مدرس  

دانشکده  
 کشاورزی 

1390   ✓ 

60 

های  ارزیابی افتراق بیان ژن 
های ناقل  پروتئینکدکننده برخی 

غشائی در گیاه آلوروپوس  
 لیتورالیس 

معصومه رضایی  
 مشائی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 دی
1390 

✓   

61 
جداسازی و بررسی خصوصیات  

های  فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری 
 های آلی کننده برخی آالینده تجزیه

 مریم مرتضوی 
دانشگاه علوم  
کشاورزی و  

 بهمن 
1390 

✓   
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منابع طبیعی  
 ساری 

62 
تعیین ردیف مجاور محل تلفیق  

در برنج تراریخته طارم   Btتراژن 
 موالیی

 هاجر یحیایی پور 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
1391 

  ✓ 

63 
بررسی تنوع فنوتیپی، هاپلوتایپی و  

های ژنوتیپ یابی ارتباطی در  نقشه 
 برنج 

 مجتبی  جهانی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1391 

✓   

64 
بررسی اثرات ضد باکتریایی 

های  های برخی از گونه عصاره 
 گیاهی 

 فرانگیز قادری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1391 

✓   

65 
ارزیابی بیوشیمیایی و اثرات  

یک )ضد میکروبی( زیتون  ژبیولو 
 نتیکی ژ تلخ و بررسی تنوع 

 محمدامین نیسی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1391 

✓   

66 

پذیری  معرفی و بررسی انتقال 
با    ESTنشانگرهای ریزماهواره 

منشاء گرامینه در آلوروپوس  
 لیتورالیس 

 مریم میدانسری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  

طبیعی  منابع  
 ساری 

بهمن  
1391 

✓   

67 

  دروآسکورباتی ژن مونوه  یجداساز
  اهی( از گ MDHARردوکتاز )

  سی تورال یآلوروپوس ل 
(Aeluropus Littolaris  و )

توتون  اه یانتقال آن به گ 
(Nicotina tabacum ) 

 آزاده محسنی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
1392 

✓   

6۸ 

— 1-پروموترژن دلتا یجداساز

  التیکربوکس—5— نی پرول
آلوروپوس   اه ی(از گP5CSسنتتاز)

 Aeluropus) سیتورال یل

Littolaris) 

زادهمهدیه کریم   

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 مهر
1392 

✓ ✓  

69 
های  ژن مطالعه چند شکلی 

کاندیدای زودرسی و بررسی ارتباط  
 دهی در برنج خوشه آنها با زمان  

پسند لیال نیری   

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 دی
1392 

✓   



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  ۱02 

 

70 

بررسی اثرات ضد میکروبی  
های ثانویه گیاهی بر روی  متابولیت 

های مهم مرکبات  برخی از پاتوژن 
 در استان مازندران 

  زینب سیده 
 پور اسماعیل 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1393 

✓ 

 
 
 
 

 

71 

های امیدبخش  غربالگری الین
برنج برای برخی از صفات کمی و  

کیفی از طریق نشانگرهای  
 مورفولوژیکی و مولکولی

 مرتضی اوالدی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
1393 

✓   

72 
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره  

های پاتوژن گیاهی روی برخی از 
 برنج و گندم 

 انبیا حبیبی قراخیلی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1393 ✓   

73 

مطالعه مولکولی ریزجلبک  
اسپرولینا بر اساس پرایمرهای  
ریبوزومی و بررسی برخی از  

 های ثانویه در آنمتابولیت 

پور خدیجه فتحعلی   

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1393 

✓   

74 

  اتی از محتو یبرخ  یابیرزا
  ی آزوال و بررس اه یگ  یتی متابول

آن با استفاده از   یمولکول
 ( rDNA)  یبوزومیر  یمرهایپرا

 محبوبه پیشداد

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 دی
1393 

✓   

75 
 یهااز ژن  یبرخ  ان یبر ب  یاثر شور 

در   C4 یفتوسنتز  ندیموثر بر فرآ
 س ی تورالی آلوروپوس ل اه یگ

 الهام یونسی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

شهریور  
1393 

✓   

76 

  برخی  مولکولی و بررسی شناسایی
  فیزیولوژیکی هایفعالیت  از

  شالیزارهای هایسیانوباکتری 
 گلستان   استان

سیده الهه هاشمی  
 کروئی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1394 

✓   

77 

  یهاکننده  م ینقش تنظ  یابیارز
و   ییزابر کالوس  ی اهیرشد گ

  ییدارو اهیگ ی هازنمونه یر یابیبازار
 Momordicaخربزه تلخ )

charanita L ). 

 رقیه اصغرزاده 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

 بهمن 
1394 
 

✓   

7۸ 
  ی ارقام بوم ی غربالگر

(Landraces)    برنج استان
مازندران با استفاده از صفات  

 مریم امامی
دانشگاه علوم  
کشاورزی و  

1394 ✓   
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  یمولکول  یو مارکرها یکی مورفولوژ
AFLP 

منابع طبیعی  
 ساری 

79 

کننده و  اعاده  یهاژن  ی بررس
  یهانیدر ال ینگهدارنده بارور

  قی موتانت برنج از طر دبخشیام
 ( SSR) یو مولکول   یصفات کم

 رضا وجدان 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1394 ✓   

۸0 

و   نی س یپریها زانیم ی بررس
  یهاشهی در ر نی سیپریسودوها

 Hypericum) یگلراع  نییمو

perforatum. L)   تأثیرتحت  
قارچ   تور ی سی و ال  یشور  مار یت

 زا یکوری آربوسکوالر م

مهسا منتظری  
 عزین آبادی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1394  ✓  

۸1 
  یانتخاب به کمک نشانگر مولکول

(MAS برا )کننده  اعاده  یهاژن   ی
 برنج  یهاینال  F5در نسل   یبارور

 شکوفه برزگر 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1395  ✓  

۸2 
بر   یاهی عصاره گ یکروبیاثر ضد م

 ی اهیگ  یهااز پاتوژن  یبعض  یرو
مجتبی آقاجانی  

 قراء 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1395 ✓   

۸3 
 ییهای باکتر   ییو شناسا  یجداساز
و اتصال   یست یز هیتجز ییبا توانا

 ی به آفالتوکس 
نژند  نی حس ریام  

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  

طبیعی  منابع  
 ساری 

1395 ✓   

۸4 
  یانوباکترها یس  یمولکول ییشناسا

استان   یباغ دارست یتروسی ه ریغ
 گلستان 

 زهرا قربانی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1395 ✓   

۸5 

سازی القای کالوس و باززایی  بهینه 
 Rutaگیاه دارویی سداب )

graveolens L.  از )
شرایط  های گره در  ریزنمونه 

 ویترو این

 یاسر شرج شریفی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

1395 ✓   

۸6 

طراحی و ساخت سیستم ترکیبی  
بیوراکتور غشایی به همراه سیستم  

ها جهت تصفیه نیترات  میکروجلبک 
 های روان و فسفات از آب 

سید ابوالقاسم  
 تیموری 

دانشگاه علوم  
تحقیقات  

 تهران 
1395   ✓ 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  ۱04 

 

۸7 

طراحی و ساخت سیستم 
میکروجلبک در خروجی بیوراکتور  

غشایی جهت تصفیه نیترات و  
 فسفات 

عدنان حبیبی  
 ماکرانی 

دانشگاه علوم  
تحقیقات  

 تهران 
1395  ✓  

۸۸ 

و    یبارور  یهااعاده کننده  ییشناسا
موتانت برنج   یهان ینگهدارنده ال

  یمولکول  یمارکرها  قی از طر
(SSR و دانه )نسل اول   ی بند

(F1 ) 

اعظم  ده یس
ی مزرج یموسو   

دانشگاه علوم  
و    یکشاورز 
  ی عیمنابع طب
 ی سار

1397 ✓   

زاده زهرا عاشوری  - ۸9  

دانشگاه علوم  
و    یکشاورز 
  ی عیمنابع طب
 ی سار

1397 ✓   

99 
بر   اهانیگ  یعصاره برخ تأثیر

 ی اه یگ یهاپاتوژن 
ی زهرا حداد  

دانشگاه علوم  
و    یکشاورز 
  ی عیمنابع طب
 ی سار

1397 √   

100 

رشد و نوع   یهاکننده  م یاثر تنظ
درون   یاریزازدیر یرو  نمونه  زیر

  تهیآگلونما وار اهیگ  یاشه یش
snow white 

ی کاشانچ نایم  

دانشگاه علوم  
و    یکشاورز 
  ی عیمنابع طب
 ی سار

1397 
√   

101 

 یهای باکتر   ییو شناسا  یجداساز
اتصال به   تیبا قابل  کیوت یپروب 

  یمانزنده  ی و بررس یسموم قارچ 
 کپسوله شده  یهای باکتر

 حوا ربانی 

دانشگاه علوم  
و    یکشاورز 
  ی عیمنابع طب
 ی سار

1397 
√   

102 

  M7موتانت   یهانیال ی غربالگر
  یمختلف شور  یهابرنج با غلظت

  ی)با استفاده از نشانگرها 
( و  SSR یو مولکول  ک یمورفولوژ

برتر   یهان یعملکرد ال سهیمقا
 حاصل 

 جعفر نورالهی 

دانشگاه علوم  
و    یکشاورز 
  ی عیمنابع طب
 ی سار

1397 √   
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 :  دفاع شدهرساله دکتری راهنمایی و مشاوره  -ر

 عنوان پایان نامه  ردیف

نام و نام  

خانوادگی  

 دانشجو

 تاریخ دفاع  دانشگاه نام 

 نوع همکاری 
راه

نما

ی 

 اول

راه

نما

ی 

 دوم

م

شاو

 ر

1 

مطالعات ژنتیکی و انتخاب به کمک  
  (b) ژن برای   MASنشانگر مولکولی  

(cry1A )  های در حال تفکیک  در نسل
 برنج 

 غفار کیانی 
دانشگاه علوم  

کشاورزی و منابع  
 طبیعی ساری 

   ✓ 13۸۸آذر 

2 
سازی اکولوژیک و فنولوژیک رشد،  شبیه 

نمو و عملکرد ارقام برنج با استفاده از  
 ORYZA2000مدل 

بهمن امیری  
 الریجانی 

دانشگاه تربیت  
 مدرس 

13۸9   ✓ 

3 

های  های بیوسنتزی ریش بررسی قابلیت
مویین در  

Valerianaofficinal)الطیبسنبل 

is)   های مسیر و جداسازی ژن 

علی پاکدین  
 پاریزی 

دانشگاه فردوسی  
 مشهد 

1390  ✓  

4 

بررسی تغییرات مرتبط با ترکیبات فنلی و  
آنتی اکسیدانی طی روند تکوینی رویشی  

گیاه شور پسند آلوروپوس لیتورالیس  
(AeloroupusLittoralis) 

 لیال حقیقی 
دانشگاه تربیت  

 معلم
1390  ✓  

5 

تغییرات آناتومیکی و متابولیکی رسوب  
لیگنین طی مراحل تکوینی مختلف در  

 Aeluroupsگیاه هالوفیت )

litoralis) 

  ✓  1390 دانشگاه خوارزمی  صدیقه کلیج

6 

بررسی تغییرات مرتبط با ترکیبات فنلی و  
اکسیدانی طی روند تکوینی رویشی  آنتی 

گیاه شور پسند آلوروپوس لیتورالیس)  
Aeluropus litoralis) 

  ✓  1390 دانشگاه خوارزمی  لیال حقیقی 

7 

  +Na+/Hپورتر ارزیابی بیان ژن آنتی 
غشای پالسمایی گیاه هالوفیت  

AeloroupusLittoralis   در
شرایط تنش شوری و جداسازی و انتقال  

 این ژن به گیاه مدل توتون 

ولی اله قاسمی  
 عمران 

دانشگاه فردوسی  
 مشهد 

14/12/1391  ✓  

۸ 
های پروتئنی و  بررسی کمپلکس 

های برنج تحت شوری  متابولیت 
(NACL ) 

السادات  آمنه
 هاشمی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و منابع  

 طبیعی ساری 
   ✓ 1391شهریور 
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9 

های  بررسی عملکرد و ویژگی
فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل در  

 هایپاسخ به برخی مدیریت
 مختلف زراعی در منطقه ساری  

سمانه اسدی  
 صنم 

 ✓   31/06/1393 دانشگاه گیالن 

10 
  ی افتراق یهان ی پروتئ یو بررس  ییشناسا
  یماری ب  طیشده در شرا ان یب

 ترش  مویجاروک در ل یتوپالسمائ یفا
 فرزان طاهری 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و منابع  

 طبیعی ساری 
24/06/1393 ✓   

11 

 هایباکتری   شناسایی و  جداسازی
  استان برنج مزارع از فسفات  کنندهحل 

  فیزیولوژیکی ارزیابی و  مازندران
  اولیه مراحل در هاجدایه  این هایقابلیت 

 برنج  گیاه  رشد

اسماعیل  
 بخشنده 

پژوهشکده ژنتیک  
فناوری  و زیست 

 کشاورزی طبرستان 
27/10/1394   ✓ 

12 
سنجی استفاده از آب شور دریای  امکان 

مازندران از طریق برخی مواد معدنی و  
 زیستی 

 فاطمه شکریان 
دانشگاه علوم  

کشاورزی و منابع  
 طبیعی ساری 

10/03/1394  ✓  

13 
آپوکارتینوئید  بازسازی مسیر بیوسنتز 

 زعفران در باکتری اشریشیا کلی 
نورالدین  

 پور آزاد حسین 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و منابع  

 طبیعی ساری 
0۸/04/1395 ✓   

14 
پاسخگو به تنش   یهاEst ییشناسا

  یهاکامل ژن  cDNA هیو ته  یشور 
 س ی تورالی آلوروپوس ل اه یدر گ د یکاند

سید حمیدرضا  
 هاشمی پطرودی 

پژوهشکده ژنتیک  
فناوری  و زیست 

 کشاورزی طبرستان 
31/06/1395 ✓   

15 

  یمولکول  ییو شناسا  یآورجمع 
srRNA16 منطقه   یهای انوباکتریس

  هیثانو تیمتابول زیشرق مازندران. آنال 
 آنها  یاصل

 علی شمس 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  و زیست 
 کشاورزی طبرستان 

19/11/1395 ✓   

16 

  یمولکول  ییو شناسا  یآورجمع 
srRNA16 منطقه   یهای انوباکتریس

  هیثانو تیمتابول زیشرق مازندران. آنال 
 آنها  یاصل

 امیرعلی کلیایی 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  و زیست 
 کشاورزی طبرستان 

19/11/1395 ✓   

17 
  هایی باکتر ی و معرف  ییشناسا

به عنوان عوامل محرک و    یزوسفریر
 تنش  طیدر شرا اه یکننده رشد گ ت یحما

 مریم صفدریان 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  و زیست 
 کشاورزی طبرستان 

22/06/1396   ✓ 

1۸ 

پاسخگو به تنش   یهاEst  یابیارز
 Aeluropus اه یدر گ یشور 

Littoralis  عملکرد ژن   یو بررس
 Arabidopsis اهیدر گ یانتخاب 

thaliana   

  ✓  2۸/06/1396 دانشگاه گیالن  حمیدرضا قربانی 
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19 
های اکوفیزیولوژیکی و ژنتیکی  پاسخ
 های بلوط اوری به تنش خشکی جمعیت 

عبداله  
 آبادی رستم 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و منابع  

 طبیعی ساری 
22/06/1396  ✓  

20 
 های آلوتتراپلوئید ارزیابی مولکولی پنبه 

 برای تحمل به شوری  
 زاده نفیسه تقی 

دانشگاه علوم  
کشاورزی و منابع  

 طبیعی ساری 
11/11/1396   ✓ 

 سعید یار احمدی  - 21
دانشگاه علوم  

کشاورزی و منابع  
 طبیعی ساری 

21/06/1397 ✓   

22 

  یبرخ  یبند و دسته   یمولکول ییشناسا
شده در   یجداساز   زجلبکیر یهازوله یا

از   یاستان مازندران براساس برخ
 مهم  یهایت متابول

 سارا کبیر نتاج 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  و زیست 
 کشاورزی طبرستان 

1395  √   

23 
از   ی و برخ  نیکلی تتراس  یستیز یهیتجز

  بیالکاز نوترک م ی مشتقات آن توسط آنز
 م یآنز تیو تثب

 الهام سلیمانی 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  زیست و 
 کشاورزی طبرستان 

1395  √   

24 

بررسی مولکولی و بیوشیمیایی اثرات  
تنش شوری در تغییر محتوی اسیدهای  

 چرب 
 غیر اشباع در گیاه گل مغربی  

 منوچهر شهبازی 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  و زیست 
 کشاورزی طبرستان 

1395  √   

25 
آلوروپوس   یمولکول یهاپاسخ  ی بررس

با استفاده از   یبه تنش شور  سیتورال یل
RNAseq" 

 الهام یونسی 
پژوهشکده ژنتیک  

فناوری  و زیست 
 کشاورزی طبرستان 

1395  √   

26 
 یابیکامل و مشخصه  یتوال نیی تع

آلوروپوس   یپالستوم در گراس شورز
 س یتورال یل

 نجمه نصیری 
دانشگاه علوم  
 کشاورزی و  

 منابع طبیعی ساری 
1395  √   

27 

ها، ژن   یافتراق انیب  لی و تحل هیتجز
و   ک یولوژیزیف  ک،یمورفولوژ یابیارز
شده با   مار یت  اهیپاسخ گ ییایم یوشی ب

 توفتورا ی مقاومت در مقابل ف  یالقاگرها 

 مسلم زارع

دانشگاه علوم  
 کشاورزی و 

منابع طبیعی   
 ساری 

  √   

2۸ 
  هیعل بینوترک  یها توپ ی اپ انیب  ی بررس

( در  سی تی انتر کی)نکروت  یاعفونت روده 
 توتون  اه یگ

 کاملیا کتاالنی 
دانشگاه علوم  
 کشاورزی و  

 منابع طبیعی ساری 
  √   

29 
و    ییایم یوشی ب  ،یکیمورفولوژ یابیارز

دانه در   یهانی پروتئ تیفیک  یمولکول
 ایموتانت سو یهانیال

 رادمهدی عارف 
دانشگاه علوم  
 کشاورزی و  

 منابع طبیعی ساری 
   √  
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30 

پاسخگو به   یهای توال  ی ورزدست
به   CRIPR/ eas ستم ی استفاده از س

  دک ی سف ی ماریمقاومت به ب جادیمنظور ا
   اریدر خ  نیدروغ

(Cucumis Sativus l ). 

 پور هاجر عابدین 
دانشگاه علوم  
 کشاورزی و  

 منابع طبیعی ساری 
    √ 
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  :دستاوردها -ت
 
 

 

 اجراء سال  مجری مسئول  عنوان پروژه  ردیف

  مؤسسهاصالح و معرفی رقم پر محصول برنج ندا با همکاری  1
 تحقیقات برنج کشور 

زاده قربانعلی نعمت  1376 

  مؤسسهاصالح و معرفی رقم پر محصول برنج نعمت با همکاری  2
 تحقیقات برنج کشور 

زاده قربانعلی نعمت  1374 

3 
  ( برنج پرCMSسیتوپالسمی )م جدید نر عقیم ارقا اصالح و معرفی 
جهت تولید   ،3Aو آمل A، چمپا  A، دشتAا ، ندAمحصول نعمت  

 بذر هیبرید 

زاده قربانعلی نعمت  
ی  ال 1369

1375 

4 
 اصالح و معرفی رقم برنج هیبرید تحت عنوان بهار یک 

 تحقیقات برنج کشور  مؤسسه با همکاری 
زاده قربانعلی نعمت  13۸7 

زاده قربانعلی نعمت جدید نزدیک به ایزوژن به نام برنج قائم اصالح و معرفی رقم  5  13۸۸ 

زاده قربانعلی نعمت پژوهش رقم جدید نزدیک به ایزوژن به نام برنج   و معرفی  اصالح 6  13۸9 

زاده قربانعلی نعمت پردیس اصالح و معرفی رقم جدید نزدیک به ایزوژن به نام برنج  7  13۸9 

۸ Est  زاده قربانعلی نعمت شده گیاه آلوروپوس تحت تنش شوری  ثبت  1390 

9 
   باکتری CS 31 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

Photobactrium ganghwense   بانک ژن  و ثبت آن در 

NCBI 

زاده قربانعلی نعمت  
1390 

10 
  CS 211 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

بانک و ثبت آن در   Pseudomonase aeruginosaباکتری  
 NCBI ژن 

زاده قربانعلی نعمت  
1390 

11 
  CS 221 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

بانک و ثبت آن در   Pseudomonase aeruginosaباکتری  
 NCBI ژن 

زاده قربانعلی نعمت  
1390 

12 
  CS 185 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

بانک و ثبت آن در   Pseudomonase aeruginosaباکتری  
 NCBI ژن 

زاده قربانعلی نعمت  
1390 

13 
  CS 155 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

بانک و ثبت آن در   Pseudomonase aeruginosaباکتری  
 NCBI ژن 

زاده قربانعلی نعمت  
1390 

14 
  CS 151 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

 NCBI بانک ژن و ثبت آن در  Bacillus pumilusباکتری 
زاده قربانعلی نعمت  

1390 

15 
  CS 172 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

 NCBI بانک ژن و ثبت آن در  Acinetobacter spباکتری  
زاده قربانعلی نعمت  

1390 
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16 
باکتری   CS 75 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

Acinetobacter sp  بانک ژن و ثبت آن در NCBI 
زاده قربانعلی نعمت  1390 

17 
شناسایی، جداسازی و کلونینگ ژن دلتا سیکس دسچوراز از گیاه گل  

 NCBI بانک ژن  و ثبت آن در  گاو زبان ایرانی 
زاده قربانعلی نعمت  13۸9 

1۸ 
از دریاچه    shewanellaشناسایی و ثبت باکتری ایزوله شده جنس 

 ncbiعنوان یک گونه جدید در پایگاه گوری گول به 
زاده قربانعلی نعمت  13۸۸ 

19 
از  Rhodobacter شناسایی و ثبت باکتری ایزوله شده جنس 

 ncbiعنوان یک گونه جدید در پایگاه  دریاچه گوری گول به 
زاده قربانعلی نعمت  13۸۸ 

20 
از باکتری   Gyrase Bتوالی یابی پروتئینی آنزیم 

Alishewanella sp  و ثبت آن در پایگاهNCBI 
زاده قربانعلی نعمت  1390 

21 
از   RCRI4 16Sریبوزومی   RNAتوالی ثبت شده مربوط به 

 NCBI بانک ژن و ثبت آن در   Alishewanella spباکتری  
زاده قربانعلی نعمت  13۸۸ 

22 
از باکتری   gyrase B توالی ثبت شده مربوط به ژن

Alishewanella sp  بانک ژن و ثبت آن در NCBI 
زاده قربانعلی نعمت  1390 

زاده قربانعلی نعمت NCBIاز گیاه آلوروپوس ثبت شده در    SOS1توالی کامل ژن  23  13۸9 

24 
شناسایی و همانندسازی ژن سوپراکسید دیسموتاز از گیاه هالوفیت  

Aeluropus littoralis  بانک ژن  و ثبت آن در NCBI 
زاده قربانعلی نعمت  13۸9 

25 
از گیاه هالوفیت 2شناسایی و همانندسازی ژن سوپراکساید دیسموتاز 

Aeluropus lagopoides  بانک ژن و ثبت آن در NCBI 
زاده قربانعلی نعمت  13۸9 

26 
از گیاه هالوفیت 1شناسایی و همانندسازی ژن سوپراکساید دیسموتاز 

Aeluropus lagopoides  بانک ژن و ثبت آن در NCBI 
زاده قربانعلی نعمت  13۸9 

27 
 Aeluropusگیاه هالوفیت   از شناسایی و همانندسازی ژن کاتاالز

littoralis  بانک ژن  و ثبت آن در NCBI 

 

زاده قربانعلی نعمت  13۸9 

توالی کامل ژن آسکوربات پراکسیداز سیتوپالسمی از گیاه آلوروپوس   2۸
 لیتورالیس 

 

زاده قربانعلی نعمت  1390 

توالی کامل ژن آسکوربات پراکسیداز پروکسیزومی از گیاه آلوروپوس   29
 لیتورالیس 

 

زاده قربانعلی نعمت  1390 

30 
-+H  (subunit c)شناسایی، جداسازی و کلونینگ ژن 

ATPase و ثبت  واکوئلی و پالسمایی از گیاه آلوروپوس لیتورالیس
 NCBI بانک ژن  آن در 

 

زاده قربانعلی نعمت  1390 
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 ثبت رقم برنج قائم  31
 ، زادهقربانعلی نعمت

مرتضی اوالدی، غفار کیانی،   
 پور عباس حاجی 

1393 

 ثبت رقم برنج پردیس  32
 ، زادهقربانعلی نعمت

مرتضی اوالدی، غفار کیانی،   
 پور عباس حاجی 

1393 

 ثبت رقم برنج پژوهش  33
 ،  زادهقربانعلی نعمت

مرتضی اوالدی، غفار کیانی،  
 پور عباس حاجی 

1393 

 Aثبت رقم برنج نعمت   34

، مرتضی  زادهقربانعلی نعمت
اوالدی، محمدزمان نوری،  

زاده،  مجید ستاری، احمد ولی
 نژادعیسی علی 

1393 

 Aثبت رقم برنج ندا   35

، مرتضی  زادهقربانعلی نعمت
اوالدی، محمدزمان نوری،  

زاده،  مجید ستاری، احمد ولی
 نژادعیسی علی 

1393 

36 
  -Coتولید نانو ستون سیال مغناطیسی آهن به روش همرسوبی )

precipitationسازی ( برای خالصRNA Total  های  از سلول
 خونی 

 ه،  زادنعمتقربانعلی 
 سجاد قهاری و سمیه قهاری 

23/06/1394 

37 

 به بازیافت قابل آهن و کبالت نیکل، رزین نانو های  ستون ساخت

 فوالد جنس از دستگاه اتوکالو از استفاده  با هیدروترمال روش

 های پروتئین سازی خالص  برای تفلون  داخلی جداره  با ضدزنگ

 نوترکیب 

ه، سجاد زادنعمتقربانعلی 
 قهاری، سمیه قهاری 

17/11/1394 

3۸ 
-Co ) همرسوبی به روش آهن مغناطیسی سیال  ستون نانو تولید

precipitation) سازی  خالص برای RNA Total بافت از 

 گیاهی  های

ه، سجاد زادنعمتقربانعلی 
 قهاری، سمیه قهاری 

13/11/1394 

 فرآیند تولید محرک رشد گیاهی بیوترپین  39

زاد، سید محمد بابایی اله ولی 
علوی، محمدعلی تاجیگ  

زاده،  قنبری، قربانعلی نعمت 
اله پیردشتی، یاسر  همت

 یعقوبیان 

1۸/0۸/1394 

 تولید محرک رشد بیوفسفو  40
اله اسماعیل بخشنده، حشمت

زاده، رحیمیان، قربانعلی نعمت
 اله پیردشتی همت

0۸/06/1395 

41 
-Co ) همرسوبی به روش آهن مغناطیسی سیال  ستون نانو تولید

precipitation) سازی  خالص برای DNA   های بافت  ژنومی 

 گیاهی 

سجاد قهاری، سمیه قهاری،  
 ه زادنعمتقربانعلی 

10/05/1395 
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42 
  -Coتولید نانو ستون سیال مغناطیسی آهن به روش همرسوبی )

precipitationسازی ( برای خالصDNA    های ژنومی سلول
 و مایعات بدن خونی 

سجاد قهاری، سمیه قهاری،  
 ه زادنعمتقربانعلی 

24/07/1395 

 کیت چرخان نانو کامپوزیت مغناطیسی یکپارچه  43
پروا،  ه، پوریا بی زادنعمتقربانعلی 

 ستاره گرجی 
23/12/1395 

44 
 -coرسوبی )تولید نانوستون سیال مغناطیسی آهن به روش هم 

precipitation سازی  ( برای بازیابی اسید نوکلئیک و خالص
 از ژل آگارز  PCRمحصول 

سمیه قهاری،  
 ه، سجاد قهاری زادنعمتقربانعلی 

27/03/1397 

45 
 -coرسوبی )تولید نانوستون سیال مغناطیسی آهن به روش هم 

precipitationسازی ( برای خالصDNA  های  ژنومی سلول
 باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی 

سجاد قهاری،  
 ه، سمیه قهاری زادنعمتقربانعلی 

27/03/1397 

46 
پروتئین فیوژن تری والنت آنتی ژنتیک کاندید واکسن علیه بیماری 

 ای طیور عفونت روده 

کاملیا کتاالنی، قربانعلی 
زاده، غالمرضا احمدیان،  نعمت 

 علی دهستانی کالگر. 
20/12/139۸ 

 ثبت رقم برنج شهریار  47
زاده، دکتر قربانعلی نعمت

 مهندس مرتضی اوالدی 
0۸/10/1399 

 ثبت رقم برنج روشن  4۸
زاده، دکتر قربانعلی نعمت

 مهندس مرتضی اوالدی 
0۸/10/1399 
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   های پژوهشی در دست اجراطرح -ث

تاریخ 

 خاتمه

تاریخ 

 شروع 

پژوهشکده 

 دانشگاه /

 طرح  همکاران 

به ترتیب  )

 (اولویت

 ردیف عنوان طرح  طرح  مجری

 13۸۸ ساله  4

پژوهشکده  
برنج و  
 مرکبات 

سید حمیدرضا  
هاشمی پطرودی،  

 مرتضی اوالدی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

 1 تهیه هرم ژنی رقم قائم 

 01/01/13۸۸ ساله  5

پژوهشکده  
برنج و  
 مرکبات 

عبدالرحمن عرفانی،  
پور،  عباس حاجی 

سید حمیدرضا  
 هاشمی پطرودی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

تهیه کاتالوک ژرم پالسم برنج  
کشور از طریق مورفولوژی و  

 مولکولی نگاریانگشت 
2 

 31/01/13۸9 ساله  5
پژوهشکده  

برنج و  
 مرکبات 

 وحیده طرح ریز 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

بررسی خصوصیات و ثبت  
و  shewanellaباکترهای 

allishwanela 

3 

 31/03/13۸9 ساله  5
پژوهشکده  

برنج و  
 مرکبات 

 مرتضی اوالدی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

های جدید  اصالح و تولید الین 
کننده باروری از طریق روش  اعاده

های  کالسیک و هرمی کردن ژن 
 کننده باروری در برنج اعاده

4 

25/07 /
1394 

25/04/13۸9 
پژوهشکده  

برنج و  
 مرکبات 

سید کمال  
تبار، مهدی  کاظمی 

 رادعارف 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های امید  خلوص و تثبیت الین 
بخش سویا با صفات کمی و  

 کیفی مطلوب 
5 

1392 01/09/1391 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

یوسف قاسمی،  
اله قاسمی  ولی 

عمران، علی  
دهستانی، سید  
  حمیدرضا هاشمی

، سیده  پطرودی
 صغری حسینی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

  ریعوامل مؤثر در تکث  ی بررس
بنفشه    اهیگ  یاشه یدرون ش 

 یهاجهش   جادیو ا ییقایآفر
و    یکیزیف  یهابا موتاژن  ییالقا

 ییای میش

6 

1393 21/03/1391 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

سید حمیدرضا  
 هاشمی پطرودی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

بررسی بیان هترولوگ  
-Pyrolin-5های ژنایزوزایم 

Carboxylate 

Synthetase   روی تحمل به
 تنش شوری در گیاه توتون 

7 

1396 07/0۸/1391 
پژوهشکده  
ژنتیک و  

مرتضی اوالدی،  
مسعود رحیمی،  

قربانعلی  
 زادهنعمت 

ی  ونیموتاساصالح "مگاپروژه  

  یها)شامل پروژه  "برنج 
۸ 
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فناوری  زیست

کشاورزی  
 طبرستان 

کامران مظفری،  
بهنام ناصریان،   

علیرضا بابایی، عمار  
زاده، عمار  قلی

 افخمی، امیر ضیایی 

  یبررس"با عنوان   رمجموعهیز
اشعه   یاز اثرات پرتوتاب  یتنوع ناش 

 اصالح برنج"گاما به منظور 
  یو غربالگر  )پایان یافته(

  یابیموتانت جهت دست یهانیال
)در   "برنج دبخشیام یهان یبه ال

 ( حال اجراء(

- 22/12/1391 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

مرتضی اوالدی،  
 امیر ضیایی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های  نسل  یسازگار ی بررس
پیشرفته برنج جهت معرفی  

 دبخش یام یهانیال
9 

- 03/10/1391 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

احسان شکری،  
نجمه نصیری،  

پناه،  مسعود حق 
 مریم میدانسری 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

  یمولکول ل یپروفا لیتشک 

از   برخی  پالسم ¬ژرم
 س ی تورالی آلورپوس ل های ¬پیاکوت

 سطح تنوع  یابیو ارز 

10 

- 03/10/1391 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

احسان شکری،  
نجمه نصیری،  
 حسین عسگری 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

  یپیفنوت  یحفظ و غربالگر  جاد،یا
آلورپوس   یاهیاستوک گ 

  معرفی منظور¬به  سیتورال یل
و   ی زراع دبخشیام های ¬پیاکوت

 ی پوشش

11 

25/12 /
1395 

25/12/1392 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

علی شمس،  
امیرعلی کلیایی،  

 علی دهپوری،  عباس 
 صاحب سودایی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

آوری و شناسایی و تهیه  جمع 
اطلس مصور سیانوباکترهای  

 شمال کشور و  
 تعیین کارکرد اقتصادی آنها 

12 

- 26/03/1393 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

 الهام سلیمانی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

 یشگاهیآزما دی تول ی بررس
  یاندونوکلئاز  یهام یآنز

پرکاربرد   NotIمحدودکننده نوع 
با استفاد از    کیژنت  ی در مهندس

 جوانه گندم 

13 

- 26/03/1393 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

 الهام سلیمانی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

 یشگاهیآزما دی تول ی بررس
  یاندونوکلئاز  یهام یآنز

  HindIIIمحدودکننده نوع 
 ک یژنت   یپرکاربرد در مهندس

 با استفاد از جوانه گندم 

14 
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- 26/03/1393 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

 الهام سلیمانی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

 یشگاهیآزما دی تول ی بررس
  یاندونوکلئاز  یهام یآنز

  BamHIمحدودکننده نوع 
   کیژنت   یپرکاربرد در مهندس

 جوانه گندم با استفاد از  

15 

- 26/03/1393 

پژوهشکده  
ژنتیک و  

فناوری  زیست
کشاورزی  
 طبرستان 

 الهام سلیمانی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

 یشگاهیآزما دی تول ی بررس
  یاندونوکلئاز  یهام یآنز

  EcoR1محدودکننده نوع 
با   کیژنت   یپرکاربرد در مهندس

 استفاد از جوانه گندم 

16 
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 خاتمه یافته های پژوهشی طرح  -خ

تاریخ 

 خاتمه

تاری

خ 

شرو 

 ع

مؤس مجتمع/

   دانشگاه/سه

 طرح  همکاران 

 (به ترتیب اولویت) 

  مجری

 طرح 
 ردیف عنوان طرح 

1375 1364 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 عارفی، امانی، مانی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
اصالح و معرفی رقم جدید  

 پرمحصول برنج نعمت 
1 

1374 1364 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 عارفی، امانی، مانی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
 اصالح و معرفی رقم جدید 

 پر محصول برنج ندا  
2 

136۸ 1367 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

- 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
تعیین اثرات ژن و هتروزیس در  

