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 مقدمه

م از آن ابرای هیچکدو  صرفا علمی بودها سفر گزارشتا کنون تمامی ولی ام و پژوهشی داشتهآلمان سفر علمی کشور بارها و بارها به 

س پبر دل نشیند. لاجرم آید می که از دل بر سخنیتا شاید فرا خواندم دل را به کمک عقل . اما این بار از دل کمک نگرفتم هاسفر

یادتر زعلم و آگاهی بشر نسبت به بسیاری امور مادی و معنوی حتی امور بسیار جزیی جهان زیرا با وجود اینکه  !ادبی نوشتم_علمی

 عقل کارش درک آری، !گذاشته استشدن نیست بلکه رو به فزونی هم مشکلات جهان نه تنها در حال کم با این حال ولی است شده

برای کار دیگری تکامل یافته است. پس همان به که هم احساس هم پس مغز برای یک کاری و  دل فهم کلیات است.کار جزئیات و 

تر از دوختن خوش یدانیم نخ را یک کار و سوزن را کار دیگری است. اما با نخ و سوزن چه کار. میمان را آشتی دهیمدل و هم مغز

پاره شان ایهسلبارو وقتی  از این بودتر آزاد شانثروتشان کمتر و وقتمردم بسیاری  ،در گذشته دوختن یک وصال برتر است.زیرا  است

کنند تا لذت پاره میهم های سالم را امروز لباس وصل و همنشینی و همگرایی جایگاه والاتری داشت. اما زدند.شد وصله میمی

 خرند!یها پاره مدهند بلکه در نو فروشیخودشان زحمت پاره کردنش را بخود نمیالبته اینان حتی ببرند. روز را ه ب هایسپوشیدن لبا

دار کنم زیرا خواهم احساس جوانی را خدشهها نمیالبته با این حرف هم بیشتر است! نآ یاش بیشتر بهالا هر چه پارگیااحتم

خواهیم از ادبیات گیرد. احساس از امور لطیف است پس چگونه مییاخلاق قرار محقیقتی در وجود انسان است و در قلمرو  ،احساس

تور حرکت مودهد یا بعبارتی شور زیستن از آن احساس است. می زندگی شور احساس را نادیده بگیریم. احساس بهو لطافت بگوییم و 

ال با یک ب زندگی سرد زندگی تک بالی است که حرارت ندارد. ،انسان عشق و عشق هم قرین با حرارت است. زندگی بدون احساس

ت؟ . وقتی کمیت بالا ولی کیفیت پایین باشد انتظار چیسندد ولی شاد نیستنبرمیها لذتهایی که انسانچه بسا ست! نیممکن  پرواز

ادل و عشهر باشد چیست؟ ترغم زندگی در انبوه از مردمان ها از تنهایی علین رابطه سرد باشد وقتی شکایتآوقتی رابطه باشد ولی 

علم و ادبیات و هنر ، احساس و عشق و عقل، از همگرایی عقلهارمونی بین احساس و عقل لازمه شادی و شور است. پس در اینجا 
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 !چرا گزارش علمی ادبی؟



یرد. برای اقبال بیشتری قرار گکردم تا شاید مورد گزارش تلفیقی مینگارش هایی که ویژگی خاصی داشت اقدام به تا کنون برای سفر

 نقفسی گرد و غبار بخورد چه نیازی به نوشتکنج در  و غبار بوده خودر ارتباط با گرد باشد گزارش علمی سفری که د رمثال اگر قرا

 :! دلایل بشرح زیر استباره خاک است خاک نخورداست. امیدوارم این گزارش که در

م و رفت به جاهای زیادیروسیه  در سفر .صورت گرفت این سفر به آلمان بلافاصله پس از بازگشت از سفرم به روسیه .3

ان راهی آلمساعاتی بعد ، م ایرانبه وطن از روسیه محض برگشته ب. آموختم و در نتیجه نکات مهمی چیزها دیدم یبسیار

که بعد از جنگ جهانی به آلمان شرقی و آلمان غربی تجزیه شده شدم کشوری از روسیه به ایران و از ایران وارد شدم. 

ها در جنگ با شوروی سابق و اندوم و شکست آلمشود ماجرای جنگ جهانی بود. وقتی نام این دو کشور با هم برده می

  شود.روسیه در ذهن تداعی می

وسیه آکادمی ر ا به پیشنهادنای بین ایران و روسیه بود که بهدف اصلی سفر من به روسیه انجام یک پژوهش بین رشته .2

چون در این پروژه بحث  .گشتمهای حاشیه دریای خزر و حمایت بنیاد علم ایران، مجری پروژه بررسی تغییرات خاک

در جلو چشمانم  کلمه تغییر همواره در ذهن و های جدیدی بود لذاتغییرات رسوبات ساحلی و تشکیل خاک با ویژگی

 های آندریای خزر و خاکسواحل و تیم همراهم برای این به روسیه سفر کردیم که موضوع تغییرات  بنده .شدتداعی می

ال سبیست هزار  طیدر  ،های روسیهیکی از بزرگترین رودخانهبوط به رودخانه ولگانه مردلتای ولگا  .را بررسی کنیم

ر روی زمین ببلکه  ایتصاویر ماهوارهنه از روی  ،من این جابجایی را با چشم خود است. داشتهتغییرات زیادی گذشته 

ببینیم کجاها مسیرش را تغییر داده و چرا و ولگا رود را در مسیر طولانی دنبال کردیم. برای اینکه ام. در این سفر دیده

