گزارش سفر علمی و ادبی آلمان
دکتر سید کاظم علویپناه

مقدمه
بارها و بارها به کشور آلمان سفر علمی و پژوهشی داشتهام ولی تا کنون تمامی گزارش سفرها صرفا علمی بود و برای هیچکدام از آن
سفرها از دل کمک نگرفتم .اما این بار دل را به کمک عقل فرا خواندم تا شاید سخنی که از دل بر میآید لاجرم بر دل نشیند .پس
علمی_ادبی نوشتم! زیرا با وجود اینکه علم و آگاهی بشر نسبت به بسیاری امور مادی و معنوی حتی امور بسیار جزیی جهان زیادتر
شده است ولی با این حال مشکلات جهان نه تنها در حال کمشدن نیست بلکه رو به فزونی هم گذاشته است! آری ،عقل کارش درک
جزئیات و کار دل فهم کلیات است .پس مغز برای یک کاری و احساس هم برای کار دیگری تکامل یافته است .پس همان به که هم
دل و هم مغزمان را آشتی دهیم .می دانیم نخ را یک کار و سوزن را کار دیگری است .اما با نخ و سوزن چه کاری خوشتر از دوختن
است زیرا دوختن یک وصال برتر است .در گذشته ،بسیاری مردم ثروتشان کمتر و وقتشان آزادتر بود از این رو وقتی لباسهایشان پاره
میشد وصله میزدند .وصل و همنشینی و همگرایی جایگاه والاتری داشت .اما امروز لباسهای سالم را هم پاره میکنند تا لذت
پوشیدن لباسهای به روز را ببرند .البته اینان حتی خودشان زحمت پاره کردنش را بخود نمیدهند بلکه در نو فروشیها پاره میخرند!
احتمالا هر چه پارگیاش بیشتر بهای آن هم بیشتر است! البته با این حرفها نمیخواهم احساس جوانی را خدشهدار کنم زیرا
احساس ،حقیقتی در وجود انسان است و در قلمرو اخلاق قرار میگیرد .احساس از امور لطیف است پس چگونه میخواهیم از ادبیات
و لطافت بگوییم و احساس را نادیده بگیریم .احساس به زندگی شور میدهد یا بعبارتی شور زیستن از آن احساس است .موتور حرکت
انسان عشق و عشق هم قرین با حرارت است .زندگی بدون احساس ،حرارت ندارد .زندگی سرد زندگی تک بالی است که با یک بال
پرواز ممکن نیست! چه بسا انسانهایی که لذتها میبرند ولی شاد نیستند .وقتی کمیت بالا ولی کیفیت پایین باشد انتظار چیست؟
وقتی رابطه باشد ولی آن رابطه سرد باشد وقتی شکایتها از تنهایی علیرغم زندگی در انبوه از مردمان شهر باشد چیست؟ تعادل و
هارمونی بین احساس و عقل لازمه شادی و شور است .پس در اینجا از همگرایی عقل ،احساس و عشق و عقل ،علم و ادبیات و هنر
سخن به میان میآورم .بنا به دلایل متعدد ،علت تلفیق علم و ادب و هنر برای نوشتن این سفر اخیر به آلمان را میگویم .موضوع مد
نظر برای نوشتن در قالب علم و ادب عنصر خاک است .زیرا بنا به اعتقاد برخی پیشینیان یکی از عناصر چهارگانه جهان است .آن
عنصر یکی از چهار عنصر آب(مایع) ،باد(هوا) ،آتش(انرژی) است .آن عنصر همان خاکی است که از آن سرشته شدهایم.
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

چرا گزارش علمی ادبی؟!

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم (سعدی:3131،غ)714

تا کنون برای سفرهایی که ویژگی خاصی داشت اقدام به نگارش گزارش تلفیقی میکردم تا شاید مورد اقبال بیشتری قرار گیرد .برای
مثال اگر قرار باشد گزارش علمی سفری که در ارتباط با گرد و غبار بوده خود در کنج قفسی گرد و غبار بخورد چه نیازی به نوشتن
است .امیدوارم این گزارش که درباره خاک است خاک نخورد! دلایل بشرح زیر است:
 .3این سفر به آلمان بلافاصله پس از بازگشت از سفرم به روسیه صورت گرفت .در سفر روسیه به جاهای زیادی رفتم و
بسیاری چیزها دیدم و در نتیجه نکات مهمی آموختم .به محض برگشت از روسیه به وطنم ایران ،ساعاتی بعد راهی آلمان
شدم .از روسیه به ایران و از ایران وارد کشوری شدم که بعد از جنگ جهانی به آلمان شرقی و آلمان غربی تجزیه شده
بود .وقتی نام این دو کشور با هم برده میشود ماجرای جنگ جهانی دوم و شکست آلمانها در جنگ با شوروی سابق و
روسیه در ذهن تداعی میشود.
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هدف اصلی سفر من به روسیه انجام یک پژوهش بین رشتهای بین ایران و روسیه بود که بنا به پیشنهاد آکادمی روسیه
و حمایت بنیاد علم ایران ،مجری پروژه بررسی تغییرات خاکهای حاشیه دریای خزر گشتم .چون در این پروژه بحث
تغییرات رسوبات ساحلی و تشکیل خاک با ویژگیهای جدیدی بود لذا کلمه تغییر همواره در ذهن و در جلو چشمانم
تداعی میشد .بنده و تیم همراهم برای این به روسیه سفر کردیم که موضوع تغییرات سواحل دریای خزر و خاکهای آن
را بررسی کنیم .دلتای ولگا مربوط به رودخانه ولگانه یکی از بزرگترین رودخانههای روسیه ،در طی بیست هزار سال
گذشته تغییرات زیادی داشته است .من این جابجایی را با چشم خود ،نه از روی تصاویر ماهوارهای بلکه بر روی زمین
دیدهام .در این سفر ولگا رود را در مسیر طولانی دنبال کردیم .برای اینکه ببینیم کجاها مسیرش را تغییر داده و چرا و
چه اثراتی به دنبال داشته است .البته من در کنار علت و معلولهای طبیعی به علت و معلولهای سیاسی و اجتماعی هم
میاندیشیدم .هر چند تخصصم روی مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نبود اما گاهگاهی تغییر مسیر جوامع و ملتها
را با آن مقایسه میکردم .نتیجه همه این مقایسهها و اندیشهها این بود که همه چیز در حال تغییر بوده و تنها چیزی که
غیرقابل تغییر مانده خود تغییر است .پس چرا این همه در مقابل چیزی یا قانونی که غیر قابل تغییر است مقاومت
مینماییم؟! نگذاریم تغییر فرسنگها جلوتر از تغییر فرهنگها باشد و برخی لنگلنگان به دنبالش در حرکت باشند.
جامعه تغییر ،خاک تغییر ،آب تغییر ،باد تغییر و آتش هم تغییر  !...آیا تا بحال بادهای دیدهای که رنگش یکسره بیتغییر
بوده است و کدام مست و مخموری شنیدهای که همیشه مست و مخمور بوده است!؟
بوی خود چون گل چرا از بلبلان دارم دریغ؟