 برنج 
3 

1379 1369 
علوم کشاورزی و  

طبیعی  منابع  
 ساری 

زاده، مجید  احمد ولی 
 نژادستاری، عیسی علی

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های نر  اصالح و معرفی الین 
 عقیم 

 سیتوپالسمی نعمت  
4 

1374 1373 
تحقیقات   مؤسسه

  -برنج کشور 
 رشت

 محمدتقی کربالیی
قربانعلی  

 زادهنعمت 

تعیین وراثت عطر و طعم برنج  
(Oryza sativa l.  بوسیله )

مارکرهای مورفولوژیکی و  
 ( RAPDمولکولی )

5 

137۸ 1375 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

- 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

پذیری  تعیین اثرات ژن و ترکیب
پذیری  تراکم خوشه و مدل وراثت

 آن در برنج 
6 

 1375 5ساله
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 مرتضی اوالدی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

پذیری  تعیین قابلیت ترکیب 
عمومی و خصوصی در برنامه  

 اصالح برنج هیبرید 
7 

137۸ 1375 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

محمدتقی آسا، حسن  
 نیت، یحیی امامی پاک

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های ژنتیکی و  برآورد پارامتر 
پذیری برخی صفات کمی  ترکیب 

 دای آلل و کیفی برنج به روش  
۸ 

1376 1375 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 کیانوش 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

بررسی اجزاء ژنتیکی و تعیین  
پذیری برخی از صفات  وراثت

 مهم در ارقام برنج 
9 

137۸ 1375 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

- 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
 تهیه پرتوپالست و تعیین میزان  

 موزائیک در برنج
10 
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13۸0 1376 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

- 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
تعیین رفتارهای اصالحی عطر و  

 طعم برنج 
11 

1377 1376 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 علی اعلمی
قربانعلی  

 زادهنعمت 

های  تعیین الگوی وراثتی ژن
Gus ،SBTI در الین 

 Iopiboroتراریخت 

12 

 1377 ساله 3
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 مرتضی اوالدی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

ارزیابی صفات آلوگامی در برنج و  
استفاده از آن در تولید بذر  

 هیبرید 
13 

137۸ 1377 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

حسن پاک نیت،  
 محمدتقی آسا 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های  تعیین پیوستگی نشانگر
و ژن  RAPD مولکولی 

کننده درجه حرارت  کنترل 
 ژالتینی شدن  نشاسته در برنج 

14 

137۸ 1377 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 علی اعلمی
قربانعلی  

 زادهنعمت 

بررسی تنوع ژنتیکی و 
های ایرانی  برنج بندی توده طبقه 

با استفاده از نشانگرهای  
 بیوشیمیایی 

15 

 137۸ ساله 3
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

 مرتضی اوالدی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
 پذیری عمومی و  تعیین ترکیب 

 تراکم دانه در برنج   خصوصی
16 

13۸7 1379 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

- 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

های نر  اصالح و تولید الین 
عقیم سیتوپالسمی جدید از  

 طریق تالقی برگشتی 
17 

13۸2 1379 

علوم کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

اله رحیمی،  قدرت 
 محمدتقی کربالیی

قربانعلی  
 زادهنعمت 

کشت توام اردک   سیستم  ارزیابی
 و برنج 

 در شمال ایران 
1۸ 

 1379 ساله  ۸
کشاورزی و  علوم 

منابع طبیعی  
 ساری 

 مرتضی اوالدی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

های نر  اصالح و تولید الین 
عقیم سیتوپالسمی جدید از  

 طریق تالقی برگشتی 
19 

 ساله  10
1379 
 

علوم کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

زاده، عارفی،  احمد ولی 
 نژادعلی عیسی 

 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های نرعقیم  تولید و تکثیر الین 
جهت تولید بذر     سیتوپالسمی

 هیبرید 

20 

13۸1 13۸0 
علوم کشاورزی و  

منابع طبیعی  
 ساری 

- 
قربانعلی  

 زادهنعمت 
 21 اصالح بذور آپومیکسی در خیار 
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1391 
01/0
7/13

۸7 

علوم کشاورزی و  
منابع طبیعی  

 ساری 

سید حمید رضا هاشمی 
 پطرودی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

مطالعه ژنوم گیاه  
Aeluropus littoralis 

 مقاوم به شوری   

22 

13۸9 
 دو ساله 

13۸۸ 
پژوهشکده برنج و  

 مرکبات 

سید حمیدرضا هاشمی 
پطرودی، مرتضی  

 اوالدی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های  سازی بذور الینخالص 
نرعقیم سیتوپالسمی با استفاده  

 GOT (grow out از روش 

test)  های مولکولی و روش 

23 

11/02 /
13۸9 

13۸۸ 
پژوهشکده برنج و  

 مرکبات 
 غفار کیانی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

های  تحلیل ژنتیکی ژن 
کننده باروری در برنج برای  اعاده

 WAسیتوپالسم  
24 

19/10 /
13۸9 

01/0
1/13

۸۸ 

پژوهشکده برنج و  
 مرکبات 

محمد آزادبخت،  
 پور آزاد نورالدین حسین 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

بررسی اسیدهای چرب گل  
 گاوزبان ایرانی  

 در دو اکوتیپ مختلف 
25 

11/0۸ /
1390 

11/0
۸/13

۸9 

پژوهشکده برنج و  
 مرکبات 

 ریز وحیده طرح 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

بررسی خصوصیات و ثبت  
  و Shewanellaهای باکتری 

Allishewanella   موجود در
 دریاچه گوری گول 

26 

1۸/07 /
1395 

31/0
6/13

۸9 

پژوهشکده برنج و  
 مرکبات 

اله پیردشتی، محمد  همت
یعقوبی، مرتضی اوالدی،  

 رهام راحله 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

تعیین رابطه بانک بذر با جمعیت  
های هرز در ابتدا و انتهای  علف

 فصل رشد در برنج 
27 

23/03 /
1391 

13۸9 
پژوهشکده برنج و  

 مرکبات 
مرتضی اوالدی، سید  

 حمید رضا هاشمی 
قربانعلی  

 زادهنعمت 

های  سازی تعدادی از الینخالص 
نر عقیم سیتوپالسمی برنج ایران  

و   GOTبا استفاده از آزمون 
 های مولکولی نشانگر 

2۸ 

27/01 /
1390 

13۸9 

  کی پژوهشکده ژنت
  یفناور ست یو ز

  یکشاورز 
 طبرستان 

محمد آزادبخت،  
 پور نورالدین حسین 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

چرب   یدها یاس  لیپروفا هیته
موجود در روغن دانه دو گروه از  

 echium ی رانیگل گاوزبان ا

amoenum 

29 

29/0۸ /
1392 

29/0
۸/13

۸9 

  کی پژوهشکده ژنت
  یفناور ست یو ز

  یکشاورز 
 طبرستان 

الهام سلیمانی، بهزاد  
 شاهین 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

سازه   هینمودن و ته  زولهیا
  یتجار دی تول یبرا   یکروبیم

 Tth (Thermus م یآنز

118hermophiles  با )
 کارکرد 

30 

29/02 /
1392 

29/0
2/13

۸9 

  کی پژوهشکده ژنت
  یفناور ست یو ز

  یکشاورز 
 طبرستان 

علی پاکدین، محمدرضا 
 کریمی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

استحصال و فرآوری کیتوزان از  
 گاماروس دریای خزر 

31 
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1391 
 ساله(  2)

13۸9 

پژوهشکده ژنتیک  
فناوری  زیست و 

کشاورزی  
 طبرستان 

محمد یعقوبی، ایوب  
حیدرزاده، حسن زالی،  

 مرتضی اوالدی 

قربانعلی  
زادهنعمت   

تعیین رابطه بانک بذر با جمعیت  
های هرز در ابتدا و انتهای  علف

 فصل رشد در برنج 
32 

26/03 /
1393 

31/0
6/13

۸9 

پژوهشکده برنج و  
 مرکبات 

مرتضی اوالدی، سید  
هاشمی  حمیدرضا 

 پطرودی 

قربانعلی  
زادهنعمت   

اصالح صفات کمی و کیفی رقم  
 قائم با  

 استفاده از هرم ژنی 
33 

02/0۸ /
1396 

05/0
2/13

90 

پژوهشکده ژنتیک  
فناوری  و زیست 

کشاورزی  
 طبرستان 

السادات هاشمی،  آمنه
مرتضی اوالدی، امیر  
 ضیایی، محمد یعقوبی 

قربانعلی  
زادهنعمت   

کلزا   دبخشیام یهان یال ی بررس
 ش یو آزما

 در سه منطقه یسازگار 
34 

09/12 /
1394 

07/0
۸/13

91 

  کی پژوهشکده ژنت
  یفناور ست یو ز

  یکشاورز 
 طبرستان 

عمار  مرتضی اوالدی، 
زاده، افخمی، عمار قلی 

مسعود رحیمی، کامران 
 مظفری، امیر ضیایی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

 جادیگاما در ا  یپرتوده تأثیر
در   یکیو مرفولوژ  ی کیتنوع ژنت 

و اصالح شده   یارقام محل یبرخ 
 برنج 

35 

26/10 /
1395 

19/1
2/13

94 

  کی پژوهشکده ژنت
  یفناور ست یو ز

  یکشاورز 
 طبرستان 

سمیه قهاری، سجاد  
 قهاری 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

آهن و   یسی نانوستون مغناط   دی تول

  سازی¬خالص یبرا   کلین
DNA  و  یژنوم 

 بی نوترک  های¬نیپروتئ  

36 

19/12 /
1394 

07/0
۸/13

91 

طرح ملی مشترک  
با پژوهشگاه  

سازمان انرژی  
اتمی کشور و  

  کی پژوهشکده ژنت
  یفناور ست یو ز

   یکشاورز 
 برستان ط

مسعود مرتضی اوالدی، 
رحیمی، کامران مظفری،  
بهنام ناصریان، علیرضا 

زاده، بابایی، عمار قلی 
عمار افخمی، امیر  

 ضیایی 

قربانعلی  
 زادهنعمت 

از اثرات   یتنوع ناش ی بررس
 ی پرتوتاب

 ح برنجاشعه گاما به منظور اصال 
37 
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 های تدریس شده درس  -ذ

 دوره تحصیلی  نام درس  ردیف 

 کارشناسی  ژنتیک  1

 کارشناسی  اصول اصالح نباتات  2

 کارشناسی ارشد  ژنتیک تکمیلی  3

 کارشناسی ارشد  ژنتیک کمی  4

 کارشناسی ارشد  زبان انگلیسی تخصصی 5

 کارشناسی ارشد  کاربرد بیوتکنولوژی در اصالح نباتات  6

 کارشناسی ارشد  اصالح نباتات تکمیلی  7

 کارشناسی ارشد  بیوشیمی  ۸

 کارشناسی ارشد  اصالح نباتات کاربردی  9

 کارشناسی ارشد  مهندسی ژنتیک  10

 کارشناسی ارشد  مباحث نوین در اصالح نباتات  11

 دکتری  کیفیت محصوالت گیاهی اصالح  12

 دکتری  مهندسی ژنتیک  13

 دکتری  اصالح کیفیت محصوالت باغی  14

 دکتری  ژنتیک مولکولی  15
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 نشریات  -ض

ف 
ردی

 

نوع  

 نشریه 
 یه نام نشر

تاریخ  

 چاپ

شماره  

 نشریه 
 اسامی همکاران  ناشر

1 
 -فنی

 ترویجی

بندی ژرم پالسم برنج  طبقه

های  مارکر ایران به کمک 

 بیوشیمیایی

1372 10  - 
زاده،  قربانعلی نعمت

 کوش 

2 
 -فنی

 ترویجی

های تیپ باسماتی و  برنج

 اهمیت آن 
1373  -  - 

زاده،  قربانعلی نعمت

 چودری 

3 
 -فنی

 ترویجی

معرفی رقم پر محصول نعمت با  

 کیفیت خوب و عملکرد بال 
1376  -  - 

زاده،  قربانعلی نعمت

 آقایی، امانی، مانی 

4 
 -فنی

 ترویجی

اصالح و معرفی رقم جدید  

 پرمحصول 
 زادههنر، آسام، نعمت  -  -  1376

5 
 -فنی

 ترویجی

های  اطالعات مربوط به برنج

 معطر کیفی در ایران 
1376  -  - 

زاده،  مانیل، نعمت

نیا، موفیلون،  الهی

 چودری 

6 
 -فنی

 ترویجی

تهیه نقشه ژنتیکی کیفیت دانه 

برنج با استفاده از نشانگر  

RAPD  وRFLP 

1376  -  - 
زاده، هوانگ،  نعمت

 کورودوکوش 

7 
 -فنی

 ترویجی
 -  -  1379 های معطر ایران برنج

زاده، کربالیی،  نعمت

 یاضی فرخزاد، قره

8 
-فنی

 ترویجی

های مختلف کشت بافت روش

در برنج )کشت بساک، 

میکروسپور، بذر رسیده و  

 پروتوپالست( 

01 /04/

1376 
 - 

شورای  

انتشارات  

  مؤسسه

تحقیقات  

 برنج کشور 

زاده،  قربانعلی نعمت

حمید شفیعی ثابت، 

سیدقاسم حسینی  

 سالکده 

9 
 -فنی

 ترویجی

دستورالعمل کشت رقم جدید  

 نعمت و توجیه اقتصادی آن 
1378  - 

دفتر تولید  

های  برنامه

ترویجی و  

انتشارات  

 فنی 

زاده،  قربانعلی نعمت

 ا... عارفی حبیب

10 
-فنی

 ترویجی

برداشت عملکرد رتون به عنوان  

یک پتانسیل افزایش تولید برنج  

 شده  انجامو بررسی مطالعل  

1379  - 

دفتر تولید  

های  برنامه

ترویجی و  

محمدتقی کربالیی، 

ناصر شرفی، رحمان  
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انتشارات  

 فنی 

عرفانی، قربانعلی  

 زاده نعمت

11 
  -علمی

 ژوهشی 

پژوهشنامه اصالح گیاهان 

 زراعی 
1388  - 

دانشگاه علوم  

کشاورزی و  

منابع طبیعی  

 ساری 

زاده،  قربانعلی نعمت

 غالمعلی رنجبر 

12 
-فنی

 ترویجی

دستورالعمل زراعی رقم جدید  

 "قائم"برنج 

01 /07/

1390 
1 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

زاده،  قربانعلی نعمت

 مرتضی اولدی 

13 
-فنی

 ترویجی

دستورالعمل زراعی رقم جدید  

 برنج پژوهش 

01 /04/

1390 
2 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

زاده،  قربانعلی نعمت

 مرتضی اولدی 

14 
-فنی

 ترویجی

دستورالعمل زراعی رقم جدید  

 پردیسبرنج 

01 /07/

1390 
3 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

زاده،  قربانعلی نعمت

 مرتضی اولدی 

15 
-فنی

 ترویجی

اصول حفاظت و ایمنی در  

 آزمایشگاه

01 /01/

1391 
1 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

علوی،  سید محمد  

زاده،  قربانعلی نعمت

اله پیردشتی،  همت

سیدحمیدرضا  

هاشمی، یوسف  

 قاسمی، جعفر نورالهی

16 
-فنی

 ترویجی

مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات 

 مرکبات در استان مازندران 

01 /01/

1391 
2 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

 محمدرضا دماوندیان 
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کشاورزی  

 طبرستان 

17 
-فنی

 ترویجی

دستورالعمل تهیه ناقل پالسمید  

T سازی قطعات دی  و همسانه

 ان آ در آن 

01 /07/

1390 
4 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

سید محمد علوی،  

اله رحیمیان، حشمت 

 زاده قربانعلی نعمت

18 
- علمی

 پژوهشی 
Journal of Plant 

Molecular Breeding 
2012 1(1) 

Genetic & 

Agricultur

al 

Biotecnol

ogy 

institute of 

tabarestan 

G.A  Nematzadeh, 

M.A Malboobi, H. 

Rahimian, B. 

Ghareyazie, N. 

Babaeian, H. 

Askari, E. 

Farshadfar, N.A 

Khoshkholgh 

Sima 

19 
- علمی

 پژوهشی 

ها )راهنمای  شناسایی جلبک 

 آزمایشگاهی( 

زمستان 

1392 
4 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

زاده،  قربانعلی نعمت

علی شمس، امیر علی 

 کلیایی

20 
 -فنی

 ترویجی

دستورالعمل تهیه کانستراکت  

pGreen   بمنظور انتقال ژن

 (P5CS1)ژن مورد نظر: 

پاییز  

1392 
(3)2 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

زاده،  قربانعلی نعمت

سار کبیر نتاج، بهزاد 

 شاهین

21 
 -فنی

 ترویجی

  شگاهیدستورالعمل آزما

اصول استخراج   - کسیژنوم
DNA 

بهار  

1393 
(5)3 

پژوهشکده  

ژنتیک و  

زیست  

فناوری 

کشاورزی  

 طبرستان 

سید حمیدرضا  

هاشمی،قربانعلی  

 زاده نعمت





 

 
 

 

 

 فصل سوم 

 

 اعضای خانواده نظر 
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 زاده نعمت همسر آقای دکتر یادداشتی از 

نشیب   مجموعهدر  چه  اگر      و  فراز  مشترک،  تجربه  هایی  زندگی  را  و   اما  م، یکرد بسیاری  شکیبایی 

زندگی دهه اول  .  نمودتوکل به خدا، بستر زندگی مشترک را، شیرین و لطیف میآقای دکتر و    صبوری

شرایط  همراه بود،    دوران جنگ تحمیلیشروع انقالب اسالمی، خدمت در جهاد سازندگی و  با  مشترک،  

کاری، علمی و حضور متوالی های  مشغله، خاصه حضور ایشان در استان گیالن،  آن دورانامنیتی  سخت  

به   ، اما  بود، بسیار سخت و طاقت فرسا  خانواده  گاه ایشان از  گاه بیدوری  های حق علیه باطل،  وی در جبهه

از خدا  لطف   بسیاری  انقالب اسالمی، تحمل  به حقیقت دین و حقانیت  باور  به مردم و  و عشق خدمت 

تحصیل  باشد که به لطف خدا، همگی  می  سه فرزندمان  مشترک زندگی  گشت. حاصل  آسان می  تمشکال 

آن هم در یک   ، در مقطع دکتریآقای دکتر  تحصیل    کنند. ادامهوظیفه می  انجامکرده و در مصادر مختلف  

در محل تحصیل آقای دکتر در کشور فیلیپین، در منطقه های زیادی همراه بود،  با سختیکشور غریب  

مدرسه ایرانی بودیم و هیچ    بانیوس که با مانیل هفتاد کیلومتر فاصله داشت تنها دو خانواده ایرانیلوس 

های فارسی را بخوانند و به صورت غیر  ها مجبور بودند که خودشان در منزل درسبچهوجود نداشت و  

حضوری در مانیل و در سفارت جمهوری اسالمی ایران امتحان دهند. تحقیقاً تربیت و تحصیل سه فرزند  

چه که در پیرامونش  ر دغدغه بسیاری نسبت به آن در چنین شرایط کار آسانی نبود. ناگفته نماند اقای دکت

ای  اهتمام ویژه   های پژوهشی کشور، و دست یافتن به بسیاری از نیازتحقیق دانشگاهیگذشت خاصه، به  می

شد، همواره مسائل تحقیقات و کارهای پژوهشی مخصوصاً، اصالح برنج، که احساس میای  گونه داشتند، به  

حال، چنین موضوعات، دارد. با اینمنزل و اداره امور خانواده  ئل و موضوعات  مسا  اولویت بیشتری نسبت به

عبارتی، همه اهل منزل  کرد. بهو روابط با فرزندان ایجاد نمی  در روابط زندگی مشترک  خللی  ینترکوچک 

با وی همراهی می نفر نمیدر همه حال،  نفر )زن و سه فرزند( نمودند، گوئی که یک  بلکه چهار  باشد، 

  مند بودند پژوهشی خود و دانشجویان بسیار دغدغه های  فعالیتنسبت به  دارد. آقای دکتر همواره    دستیار

ها در درجه خانواده و بچه تجمعات فامیلی،    کهآمد  ها این شائبه پیش میکه گاهی برای فامیلای  گونه به  

 : میدارهای زیادی های زندگی مشترک خاطره از سال. قرار دارند )پس از کار و تحقیق( دوم اهمیت

سفر به عتبات عالیات جهت زیارت مضجع شریف حضرت امیرالمومنین ها،  ترین آناز به یادماندنی  یکی

  امام حسین ،    و سایر ائمه معصومین    13۸5در سال    بود. به لطف خدای بزرگدر بغداد، سامراء  
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آقای دکتر و دو دختر به از  ای در نجف و کربال  سفر و اسکان دو هفته   نیا.  می شدکربال  سفر    راهی با 

 زیبا بود.خوش و  ه خاطر سراسر دوران زندگی ما بود که ترین ماندنییاد

 

 که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی       عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل

 

 ( زادهنعمتپسر آقای دکتر ) زادهیادداشتی از آقای میثم نعمت

را در خود نهفته   مردانگی و شجاعت. عنوان پدر، همواره  پدر یادآور صالبت، غرور و افتخار است     

در مواجهه با  که  اعتمادگاهی است مورد  تکیه   ، منهر خانواده و همین طور برای  برای  است  کوه    پدردارد.  

چه در  های زیادی  از پدر خاطره گشای درد و رنج خانواده است.  ، گره مشکالت مسیر پرفراز و نشیب زندگی

و برای که تازه    امسالگی  9گردد به سن  من برمیترین خاطره  فراموش نشدنی   اما  م، یدارسفر و چه در حضر  

کیلومتر با مانیل   70در شهر لوس بانیوس که . )برای تحصیل پدرم( بودیم رفتهکشور فیلیپین به اولین بار 

 نداشت، ا هیچ مدرسه فارسی زبان وجود  پایتخت فیلیپین فاصله داشت، ساکن شدیم. در آن ناحیه، نه تنه 

و    برای تقویت زبان انگلیسی  ، پدر تصمیم گرفتکرد.  تنها یک خانواده ایرانی غیر از ما زندگی می بلکه

 مدرسه انگلیسی یک  در    ن و خواهرم را که در کالس اول ابتدائی بود، ، مخارج از خانواده با محیط    ییآشنا

نام   به  -ای شامل، پیش مدرسه   .نام کندثبت  Cristian School International (CSI)زبان  

من )کالس پنجم ابتدائی( و خواهرم )کالس   ، پدرشروع سال تحصیلی،  روز  بستانی تا آموزش متوسطه.  د

نه   کهیحال  در  باشم، و خواهر کوچکم  که مراقب خودم    خواست  ن از ماول ابتدائی( را به مدرسه رساند و  

دقیقه ما را در مدرسه رها کرد و   20بعد از حدود    دانستم و نه آن محیط برایم آشنا بود.یک کلمه زبان می

الفبای زبان انگلیسی را هم بلد نبودیم    حتی  که  و خواهرم  . آن روز برای مناز پیش ما )به ظاهر رفت( رفت

در خارج از  اما کرد، م به ظاهر ما را ترک البته آن روز، اگر چه پدر. بودو پرچالش ، پر استرس خیلی سخت

بعدها حکمت این کار پدر را بیشتر  ، از دور مراقب ما بود.  نامحسوسپائید و  به صورت  مدرسه ما را می

با  باید    یت، و برای موفقفراوانی دارد  های  سختی   یزندگ  که  بیاموزد  ابه م  خواست، می  پدرکردیم. زیرا  درک  

  ت خاطراخود ایستاد و دست بر زانوی خود گذاشت و بلند شد. امروز با مرور    توکل بر خداوند بر روی پا 

کنم که می احساس اماباشم و خود دارای زن و فرزند هستم، ساله می 40، اگر چه یک مرد دوران کودکی

، نسبت پدری و فرزندی،  گاه هیچباشم و  برای پدرم، همان میثم کالس پنجم دبستان در کشور غریب می
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طور برای جایگاه مادر ،زیرا هر  ای و با هیچ قیمتی خریدنی نبوده و جابجا نخواهد شد. همینهیچ سرمایهبا  

تواند به آرامش می  دریغ مادرمحبت و عشق بی انسانی با توکل بر خداوند سبحان، در کنار صالبت پدر و  

قلبی به وسعت   با  درم هستم وو عشق ماپدر  مدیون مهر  را  وصف ناشدنی  آرامش  من نیز، این    حقیقی برسد.

 سرایم که: می  عشق و آرامشی به گستردگی دریا

 .یک قهرمان است  ، پدر در باورم         زیباترین شعر ، امه پدر در دید

 

 ( زادهنعمتدختر آقای دکتر ) زادهیادداشتی از سرکار خانم راضیه)آرزو( نعمت

  ولی   .شودمی  ترکوچک   و  کوچک  شدن،   تراشیده   بار  هر  با  که  مکردمیتشبیه    مداد  به  را  مادر  همیشه     

 ابرو نمی آورد و   به  خم  کند، می  حفظ  همیشه  را  ابهتش  ظاهر  در  که  زیباست  و  شکیل  خودکار  یک  پدر

 بنویسد تواند  میدیگر  چقدر که  داندمین و بیندنمی کسهیچ  فقط هاست، حرف این از  تر سخت خیلی

  آسایش   و  آرامش  و  امنیت  و  سالمت  از  سرشار  محیطی  معرفت،   و  عشق  از  آکنده   قلبی  با  خانه  در  پدرم     

 محکم   پشتیبانی  و  فداکار  و  دلسوز  یاوری  همواره   زندگی  هاییدشوار   و  هاسختی   در  و  آورده   فراهم  ما  برای

 از  مویی تار حالی کهدر نگاشت مانزندگی سیاه  تخته بر را سپیدی که معلمی. استبوده  برایمان مطمئن و

 .نماند سیاه ما او به پای

 مهر  و  است  من  زندگی  در  الهی  لطف  نشانه  که  حامی  و  بردبار  مشفق،   مهربان  پدری  من  برای  همیشه

  ای قطره   بکوشم  هرچه  و  آموختم  او  عشق  مکتب  در  آموختم،   هرچه.  امزمینی  آالم  بخش  آرام  اش،   آسمانی

 بهشتم   باغ  کلید  فردا  و  اوست  امید  به  امهستی  امروز.  گفت  نتوانم  سپاس  را  مهربانیش  کران بی  دریای  از

 . او یرضا

 لغت   در  هاواژه   ترینمقدس  به.  امجاودانگی  سرمنشا  و  هستی   من  تولد  سراغاز  که  پدرجان  تو سپاسگزارم  از

 .م دانمی تو عطوفت و مهر مدیون  را زندگیم که سوگند،  دلم ینامه
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 (زاده دختر آقای دکتر نعمت ) زاده نعمت یادداشتی از سرکار خانم هاجر 

بندد برای نوشتن صاف و ساده و کودکانه، برای من مُحکــَم تــَریـن کلمه پدر دست و زبانم را می     

دستـِـت   تو  مـیتونی  کـه  دستــی  تـَریـن  مــَردانــه  پـــِدرمه.  گــَرم  آغــوش  دنیــا  پَنــآهگــاه 

 نَتــَرسی. بگیـــری و دیگـه اَز هـــیچی

پدر جان باید برایت بنویسم، از تمام روزهای با تو و بی تو و شرمنده اگر بگویم هنوز روزهای با تو را      

نفهمیدم. فکر روزهای بی تو پیشکش از آن روز که خدا خواست تو باغبان باغچه ی کوچکی باشی به نام 

 خانواده ما.

تر از فرزندان شده اند. اما  ها برایت شیرین اند. شاید این روزها نوه تا امروز که هر فرزندت یک خانواده      

 بگویم تو سلطان قلب همه ما هستی. 

بابا برایم زیبا تر آن بود که برایت اعتراف کنم که تو را در خط به خط تمام انشاها و موضوعات آن      

م علم بهتر است یا ثروت های آن ها گشتم و تماجستجو کردم و در بین تمام موضوعات تکراری این سال

موختم و قدر  نیارا هنوز    علم شناخت تودوران را یکبار دیگر مرورکردم.. شرمنده شدم وقتی فهمیدم،  

 ثروتی چون تورا هنوز ندانستم، دلم می گیرد. 

ز  ی نو و باز اهاکتاب های نخست آموختن تو بودی و من نفهمیدم سال به سال  دلم می گیرد که گام     

کنم فکر می   ادهای آن زمان درس شناخت تو بود.د  بابا نان  نو نوشتن بابا.... و چه دیر که، بابا آب دادها و

خیلی   فهمیدم  را  تو  دیر  پاسخیلی  روز  برایم  امروز  بکنی.  را  فکرش  که  چه  آن  از  تمادیرتر  م داشت 

 باشد ممنونم که همیشه در کنارمان هستی.ات میمام خستگی هایت و تمام عمره رفته هایت تمهربانی
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 ( زاده عروس خانواده دکتر نعمت ) یاداشتی از سرکارخانم دکتر فاطمه شکریان

 مجادله(11) "یرفع اهلل الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واهلل به ما تعملون خبیر"     

 "که ایزد مقامی ببخشد بلند بر آنان که در بحر دانش درند، به سر ضمیر همه هست آگه خدای خبیر "

های معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زالل ایمان، معرفت، تعهد همه پیشرفت      

نی است که به حق چراغ هدایت بشریت را شوند. از این منظر جامعه وامدار استاداو ایثار معلم سیراب می

   .اند»ص« روشن و فروزان نگاه داشته پیامبر اعظمبه تأسی از 

تواند عظمت آقای دکتر را برایم ای نمیگردم، اما هیچ واژه ها و کلمات میترین واژه به دنبال قشنگ     

و کوشش آقای دکتر در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند   تالش وصف کند. دلسوزی، 

چه در زمان دانشجویی و چه در خانواده، در کنار برقراری رابطه صمیمی، دوستانه و پدرانه در جامعه به  

 همراه ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط قابل ستایش است. 

خانواده از لطافت   کسوت عروسدانم در مقام دانشجوی این استاد فرزانه و هم در  میبر خود وظیفه       

و  موفقیت سالمتی،   نمایم و از خداوند متعال برای ایشان  تشکر پدرانه، زحمات و خدمات ارزشمند ایشان

 .همواره یاد دادن را مسئلت نمایم

 

 ( زاده نعمت داماد آقای دکتر ) یادداشتی از آقای دکتر محمد جواد عیسی نیا

دستگیر خرد و کالن    همسرم،   سفر مهربان روزهای کودکی تنها یک پدر نیست همزاده  نعمتدکتر       

چیز توانی در دستت بگیری و از هیچترین دستی که می. مردانه اصول و فروع دینخانواده و پایبند به  

جنس  های گرم و مهربان اوست چراکه سپری است بر نامالیمات روزگار. مردی ساکت از  نترسی دست 

ای ماست. هر صبح، با تلنگر عشق، عمل، تا وقتی کارش تمام نشده استراحت نمیکند. او تپش قلب خانه

شویم پیله ی الهامات ماست، گردد؛ وقتی گمراه میرود و با کشش عشق، دوباره باز میاز خانه بیرون می

  .با وجودش هیچ وقت بر سر دو راهی انتخاب قرار نخواهیم گرفت

عمال خانه محل استراحت مطلق اش گردد  میاما زودتر از او به خانه بر  شود  میدیرتر از او بیدار    خورشید

آزمایشگاه و بلکه کتابخانه،  به وسعت دل یک عاشق خدا دوستکای  خانهمکتب  نیست  و میهن   وچک 

عی خودت، پرست. او مردی است جالب و جاذب در تمام اوقات برایمان، پدر خانمی با رنگ بوی پدرواق

https://cfars.ir/?from=8995&s=%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://cfars.ir/cat/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa
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جنسیت فرزندان برایش مهم نیست دختر و پسر و عروس و داماد را با شاقول انسانیت و ادب و اخالق و 

کند هیچ وقت خودخواه نیست دائم مراقب هر کاری معرفت وزن کرده و همه را با چشمان بسته نگاه می

 جا هست مثل کوه استوار.نکنیم هست. هرجا به کمکش محتاج باشیم و نیازمند به تکیه گاهی، آکه می

مداری مرید، استادی فرهیخته و دانشمند، بنده ای  خالصه دوست کتاب و دانش، اصولگرایی مصلح، والیت

 خاضع،  

 امیدوارم فرزندانمان را مثل او، با عشق و مراقبت زیاد هواداری کنیم.       

 

 (زادهنعمت داماد دکتر ) قربانیر رضا  آقای دکت یادداشتی از

بخشید.  زاده استاد و پدری که روشنایی بخش تاریکی جانمان و ظلمت اندیشه مان را نور میدکتر نعمت     

باشد. در مقابل مشکالت حلیم و بردبار  سرلوحه زندگی اش می   عمل بیهودهپاکدامنی و دوری از گفتار و  

الش موفق در راه علم و تحقیقات و دانشگاه  عالوه بر سالها ت  وتن.متواضع و فردر برابر کوچک و بزرگ  و  

  و آزمایشگاه و تحصیل و تدریس و تالیف، بسیار مانوس با قران و تفسیر و تدبر در آیات الهی.

خانواده در دوستی خالص و بی ریا و بسیار بخشنده است   در خانه رفتاری مالیم با کوچک و بزرگ     

توان به یاری او دل درماندگان بسیار مهربان و دلسوز، در هر مشکلی میروی کند نسبت به  آنکه زیاده بی

کند از زورگویی، دروغ و نادانی می پرهیزد. دانش و شکیبایی را اگر از کسی خوبی دید، از آن یاد می  .بست

 هیچ  کند. از کسالت و بی حالی مبری است. برد با دیگران با خلق و خوی خوش رفتار میکار میه باهم ب

، جز به گر و مکاره متکبر و خودخواه است و نه حیلهن   دهد.نمی  انجاما برای ریا و خودنمایی  کار نیک ر

با سخنانش   کند پرخاشگر نیست.ورزد و در کارهایش شتاب و عجله نمیگوید بخل نمی راست سخن نمی 

 کند جوی مردم است و نه پشت سر آنان بدگویی مینه عیب  .رنجاندکسی را نمی 

 شود.کند در آسایش خود را فراموش نکرده و مغرور نمیدر اموری که به او مربوط نیست، دخالت نمی     

. یاری کننده دین است و کندمی پرسد، مقصودش یاد گرفتن است )نه آزار دادن( کسی را سرزنش ناگر می 

در روابط خود    غزشها سالم بماند.کند تا از لاغلب سکوت اختیار می  والیت و پاسدار واقعی راه شهدا،   سرباز

کند از سر کبر و خود  اگر از کسی دوری می  گیرد.کند، زندگی را سخت نمیمیبا مردم، انصاف را رعایت  

  پسندی نیست و در یک کالم انسانی مومن و با ایمان راستین.
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حال من با این قلم الکن چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف شما را که سرشار از عشق و یقین است.      