های سیاسی و اجتماعی هم های طبیعی به علت و معلولالبته من در کنار علت و معلول. چه اثراتی به دنبال داشته است

ا هگاهی تغییر مسیر جوامع و ملتگاهاندیشیدم. هر چند تخصصم روی مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نبود اما می

بوده و تنها چیزی که  همه چیز در حال تغییرها این بود که ها و اندیشه. نتیجه همه این مقایسهکردمبا آن مقایسه می را

ت مقاومقابل تغییر است  همه در مقابل چیزی یا قانونی که غیر اینچرا پس  است. خود تغییر ماندهقابل تغییر غیر

اشند. در حرکت ببه دنبالش  لنگانلنگبرخی و باشد ها تغییر فرهنگها جلوتر از فرسنگ رتغیی منگذاری نماییم؟!می

تغییر ره بیسیکرنگش ای که ای دیدهبادهآیا تا بحال  !باد تغییر و آتش هم تغییر ... ،آب تغییر ،تغییر، خاک تغییر هجامع

 است!؟ای که همیشه مست و مخمور بوده شنیدهو مخموری  بوده است و کدام مست

 بوی خود چون گل چرا از بلبلان دارم دریغ؟

 هرچه از شبها به بیداری سر آید نعمت است

 

 من که بی منت سر خود را به گلچین می دهم

   من نه از تن پروری تغییر بالین می دهم

 )صائب تبریزی(                                         

 

همواره دهد که قوانین الهی و علم در روی زمین های دیگر نشان میو بسیاری پدیدهدریای خزر و مناطق ساحلی سواحل  تغییرات

 پیماید. پذیر نیست و راهش را میکند و قوانین علمی هم استثناکار خودش را می

 



 همیشه دور چرخ لاجوردی

 ز دورش هر یکی گردش به کاریست

 

 ای جز ره نوردینداند پیشه

 به ریز هر یکی دیگر شماریست

)امیر خسرو دهلوی(                              

نین و ، لکبیر، کاترینهای تاریخی و سیاسی مانند پتردیدن کشور بزرگ روسیه با این همه سابقه تاریخی، شخصیت .1

هدف  ای دیگر است.گونهبر درهایش زده بودند اما امروز شرایطش به آهن و پولادهایی از کشوری که روزی قفل استالین و

لی نه فقط الملدانیم که کار بینمی باشد.میران کشورم گهای علمی پژوهشالمللی شدن فعالیتلمی جهت بینعر سفر گدی

 یدآمینها هم بدست خواهد لذا اینطبعی هنری میدلی گرم و ای گشاد و روحی بلند و و سینهذهنی پویا  وهنین آکفش 

های درگیر در جنگ جهانی دوم بودند و هر دو خسارات هنگفتی هر دو کشور مذکور طرف و تمرین زیاد. جز با تلاش مداوم

را متحمل شدند. بسیاری از آثار زیانبخش ناشی از جنگ به ظاهر برطرف شده ولی از میان همه این آثار نامطلوب جنگ، 

آمد ولی اکنون بعد از گذشت سالها در حال ظهور است! چشم سیاستمداران یا مدیران آنچنان نمیه هیچگاه بخسارتی که 

  های شیطان در برلین آلمان است.خسارت آلودگی خاک و آب بویژه در محل تپه

 

و روند خاکشناسی های اخیر تحولی در علم ها در سالشوند و آلمانیها از پیشقراولان علم خاکشناسی محسوب میروس .7

بندی که طبقهنند نام داکوچایف اولین خاکشناسی دانیم نام روسیه با نام بنیانگذاران خاکشناسی مااند. میایجاد کرده

بار نیز همچون گذشته فقط نگاهم معطوف به خاک نیست! بلکه به خاکیان های روسیه را انجام داد توام است. اما اینخاک

 را به هنر کیمیا کنند هم نظری دارم.  و با هنرمندانی که خاک

 

 روسیه!ساخت سفر سه روزه با ماشین  

 06سرعتش  و بیشینهاش بود راننده باز و بست درب آن فقط در تواناساز که مسیری طولانی و سه روزه آن هم با ماشینی روسیه

کیلومتر را شروع کردیم اما سخت نگران خستگی از مسافرت  3066کیلومتر در ساعت بود! به هر حال با پنج سرنشین مسافتی حدود 

های خیلی نرم آن بر همه خشکی و بودیم! اما طولی نکشید متوجه آن شدیم که صندلی با چنین خودرویی زمخت و خشن و کند

کرد و هر دو گوشش و تمامی حواسش به کارفرمایش بود و هر دو اش را میای قوی فقط رانندگینندهخشنی خودرو غلبه داشت. را

کردیم و دانشجو هم فقط گوش کرد! ما چهار نفر پژوهشگر هم اغلب بحث علمی میهایش فقط به سمت جاده حرکت میچشم

کردم. بازار این بخش دوم را با دریافت بحث علمی گاهی هم جهت تفنن و انبساط روح لطایفی را نقل می کاملاکرد. البته نه می

 کردیم! هایی از دوستان وطن، گرم و گرمتر میپیامک

ردیم. کانی از این کشور پهناور را طی میحکم و با دوام اما نتراشیده و نخراشیده مسیر طولم در ماشینیسرنشین  0جمعی متشکل از 

کردیم اما افسوس که برخی از ما بحث و تبادل نظر میو مدیم آایین میپبرداری از خودرو اهی هم که برای بازدید یا نمونهگند چهر 

فته گویی یادمان ر !نوشتیممینبا قلم روی کاغذ های خود را دیدهها و تهفیااین بنابرکردیم و مان حساب میحافظهروی  بیش از اندازه