من که بی منت سر خود را به گلچین می دهم

هرچه از شبها به بیداری سر آید نعمت است

من نه از تن پروری تغییر بالین می دهم
(صائب تبریزی)

تغییرات سواحل دریای خزر و مناطق ساحلی و بسیاری پدیدههای دیگر نشان میدهد که قوانین الهی و علم در روی زمین همواره
کار خودش را میکند و قوانین علمی هم استثناپذیر نیست و راهش را میپیماید.
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(امیر خسرو دهلوی)
 .1دیدن کشور بزرگ روسیه با این همه سابقه تاریخی ،شخصیتهای تاریخی و سیاسی مانند پترکبیر ،کاترین ،لنین و
استالین و کشوری که روزی قفلهایی از آهن و پولاد بر درهایش زده بودند اما امروز شرایطش بهگونهای دیگر است .هدف
دیگر سفر علمی جهت بینالمللی شدن فعالیتهای علمی پژوهشگران کشورم میباشد .میدانیم که کار بینالمللی نه فقط
کفش آهنین و ذهنی پویا و سینهای گشاد و روحی بلند و دلی گرم و طبعی هنری میخواهد لذا اینها هم بدست نمیآید
جز با تلاش مداوم و تمرین زیاد .هر دو کشور مذکور طرفهای درگیر در جنگ جهانی دوم بودند و هر دو خسارات هنگفتی
را متحمل شدند .بسیاری از آثار زیانبخش ناشی از جنگ به ظاهر برطرف شده ولی از میان همه این آثار نامطلوب جنگ،
خسارتی که هیچگاه به چشم سیاستمداران یا مدیران آنچنان نمیآمد ولی اکنون بعد از گذشت سالها در حال ظهور است!
خسارت آلودگی خاک و آب بویژه در محل تپههای شیطان در برلین آلمان است.
 .7روسها از پیشقراولان علم خاکشناسی محسوب میشوند و آلمانیها در سالهای اخیر تحولی در علم و روند خاکشناسی
ایجاد کردهاند .میدانیم نام روسیه با نام بنیانگذاران خاکشناسی مانند نام داکوچایف اولین خاکشناسی که طبقهبندی
خاکهای روسیه را انجام داد توام است .اما اینبار نیز همچون گذشته فقط نگاهم معطوف به خاک نیست! بلکه به خاکیان
و با هنرمندانی که خاک را به هنر کیمیا کنند هم نظری دارم.
سفر سه روزه با ماشین ساخت روسیه!
مسیری طولانی و سه روزه آن هم با ماشینی روسیهساز که باز و بست درب آن فقط در توانا رانندهاش بود و بیشینه سرعتش 06
کیلومتر در ساعت بود! به هر حال با پنج سرنشین مسافتی حدود  3066کیلومتر را شروع کردیم اما سخت نگران خستگی از مسافرت
با چنین خودرویی زمخت و خشن و کند بودیم! اما طولی نکشید متوجه آن شدیم که صندلیهای خیلی نرم آن بر همه خشکی و
خشنی خودرو غلبه داشت .رانندهای قوی فقط رانندگیاش را میکرد و هر دو گوشش و تمامی حواسش به کارفرمایش بود و هر دو
چشمهایش فقط به سمت جاده حرکت میکرد! ما چهار نفر پژوهشگر هم اغلب بحث علمی میکردیم و دانشجو هم فقط گوش
میکرد .البته نه کاملا بحث علمی گاهی هم جهت تفنن و انبساط روح لطایفی را نقل میکردم .بازار این بخش دوم را با دریافت
پیامکهایی از دوستان وطن ،گرم و گرمتر میکردیم!
جمعی متشکل از  0سرنشین در ماشینی محکم و با دوام اما نتراشیده و نخراشیده مسیر طولانی از این کشور پهناور را طی میکردیم.
هر چند گاهی هم که برای بازدید یا نمونهبرداری از خودرو پایین میآمدیم و بحث و تبادل نظر میکردیم اما افسوس که برخی از ما
بیش از اندازه روی حافظهمان حساب میکردیم و بنابراین یافتهها و دیدههای خود را با قلم روی کاغذ نمینوشتیم! گویی یادمان رفته
بود که " کم رنگترین جوهرها از قویترین حافظهها پررنگتر است" .گویی که ما ارزش واقعی قلم و کاغذ در سفر را نمیدانیم! آری
نوشتن چه موهبتی کمنظیر و قلم چه معجزهگر بیهمتایی است؛ قلم محترم است به ویژه قلمی که خوب و خوش بنویسد و از لطافت
طبع و از بداعت علم بنویسد .هر چند که نوشتن برخی حقایق یا واقعیتها سخت است و گاهی نویسنده یا اندیشمند دلتنگ هم

میشود ولی امید است که دلسرد نباشیم و با نقد مدارا و با کاغذ ملاطفت نماییم .مگر نه آنکه به گفته حافظ عاشقی شیوه رندان
بلاکش باشد!
در جمع ما یک دانشجوی دکترا هم بود که همیشه با استادش بود و استادش هم کسی بود که همیشه آماده حمایت او بود ولی این
استاد هیچوقت خود را مجبور به تبعیت از دانشجویش نمیکرد .هر چند فرق استاد و دانشجو در رفتار و برخوردشان قابل تمیز نبود
ولی فرق استاد و دانشجویی در کار و عملیات میدانی و تبعیت آنها قابل تشخیص بود .دانشجو مجبور بود با استادش هماهنگ باشد
ولی استادش هیچ اجباری به تبعیت نداشت هرچند که همیشه او را همراهی میکرد .جای وظایف با هم عوض نشده بود و یا نقشها
در لابلای مشکلات شخصی طرفین محو نشده بود! وقت را استاد تعیین کرد اما انجام کار را دانشجو تقبل میکرد .از همه مهمتر اینکه
سختکوشی هر دو را در میدان عمل میتوان دید نه در وادی حرف.
به گفتن چه حاجت که هنگام کار