آری در   .مان فروزان ساختیروشن هدایت را بر کلبه محقر خانه شما را که چراغ  تأثیر چگونه سپاس گویم 

که داماد کنم  یمقابل این همه عظمت و شکوه، نه توان سپاس است و نه کالم وصف. خداوند را شکر م

پدری که در همه ابعاد زندگی نظر خداوند و رضایت او را محور    ای چون شما هستم.انسان بزرگ و وارسته 

 .دهدقرار می 

 ویراستار: 

باشند و عروس ایشان نیز از از فرزندان شهداء می  زاده نعمت هر دو داماد آقای دکتر    الزم به ذکر است که

  جانبازان می باشد.خانواده ایثاگران و 
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دانشجویان و ، نظر دستیاران
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 کار به پا شهیهممرد 

 (همکار ،یباقرفرهاد یادداشتی از آقای مهندس 

  گونه   هر آماده و روز به  برجسته، یمعلم ایشان هستم. کنون تا  1389 سال از شانیا همکاردانشجو و      

  یبرا   و  است   نفر نیاول   خودش  قیتحق  در  کهاست    ی استاد .  هستند   انیدانشجو  با  یپژوهش  یعلم  قیتحق

دوست و برادر    چونهم  ق،یتحق  مرحله  نیآخر  تا  دانشجو  کنار  در  و  شگاهیآزما  در  کار  و  پژوهش   به  شروع

  و   روشن  برنج   آن  نیدتریجد  که  برنج  دی جد  ارقامموفق به تولید ارقام زیادی شده است که    کار است.   ی پا

 مهربان  بزرگوار،ی چاپ شده است.  لالملبین و    یداخل  شی همازیادی از ایشان در    مقالت.  است   اریشهر  برنج 

 دارد.   ی ریپذانتقاد  هیهمراه با روح  ،برادر  نیع   دوستانه،  و  مانهیصم  رفتار  .است  دلسوز  و  رئوف   و  بخشنده

 یو اعضا  انیبر کارکنان و دانشجو   شانیمثبت ا  اتتأثیرو    دارندحضور    شهیبزرگ دانشگاه هم  مات یتصم  در

  حضور فعال دارند.   ...  و  زهیمم  اتی، هسهییر  اتیقابل لمس بوده و هست. در جلسات ه  ،یعلم  اتیه

جلسات    لی(، تشکتیبشر  نده یآ  نامه،نفس قطار،  در،  )مسافر امام رضا   ی و معنو  یاخالقکتب    نوشتن

 مراکز   با   مستمر  ارتباط  دانشگاه،   در  یقرآن   ی هاپژوهش  مرکز   تأسیسجلسه آموزش قرآن،    ی برگزار  ،یقرآن

 های عنده ایشان است.  از فعالیت   دانشگاه ی و دفتر نهاد رهبر ینید

شد    یعصبان   من  از  بودم  کرده  که  ی اشتباهخاطر  ه  ب  شانی ا  ی کردم. روز  یدانشگاه کار م   ی کارپرداز  در     

 ن ینمود. اساساً ا   ییدلجو  من  از  یکوتاه  مدت  از  بعد  ،داشت  ی جا که روح بلند  نآاز    ،کرد اما  میو دعوا 

  دانشگاه  در  استخدام  از  بعد  !"است  من  ی برا  مهربان  یپدر  زادهنعمت  دکتر   "و منش استاد است.  وهیش

 .دارمی م دوست را شانیا دمی شه پدر  مانند و دانمی م  مهربان ی پدر به عنوان را شانیا

 

  



 ۱35   ◼  و همکاران  انیدانشجو اران،ی نظر دست چهارم:   فصل

 ریناپذیخستگ مرد ،زادهنعمت دکتر

 (همکار و دانشجوی )اوالد یمرتض یادداشتی از آقای مهندس 

 هیپا  بر  شتریب.  دارند  یدیجد  سیتدر  روش.  کنون  تا  1380  سال  از  هستم  شانی ا  همکارو    دانشجو     

  بند یپا  یلیهم خ  آن  ت یو رعا  یو اخالق  ینیکنند. به مسائل دیکالس را اداره م  طرفه  دو  ی گفتگو  و  تعامل

و    ی کارنامه قو  ی دارا  حد،  نیا  به  که  کرد  دایپ  توانیم   هادانشگاه  در  را   ی استاد  کمتر  و متعهد هستند. 

 در    Aو نعمت  Aندا    ار،یروشن، شهر  س،یبرنج ندا، نعمت، قائم، پژوهش، پرد  دیارقام جد  ثبت   موثر باشند. 

ا از   شی)ب  یلالملبین ( و  100از    شی)ب  یداخل  ی هاشی هما  یپژوهش  یاست. مقالت علم   شانیکارنامه 

  ثبت  نیچند  و  یجیترو  ی مجله فن  10از    ش یجلد(، ب   10مقاله، کتب )  100از    شی ب  ی(، مجالت داخل100

احساس   شانیبا ا  واقعاً  . هستند  دلسوز  و   ریگی پ  ار یبس  خانواده  امور  از  یدگیرس   و  یسرکش  در  .دارند  اختراع

با بنده و همه کارکنان مهربان   زین  شانیدانم و ایپدر خودم م  ی را در جا  شانیا  قتاًی. حقکنمی  م  یراحت

  یمجلس شورا  ی ندگی نما  شانیا  یو اجتماع  ی اسیس  ی هات ی عطف مسئول  نقطهکنند.  یو پدرانه رفتار م 

ا  زیدر دوره هفتم بود که بنده ن  یاسالم کردم. در مجلس  ی م  ت یو فعال   افتمیی حضور م  شانیدر دفتر 

  عضو  گرید  مهم  جلسه  چند  و  زهیمم  اتیه  جلسات  در  زین  دانشگاه  در.  بودند  ریگیپ  را  یخوب  ی هاطرح

 دارند که برخی از آنها عبارتند از: ی متعددی داشته و هافعالیت ایشان  . هستند

مجموعه   نیا  ت یمسئول  قبول  و  دانشگاه   در  یع یرشته قرآن و علوم طب  انیم  ی هاپژوهش   مرکز   تأسیس  -1

   ،(1395از ابتدا )سال

 ارد یلی م   کی  بر  بالغ   ی ا نه یهز  با   1396 سال   در  لیقراخ ی شهدا  عترت  و قرآن  یفرهنگ   مؤسسه  افتتاح   -2

 تومان،

نامه و قطار، نفس   در  امام رضا    مسافرجمله،    از  یقرآن   ی ارشته  انی کتاب م  جلد  نیچندنوشتن    -3

 دارند( چاپ دست  در) نیدارو ی رد تئور نهیدر زم ی مهم ی هاکتاب

 . دارند تیعضو لیقراخ در قرآن با جمعه صبح جلسه در -4



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  ۱36 

 

 شانی ا  ییایمیاز جراحات ش یاند و بخشدفاع مقدس در جبهه غرب و جنوب حضور فعالنه داشته در -5

 سال دفاع مقدس است.  هشت ی ادگاری

  یبردار ادداشتی  فصل  دندیرس  استیر به  که  ی روز  نیاول   در.  شدند   دانشگاه  سییر  شانی ا  1390  سال  در

 مبارک   ماه  اتفاقا  که  روز   همان  ظهر  از  بعد  چهار  ساعت  شانیا.  بود  ماه  مرداد  در  برنج  یپژوهش   ی هاطرح

با هم به    ، یانتخاب  ی هابوته  تک  انتخاب  ی برا  اتفاق  به  و  آمدند   یپژوهش  مزرعه   دفتر  به  بود  هم  رمضان

  به  مغرب  اذان  از  بعد  ساعت  کی  که  دیکش   طول  قدرآن  کارمان.میو مشغول کار شد  میمزرعه رفت  ندرو

 .است زادهنعمتدکتر  ی آقاها مورد کار با  دهخاطره از  کی نی ا. میدیرس  منزل

 و   تحرک  و  یاتیعمل  نظر  از  اما  دارند  سن  سال  60  ی بال   کهن آ  با  !"ریناپذی خستگ  مرد  زادهنعمت   دکتر  "

 را  ما   و   کند  حفظ   را  شانیا  خداوند  فکر هستند. و خوش  یانرژ  ی دارا   جوان،  کی  همانند   ی ز یربرنامه   قدرت

 .بدهد قرار شانیا  زحمات قدردان

 

  



 ۱37   ◼  و همکاران  انیدانشجو اران،ی نظر دست چهارم:   فصل

 میقدر نعمت را بدان آمد،ندا  

 (همکار و دانشجو ،ینورالله جعفریادداشتی از آقای مهندس 

  ی کارشناس دوره در 1397 تا  1395 ی هاسال  در چنین هم و ی کشاورز  یکارشناس دوره  در1378سال در

  کارمند  به عنوان  1387  سال  از.  میدار  هم  ی دور  نسبتاً  ی لیفام   کی،  داشتم  را  شانی ا  ی شاگرد  افتخار   ارشد

 ،یو پژوهش  یعلم  ی هااست. اما در برنامه   یمولکول  کیژنت  شانیا  تخصص  .هستم  شان یا  محضر  در  دانشگاه

اله  ی بر مبنا  یعال  صیتشخ  ی دارا    د یکأت  و  است  دیجد  و  عیبد  شانیا  سیتدر  وهیش   هستند.  یمعرفت 

  کالس   اداره  در.  دارند  یعلم  میمفاه   م یتفه  و  سیتدر  در  عتیشر  و  ین ید  می مفاه  از  استفاده  بر  یخاص

  نداشته   کنندهخسته  و  طرفه   کی  حالت  کالس  و  ندیا یب   حرف   به  انیدانشجو  تا   کنندیم   را  تالش  ت ینها

  د ی آ  ی م  ادمی.  هستند  یخاص  تیو ابتکار و خالق  ی توانمند  ی دارا   انیدر جذب دانشجو  شانیا  البته.  باشد 

آن دوره   انیکردند و همه دانشجو  هی دانشگاه بن ناهار ته  سیاز سلف سرو  ،یلیتحص  ی ها  ترم  از  یکی  در

ا نمودند.  مهمان  را در همه سال   نیرا   در.  است  تمام  استاد  شانیا  یعلم  درجه  دادند.ی م  انجامها  کار 

از   ش ی)ب  یلالملبین و    (150از    شی)ب  یداخل  مجالت  و  یشیهما  یپژوهش  یعلم  مقالت  شانیا  کارنامه

  و  افتتاح.  خوردی م  چشم  به  برنجرقم    ده  ثبت  ،یجیترو  یفن   مجله  ده  از  شی ب(،  جلد  ده )  کتب (،  100

  افتخارات   گرید   از  طبرستان  ی کشاورز  ی فناور  ستیز  و  کیژنت   پژوهشکده  در  شگاهیآزما  12  ی اندازراه

 حقوق   ی ادا  و  الناس  حق  در  ی جد  اهتمام  شانیا  .اندخانه  اهل  با  عطوف  و  مهربان   اریبس   .است  شانیا  یعلم

 رفتارشان .استیر  نه  است  ی رهبر  شانیا  یتیریمد  سبک  کار   محل  در  .دارند  انیدانشجو  و  بستگان  مردم،

کنند  یم  یصدر فراوان دارند و سع  سعه.  کنند   یم  تالش  کارکنان  همه  مسائل  حل  ی برا   و  است  پدرانه

باشد    یکیزیف   تیبه فعال  ازیاگر ن   ییدارند. جا  یزدنمثال  ی جهاد  هی. روحرندیهمه کارکنان را به کار بگ

 دوره  دو  چنینهم   و  اندبوده   قائمشهر  مردم  ندهینما  هفتم   مجلس  در  نکهیا  به  توجه  باکنند.  ینم  غیدر

 یروسا  شتریب  و  شوندی م  محسوب  دانشگاه  در  گذارتأثیر  و  یاصل  عنصر  کی  به عنوان  دانشگاه،  سییر

ب  به  .رندیگی م  مشاوره  شانیا  از  ی بعد  دانشگاه اهل  و  مرکز   یلیخ    تیقرآن  افتتاح  دارند؛  ارادت 

( تا 1395مجموعه از ابتدا )سال  نیا  تی مسئول در دانشگاه و    یعیرشته قرآن و علوم طب  انیم  ی هاپژوهش



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  ۱38 

 

  ک ی   بر  بالغ  ی انهیهز  با  1396  سال  در  لیقراخ  ی شهدا  عترت  و  قرآن  ی فرهنگ  مؤسسه  افتتاح  ،  کنون

 در  قرآن  با  جمعه  صبح  جلسه  لیتشک  ی،قرآن  ی ارشته   انیکتاب م   جلد  ن یچندنوشتن  ،  تومان  اردیلیم

جلسات آموزش   ی برگزار  ،یعموم  محافل  و  مجامع  در  مختلف  ی هامناسبت   به  یسخنران  ،قائمشهر  لیقراخ

 مراحل   طول  تمام  دراز عالیق و فعالیت ایشان است.  در ماه مبارک رمضان در نمازخانه    یو تالوت قرآن

  خاطره  شانیا  با  ما  حضور   لحظه  لحظه.  دارند  گرانید  با   محبت  و  ی انرژ  سراسر  ی رفتار  یزندگ  و  ی کار

  1395  سال  در  لیقراخ  ی شهدا  عترت  و  قرآن  مؤسسه  ساخت   ی برا  . است  شده  جادیا   مانیبرا  نیریش

 ، مهم دارم  یمجموعه سه تا پارت  نیساخت ا   ی من برا  :گفت  دارم؛  ادی  به   هنوز  که  کرد  عنوان  ی ا جمله

 مؤسسه   و  شد  شانیا  حال   شامل  شهدا  و  عترت  و  نآقر  لطف   و  یاله  تفضل  انجامسر.  شهداو    عترت  قرآن،

برداشتن نازل به من فرمودند . وقت  می با هم بود  نیپمپ بنز  دریکبار    .دیرس  ی بردار بهره   به  سال  دو  یط

تر کم  یس یکن چند س یپمپ باشد. سع  شگریزدن و پر کردن باک حواستان به نما  نیکن در بنز  یسع

.  فتدی ب   شما   گردن  به   ی الناسحق  مبادا.  کن  رفتار   گشاده  یدل  و   باز  یدست  با   پولو در پرداختن    ی بزن  نیبنز

به آنها    یمبلغ  ،یچو بعد هم به بهانه مزد پمپ   د،یبزن   نی: لطفاً شما بنزدیگوی م  یبه پمپ چ  شهیهم

 شود.ی گفت که کمک خرج آنها میدهد و می م

 ! "م یقدر نعمت را بدان  آمد، ندا "

ا  زادهنعمت   ی کنم که دکتر قربانعلی اوقات فکر م  یگاه ن   نیمتعلق به  بلکه تعلق به کل    و  ستند یزمان 

 ی علم  ت یاز فعال  گاهچیه  کنند،ی م  کار  یمضاعف   ی انرژ  و   هیروح  با  شانیا .  انددر تمام قرون و اعصار  تیبشر

 مت ی ق  و  قدر  سفانهأمت  .پردازندی م  تفکر  و  مطالعه  به  را  ی ادیز  ساعات  روز  شبانه  کی  درشوند.  یخسته نم

ما در   هیقض  نیاز ا  وشود  ی رفتار م   شانیبا ا  متیبا نامال  ی و گاه  ها شناخته نشده استزادهنعمت   دکتر

عذاب و  شخصمی رنج  روح  شانیا  تی.  همیعال  اتیو  خدا  میبرا  شهیشان  است.    نیالراحم ارحم  ی درس 

 .دهد قرار یمل ی هاهیسرما و دانشمندان گونه  نیحفظشان کند و ما را قدردان ا

  



 ۱39   ◼  و همکاران  انیدانشجو اران،ی نظر دست چهارم:   فصل

 بزرگ  نیا ماست وچراغ چشم

 بخشنده  لیاسماع یادداشتی از آقای دکتر 

 توانا، یاستادبا ایشان دارم. ایشان    سال ی دهیآشنا هستم و سابقه   استاد همکارامروز   و  دانشجوبنده  

 انیب  و ارتباط در ژهیو ییتوانا ی دارا ،چنینهم همکاران، ریسا و انیدانشجو نزد در احترام قابل و ارزشمند

 .باشندیم  سیتدر در ایگو

 پژوهشگر عنوان به دهیبرگز.  پژوهش عرصه در اهتمام و تی خالق ،یستگی شا ی دارا و ایپو پرتالش، ی استاد

 و احترام قابل مدار،اخالق متعهد، یانسان شانیای.  مل و یاستان  ،یدانشگاه سطح در سال  نیچند در برتر

 ارتباط ی برقرار  .باشندی م   گرانقدر و  فیشر  و برخوردار خانواده با ارتباط در مثبت و ی معنو سلوک از

به    .باشد یم همگان زدزبان همکاران با شان یا  تعامالت در  یانسان مراودات  و  همکاران  با استاد مانهیصم

 امور در. باشندیم گذارتأثیر اریبس یسازمان  ی های سازمیتصم در یعلم نظرات ارائه با مدبّر ی ریمد عنوان

 مشهود یسازمان و یعلم  ی ها  شاخص ارتقاء در استاد ماتیتصم چنینهم  و بوده نظر  صاحب  زین یعلم

 نی ب ی هاپژوهش انجام ی برا همکاران مشوق و داشته وافر عالقه یفرهنگ ی هاحوزه به استاد  .باشدی م

 امور در و نموده ارائه را خود  یراهبرد نظرات چنینهم.  باشندیم ینید و  یفرهنگ امور با مرتبط یارشته 

 و تیشخص ی هاجنبه  از بودم، استاد سفر هم قم به یفرهنگ  روزه دو  یاردو  در  .هستند شرویپ ی معنو

 نیب انسجام و اتحاد جاد ی ا ،ی رهبر در پرقدرت بودن،  ندار ید و نیّتد به توانی م  سفر نی ا در استاد رفتار

 و  مهربان ،یفرهنگ و یمذهب  مسائل و یعلم ی هانهیزم در  گرپرسش  و کنجکاو یذهن یدارا همکاران،

 یعمل و یعلم ی الگو، کالم کی  در  و مهربان ست،یز ساده وارسته، یانسان استاد  .نمود اشاره را بودن دلسوز

 . باشند ی م همکاران ریسا و انیدانشجو ی برا

  



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  ۱40 

 

 دان یمرد م

 ی قاد یافخمعمار یادداشتی از آقای مهندس 

  ریگی پ  نهیزم  نیا  در  اریبس  و  داشته  مبادرت  پژوهش  امر  به  شانیا  خته،یفره   استاد  نیبا ا  ییآشنا  ی از ابتدا

توف   نه، یزم  نیا  در  و  بوده علم   یعل  . افتندیدست    یفراوان  قاتیبه  اطالعات  با    یرغم  همگام  و  روز  به 

  جا آن  تا   .باشندی م  کوشا  اریبس  آنها،و سعادت    تیهدا  ریو مس   انیدانشجو  تیروز جهان در ترب  ی های فناور

  همکاران  با  مهربانانه  ار یبس  ه یروح  با  واقعاً  . دارند  یفی لط  اریبس  هیروح  ی دارا  و  صبور  انسان  دارم  سراغ  من   که

  و  ندی آی نم  بر  یتالف  صدد   در  و  رند یگینم  دله  ب  را  گرانید  قصور  و  های بد  اهگچی ه.  کنند  یم  برخورد

 ی های ریگم یتصم  و  های سازمیتصم  ی بر مبنا   یهر سازمان  ی که ارتقا  جاآناز  دارند.    ییبال   بخشش  هیروح

و از بدنه    ریگیو پ  قیدق  اریبس  ،زادهنعمت  پروفسور  جناب  نهیزم  نیا  در  لذا  ردیپذیم  صورت  افراد  درست

 ار ی، بسزادهنعمتجناب پروفسور    ، یفرهنگ  نهیدر زم   خانه است.وزارت  یساز مجموعه دانشگاه و حت م یتصم

 ی ع ی علوم طب   نهی با زم  یقرآن  یمراکز پژوهش  تأسیسمبادرت به    نه یزم  نیمند بوده و در افعال و دغدغه 

نو در   دهینموده و به پرورش فکر و ا   لیقراخ  ی در روستا  یقرآن  مؤسسه  تأسیس  چنینهمدر دانشگاه و  

با جناب پروفسور داشته و از   یخاطرات فراوان  .دارند  یادیز  اهتمام  انیدانشجو  تیو ترب  ی مباحث فرهنگ

نتوانستم    هاتیبنده با توجو    د یکنی بنده را مواخذه کرده که چرا ازدواج نم  شانیروز ا  کی  که،نیآن جمله ا

 کمتر   در  مذاکرات...  الحمدا  که  دادند  شنهادیبه بنده پ  را  ی موارد  ،در اسرع وقت  شانیدکتر را قانع کنم و ا

بابت    نیباشم و از ای م  ی ازدواج کرده و صاحب فرزند  شانیا  هیو من با توص  نشست  جهینت  به   ماهدو    از

 شاکرم. اریخدا را بس

و الگو گرفته    ی قو  هیروح  و  اراده  با   و  کمالت  با   و   مقام  وال   ی انسان  را  زادهنعمت  پروفسور  جناب  انیدر پا

 .  دانمیم  نی از منش و رفتار ائمه معصوم

  



 ۱4۱   ◼  و همکاران  انیدانشجو اران،ی نظر دست چهارم:   فصل

 ی مرد جهاد

 قرا  یآقاجان یمجتبیادداشتی از آقای مهندس 

و در    گشته  ترکینزد  شانیا  با  ارتباط  گذشتیم  زمان  هرچه  و  شده  آشنا  شانیبا ا  یبنده از دوران کودک

 ی پژوهش  ی هابنده را متقبل شدند و بعد از آن در طرح   ی زحمت استاد راهنما   شانیدر مقطع ارشد ا  تینها

دلسوز،   ی، معلمزادهنعمت. جناب دکتر  میبری  بهره برده و م   شانیو علم ا  ات یبه عنوان همکار طرح از تجرب

 و   بوده  ریگ یپ   اریبس  پژوهش  امر  در  ختهی استاد فره  هستند.  ی اهل پژوهش و نوآور  اریهمراه، به روز و بس

  بستگان   و  خانواده  در  ی میصم  ار یبس  ی فرد.  نمودند  ی سازی تجار  و  یمعرف   اصالح،   را  برنج   رقم   نیچند

 و   خواهدیم  را  همه  ریخ  شناسمیم  را  دیاسات  که  جاآن  تا.  هستند   النفس  میسل  و  القلب  قیرق.  باشند ی م

  ریگیو پ  قیدق  اریبس  ،زادهنعمت. جناب پروفسور  کند ینم   غیدر  ی معنو  و   ی ماد  کمک  چیه  از   راه  نیا   در

  تأسیس  با شانیا نه،یزم نیساختار دانشگاه داشته است. در ا ی و نقش فعال در ارتقا ی در موضوعات ادار 

  ی در روستا  یقرآن  مؤسسه  تأسیس  چنینهم در دانشگاه و    یعیعلوم طب  نهیزم  در  یقرآن  یمراکز پژوهش

 اریبس  زین  انیدانشجو  تی و ترب  ی در مباحث فرهنگ.  هستند   یفرهنگ  حوزه  در  سابقه   خوش  ار یبس  ل،یقراخ

 شان یراجع به بنده به ا  قیازدواج اقدام کرده بودم. خانواده عروس جهت تحق   ی بنده برا  .باشند یحساس م

 بود که:  نیهمه آسوده شد و آن ا الیفرمودند که خ  ی ا جمله  کی شانیمراجعه نمودند. ا

 .دادمی م مثبت جواب شانیداشتم حتماً به ا ی اگر بنده دختر

  یو جهاد  یمعرفت  ی هانه یاز گنج  شانیبوده و به حق ا  یمتعال  اریبس  دکتر،  جناب  یعلم و  یانسان  گاهیجا

 شوند. یمحسوب م یانقالب اسالم
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 ی علم نهیگنج

 قرا زاده یقلعمار یادداشتی از آقای مهندس 

 ار یبس  ،در مقام معلم  زادهنعمت استاد  دارم.    زادهنعمتبا جناب اقای دکتر    سال   30  ییآشنا  سابقه   بنده

  ار یبس یپژوهش ی و همراه با کارها ایبا اطالعات روز دن ،اما دادیم انیبه دانشجو ادیز فیو تکال ریگسخت 

بوده و دانشجو التحص  شان یا   انیراهگشا  فارغ  از  ب  اریبس  یلیبعد   یکار ی توانمند هستند و کمتر مشکل 

استاد   ی نشان از توانمند  پرمحصول،  و  ت یف یک   با  شده  اصالح  برنج  رقم  نیچند  ی زاسی داشتند. ثبت و تجار

 یفرد.  دینما  یثروت م  دیکشور بکار برده و تول  ییداشته که علم را در خدمت خودکفا  یدر امورات پژوهش 

 رغم   یعل.  باشد ی م  هایمحل  هم  از  ی ار یبس  زد  زبان  خانواده،  در  شانیا  منش   و  هستند  دلسوز  و  مهربان

که    دمیند  شانیبا ا  ییآشنا  عمر  همه  در. هستند  ی جوانمرد  و  گذشت  سلوک  ی دارا  هاکار  در  بودن  ی جد

 دائماً   و  بوده  مند دغدغه  و  توانمند  اریبس  یتیریبا گذشت است. استاد از نظر مد  ار ی. بسردیانتقام بگ   یاز کس

 .  باشند ی م  فعال پژوهشکده و دانشگاه ی ایپو  نقش و یسازمان  ی ارتقا جهت در

  یفرهنگ  و  یتی شخص  ی هایژگیو  ی مند بوده و عالوه بر ارتقادغدغه  یاستاد دائماً از نظر مباحث فرهنگ 

  .شوندیم  ظاهر  پرتالش  اریبس   یفرهنگ  و  یقرآن  موسسات  ی اندازراه  با  جامعه  فرهنگ  بهبود  جهت  در  خود

  نامهانیپا  شدن   انجام  بهتر  چه  هر  جهت  در  و  سپرده   فیتکل   انیدانشجو  به  اریبس  ییدانشجو  دوران  در  شانیا

. استاد به  است  ماندگار  و  خوب  ی هارساله  شانیا  ی ها  تالش   از  و  بوده  ری گسخت   و  ریگیپ  اریبس  ییدانشجو

انقالب  ی جهاد  ی عنوان فرد ا  تی شخص  کیتوانمند بوده و به عنوان    اریبس  یو    ی اسالم  رانیماندگار در 

 شوند.    ی شناخته م
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 ی علم نهیگنج

 الََّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الََّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍفَعِ اللََّهُ رْی: تیبه روا

 یونسی الهامیادداشتی از سرکار خانم دکتر 

 ی(دکتر ارشد، یکارشناس ، یکارشناس مقاطع یدانشجو)

را در   زادهنعمت دکتر    ی استاد بزرگوارم آقا  ی افتخار شاگرد  کوچک،  ی شاگرد   عنوان  به  ی ونسی  الهام  بنده

 درس   ی هاو عالوه بر حضور در کالس  داشته  ی ارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناس  یل یسه مقطع تحص

 ان یپا   در  راهنما  استاد  عنوان  به  ز یاستاد عز  ی از رهنمودها  ،ی دکتر  و  ارشد  یکارشناس  مقطع  دو  در  شان،یا

 .  یهم علم آموختم، هم زندگ شانیاز ا یواقع ی به معنا نجانبیبهره جستم. ا امرساله  و نامه

 ی هاکالس  در  که  بودند  ی دیاسات  معدود  از  شانیا  محترمم،  دیاسات  همه  به  احترام  با  ی آموز  علم  حوزه  در

  نیی تب  ی برا  موثر  یتالش  گرید  ی سو  از   و  مطرح  را  نی نو  مباحث  ی دیکأت  و  آگاهانه  صورت  به  درسشان

 مباحث،  ی کاربرد  درک  با  انیدانشجو  تا  داشتند  کشور  ی های ازمندین  رفع  جهت  در  ی کاربرد  ی هادگاهید

علم  گونه  نیا  انی ب  لزوم.  رندیگ   فرا  بهتر  را  آن علم  ،یمباحث  م  وا یش  یداشتن کالم  نافذ   تا   باشد، ی و 

 کالم،  ییرسا  و  اعجاز  بر  عالوه.  کنند  استفاده   آن  از  بتوانند   متفاوت،  یآگاه  شی پ  و  ی توانمند  با  انیدانشجو

 در  یفلسف  ی هاییچرا  طرح  و  یعلم  مباحث  نیب  ییمحتوا  ارتباط  ی برقرار  شان،یا  بارز  اتیخصوص  گرید  از

 و   صدر  سعه  ،چنینهم .  باشدی م  شتریب  تفکر  و  تعمق  به  انیدانشجو  بیترغ  هدف  با   یدرس  مباحث

  چنینهم .  اشدبی م   معلم  مقام   در  شانیا  بارز  ی هایژگیو  گرید  از  انیدانشجو  ابهامات  و  سوالت  به   ییگوپاسخ 

  و   درس  ی هاکالس  در  جهت  نیهم  به  و  دانندی م  کامل  تیترب  کنار  در  را  میتعل  رسالت  دکتر  ی آقا

  را   یت ی ترب  مباحث   ،ین ید  ی هاآموزه  استفاده  با  که   کنند ی م   یسع  انیدانشجو  با  شان  روزمره  ی هامعاشرت

  یدارا  شانیا  ،مطمئناً.  کنند   مطرح  انیدانشجو   ی برا  متقابل  احترام  تیریمد  و  تیرعا  با  تیمیصم  نیع  در

بخش بنده    نیگنجد. در ای چند سطر نم  نیآنها در ا  انیاست که مجال ب  ی پرشمار ارزشمند  اتیخصوص

 را در مقام معلم ارائه کردم.   زادهنعمتدکتر  ی شاخص آقا ی هایژگیاز و ی اده یتنها چک
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  نگاه  نیا  و  بوده  یفلسف  می مفاه  و  مسائل  به  آگاه  ی محقق  زادهنعمت   دکتر  ی آقا  جناب  بنده  بزرگوار  استاد

  طرف   از  نگرانه  ندهیآ   و  جامع  ق،یعم  نگاه   کی  با  یقاتیتحق  ی هاطرح  ارائه  به  منجر  یستیز  علوم  به  یفلسف

 بفرد  منحصر  یژگیو  ن یا  با  ی دیاسات  محضر  از  ی مندبهره  دانشجو  مقام  در   گرید  یسو  از.  است  شده  شانیا

 و اصالح یدرسته ب شانیا ییراهنما با شده  شنهادیپ یقاتی تحق طرح شودی م سبب   که است یبزرگ نعمت

 چون هم   ی کند که به لطف پروردگار بنده خرسندم که استاد  دنبال را    تری کاربرد  یهدف  و  افته ی  تکامل

به ثمر   شانینگرانه ا  ندهینگاه آ  نیام. گواه ارا در کنار خود به عنوان استاد راهنما داشته   زادهنعمت دکتر  

تحق پروژه  ک   دی تول  یقاتینشستن  با  برنج  پرمحصول    تیف یارقام  پروژه   "روشن  "و    "اریشهر"و  است. 

  د یبلند در تول  یتوان آن را گامیدهه از عمر با ارزش استاد صرف آن شد و به حق م  نیکه چند  یقاتیتحق

  شان یشناخته شده ا  ی هایژگیو   گریقلمداد نمود. از د  رانیا   ی کشاورز  خی برنج در تار  کیمحصول استراتژ

ب  دیجد  ی هاجهت وارد شدن به عرصه   انیدانشجو  ت یو حما  بیترغ ا   ن یو  علوم است. تجربه   ی رشته 

خود   ی در موضوع رساله دکتر  شانیو پشتوانه حضور ا  قیاست که به تشو  نیا  نهی زم  نیبنده در ا  یصشخ

.  هستم  خوشحال   اریبس  شانیاجسارت    نیو از ا  شده   (NGS)  کس یام  ی هاداده  لیو تحل  ه یوارد حوزه تجز

  با  مشابه  تجربه  زین  اندداشته  را  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  ی شاگرد  افتخار  که  زین   بنده  دوستان  از  ی اریبس

  کولبیفا  ی ها  ستم یس  مطالعه   و  ساخت  کس،یپروتئوم  چونهم   ینینو  ی ها  عرصه  وارد  و  گذرانده  را  نجانبیا

  ورود   مورد  در  که  داشت  اذعان  توانیم  جرات  به  لذا.  شدند  وریط  و  دام  حوزه  در  ی سازواکسن  و  یجلبک

 .هستند ریپذسکی ر و جسور قد، تمام یحام کی زادهنعمت دکتر ی آقا  ،یقاتیتحق دیجد ی هاعرصه  به

  یبرا  شانیا  یشگیهم  مقام   و   است  اندک  نجانب یا  تجربه  زادهنعمت   دکتر  ی آقا  با  ی همکار  مقام  در  هرچند

 به عنوان  ام،بوده همکارانشان با کار محل در شان مراودات شاهد شهیهم یول است، ی استاد گاهیجا بنده

بلند، همکار  یاتیخصوص   توانمیم  شاهد  کی به    ی مانند طبع  احترام  و  مخالف  نظرات  صادقانه، تحمل 

جمع ا  ینظرات  در  برشمرم.    نیرا  د   یژگیو  چنینهمرابطه  برا  ی آقا  گریبارز  که  از    ی اریبس  ی دکتر 

 در کارها و حضور به موقع در جلسات است.    ی زیرداشتن نظم و برنامه قابل احترام است،    زیهمکارانشان ن
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  دکتر  ی آقا.  دارد  دیکأت  اریبس  آن  در  تفکر  و  ملأت  و  دانش  و  علم  ی ریفراگ  برمقدس اسالم    نیکه د  جاآناز  

آگاه  مسلمان،  و  فرزانه  ی دانشمند  عنوان  به  زادهنعمت ا  یبا  حق  نکهیاز  کمال  و  گرو   یق یسعادت  در 

موخته و  آ  ی به خوب  زی ن  یو فلسف   ینیمباحث د  یمباحث علماست و همراه با    یو خداپرست  ی خداشناس

 علوم   از  انیدانشجو  ین ید  درک  ارتقا  بر  تالش  زیبرانگ   چالش  هااستدلل   کردن  مطرح   با  و  دهندیآموزش م

 و   نبوده  غافل   نکته   نیا   از  زین  شانیا  است  یعیبد  موضوع  نآقر  یعلم  معجزات  کهآن   به  توجه  با .  کنندیم

  نام  با  ی مرکز  لیتشک  نکته  نیا  گواه.  کردند  مهم  نی ا  به  را  گرانید  توجه  جلب  جهت  ی وافر   تالش

  با  یعلم  ات یه  ی اعضا  کردن  همراه  و  دانشگاه  در  "یست یز  علوم  و  قرآن  ی ارشته   نی ب   ی هاپژوهش"

که   شودیم  برداشت نیا  استاد  یفرهنگ  ی هافعالیت  و  رفتارها  از.  است  تشکل   نیا در  مشترک  ی هادغدغه

 .  باشدی س علوم قرار دراد و بر تمام علوم مقدم مأو معاد در ر أ علم به مبد شانیدر نظر ا

است. خاطره   شانغی دریب  ی مناعت طبع و بزرگوار  دکتر،  ی آقا  ارزشمند  و  احترام  قابل  ی هامنش  از  یکی

مشغول   شانیبا ا  نجانبیکه ا  ییاز روزها  یکیاست که در    نیارتباط دارم ا   نیکه بنده در ا  ی اآموزنده 

از کارمندان پژوهشکده که فاصله مرتبه    یکیدر دفتر کارشان بودم،    یمبحث علم  کیصحبت در مورد  

 نمودند  ستیناشا برخورد شانیا با یمنطق  ریغ یلیخ کامالً  لیدل به بوده ادیز اریبس دکتر با شانیسازمان 

  س یی ر  کهنیبا وجود ا   ،زادهنعمت   دکتر  ی آقا  مقابل  در.  گرفتم  قرار  تأثیر  تحت  اریبس  نجانبیا  که  ی طوربه

  کنند،   اخراج  را  یخاط  کارمند   آن  و  کرده  استفاده  شیخو  اراتیاخت  از  توانستندی م   یحت  و  بودند   مجموعه

  شدم،   صبورانه رفتار نی ا لیدل  ی ایجو بنده  نکهیا از پس. داشتند شانیا  با صبورانه اریبس اریبس ی برخورد

به مسا  دیبا  یبرخ  ی از کنار کوته فکر  که،  فرمودند  دکتر  ی آقا به    لیگذشت و  بنده  مهم تر فکر کرد. 