ری آدانیم! را نمیدر سفر ما ارزش واقعی قلم و کاغذ گویی که  ."تر استها پررنگترین حافظهترین جوهرها از قویکم رنگ "که بود 

ز لطافت و ا سدیکه خوب و خوش بنو یقلم ژهیست؛ قلم محترم است به وهمتایی ایگر بقلم چه معجزهو  رینظکم ینوشتن چه موهبت

نویسنده یا اندیشمند دلتنگ هم ی و گاهها سخت است . هر چند که نوشتن برخی حقایق یا واقعیتسدیطبع و از بداعت علم بنو



رندان  وهیش یمگر نه آنکه به گفته حافظ عاشق. مییو با نقد مدارا و با کاغذ ملاطفت نما میاست که دلسرد نباش دیام یولشود می

 بلاکش باشد! 

همیشه با استادش بود و استادش هم کسی بود که همیشه آماده حمایت او بود ولی این در جمع ما یک دانشجوی دکترا هم بود که 

کرد. هر چند فرق استاد و دانشجو در رفتار و برخوردشان قابل تمیز نبود استاد هیچوقت خود را مجبور به تبعیت از دانشجویش نمی

قابل تشخیص بود. دانشجو مجبور بود با استادش هماهنگ باشد ها ولی فرق استاد و دانشجویی در کار و عملیات میدانی و تبعیت آن

ا هایف با هم عوض نشده بود و یا نقشکرد. جای وظولی استادش هیچ اجباری به تبعیت نداشت هرچند که همیشه او را همراهی می

ر اینکه تاز همه مهم کرد.دانشجو تقبل میدر لابلای مشکلات شخصی طرفین محو نشده بود! وقت را استاد تعیین کرد اما انجام کار را 

 توان دید نه در وادی حرف.کوشی هر دو را در میدان عمل میسخت
 

 های خود را کنند آشکارهنر        به گفتن چه حاجت که هنگام کار

 )نظامی(                                                                        
 

های تغییر مسیر ولگارود برایمان جالب بود مخصوصا که راننده های وسیع و دیدنیهای طبیعی و دشتاین عرصهخلاصه سفر در 

 06خوشبختانه حداکثر سرعت خودرو  .کردمی زدهگاهی با پیچیدن به چپ و راست ما را هیجانشناس هم گاهمشرب و وظیفهخوش

روسیه  ار خلوت و بیابانییسبهای در جاده. گویی او رسیدیماز هیجان به چیزی بالاتر یعنی ترس می و گرنه کهکیلومتر در ساعت بود 

از اینکه  غافلی برهاند و یا شاید کمی بترساند خواست ما را از کسالت این مسافت طولانپیچید میمیگاهی که به چپ و یا به راست 

ها را گزینه دلخواهمان دانیم و به چپ و راست رفتنخیابان را در قلمرو خودمان می همه باندهای ،کشورمانهای بزرگ ما در میان شهر

د. کرده باشرا هم تجربه  رفتنراست  خواستمیگفته نماند او اهل کشوری بود که هم چپ را پیموده بود و حالا شاید پنداریم! نامی

برد و در جایی های هنر مرا به اوج میبناهای تاریخی و جلوه هایی داشت، در برخی جاها شکوه و عظمتآری سفر به روسیه ویژگی

سال پیش، وجود  06هم در هم در اعماق زمین آنهای زیرزمینی مترو آندیگر و مکانی دورتر از مسکو وضع اینگونه نبود. این تونل

از تاریخ و اعتقادات و باورهای مردم بلکه هایی های هنری و کلیساهای با عظمت همراه با سوابق و علائق مذهبی، نه تنها درسموزه

ها را در نگهداری آثاری که متعلق به تر بلوغ هنری آنکشید. از همه مهمدوستی مردمان این دیار را به تصویر میپروری و هنرهنر

ه بسا از داشتن آنهاست! چر کرد. آری بنظرم حفظ و نگهداری این آثار ارزنده افتخاری بمراتب بیشتزده میپیشینیان است مرا شگفت

 اند! های دیگری بخود اختصاص دادهاش را سرزمیناند ولی افتخار نگهداریهایی که خیلی آثار ارزشمندی داشتهنسرزمی

 

 هایشروسیه و تفاوت

کر است. هیچ فبندی خاک کند که از جمله یکی از آنها اختلافشان در سیستم طبقههایشان با دیگر جاها فرق میها خیلی چیزروس

ه حد خود برسد چه کسالتی ن نها به بیشتریها به کمترین و شباهتای پیش برود که اختلافشدن بگونهایم اگر روزی جهانیکرده

نها بازتابی یک اندازه داشتند ما قادر به دیدن آهای جهان و اشیای شود! یا اگر همه پدیدهفقط بر گردشگران بلکه بر همه حاکم می

توانست جهانی وجود داشته باشد اگر اگر همه اشیای جهان در حال تعادل حرارتی دانیم نمیز در این جهان نبودیم؟ آیا میهیچ چی

 کامل بودند!؟ 

های دید ها تفاوت زیادی دارد اما جا دارد از این افقبندیبندی و یا استاندارد آنها با دیگر طبقهها، طبقهگرچه مطابق معمول روس 

اک در روسیه بندی خهم صحبتی به میان آوریم. پس بنا به اقتضای رشته و تخصص و هدف سفر باید بگویم که سیستم طبقهمختلف 