هنرهای خود را کنند آشکار
(نظامی)

خلاصه سفر در این عرصههای طبیعی و دشتهای وسیع و دیدنیهای تغییر مسیر ولگارود برایمان جالب بود مخصوصا که راننده
خوشمشرب و وظیفهشناس هم گاهگاهی با پیچیدن به چپ و راست ما را هیجانزده میکرد .خوشبختانه حداکثر سرعت خودرو 06
کیلومتر در ساعت بود و گرنه که از هیجان به چیزی بالاتر یعنی ترس میرسیدیم .گویی او در جادههای بسیار خلوت و بیابانی روسیه
گاهی که به چپ و یا به راست میپیچید میخواست ما را از کسالت این مسافت طولانی برهاند و یا شاید کمی بترساند غافل از اینکه
ما در میان شهرهای بزرگ کشورمان ،همه باندهای خیابان را در قلمرو خودمان میدانیم و به چپ و راست رفتنها را گزینه دلخواهمان
میپنداریم! نا گفته نماند او اهل کشوری بود که هم چپ را پیموده بود و حالا شاید میخواست راست رفتن را هم تجربه کرده باشد.
آری سفر به روسیه ویژگیهایی داشت ،در برخی جاها شکوه و عظمت بناهای تاریخی و جلوههای هنر مرا به اوج میبرد و در جایی
دیگر و مکانی دورتر از مسکو وضع اینگونه نبود .این تونلهای زیرزمینی مترو آنهم در اعماق زمین آنهم در  06سال پیش ،وجود
موزه های هنری و کلیساهای با عظمت همراه با سوابق و علائق مذهبی ،نه تنها درسهایی از تاریخ و اعتقادات و باورهای مردم بلکه
هنرپروری و هنردوستی مردمان این دیار را به تصویر میکشید .از همه مهمتر بلوغ هنری آنها را در نگهداری آثاری که متعلق به
پیشینیان است مرا شگفتزده میکرد .آری بنظرم حفظ و نگهداری این آثار ارزنده افتخاری بمراتب بیشتر از داشتن آنهاست! چه بسا
سرزمینهایی که خیلی آثار ارزشمندی داشتهاند ولی افتخار نگهداریاش را سرزمینهای دیگری بخود اختصاص دادهاند!
روسیه و تفاوتهایش
روسها خیلی چیزهایشان با دیگر جاها فرق میکند که از جمله یکی از آنها اختلافشان در سیستم طبقهبندی خاک است .هیچ فکر
کردهایم اگر روزی جهانیشدن بگونهای پیش برود که اختلافها به کمترین و شباهتها به بیشترین حد خود برسد چه کسالتی نه
فقط بر گردشگران بلکه بر همه حاکم میشود! یا اگر همه پدیدههای جهان و اشیای آنها بازتابی یک اندازه داشتند ما قادر به دیدن
هیچ چیز در این جهان نبودیم؟ آیا میدانیم نمیتوانست جهانی وجود داشته باشد اگر اگر همه اشیای جهان در حال تعادل حرارتی
کامل بودند!؟
گرچه مطابق معمول روسها ،طبقهبندی و یا استاندارد آنها با دیگر طبقهبندیها تفاوت زیادی دارد اما جا دارد از این افقهای دید
مختلف هم صحبتی به میان آوریم .پس بنا به اقتضای رشته و تخصص و هدف سفر باید بگویم که سیستم طبقهبندی خاک در روسیه

علیرغم محدودیتها ،محاسن و دقتهای خاص خود را هم دارد .زمانی روسها در برخی موارد مانند خاکشناسی و دورسنجی
حرفهای زیادی برای گفتن داشتند و در این موارد حتی از آمریکاییها هم پیشی گرفته بودند ولی دیری نپیایید که در زمینه
سنجشاز دور آن دوران بسر آمد .برای مثال زمانی هم بود که ماهوارههای منابع طبیعی روسیه دارای قدرت تفکیک مکانی بسیار
بالایی بودند مثلا قابلیت تشخیص یک گوسفند روی عکس -نه تصویر  -ماهوارهای روسی را به چشم خودم در اروپا دیدم در حالیکه
ماهوارههای آمریکا یا اروپایی هنوز با چنین قدرت تفکیکی مکانی فاصله زیادی داشتند .اما این ماهوارههای روسی چنین حلقه
فیلمهایی از عکسها (نه تصویر) را در جایی از روسیه به بیرون پرتاب میکردند و از زمین به سوی آن شلیک میشد و چتر آن حلقه
فیلم باز میشد و سربازان آنرا برداشته و جهت ظهور و ثبوت به عکاسخانه میفرستادند! خلاصه این عکسها و تصاویر با قدرت
تفکیک بالا بازارش را پیدا نکرد و مشتری پرو پاقرصی هم به سراغش نرفت! چرا؟
کوچه آشتی کنان!
از میان خیابانها و کوچههای عریضی در مسکو حرکت میکردم ولی ناگهان به کوچه تنگ و تاریکی برخورد کردم و به یادم تنگترین
کوچه جهان در پراگ افتاد! آری بر اساس اطلاع حاصل ،تنگ ترین کوچه منحصر به فرد جهان که مجهز به چراغ راهنما است در
پراگ وجود دارد .این کوچه تنگ سوالهایی در ذهنم ایجاد کرد که چرا فکر میکنیم که هر چیزی که کوچکتر یا محدودتر یا تنگتر
باشد کم ارزشتر یا کم کاربردتر است؟ اگر کوچههای عریض دلگشاترند اما کوچههای تنگ هم راهگشاترند! اگر فراخی سینه و
گشادی روی با صفاست اما خیلی چیزها استثناهایی هم دارد.
حال اگر چراغهای دو طرف چنین کوچه تنگی هر دو سمت قرمز شود هر حرکتی در این کوچه متوقف و ارتباطها قطع میشود .اگر
هر دو طرف سبز بماند در وسط این کوچه بجای آشتی چه مشکلاتی در میگیرد!؟ پس نباید فقط به ابزاری با سیگنال قرمز اعتماد
کرد! نباید فقط به زور و به تکنیک اکتفا کرد .زیرا اگر این ملاحظات را نکنیم و اندیشه و تفکر و عمل را بکار نگیریم دیر یا زود
خودمان به ابزاری تبدیل میشویم که دیگران ما را همانگونه که میخواهند تنظیم میکنند .از ما هر آنگونه که منافعشان ایجاب کند
بهره برداری میکنند.همانگونه که تنگی جوی آب روان موجب تسریع حرکت آب میشود باریک اندیشی صاحب نظران موجب سرعت
عمل و حرکت بهتر بشر است! حرف از تنگی زده شد لازم است که بر حذر باشیم از تنگ چشمی و تنگ نظری .بر حذر باش از تنگ
چشمان که فقط نظر به میوه کنند و با آنان باش که تماشاگه بستانند .کسانی بر این باورند که کوچههای آشتیکنان سر میشکند
دیوارش! ا ببینیم که بیدل دهلوی در باره دل گرفته و کوچه تنگ چه می گوید؟
دل گرفته ز هر کوچه تنگ میگذرد