 .  کنمی کند، فکر می خانواده فراهم م ی واسطه شغلش براهکه او ب ی خانواده او و روز 

دکتر    ی استاد گرانقدرم آقا  ،ی شاگرد  واسطههب  که  ی پرشمار   ییهاآموخته  و  ادهای  انیب   مسلماً  انیپا  در

 شان یا  یعلم  و  یت یشخص  بزرگ  ابعاد  از  ریناچ  یوجوه  تنها  و  گنجدینم  مجال  نیا  در  اماندوخته   زادهنعمت

  ستهیشا  و  رانیا  یانقالب  و  یعلم  گرانقدر  ی هاهیسرما  از   یکی  اغراقی ب  ،دکتر   ی آقا  .کردم  بازگو  نجایا  در   را

دانشمند  یانسان  شانیا  حق  به.  هستند  شی ستا  و  لیتجل و   و  هاکتاب  انتشار  که   اندخته یفره  ی فاضل 
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  کوچک   شاگرد  کی  نگاه  از  انیم  نیا  در.  روشن  همگان  ی برا  و  است  نکته  نیا  گواه  شانپرشمار  مقالت

توکل، تالش  ،یچون خداترس یبر اصول اخالق توانیم  را شانیا یعلم  یزندگ هندسه ،کنم که یعرض م

  ی و آموزش  یاست که هرگز به رسالت پژوهش  نیشان ا  ی . برداشت من از منش استادنمود  میآگاهانه ترس 

از مشکالت    یبه دنبال حل مشکل  یشگیو هم  لیاص  اقیشور و اشت  کینداشتند و با    یشغل  ی نگاه  شیخو

 شان یا  ی از خداوند منان برا  انیارا آموختند. در پ  ادیاز انان که به ما    می کن  ادی  شهیکشورند. باشد که هم

 خواستارم.   یو تندرست ی طول عمر همراه با سرافراز
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 بزرگ نیا تسما چراغ وچشم 

 بر یکل نیشاهبهزاد  یادداشتی از آقای دکتر 

  یدکتر   و  سانسیل  فوق  مقاطع  در  شانیا  و  داشتم  ارشد  یکارشناس   مقطع  در  را  شانیا   ی شاگرد  افتخار  بنده

بنده به    چنینهم بنده را تقبل نمودند.    ی دکتر  ی رساله  و  نامهان یپا  مشاوره  و  ییراهنما  زحمت  یتخصص

ه  ا  1394تا    1392از سال    یعلم  اتیعنوان سرباز  پژوهشکده  شانیبا    یفناور  ستیز  و  کی ژنت  ی در 

 بااراده،   مستعد،  ی فرد  را  شانیا  بنده  ،ی همکار   و  لیتحص  دوران  طول  در.  داشتم  ی همکار  افتخار  برستان ط

 در   روز  یعلم  مسائل  آموزش  و  ی ریبکارگ  در  یسع  همواره  که  افتمی  یعلم   مسائل  در  ریگیپ  و   گرا  آلدهیا

بوده است. از نظر   ی و کاربرد  ایپو  اریبس  شانیا   ی هاکالس  شهیبنده هم  ی . برابودند  ی اهیپا  مسائل  کنار

  به   و  شناخته  را  علم  ی ها هیپا  که  اندکرده  یانیدانشجو  تی را صرف ترب   شی گرانقدر خو  یزندگ   شانیبنده ا

  شان یا   از  را  پژوهش  ی نحوه   که  یشخص  عنوان  به  را  شانیا  شخصه  به  بنده .  هستند  آشنا  ایدن  روز  مسائل

 .  آورمی م  ادیب  اندبوده  بنده ی برا  زین  تیترب و اخالق استاد یعلم مسائل بر عالوه و گرفتم ادی

پژوهش   شتریب  حاضر،  حال  در  موجود  ی فشارها   و  کشور  ی کنون  طیشرا  درک  با  زادهنعمت  دکتر   ی آقا  جناب

  دیمانند برنج در کنار تول  یکیکشور و ارتقاء محصولت استراتژ  ییغذا  تیخود را معطوف به حفظ امن

.  اندکرده  شوند  یم  وارد  کشور  خارج  از  هنگفت  ی هانهیهز  با  که  یشگاهی آزما  و  یتجار  پرکاربرد  ی هامیآنز

 یی هامیآنز  د یتول  و  برنج   پربازده   و  دیجد   ارقام  ی معرف  و   اصالح   مانند  ی موارد  به   توان  یم   جمله  آن  از  که

اشاره    و  pfu DNA polymerase, recombinant Taq DNA polymerase, T4 DNA ligaseمانند    ...

 محسوب   اشخاص  نیترشده  شناخته  و  نیتراز برجسته  یکی  خود،  علم  یتخصص   ی نهیدر زم  شانینمود. ا

است حتماً در خانواده   گرانیاز خانه با د  رونیصحه صدر در ب  نیچن  ی که دارا  یکس  قاًی تحق.  گردند  یم

 صبور و مهربان باشد.    دیهم با

 همواره   و  بوده  همکاران  و  انیدانشجو  یرایپذ  یمهربان   و  خضوع  با  همراه  گشاده  ییرو  با  کار  محل  در  شانیا

 .  اندکرده  کنندگان مراجعه یعلم مشکالت حل و ییراهنما صرف را شیخو  گرانقدر زمان
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و   ریمد  ی فرد  را،  شانیا  سال   13  نیا  طول   در  و  داشتم   سال   13  مدت  به  را  شانیا  با   ییآشنا  افتخاز  بنده

فراهم آوردن    ستم،یارتقاء س  ی برا  یتحول  اتیتنگناها، تصم  شیدر جهت گشا  یسازمان   ماتیمدبر در تصم

ارتقاء س  قیسهولت تحق  ی برا  شرفتهیپ  ی های تکنولوژ پژوهش  یآموزش  ستمیو  با    افتمی  یو  که همواره 

 اند.  و رو به جلو بودن را داشته شرفتیدغدغه پ یدر کار جمع ی همبستگ جادیوا یآگاه

از جمله   نه یزم  ریسا  در  یپژوهش  و  ی علم  مسائل  ی ر یگیپ   کنار  در  شانیا  دارم  اطالع  بنده   که  ییجا  تا

 ییهاکتاب   فیلأت  پژوهشکده،  در  قرآن  با   یستیز  علوم  ارتباط  نه یزم  در  یکارگروه   جادی)ا  ی فرهنگ  ی نهیزم

)ساخت   اهلللیسب یف  امور...(،    و  اسالم  دگاهید  از  انسان  و  ی معنو  و  ی ماد  بعد  مضمون  با  نامهنفس   چونهم

 دیشا  که...    و  یفرهنگ  جالسات  در  شرکت  و  یسخنران(،  مازندران  استان  ی روستاها  از  یکی  در  دارالقران

 . دارند ی ریچشمگ ت یفعال باشم  اطالعیب آن از بنده

 خشوع  و   تواضع  با   همراه  مدار  اخالق  ،یعلم  ی فرد  را  شانیا  بنده  شد  ذکر  بال   مطالب  در  که   گونههمان

  که   بود  برنج  ی قاتیتحق  ی مزرعه  ساخت  به  مربوط  دارم  ادی  به   شانیا  از  بنده  که  ی اخاطره  عنوان  به   امافتهی

 و  یعلم  مزرعه  نیا  ساخت  در را  جاآن در  حاضر  افراد   و  دهیپوش  کار  لباس  خزوع  و  یفروتن  کمال  با  شانیا

 . نمودند ی اری یقاتیتحق

 پرورش  ی برا   تالش  در  همواره  و  کرده  درک  یخوبهب  را  بودن  استاد  منزلت  که  افتمی  ی فرد  را   شانیا  بنده

  طول  در  تا  اندکرده  درک  یعلم  یمبان   کنار  در  را  یاخالق  مسائل  که  اندکرده   مانیا  با  و  گراعلم   یشاگردان

 یهایسخت  حل  در  ی سع  و  اندداشته   عمل   به   علم  لیتبد  دغدغه  همواره  شانیا.  ببندند  بکار  شیخو  ی زندگ

سخت و  ی که در نگاه اول سهل و آسان است در مقام عمل کار ی کار رایز اندداشته ریمس نیا در موجود

 .  ستی ن  دهی پوش  یمشهود بوده و برکس  اریعلم به عمل بس   لیو تبد  دیدر تول  شانیشود و تالش ا ی م   یناشدن
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 بزرگ نیا تسما چراغ وچشم 

 ی کتاالن ایکاملیادداشتی از سرکارخانم دکتر  

 

 حال   در.  بودند  بنده  استاد  ی دکتر  و  ارشد  یلیتحص  دوران  در  سال  نیچند  مدت  به  زادهنعمت  دکتر  ی آقا

. شاگردان  آموزش  در  ی صبور  و  سیتدر  می مفاه  با   کامل   ییآشنا.  دارم  یپژوهش  ی همکار  شانیا  با  زین  حاضر

بر    شون یا  سی. و مطالعات قبل از تدردادندیم  ح یتوض  کالس  در  را  یعلم  مطلب   کی  بار   چند  تا  یحت

 ی ریگی پ  و  کشف  احساس  چنینهم .  است  بوده  دیجد  و  روز  به  یعلم  گزارشات  و  یعلم  قاتیاساس تحق

  نهیزم  در  بالخص  یپژوهش   امور  در  ر یگی پ  اریبس .  کردند  یم  جادیا  واقعاً  من  در  را  دیجد  یعلم  مطالب

.  باشندی م اخالقبا و  آداب ی مباد اریبس. گرددی م  منتج یینها محصول  د یتول به که ی کاربرد ی هاپژوهش

 که   دیگرد  تأسیس  طبرستان   ی فناور  ستیز  و  کیژنت  پژوهشکده،  شانیا  ی های ریگ یپ  و   شانیا  وجود  با

  و   یدستگاه  امکانات  با  ی اپژوهشکده .  باشدی م  ی سار  یع یطب   منابع   و  ی کشاورز  علوم   دانشگاه  قوت  نقطه 

 به   بندیپا  و  یانقالب  ی فرد   شان یا.  سازدیم  مرتفع  موارد  ی اریبس  در  زی ن  را  دانشگاه  ازین  که  یشگاهیآزما

ا   شان،یا  از  بنده  برداشت  اساس  بر.  باشند ی م  یاسالم  ی جمهور  نظام ا  نیدر  به   شانیچند سال، عالقه 

 . زهیانگ   با  و  کوشسخت  یشاگردان  تیترب  و  یواقع  ی معنا  به  ی استادباشد.  ی قلب م  میو از صم  یپژوهش ذات
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 بزرگوار و زیعز یاستاد زادهنعمت پروفسور  جناب

 عرب مژدهیادداشتی از سرکارخانم مهندس 

 

 در   و العادهفوق سیتدر در شانیا.  داشتم را شانیا ی شاگرد افتخار ی وتکنولوژ یب ارشد در لیتحص یط

 میتفه و  سیتدر  پرمحتوا و  جذاب قدر آن رایز کردندینم  ابیغ و  حضور هرگز و بوده همتایب آموزش

تشنه باشد    یگفت هر کسیو دائماً م  بودند کالس از استفاده  و  حضور به عالقمند  انیدانشجو که کردندی م

 بوده  باز انیدانشجو ی رو به اتاقشان درب و داشته حضور پژوهشکده در شهیهم شانیا  رود. ی سراغ آب م

 همه،  با شانرفتار.میهست  و بوده شاهد شه یهم را  شانی ا  ی پژوهش  و یعلم تیهدا  و یمال  و  یعلم تیحما  و

 .کنندیم  تالش کشور یعلم  رشد ی برا خالصانه و بوده محبت با و دلسوزانه

 برخورد   و پژوهشگران  ی برا  فرصت جادیا   و پژوهشگران  به کمک  و یمال تیحما  و وقت اول نماز  به توان ی م

 سی تدر در ن،یترهخبر پژوهش  در ن، یدلسوزتر و نیبهتر تیریمد در  .کرد اشاره را  همه   با محترمانه

 .امدهید حاله ب تا که بوده ی استاد نیترمهربان  و نی رتریگیپ تیحما در ن،یباسوادتر
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 )زیعز ه زاد نعمت پروفسور با بهتر ییفردا به دیام

  یهاشم رضا دیحمیادداشتی از آقای دکتر 

 

 آموزش در  و العادهفوق سیتدر  در شانیا .  امروز همکار  و سییر ،ی دکتر و یکارشناس مقطع در  روزید استاد

 تیهدا  و تیحما و باز همه ی رو به اتاقشان درب شهیهم  شانیا .باشند ی م رینظی ب تیری مد در و همتای ب

 و  بوده محبت با  و دلسوزانه و پدرانه شانرفتار   .م یهست شاهد را یپژوهش  و  یعلم رشد  ی راستا در شانیا

به   هم بنده  .گذارندینم کم شانمبارک وجود از ی اذره و کنندیم تالش   کشور یعلم رشد ی برا خالصانه

 ی برا شانیا خالصانه  تیحما  و صادقانه تالش شاهد شانیا سابق دانشجو به عنوان هم  و همکار عنوان

 ی ادیز  ی هافعالیت  ،یداخل  داتیتول از ت یحما  و داتیتول ی راستا در .باشمی م مقدس خاک نیا فرزندان

 تیحما  در  ن،یباسوادتر  سیتدر در ن،یترخبره پژوهش در  ن،یدلسوزتر و نیبهتر تی ریمد درد.  دارن

 . باشند یم فرد ن یرتریگیپ داخل دیتول از  تیحما در و نیمهربانتر
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 معرفت و اخالق علم، مرد

 ان یعقوبی  اسریادداشتی از آقای دکتر ی

ارشد در دانشگاه   یکارشناس ی که دانشجو 1388به سال   زادهنعمت دکتر  ی با آقا  نجانبیا یی آشنا سابقه 

بوده و در   ی جد  یبه شدت در مسائل علم  شانی. اگرددی بودم باز م  ی سار  ی عیو منابع طب   ی علوم کشاورز

متعهد به کشور بوده و خود را   اریمحقق بس کی. به عنوان باشندیم انیدانشجو یاخالق ی حال الگو نیع

و حل   قاتیبودن تحق  ی بر کاربرد  شانیا  یشگیهم  دی. تأکدانندی ر مسئول مکشو  ندهیدر قبال مردم و آ

همه با مردم صادق است،    نیا  رونیکه در ب  یاست که، کس  نی. تصور من اباشدی مشکالت مردم و کشور م

صادقانه بوده و نسبت به    در محل کار و همکاران کامالً  شانیدر خانواده هم صادق است. رفتار ا  حتماً

 دارند.   تیاحساس مسئول مجموعه و همکاران خود کامالً

و در   رندیگی کشور را در نظر م  ندهیآن بر آ  تأثیرسازمان و    ندهیآ  زیاز هرچ  شتریب   یدر امور سازمان  شانیا

 برجسته است.   به امور کامالً  یدهو جهت   ماتیدر تصم  شانیمصمم هستند. لذا نقش ا  کامالً  زین  نهیزم  نیا

 یطوربه .  باشدی م   زادهنعمت   دکتر  جناب  یاصل  ی هادغدغه  از  ی فرهنگ  و  ینید  ی هات یفعال  و  ی فرهنگ  بحث

و  ،یعلم  ی هاتی فعال   کنار  در  که فعال  ی ا ژهیتوجه  ارتباط    تأسیسدارند.    یفرهنگ  ی هات یبه  دارالقرآن، 

 . باشدیجمله م نیاز ا  یفرهنگ ی هات یفعال ریو سا دی اسات ج یو تنگاتنگ با بس وسته یپ

 استفاده   یشخص   امور  ی برا  دانشگاه   تلفن  از  شانیا  که   شدم  متوجه  می داشت  شانیا  با   که   یجلسات  از  یکی  در

مند  و دغدغه   ریناپذیخستگ   ی صادق با تالش  ی انسان  یزاده رابه عنواندکتر نعمت  ی آقا  نجانبیا.  کنندینم

 .  شناسمیاسالم، کشور و مردم م  ندهیآ ی برا
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 .(یُرَى سَوْفَ سَعْیَهُ وَأَنَّ سَعَ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَاِن لَیْسَوَأَْن 

 ییکوچکسرا یقهارسجاد  یادداشتی از آقای مهندس

با استاد ارحمند  سال  14 ییآشنا سابقهی هستم و کروبیم ی وتکنولوژیب  یتخصص ی دکتر  ی دانشجو بنده

 علوم  در  نظرصاحب  و  بال   یعلم  ییتوانا   ی دارا  و  نافع  علم   با  آشنا  استاد  مقام  دردارم.    زادهنعمت دکتر  

و با نشاط.    دیبا ام  ر،یناپذ ی خستگ  هیروح  ی دارا  محقق،  مقام  دری هستند.  وتکنولوژیب  و  کیژنت   به  مربوط

به ثبت هفت ثبت اختراع،   توانیبودم م  شانیکه در مقام داشجو و همکار طرح با ا  نجانبیاز افتخار ا

 زه یجا  دو  و   یمل  زهیجا  سه  افتیدر  ،یس یانگل  زبان   به   کتاب   فصل   نیچند  چاپ  ، ISIمقاله    نیچاپ چند

 یبزرگوار   به  توانی م  همکاران  با  مراوده  و   کار  محل  در  استاد   سلوک  نیتربرجسته  از  .نمود  اشاره   یالمللنیب

 مات یتصم  در  استاد  نقش  یق یتحق  مجموعه   کی  مسئول  عنوان  به   .نمود  اشاره  شانیا  بودن  متواضع  و

 یجمع  صورت به  که  یماتیتصم  از  مجموعه  کل   دنیرس  منفعت  به چنینهم   و  منابع   افتیدر  در  یسازمان 

  یکارشناس  مقطع  در  نامه   انیپا  ی برا  موضوع  انتخاب  در.  شودی م  گرفته   همکاران  و  یعلم  تییه  ی اعضا  با

  د،یریبگ   ادی  دیخواهی م  را  ی ریگی ماه  ای  یخواهی م   ی: ماهفرمودند  استاد  که  داشتم   استاد  با  ی اجلسه  ارشد

تبد  رمیبگ  ادی  ی ریگیماه  دارم  دوست  گفتم  من  که موضوع  همان  جا  لیو  دو   زه یجا   دو  ،یمل  زهیبه 

 ثبت اختراع شد.   یو هفت گواه یلالملبین 

 دیرس ی جد در کرد، ی جد که هر                دی پد شد  گنجش برد،  یرنج که هر

 است تـنعم ی واـشیپ مـه هاخـتل                است راحت اسـاس هایرانـگ ونـچ

 )مولنا(                                                                                           
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 زاده نعمت دکتر عمل و علماستاد 

 یراع  یعل  یادداشتی از اقای مهندس

  طرح  پنجمین  در  همکار  و  دانشجو  ،ساری   طبیعی  منابع  و   کشاورزی   علوم  دانشگاه  در  استاد  دانشجویان  از

با    استیپو  یسیتدر  استاد،  سیتدر  ی وه یشهستم.    نخبگان  ملی  بنیاد   روشن  احمدی   شهید  که همواره 

ساز نهیمختلف زم  ی ها نظر  نی. همکندینظر در کالس مبه بحث و تبادل  قی را تشو  انیدانشجو  طرح مسئله،

. شودی م   تفکر  و  تعقل  بعد  در  شرفتی پ   تینها  در  و  دانشجو  ی مسئله   حل  و  ی کنجکاو  ی هیروح  تیتقو

  جامعه   در  که  را  یمشکالت  و  روز  مسائل  مربوطه  ی هاسرفصل   موزشآ  انیم  در  فیظر  اریبس  صورت  به  استاد

 در   حاضر   افراد  از  روز  مشکالت  با  انیدانشجو  کردن  شناآ   بر  عالوه  صورت  ن یبد  و  دینمایم   مطرح  دارد  قرار

شده    ی راهکارها  ی بررس  به   انیدانشجو  با   سپس   و  خواهدی م  را  نظر   مورد  ی هاراهکار  کالس مطرح 

دانشجو  یکل  صورت  بهپردازد.  ی م تک   از  کدام   هر  که  پنداردی م  کشور  نی ا  سازانندهیآرا    انیتک 

 قدم   خود  علم  با  کشور  یآبادان  و  شرفتیپ  به   و  ندیبگشا  نشده  حل  مسائل  از  را  ی اگره   توانندیم  انیدانشجو

تمام هدانشجو ا  یو فرهنگ  یرشد علم  ی که خود را مسئول بداند و برا  شودی نگاه سبب م  ن ی. همبردارند

  که    علی  امیرالمومنین  مول   از  شریف  ثیحد  به  خاص   توجه   و  نگرانهندهیآ  دگاهید  به   توجه  باورزد.  

 :  فرمایندمی 

  و   توجه  بیشترین  ؛)رحمت خود( دورش گرداند  هر که با وجود داشتن آب و خاک نیازمند باشد، خدا از

  ایرانیان  ی عمده  های غذا   از  که  باشدمی  برنج  پراهمیت  و  استراتژیک  گیاه  حوزه  در  استاد  پژوهشی   ی زمینه 

 او   اگر  که  ای گونه   به .  است  برداشته  برنج  خودکفایی  جهت  در  شگرفی   های قدم   زمینه   این  در  استاد.  است

ایم. به راستی حق مطلب را ادا کرده بلکه، ماینکرده راقغا هیچ بنامیم ایران  حتی  یا مازندران برنج پدر را

  بین  این   در  که  کرد  اشاره  شهریار  و  روشن  نعمت،  پژوهش،های ندا،  توان به تولید رقمدر این راستا می 

  برنج   اصالح  رایج  روش  برخالف(  هستند  ی اهسته   گرانقدر  شهید   دو  نام   به   مزین )که    روشن  و  شهریار  رقم

های اند. از دیگر ویژگیشده  تولیدی اآمیز هستهصلح انرژی  های پرتو  توسط جهش  از استفاده با  کشور در

  برنج  کیفیت   دادن  اهمیت  مورد  باشد می   نوآورانه  صورت  به   و  کشور  در  متداول  دیدگاه  خالف   برمهم که  
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 را  لزم  جدیت  همراه  به  صمیمانه  برخوردی   همکاران  میان   در  .است  آن)عملکرد(    تولید  کمیت  کنار  در

شنود و پس از فکر  تمامی نظرات را می  ابتداء  که   است  صورت  این  به  استاد   رفتار  کاری   مسائل  در  دارند،

 گیرد. کردن با تدبیر خود تصمیم می 

باشد  می  مفیدگرا هستند و تصمیمات و اقداماتی برای استاد اهمیت دارند که  فردی عمل  ،زادهنعمت  دکتر

اش نه بر  کنند که نتیجه اکثرا اهدافی را تعیین می   دلیل،  همین   به برای رفع نیازی از نیاز های کشور.  

ان و حقیقی و در کار دیده شود و به کار کشاورز  صورت  به  بلکه،  باشدمقاله    صورت  به  ا ی  وروی کاغذ  

مسئله محور با توجه به نیاز کشور باشد بسیار   صورت  بههایی که  دانشگاهیان بیاید. به همین علت از طرح

  کند می  حمایت  ،علمی ان طرح را بیان کرده باشد  صورت  بهکنند و دانشجو و یا هر فردی که  استقبال می 

  و  انقالبی  ی روحیه  به  توجه  با   . نیستند  فروگذار...    و  معنوی   علمی،  از  اعم   حمایتی  هیچ  از  راه  این  در  و

از نظر   عزیز،   ایران  بیشتر  چه  هر  اعتالی   راستای   در  تالش  چنینهم  و  اسالم  و  کشور  به  قلبی  ی عالقه

فرهنگی و علمی از هیچ تالشی فروگذار نیستند و بسیار مایلند از این نظر به جامعه و افراد کمک کنند.  

  بیان  برای   آلایده   موقعیت  استاد  برای   موقعیتی   هر  کلی  به  و  جامعه  کاری،  لساتجی که دانشگاه،  ابه گونه 

 بالیی   اهمیت  که  جا  آن  از  و  باشدمی   دوستی  میهن   و  اسالمی  ی روحیه  ارتقای   اسالمی،  -ایرانی  فرهنگ

 کشور   اسالمی  شورای   هفتم  مجلس  به  کاری   ی مشغله  وجود  رقم  علی  هستند  قائل   کشور  مسائل  حل  برای 

 از   که  جاآن  از  رسیدیم  استاد  خدمت  به   دانشگاه  علمی  انجمن  طرف  از  یاجلسه  برای   روزی   .نهادند  قدم

  آن . دکتر پس از پرسیدن  داشتند  جلسه  استاد  با  ما  از  قبل  نفر  دو  بودیم  آمده  تر  زود  اندکی  جلسه  ساعت

  ما   برای   تا  داد  را  شانجلسه  به  ورود  ی اجازه   ما  به  هامهمان  از  شویم  جلسه  وارد  نیز   ما  ندارد  اشکالی   که

مند  ی بودند که عالقه زاده ااز ورود به جلسه متوجه شدم که ان دو فرد دو کشاورز  پس  .شود  ی ا  تجربه

علمی بودند و با این که افرادی خارج از دانشگاه و به احتمال زیاد فاقد تحصیالت   صورت  بهبه کشاورزی  

مم به یادگیری و علم و به همراه آن عمل بودند استاد بسیار  اکادمیک دانشگاهی بودند به علت این که مص

خر گفت هر آنشان داد و در  ها  نآهای خوبی برای یافتن مسیر به  ها احترام قائل شد و راهنمایینآبرای  

ی بود تا کنم. این اتفاق و خاطره، خاطره اکمکی از من ساخته است به من پیام بدهید و من دریغ نمی 
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اندازه به رشد افراد و کشاورزی عالقهبفهمم استاد     که  دارند   اعتقادی   افراد  از  بسیاری مند است.به چه 

اند و چه بسا بهتر که انسان هدفش را بیابد و در مده آدنیا  ه ها برای هدف و کاری بدمآی  . همهگویندمی 

برای این هدف به  کند و انگار  ن تالش کند. به نظر من این جمله در مورد استاد بسیار صدق می آراستای  

کند و به همین علت است  ن تمام تالشش را می آمده است و این هدف را پیدا کرده و در راستای  آدنیا  

اهلل که این اهداف به حد  شاکه خلقت و خالق خلقت برای رسیدن به این هدف ایشان را کمک میکند. ان

 اعالی خود با کمک خدا برسند. 
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 نداد  ادی من به استاد  فیح دانستن؛ نکو استاد قدر

 درکارساز و سازنده  یهایی علم و دانش را با راهنما یدکتر نعت زاده  گلشن سرا یآقا جناب

 بارور ساختند انشانیدانشجو

 ی اکبر یعل  فاطمه یادداشتی از سرکار خانم مهندس

 یسار   یع یطب  منابع  و  ی کشاورز  علوم  دانشگاه ارشد در    ی، کارشناس یکارشناس   یلیمقاطع تحص  نجانبیا

مذکور در   ین آموزشباشم، در تمام دورا ی م  لیدر حال تحص  ی گذراندم در حال حاضر در مقطع دکتر

  ی آموزش  اهداف  تحقق  در  تیموفق   عامل  نیتریاساس  محترم  دیاساتنمودم.    ی آموزمحضر استاد بزرگوار علم

به طور دق  ینه تنها مباحث علم  ها،کالس   و  یآموزش  ی هادوره  در  زادهنعمت   دکتر  لذا  باشند ی م  ق یرا 

استعدادی م  نیی تب جهت  در  بلکه  مهارت  یابینمودند    داشتند.  ی اریبس  ی هاتالش  انیدانشجو  ی آموزو 

و   بوده  یریادگی  ندیکننده فرا  لیتسه  . در واقع استاددیگردیم  برگزار  یتعامل   صورت  به  استاد   ی هاکالس

و فرهنگ   نمودندینم  ل یتحم  انیاند. نظر خود را بر دانشجوداشته را برعهده    یآموزش  طی مح  یسازمانده

خود را  دیعقا تا  شدیم  خواسته انیدانشجو از هاکالس در و شودی م  دهی د شانیهاکالس در ی کثرت باور

نما  انیب دفاع  آنها  از  و  آموزش   ی ها کالس  در  .ند یکرده  منابع  درس  محدود  یما  کتاب  و  استاد  و   یبه 

توانست تفکر، استدلل و قضاوت ی مکه    یتی موقع  ایهر منبع    و  شدینمکالس درس محدود    ی هات یفعال

  است   ی ا عهیود  پژوهش  و  قیتحق  به  لی م.  گرفتیمکند، مورد استفاده قرار    تیو تقو  کیرا تحر  انیدانشجو

  عه یود  همان  دهییزا  بشر  یکنون  شرفتی پ  و  ی تکنولوژ  قتیحق   در.  است  نهفته   ی انسان  هر  وجود  در  که  یاله

،  افتهیدر دست اجرا و خاتمه    یقاتیتحق  ی هااستاد شامل طرح   یاز کارنامه پژوهش  ییجز  .باشدی م  یاله

 یهادر کالس  دکتر  .باشد ی( ملی)به شرح ذ  یو خارج  یداخل  یعلم  ی نارهایمقالت چاپ شده در سم

فرمودند اگر به  ی داشتند و م   د یخانواده تأک  طی و مناسب در مح  حیهمواره بر نحوه ارتباط صح  یآموزش

اجزا    یبر باق   ستمیس  نیا   ی از اجزا  کیرفتار هر  میریبگ  درنظر  ستمیس  کیخانواده را به عنوان    یطور کل

در ارتباط    د یو با  است  ستمیس  نیا  ی اعضا   از  کیرفتار محترمانه لزمه برخورد با هر    لذاگذار است.   تأثیر

و   احترام  ی برمبنا  همواره  نیمراجع  ریسا   و  همکاران  با  استاد   ارتباط  .رفتار حفظ شود  نیا   زیاعضا ن   یبا باق
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، داشتن وحدت، ی جهت اصالح و بهبود  ازیارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت ن ،رفتار توأم با ادب و نزاکت

توسعه  سازمان؛  و  یشغل  فیوظا  نهی به  انجام  در  مشارکت  و  مشورت  ،ی همکار ،شانیابا    یو همدل   تیمیصم

 مات یتصمدر    شانینقش ا  .است  بوده...    واطالعات    میانتقال تجارب و تسه  قی همکاران از طر  ی و توانمند

 یبا همکار  شانیا  واقع  دربوده است.    و اثرگذار   ی دیکل  اریدانش بس  تی ریو بهبود فرهنگ مد  یازمان س

باورها و ارزش  ی بر اجرا   دیکأدانش و ت  تی ریمد  ی ندهایخود در فرا  یعمل و فرهنگ   یسازمان  ی ها آن 

 ی ازهایمتناسب با ن  ییکردها یرو  ی سازاده یاند و همواره به دنبال پ ده یارتقا بخش  دانشگاهدانش در    تیریمد

 . آموخت نکه شناخت درون را به م ی استاد ،کالم: استاد، پرورنده روان کی در.اندبوده  دانشگاه
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 بزرگ  راثیساده، م یزندگ

 (همکار و دانشجو ،یقربان زهرا یادداشتی از سرکار خانم مهندس

 .  شناسمیم  را  شانیا   و  باشمی م  کار   به  مشغول  دانشگاه  در  یهمکار پژوهش  وبه عنوان کارمند    1397سال    از

 نبود . کالس اصال خسته کننده  داشتند و آرامش    یاحساس راحت  کالس،  در  زادهنعمت دکتر  ی آقا  شاگردان

ا با وجود  به بحث  قهیدق  20  حدوداً  ، دیمجانای ساعت به طول مو  د  که  نیو    یو معرفت  یقرآن  ی هااول 

بق  بود،همان جلسه    ی مرتبط با مطالب و مباحث علم ن  هیو در   ت یبه تقو  یتوجه خاص  زیزمان کالس 

را   یاز منابع  معتبر و کتب و مقالت متعدد مباحث درس   مجموع  و در  داشتند   انیدانشجو  ینید  شهیاند

  اختراعات   و  مقالت  که  است  تیواقع  نیا  دیؤم  زادهنعمت  استاد  یپژوهش  کارنامه   به   ینگاه  .کردندی ارئه م

 عاشق  کلمه  یواقع  ی معنا  به.  اندداده  انجام  شانیا  را  یپژوهش   یعلم  فراوان  ی ها  تیمسئول  و  ابتکارات  و

  تی حما  چنین هم  و  انتقال  رهیزنج  لیتکم  و  ثروت  به  علم   لیتبد  بحث  در.  هستند   مطالعه  و  درس  و  کتاب

 . دارند ی جد تالش انیبن  دانش  ی هادهیا از

 ق یتحق   و  مطالعه  صرف  را  خود  اوقات  از  یاعظم  بخش.  هستند   مهربان  و  آرام  اریبس  نظرم   به  خانه  در

  و   یشناس وقت   اصول  تیرعا  با   هم  گرانید  ی های مهمان  به  و  نموده  ییرایپذ   هم  را  هاهمانی م  البته   کنند ی م

 ی هادستورالعمل  شدت  به  و  اندکرده   لیتعط  را  های همانی م  کال  ییکرونا  امیا  نیا  در.  ابند ییم   حضور  انضباط 

 شه یهم  شانیا  اتاق  درب.  است  ژهیو  زادهنعمت   دکتر  ی آقا   یتیریمد  سبک.  کنند ی م  مراعات  را  یبهداشت 

 دار ید به یفرهنگ و یاسیس و یعلم مختلف محافل و مجامع از که امدهید بارها. است باز همگان ی رو به

  با   ییکرونا  ریغ  امیا  در .  کنندی م   صحبت  مردم  با  شفقت  و  متانت  کمال  با  و  ندیآی م  دانشگاه  در  شانیا

دلسوز و   اریبس   یکارگران دارند. انسان  ویژه  بهبه فرودستان    ی. توجه خاصخوردندی م  صبحانه   همکاران

  یفاتیگونه تشر  چیبه اتمام رساندند بدون ه  ن یپی لیف  در   را  ی دوره دکتر  1374هستند. در سال    یمردم

به باغ    یزراع  اتیعمل  انجام  ی برا  پدرش  لریبا ت  باز گشتند و بعد از ظهر همان روز  ل،یقراخ  ی به روستا

 یشورا   چونهم   یجلسات  در  مسئولنه  کامالً  یسازمان   مهم   ی هام یتصم  درزدند.    ی شان سری مرکبات پدر

 شان یا  به  دانشگاه  در  موجود  یعلم  و  یاسیس  ی هافیط   شتریب.  کنندیم   نظراظهار  و  افتهی  حضور  دانشگاه
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اند از نظرات صائب و مجلس بوده  ندهینما  شانیا نکهیبا توجه به ا  مختلف، مواقع در و دارند یخاص عالقه

م  ی برا  ی و  یفن استفاده    به  ی مطالعات  فرصت  ، یتمام  استاد  درجه  داشتن  با  شانیاکنند.  ی حل مسائل 

اهل   ی هستند. در مجالس عزا  ی انسان وارسته و دلسوز  ، یفرهنگ  لحاظ  به   و  رفتند   قم  یالمصطفجامعه

ها  مناسبت  نیاز ا  یدر برخ  ماه محرم و شهادت ائمه اطهار    امیکرده و همه ساله در ا  شرکت    تیب

  یقرآن  سسه ؤم  نیا  شانیا  خود.  کنند ی برگزار م  لیقراخ  ی قرآن و عترت شهدا  ی سسه فرهنگؤدر م  یمراسم

  یرساناند و مشغول خدمت نموده   تأسیسدر سه طبقه    تومان،  اردیلیم  کی  به  کی نزد  ی انهیهز  با  شخصاً  را

  قائمشهر هم از جمله صاحب نظران هستند.   ی محل و در مسائل فرهنگ  جی بس  گاهیباشند. در پای م  ی فرهنگ

بود. حجم   زادهنعمتام دکتر  نامه انیپا  ی استاد راهنما  د،یآی م  ادمی.  بود  دانشگاه   در  امنامهانیپا  از  دفاع  روز

تان نامه ارشدانینامه به من گفت: حجم کار پاانیبود که در روز دفاع از پا  ادیز  ی ام به قدرنامه انیپا  ی کار

  اد یز  را   کارت  حجم  من.  ی خوب کار کرد  یلیبه شما. خ  نیبود. آفر  ی دکتر  ی نامه دانشجوانیبه اندازه پا

  استاد.  کردم  افتخار  شانیا   ی شاگرد  به  و  شدم  خوشحال  یلیخ  دلم  در.  ی ریبگ  ادی  ی شتریب  کار  تا  کردم

 هستند.  ریناپذیگرا و خستگمتعهد و جوان یانسان  ،زادهنعمت
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 معرفت و اخالق علم، مرد

 عارف یمهد یادداشتی از آقای مهندس

 و کیژنت  پژوهشکده در اکنون  هم  و بودم  شانیا ی دانشجو ی دکتر و ارشد یکارشناس مقاطع در نجانبیا

 .  کنم یم ی همکار شان یا با یپژوهش ی هاطرح در برستانط ی کشاورز ی فناور ستیز

  س ی تدر  احسن  نحو  به  را  یتخصص  حوزه  در  روز  علم  که   یعال  انیب  قدرت  با  توانا  ی استاد  و  معلم  شانیا

 از  یکی  زادهنعمت  دکتر  شک  بدون.  بوده  هاکالس  نیترشاداب  از  همواره  شانیا   درس  ی هاکالس.  کنندی م

عالوه بر کسب   شان،ی ا  محضر  در  بنده.  امکرده  تجربه  تاکنون  بنده  که  هست  یعلم  ی هاتی شخص  نیبزرگتر

 کسب کردم.   ی ادیزدرس اخالق و معرفت  ،علم

.  باشند یم  خود  یتخصص   علم  حوزه  در  اشخاص  نیفردتر  به  منحصر  از  یکی  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  جناب

 و   برنج  دیجد  ارقام  ح مانند اصال  ،ی کشاورز  حوزه  در  یاد یز  ی کاربرد  یدستاوردها  تاکنون  بزرگوار  نیا

  و   اریشهر  دیجد  رقم  ی معرف  با  حاضر  حال  در.  هستند  ی فناور  ستی ز  حوزه  در  هام یآنز  از  ی اریبس

 ان یاز دانشجو   شانیا  چنین هم برنج کشور را در دستور کار خود دارند.    ییخودکفا   شده   انجام  ی های هماهنگ

 .  کنندیم  ی جد تیآنها حما ی هاو طرح

  و  یبخشندگ   هیروح  از  تیحکا   شانیا   رفتار  مجموعه  اما  ستمین  مرتبط   شان یا  خانواده   با  ک ینزد  از  چه  اگر

 . دارند ثاریا

 ،طبرستان  ی کشاورز  ی فناور  ستیز  و  کیژنت   پژوهشکده  سییر  عنوان  به  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  جناب

مجموعه دارند. عالوه بر    نیا   انیکارکنان و دانشجو  ،یعلم  هیات  ی از اعضا  کیبا هر  یکینزد  اریارتباط بس

  یرا برا  یانداز خوبچشم  دیو اسات  انی دانشجو   ی در پژوهشکده با همکار  ی داشتن داشتن نظم و برنامه کار

  ی سازمان  یتعال  و  رشد  نهی زم  پژوهسکده  و  دانشگاه  در  شانیا  حضور   من  اعتقاد  بهاند.  کرده  یها طراحپروژه

 .  باشد ی م یعلم  نهاد دو نیا

تنها صرفاً  ،زادهنعمت  دکتر  ی آقا  جناب فعال  یدر حوزه علوم تخصص  نه  بلکه در زم  تیخود    نهیدارند، 

گره    یفرهنگ  ی با کارها  شانیکه علم و دانش ا  ی ادارند به گونه  ی ارزشمند  اریبس  تیفعال  ز،ین  یفرهنگ
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  یستی ز   علوم  ارتباط  نهیزم  در  یکارگروه  جادیا  در  شانی ا  ی هاتیفعال  از  توانیمثال م  برای   خورده است.