رد مانند خاکشناسی و دورسنجی ها در برخی مواروسزمانی های خاص خود را هم دارد. محاسن و دقت ها،علیرغم محدودیت

ها هم پیشی گرفته بودند ولی دیری نپیایید که در زمینه موارد حتی از آمریکاییهای زیادی برای گفتن داشتند و در این حرف

های منابع طبیعی روسیه دارای قدرت تفکیک مکانی بسیار دور آن دوران بسر آمد. برای مثال زمانی هم بود که ماهوارهازسنجش

ه را به چشم خودم در اروپا دیدم در حالیک ی روسیاارهماهو  -نه تصویر   -بالایی بودند مثلا قابلیت تشخیص یک گوسفند روی عکس

های روسی چنین حلقه یا اروپایی هنوز با چنین قدرت تفکیکی مکانی فاصله زیادی داشتند. اما این ماهوارههای آمریکا ماهواره

ن حلقه آشد و چتر سوی آن شلیک میکردند و از زمین به )نه تصویر( را در جایی از روسیه به بیرون پرتاب می هاهایی از عکسفیلم

ها و تصاویر با قدرت عکسفرستادند!  خلاصه این را برداشته و جهت ظهور و ثبوت به عکاسخانه میشد و سربازان آنفیلم باز می

 تفکیک بالا  بازارش را پیدا نکرد و مشتری پرو پاقرصی هم به سراغش نرفت! چرا؟

 

 !کوچه آشتی کنان

رین تاریکی برخورد کردم و به یادم تنگکردم ولی ناگهان به کوچه تنگ و تهای عریضی در مسکو حرکت میها و کوچهاز میان خیابان

ترین کوچه منحصر به فرد جهان که مجهز به چراغ راهنما است در آری بر اساس اطلاع حاصل، تنگکوچه جهان در پراگ افتاد! 

ر تکنیم که هر چیزی که کوچکتر یا محدودتر یا تنگذهنم ایجاد کرد که چرا فکر می هایی دراین کوچه تنگ سوال .پراگ وجود دارد

های تنگ هم راهگشاترند! اگر فراخی سینه و های عریض دلگشاترند اما کوچهتر یا کم کاربردتر است؟ اگر کوچهباشد کم ارزش

 گشادی روی با صفاست اما خیلی چیزها استثناهایی هم دارد.

شود. اگر ها قطع میهای دو طرف چنین کوچه تنگی هر دو سمت قرمز شود هر حرکتی در این کوچه متوقف و ارتباطحال اگر چراغ

گیرد!؟ پس نباید فقط به ابزاری با سیگنال قرمز اعتماد هر دو طرف سبز بماند در وسط این کوچه بجای آشتی چه مشکلاتی در می

ر یا زود را بکار نگیریم دیرا نکنیم و اندیشه و تفکر و عمل زیرا اگر این ملاحظات  .ردکرد! نباید فقط به زور و به تکنیک اکتفا ک

کنند. از ما هر آنگونه که منافعشان ایجاب کند خواهند تنظیم میشویم که دیگران ما را همانگونه که میخودمان به ابزاری تبدیل می

شود باریک اندیشی صاحب نظران موجب سرعت ب تسریع حرکت آب میکنند.همانگونه که تنگی جوی آب روان موجبهره برداری می

گ بر حذر باش از تن .عمل و حرکت بهتر  بشر است! حرف از تنگی زده شد لازم است که بر حذر باشیم از تنگ چشمی و تنگ نظری

شکند ر میکنان سشتیآهای چشمان که فقط نظر به میوه کنند و با آنان باش که تماشاگه بستانند. کسانی بر این باورند که کوچه

 دیوارش! ا ببینیم که بیدل دهلوی در باره دل گرفته و کوچه تنگ  چه می گوید؟ 

 من که در مرغزار لیل و نهارگذرد          کجاست ادل گرفته ز هر کوچه تنگ می

 )بیدل دهلوی(                                                                              

  

اند را از سر بجویید! ای جهانگردان یکبار هم که هایی که صلح جویان گفتهها را بخوانید سخنبزرگان و رقیبان حکایت این کوچه

 ری بکنید! خیال مکن از این کوچه تنگ راه به بیرون نبری! ای کاش از تنگی این کوچه نشاطی گیریم. شده از این کوچه گذ

 

 هزار سنگ به دل کوفتیم لیک چه سود          های تنگ بروننشد صدا هم از این کوچه

 )بیدل دهلوی(                                                                                          

 



  چرا برخی کوچه ها تنگ و برخی فراخ است!؟

 

 راهی ار سازد و خیابانی

 همه از بهر سود خویش کند

 

 کارگاهی و کاخ و ایوانی

 یش کندیا ز بهر نمود خو

 )ملک الشعرای بهار(                          

المللی شدن خاک و درک جهانی خاک قدمی بردارم هر چند در راستای بینمرا برآن داشت که  نامطلوب در خاک اتتغییر

 ناچیز باشد. 

 

 

مینه تشکیل کارگروهی دیگر در ز و سازمان ملل مبتی برئاینجانب بنا به پیشنهادی که در کارگروه بین دولتی روی خاک در فا

گوی این کار گروه از شش زبان موسسین وم. در لرد......... برای درک جهانی خاک و تحقق آن زبان ادبی و هنری هم استفاده ک



های انگلیسی و روسی باشم استفاده کردند. اما زبانموسس آن می 10له منکه اینجانب از جآدلیل ه آن از جمله زبان فارسی ب

ست. جهان ا مزبان همه مردکه  المللی نیست! زبان دل و زبان هنر و عشق و لطافتو آلمانی و فارسی هیچکدام زبانی کاملا بین

 پس از این زبان استفاده نمایم.