کجاست امن که در مرغزار لیل و نهار
(بیدل دهلوی)

بزرگان و رقیبان حکایت این کوچهها را بخوانید سخنهایی که صلح جویان گفتهاند را از سر بجویید! ای جهانگردان یکبار هم که
شده از این کوچه گذ ری بکنید! خیال مکن از این کوچه تنگ راه به بیرون نبری! ای کاش از تنگی این کوچه نشاطی گیریم.
نشد صدا هم از این کوچههای تنگ برون

هزار سنگ به دل کوفتیم لیک چه سود
(بیدل دهلوی)

چرا برخی کوچه ها تنگ و برخی فراخ است!؟
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(ملک الشعرای بهار)
تغییرات نامطلوب در خاک مرا برآن داشت که در راستای بینالمللی شدن خاک و درک جهانی خاک قدمی بردارم هر چند
ناچیز باشد.

اینجانب بنا به پیشنهادی که در کارگروه بین دولتی روی خاک در فائو سازمان ملل مبتی بر تشکیل کارگروهی دیگر در زمینه
 .........برای درک جهانی خاک و تحقق آن زبان ادبی و هنری هم استفاده کردم .در لوگوی این کار گروه از شش زبان موسسین

آن از جمله زبان فارسی به دلیل آنکه اینجانب از جمله  10موسس آن میباشم استفاده کردند .اما زبانهای انگلیسی و روسی
و آلمانی و فارسی هیچکدام زبانی کاملا بینالمللی نیست! زبان دل و زبان هنر و عشق و لطافت که زبان همه مردم جهان است.
پس از این زبان استفاده نمایم.
خاک در فرهنگ ایرانی همواره مقدس بوده بطوریکه گذشتگان مردگان خود را در بالای دخمه قرار میدادند .جا دارد که یک ایرانی
با تخصص خاک و سنجشازدور بین رشتهای و با زبان شیرین فارسی که زبان ادب و شعر است سخنی بگوید.

از خاک بر آمدیم و بر خاک شویم!
در مسکو از قبرستانی بزرگ و جالب دیدن کردیم .پس من خاکشناس که پا به خاک روسیه گذاشته بودم و برای بررسی تغییرات
خاک روسیه و ایران رفته بودیم چگونه می شد از خاک قبرستان درسی نگیرم؟ زیرا ما از خاک برآمدهایم و بر خاک خواهیم شد و
باید به چشم خود بینیم اگر عمر را بیهوده بگذرانیم چگونه مثل ریزگردها بر باد خواهیم شد!؟ دیدن قبرستان برای یک خاکشناس
موضوع قابل تاملی است! به ویژه آنکه آن خاکشناس با رباعیات خیام هم انس و الفتی داشته باشد .البته دیدن قبرستان یا شاید بهتر
است بگویم آرامستان برای متخصص سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از نظر مکانیابی و اثرات زیست محیطی هم مهم
است.
بر کوزهگری پریر کردم گذری،

از خاک همینمود هر دَم هنری؛

من دیدم اگر ندید هر بیبصری،

خاک پدرم در کف هر کوزهگری.
(خیام)

گذر از خاک لابلای قبرها ،گذر از سکوتی پر از هیاهو ،گذر از تاریخ سرزمینی پر از فراز و نشیب! آرامستانی بی خبر از ناآرامیها ...در
این قبرستان به واژه دفن انسان اندیشیدم! اما فهمیدم که نه مرگ همان دفن است و نه دفن همان مرگ است! چیز دیگری که من
فهمیدم آن است که این خاک سرشت بنیآدم است و اگر نباشد آدمی هم نباشد .چه بسیار آدمیان که عمری بر روی این خاک
زندگی کردند و به باوری بیشتر همین خاک کمکی نمی کنند.
اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک
(حافظ)

A daxma “tower of silence” in Yazd Province, Iran

خاک بستر رشد و جوانه زنی!
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟

چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟
(مولانا:3104،غ)333

می دانی چرا یک خاکشناس باید از خاک بگوید؟ چون برای خواندن عشق به خاک ،رنج دوران برده است .چون برای نوشیدن
شورابههای کویر بسیار خطرها کرده است .چون خاک محل جوانهزدن بذر و روییدن گیاه است .از دل خاک ،گیاه سبز میروید
بهطوریکه نه خاک آن سبز و نه آب آن سبزاست .میوههایش همه رنگارنگ است .خاک نه فقط محل جوانه زدن بذر گیاه ،بلکه بذر
انسان است .زیرا انسان در زیر خروارها خاک هم اگر آب زندهدلی خورده باشد بازهم جوانه میزند .انسانی که سرشتش از خاک و
شعر دفترش از عشق باشد همیشه زنده است .خاک بزرگ ترین گنجینه حافظه تاریخ است! خاک سیستمی زنده و محیط ثبت و
ضبط است .خاک محیطی است که هم سازنده است و هم متلاشیکننده .در زیر خاک نه فقط جسد انسان بلکه هر ماده و شیء
دیگری هم همینگونه میشود .آن چیز که میماند آثار مدفون است .آثاری که مدفونشدهاند تحول و توسعه مینماید از نوعی به
نوعی تبدیل میشوند ولی هیچگاه محو و ناپدید نمیشود .مگر نه آنکه زندگی ،حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر است؟ تجربه
این سو و آن سو در حافظه خاک میماند  .زندگی و نشاط را ترجمان ،خاک است .از روی دستههای کوزهای که از خاک ساختهاند
میتوان فهمید:
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بـنـدِ سرِ زلـفِ نگاری بودهاست