 چون هم   ی هاکتاب  نی تدو  چونهم  ی هاتیفعال  از  توانیم  چنینهم .  نمود  اشاره  پژوهشکده  در  قرآن  با

 اشاره نمود.   رهی اسالم و غ دگاهیانسان از د  ی و معنو ی با مضمون بعد ماد  نامهنفس 

 یها در کشور وجود دارند که در حوزه   ی اریبس  ی گرانقدر و ارزشمند  دیاگرچه اسات  ر،ی حق   بنده  نظر  به

  حوزه   در  ی آورفن  به   علم  لیتبد  نهیزم  در  زادهنعمت  دکتر  ی هاتیفعال  ،خود موفق هستند، اما  یتخصص

 که  اندتوانسته  خود  علم  از  استفاده  با  گرانقدر   استاد  نیا  چنینهم .  است  مشهود  یخوب  به   شان  قاتیتحق

 همت   تمام  شانیا.  آورند  فراهم  را  نهیزم   نیا  در  ییخودکفا  نهیزم   که  کنند  یمعرف  را  برنج  مختلف  ارقام

 شان دهدخدا قوت .اند  گرفته کار به کشور  استقالل و کشور ییشکوفا جهت را خود
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 یمحمد رایسم یادداشتی از سرکار خانم مهندس

  بر  یعلم   ی هاروش  و  اصول   با   آشنا   و  برجسته   و  ی معنو  ت یشخص  از  ی برخوردار   و  عالقه  و  عشق  با   استاد

  با  استاد.  دینمای م  شکوفا  و  داده  پرورش  را  آنان  بالقوه   یاستعدادها  و  نموده  نفوذ  خود  رانیفراگ  جان  و  دل

 و   الگو  همواره  کو،ین  منش   و  کین  ی رفتار  اتی خصوص  و  بخش   الهام  ی های ژگیو  و  صفات  و  حسنه  اخالق

  کالس   در  استاد   رفتار  و  منش   و  ت یشخص.  باشدی م  همکاران  ریسا  و  دی اسات  ریسا  ان،یدانشجو  بخشالهام

 مؤثر   اریبس  آموزش  ارتقاء  تینها  در  و  یریادگی  ی برا  دانشجو  زهیانگ  و  شوق  و  شور  شی افزا  در  تواندی م

 . باشد 

 

 

 





 

 

 فصل پنجم 
 

 نباتات نظر استادان گروه اصالح

   مازندران طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه 
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 تبار  یکاظم کمال دیس  دکتریادداشتی از آقای دکتر 

 یاهیگ کیژنت و یبهنژاد آموزشی گروهو مدیر  یعلم  اتیه عضو

  رشته در که مدرس  تیترب ی دانشجو شانیا که  ی زمان از زادهنعمت  دکتر ی آقا با  نجانبیا ییآشنا افتخار

پذ نباتات(  از  رفتهی)اصالح  بعد  بود شروع شد. و سپس   یبه دانشکده علوم کشاورز   شانیا  نکهیا  شده 

هم گروه بودن )گروه   به دلیل   پس از چند سال مجدداً  جاآنو در    وابسته به دانشگاه مازندران ملحق شدند

 یآقا   یاخالق  ژهیو  اتیکردم. در مورد خصوص   دایپ  شانیبا ا  ی ترکینزد  یی( آشنای وتکنولوژیاصالح و ب 

  ی چهار مقطع زماندر    یو فکر  ی رفتار  فیبود و توص  شیاندگرا و متحولفرد تحول  کیکه    زادهنعمتدکتر  

خواهم    حی کنم شاخص بودند توضی روبرو شدم و فکر م  شانیکه با ا  یمن براساس موضوعات  ی مختلف برا

 داد.  

 شان ی ا  ی شروع شد من سال بال   شانیام با ایی مدرس بودند آشنا  تیترب  ی دانشجو  شانیا  کهی  در زمان  اول

از    بودم ترق  هیباروح  جاآنو  بلندیپرتالطم و   نکه یا  به دلیلمواجه شدم و چون    ناشی پروازانه اخواه و 

بودهم بی)مازن  میزبان  دنوسأم  شانیا  با   شتر ی(  البته  شدم.  و  ی هاداریتر  بود  دانشگاه  سطح  در    یلما 

از مختصات و   دیاخذ دانش جد  ی و کسب علم و دانش نو و حرکت برا  قت یو کشف حق  یخواهآرمان

  یدر همان مقطع ارشد جز   لینامه و ادامه تحصانیپا  یاجرا  ی برا  شونی که ا  ادیم  ادمیبود و    شانیا  یژگیو

مدرس باعث    ت یترب  انیما دانشجو  ی برا  نیرفت و ا  ن یپی به فل   ی بود که بعد از انقالب فرهنگ  یینفرها  نیاول

 ن یکرد. ا  یسخت را ط  اریبس  ریمس  نیا  یاضیشده بود و بعد به دنبال آن شادروان دکتر قره    یشگفت

ترب دانشگاه  در  و هم  تیمورد  بود  نادر  توکل  شهیمدرس  دکتر  ر  نی هشتج  یمرحوم  دانشکده    سییکه 

 یهارا در آن سال سخت  اری بس ریمس  نیزد که چگونه ای را مثال م شونیما شخص ا ی بود، برا ی کشاورز

با زبان    یکاف   ییو آشنا  ی مندتوان  نکهیکرده و با وجود ا  یرا ط  ی اول انقالب و بعد از دوران انقالب فرهنگ

بود توانستند نه    شونی ا  ی هایژگیکه از و یکوشت خبا تالش و س  ینداشتند ول یدر سطح اکادم  یسیانگل

به   نیپ یکنند بلکه در نماز جمعه در محل خودشان در همان فل  یط  ن یپ یرا در فل  یتنها دوران آکادم

 گر ید  یکیبود.    شانیگر اتالشگر و غلبه   هیما نشان از نبوغ و روح  ی امر برا  نیکردند و ا  یسخنران   یسیانگل
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 شان یا  ی برا  بود  یمی وش یب  درس  گذراندن  کردندی ما نقل م  ی برا  نی پیدر همان فل  شونیکه ا  یاز از خاطرات

  ی کی   که  یسیانگل  زبان  به  درس  نیا  گذراندن   داشتند  درس  از  فاصله  هاسال   و  بودند  زراعت  رشته  در  که

 به  برانکارد  با  که  افتدی م  نییپا  شانی ا  فشار  قدرآن  امتحان   شب  گفتندی م  بود  هادرس  نیترسخت  از

 از   گرید  نمونه  کی  نیا  و.  گذرانندی م  را  درس  نیا  بالخره  تا  رندیگیم  قرار  سرم  ریز  و   منتقل  ی بهدار

 . بود شانیا یکوشسخت 

ا  دوم بن   شونیحرکت  بود آن زمان    ی ریحر  ادیدر  بن   دی آی م  ادمیبابل  از طرف   یبخش کشاورز  ادیکه 

در علوم و   نینو  ی هاحرکت   ی داوطلب متقاض  ی تعداد   کی  ره یو غ  کیالکترون  ی هابخش  ریزمان با ساهم

و   کردند  ی( اعالم آمادگوی  یخود جوش )ان ج  صورت  بهو به روز    دیجد  یعلم  ی هاکی با تکن  ییآشنا

اتاق کوچک( و با راه انداختن   کی کوچک )صرفاً  یگرفتن مکان اریبا در اخت  ادیبن نیدکتر از طرف ا ی قاآ

اقدام کردند  ادیبود، در آن بن   یخفن  شگاه یکه در آن زمان آزما  اناهیگ  ریتکث ی کشت بافت برا شگاهیزماآ

دکتر از من    ی آقا  شان،یعنوان امهارت و تخصص کشت بافت را داشتم به   نهیزم  نیدر ا  نجانبیو چون ا

هستند در سطح    نیکه عالقمند به دانش نو  ی دعوت کردند تا در کنارشان باشم و به کمک هم جوانان

که من   ی ریداشته باشند. آن چ  کیو مشارکت نزد ی آور پروژه جمع نیبابل در ا ی هارستانیمدارس و دب

و    زاتیدستگاه و ادوات و تجه هیو ته یو طراح تیرا در هدا ی توانمند نیکه چگونه ا نی ا  دمید  شانیاز ا 

 نه یبه پرداخت وجه و هز  یلیکس رغبت و تما  چیرا توانستند در آن زمان که ه  متیقگران  ییایمیمواد ش

  یاجرا   ی که برا  ی گرمطالبه   هیبا همان روح  شانیا  یزمان بر را نداشت ول  ی گونه کارها  نیا   ی اجرا  ی برا

ا  یعلم  ی کارها ا  ق یتوف  نیداشتند  بن  تی فعال  نیرا داشتند که  به ب  ادیرا در آن  از چند سال    شی مدت 

  زه یو انگ   رندیخود بگ  یکنند و دانش آموزان مستعد و فعال شهر را در پناه حوزه علم  ی و رهبر  تیهدا

  زهیپرانگ  هیو روح  یخواهو آرمان   یاز جوشش درون  یفقط ناش   نیو ا  آنان را همواره مشتعل نگه دارند

 ن ی که چگونه از ا  دمی دیم  زادهنعمتدر دکتر    شون یمن با ا  ییمدت آشنا  نیبود. در طول همه ا  شونیا

 باشد.  افتهیخود عاشق و راه  نکهیمگر ا ستین نیشود و ایم گرانید ج ییخود باعث ته هیروح
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برد    شیپ  ی برا  یسال زراع  کیجهت کشت دوم و سوم در    یکردن مکان  دایپ  ی برا  شانیبا ا   کهی زمان  سوم

 که معمولً  یطرح اصالح کیپروژه  یاجرا  ی جاه ب قی طر نیبرنج بود تا از ا  نهی در زم یقات یتحق ی هاطرح

م  14تا    13 نصف    د،یکشی سال طول  به  را  و    یعنیزمان  سال  سپر  ایهفت  ا  ی کمتر  و  امر   نیکنند 

بود، باشد.     اصالح نباتات که زمان بر   ی قاتیبه طرح تحق   دنی سرعت بخش  ی برا  ی توانست کمک بزرگی م

  نیاز ا  ی کیتابستان    لیکه اوا  امیبودم. در آن ا  شانیدانشکده بودند و من معاون ا  سییر  شانیآن زمان ا

  د یرسی که به نظر م  ی ری. منطقه گرمس میو چرداول شد  المیا  عازم منطقه  شانیبود با ا  1378  ی سالها

مدت کمک    نیا  یدر ط  شانی ا  ی گراو خون گرم و مردم  ی جهاد  هیکشت دوم باشد. روح  ی مستعد برا

و شوشتر و مناطق    ما مشخص شود و بعد ادامه مسافرت به شوش  ی از مناطق بکر برا  یلیکرد تا خ  یادیز

مرتبط با برنج،    یقاتیتحق  ی هاطرح   یکاهش زمان اصالح  ی شنهادیطرح پ  نیا   ی اجرا  ی پر از آب، ما را برا 

بعداًمصمم  خوشبختانه  البته  ساخت.  برا  تر  چابهار  ول  نیا  ی اجرا   ی منطقه  کردند.  انتخاب  نچه آ  یکار 

بود   المی ا  ی هابرنج در دل کوه   زیخکشف مناطق حاصل  ی برا   شانیا  هیدر آن سفر بود روح   شانیشاخص ا

کردند تا از ی م  یخطرناک را ط  یاکخ  ی هاالعبور و دشوار و جادهصعب   واقعاً  ی هاراه  یکه با چه مشکالت

  ی ابیمناطق ناشناخته را ارز  ی و توانمند  ییو امکانات اجرا  نندیمنطقه در دل دره را بب  ایآن روستا    کینرد

 یتابستان و در منطقه مرز  دیشد  ی لحاظ گرما ه  دشوار و طاقت فرسا بود ب  اریبس  ی من کار  دیکنند. از د

راه  المیا بعض   یکوهستان  و خم  جیپرپ  ی هاو  خاک  یکه  ب  یجاها  طهو   ویژه   به  شدی م  ریمس  یزحمت 

  ار یبس   ن یها و سرزم استعداد  میدیدیکه م   ی زیو چ  میهفته در آن مناطق بود  کیمدت  ه ارتفاعات، که ب

بار کشت   کیفقط با    یاراض  نیاز ا  ی بردار که چرا بهره   میخورد ی آن مناطق بود که افسوس م  زیخحاصل

سف بارها و أت  نیبود و ا  یآن نواح  یعی در استفاده از امکانات طب   ییاجرا  فیضع  تیریشود و مدیاداره م

 . شدی مطرح م زادهنعمتدکتر  انی بارها در ب

ا  نیچهارم بود.    جاد یخاطره  م   میصدا  زادهنعمتدکتر    ی روز   کیپژوهشکده  گفت  و    ک یخواد  ی زد 

  ی شگاهیآزما  کیگاه را گرفته است. آن زمان من  دانش  س ییکند و گفت موافقت ر  جادیپژوهشکده برنج ا 

را   ازی مورد ن  زاتیو تجه  لیوسا  گریدهم  ی قرار شده بود با همکاربود داشتم.    ارمیالن در اخت  ن یکه هم
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  ی کمک مال  چیبود که ه  نیپژوهشکده ا  نیا  جادیصه اخ از مش  یکی.  میقرار بده  شگاهیو در آن آزما  هیته

شاهد مذاکرات متعدد با استاندار و فرماندار    ناشیجالب ا  اریبس  هیتوانست بکند. اما آن روحی دانشگاه نم

گردد   ی دار یخر یدانشگاه ریغ یبا کمک مال زاتیو تجه لهیوس  ی ادیباعث شده بود که تعداد ز نیریو خ

منتقل شد و   دیبه مکان جد  ادامه داشت که بعداً  کسالیمدت  ه حرکت ب  نینصب شود. ا  شگاهی و در آزما

 ی موارد نشان داد با دست حال   نیطبرستان را شکل داد. البته در همه ا  ی فناور  ستیاساس پژوهشکده ز

کارها بود،   هیدر کل  شونیا  یشگیخواستن توانستن هست و شعار هم  هیفقط و فقط با روح  به تدریجو  

  زهیو انگ   ی جوشش درون  کی  ی دارا  دی اون فرد با  نکهیمگر ا  ست ین   نیاها حداکثر بسازد و  توانست از حداقل

توان   نیتوانست که ا  باشد  هایلیبرتر نسبت به خ  اریبس  ینما و افقنگاه بالتر و دور  ی باشد و دارا  ییبال 

ها به  شود با تالش و خواستن از حداقل ی ما شد که م  ی برا  ییالگو  نیا  و  کند  جادیرو به جلو را در فرد ا

بالترت یقابل   و  علم  تالطم  در  ریناپذیخستگ  و  ی ژر انپر  تالشگر  مجاهد  ی فرد  را  شانیا  من  .د یرس  یها 

 .دانمی م دانش

بعض  در گ  ی عرصه  بود مسئول  اهانیاز  مانده  غافل  ب   تیکه  را  برا  دیدوش کشهآن  کرد.   نهیآن هز  ی و 

 ی منحرف  ریدارد مس  زادهنعمت مطرح بودکه    یداخل گروه  ی هاپچکرد. گرچه پچ  تیترب  ی دکتر   ی دانشجو

موضوع    نیا   شانیها در جمع و در حضور ای گرچه بعض  ستیتخصصش ن  طهیفالن موضوع در ح  ایرود  ی م

 یی رشته نسبت به شناسا  نیدر ا  نیمتخصص  ریبال با کمک سا  ی کردند. اما جرات و توان و انرژیرا طرح م

  ی لیشدند خ یوارد نم  شونیکه اگر ا  میدیاما دشد.    ی اعده  ی مانده موجب کج فهم  ن یبر زم  کیولوژیمواد ب

 الن ی منطقه گ  زیمزارع برنج خ  ی هاها و جلبکباکتر  انوی شده است مثل س   ی که الن جمع آور  ییهانیاز ا

بانک    لی نوع و تشک  صدکیاز    ش یب  ی هاهیجدا  هیو ته  ی گذار آنها و کد  ییو شناسا  و مازندران و گلستان

  نیمهم و تحس   اریبس  یمن حرکت حرکت  دیماند. از دی م  نیزم  ی موضوع زو  نیمورد، ا  نیدر ا  یاطالعات

 یاشتباهاتدادم و ممکن بود  ی م  انجامرا    ی کار  ن ینچبودم هم   گاه ین جاآهست و من هم اگر در    ز یبرانگ

پ بالتبع  که  باشم  ا  شی داشته  آما  آمد  رنگ  نی خواهد  کم  شود.   موارد  توقف  باعث  که  هست  آز  تر 

خ  کهی طورهمان عرصه  یلیدر  هستاز  لزم  اطالعات  فاقد  الن  ما  جمع  هیته   ای  م یها   اهان یگ  ی آور و 
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جالب    اریاز کارها بس  گرید  یکی  زین   رانیجنوب ا  یخزر و حت   یایور ساحل درششورپسند در مناطق  

(  1400لحظه )سال    نیو تا ا  شد  یشمال  ی هااستان   هیآلوروپوس در ناح  اهی گ  یابیبود که منجر به رد  شانیا

  اهیگ   نیا  ی کیژنت  ی هاوجهه   ییژنوم آن توانستند عالوه بر شناسا  ی از قبل مطالعه رو  ی ها دانشجو دکترده

فاکتورها  از  بعض   تی قابل  یسیرونو  ی اعم  ا  ی انتقال  به گ  نیاز  اصل  اهیعوامل  ا  ی برنج که مقصد   ن یهمه 

کرد و ی را با حداقل امکانات شروع م  یبود که همه چ  ی جور  نیا  شانیا  هیبشود. روح  ،ها هستتالش

ساختمان   ای  کیدروپونیها  کردند. مثل ساختمان گلخانهیم  لیآن را تکم  ادیز  اریسپس با همت و تالش بس

نداشت با    اری. چون از ابتدا بودجه کالن در اخترهیبرنج و غ  یقاتیو مزرعه تحق  کولبیفا  ایپژوهشکده و  

شد.  یمکان م   کی  تأسیس  ی ریگیدنبال احداث و پ  یکیزیاز بودجه و مکان ف   یها و با دست خالحداقل

وقت تدریج  شدی م  لیتکم  یلذا  می کاست   به  مشخص  بعض  شدی ها  قاعد  نآ   یعنیها  ی و  از  و   نیدسته 

ها به حداکثر  حداقل  ایو    چیندارند از ه  ییکردند و چون خود توانای غرولند و انتقاد م  نشستگان صرفاً

  یخوشبختانه مانع از حرکت رو به جلو  نهایکردند. اما همه ای م  یتراشو مانع  ی اندازدر سنگ  یسعبرسند،  

اعم از شروع   شانیا  یدر همه ابعاد حرکت  ی به حداکثرو رساندن    ینوع حرکت حداقل  نیو ا  شدینم  شانیا

 شود. ی م دهیشروع کننده آن بود د شانیکه خود ا  یقاتیتحق ی هاطرح  ایو  یهر پروژه ساختمان
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 متواضع  و ذوالفنون   یمعلم واستاد 

 (کالگر یدهستان یعلیادداشتی از آقای دکتر )

 زاده نعمت دکتر    ی با آقا  ییبار افتخار آشنا  نیکه در کالس درس اصالح نباتات، اول  1378سال    زییاز پا  بنده

  شان یهمواره به طور متناوب با ا  ی ارشد و دکتر  یکارشناس   ی هادوره  یکردم. از آن پس و در ط   دایرا پ

 یعلم   اتیه  تیضوکه به ع   1389مند بودم. در سال  بهره  شانای  در ارتباط بوده و به عنوان دانشجو از علم

در ارتباط   شانیطبرستان درآمدم به طور مستمر با ا  یکشاورز  ی فناور  ستیو ز  کیجذب پژوهشکده ژنت 

 ام. بوده 

گذراندم، درس اصالح نباتات بود که در   لیکه در دورات تحص  ییهادرس  نیترو پرخاطره  نیاز بهتر  یکی

  یخاص بوده و مبتن   شانیا   سیفن مشغول بودم. روش تدر  نیا  ی ریادگیبه    زادهنعمتدکتر    ی محضر آقا

و   ی حس کنجکاور   ختن یدر مورد مباحث در جلسه بوده که موجب برانگ   نیادیبن  ی هابر طرح پرسش 

بر ایدانشجو م  ی پرسشگر ب  ن،یشد. عالوه  بمطا  انیروش  با  و  به صورت ساده  بود و در    وایش   یانیلب 

موجب درک بهتر مطالب    یتعامل  سیتدر  وهیش  نینمودند. ای متعدد استفاده م  ی هامطلب از مثال   حیتوض

درس    ن یبه مباحث مرتبط با ا  انیدانشجو  ازی  اریبنده و بس  ی مندشده و موجب عالقه  میمفاه  قیو تعم

مورد استفاده قرار    زی ن  ی ارشد و دکتر  ی دروس در مقاطع کارشناس  ریدر سا   سیتدر  وهی ش   نیشده بود. ا

 گرفته شد.  

.  است   برجسته  اریبس  برنج  ژهیوهب  مخالف  ی هاعرصه  در  شان یا  ی کاربرد  ی دستاوردها  و  ی پژوهش  کارنامه

  قات یتحق زین ییدارو اهانیگ و ایسو ،آلوروپوس ی شورز  اهیگ ها،زجلبکی ر نهیزم در شانیا برنج، بر عالوه

  پژوهشگران   ت یترب  در  شانیا  ییتوانا  ن،یا  بر عالوه    .اند  داشته   ی متعدد  ی دستاوردها  و  داده  انجام  یجامع

 . است شانیا یقاتیتحق راه ادامه در روشن ی انده یآ دبخشینو مخالف یهاعرصه  در توانمند و نفس تازه

با وجود دل   انیبا همکاران و دانشجو  شانیا  رفتار بوده و  با احترام همراه  بابت    ی شگیهم  ینگرانهمواه 

عدالت و انصاف خارج نشده و با سعه صدر خاص   قیاز طر   گاهچیه   ،ییو اجرا  یقاتیامور تحق  انجامحسن  
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  ان یاطراف  تی وضع  به  همواره  شانیا  ،ی کار   فیوظا  طهیو خارج از ح  نیامور بوده اند. عالوه بر ا  انجام  ر یگیپ

 .اند بوده  شگام یپ  مشکل  رفع  ی برا  همکاران،  از  یکی  ی برا  مشکل  بروز  صورت  در  و  داشته  ی ا ژهیو  توجه  خود

 در .  باشدی م  موانع  رفع  در  یرسم  و  ی ادار  ی وکارها  ساز  به   اکتفا   عدم  شان،یا  تیریمد  در  بارز  نکات  از  یکی

 توان   از  و   نبوده  شانیا  فیمظا  جزء  که  اند شده   ییکارها  ر یگیپ  ییزدامانع   و   امور  شبردیپ  ی برا   متعدد  موارد

 و   رمجموعه یز  تیریمد  در  شانیا  ی توانمند .  اندکرده  استفاده   تیوضع  بهبود   ی برا  خود  ی شخص   اعتبار  و

  تیریمد  تحت  ی هاوعه ممج  تیهدا  در  شانیا  ت یموفق  لیدل   از  یکی  ، یبالدست  مراتب  با  یزنچانه   هنر

  گفت   توانیم  جرات   به  .است  بوده  طبرستان  ی کشاورز  ی فناور   ستیز  و  کیژنت  پژوهشکده  ژهی وهب  و  شانیا

 شان یا  ی تخصص  رشته  به   عالقه   از  شی ب  یفرهنگ   و  ی فکر   ،ی اعتقاد  موضوعات  به  شانیا  ی عالقمند  اگر

 یعالقمند  نیا  حاصل  یفرهنگ  و  ی ارشته  نی ب  موضوعات  در  شانیا  متعدد  فاتیلأت  و  ستین  کمتر  نباشد،

 از   یمهم   بخش   و  داشته  بازتاب  شانی ا  مشترک  جلسات  و  های سخنران  در  همواره  تفکر  طرز  نیا.  است

و تواضع    یستیساده ز  زادهنعمتدکتر    ی بارز آقا  اتیاز خصوص  یکی  .است  برگرفته  در   را  شانیا  ی هافعالیت 

، به  1390در سال    ی سار   ی عیو منابع طب  ی در دانشگاه علوم کشاورز  شانیا  است یاست. در زمان ر  شانیا

 ه یمربوط به دانشگاه، در دفتر پژوهشکده برگزار شود و کل  یو رسم  ی ادار   ی ادارم که قرار بود جلسه  ادی

مشغول    یحل مساله دو تن از افرا حاضر در دانشگاه در اتاق  ی برا  شانیدانشگاه حاضر شده بودند. ا  ن یمعاون

  چیو ه  داشته   یجنبه انسان  موضوع کامالً  نیاصحبت شده و تا حل و فصل موضوع به جلسه برنگشتند.  

که بعد از حل مشکل در چهره دکتر مشاهده    یتیدکتر نداشت. لبخند رضا  ی آقا  فهیبه کار و وظ  یارتباط

 ی خاطرات  شانیبه کرات از ا  خدمت،  ی هاها بوده است. در طول سال لبخند  نیتر  یماندن  ادیاز به    یکیکردم  

  مسائل  یعمل  به طور  و  خته یآم  هم  در  تمام  یمعن   به  را  اخالق  و  علم  زادهنعمت   دکتر  ی آقامشابه داشته ام.  

 ستوده  را  شانیا  خاص  اخالق  و  منش   همواره   بنده.  اندکرده  ت یتثب  انیدانشجو  نهاد  در  را  یعلم  و  ی اعتقاد

 .دهم قرار خود یمش خط  را شانیا رفتار امکرده  یسع و
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 کشاورزی علوم نظر استادان دانشگاه 

   ساری   طبیعی منابع و
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 ی جهاد هیروح با یشکسوتیپ

 ی مانیسل  میکریادداشتی از آقای دکتر 

 )رئیس اسبق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(

  سال   تابستان  از  ی سار  یع یطب  منابع  و  یکشاورز  علوم  دانشگاه  از  ی استاد  مرتبه  با  یمانیسل   میکر  نجانبیا

 ی علم  ت یقابل  خود  یتخصص  رشته   در  .دارم  ییآشنا  افتخار  لیقراخ  زادهنعمت  یقربانعل  دکتر  ی آقا  با  1369

  چنین هم اند.  موفق بوده  زین  انیدانشجو  تیبال و در ترب  یتوان علم  ی دارا ایشان    .دارند  ییبال   و  مطلوب

  کتاب و مقالت مشهود است.  صورت  به   شانیا   ی هاافته یکارنامه درخشان بوده و    ی دارا  یامور پژوهش  در

  به  دی مق   و  ریگ یپ  .باشندی م  متواضع   و  حسنه  اخالق  ی دارا   . باشندی م  اخالق  و  آداب  به   دی مق  ی فرد ایشان  

  ی اسالم  ی هابه ارزش  دیمق  .دارند  یمطلوب  مشارکت  یسازمان  امور  در  .باشندیم  همکاران  و  نیمنسوب   حقوق

و   می حفظ حر  شانیخوب ا  اتیاز خصوص  یکیباشند.  ی م  دی مق  زین  یهستند و در امور فرهنگ  یو اخالق

 باشد. یم یو علم یحرمت همکاران در ابعاد اخالق
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 اریبهمن دکتریادداشتی از آقای 

 )ریئس سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(

 

آقا  نجانبیا  ییآشنا  سابقه دهه    به  زادهنعمتدکتر    ی با  علوم   نجانبیا  تی)عضو  60اواخر  دانشگاه  در 

با رتبه مرب  شانی شود که ای ( مربوط می کشاورز  ی و پژوهش  یآموزش  تی مشغول به فعال  یدر آن زمان 

 شد. ی م اد ی ی جهاد هیتالشگر و با روح یبه عنوان محقق شانیبودند و در همان زمان هم از ا

 به کشور   ی در مقطع دکتر  لیادامه تحص  ی و برا  یو پژوهش  یآموزش  ی هافعالیت توسعه    ریدر مس  شانیا

  یرانیا  تالشگر  ی دانشجو  کی  عنوان  به  جاآن  در  و  اعزام(  IRRIبرنج    یجهان  قاتی)مرکز تحق  نیپ یلیف

  به  یقات ی تحق  فرصت  ی برا  که  ی سفر  در  و  هفتاد  دهه  در  نجانبیا  که  یزمان   که  ی طور  به  داشتند  تیفعال

 از  کردندی م  لیتحص  مرکز   آن  در  که  یرانیا  انیدانشجو  با   گفتگو  در  نمودم  شرکت  مذکور  قاتی تحق  مرکز

 .کردندی م ادی توانا و کوش سخت و عالقمند محقق کی عنوان به و  یکین  به زادهنعمت دکتر جناب

 مختلف   ی هادوره  در  را   اقدامات  نیا  دیبا   می باش  داشته  شانیا  سوابق  به  یاجمال  ینگاه  میبخواه  اگر  ادامه  در

 :نکهیمورد اشاره قرار داد از جمله ا ییاجرا و یلیتحص

 مرکز  تیمسئول  کشور،  به  بازگشت  و  ی دکتر  مقطع  در   لیتحص  از  فراغت  از  پس  ،زادهنعمت  دکتر  ی آقا

 مرکز   آن  از  که  ی دیبازد  مورد  دو  در  هم  مرحله  آن  در  و  شدند  دارعهده   را)رشت(    کشور  برنج  قاتیتحق

 . بودم جاآن ن یمحقق ی مند ت یرضا و کوشش و تالش جینتا شاهد  داشتم،

 آن   در   که  شدند  ی سار  ی کشاورز  علوم  دانشکده  استیر  تیمسئول  ی رای پذ  هفتاد،  دهه  اواخر   در  ادامه  در

  ی اجتماع  ی هافعالیت   در   تررنگ  پر  حضور  با  شانیا  .داشت  ادامه  شانیا  یپژوهش   و  یعلم  ی ها تالش  زین  دوره

 در ...    و  سوادکوه  شهر،  قائم  ی ها  شهرستان  مردم  ندهینما  عنوان  به(  1384)سال    نهم  دوره  در  ،یفرهنگ  و

 موثرتر   ارتباط  جهت  در  شانیا  تالش  مجلس   در  حضور  مدت  در  و  دیگرد  انتخاب  یاسالم  ی شورا  مجلس

   . است بوده ارزشمند مجلس با یپژوهش و یآموزش مراکز
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منابع طب   یدانشگاه علوم کشاورز  سییر   نیاول  عنوان  به  زادهنعمت  دکتر  1387  سال  در  یسار  یعیو 

را از   ه یاول  یاندازهمکاران، موانع و مشکالت سخت دوران راه  هیکل  یو با تالش و همراه  دیمنصوب گرد

 برداشتند.   ی رو ش یپ

 یفناور   ستیز  پژوهشکده  استیر  ت ی مسئول  ی تصد  زمان  در  و  دانشگاه  استیر  دوران  انیپا  از  پس

  شاهد   و  دادند  ادامه  همکاران  و  خود  قاتیتحق  ج ینتا  کاربست  جهت  در  خود  ی ها  تالش  به  زین  ی کشاورز

 . می ابوده ی کشاورز حوزه در پژوهش و داتیتول عرصه  در یمثبت جینتا

 ق ی توف  کشور،  یپژوهش  و  یعلم  استقالل  حوزه  مدافعان  و  نیراست  پژوهشگران  به  خداوند  که  انشاهلل

 . ندیفرما عطا روزافزون

 

  



 ۱77  ◼ ی سار  یعیو منابع طب   یدانشگاه علوم کشاورزنظر استادان : ششم فصل 

 

 اخالق و متينخوشانسانی نمونه؛  ی پژوهشگر جوان،پيری 

 

 یاداشتی از دکتر اسداله تيموری یانسری

 )ریئس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری( 

، صعب  نیست  یحساب  ی رابمیزانی  را  مقامش معیاری برای قیاس و بهایش  سخن در باب شخصیتی که  

و دشوارتر   سراپا قدرکسی  تقدیر  یا از جهت  سراپا مجد    فردی   تمجیدنوشتن از باب   است. واقع این که  

ی معلممعظم  حق    سبباما به    نماید؛بسیار دشوار می   ،باشد معلمی و استادی بر این جانب    شمقاماین که  

عرصه  های ماندگار  هاز چهر قراخیلی که    زادهنعمتقربانعلی  جناب آقای دکتر  بزرگوار  استاد    گیوارست  و

 نمایم:  تقریر می حسب وظیفهی را اسیاهه کشاورزی و اصالح نباتات کشور هستند،  

کارشناسی، قصد  1375ای در زمستان سال  ظهر سه شنبه  از چهار ساعت کالس سنگین دوره  ، پس 

عزیمت به سلف سرویس دانشکده کشاورزی وقت دانشگاه مازندران را داشتم. در درگاه سلف سرویس،  

بت، خندان و جدی با اورکتی مخصوص که از صرف غذا فارغ و به همراه یکی از همکارانش  فردی با صال

در حال برگشت بود، انگار با یک شناخت قبلی سالمی گرم کرد و دستم را گرفت و درخواست دیدار در  

با بنده گشود. ایشان استاد درس اصول   فرصتی مغتنم را داشت و بدین وسیله باب آشنایی خویش را 

به یادگیری؛ لذا کسب اجازه کردم و از شروع مبحث  ژ نتیک بود و من هم دانشجویی بسیار عالقمند 

اور در کالسشان حاضر شدم. آرام، شمرده، منطقی با تکرار چندباره و ترسیم اشکال مختلف کراسینگ 

 سعی وافر در انتقال مطالب داشت.  