ایرانی جا دارد که یک  دادند.در بالای دخمه قرار می خاک در فرهنگ ایرانی همواره مقدس بوده بطوریکه گذشتگان مردگان خود را

 ای و با زبان شیرین فارسی که زبان ادب و شعر است سخنی بگوید.دور بین رشتهازبا تخصص خاک و سنجش

 خاک شویم!ر مدیم و بآاز خاک بر 

در مسکو از قبرستانی بزرگ و جالب دیدن کردیم. پس من خاکشناس که پا به خاک روسیه گذاشته بودم و برای بررسی تغییرات 

ایم و بر خاک خواهیم شد و شد از خاک قبرستان درسی نگیرم؟ زیرا ما از خاک برآمدهایران رفته بودیم چگونه میخاک روسیه و 

 دیدن قبرستان برای یک خاکشناس باید به چشم خود بینیم اگر عمر را بیهوده بگذرانیم چگونه مثل ریزگردها بر باد خواهیم شد!؟

خاکشناس با رباعیات خیام هم انس و الفتی داشته باشد. البته دیدن قبرستان یا شاید بهتر  ویژه آنکه آنه موضوع قابل تاملی است! ب

یابی و اثرات زیست محیطی هم مهم است بگویم آرامستان برای متخصص سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از نظر مکان

 است.

 هنری؛ نمود هر دَماز خاک همی       گری پریر کردم گذری،بر کوزه

 گری.خاک پدرم در کف هر کوزه       بصری،من دیدم اگر ندید هر بی

 (خیام)                                                                          

در ... اهبر از ناآرامیگذر از خاک لابلای قبرها، گذر از سکوتی پر از هیاهو، گذر از تاریخ سرزمینی پر از فراز و نشیب! آرامستانی بی خ

چیز دیگری که من   این قبرستان به واژه دفن انسان اندیشیدم! اما فهمیدم که نه مرگ همان دفن است و نه دفن همان مرگ است!

است و اگر نباشد آدمی هم نباشد. چه بسیار آدمیان که عمری بر روی این خاک  آدمیبنکه این خاک سرشت  است آنفهمیدم 

 زندگی کردند و به باوری بیشتر همین خاک کمکی نمی کنند.

   

 از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک      ای فشان بر خاکاگر شراب خوری جرعه

 (حافظ)                                                                                             

 

 

 

 

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



 خاک  بستر رشد و جوانه زنی!

 

 باشد؟کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟        چرا به دانه انسانت این گمان 

 (333:غ3104،)مولانا                                                                       

ست. چون برای نوشیدن ا بردهدانی چرا یک خاکشناس باید از خاک بگوید؟ چون برای خواندن عشق به خاک، رنج دوران می

 دیرویمزدن بذر و روییدن گیاه است. از دل خاک، گیاه سبز جوانههای کویر بسیار خطرها کرده است. چون خاک محل شورابه

محل جوانه زدن بذر گیاه، بلکه بذر  فقط نههمه رنگارنگ است. خاک  شیهاوهیمنه خاک آن سبز و نه آب آن سبزاست.  کهیطوربه

. انسانی که سرشتش از خاک و زندیمانه جو بازهمی خورده باشد دلزندهانسان است. زیرا انسان در زیر خروارها خاک هم اگر آب 

خاک سیستمی زنده و محیط ثبت و  حافظه تاریخ است!گنجینه خاک بزرگ ترین شعر دفترش از عشق باشد همیشه زنده است. 

 ءیشجسد انسان بلکه هر ماده و  فقط نهکننده. در زیر خاک خاک محیطی است که هم سازنده است و هم متلاشی .ضبط است

 بهاز نوعی  دینمایمتحول و توسعه  اندشدهمدفونآثار مدفون است. آثاری که  ماندیم. آن چیز که شودیم گونهنیهمدیگری هم 

به در باور بذر است؟ تجرنکه زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه . مگر نه آشودینممحو و ناپدید  گاهچیهولی  شوندیمی تبدیل نوع

 اندساختهی که از خاک اهزکوی هادسته. زندگی و نشاط را ترجمان، خاک است. از روی ماندیمفظه خاک در حا سو آنو  سو نیا

 فهمید: توانیم

 ین کوزه چو من عاشق زاری بوده استا

 بینیردن او میـه بر گـته کـن دسـای

    

 استفِ نگاری بودهـدِ سرِ زلـنـدر ب

 است گردن یاری بودهدستی است که بر 

(30:رباعی3107)خیام،                        

ناپدید شد، اما آثارشان  رخاکیزجاری کردند و مبتکر آن بودند جسمشان در  هاآبحفر کردند و  رخاکیزیی در هاقناتکسانی که 

اقی ب اشمتروکهخشکید باز آثار خشک و  را آنیی دیگر هاانسان دستهمبماند و اگر  زنده تارا لایروبی کردند  هاآنماند. دیگران 

یی که زباله ها زیر خاک یا روی خاک هاآناین است که آیا طبیعت، آب، خاک، باد و آتش کور باطن هستند؟ مگر  سؤالاست.  حال 

را به باد دادند  هاآنریختند پس از مدتی مجازات طبیعت را ندیدند؟ مگر آنان که خاک و آب و گیاه را درست استفاده نکرده و یا 

عت یطب درصحنهی نیست؟ کدام عمل است که معدوم شود؟ بلکه العملعکس؟ مگر هر عملی را رودینماکنون گردش به چشمشان 