ایـن دسـته کـه بر گـردن او میبینی

دستی است که بر گردن یاری بوده است
(خیام:3107،رباعی)30

کسانی که قناتهایی در زیرخاک حفر کردند و آبها جاری کردند و مبتکر آن بودند جسمشان در زیرخاک ناپدید شد ،اما آثارشان
ماند .دیگران آنها را لایروبی کردند تا زنده بماند و اگر همدست انسانهایی دیگر آن را خشکید باز آثار خشک و متروکهاش باقی
است .حال سؤال این است که آیا طبیعت ،آب ،خاک ،باد و آتش کور باطن هستند؟ مگر آنهایی که زباله ها زیر خاک یا روی خاک
ریختند پس از مدتی مجازات طبیعت را ندیدند؟ مگر آنان که خاک و آب و گیاه را درست استفاده نکرده و یا آنها را به باد دادند
اکنون گردش به چشمشان نمیرود؟ مگر هر عملی را عکسالعملی نیست؟ کدام عمل است که معدوم شود؟ بلکه درصحنه طبیعت
گسترده میشود .اینکه اصل اول ترمودینامیک است .طبیعت قابلیت ثبت و ضبط عملکردها را دارد .آن چیز که امروز زمینشناسی
از زمین و منجمین از ستارهها میفهمند مگر از آثار باقیمانده از میلیونها سال قبل نیست؟ مگر حاصل تصویربرداری طبیعت و
اسکن و فیلمبرداری آنها نیست؟ این نه فقط در مقیاسهای بزرگ جهانی و کیهانی است بلکه در مقیاسهای مولکولی واتمی و
ژنتیک نیز هست .اگر اینها صحیح است پس چگونه ممکن است خاک از آنچه در خود دفن کرده عکس و فیلمی نگیرد؟ چگونه
ممکن است آنچه را ثبت و ضبط کرده روزی خود را از آن یادگارها تخلیه نکند؟

The
fourth
world soil carpet was made in Persian Gulf Island of Hormoz by 03 artists who worked on it for one week. Four tons of
)colorful soil of the island (Ref: IRNA

دستاورد های سفر به روسیه
یافته های علمی میتواند مورد بهره برداری در جنگ قرار گیرد یا مورد استفاده در صلح .پس بیاییم یافته های علمی را فقط
برای صلح هزینه کنیم .پس تصمیم گرفتم که گزارش را فقط با مشکلاتی که بر سر این طبیعت هوشمند آمده است به پایان
نرسانم بلکه دل را هم از کنج اسارت بیرون کشیده و این گزارش را تقدیم به فرهنگ دوستان و عالمان نمایم.

سفر به آلمان
در روز روشن و هوایی مطبوع وارد برلین پایتخت آلمان شدم .شهری که در میان بسیاری پایتختهای جهان از مزایای خاصی
بر خوردار است که یکی از این مزایا ارزانی این شهر در مقایسه با بسیاری از دیگر شهرهای این کشور است .در فردای ورود به برلین
به بازدیدی از دانشگاه هامبولت بویژه دانشکده جغرافیای آن که یکی از مطرحترین دانشکدههای جغرافیای جهان است ،شدم .از
دانشگاه هامبولت که از جالبترین ویژگیاش برایم بوی کاغذ و کتابهای قدیمی بود و به شدت شامهام را بر میانگیخت راه افتادیم
تا به تپه های شیطان برسیم .اقای دکتر مکی استاد محترم آن دانشگاه که خود ایشان آسیب شیمیایی زیادی از جنگ بین ایران و
عراق دیده بود مرا هدایت میکرد .البته ایشان کولهباری از دانش و تجربه روی آلودگی شیمیاییی آبوخاک این منطقه داشت!
بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار
(حافظ)

از ایشان چیزهای زیادی یاد گرفتم چون هم اهل درد جنگ و هم اهل علم صلح بود .اگر فردی با بوی کتاب مانوس شود و حس
بویایی در کنار سایر حواس بصری نقش ایفا کند .ورق زدن کتاب و شنیدن صدای آن بوی دانشگاه را میدهد! شهر برلین یکی از
سرسبزترین و پر جنگل ترین شهرهای دنیاست قطع یک درخت حتی در صورت جایگزینی آن اعتراض مردم را به دنبال دارد یعنی
این مردم هستند که محیط زیست خود را نگه میدارند و این دولت است که مردم را آگاه میسازد .هیچگاه از خود پرسیدهایم چرا
ویلاسازی و تبع آن تخریب جنگل و مراتع و فرسایش با آزادی رابطه دارد؟ اگر مردم میتوانستند این گونه در شهر خود زندگی کنند
و خود را تحت کنترل نمیدیدند این همه ویلاسازی در جاهای دیگر شدت نمیگرفت .البته این همه آزادی برای قشری ثروتمند که
بتوانند با پول هر کاری را بکنند هم خود یک مشکل دیگری است .پس آزادی را تعریف کنیم و از آن پاسداری نماییم.
اثرات آوار جنگ جهانی دوم و پیدایش خاکهای جدید!
خاکهای شهری) (urban soilچه خاکهایی هستند و چگونه به وجود میآیند از مباحث جدید و ناشی از شهری شدن و مسائل و
مشکلات آن است .به نظرم اگر خاکهای شهری را بشناسیم شاید بتوانیم به این پرسش مهم و فلسفی هم پاسخ دهیم که آیا جهان
به کجا میرو د؟ آیا جامعه بشری همچون غده سرطانی است که آن را در آغوش گرفته و بزرگش کرده نهایت استفاده را کرده اما او
در پاسخ به طبیعت آن را از بین میبرد یا نه پس از مدت زیاد به طبیعت فرصت بازسازی میدهد و دوباره بهرهگیری بی رویه را از
سر میگیرد؟ یا اینکه در کره زمین باید همیشه بحرانهایی باشد تا بشر مجبور به فکر و اندیشه و اختراع ،کشف و بازسازی شود؟
انقلابی در خاک!
بعضی کشورها از جمله آلمان انقلابی در خاک را پشت سر گذراندهاند .آلمان در سال  3336لغایت  3330در خاک انقلابی کرده است.
خاکشناسی شهری در اروپا بویژه آلمان در  20سال گذشته اهمیت زیادی پیدا کرده است .خاکشناسان آلمانی حق ورورد به همه جا
حتی مناطق نظامی را دارند .خیلیها میدانند که خطرات سرطانزایی آزبست و آنتیموان در خاک زیاد است اما عواقب کامل و دقیق
آنرا هنوز کسی بخوبی نمیداند زیرا اینها تازه وارد چرخه خاکهای شهری شده است.