آموخته شدم و ، دانش1376کرد. در سال یس می تدر  با بیانی شیوا و با تسلطی کامل و  معلمی موفق بود

به لحاظ اشتغال به تحصیل و تحقیق در داخل و خارج کشور ارتباطی با ایشان نداشتم. اما پس از اشتغال 

این ارتباط تجدید شد و حتی توفیق خدمت    1383به عنوان هیات علمی در دانشگاه مازندران در سال  

نگی دانشگاه در زمان ریاست ایشان نیز نصیبم شد. از آن زمان تا کنون به عنوان معاونت دانشجویی و فره

از فرصت بسیاری  بنده در  امین، مشاور، همراه و همکار  بزرگان دانشگاه،  از  به عنوان یکی   های ایشان 
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علمی   ر بعددتوان گفت این که  چه که از این استاد گرانقدر میاند. خالصه آنخدمتی که نصیبم شد، بوده

جنب  پربشردوست، بزرگی با روحیه جوانی و جوانمردی، پرکار،  ،  دارای اشتهار ملیسرآمد،    و  تاد تماماس

باوقار، متواضع، مخلصفردی    ،تالشو جوش و پر  و  آرام، متین  برخورد  بسیار  انسانی    بوده و   و خوش 

  سعادت   برکت و  ،ب خیرسبدلسوز و خیرخواه است که وجودش برای همه  مند،  دغدغهمتدین، شریف،  

به   احترام  و  همگان  اکرام  و  اخالقعلم،  بزرگان  است  و  داده  دین  قرار  کارشان  سرلوحه  .  اندرا 

های از ویژگی  بودن ایشان نیز  هوشیاربصیر و  ،  ی مدار، ولیتی مدارنظامپذیری اجتماعی بال،  مسئولیت 

متعددی   یدانشگاهخارج و داخل    سیاسی و مدیریتیایشان عالوه بر تدریس، تحقیق، مناصب  بارز است.  

همکاران  ویژه  همگان به در کمک به  ه و  های مسئولیتی فعالیت صادقانه داشتدر دوره  ه،دار بودعهده را  

ه بودند و هاین برادر بزرگوار با این که با مشقات فروان در طول زندگی مواج.  نددانشگاهی پیشگام بود

عنوان مسافری در قطار این جهان مشکالت ناشی از جانبازی و ایثارگری نیز توشه با افتخار سفر ایشان به

و    زندگی کرده  زیستی  سادهشان اتفاق افتاد، کماکان با  های فراوانی که در زندگی گشایشاست با وجود  

و   شتهصمیمانه دای پدرانه و  ود نیز رفتاربا اعضای خانواده خ  و ائمه اطهار    چون پیامبر رحمت  

نگهداری از پدر و   رفتار ایشان در  د. نکن برخورد می  تق او رف  ی دوستبا    هایشاندامادها و نوهبا فرزندان،  

ای بوده و  های سخت و بلندمدت برای بنده و همگان درس اخالقی بسندهمادر مرحوم با وجود بیماری 

راهنمایی و هدایت ایشان تحت  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  صد نفر از دانشجویان  هست. حدود  

 .  هستند کشورمنشا خدمات ارزنده در و دانش آموختند 

متعدد به  علمی  که عمرشان را صرف تولید دستاوردهای  وارسته است    یانسان و    فاضل   ی دانشمند ایشان  

ا تولیدی  ارقام  انواع  پذیرش کاشت  نموده که  برنج  ارقام مختلف  مایه ویژه  یشان در جامعه کشاورزان، 

 .استافتخار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

ای ماندگار  چهرهو    سرمایه بزرگ ملیاستاد گرانقدر که یک  این جانب از خداوند قادر و متعال برای این  

سعادتمندی   برکت و  عزت و  ، طول عمر باصحت و شادکامی ،  در حوزه کشاورزی و اصالح نباتات هستند

چراغ دانش در این سرزمین  در عصر دانایی؛ روز به روز    است  امید  .لت دارمأمساز خداوند منان  دائمی  
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پیداتر  دانشمندان  آثار  تسری  تر و  افروختهبر   و و جریان علم و دانش در جامعه ساری گردد  در جهان 

 ... .   صدر در و بینند  قدر آن در هنرمند و عالم همواره
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 معرفت و اخالق علم، مرد

 فالح  اصغر دکتریادداشتی از آقای 

 ی( سار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه تمام استاد)

 ی و به عنوان همکار در دانشگاه علوم کشاورز  1379به سال    زادهنعمتدکتر    ی با آقا  نجانبیا  ییآشنا  سابقه

  یتی شخص  ی هایژگیدانش از و   ی به مرزها  یکیو نزد   ی ریادگی. عالقه به  گرددیباز م  ی سار  یعیو منابع طب

ا  شانیا ن   انیموجب شده تا دانشجو  نی بوده و   یببرند و برا  شانیبهره را از ا  نیشتری ب  زیو شاگردانش 

که در    یدروس  سیبه تدر  ی عالقه وافر   شانیداشته باشند. ا  ی شتریبالتر تالش ب  یعلم  گاهیبه جا  دنیرس

  ت ی جد  برعالوه    .ابندیی درس خود حضور م  ی هادر کالس  یدارند و با شور و شعف خاص  تخصصشان است،

  نمونه  معلم  به عنوان  مکررانتخاب    .باشندیم  زین  انیدانشجو  یاخالق  ی الگو  حال  نیع  در  ،یعلم  مسائل  در

 شان ی ا .دارد  جوان  ی ها  نسل  و  انیدانشجو  تیترب  و  میتعل  رگسن  در  شانیا  پشتکار  و  تیجد  بر  دال  دانشگاه،

 ت یباشند و همواره با پشتکار و جد   یمطرح م   مداراخالق  و  متعهد  محقق  کی  عنوان  به  انیدانشگاه   نیب  در

 یی ایپو  و  ی نوآور  ،ییشکوفا  چنینهم در تالش بوده و هستند.    شهیاندنو در حوزه علم و    ی در جهت ابتکار

ن دانشمند   یا  ی هادغدغهدر جهت حل مشکالت مردم و کشور از    قاتیبودن تحق  ی بر کاربرد  دیتأکبا  

 ی برخ  دیاز جمله تول  ی در علوم کشاورز  یمهم  ی فرزانه بوده که موجب ثبت آثار مکتوب و دستاوردها

 .دیکشور گرد ییفاخودک ی ارقام برنج در راستا

دانشگاه،   شانیا  انتخاب نمونه  پژوهشگر  عنوان  کشور    به  و  تالش  صورت  به استان  از  نشان   یها مکرر 

  کو،یو اخالق ن  یدر بخشندگ  شانیبه حسن شهرت ا   تیبا عنا  .دارد  ریمس  نیدر ا   شانی ا  ریناپذی خستگ

 ی ماد  ی ها   تیبا حما  چنینهم برند و  یمند شده و لذت م بهره   شانیو مصاحبت با ا  ی نیاز همنش  همکاران

 بوده و هستند.   شقدمیپ شهیدر کاهش مشکالت شان هم ازمندیاز پرسنل ن ی و معنو

  دانشگاه   یعلم  ی اعضا  نیگذارتر تأثیر  از  و  ی سار  یعیطب  منابع   و  ی کشاورز  علوم  دانشگاه  سیی ر  نیاول  شانیا

 موفق   تیجد  و   تالش  با  چنینهم .  بودند  دانشگاه  به  یعی طب   منابع  و  ی کشاورز  علوم  ی هادانشکده  لیتبد  در

 یهاافتهی  در  مهم  ینقش  که  اندشده   طبرستان  ی کشاورز  ی فناور  ستیز  و  کیژنت   پژوهشکده  تأسیس  به
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 همان   که  هدف   جامعه  انیم  در  آن  ج یترو  و  آموزش  و  مزرعه   به  هاافتهی  نیا  انتقال   و  دانشگاه   یپژوهش

 . کنند ی م فایا باشند،  کشاورزان

 از   و  بوده  نظرصاحب   امور  ترش ی ب  در  یتیریمد  و  یپژوهش  و  یعلم  امور  در  جامع  معلم  کی  عنوان  به  شانیا

 . است  برده  بهره  دانشگاه تیریمد مختلف ی هادوره در شانیا ی هامشاوره و خدمات

 .  باشدیم شانیا یاصل ی هااز دغدغه ی کیهمواره مانند موارد زیر  ینید ی هات یو فعال یفرهنگ  ی هابحث 

  شتریب  که متر 800 حدود در ییبنا و متر هزار سه حدود در یمساحت  به  ینیزم)در  دارالقرآن تأسیس

 قرآن   ی ارشته   انیم  مؤسسه سس،ؤم  و  هیاول  پرداز  دهیا   .شد   اعتبار   ن یمأت  شانیا  شخص  توسط   هانهیهز  -

 عنوان  نیهم  با یمل  ی هاشیهما ی برگزار و دانشگاه در یستیز علوم و

 ی علم  معاون  عنوان  با  یفعل  ی همکار)  استان  و  دانشگاه  دیاسات  جیبس  با  تنگاتنگ  و  وسته یپ  ارتباط  -

 (استان دیاسات جیبس یپژوهش

 ی نید و یفرهنگ حوزه در کتابسه  فیتأل -

آموز از ایشان به یاد دارم و آن زیبا و عبرت  ی اخاطره  یپژوهش  و  یتخصص  حوزه  در  کتابج  پن  فیتأل  -

 مؤسسه   و   دانشگاه  به  خود  تیریمد  زمان  از  را  دانشگاه  در  خود  تیریمد  حق   به  مربوط  منافعاین که ایشان  

  . نمودند  اهدا  نمودند،  تأسیس  یآموزش  و  یفرهنگ  ،یقرآن  مسائل  ی برا  یشخص  ی درآمدها  محل  از  که  یقرآن

  یهاکالس  ی ارا دزهد و قناعت و  محقق، وارسته، صادق، همراه با    است متخصص،  یانسان  شانیا در پایان،  

دانشمند و   نیکه از ا  ریناپذی پرتالش و خستگ  اریو بس  ایری اخالق و رفتار خالصانه و ب   با  همراه  یدرس

 سازد.یو وال م زیمتما یت یهمراه، شخص قیرف
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 یفرمان دیدکتر جمشیادداشتی از آقای 

 ی(سار یعیطب  منابع و ی کشاورز  علوم دانشگاه ییغذا عیصنا و علوم گروه اریدانش)

 

 دم، یدانشگاه مازندران شن   ی دوره دکتر  هیسال پس از اخذ بورس  کیرا    زادهنعمتبار نام استاد دکتر    نیاول

  تشیاز دانشگاه مازندران جدا و فعال  ی سار   یعیو منابع طب   ی که دانشگاه علوم کشاورز  ی، زمان 1387سال  

مربوط به   یادار  ی های ریگیآغاز کرد. پ  زادهنعمتدکتر    ی آقا  استیمستقل با ر  یرا به عنوان دانشگاه

  ییباشند که افتخار آشنا  یهمکاران  نی از اول  شانیباعث شد تا ا  1389شروع به کار در دانشگاه در سال  

شد تا با تمام توان   میبرا  یقول  و  زهیجمله استاد در همان ابتدا هرگز از خاطرم نرفت و انگ  نیکنم. ا  دایپ

  د، یشروع به کار هست  ی امور ادار  ریگی همانند اکنون که پ  دوارمیام"در راه آموزش و پژوهش تالش کنم:  

 .  "دیو پرتالش باش ریگیهم همواره پ قیدر عرصه آموزش و تحق

کرد.  یتوجهم را جلب م  زادهنعمتاستاد    یپژوهش-یحضورم در دانشگاه افتخارات علم  ی از همان ابتدا

  نهایبرنج، ا  دیاز ارقام جد  ییدانشگاه، پژوهشگر برتر استان، پژوهشگر برتر کشور، رونما  دهیپژوهشگر برگز

گذاشته شده    ی مرزو بوم به جا  نیا  ی است که برا  ییادگارهایعالم فرزانه و    نیاز افتخارات ا   یبخش کوچک

 است.   

موضوع    نیاصالح و زراعت برنج هستند و گواه ا  نهی در زم  ژهیفاخر کشور به واز م  زادهنعمتشک استاد  ی ب

  ت ی ریتالش و مد  هی...، است که در سا  و  ندا، نعمت، قائم   ار،یاز برنج، از جمله روشن، شهر  ی مختلف   ی هارقم

سر و   ی با کشاورز  یکه حت  ی اهل فن بلکه افراد   ی ها نه تنها برارقم   نیبه بار نشسته است. اکنون ا  شانیا

ام که به دانشگاه مراجعه کرده و دهیرا د ی کار ندارند هم شناخته شده هستند. بارها در دانشگاه کشاورزان

و    ی پژوهش کاربرداز    یخوب  اریبس  ی الگو  شانیمن، ا  دهیاند. به عق بوده  زادهنعمتاستاد    ی در جستجو 

  ،ستها انسان  ی نمود علم در زندگخود که همانا    از عهده رسالت  یهستند که به خوب  محقق رسالت محور

 اند.  برآمده 
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همکاران جوان است و همواره از   ژهیبرجسته استاد توجه فراوان به همکاران و به و  یاخالق  ی هایژگیاز و

پ  کینزد ا  ی های ریگیشاهد  و دلسوزانه  بوده  شانی پدرانه  از    شان ی ا  تیام. حمادر خصوص همکارانشان 

 ییبه توانا  ی ادیاعتماد و اعتقاد ز  شانیمطالبات آنها نبوده بلکه ا  ی ریگی همکاران جوان تنها محدود به پ

آن اعتماد و اعتقاد   جه ینت  یموفق کنون   رانیاز مد  ی اریداشتند و بس  ییجوانان در امور اجرا   ی ریو به کارگ 

 هستند.  

 یدارم چراغ علم و فناور   دی آرزومندم و ام  ی و سربلند  ی استاد ارزشمند تندرست  نیا  ی متعال براخداوند    از

 هر روز پرنورتر گردد.  شانیاز رهنمودها و ادامه راه ا ی ریگبا بهره 
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 گزارم  نعمت نیا   شکر خود کجا

 ی ردشتیپ الههمت دکتریادداشتی از آقای 

که   یگردد زمانیبر م  1373به سال   زادهنعمت   یدکتر قربانعل  یجناب آقا  خته،یمن با استاد فره  ییآشنا

و   ی زراعت و اصالح نباتات در دانشکده کشاورز  شیگرا  ی کشاورز  یسال دوم رشته مهندس  ی دانشجو

بودم.  ی در بادله سار ی عیدانشکده منابع طب  یآن زمان در دانشگاه مازندران و در محل فعل یع یمنابع طب

و    ی مانند همکار  ی گریاست و افتخارات د   یمن باق   ی ادامه دارد هر چند شاگرد  ییآشنا  نیاز آن زمان، ا

ا کنار  در  پژوهشکده  ا  شانیمعاونت  است.  ی شاگرد   نیبه  شده   به  خالصه  طور  به  بخواهمر  اگ  اضافه 

  یا جهی نت   نیزودتر به چن  شانیا  ی هاتیفعال  و  محصولت  از  بتوان  نظر  به  کنم  اشاره  استاد  یعلم  ی هات یقابل

ترب دیرس نامدار در حوزه کشاورز  ت ی.  به و   ی متخصصان زبده و  برنج و   ی هاپژوهشدر    ژهیو  با  مرتبط 

ماندگار  یمعرف شهر  ی ارقام  و  روشن  پژوهش،  نعمت،  ندا،  ...    اریچون  قابلو  از  و   ژهیو  ی هات ی نشان 

 آموزش  کنار  در  ی آموزمهارت  ای  یعمل  ی هامهارت  ی ریادگی  بر  دیکأت  بتوان  دیشادارد.    شانیفرد اه بمنحصر

 آموزش   و   ی ریادگی  بر   دیکأت  مزرعه،  در   حضور.  برد  نام  استاد  یمعلم  ی هاشاخصه  نیترمهم  از  را  ی نظر

 شه یهم  شانیا  عالقمند  شاگردان  که   ینکات .  است  یمعلم  مقام  در   استاد  ت یموفق   لیدل   نیترمهم   از  یعمل

 رباز ید   از  ی کشاورز  ی ها رشته  آموزش  امر  از  شانیا  درست  درک  و  هاتیفعال   ثمره  را  آن  و  دارند  اقرار  آن  به

  یانسان  هر  نده یآ  در  مهم  ی هامؤلفه  از  یکی  نظر  به  دوران  نیا  در  یعمل  ی هاآموزش  و  یکودک  زمان .دانستند

 عالقه   عتاًیطب .  کردند  رشد  طیمح  آن  در  و  آمده  ایدن  به  کشاورز  خانواده  ک ی  در  زادهنعمت  دکتر  ی آقا.  است

.  کنندیم  یزندگ  برنج  با  شانیا  کنم یم  احساس  که  ی طور  به  کرده  رشد  شان یا  در  یکودک  دوران  از  برنج  به

و حوش برنج متمرکز   حول شانیا یپژوهش ی هافعالیت  و کارها  شتریب تا شده  باعث عالقه و عشق نیهم

  ی فعل)نام    مرکبات  و  برنج  ه یاول  نام  با  ی اپژوهشکده   تأسیس  ی برا  ی روزشبانه  ی های ری گ یپ   ی باشد. حت

  محصول  نیا  در  دیتول  موانع  رفع  به  شانیا   وافر  عالقه  از  نشان(  طبرستان  ی کشاورز   ی فناورستیز  و  کیژنت

  ار یشهر  و  پژوهش  مانند  شانیا  برنج   دیجد  ی هارقم.  دارد  کارانی شال  دوش  از  ی بار  برداشتن  و  ی راهبرد



 ۱85  ◼ ی سار  یعیو منابع طب   یدانشگاه علوم کشاورزنظر استادان : ششم فصل 

 

 ی معرف  و  اصالح  نهیزم در  پژوهش  انجام  با  را  مجلس  یندگینما  از  یناش  یخستگ  که  شد  حاصل  یزمان  در

 .  زدندی م  کنار یخوببه  برنج دیجد ارقام

 ماندن  و  یطولن  ی ها تیفعال  به  عادت  و  شانیا  به  یکینزد عتاًیطب   و  پژوهشکده  در  شانیا  معاون  عنوان  به

 شه ی هم.  بودم  استاد  طرف  از  خانواده  با  احترام  با  توام  رفتار   شاهد  بارها  مزرعه،  و  شگاهیآزما  در  روقتید  تا

 و قدردان زحمات آنها بودند.     دانستندیم خانواده ی فداکار و گذشت ثار،یا ونیمد را حاصله ی هاتی موفق

  با   برخورد  در  استاد  ی هایژگیو  نیترمهم   از  را  احترام  با   همراه  و  تکلف  بدون  ساده،   رفتار   بتوان  دیشا

 یارتیز  ی سفرها  به  کارکنان  و  همکاران  با  همراه  دانشگاه  سییر  عنوان  به  یزمان.  نمود  عنوان  همکاران

  ها گذشت  شاهد  بارها  شانیا  معاون  عنوان  به.  باشند  داشته  آنها  با   نظر  هر  از  یتفاوت  نکهی ا  بدون  رفتندیم

  به  که  داشتند  یهمکاران  از  ی برخ  مشکل  حل  ی برا  که  ییهاتالش  و  بودم  شانیا  احترام  با   توام  رفتار  و

 .    شدند یم یمعرف شانیا

  تحت   کمتر  و  بوده  برخوردار  ی رأ  استقالل  از  بودند  یسازمان  ماتیتصم  به   مربوط  که  ییهاجلسه  در  شانیا

 شان یا  جلسه  از  بعد   رفتار  در  می تصم  نیا  البته .  گرفتندیم   قرار  انیاطراف  ی هایلب  بعضاً   دیشا   و  ه یتوص  تأثیر

  با  جلسه  در  نامناسب  ی برخورد  اگر  دانشگاه  استیر  مقام  در  ی حت.  نبود  گذارتأثیر  وجه  چیه   به  گرانید  با

  آن  به  که   ی زیچ  آن  خالف  یواکنش  اصالً  ی بعد  ی برخوردها  در  و  جلسه  از  بعد  گرفتیم  صورت  شانیا

 فراموش کرده و از خاطر بردند.    یموضوع را به طور کل اصالً یی. گودادندینم انجام داشتند باور

 جاد یا   ی برا   ی پدر  خانه  وقف.  باشد  استاد  یژگیو   نیبارزتر  یشخص  و   ی کار  یزندگ  در  یفرهنگ  بخش  دیشا

  وان ا   از  ی اشهیاند  نیچن   بودن  دارشهیر  از  نشان  پدر  تیوص  و  سفارش  به  ی قرآن  یفرهنگ  مؤسسه  تأسیس  و

 ق ی تلف  و  پژوهشکده  در   یعلم  ی هات یفعال  کنار  در  یقرآن  ی هاپژوهش  مرکز  ی اندازراه .  دارد  یکودک

  ن یا  در  متعدد  ی هاشی هما   ی برگزار  و  یقرآن  و  یستیز  علوم  ژهیو  به  ینید   ی هاآموزه  و  یعلم   ی هات یفعال

مانند    ی فرهنگ  ی نهی زم  با  ییهاکتاب  فیتأل.  رودیم  شمار  به  شانیا  ی ها تیفعال  نیتربرجسته  از  نهیزم

 برجسته است.   یژگیو نیهم برآمده از ا "در قطار ی مسافر"
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  یزمان  گرددیم  بر  1374  سال  به  ی شاگرد  و  یمعلم  مقام  در  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  با   من  برخورد  نیاول

. کردم  انتخاب  آمل  شهر  در  مازندرانمعاونت  ،  کشور  برنج   قاتیتحق  مؤسسه  ی برا  را  ی کارآموز   درس  که

  ن یا  انتخاب  سبب  برنج  نهیزم  در  هاپژوهش  به  ادیز  عالقه  دوم  و  من  یزندگ   محل  به  مکان  یکینزد   اوًل

 ی علم  اتیه  یفعل)عضو    ی نور  زمان  محمد  انیآقا  خوبم  دوستان  همراه  مؤسسه  در.  بود   شده  مؤسسه

 رضا ی عل  دکتر  انیآقا  و   بود  آمده  درس  نیهم  ی برا  زیتبر  دانشگاه   از  که(،  کشور  برنج   قاتی تحق  مؤسسه

  و   ی دماوند   یت یرع  نی مهندس حس  ی برنج کشور(، آقا   قاتیتحق  مؤسسه  یعلم  اتیه  ی)عضو فعل   پورینب

دکتر    ،ی مهندس منصور بهرام  ،ی رینص   یدکتر مرتض   ی چون آقا  ی درس نزد بزرگان  ی ر یمشغول فراگ  ... 

  شناسنامه  طرح  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  زمان  نیهم  در.  میبود  ...  و  یعرفان  عبدالرحمندکتر    ،یمومن   یعل

  ، یبررس   مشغول  عالقمند،  و  مشتاق  اریبس. داشتند  پژوهش  دست  در   را  یرانیا  ی هاپالسمژرم  و  ارقام  برنج

  که   داشت  آن  بر  را  ما  شانیا  متانت  و  یسادگ  کنار  در  یژگیو  نیهم.  بودند  ارقام  مشخصات  ثبت  و  پژوهش

  روز   یحت  که  دیرس  یی جا  به  کار.  میکن   کمک  شانیا  ی کار  گروه  و  شانیا  به  مشخصات  ثبت  و  طرح  در

 ژهیوبه  دکتر  بحث  و  درس  در  ی محبت  ی زمزمه  نظر  به .  م یآمد  ی م  مؤسسه  به   های ریگاندازه  ی برا  هم  جمعه

کشور در گرو   داریپا  ییغذا  ت ی. امنساختیم  عالقمند  نیچن   را  ما  که  داشت  وجود  یعمل  ی ها درس  در

گرانقدر که بتوان از خرمن آنها    ینخواهد شد مگر با وجود استادان  سری مهم م   نیهست و ا  داریپا  دیتول

 هستند.   ی از سرآمدان بخش کشاورز یکی زادهنعمت دکتر ی آقا ما زیعز استاد شکیب. برداشت ی اتوشه
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 استاد کی

 پورآزاد نیحس نینورالددکتر یادداشتی از آقای 

 ( یلیاردب محقق دانشگاه یعلم اتیه عضو استاد، سابق یدانشجو)

. معتقدم دانم  یم  شاگرد  شانیا  برابر  در  را  خودم  شهیهم  شد،  بم ینص   استاد  ی شاگرد  افتخار  1386  سال  از

هستند که، از طرف خداوند   ی الهیاز انسانها به عنوان وس  یانسانها خداوند است و برخ  یحام   نیبزرگتر

 متعال جهت دست گرفتن خلق اهلل.      

 نخواهد  خوش  شانیا  به   است،   حقهب البته   صد   که   مینما  دیتمج  و  فیتعر  استاد  از  اگر  دانمی م   خوب  بنده

  آموزنده   تا  مینما  عمل  اط یاحت  و   دقت  با   هم   کلمات  نوشتن  در  دیبا  درسش  ی ها. پس به مانند کالسآمد

مشتمل بر دو بخش بود   میبگو  ی اگر به حالت کل  استاد،  درس  ی هاکالس  باشد،   یاخالق  نکات  ی حاو  و

  قهیچند دق  نیکردند. ای اخالق صحبت م   نهیدر زم  ی ا قه یقبل از شروع مباحث چند دق  ،یعلم  -یاخالق

وس  مانند  زندگ  ی برا  ی الهیبه  و  علم  راه  نمودن  هم  مان یبرا  یهموار  آ  شهیبود،  م  ندهیدر  .  زدندی حرف 

ن   : شما صرفاًگفتندی م آ   ،بلکه  د؛یستیشاگرد  و حرف  د،یما هست  ندهیهمکاران   داستا  از  که  ییهارفتار 

  ها حرف  عمق  بهها،  مدتاز گذشت    بعد  امروز،  ،بودند اما  ی در زمانش عاد  د،یشا  میدیشنیم  و  میدیدی م

  دفتر   به  کهبار    نیاولدارد،    انیچنان جرهم   مان  یزندگ  در  استاد  ی هاه یتوص   و.  میبریم   یپ   رفتارشان  و

در دفتر مزرعه   یکس  دمیرس  ی. وقتدادند  را  دانشکده  یپژوهش   مزرعه  آدرس  مرا  کردم  مراجعه  استاد  کار

از   د ی. ناامبودند   کار  حال  در  یپژوهش  مزرعه  داخلکه در    دمیپوش دمزرعه دو سه نفر چکمه  ی نبود. انتها

 : گفت وکرد   میصدا ،یکیاستاد در راه برگشت بودم  دنید

 ن ی ا ی گفتند ب  شانیهستم. ا  زادهنعمتندارم. دنبال دکتر    ی با شما کار  نه،   گفتم  خدمتم  در  دیدار   ی کار

  با  گفتم  اصراربه    . مجدداًدنیکارمو پرس  دمیرس  شونیا  شیپ   ی. وقتبدمشما    به  شونوی . من نشون نجایا

بر تن فکر    یدر پا، لباس گل  یچکمه گل  دنید  با هستم.    زادهنعمتمن    نیی . گفتن بفرمادارم  کار  خودشون

با من شوخ ببخشی م  یکردم دارن   دکتر   با  مگر  آقاکرد گفت:    میصدابرگشتم. مجدداً    دی کنند. گفتم 

گفتن    ی برا  یحرف  گر،ید  و  کردم  تعجب  واقعاً.  هستم   زادهنعمت   دکتر  من  دیی بفرما ینداشت  کار  زادهنعمت
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 ی راه  لیاردب  از   دهیبا لباس اتو کش  لی...، من که با هزاران غرور و کب کبه، بدرقه فک و فام   نکردم  دایپ

  ه یشب  ی اذره  بشوم  و  اموزم یب  تا  بشکنم  یکل  دیبا  دمیفهم  که  بود  جاناهم زد.    خشکمدانشگاه شده بودم  

 ...،  استاد

 برگشت   حال  در  را  استاد  تابستان  گرم  ی روزها  از  یکی  در  بودند،  المالتی ب   از  انتیص   به   دی مق  یلیخ  شانیا

  ،. استاددندیپرس  یپژوهش  ی ملحق شدم از کارها  شانی. من هم به ادمی د  دانشگاه  مسجد  از  ظهر  نماز  از

ما هم طبق معمول    ره؟ یم   شیکارها چطور پ  ،بود که بپرسن خب  نیا  یشان بعد از احوالپرسکالم  هیتک

من خواستم    م،یکردیم   فی را تعر  میداده بود  انجام  شانیمالقات با ا   نیکه بعد از آخر  ییتمام کارها  یستیبا

بود که از   یسرخ درشت  بیس  کیاستاد خسته باشند. دستم    وقت نهار است احتماًل  دمید  ،کنم  فی تعر

دانشگاه چ پرس  دهی باغ  بهشون،  دادم  آورد  دن یبودم  استاد  رچقد  ؟ی از کجا  رنگه، گفتم  باغ   ،خوش  از 

 میری گ  یالمال هست همان حقوق را مت یبرگرداندند به خودم، گفتن مال دانشگاه ب  عیسر  دم،یدانشگاه چ

 خدا را هزاران مرتبه شکر...، 

کرد.  یم  ی گذارهیسرما  یلیخ  تیبرا  ی کردیاگر اعتمادش را جلب م  اماسخت بود،    اعتماد استاد واقعاً  جلب

 بود  وجودم  در  یقبول  شعف  و  شور  آن  هنوز  هست  ادمی  د،یریبگ  ادی  را  نوشتن  کردنیم   هیتوص  شهیهم

خودم نسبت    ی و عالقمند  یزدگاز ذوق  ی. کلکنم  شروع  را  یسینومقاله   خواهمی م  گفتم  رفتم   استاد  شیپ

 بودند، گفتند:  رایبا گوش شنوا پذ  ، استاد هم شهیکردم. مثل هم فیله تعرأمس نیبه ا

که نگارش   یمقاله پژوهش  نیها اولکرد، بعد از مدت  دی عمل با  ،آسان است  یهمه چ  ،مذاکره  زیپشت م  

استاد بودم تا   ش یمقاله پ  شیرایجلسه جهت آموزش و و  12از    شیاستاد دادم. ب   لیکرده بودم بردم تحو

   .میخود را آماده ارسال به مجله نما یمقاله دوره علم نیاول

زمان مصاحب  جلسات،  ترک ا  ،یعلم  ی هاه در  با  در    ی متعدد  یو علم  یی اجرا   ی هادر سمت  نکهیاستاد 

 نیا  یو استرس  یروح  ی راهنما بار فشارها  دیکه وجود اسات  یعلم  ی هادانشگاه بودند، در زمان مصاحبه 

جلسه   شد،ی خود استاد م  ی نوبت مصاحبه دانشجوها  یمواقع وقت  نیدر ا  کنه،ی جلسات را از دانشجو کم م

خودش از خودش بتواند دفاع کند.    دیکردم با   ت یکه من ترب  ییگفتند دانشجویم  شانیکردند ایرا ترک م
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 کردن   شنا  خود  تا  می کنی مپرتالطم رها    ی ایشما را در در   گفتنی بود، م  م یکه ما همراه شما نخواه  شهیهم

 . م یتان هستمواظب دور، از ماو  یبه مقصد برس  و ی ریبگ ادی را

 خواهد   موفق  شاگرد  آن  و  خوشبخت  استاد  آن  باشد  ی دل  اگر  شاگرد  و  استاد  رابطه  بودند  معقتقد  استاد

به    انش،یدانشجو   یعلم  ی هات یکه عالوه بر مسئول  مینما  ادی  ی به عنوان پدر  استاد،  از  است  خوب   چه  .بود

 تان یفردا  یزندگ  گری اریامروزتان    یداشت زحمات علم  د یکأت  شه یهم  داشت،آنان هم توجه    یشت یدغدغه مع

استاد    میگویو امروز م  د،یآن روز خواهد رس  دی هست صبر داشته باش  نی الراحمخواهد بود و خداوند أرحم 

 . حق بوده استه ب میدی که از شما شن یهر کالم

 جذب  مصاحبه  در  شرکت  جهت   استاد  از  یوقت   هست  ادمی  بود، خدمت به وطن    شیهاتمام دغدغه  استاد

  د ی هم خاک وطن هست برو  جاآن:  فرمودند  استاد  نمودم  اجازه  کسب  یل یاردب  محقق  دانشگاه  یعلم  اتیه

  ی مل  سطح  در  یاهیگ  کیژنت  ی هاچهره   نیترشاخص  از یعلم  مرتبه  و  شان  ثیح  از  استاد  .دیو آبادش کن

 عشق   بوده،  اخالق  و  ی تخصص  پربار   می تعال  به   خته یآم  شان ی زندگ  عصاره  و   حاصل  هستند،   یلالملبین   و

 .باشد یم شانیا دیکأت مورد همواره  مردم، به غیدریب محبت و ی ورز

 که   قدر  نی هم  د،یکوش  ما  ی سعادتمند  در  یسع  مدام  که  روانمان  پرورنده  از.  است  دشواراستاد    حال  شرح

 ... دارد ی م مانروشن ادشانی همواره

 ــیر یک اصل که ناگفته نهاد ـغ    دانست آموخت مرا         هر چه می 

 داد ـن یاد نـــاد به محیف استـ        ن     ـو دانستــاد نکـدر استـــق
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 (ماست عدم ما یخاموش که میموج م یرینگ آرام که میآن از زنده ما

 نژاد ینلیز لیخلیادداشتی از آقای دکتر

 گرگان( یعیو منابع طب یکشاورز علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو)

. بودم  اصفهان  یصنعت  دانشگاه  در  نباتات  اصالح  شیگرا  ارشد  یکارشناس  مقطع  ی دانشجو  1377  سال  در

  در  نامهانیپا  انجام  امکان  تا  رفتم  رشت  شهر  در  برنج  مؤسسه  به  دوستان  هیتوص  به  نامهانیپا  انجام  ی برا