ی ناسشنیزماصل اول ترمودینامیک است. طبیعت قابلیت ثبت و ضبط عملکردها را دارد. آن چیز که امروز  کهنیا. شودیمگسترده 

 ی طبیعت وربرداریتصوسال قبل نیست؟ مگر حاصل  هاونیلیماز  ماندهیباقمگر از آثار  فهمندیم هاستارهاز زمین و منجمین از 

و  یواتمی مولکولی هااسیمقی بزرگ جهانی و کیهانی است بلکه در هااسیمقدر  فقط نهنیست؟ این  هانآی بردارلمیفاسکن و 

در خود دفن کرده عکس و فیلمی نگیرد؟ چگونه  آنچه ازصحیح است پس چگونه ممکن است خاک  هانیااگر  ژنتیک نیز هست.

 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) 

 روسیه بهدستاورد های سفر 

بیاییم یافته های علمی را فقط برداری در جنگ قرار گیرد یا مورد استفاده در صلح. پس تواند مورد بهرهیافته های علمی می

ه پایان هوشمند آمده است بگزارش را فقط با مشکلاتی که بر سر این طبیعت تصمیم گرفتم که پس  .برای صلح هزینه کنیم

 تقدیم به فرهنگ دوستان و عالمان نمایم. این گزارش را  نرسانم بلکه دل را هم از کنج اسارت بیرون کشیده و



 

 

 

 



 سفر به آلمان

مزایای خاصی های جهان از در روز روشن و هوایی مطبوع وارد برلین پایتخت آلمان شدم. شهری که در میان بسیاری پایتخت

های این کشور است. در فردای ورود به برلین خوردار است که یکی از این مزایا ارزانی این شهر در مقایسه با بسیاری از دیگر شهربر

ز اهای جغرافیای جهان است، شدم. ترین دانشکدهن که یکی از مطرحآبه بازدیدی از دانشگاه هامبولت بویژه دانشکده جغرافیای 

فتادیم ا هانگیخت راام را بر میشدت شامهه های قدیمی بود و باش برایم بوی کاغذ و کتابهامبولت که از جالبترین ویژگیدانشگاه 

سیب شیمیایی زیادی از جنگ بین ایران و آهای شیطان برسیم. اقای دکتر مکی استاد محترم آن دانشگاه که خود ایشان تا به تپه

 خاک این منطقه داشت!وباری از دانش و تجربه روی آلودگی شیمیاییی آبرد. البته ایشان کولهکعراق دیده بود مرا هدایت می
 

 به لفظ اندک و معنی بسیار      بیا و حال اهل درد بشنو

 (حافظ)                                                          
 

اگر فردی با بوی کتاب مانوس شود و حس . جنگ و هم اهل علم صلح بودهای زیادی یاد گرفتم چون هم اهل درد چیز ایشاناز 

 دهد! شهر برلین یکی اززدن کتاب و شنیدن صدای آن بوی دانشگاه را میبویایی در کنار سایر حواس بصری نقش ایفا کند. ورق

مردم را به دنبال دارد یعنی  ترین شهرهای دنیاست قطع یک درخت حتی در صورت جایگزینی آن اعتراضسرسبزترین و پر جنگل

ایم چرا سازد. هیچگاه از خود پرسیدهدارند و این دولت است که مردم را آگاه میاین مردم هستند که محیط زیست خود را نگه می

ی کنند گتوانستند این گونه در شهر خود زندویلاسازی و تبع آن تخریب جنگل و مراتع و فرسایش با آزادی رابطه دارد؟ اگر مردم می

گرفت. البته این همه آزادی برای قشری ثروتمند که دیدند این همه ویلاسازی در جاهای دیگر شدت نمیو خود را تحت کنترل نمی

 بتوانند با پول هر کاری را بکنند هم خود یک مشکل دیگری است. پس آزادی را تعریف کنیم و از آن پاسداری نماییم.
 

 های جدید!پیدایش خاکاثرات آوار جنگ جهانی دوم و 

آیند از مباحث جدید و ناشی از شهری شدن و مسائل و هایی هستند و چگونه به وجود میچه خاک (urban soil)های شهریخاک

های شهری را بشناسیم شاید بتوانیم به این پرسش مهم و فلسفی هم پاسخ دهیم که آیا جهان مشکلات آن است. به نظرم اگر خاک

د؟ آیا جامعه بشری همچون غده سرطانی است که آن را در آغوش گرفته و بزرگش کرده نهایت استفاده را کرده اما او روبه کجا می

از  گیری بی رویه رادهد و دوباره بهرهبرد یا نه پس از مدت زیاد به طبیعت فرصت بازسازی میدر پاسخ به طبیعت آن را از بین می

 هایی باشد تا بشر مجبور به فکر و اندیشه و اختراع، کشف و بازسازی شود؟باید همیشه بحران گیرد؟ یا اینکه در کره زمینسر می

 

 انقلابی در خاک!