وقتی در هر یک کیلومتر برلین  066کیلوگرم بمب منفجر شده که برابر  20666666کیلومتر مکعب بمب منفجر شده است! بر
اساس قانون کشور آلمان هر آلودگی که موجب خسارت به کسی شود دولت آلمان موظف به تامین خسارت و جبران آن میباشد.
خوشبختانه در تهران بجز مواردی که موشک اصابت کرده بمبهای دیگری نبوده اما ترمزهای ماشین در اثر تماس لاستیک و آسفالت
و فرودگاهها و زبالههای شهری و آوارها و نخالههای ساختمانی هم منبع کمی برای آلودگی خاک و آب و هوا نیستند .همه موارد بالا
خود با یک سوال رو به رو هستند؟ آیا این زندگی دیجیتالی با این انسانها و جوامع متشکل از آنها چه میکند؟ آنچه بدیهی است
که زندگی دیجیتال هم محاسنی دارد و اکنون تقریبا در همه موارد رسوخ کرده که از جمله خاکشناسی رقومی است! در خاکهای
شهری تحولاتی ویژه انجام میشود مانند تبدیل آسفالت (قیر) به ماده آلی ( )Weatheringاین تبدیل آسفالت به ماده آلی()O.M.
در مناطق شهری ویژه چنین مناطقی هستند این خاکها که محل تجمع عناصر خطرناک مانند آزبست هستند - .آلایندههای
سنگین دیگری مانند سولفاتها ،فسفاتها و فلزات سنگین وکه موضوع ورود آنها به آب زیرزمینی زیرزمینی خطری جدی است. .

تپههای شیطان در برلین!
از دیدگاه متخصصین علوم طبیعی خاک هر منطقه تاریخچه گذشته آن منطقه را با زبان خاصی نگاشته است که باید به زبان قابل
درک انسانها ترجمه شود .ترجمه این زبان به زبان قابل درک انسانها کاری است که متخصصین خاک باید انجام دهند .پس بهوش
باشیم که همه اجزای طبیعت چه آب و چه خاک و باد و چه آتش زبان خواهند گشود و آنچه بر آنها رفته است را بر ملا خواهند کرد!
آوارهای ناشی از خرابیهای بیش از  %76شهر برلین در  0محل انباشته نمودند که تشکیل تپههایی دادهاند که یکی از این تپهها
بلندترین نقطه شهر برلین است .اما پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان به آلمان شرقی و غربی باعث شد که آمریکاییها و
آلمانی ها این بلندترین تپه که محل همین تجمع آوارهای جنگ است را به عنوان محلی برای جاسوسی از آلمان شرقی(بلوک شرق)
انتخاب کردند و لذا بر فراز این تپه آنتن های قوی و تجهیزات لازم برای جاسوسی را نصب کردند در واقع این مرکز برج جاسوسی و
شنود بوده که عکسهای آن را در زیر میبینید پارچههایی از جنس تفلون دور تا دور آنتنها را میپوشانده که از یکطرف جلوی دید
هواپیما (رادار) بگیرد و رادارها نمیتوانستند بشقابه ا را تشخیص دهند! براساس شواهد و اطلاعات پرسیده شده حتی سربازان در
این محل حق هیچ صحبت و تولید صدایی را نداشتند اما پس اتحاد دو آلمان و برچیده شدن دیوار برلین اینجا محلی شده برای
هنرمندان و گرافیستها که آثار هنری متناسب با وقایع جنگ و خونریزی و  ...را به تصویر بکشند .البته نه تنها هنرمندان بلکه محلی
هم برای مطالعه آثار این آوار بر آلودگی های آب و خاک شهر برلین شده است .این محل که دیدن آن غم سنگینی را بر تحمیل
می کند ولی باید عبرتی باشد که بشود راه را بر جنگ و جنایات ببندد« .آن چه که مرا در این بازدید بیش از هر چیز دیگری متاثر
کرد این بود که تخریبهایی که بشر بر روی خاک اعمال میکند دهها و یا صدها سال موجب خسارت جبران ناپذیری به طبیعت و
از جمله آب و خاک میشود و در نتیجه انسانهای نسل بعد هم در امان نخواهند ماند .پس برای نجات از این همه مشکلات همه و
همه بای د دست بکار شوند وکه خوشبختانه هنرمندان هم پا به عرصه خاک گذاشته و در تلاش هستند که همت خود را مصروف
آگاهی مردم و مسیولین نمایند.حضور هنرمندان به عرصه خاک! وقتی عضوی بدرد آمد دگر عضوها را نشاید قرار! هم آب و هم خاک
و هم هوا و هم آتش ،انرژی تعادلشان بهم خورده و همه چهار عنصر طبیعت بدرد آمده است.