  سییر   زمان  آن   در  زادهنعمت  دکتر  ی آقا.  شدم  آشنا  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  با  که  کنم  یبررس  را   مؤسسه  نیا

 شگاهی و سپس در آزما  مؤسسه  نینامه کار من در مزرعه اانیموضوع پا نیی بودند و پس از تع  مؤسسه نیا

 آن شروع شد.   ی وتکنولوژیب

  چطور   که  شود  آشنا  شانیا  ی کار  هیروح   با  کی نزد  از  تا  شد  من  ی برا  ی خوب  یفرصت  نامهانیپا  نیا  انجام

  شخصاً  ی امزرعه  شاتیآزما  انجام  مراحل  در  کندی م  ی سع  شیهات یمسئول   به  توجه  با  ارشد  ریمد  کی

 شان یا  که   بود  نیا  ی کار   هیروح  نیا  ل یدل.  دهد  قرار  خود  نظارت  تحت  کینزد  از  و  باشد  داشته  حضور

 بودند  موفق   ار یبس زین راستا  نیا  در  که شود   دیجد  ارقام  یمعرف   به   منجر قاتشانیتحق  جهی نت خواستندی م

  توجه   مورد   چنانهم   من  ی برا   شانیا   از  که   هچآن.  نمودند  یمعرف  کشاورزان   به  را  ی ادیز  برنج  دیجد   ارقام  و

 مطالعه  به   اق یاشت   کنار  در  شگاهیآزما  و  مزرعه  در  ی دانیم   کار  هیروح  کردم  مشاهده   کمتر  آن   از  پس  و  است

 عبارت   به.  بود  شانانیدانشجو  و  خود  یعلم  ی هاپژوهش  در  آنها  ی ریگبکار  و  یعلم  تازه  و  دیجد  مطالب

  نوع   و  طبرستان  ی وتکنولوژیب   پژوهشکده  تأسیس.  گرفتندی م  کاره ب  هم  با  را  عمل  و  علم  شانیا  گرید

 ک ی ژنت  علوم  به  شانیا  مطالعات  دامنه.  است  ادعا  نیا  بر  یمحکم  لیدل  خود  شودیم  جاآن  در  که   یقاتیتحق

 نظر  صاحب  زین  تکامل  جمله   از  یستی ز  علوم  موارد  گرید  در  و  شودینم   محدود  نباتات  اصالح  و  یاهیگ

 .کرد باز را یمشکل هر گره توانی م  پشتکار نیا با و هستند  ریناپذی خستگ و دانیم مرد شانیا. هستند
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 یعرفان رحمان  دکتریادداشتی از آقای 

 ( کشور برنج قاتی تحق مؤسسه یعلم اتیه)

  محققان   و  دیاسات  دانشمندان،  بزرگداشت  ی برگزار  در  نخبگان   ادیبن  ستهیشا  اقدام  از  دانمی م  لزم  ابتدا

 و   دانشمندان   و  دیاسات  خاطره  و   ادی  داشتن   نگه  زنده  در   ی مؤثر  گام  ناًی قی  حسنه  سنت  ن یا.  مینما  تشکر

 اسطوره  نیا  زادهنعمت  یقربانعل  دکتر  با  من  ییآشنا  سابقه  . است  دانش  و  علم   به  نهادن  ارج  کالم  کی  در

در آن زمان  تازه   شانیا  که  .1375  سال  ی عنی  قاًیدق  و  1370  دهه  به  گردد  ی برم  لت یفض  و  دانش  و  علم

ف دانشگاه  برنج    نیپ یل یاز   معاون   عنوان  به   و.  بودند  برگشته  ی دکتر   مدرک  افتیدر  با (  IRRI)مؤسسه 

 . بودند  تیفعال مشغول رشت در برنج مؤسسه یپژوهش

 سرباز   عنوان  به  1375  رماهیت  در  بودم،  کرده  افتیدر   را  خود  ارشد  یکارشناس  1374  سال  در  که  هم  من  و

 . شدم برنج مؤسسه وارد  تات سازمان  هیبورس  با  فهیوظ

 گاه یجا  از  ،یعلم  منزلت   نظر   از  هم  و  سی تدر  در  هم  توانمند  ی استاد  عنوان  به  زادهنعمت   دکتر   ی آقا  جناب

 کا، یامر.  علوم  انجمن  ،ی دکتر  مدرک اخذ  از  پس   هیاوّل  ی هاسال   همان  در .  هستند  و  بوده  برخوردار یعیرف

 ستی ب   از  ش یب  کنون  تا   سال  آن  از.  رفتینپذ  شانیا  یول  کند  یمعرف  سال  استاد  عنوان  به  را   شانیا  خواست

 ی علم  جامعه  به  و  کرده  تیترب  محقق  و  دانشجو  صدها  دیشا  ای  و  هاده  فرزانه،  استاد  نیا  که  گذردی م   سال

 . است داشته عرضه

به عنوان مدرس و معلم شناخته شود او را به عنوان   نکهیقبل از ا  لیدبی ب   تی استاد فرزانه و شخص  نیا

معاونت    ی قاتیتحق   میبه همراه ت   1370ارقام برنج نعمت و ندا در دهه    یشناسند معرف یتوانمند م   ی محقق

چنان به عنوان ارقام پر محصول  سال هم   ست یاوست که پس از ب  ی مؤسسه برنج در مازندران از شاهکارها

و برکت    اریارقام برنج روشن، شهر  یمعرف  زیها نسال   ن ی. و در اردیگیقرار م   نیمورد استفاده زارع  ی فیک

 :  یستیز ی کودها یو ثبت اختراع دانش فن 

 نخبگان( ی مل ادیبن شیجشنواره رو دهیو اختراع برگز انیصول دانش بن)مح نیپیوتریب  یستی( کود ز1
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محقق توانمند است. انصافاً    نیا  ستهی( هم از اقدامات شاانی )محصول دانش بن  وفسفویب   یستی( کود ز2

پدر   یدر حوزه برنج با اقدامات پژوهش  ژهیوهب  قیدر حوزه پژوهش و تحق  زادهنعمت اقدامات جناب دکتر  

  آن   که  چنانهم .  است  سهیمقا(، کامالً قابل  Yuan Longping)  نگیلونگپ   وآنی  نیبرنج در چ  دیبریعلم ه

  دکتر  ی آقا  دهد  نجات  را  انسان  هاونیلیم  جان  دیبریه   پرمحصول  ارقام  یمعرف  با  توانست  فیشر  انسان

 ژه یوه ب کشور نیا برنج یاراض از هکتار هزار  ها ده سال ی هاسال   که مناسب ارقام یمعرف  با زین زادهنعمت

  واردات   کاهش   و  کشور  برنج  نی تأم  در  هم  کشاورزان  اقتصاد  در  هم  توانست  افت ی  اختصاص  آن  به  مازندران

 .دینما فایا ی مهم نقش   برنج

  پژوهشکده   تأسیس  که  بس   نی هم  پژوهش  عرصه   در  زاده نعمت   دکتر   ی آقا  جناب  ی توانمند  ان یب  ی برا

 شان یا  شخص  اقدامات  از  طبرستان  یفناور  ستیز  و  کیژنت  پژوهشکده  به  آن  ارتقاء  و  مرکبات  و  برنج

 . است

  نه   سالها  نیا  در  شانیا.  است  کم  شود  انیب  شانیا  یقاتیتحق  و  یعلم  تیشخص  از  حوزه  نی ا  در   چه  هر  حقاً

  نقش  در  کدام  هر   که  اند   کرده   ت یترب  گوناگون   ی ها  عرصه  در  را  ی ادیز  محققان  بلکه  برنج،   ارقام   تنها

 . هستند عام و خاص زبانزد یپژوهش و یعلم ینیآفر

  صبور،  اریبس  خانواده  در  زادهنعمت  دکتر  استاد  ی رفتار  سلوک  نظر  از  دارم  یآگاه  نجانبیا  که  ییجا  تا

  اتفاق   کمتر.  نوازند  مهمان  و  دار  سفره  اریبس  شانیا   ی فرد  ی هایژگیو   از  ی کی.   هستند  مهربان  و  طبع  شوخ

 شان یا  الیع  ی صبور  و  حوصله  از  دانمیم  لزم  البته  که  باشد   نداشته  مهمان  منزل  در  شانیا  یشب  افتادی م

 . افتییم تحقق شانیا الیع کمک  با صفت نیا دیتردی ب  که کنم ادی

 حال   نیع  در  یول  ،ی جد  اریبس   زین  همکاران  با   کار  طیمح  در  سلوک  و  رفتار  نوع  نظر  از  زادهنعمت   دکتر

  همکاران  با  کار  طیمح  در  ساده  و  متواضع  اری بس  گاه،یجا  تیرعا  ضمن  استاد.  هستند  و  بوده  مهربان  و  رئوف

 . کنند قضاوت ای و دهند نظر اشخاص  مورد در شانیا م یدیند هرگز و کردند یم برخورد

 کالن   ی هابرنامه   در  ی اثرگذار  نقش  مهم  یتیریمد  ی ها  گاهیجا  در  همواره  زادهنعمت   دکتر  که  کهییجا آن  از

 یبرا  دارم  خاطر   به.  اندبوده   ریگ یپ   و  مصمم  و  همراه  اری بس  یسازمان  ماتیتصم  اتخاذ  در.  اند   داشته  کشور
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 کرده   انتخاب  یداخل  امورات  ی ریگی پ  مسئول  را  نفر  کی  کشور،   برنج  قاتی تحق  مؤسسه  در  امور  ی ریگیپ

 یریگی پ   مجدانه  را  است  شده  محول  آنها   به   که  ییکارها  که   کردندیم   سفارش  زین  را  گرانید  و.  بودند

 د یبا یعنی ) (نخرنه جو په غومیپ اسب) که کردند؛ی م اشاره مازندران المثلضرب به مورد  نیا  در و ندینما

 جنگ   ی هاجبهه  در  حضور   م یتصم  با   ز ین  مقدس  دفاع  دوران   در  شانیا  ی طرف  از.(  بود  ی جد   ی ریگیپ  در

 دفاع نمود.  یاز آرمان انقالب اسالم ی جینمود و به عنوان جانباز بس  فایا یلیبدیب  نقش نیمتجاوز هیعل

  ی نی که در راه اعتقادات د  ،یجیبس  ی متشرع و دانشمند  ن،یمعتقد، متد  ،ییول   ی استاد  زادهنعمت   دکتر

 ی استاد به قرآن و اسالم و سلوک ال   یفرهنگ  شیگرا  نهیعمل کرده است در زم  ی جهاد  صورت   بههمواره  

   بایز  اریبس   یدارالقرآن را با سبک   یخود، مؤسسه فرهنگ   یدر ملک شخص  شانیبس است که ا  نیاله هم

را  آن  تیریو مد  تیهدا  تأسیسپس از    ینهاد و حت   انی)زادگاه خود( بن  لیقراخ  ی در سه طبقه در روستا

 دار است.عهده  ینیو د یدر جهت نشر فرهنگ اسالم یشخص نهیبا هز زین

است که    تیریمد  ستمی اقتضاء س  یگاه  ی کار همواره مهربان و دلسوز بودند. ول  طیدر مح  زادهنعمت دکتر  

  یو زمان  ی ا هرگاه در جلسه  یعنی  «پدر جان»بود به نام    ی ادکتر کلمه  ت ینقطه عصبان   شود. اما   یعصبان

کلمه را  نیو هر وقت ا «پدر جان»کردن به گفتن کلمه ی شدند شروع می م  یعصبان  یدکتر از دست کس

 !! میزیاز مهلکه بگر دیکه اوضاع خرابه و با میدانستی گفتند ما می م

مردم   ندهیبه عنوان نما  یوقت  یو حت  ریها در کسوت محقق، استاد، مدکه سال  ی فرد  نهیسخن گفن در زم

 و   یت یریمد  ،یعلم  مختلف  ی هاگاهیبه طور خالصه در جاو    یاسالم  ی قائم شهر در مجلس شورا   فیشر

  که  الطراف   جامع  ی فرد   زادهنعمت   دکتر  گفت  توانی م  امّا.  است  سخت  اریبس  است  داشته  نقش  یاس یس

  ی محقق  عنوان  به.  نمود  فایا  آن  در  ی اثرگذار  نقش  یزمان   مقطع  هر  در  و  داشت  قرار  که  یگاهیجا  هر  در

 علم   از  ی برخوردار   با   یستی ز  ی کودها  دیتول  و  جامعه  ی برا  مناسب  برنج  رقم  نیچند  ی معرف  با  توانمند

 ی درس  مرجع  عنوان  به  کتاب  نیچند  نیتدو  و  درس  کالس  در  نمونه  استاد  عنوانبه   ،ی وتکنولوژیب

 ی برا   رخواهیخ  و  مهربان  حال  نیع  در   و  توانمند  ی ریمد  عنوان  به  زین  تیریمد  گاهیجا  در   و  انیدانشجو

  به  زین  دوستان  و  خانواده  انیم  در  و  ی اخرو  مسائل  ت یرعا  و  ی ورز  نهیک  گونه  هر  از  دوره  ب  و  مجموعه
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 عنوان   به   است  شانی ا  شخص  خاص  جامع،   یژگیو  نیا  و  .همه  ی برا  رخواهیخ  و  گذشت  اهل  ی فرد  عنوان

.  است  کرده  ینید  فرهنگ  و  دانش  و  علم   صرف  را  خود  عمر  تمام  که  مدارتیول  و  نیمتد  ی دانشمند

 . باشد نگهبان و حافظ شیخدا
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 و من  زادهنعمت   یدکتر قربانعل

 ( رانی انجمن برنج ا ریو دب ره یمد تیهئ  سیرئ) ق یشا زاده یعل لیجم

 ن یپی لیاز سفر ف  یاضیو شادروان قره   شانی زاده از زمان بازگشت انعمت  ی نعلامن و جناب دکتر قرب  ییآشنا

 ی المللن یب  قاتیشده و در مرکز تحق  جاآنعازم    لی ادامه تحص  یبرا  ، یکالنتر  یسیبود که با مساعدت دکتر ع

 .( موفق به اخذ درجه دکترا شده بودندیری برنج )ا

ستاد را عهده دار    نیا   یریبه شدت فعال بود و من سمت دب  ، یها، ستاد برنج وزارت کشاورزآن سال   در

به   برنج کشور، منصوب شدند، قهراً  قاتیتحق  مؤسسه  استیزاده، به رنعمت  یدکتر قربانعل  ی آقا  یوقت  .بودم

 .افتی یشتر ی شدت ب شانیمن با ا یستاد درآمدند و همکار  نیدر ا تیعضو 

و کارش و به   یلیبود آگاه و مسلط به رشته تحص  یاستوار بود. فرد  دشیبر عقا   شهی، همزاده نعمت   دکتر

دارد! حرف   یو چه سمت  ستی او مهم نبود که طرف مقابل بحث ک  یکرد. برا  یدفاع م  دش یشدت از عقا 

 .نشاند یم یحق خود را به کرس

درآمدند عاشقانه و   ره یمد  ئتیدر ه  تی به عضو   ران، یانجمن برنج ا  تیدوره فعال  نیو دوم  نیدر اول  شانیا

  .اعضا بودند  ریدر کنار سا انهمیصم

انتخاب   یاسالم  یمردم قائمشهر در مجلس شورا  یندگیبه نما  شانیا  ره، یمد  ئتیه  تیدوره فعال  نیدوم  در

نداشتند. در اواسط دوره احساس کردن حضورشان در مجلس موثرتر   بتیهرگز، در جلسات غ  یشدند. ول

 .انجمن کمرنگ شد  ره یمد ئتی باشد، لذا حضورشان در جلسات ه

انجمن   ایو    شدیکنندگان برنج احساس م  دی از تول  تیارتباطش با من مستمر بود و هرگاه لزوم حما  کن، یل

 .در کنارمان بودند د، دنیدیم یرا در مجلس ضرور  یبخش انجاملزوم  ران، یبرنج ا

برنج که توسط انجمن   جدهمیچهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و ه  یها  شیهما  ی زمان برگزار  در

از    یبه عنوان عضو   د، یبرگزار گرد  یسار   یعیو منابع طب  یدانشگاه علوم کشاورز  یبا همکار  ران، یبرنج ا

 ی نکته که حت   نیاباشد ذکر    یا  هیحاش  دیشا.  دندینورز   غیدر  یهمکار  چگونهیاز ه  ش، یهما  یستاد برگزار

  ق یو استمرار توف  یسالمت  یارزو  شانی من نهادند. برا  اریدر اخت  ش، یهما  رخانهیدفتر کارشان به عنوان دب

 دارم
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 عمارلویادداشتی از آقای دکتر 

 ( زنجان  دانشگاه)هیات علمی 

 

 علم   نمونه  ی انسان  زادهنعمت  یقربانعل  دکتر   ی آقا  جناب:  دهمی م   یگواه  و  کنم ی م  عرض  کوتاه  یجمالت  در

  متعهد؛  و  یارزش  ی دانشمند  فکر؛  خوش  و  قلب  خوش  خداباور؛  مند،  توسعه  ی تفکر  با  مان ی ا  و  اخالق  و

  د یاسات   معدود  از  جمله  کی   در  و  دانشجومدار؛  و  ریناپذی خستگ  ی پژوهشگر  خته،یفره  و  دلسوز  یمعلم

  متعهد   شمندیاند  نی ا  محضر  از  تلمذ  ق یتوف  به  بنده  و  بوده  ایدن  و  کشور  پژوهش  و  قیتحق  کار  ی پا   و  یعلم

   .کنمی م  افتخار عمل و کار به

 در  یحت  لزم  میتکر  شان ی ا  پرعزت  اتیح  زمان  در  است  دیام  و  فرموده  عطا  ی سالمت  شانیا  به  خداوند

 .م ینکن برگزار حاصلیب ی ادبودهای رمان؛یذخا رفتن از پس ناکرده ی خدا و آمده عمل به  ی کشور سطح
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 ی آقاملک ییکربال یتق محمد دکتریادداشتی از آقای 

 ( برنج کشور در مازندران  قاتیتحق مؤسسه یعلم هیات عضو)

 

برنج کشور در مازندران سابقه    قاتیتحق  مؤسسه  یعلم  هیاتعضو    یآقاملک  ییکربال  یمحمد تق  نجانبیا

با حضورشان   زادهنعمتباشد.جناب دکتر  ی برنج آمل م  قاتی تحق  ستگاهی در ا  1369بنده، از سال  ییآشنا

ا برا  قاتی تحق  ستگاهیدر  در   یمدت  خیپژوهش در خصوص ارقام ندا و نعمت بود. از آن تار  ی برنج آمل 

. ارتباط ضمن م یداشت  ی و همکار  تیهمکار فعال به عنوان    1379  تیلغا  1374برنج از    قات یتخق  مؤسسه

  ستگاهیدر مزرعه ا  شانی با ا  دارمید  نی. اولمیبا هم رفت و آمد دار  یعنوان دوست خانوادگپژوهش به  تیفعال

  یا ه جنگ بود با ارادهه همانند جب شیبرا د یو ساده انگار جهاد در تول یج یبرنج بود با لباس بس  قاتیتحق

  تیکارگر مزرعه فعال  کیبرنج کشور همانند    د یتول  شی افزا  ی مناسب برا  ی هانسبت به انتخاب بوته  ی قو

کردند.    یکمتر ورود م  زاریشال  طیاز کار شناسان در شرا  یبعض  النیبرنج گ  قاتیتخق  مؤسسهداشت. در  

و امورات و    شدیم  زاریوارد شال  کردی م  از یاحساس ن  یاوقات وقت  یهم بود گاه  مؤسسه  سیی ر  یدکتر وقت

به    انتخاب بوته و برداشت برنج را شخصاً  شات،یارقام برنج در آزما  ی کارنشا  رینظ   یپژوهش  ی هافعالیت 

و   شانیاز کارشناسان به ا  ی . بعضدادیم   انجامهمراه با کارگران مزرعه و کمک کارشناسان    م یطور مستق

شان شودی و کارکردن با کارگران باعث م   تیریمدل مد  نیگفتند ای کردند و می انتقاد م  تشیریروش مد

وارد مزرعه   شهیپس کارشناسان هم هم  نیکند و کارگران انتظار دارند از ا  دای تنزل پ  تیریمد  گاهیو جا

کارگران داشت و آنها نه تنها    ن یدر ب  یخاص   تی روش محبوب  نیبا ا  زادهنعمت که دکتر    ی شوند، در صورت

با    یخاص   ت یمیو صم  ی بلکه همواره عالقه و دوست  کردندینم  احساس  ت یریخودشون و مد  ن یب  ی افاصله

که   ی و کمک کارشناسان داشت به طور  ی کارگر  ی هارویدر دل ن  ی اژهیو  گاهیداشتند، دکتر جا  شانیا

 زاده نعمتاستاد    کنم یمن فکر م   گرید  ی تبه عبار  شدیآنها کمتر احساس م   ی کار و مشکالت برا  ی سخت

در   زاده نعمت دکتر    ی قاآنمود. جناب  ی ها عمل مو سردار دل   دانیمرد م  یمان یسل  د یبر اساس الگو شه

  ت یدهه فعال  کیبه    کیکه بعد از نزد  ی طورتالش بود به کوش و پرسخت  ش،یانددور  یپژوهش  ی هاکار
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متاسفانه    ،دینما  یبرنج ندا و نعمت را معرف  دیخود را تحت عنوان ارقام جد  ی هافعالیت   جهینت   یپژوهش

  ی بافی و بعدا منف  ادیسابق انتقاد ز  ی محدود در وزارت کشاورز  دگاهیبا د  انیریاز کارشناسان و مد  یبعض

و خوردنش سخت است. دکتر   نییپا  ار یبس  ت یفی گفتند از لحاظ کی نسبت به رقم برنج ندا داشتند و م

رقم در جواب    نیمناسب ا  پخت نسبتاً  تی فی برنج ندا و ک  ی دو برابر  دیتول  ل یبا توجه به پتانس  زادهنعمت

 تر از خوردن گلوله دشمن است!  نوع برنج ها سخت  نیخوردن ا  ا یآ کردی سوال را مطرح م  نیآنها ا

  چنانم ه بختانهخوش گذرد،ی م ندا رقم یمعرف از  دهه دو  از شی ب که است استاد یشیانددور  از  نشان نیا

 و   گلستان   ی هااستان  در  ژهیو  به  رانیا   زمانیعز  کشور  در  مطلوب  تیف ی ک  با  و  محصول  پر  رقم  عنوان  به

 پخت   تیفیک  دادن  نشان  یبرا  زادهنعمت  دکتر  جناب.  کندیم  فایا  کشور  دیتول  در  ییسزابه   نقش  مازندران

 دعوت   شانیا  منزل  در   رانیمد  و  نیمعاون  اتفاق  به  ی کالنتر  دکتر  ی آقا  وقت  ی رکشاورزیوز  ندا،  مطلوب

  شخص  مخصوصاً  مهمانان  استقبال  مورد  و  کرد  پخت  را  ندا  برنج  رقم  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  همسر  شدند

اعتقاد    زادهنعمت دکتر    جناب  .دارد  یمحل  ارقام  با  یپخت  تشابه  چقدر  که  کردند  تعجب  و  گرفت  قرار  ریوز

 زمان یبرنج در کشور عز  ییبه خود کفا  میتوانی نگرش م  ر ییباور است که ما با تغ  نیهنوز بر ا  داشت و

با توجه به   شدند،  یمعرف   شانی ا  تیو هدا  ی روشن به رهبر  راًیندا و اخ  ری پر محصول برنج نظ. ارقام  م یبرس

 یدو برابر محصول نسبت به ارقام محل  دیتول  ی اقتصاد مقاومت  طیدر شرا  یبه ارقام محل  کینزد  تیف یک

 شان یا  تیهدا  و  مشاوره  با   ی قو  و  مدت  بلند  ی ز یربرنامه   و  یهماهنگ به    از ین   ی برسد. ول  ییکشور به خودکفا

 . شود محقق کشور در کی نزد ندهیآ در خدا لطف به است د یام که دارد ازین
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 "ست ین تو داریخر که نباشد چی عاشق نشود        مگرش ه و  ندی خود که باشد که تو را ب"    

 کالگر زاده  نیحس اباصلت دکتریادداشتی از آقای 

 (مازندران دانشگاه ،یمولکول و ی سلول یشناس  ستیز استاد)

  ران؛ ی ا یشناس ستی ز انجمن رهیمد اتی ه عضو، Journal of Genetic Resources  یسیمجله انگل ریمسئول و سردب ری)مد 

 (یفناور و قاتیتحق علوم  وزارت یزیر  برنامه و  گسترش یشورا  یستیز علوم  یتخصص  کارگروه عضو 

 

بزرگ و   یکه انسان  ،یلیقراخ  زادهنعمت  یدکتر قربانعل  یتی کردن در مورد مقام و شاکله شخص  صحبت

جهت    نیرا وصف نمود بلکه از ا   شان یشود ایکه نم  ستی ن   یبدان معن  نی دشوار است. ا  یوارسته است، کم

را با قلم قاصر،    شانیباشد و ا  شانی ا  ی وال   تیشخص  انگریو ب  ستهیرا بکار برد که شا  یفیاست که چه توص

 اداء کرد.  زیکه حق مطلب را ن ی طور دیکش ریبه تصو ندگانیآ ی برا

زمان گرددیم  بر  1380  سال  به  شانیا  با  نجانبیا  ییآشنا  مبدا ا  ی .  نباتات   شانیکه  را در گروه اصالح 

جذب، مالقات کردم،   ی گروه به منظور مصاحبه برا  ی بار در شورا  نیاول  ی برا  ،ی سار  ی دانشکده کشاورز

. اگر چه افتخار نداشتم در آن گروه به عنوان افتمیمعلم و استاد    کی   یو واقع  ین یرا مصداق ع  شانیا

در ارتقاء علم و دانش    شانیوقفه ای شان تلمذ کنم. اما شاهد تالش بیا  تیهمکار کنارشان باشم و در مع

 بودم.   ی سار یعی طب منابع و ی کشاورز علوم دانشگاه زیو ن  کیژنت ی در حوزه اصالح نباتات و مهندس

 جالله جل  اهلل  به  توکل  و  پشتکار  و  تالش  با  که  است  یخاص  ی های برجستگ  ی دارا   ز،یعز  زادهنعمت  پروفسور

 ن یآفر  افتخار  پژوهشگران  از  و  استان  سرآمد  یقاتیتحق  مختلف  ی هاحوزه  در  شانیا.  افت ی  دست  بدان

 و   من  1397  سال  بهمن  در  که  بس  نیهم  شانیا  ی رفتار  و  یاخالق  صیخصا  خصوص  در.  است  کشور

 بر  و  میبرس  لیقراخ  یروستا  در  شانیا  خدمت  به   کوتاه  ی دارید  ی برا  میگرفت   میتصم  دوستان  از  ی احد

 شان یا.  میشو آشنا  دانشگاه  از  خارج  در  شانیا  ی زندگ  با یکوتاه مدت  در  و  مهمان  شانیا   دولت  خوان  سر

 رو   ن یا  از.  است  امور  همه  در  شناسفه ی وظ  و  یانقالب  و  یاسالم  ی ها  ارزش  به  معتقد   و   نیمتد  وارسته،

  ، ک یزیمتاف   دانش  کنار  در  شانیا  رینظ   کم  دانش  و  علم  گری د  ی سو  از  و  شانی ا  ی وال   تیشخص  و  ادب  و  منش

  ک ی زی متاف  دانش  خصوص  در.  نمود  شی وال   تواضع  مجذوب  و  فتهیش  را  انیدانشجو   و  دوستان  گرید  و  من
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  یاله اسرار  و  کیژنت  حوزه در  که  شانی ا  یفیلأت  ی هاکتاب  از  یکی  یداور  افتخار  که  بس،  زین  نیهم  شانیا

  در   هم  ع یرف   قلعه  به   افتنی  دست   در  فضلشان  کتاب،   خواندن  بار  نیچند  از  بعد  داشتم،  عهده   به   را  بود،

 ی انمونه  شانیا  اهللانشاء  که  داد  سوق  مهم  نیا  به  مرا  شانیا  نوشته.  نمودم  حس  را  یاله  دانش  در  هم  و  علم

  ،یتندرست  ی آرزو.  باشندیم  بوم  مرزو  نیا  در  است،  اهلل   اءیاول  و  ایانب  رسالت   همان  که  کامل،  انسان  از

 . هستم خواهان جالله و جل اهلل درگاه از  را شانیا قیتوف  و یسالمت
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 اخالق  و علم استاد زادهنعمت دکتر

 این یعل فرامرز دکتریادداشتی از آقای 

 ی( کشاورز جیترو  و آموزش قات،یتحق سازمان بازنشسته  یعلم اتیه عضو)

 

گردد  ی بر م   1370به سال    زادهنعمتدکتر    ی با جناب آقا  نجانبیا  ییآشنا  نیسالم و احترام، اول  میتقد  با

 دم یگلستان به مازندران منتقل گرد  یع یو منابع طب   ی کشاورز  قاتیزمان من از مرکز تحقکه به طور هم 

مازندران   یعیو منابع طب   قاتیمرکز تحق  سییبه عنوان ر  یعیو منابع طب   ی از دانشکده کشاورز  زین  شانیو ا

با نگاه    ی به عنوان فرد  شانیاز ا  یتیجرقه برداشت شخص   شانیمن با ا  ییروز آشنا  نیشدند. اول  دهیبرگز

  لیعازم ادامه تحص  شانیا  ی. پس از مدت کوتاهشد زده    ش یمثبت اند  یجوانان و انسان  ی مثبت به ارتقا

آشنا و  نکش  ییشدند  درازا  به  آشنادی ما  ا  یی.  با  من  ا  ی وقت  شانیمجدد  ادامه    ی برا  زین   نجانب یبود که 

برا  قاتیتحق  یلالملبین   مؤسسهو    نی پیل یعازم ف   لیتحص  زاده نعمت حضور دکتر    نجانبیا  ی برنج شدم. 

بال در شروع ادامه   ی ا ه یروح  ی محکم برا  ی اپشتوانه   گانهی ب  ی در بدو ورود به کشور  رایبود ز  ییطال  ی فرصت

در دانشگاه    لیفراوان تحص  ی های بودن سخت  یهم اتاق  ل یبه دل  شانیبا ا  یروزبود. مصاحبت شبانه   لیتحص

متفاوت در دانشگاه را در   ی سیمشکالت لهجه انگل  زیو ن   ی آموزش  ستمی و تفاوت س   یتفاوت فرهنگ  رینظ

 یایسجا  ل یبود و به دل  زین  نجانبیدر واقع استاد اخالق ا  زادهنعمتکاهش داد. دکتر    اری کار بس  ی ابتدا

 شان یا  نجانب یکردند. از نظر ای م  نیرا تحس  شانیا  زیکشورها ن  گریمسلمانان د  ی حت  شانیا  ژهیو   یاخالق

از شاخص   شهیهم  گرید  ی کشورها  عهیش  ریها بودند و دوستان غبا رفتار و منش خود شاخص معروف

  خته یو دوست و دانشمند فره  شانیا  ی کردند. کار شبانه روز  ی م  ادی  یاسالم  ریدر اخالق و شعا  شانیبودن ا

قره بهزاد  دکتر  آزما  یاضیمرحوم  اسات  یلالملبین   قاتیتحق  مؤسسه  ی هاشگاهیدر  زبانزد  و   دیبرنج 

لزم جهت خدمت به کشور   ی کسب توانمند  ی برا  شانیا  ی ریناپذی خستگ  هیروح  نیبود و ا  انیدانشجو

 دهیبرنج کشور برگز   قاتیتحق  مؤسسه  استیبه ر  رانیبود. بعد از برگشت به ا  گرانیبخش د  زهیانگ   اریبس

سسات سازمان ؤم  هیبلکه در کل  مؤسسهنه تنها در    گاهیجا   نیاز سه سال حضور در ا   شی ب   یشدند و ط
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مدت   نیبودند. در ا  یقاتیتحق  ی پروژها  تیریاز نظر مد  قاتیدر تحق  نیتحول آفر   انیجر  ی الگو  قاتیتحق

 قات ی تحق  مؤسسه  شانینمودند و در زمان حضور ا  یم  ت یتحول فعال  جادیا  ی برا  ی رت شبانه روزبه صو  زین

  ز ین  نجانبیا   شان،یا  مؤسسه  استیاز دوره ر  ی سال و اند  کیالگو بود.    یقاتیتحق  ییایبرنج کشور از نظر پو

 شان یا  یبهره بردم. وقت  شانی ا  تیریمد   وهیبودم و از اخالق، علم و ش  شان یبه عنوان معاون در خدمت ا

  نجانبیشد که ا  نیبر ا  ریگردند تقد  دایکاند  یاسالم  ی مجلس شورا  یندگ ینما  ی گرفتند که برا  میتصم

 یا ی و سجا  لیبرنج گردم. بدون شک بهره بردن از فضا  قاتیتحق  مؤسسه  سییبه عنوان ر  شانی ا  نیگزیجا

 شه یداشت و هم  ی کشاورز  قاتیتحقدر    تیر یدو دهه مد  یط  نجانبیا  ینسب  قیدر توف  ینقش مهم  شانیا

 من بودند.    ی برا یخوب ی الگو شانیا رینظ  یو دوستان خوب شانیا

 و   علم  عرصه  در  توانمند  جوانان  پرورش  و   جوان  نسل  از   تیحما  شانیا  شاخص  ی های ژگی و  از  گرید  یکی

 نمودند   ی ریناپذی خستگ  ی ها تالش  جوان  نیمحقق  ی برا  یقاتیتحق  بستر  کردن  فراهم  ی برا  و  بود  قاتیتحق

  ن یهم  پشتوانه   به.  داشتند  فعال  حضور  یقاتیتحق  مزارع  و  هاشگاهیآزما  در  جوان  نی محقق  ی پا  به  پا  البته  و

 و  ضعف  رغمی عل.  داشتند  کشور   برنج  د یتول  ی راستا  در   زین   را  ی ریگچشم  ی دستاوردها  تاکنون  هاتالش

  ماً یمستق  که   نعمت  و  ندا   ر ینظ  یارقام  گذشته،  ی هاسال   ی ط  داخل  دیتول  از  تیحما  ی هااستیس  ی داریناپا

 کشور   برنج  دیتول  در  یریچشمگ  تحول  منشا  دیگرد  یمعرف  کشور  برنج  دیتول  عرصه  به  شان یا  تیریمد  با

 و   است  دادهی م  اختصاص  خود   به  را  کشور  برنج  سطح  از  یتوجه  قابل  بخش  هاسال   یبرخ   در  و  دیگرد

  نجانبیا  ی برا  مختصر  نیا  در  البته.  ردیگی م  قرار  کار  و   کشت  مورد  کشور  ی هااستان   هی کل  در  هم   هنوز

. ندارد   وجود  ی کشاورز  و  دیتول  عرصه  در  شانیا  ی کارها  ی اثرگذار  و  دستاوردها  ها،ی توانمند  انیب  امکان

  به   عشق   نظر  از  و  دانمیم  اخالق  و  تقوا  و  علم  در  شاخص  را  شانیا  نجانبیا  که   است  ذکر  قابل  انیپا  در

 . دانمیم  ممتاز ی تیشخص هن یم  به  خدمت عشق و هنیم
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 ا یاصف دکتر  جنابیادداشتی از آقای 

  ستگاهیا  در  بود   ش یپ  سال   40  ی ال  35  حدود  دیشا.  دارم  زادهنعمت  دکتر  ی آقا  جناب  از  ی اخاطره   کی  من