در خاک انقلابی کرده است.  3330لغایت  3336اند. آلمان در سال بعضی کشورها از جمله آلمان انقلابی در خاک را پشت سر گذرانده

سال گذشته اهمیت زیادی پیدا کرده است. خاکشناسان آلمانی حق ورورد به همه جا  20در خاکشناسی شهری در اروپا بویژه آلمان 

دانند که خطرات سرطانزایی آزبست و آنتیموان در خاک زیاد است اما عواقب کامل و دقیق ها میحتی مناطق نظامی را دارند. خیلی

 های شهری شده است. داند زیرا اینها تازه وارد چرخه خاکرا هنوز کسی بخوبی نمیآن



کیلومتر مکعب بمب منفجر شده است! بر  20666666گرم بمب منفجر شده که برابر کیلو 066در هر یک کیلومتر برلین وقتی 

باشد. اساس قانون کشور آلمان هر آلودگی که موجب خسارت به کسی شود دولت آلمان موظف به تامین خسارت و جبران آن می

های دیگری نبوده اما ترمزهای ماشین در اثر تماس لاستیک و آسفالت مواردی که موشک اصابت کرده بمب خوشبختانه در تهران بجز

های ساختمانی هم منبع کمی برای آلودگی خاک و آب و هوا نیستند. همه موارد بالا ها و نخالههای شهری و آوارها و زبالهو فرودگاه

کند؟ آنچه بدیهی است ها چه میها و جوامع متشکل از آنندگی دیجیتالی با این انسانخود با یک سوال رو به رو هستند؟ آیا این ز

های که زندگی دیجیتال هم محاسنی دارد و اکنون تقریبا در همه موارد رسوخ کرده که از جمله خاکشناسی رقومی است! در خاک

( .O.M)( این تبدیل آسفالت به ماده آلیWeatheringآلی )تبدیل آسفالت )قیر( به ماده  شود مانند شهری تحولاتی ویژه انجام می

های آلاینده -هستند.  مانند آزبستکه محل تجمع عناصر خطرناک   هادر مناطق شهری ویژه چنین مناطقی هستند این خاک

 . . خطری جدی است زیرزمینی ها به آب زیرزمینیورود آنکه موضوع ها و فلزات سنگین وها، فسفاتسنگین دیگری مانند سولفات

 

 های شیطان در برلین!تپه

از دیدگاه متخصصین علوم طبیعی خاک هر منطقه تاریخچه گذشته آن منطقه را با زبان خاصی نگاشته است که باید به زبان قابل 

دهند. پس بهوش ها کاری است که متخصصین خاک باید انجام ها ترجمه شود. ترجمه این زبان به زبان قابل درک انساندرک انسان

 د گشود و آنچه بر آنها رفته است را بر ملا خواهند کرد!باشیم که همه اجزای طبیعت چه آب و چه خاک و باد و چه آتش زبان خواهن

ها اند که یکی از این تپههایی دادهمحل انباشته نمودند که تشکیل تپه 0شهر برلین در  %76های بیش از آوارهای ناشی از خرابی

ا و هاما پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان به آلمان شرقی و غربی باعث شد که آمریکایی. رین نقطه شهر برلین استبلندت

ها این بلندترین تپه که محل همین تجمع آوارهای جنگ است را به عنوان محلی برای جاسوسی از آلمان شرقی)بلوک شرق( آلمانی

های قوی و تجهیزات لازم برای جاسوسی را نصب کردند در واقع این مرکز برج جاسوسی و آنتنانتخاب کردند و لذا بر فراز این تپه 

پوشانده که از یکطرف جلوی دید ها را میهایی از جنس تفلون دور تا دور آنتنبینید پارچههای آن را در زیر میشنود بوده که عکس

ا را تشخیص دهند! براساس شواهد و اطلاعات پرسیده شده حتی سربازان در هتوانستند بشقابهواپیما )رادار( بگیرد و رادارها نمی

این محل حق هیچ صحبت و تولید صدایی را نداشتند اما پس اتحاد دو آلمان و برچیده شدن دیوار برلین اینجا محلی شده برای 

 تصویر بکشند. البته نه تنها هنرمندان بلکه محلیها که آثار هنری متناسب با وقایع جنگ و خونریزی و ... را به هنرمندان و گرافیست

های آب و خاک شهر برلین شده است. این محل که دیدن آن غم سنگینی را بر تحمیل هم برای مطالعه آثار این آوار بر آلودگی

اثر ز هر چیز دیگری متچه که مرا در این بازدید بیش اآن » کند ولی باید عبرتی باشد که بشود راه را بر جنگ و جنایات ببندد.می

ها سال موجب خسارت جبران ناپذیری به طبیعت و ا و یا صدهکند دههایی که بشر بر روی خاک اعمال میکرد این بود که تخریب

پس برای نجات از این همه مشکلات همه و  .های نسل بعد هم در امان نخواهند ماندشود و در نتیجه انساناز جمله آب و خاک می

د دست بکار شوند وکه خوشبختانه هنرمندان هم پا به عرصه خاک گذاشته و در تلاش هستند که همت خود را مصروف همه بای

ها را نشاید قرار! هم آب و هم خاک وقتی عضوی بدرد آمد دگر عضو آگاهی مردم و مسیولین نمایند.حضور هنرمندان به عرصه خاک!