بازدید از بلندترین نقطه شهر برلین یعنی محل تجمع آوارهای آلوده جنگ جهانی دوم که پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان
به آلمان شرقی و غربی باعث شد که آمریکاییها و آلمانیها این بلندترین تپه که محل همین تجمع آوارهای جنگ است را به عنوان
محلی برای جاسوسی از آلمان شرقی(بلوک شرق) انتخاب کردند و لذا بر فراز این تپه آنتنهای قوی و تجهیزات لازم برای جاسوسی
را نصب کردند در واقع این مرکز برج جاسوسی و شنود بوده که عکسهای آن را در بالا می بینید.
چرا اینقدر از بلایای خاکی بگویم! آیا این همه از بلایا گفتن خود بلا نیست؟ اینبار بیاییم از درک نگاه بگوییم ،و از لب شیرین و جام
می بگوییم .از لطافت شعر و ذوق شاعران ایرانی کم گفته ایم ولی از غم و غضه ها زیاد گفته ایم .چرا غصه ای بر غصه ها بیافزاییم.
چرا برخی انسان ها خاک را عرصه تاخت و تاز کرده اند؟ زمانی با پای پیاده و زمانی با اسب و سوار چابک و تندرو و زمانی از هوا و
دریا و خشکی بر این خاک تاختند! وقتی در عالم خود خواهی و زیاده خواهی تاختیم چرخ گردون چه کند؟ وقتی قفسی از بدنمان
ساخته اند! این روح در بند چه کند؟
مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم

به هوایی که مگر صید کند شهبازم
(حافظ)

چرا اینقدر خشکی ایم!
من از دیار کویر و بیابانهای خشک هستم ولی امیدوارم که آن قدر خشک نباشیم که آب از انگشتانم نچکد .هرچند که از دریا دور
بودهام ولی بگذار ابتدا از نرمی آب و آنگاه از سختیهای کویر بگویم؛ زیرا سختی خشکی را توان مقاومت در برابر نرمی آب نیست،

چون نرمی بر سختی غلبه میکند .پس از نرمی دل میگویم چون نرمی دل را کسی قیمت ننهاده است .مثل آب پاک صفت باشیم
و هر چه پلیدی است بشوئیم .ما هم اگر در خشکی گرفتارآمده ایم لااقل مثل آب آینه سان باشیم .یعنی هر چه ندیدیم ،نگوئیم و هر
چه دیدیم ،همان را بگوئیم ،مثل آب روان و چون چشمه زلال باشیم .مثل آب اهل آبادانی باشیم البته نه مثل سیلاب ویرانگر باشیم.
این آب است که میداند آبادانی کجاست و به جایی میرود که آبادانی همان جاست .چون این آب است که مایه حیات است .البته
بدانیم که اگر خاک نباشد آب هم نتواند مایه حیات باشد! فکر نکنیم خاک محل دفن است و خیال نکنیم اگر چیزی را در خاک دفن
کردیم آنرا نابود کردیم! بسیاری از چیزها که زیر خاک دفن می شود مورد استفاده گیاه واقع می شود حتی مواد باقیمانده از جنگ
هم که در زیر خاک مدفون کنیم توسط گیاه هم جذب می شود و در آب زیرزمینی روان می گردد و موجب خسارات زیاد بعدی می
شود.
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟

چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟
(مولانا:3104،غ)333

پس نه مرگ همان دفن است و نه دفن همان مرگ است! دفن آوارهای جنگی به من تفاوت بین پنهان کردن و از بین رفتن را
فهماند :که نه گمشدن همان از بین رفتن است و نه از بین رفتن همان پنهان شدن!
خاکی که به زیر پای هر نادانی است

کفّ صنمیّ و چهره جانانی است

هر خشت که بر کنگره ایوانی است

انگشت وزیر یا سر سلطانی است
(خیام)

رنگ سبز گیاه از دل خاکی که سبز نیست و آبی که آنهم سبز نیست میروید یا آنکه میوههای خوش! پس از دفن زباله در زیر خاک
نباید شاد باشیم ،بلکه بر آن خاک که زباله ای در آغوش گرفت ،باز بخودمان باز می گرداند .پس بیاییم بر روی این خاک جرعهای از
«می» بپاشم!
اگر «شراب» خوری ،جرعهای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر ،چه باک؟
(حافظ:3100،غ)233
می دانیم هر چه بکاریم همان را درو میکنیم .بنا به گفته مولانا اگر بذر گندم در خاکی حاصلخیز بکاریم ز هر دانه ،صد دانه برآید.
اگر از آن صد دانهها نانی پزند هر آنکس نان خورد مستی فزاید  .در عجب مباش که از آتش تنوری که در آن نان پزند بسیار گرمی
فزاید! چونکه از «می» جز گرمی و از گرمی جز مستی نزاید! آری کشاورزان بر روی آن خاک گندم بکارند ،نانوایان از آن گندم نانی
پزند که هرکس از آن لقمه ای هم بخورد عشقش فزاید .پس وقتی آوارهای جنگی در زیر خاک بکاریم آلودگی آب و خاک برداشت
کنیم! آوار جنگی همان بذر دشمنی است پس درخت دوستی برداشت نکنیم زیرا درختانش هم در برگهای خود سمی دارد.
اگر شوری یک مشکل است شیرینی یکراه حل است!
شوری چه نماد زیبایی از ترکیب و تلفیق است! هم تلفیقی از شیمی ،هم فیزیک ،آب خاک و گیاه است ،هم هنر بیرنگی و هم
احساس یکرنگی است .هم ذوق شیدایی و شور عاشقی است! این چه شوری است که در هر خلق و هر مادهای است؟ اگر این شوری
در خاک باشد گیاه را میسوزاند و اگر دردهان باشد زبان را میسوزاند ! چنین نمکی اگر در سر باشد دل را میسوزاند و اگر در دل