 نشسته   بودند  دیسف  روپوش   ی دارا   که  خانم  نفر  ده  حدود  جاآن  در  دمید.  داشتم  ی کار  آمل  برنج  قاتیتحق

آنها بود.    ی برنج کشت شده بود و در فاز گل دادن بودند جلوی  هابوته  آن  در  که  گلدان  ی سری  که  بودند

  نهایا  دمیرفتم و پرس  کیبرام جالب بود نزد  یلی. خداندیم  انجام  ی ریرگدو رگ  ی آنها کارها  ی داشتند رو

حال     در  زادهنعمت دکتر    ی است که توسط آقا  ی قاتیکار تحق  کی  انجام  ی برا  نهایهستند. فرمودند ا  یچ

 ا یکه در آن دارند تمام ارقام موجود برنج و    ی ریدو رگ گاست    یکیژنت  ی باشد. در اصل کار  یم  انجام

که پر   یرقم  کیکنند تا به  ی گرفتند را در هم ضرب م  ی ژن جهان  ی هاکه از مرکز بانک   یاز ارقام   یبعض

بود.   یو اساس  ییربنایکار ز  کیکار    نیباشد، برسند. ا  را داشته  یرانیبرنج ا  تیف یمحصول، خوش پخت و ک

به    ی قاتی کار تحق  نیارشد دانشگاه مازندران بودند و ا  ی کارشناس  ی دانشجو  در آن مقطع احتماًل  شانیا

 زادهنعمت   دکتری  که آقا  یو پرزحمت  ی اساس  ، ییربنایکار و تالش ز  نیا  بود.  یینامه دانشجو  انیعنوان پا

 یهارساله  در  مخصوصاً  شد  ییالگو  کی  عنوان  به  من  ی قاتی تحق  یزندگ  در  شهیهم  آن  از  بعد  دادند  انجام

  در   یواقع  محقق  هی  که   است  من  دگاهید  نیا.  بدهد  انجام  و  دینما  انتخاب  را  جامع  کار  کی  دیبا  ی دکتر

 ان یپا  ی است که برا  یقیتر آن تحقدهد اما از همه مهم  یم  انجام  ی ادیز  قاتیتحق  عمرش  ی هاسال   طول

 دهد.    یم انجاماش نامه 

  جامع   و  کامل  کار  کی   دیبا  و  رندیگی م  رادیا  ازش  و  نندی شنیم  دورش  یینها  دفاع  در  ندیآی م  نقاد  عده  کی

 . باشدیم ی ضرور و مهم  اریبس  یلیتحص مختلف مقاطع ی هانامه انیپا به دادن بها نیبنابرا  .بدهند انجام

  قاتیتحق  مخصوصاً  یقاتیتحق  ی هافعالیت   مختلف  ی ها  بخش  در  تا  شد  من  ی برا  ییالگو  کی  نیا  به هرحال

 . کنم کار آنها ی رو  و انتخاب را ارزشمند و بزرگ ی هاهپروژ  می لیتحص مقاطع 

  تهران   دانشگاه  در  امارشد   ی کارشناس  نامه انیپا  ی رو  داشتم  1369  سال  در  مینما  انی ب  کوتاه   مطلب  کی

 م یدکر   برخورد  مازندران  استان  استان  در  مخصوصاً  کشور  در  یخشکسال  کی  به  سال  ان  در  کردمی م  کار

از   یلیترک خورده بود و آب هم نبود خ  ییهان یو زم  زارهایشال  از  یلی خ  که  حال   دیرس  ذهنم  به  من  و
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دادم  ی م  انجامنامة خودم را  انیمرحله من داشتم پا  نیا  ی به گل ننشست و دانه نبست تو  ها اصالً  یشال

استفاده   یکشت شالی  خزر برا  ی ایاز آب در  م ییایاومدم فکر کردم که ب  میکه چکار کن  دیتو ذهنم رس

 زان یخزر( م   ی ایدر  ی)فاز جنوب  گرید  یو جاها  و آستارا  النیگ  رآباد،یخزر از بندر ام  ی ایمنتها آب در  می کن

   نیریآب ش  ی ورود   زانیبسته به م   5/18و    18تا    متریبر سانت  منسیز  یلیم  16مختلف دارد از    ی های شور

 ن نقطه دارد.آبه 

  از   ی سر  کی  انجام  جهت  و  داشتم   یم   بر  آب  ی تریل  20  ی هاظرف   در  رآبادیام  بند   از  منظور  نیا  ی برا

 شن ید یرم   تویفا  یقاتیتحق   کار  جاآن  در  و  بردمیم  تهران  دانشگاه  ی کشاورز  دانشکدة  به  یقاتیتحق  ی کارها

 .نمودم آغاز را اهانیگ توسط آب اصالح  ای( ییزدای )شور

 مختلف  قاتیتحق  انجام  با.  است  جهان  سطح  در  متداول  متد  کی  نی ا  ییاجرا  و  یقاتیتحق  ی فازها  در

 نکه یا  از  قبل  ییها  کانال  از  عبور  از  پس   و  میریبگ  ایدر  از  را   آب  که  مینما   دایپ  دست  یفرمول   به  توانستم

. میبکار  یاز آزول و عدسک آب  یآن مخلوط  ی متر رو  50چهل تا    مساحت  در  مثالً  بشود  برنج  مزارع  وارد

 ی ال   60حدود    ی ریمس   ی بود پس ط  17تا    16  نی که ب  ی آب ورود  ی عمل مالحظه شد شور  نیا  انجام با  

 بر  را  روش  نیهم  توان با آن آب برنج کشت نمود.ی نمود که م  دای کاهش پ  ی ریگمتر به طرز چشم  70

  ی رنگ  مثال  دفعه  هر  که  فاضالب  ی ورود  و  میداد   انجام  بود  ی رنگرز  که  ی اکارخانه   یصنعت  فاضالب   ی رو

از خود   فینمودم تعر  انیکه ب   یینهایا  البته،   .بود  چشمه  ن یع  نیبلور  آب  آن  یخروج  بود  ی آب  و  سبز  قرمز،

 یها پروژه  انجام ما در    ی برا  یی بوده است که الگو  زادهنعمتدکتر    ی از جناب آقا  دیو تمج  فینبود بلکه تعر

 اند.    بوده   یقاتیتحق
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 است وختنآم احترام  عمر کی جهی نت بودن محترم

  یرزاجانیم فاطمه دکتر یادداشتی از سرکار خانم 

 ( یبهشت دیشه دانشگاه یعلم اتیه)عضو 

نتنها مشابه    ران یرا آغاز کرده بودم که در ا   نینو  اریو بس  یقاتیتحق  ی اکه پروژه  ی، هنگام 1397سال    در

پشتوانه در  یجوان و ب  یو به عنوانِ محقق  دانهیمنتقد و ناموافق بودند، ناام   ی ارینبود بلکه بس  ی و همکار

با جناب آقا   شنهادیپ  ی زیشب عز  11. ساعت  تفکر انصراف از آغاز و ادامه بودم  زادهنعمت دکتر    ی داد 

نتنها در آن شاعت شب بزرگوارانه و محترمانه پاسخگو بودند بلکه بمانند    ی . در کمال ناباورمیریتماس بگ

  یاز فردا   ی و در خدمتتان هستم. در کمال ناباور  دییایهمراه فرمودند فردا صبح ب  ی پدر  ا یدلسوز    ی استاد

امکانات، دانش و   ،ی و همکارانشان با ما شکل گرفت. در کمال احترام و بزرگوار   شانیا  یآن شب همراه

  ج یبابت نتا  ینداشتند بلکه حت   ی تر از آن نتنها مشکل و انتقادگذاشتند و بزرگ   ارمیدر اخت  ی انسان  ی روین

 ی همکار   نیا  ادیقابل باور است و هر بار به    ریغ  میهنوز هم برا  تی نش و انسانم  نیهم نداشتند. ا  ییادعا

در   ی پروژه به ثمر نشست و توانمند  نیارم. اگر امروز ازافتم تمام قد قدردان و از تمام وجود سپاسگی م

  ت،یانسان  ،ی پردازدهینسبت به علم، ا  زادهنعمت دکتر    ی احترام جناب آقا  ونیمد  اریشکل گرفت، بس   رانیا

و رفتار احترام و   یهمراهو    ی ، روش همکاری و استاد  یمنش انسان   شانیاست. از ا  رانیمحقق و ا  ق،یتحق

 شان یبا ا  ییو به آشنا  شومیآموزم، مسرور میخاطره م  ن یا  یادآوریام و تا زنده هستم با  آموخته  ی بزرگوار

 .  کنمی افتخار م
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 رضادوست حسندکتر یادداشتی از آقای 

 ( یبهشت دیشه دانشگاه یعلم اتیه عضو)

 

 ست یز  پژوهشکده  در  شانیا  تیریمد  تح ت  مجموعه  با   یعلم  ی همکار  لیدل   به  1390  سال  تابستان   سال  از

  نیع  در   و  فراوان  دانش  و  یعلم  تیقابل  با  ی استاد  شانیای با ایشان آشنا شدم.  کشاورز  دانشکده  ی فناور

 دکتر  ی آقا.  ندارد  خودشان  نیسرزم  مردم  به  آگاهانه  خدمت  جز  یهدف  که  هستند  متواضع  اریبس  حال

  و   گزارش  کی  انتشار  صرف  و  کنند ی م  یی شناسا  را  است  مردم  یواقع  مشکل  که  کشور  از ین  مورد  مسائل

 دکتر  ی آقا .  است  گزارخدمت  آگاه  محقق  کی  یژگیو  نیا  و  دهندینم  قرار  هدف  را  آن  اعتبار  از  ی بهرمند

 کشورمان   مردم  نظر  مورد   مشکل  حل  به  دنیرس  ی برا  که  هستند  یعلم  و  تقوا  با  آگاه،  و  ری بص   مومن،  ی فرد

  ک ی   همانند  گذشته  شانیا  از  یسن  نکهیا  نیع  در.  کنند ی م  استفاده  بغض  و  حب  بدون  هاتیظرف  تمام  از

 همکاران  از  شهیهم  و  دهندی م   اختصاص  خودشان  ی کار  حوزه  معضالت  حل  ی برا  ی انرژ  شتر یب  بلکه  جوان

 کی  هیشب  خودشان،  یتیریمد  گاهیجا  از  نظرصرف  شانیا .دیدو   شانیا  سر  پشت  دیبا  و  هستند  شروتریپ

 ی جی بس  کیدکتر    ی آقا  !یپلماسید  هم  و   هستند  دانیم   ریمد  هم .  دارند  حضور   باشند  ازین   که   جا  هر   سرباز

  خود   در  را  یمضاعف  ی انرژ  شب،  هر  در  ماننیسرزم  زیعز  ی شهدا  نامهتی وص  مطالعه  با  شانیا.  است  یواقع

  تالش   شهیهم  من  .است  همکاران  همه  ی برا  ی امحرکه   موتر   ی انرژ  از  یبمب  چونهم   که  کنندی م  جادیا  ما  و

  ک ی   عنوان  به.  دارم  ذهن  در  را  زمانیعز  ی شهدا  نامهت یوص  خواندن  با  روزانه  یمراقبت  خود   ی برا   شانیا

 و   گرفتم  تماس  شانی ا  با  ارتباط  عدم  سال  چند  از  پس  بود  ی همکار  به  مربوط  که  پروژه  کی   در  خاطره

 را   موضوع  که  جاآن  از   اتییجز  باره  در  سوال  بدون  شانی ا.  کردم  شان یا  از   را  دانشکده  در  ی نیزم  درخواست

 انجام  شانیا به  میتوانی م  یخدمت  چه ما  و! آورندی م فیتشر یک  فرمودند فقط بودند  کرده درک ی کاربرد

  دانشگاه   و  صنعت  ی همکار  از  ی سند  عنوان  به  پروژه  آن  لیتکم  به  منجر  یعمل  صورت  به  بعد  و  میده

  ی عاشق  و  آگاه  محقق  و  ریمد.  کنندیم   خسته  را  یخستگ  شانیا  نظرم  به   !دیفزایب  عزتشان  بر  خدا.  شدند 
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 خدا .  هستند  پاک  موثر  منؤ م  اریع  تمام  ی الگو.  شودی م  آن  شرفتیپ  باعث  جا  هر  در  وجودشان  که  هستند

 . دیفزایب  شانی ا درجات بر
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 دان یم در ستادهیا

 ی شکر احسان  دکتریادداشتی از آقای 

 ( یکشاورز یوتکنولوژیب  پژوهشگاه یعلم اتیه عضو)

 

  و   ی شاگرد   تجربه  زادهنعمت   یقربانعل  دکتر  استاد  خدمت  در  که  ی زیناچ  فرد  عنوان  به  نجانبیا      

 شان یا  ام،بوده   مندبهره  ی و  گرم  نفس  و  دهیپرفا  محضر  از  و  امداشته  را  86_92  ی ها  سال  مدت   در  ی همکار

 زاده نعمت   دکتر.  شناسمی م  کشور  توسعه  و  دانش  حوزه  در  ی جهاد  کار  روش  به  بند یپا  و   دلسوز  ی فرد  را

 یها دانیم  همه  در  کشور  به  خدمت  ی برا  ی قو  هیروح  با  که  جنگ  فرماندهان   جنس  از  پرتالش  است  ی ریمد

 . است ستادهیا استوار یفرهنگ و یعلم ،یاجتماع ،یاس یس

 مالقات  به  دوستان  از  یجمع  با  مازندران  دانشگاه  در  یقبول   ی روزها  نیاول   در  هست  ادمی  در  یخوببه         

  یوقت   دادند،  را  برنج  ی قاتیتحق  مزرعه  آدرس   میکرد  که  جو  و  پرس  نداشتند،  فیتشر  دفتر  در  م،یرفت  شانیا

  که   یحال  در  مزرعه  انیم  را  دکتر  جناب  اشاره  با   آنها   و  م یگرفت   کارگران  از  را  شانیا  سراغ  م یدیرس  جاآن  به

  یوقت  استاد.  دادند  نشان  بودند،  برنج   ی ها   نیل   ی بررس  سرگرم  زاریشال  در  زانو   تا  و   داشتند  تن  به   کار   لباس

 و  دیبزن  بال   را  هان یآست   اهلل،  بسم  گفتند؛  بلند  ی صدا  با  میهست  دالورودیجد  انیدانشجو  ما  شد  متوجه

 یسار  گرم   و   کرده  دم  ی هوا  آن  در  نفس   ی تنگ  و  میبود  متعجب  که  ما !  نیزم  داخل  دیاوریب  فی تشر

 اش زده  آفتاب  رخسار  در  که  دلگشا  ی لبخند   با  دکتر  جناب  بعد  یاندک .  مینکرد  یحرکت  بود،  کرده  مانکالفه

  یی آشنا  و  رفاقت  هاسال  که  ییگو  ،یخودمان  و  یمیصم  قدرآن  گفت؛  خوشامد  و  آمد  ما  ش یپ   به  بود  دایپ

 مردم   نده ینما  که   یهنگام  چه  را  استاد  یمآب  شیدرو  و   یافتادگ   خصلت  نیا  بعدها!  است  بوده  ما  ن یب

  ی عیطب  منابع   و  ی کشاورز  علوم  دانشگاه  استیر  ت یمسئول  یوقت   چه  و  یاسالم   ی شورا  مجلس  در  قائمشهر

  یتر ملموس  طور  به  داشتند،  عهده   به  را  طبرستان   ی کشاورز  ی وتکنولوژیب  و  کیژنت  پژوهشکده  و  ی سار

 ی هاپست  و  گاهیجا  فتهیفر  که  هستند  ی افراد   زمره  در  شان یا  گفت  توانیم  جرات   به.  کردم  حس  و  دمید



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  2۱0 

 

  اد یز  ییبایشک  و  فراخ  نهیس.  دارند  مراجعان  و  ردستانیز  با  یمتعادل  برخورد  شهیهم  و  شوندی نم  یسازمان 

  .باشند انیاطراف جسارت و یلطف کم  یحت و منتقدان ی هاصحبت  یرایپذ باز آغوش با شودی م  باعث

  هستند  یکسان  جز  و  دارند  کیژنت  و  یاهیگ  ی نژادبه  موضوعات  در   ی ادی ز   تجربه  و  دانش  زادهنعمتاستاد  

  با   کرده،  دایپ  راه  مردم  سفره  به  برنج  متعدد  ارقام  یمعرف  و  اصالح  نهیزم  در  ژهیو  به  شانیکارها  جهینت  که

  نقش   که  ییگو  شدندیم  حاضر  ی جور  میبود  شان یا  خدمت  در  که  یعلم   مباحث  در  همواره  حال،  نیا

 ی هاصحبت  از  شانیا  یوقت   شدمی م  شرمسار  و  زده  خجالت  ی لیخ  بنده.  است  شده  جا  به  جا  دانشجو  و  استاد

 ن ی ا  که  دانستم  مرور  به  و  بعدها.  کردندیم  ی بردارادداشتی  -میبود  دانش  یب  و  خامکه  -جوانان  ریسا  و  من

  چنینهم  و   همکاران  و  انیدانشجو   در  نفس  به  اعتماد  حس  تیتقو  و  گاهیجا  میتکر   شعف،  جادیا   ی برا  حرکت

 ی توانمند  و   هادهیا  به   ه یتک  و  جوانان  به  اعتماد  گفت   دی با.  هست  خودشان  نفس   ب یتذه  ی برا  ی امراقبه

 همه   قیتحق   به.  است  ارجمند  استاد  آن  یاصل  دغدغه  و  هنر   کشور  مسائل  حل  و  ی سازندگ  جهت  در  آنان

  طبرستان  کیژنت   پژوهشکده  در  و  اندجمع  شانی ا  رامونیپ  متخصص  و  پژوهشگر  عنوان  به  امروز  که  ی افراد 

 آفتاب   و  اندبوده   استاد  تیحما  تحت  خود،  ی علم  یزندگ  از  ی ابرهه  در  حداقل  هستند،   خدمت   مشغول

 خارج   و  داخل  در  که  ی شتریب  شمار  دیبا  افراد،  نیا  به.  اندده یبال  و  کرده  رشد  ده،یتاب  آنها  به  شان یا  وجود

 در  که  هستم  ی افراد  همان  جزء  زین   نیکمتر  ی   بنده.  افزود  زین   را  اندکرده  ی شاگرد  شانیا  آستان  در  رانیا

  به   دوارم یام.  آموختم  و  کردم  رشد   زادهنعمت   دکتر  چون  ،یمیحک   و  منش  بزرگ   د یاسات  ادب  و  علم   ن یزم

 و   شمیندیب  ی اگونه   به  زمانیعز  هنیم  مردم  به  خدمت  و  ی سرافراز   راه  در  آنها،  زحمات  از  یقدردان  رسم

 دکتر   استاد  جناب  خدمات  و  آثار  ندارم  شک .باشم  شانیا  کیکای  افتخار  و  ی سربلند  باعث  که   کنم   اقدام

  ماند  خواهد  بخش  اثر  و  مانا  و  است  برکت  هیما  زمانیعز  کشور  و  مازندران  مردم  ی برا  زادهنعمت   یقربانعل

 یابد  ی رستگار  و  یسالمت   و  صحت  شان  محترم  خانواده  و  شانیا   ی برا  یتعال  حق  حضرت  از(.  انشااهلل)

  .آرزومندم

  



 2۱۱  ◼  نظر استادان کشور: هفتم فصل 

 

 کوش سخت و متعهد ار،یع  تمام خته،ی فره یاستاد: زادهنعمت دکتر

 کوندیدر ریم محمد دکتریادداشتی از آقای 

 (دانشگاه تهران  یعلم اتیو عضو ه 1370شاگرد استاد در دهه ) 

  دوران   در  را  زادهنعمت  دکتر  ی شاگرد  و  ییآشنا  افتخار  ،ی دیخورش  78  تا  75  ی هاسال   در  نجانبیا

  یعال  ییراهنما  با  سال  دو  یط  را  خود  نامه  ان یپا  و  درس  چند  و  داشتم  النیگ  دانشگاه  در  ارشد  یکارشناس

 مؤسسه   سییر  زمان،  آن  در  زادهنعمت  دکتر.  دادم  انجام  شانیا  مانهیصم  حال  نیع  در  و  متعهدانه   اریبس  و

  و   ی وتکنولوژ یب   بخش  ی انداز   راه  چونهم   ی ماندگار  ی زکارهاین  جاآن  در  که  بودند  کشور  برنج  قاتیتحق

 و  برجسته  پژوهشگر  کی  یواقع  ی معنا  به  زادهنعمت   دکتر.دادند  انجام  را  کشور  برنج   مؤسسه  بافت   کشت

  به  یرانیچند رقم برنج ا  یاز جمله معرف  ی متعدد  ی کاربرد-یعلم  خدمات  که  هستند  ر ینظ کم  /ماندگار

  و   باور  و  ی ا حرفه  اخالق  نکهیا  ضمن.  شود  یم  استفاده  مردم  سفره  در  ش یدستاوردها  و  اندداشته  جامعه

 ار ی ع تمام ی استاد. است  برجسته اریبس  م یت ی اعضا یعلم حقوق تیرعا و  شانیا یجمع/یمیت کار هیروح

  یشاگردپرور  منش  و  سبک  و  هستند  ان یدانشجو  فراوان  جذبه  موجب  تیمیصم  جاد یا  با  که  اخالق  با  و

 زاده نعمت .استاد  است  رینظ   کم  امروزه  ی هادانشگاه  در  که  دارند  یمذهب  لیاص  ی باورها  با  را  خود  خاص

مورد مرتبط به   کیفقط    ریاند و اما حقشده  هیکتاب ارا  نیدارند که در ا   یعال  اریبس  ی کارنامه پژوهش

  ار یجامع و بس  ی هااز پروژه  یکی  شانی. امینما  یم  انیرا ب  1370ارشد خود در دهه    ینامه کارشناسانیپا

  ی اهیدر بانک ژن گ  یرانیا  ی هابرنج  ی و طبقه بند   یکیتنوع ژنت  یکه کار کردند بررس  یمیخوب چندساله ت

 ق یکار جامع و دق  نیمختلف بود که تا آن زمان چن  یکیو مرفولوژ  یزراع   ،یمولکول  ی با نشانگرها   رانیا

  ی کیژنت   ساختار نشان داد که    یمطالعه پژوهش  نیمهم ا  جیاز نتا  یکینشده بود.    انجامباره    نیدر ا  یعلم

  به   منحصر  و  دارد   فرق  کایژاپون  و  کایندیا  ی برنجها  یعنی  یجهان   شده  شناخته  پیت  دو  با  یرانیا  ی ها  برنج

 در   و  هستند  خانواده  و   فرزندان  امور  به  اریهوش   و  مهربان  اریبس  دارم  اطالع  ریحق   که  ییجا  تا.است  فرد

 . داندیم خود خانواده از ی عضو را خود انیدانشجو حال نیع



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  2۱2 

 

زبانزد   انیدانشجو  مقررات با  ی اجرا  و  تیقاطع  نیدر ع  یاسالم-یرانیا  ساز  نگرش  و  یمی صم  اریبس  منش

 ل یمسا  کنار  در   و  ردیگ یم  نظر  در   خود  خانواده  و  بادر  و  خانواده  از  ی عضو  را   خود  انیدانشجو  شانیا.  است

 برخورد،  خوش.  دارند  ژهیو   اهتمام  ی شاگردپرور   و  جوانان  بر  یتی شخص  ی اثرگذار  موضوع  به  حتماً  یعلم

 . های همکار و کارها ی اجرا در پرنفوذ حال  نیع در و صادق

 تالش   شه یهم  ی احرفه  دوران  تمام  در  که  هستند  یتیریمد  کالن  نشی ب  با  دلسوز   و  متعهد  یفرد  شانیا

 اثرگذار  گرانید   ماتیتصم  بر  هم  و  باشند  داشته  شروی پ  کارامد  و  سازنده  ماتیتصم  خود  هم  اندداشته

  ر ینظ  کم   ار یبس  نفعانیذ  یعلم  حقوق  حفظ  با  شانیا   یجمع  و  یمیت  کار   منش   و  باور  چنین هم .  باشند

 است

  یزانیعز  نیهستند که متاسفانه نسل چن  یدانشگاه  ی ا فرهنگ کار حرفه  ی با غنا  اریتمام ع  ی استاد  شانیا

 ن یگزی جا  ی ابانهیو ظاهرفر  ت یخاصی ب  ی ارهایدر حال کم رنگ شدن است و مع  ی امروز  ی هادر دانشگاه

بامداد به    کیحدود ساعت    یشب  مهیاستاد زبانزد است. ن   متیو صم  یافتادگ   ، یبزرگ منش  تعهد،اند.شده 

که استاد آمدند.    مینامه بودانیپا  ی کارها  انجام   نیدر ح  شگاهیاز دوستان دانشجو در آزما  گرید  یکیاتفاق  

 شگاهیوشن آزمار  ی هاخارج شده بود و از چراغ  رانیبرنج ا  قاتیموسسسه تحق  استیتازه از دفتر کارش در ر 

منتظر ماند تا ما کارمان تمام شد و به    یمدت  ادی. با اصرار زمیمتوجه شده بود که ما در حال کار هست

.  رفت  ی به تهران م  ی جلسه ا  ی برا  دیصبح با  ج پنکه ساعت    یخوابگاه در داخل شهر رشت رساند، در حال

  یاحرفه  اخالق  و  یعلم  برجسته  ی ها  یژگیو  با  یمیصم  و  پرتالش  متعهد،  ار،یع  تمام  ی پژوهشگر  و  استاد

 . یاسالم-یرانیا ت یشخص ی وال تراز و
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 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  2۱4 

 

 

 
 
 
 
 

 
 1343خانواده عمو زیارت مشهد مقدس به همراه خانواده و  -1عکس شماره 

 

 



 2۱5   ◼ه  م یضم

 

 
مرحوم مهندس ساخت کتابخانه و در حال بنایی های محل ، به همراه بچه زاده نعمت قربانعلی  -3عکس شماره 

 1357روستای قراخیل سال حسین گران در 

 

 
قائم مقام   عنوانبه و مدرن آستارا   تأسیسبازدید از مرغداری های تازه ، در زاده نعمت  یقربانعل -4عکس شماره 

 1360سال   –استاندار و سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی 

 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  2۱6 

 

 
بهمراه   ،قائم مقام استاندار عنوانبه بازدید از صنعت مرغداری مدرن آستارا ،  زاده نعمت  یقربانعل -5عکس شماره 

 1360سال  -جمعی از همکاران مرکز و استانداری

 

 
در کنار  یقائم مقام استاندار گیالن و سرپرست مرکز گسترش خدمات تولید ،زاده نعمت  یقربانعل -6عکس شماره 

 1360سال  –استاندار گیالن

 



 2۱7   ◼ه  م یضم

 

 
بررسی وضعیت صنعت مرغداری از سوی بازدید و ماموریت  -کشور ایتالیا، در زاده نعمت  یقربانعل -7عکس شماره 

 1361سال  -استانداری گیالن

 

 
به اتفاق شهید حاج    ،ناظر کاروان سازمان حج و زیارتبعنوان ، زاده نعمت یقربانعل، مکه مکرمه  -۸عکس شماره 

 1364سال  - الییموعقیل  



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  2۱8 

 

 
، خانه   ی قراخیلجوانان روستابا جمعی از ، زاده نعمت  یقربانعل، جشن عروسی روستای قراخیل  -9عکس شماره 

 . 1365پدری سال 
 

 
ن در  عنوان مسئول مهندسی رزمی جنگ جهاد مازندرا  به سخنرانی در حال ، زاده نعمت یقربانعل -10عکس شماره 

 .1365منطقه فکه سال  در جمع برادران جهادی ،جنوب
 



 2۱9   ◼ه  م یضم

 

 
رزمندگان اسالم در کنار دبیر شهید ابراهیم یوسفی در جمع ، زاده نعمت  یقربانعل ، منطقه فکه  -11عکس شماره 

 . 1365 -سال
 
 

 
ساخت سنگر گروهی در به اتفاق رزمندگان در حین ، زاده نعمت یقربانعلمنطقه عملیاتی طالیه،  -12عکس شماره 

 .1365سال  - منطقه جنگی جنوب )طالییه( 

 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  220 

 

 
در حال ساختن سنگر گروهی با مسئول مهندسی رزمی به اتفاق رزمندگان ، زاده نعمت یقربانعل -13عکس شماره 

 .1365سال  – منطقه عمومی فکه  ،  جمعی از رزمندگان جنگ جهاد استان مازندران
 
 

 
 . 1367خرمشهر شهر، ابتدای  ،دوران دفاع مقدس در، زاده نعمت یقربانعل -14عکس شماره 

 
 



 22۱   ◼ه  م یضم

 

 
در زمان مسئولیت ریاست   ،های خیبوساردوی عملیاتی در منطقه جنگلدر ، زاده نعمت یقربانعل -15عکس شماره 

 .136۸ سال –آموزشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 

 
، مرحوم وژی استاداکبر علی جمعه از کشور پاکستان و دانشمند بیوتکنول، زاده نعمت یقربانعل -16عکس شماره 

 .1369کشور فیلیپبن سال  -کرونا(دکتر قره یاضی )بدلیل 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  222 

 

 
  در حال ساخت سالن پرورش طیور دانشکده منابع طبیعی به عنوان بنا ، زاده نعمت یقربانعل -17عکس شماره 

 .136۸ سالبودند، رئیس دانشکده  عنوانبه  در حالیکه  ساری
 
 

 
 1372سال  -منزل دانشجویی در کشور فیلیپیندانشجوی دوره دکتری،  -،زاده نعمت یقربانعل -  1۸عکس شماره 



 223   ◼ه  م یضم

 

 
لی الملبین مؤسسه ) IRRIمنزل دکتر کوردوکوش، رئیس دپارتمان اصالح نباتات   ،فیلیپین -19عکس شماره 

 1373سال  و عضو اکادمی علوم امریکا، تحقیقات برنج(
 
 

 
 ،در دوره دکتری ،کشورهای مختلف والیبال ازتیم  اعضاءعضو به همراه  زاده نعمت یقربانعل -20عکس شماره 

تیم والیبال ریشه دینی  نام انتخاب  ( The Unity Of Diversity) تیم وحدت در کثرتکشور فیلیپین بنام  

 . دارد 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  224 

 

 
 .1373سال   IRRI-UPlBاز رئیس دانشگاه در حال گرفتن درجه دکتری ، زاده نعمت یقربانعل -21عکس شماره 

 
 

 
با جمعی از  زاده نعمت یقربانعل (Islamic Center)مقابل مرکز اسالمی    -کشور فیلیپین  -22عکس شماره 

 .کشورهای مختلف دانشجویان مسلمان از



 225   ◼ه  م یضم

 

 
 ل سا ،کشور ویتنامدرلی برنج هیبرید و بازدید از مزارع هیبرید الملبینشرکت در کنفرانس  -23عکس شماره 

1377. 

 
 

 
شرکت در دوره یک ماهه بیوتکنولوژی در گذر زمان که توسط سازمان   – چین، هونانکشور  -24عکس شماره 

 .1377سال  – خوار و بار جهانی بر گزار گردید



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  226 

 

 
مزرعه برنج استان سیستان و بلوجستان در جمع برنجکاران بازدید از  در ، زاده نعمت یقربانعل -25عکس شماره 

 1377سال  -منطقه 
 
 

 
 .(1377) لی برنج هیبرید، در کشور ویتنام و ارائه سخنرانیالملبینویتنام، شرکت در کنفرانس  -26عکس شماره 



 227   ◼ه  م یضم

 

 
اصالح ارقام پر محصول برای گیری برنج )عقیم سازی( دو رگدر حال ، زاده نعمت یقربانعل -27عکس شماره 

 .13۸7ساری   شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیکیفی، دان
 
 

 
المللی بین مؤسسه آزمایشگاه ژنومیکس در  PCRآزمایش  انجامدر حال ، زاده نعمت یقربانعل  -2۸عکس شماره 

 .1373سال  (IRRI)تحقیقات برنج کشور فیلیپین



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  228 

 

 
های اصالح برنج )در هر شرایط( به کار شناس در حال تشریح برنامه ، زاده نعمت یقربانعل -29عکس شماره 

 .1390 برای سال زراعی )مهندس اوالدی( مربوطه 
 

 
 پژوهشگر نمونه کشوریدر کنار سایر اساتید کشور، به عنوان  زاده نعمت یقربانعلانتخاب  -30عکس شماره 

 . 1391سال 
 



 229   ◼ه  م یضم

 

 
 ، و بازدید رییس جمهور وقتچهارده طرح برتر کشورییکی از   عنوانبه  ،برنج پژوهشرقم  -31عکس شماره 

 . 1391سال 
 

 

 
در کنار دانشجویان و همکاران پژوهشکده در حین انتخاب الین ها برای ، زاده نعمت یقربانعل -32عکس شماره 

  .1392برنج سال  پر محصول کیفیاصالح ارقام 

 

 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  230 

 

 
 .1397سال رقم جدید روشن، بازدید میدانی از در ، زاده نعمت یقربانعل -33عکس شماره 

 

 
از مزرعه پژوهشکده در معرفی رقم قائم سال  مازندران شورای تحقیقات استاناعضای بازدید  -34عکس شماره 

1392. 

 

 



 23۱   ◼ه  م یضم

 

 
، و در حال دریافت لوح تقدیر از  استاد نمونه کشوری عنوانبه ، زاده نعمت یقربانعلدکتر  انتخاب -35عکس شماره 

 .1392سال  ریاست جمهور وقت،
 

 
های  در قالب تفاهم نامه ،پژوهشکده انرژی اتمی کشور از  جمعی از همکاران سازمان بازدید  -36عکس شماره 

 . 1393سال در اصالح ارقام، ای هسته  همکاری

 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  232 

 

 
 .1393سال  ی اصالح برنج،هافعالیتصدا و سیمای مرکز مازندران از مجموعه  گزارش خبری -37عکس شماره 

 
 

 
در  ،موتانت در اصالح موتاسیونی برتر هایانتخاب الیندر حال آموزش، ، زاده نعمت یقربانعل -3۸عکس شماره 

 .1394مزرعه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان سال 
 



 233   ◼ه  م یضم

 

 
 .1395های ایده ال در مزرعه سال  انتخاب تک بوته در حال ، زاده نعمت یقربانعل -39عکس شماره 

 
 

 
در  چگونگی انتخاب الین های برتر در حال آموزش دانشجویان برای  زاده،نعمت یقربانعلدکتر  -40عکس شماره 

 .1395سال  تحقیقاتی پژوهشکده،مزرعه 
 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  234 

 

 
 . 1396سال  پژوهشکده، در مزرعه در حال انتخاب تک بوته های برتر ، زاده نعمت یقربانعل -41عکس شماره 

 

 

 
سال   ، مینیاتور برنجگزینش الینهای در حال بررسی و آمزش دانشجویان در، زاده نعمت یقربانعل -42عکس شماره 

1396. 
 
 

 



 235   ◼ه  م یضم

 

 
 آموزش تکنیک های الزم به یکی از همکاران )مهندس اوالدی( در فرایند اصالح ارقم، در -43عکس شماره 

 .1397های تحقیقاتی در مزرعه سال  طرح 
 
 

 
شهریار در  بازدید از مزارع کشاورز در جویبار برای رقم جدید برنج در  زاده،نعمت یقربانعل -44عکس شماره 

 .139۸سال جویبار، روستای پهناب 



 ندا آمد قدر نعمت را بدانیم  ◼  236 

 

 
 ،لرستان شهرستان دورود استاناز مزارع کشت رقم روشن در  زاده،نعمت یقربانعلدکتر بازدید  -45عکس شماره 

 . 139۸روستای کول آباد سال 
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