باشد سر را نمک نشناسی نکنیم چونکه اگر غذا بی نمک باشد میل به غذا نباشد .از شوری سطحی خاک به شوری عمق وجود رسیدم
آیا این پدیده همانند آن نیست که از عشق مجازی به عشق حقیقی رسید؟ از سفیدی سطح خاک به تیرگیهای عمق خاک رسیدم،
آیا بازهم رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون! شورهزارهایی دیدم که انتظارشان فقط باران است .همچون دلهای عاشقی که
انتظارش فقط از یار است .کویرها مظهر شوری و چشمههای آن پر از دلتنگی است ،بهراستی بیابانها چه وسعتی دارند! آنها یکه و
تنها چه جراتی دارند! دل من هم اگر شور عشق را در سر نداشت ،کی اینچنین پروایی داشت.
میدانید همین خاکهای شور هم چه نعمت بزرگی و چه ذخیره مهمی هستند؟ هیگاه از خود پرسیدهایم اگر شوری نباشد شیرینی
بیمعناست؟ اگر شوری یک مشکل است شیرینی یکراه حل است؟ اگر نمک زیاد ،زیانآوراست آیا قند زیاد ،مفید است؟ اگر اندازه
نگه نداریم هم قند و هم نمک هر دو زیانآور است؟ برخی بر این باورند که منشأ دردهای کف پا منشأش در سر و یا بدن است.
همینطور مشکلاتی که در قطبهای کره زمین به وجود آمده است (ذوب یخها) ریشهاش در استوا است .تب و لرزهایی هم که اقلیم
استوا را در هم میپیچد ریشهاش در قطبین (نوک سر یا کف پا) است .چرا فقط از شوری خاک؟ نه از شیرینی میوه های حاصل از
خاک؟! شوری نمادی از تلفیق و موضوعی بینرشتهای است .پس میخواهم از شوری خاک بگویم .حال چرا از شور دل نگوییم؟
میخواهم با کمک «شور» از شیرینی بگویم .میخواهم از شیرین کردن خاک بگویم .چرا همیشه از اب و خاک بگوییم و چرا از وصال
شیرین و فرهاد نگوییم؟ چرا از خشونت و بیمهری بگویم ولی از مهر الهی نگویم!؟
چرا خاک ها را تخریب کرده ایم؟
حال مشکلات شوری ،ناشی از شیرینیها نیست؟ چه شیرینی های بهره وری بیش از حد موجب شوری خاک ها شده است .آیا روی
زیبای شیرین نیست که شوری در فرهاد میافکند ؟ برای شناخت شوری باید نمک و انواعش را شناخت .فقط به مقدارش ننگریم،
بلکه به کیفیتش هم بیاندیشیم .مهمترین خاصیتش(یعنی حلالیتش) را بدانیم تا سر از سود و زیانش درآوریم .بسیار شورهزارهایی
که در آن شتر یا بار و اسب با سوار به درونش فرو رود .شورهزارها جایی هستند که هیچ جانداری در آنجا نرود و اگر برود برای همیشه
در آنجا بماند ولی هیچچیز در نمک نمیگندد .مگر آنکه بگندد نمک! وای بهروزی که بگندد نمک! چون برخی از خاکهای شور را
میتوان با آبشور شیرین کرد ،پس بهسو ی چشمه شور باید شتافت .البته هر خاک شوری را هم نباید اصلاح کرد .ماه و خورشید و
فلک در کارند تا از این آب و از این خاک ،نانی به کف آریم و بهغفلت نخوریم .چه بسا کسان که غفلت کردند و با شور کردن خاک،
شورش را در آوردند و برخی هم برای شیرین کردن آن ،چه دلشورههایی ایجاد کردند .پس خاکها را از شوری محافظت کنیم ،زیرا
خاک ،رخت و لباس نیست که شورواشورش کنیم یعنی یکی را بپوشیم و دیگری را به شستن دهیم .مدتی بپوشیم و بعد به خشک
شویی دهیم .چه تمدنهای بزرگی در دشتهای حاصلخیز ایجاد شد ولی با شور شدن خاک ،تاریخ آن تمدن نیز به شوربختی گرایید!
ای شور عشق همتی کن،
باغ مشجری مرا آرزوست .ای شوریده سر در حیرتم،
من اوج شوریدگیام آرزوست .تا به کی غصه شوری خوردن؟!
از «شوری آب و خاک » گفتن مرا بس است .دیگر حرف شوراب بس است.
آب حیوان طلبم .پس دل ویرانه طلب کن!
پیشنهاد ها

 -1ضرورت برقراری روابط علمی و پژوهشی در ایران

یکی از مهمترین امور در زمینههای علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و انسانی داشتن روابط بینالمللی قوی و پایدار است .زیرا همکاریهای
بین المللی و تضارب افکار و آرا خود به خود زمینه رشد افراد و کشور را فراهم میآورد .از موارد اندک همکاری بینالمللی که در زمینه
علوم خاک برقرار شده است همکاری در مطالعه تشکیل و توسعه خاکنماهای ( )Soilscapesحاشیه دریای خزر است که بین روسیه
و ایران برقرار شده است .به دنبال بازدید هیات ایرانی از مناطقی در روسیه هیات روسی نیز جهت بازدید از منطقه مطالعاتی مورد
نظر در ترکم ن صحرا به تهران آمدند و به همراه همکاران ایرانی طرح بازدیدی سه روزه از منطقه مطالعاتی و همچنین امکانات و
آزمایشگاههای دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا و گروه علوم و مهندسی خاک در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داشتند (عکسهای پیوست).

-2تشکیل گرایش خاک شهری در دانشگاه ها
شناخت اینجانب از مسایل خاک ،موجب شد تا پیشنهادی هم برای چاره اندیشی خاک های آلوده در محدوده کلان شهرها و مناطق
پایین دست شهرها ،محل پالایشگاه ها و حوالی بیمارستان ها و  ...داشته باشم .لذا اولین قدم برای تحقق این امر این است که رشته
با گرایش جدیدی تحت نام خاک های شهری ( )Urban Soilدایر گردد تا انشاالله در آینده ،هم یافته های علمی راه بجایی ببرد و
هم فریاد متخصصین خاک و آب به نتیجه برسد باشد که فکر نکنیم که آنچه به جایی نرسد فریاد است! باشد که مثل بلبل از برای
گل خوش بنالیم و مث ل فرهاد بر سر سنگ بتازیم! امیدوار باشیم که با شکفتن اولین گل ،هم بهار شروع می شود .و این که با یک
گل بهار نمیشود را باور نکنیم .بر این باور نباشیم که فقط به وظیفه خود عمل کنیم و به نتیجه عمل نیندیشیم.
این گریه ابر و خنده خاک

از بهر من و تو شد مرکب

وین گریه ما و خنده ما

از بهر نتیجه شد مرتب
(مولانا)

عکس شماره  -2آزمایشگاه فیزیک خاک و بررسی دستگاه نفوذسنج دیجیتال

عکس شماره  -3عکس دسته جمعی در مقابل گروه علوم و مهندسی خاک (از راست به چپ دکتر ماریا ،دکتر حمزه ،دکتر محمدی ،دکتر
علوی پناه ،دکتر پاول ،دکتر شرفا ،ایوان ،دکتر اسدی ،دکتر حیدری)

عکس شماره  -5حفر پروفیل و نحوه اجرای نمونه برداری