 ده و همه چهار عنصر طبیعت بدرد آمده است. و هم هوا و هم آتش، انرژی تعادلشان بهم خور

 



 
 

بازدید از بلندترین نقطه شهر برلین یعنی محل تجمع آوارهای آلوده جنگ جهانی دوم که پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان 

آوارهای جنگ است را به عنوان ها این بلندترین تپه که محل همین تجمع ها و آلمانیبه آلمان شرقی و غربی باعث شد که آمریکایی

های قوی و تجهیزات لازم برای جاسوسی محلی برای جاسوسی از آلمان شرقی)بلوک شرق( انتخاب کردند و لذا بر فراز این تپه آنتن

 های آن را در بالا می بینید. را نصب کردند در واقع این مرکز برج جاسوسی و شنود بوده که عکس

ب شیرین و جام از لو  م،یدرک نگاه بگویاز بیاییم اینبار آیا این همه از بلایا گفتن خود بلا نیست؟  بگویم!کی یای خابلا را اینقدر ازچ

زاییم. بیافغصه ها غصه ای بر کم گفته ایم ولی از غم و غضه ها زیاد گفته ایم. چرا  لطافت شعر و ذوق شاعران ایرانیاز . میمی بگوی

و زمانی از هوا و  اسب و سوار چابک و تندروبا زمانی با پای پیاده و زمانی  ؟ندتاخت و تاز کرده اخاک را عرصه برخی انسان ها چرا 

قفسی از بدنمان وقتی ؟ چرخ گردون چه کندتاختیم خود خواهی و زیاده خواهی در عالم وقتی ! ندخاک تاختاین دریا و خشکی بر 

 این روح در بند چه کند؟ساخته اند! 

 به هوایی که مگر صید کند شهبازم         هوایی گشتم خاکقفس  مرغ سان از

 (حافظ)                                                                                       
 

 !چرا اینقدر خشکی ایم

 دور دریا هرچند که از انگشتانم نچکد.از  که آب خشک نباشیم قدر آنوارم که دولی امیهای خشک هستم من از دیار کویر و بیابان

؛ زیرا سختی خشکی را توان مقاومت در برابر نرمی آب نیست، میوهای کویر بگز سختیو آنگاه ا نرمی آباز ابتدا ولی بگذار ام بوده



یم فت باشصپاک آب مثل . است چون نرمی دل را کسی قیمت ننهاده میگویمپس از نرمی دل  .کندیمچون نرمی بر سختی غلبه 

مثل آب آینه سان باشیم. یعنی هر چه ندیدیم، نگوئیم و هر  لااقلآمده ایم اگر در خشکی گرفتار ما هم. و هر چه پلیدی است بشوئیم

مثل آب اهل آبادانی باشیم البته نه مثل سیلاب ویرانگر باشیم. . گوئیم، مثل آب روان و چون چشمه زلال باشیمبچه دیدیم، همان را 

البته  که آبادانی همان جاست. چون این آب است که مایه حیات است. رودیمآبادانی کجاست و به جایی  داندیماین آب است که 

خیال نکنیم اگر چیزی را در خاک دفن فکر نکنیم خاک محل دفن است و  بدانیم که اگر خاک نباشد آب هم نتواند مایه حیات باشد!

حتی مواد باقیمانده از جنگ  می شود مورد استفاده گیاه واقع می شوددفن  خاکاری از چیزها که زیر بسیکردیم آنرا نابود کردیم! 

می  موجب خسارات زیاد بعدیو در آب زیرزمینی روان می گردد و شود می توسط گیاه هم جذب هم که در زیر خاک مدفون کنیم 

 شود.

 دانه انسانت این گمان باشد؟کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟        چرا به 

 (333:غ3104،)مولانا                                                                     
 

و از بین رفتن را پنهان کردن تفاوت بین آوارهای جنگی به من نه مرگ همان دفن است و نه دفن همان مرگ است! دفن پس 

 !شدنپنهان همان از بین رفتن است و نه از بین رفتن همان  شدنگمفهماند: که نه 

 است جانانیکفّ صنمیّ و چهره        خاکی که به زیر پای هر نادانی است

 انگشت وزیر یا سر سلطانی است       است ایوانیهر خشت که بر کنگره 

 )خیام(                                                                              
 

پس از دفن زباله در زیر خاک  ی خوش!هاوهیمیا آنکه  دیرویمسبز نیست  همآنرنگ سبز گیاه از دل خاکی که سبز نیست و آبی که 

ی از ارعهجپس بیاییم بر روی این خاک  باز بخودمان باز می گرداند.در آغوش گرفت، زباله ای م، بلکه بر آن خاک که ینباید شاد باش

 بپاشم!« می»

 چه باک؟ ،فشان بر خاک      از آن گناه که نفعی رسد به غیر یاجرعه،خوری  «شراب»اگر 

 (233:غ3100،)حافظ                                                                                     

د. ز هر دانه، صد دانه برآیحاصلخیز بکاریم خاکی  در گندم بذراگر بنا به گفته مولانا  کنیم.می دانیم هر چه بکاریم همان را درو می

ی م. در عجب مباش که از آتش تنوری که در آن نان پزند بسیار گردیازفنان خورد مستی  کسآننانی پزند هر  هادانهاگر از آن صد 

جز گرمی و از گرمی جز مستی نزاید! آری کشاورزان بر روی آن خاک گندم بکارند، نانوایان از آن گندم نانی « می»فزاید! چونکه از 

وارهای جنگی در زیر خاک بکاریم آلودگی آب و خاک برداشت آپس وقتی  پزند که هرکس از آن لقمه ای هم بخورد عشقش فزاید.

 دارد. کنیم! آوار جنگی همان بذر دشمنی است پس درخت دوستی برداشت نکنیم زیرا درختانش هم در برگهای خود سمی 
 

 !حل است راهکاگر شوری یک مشکل است شیرینی ی

هم  ی ورنگیبو گیاه است، هم هنر  خاک آبشیمی، هم فیزیک، شوری چه نماد زیبایی از ترکیب و تلفیق است! هم تلفیقی از  

ی است؟ اگر این شوری امادهیی و شور عاشقی است! این چه شوری است که در هر خلق و هر دایشاحساس یکرنگی است. هم ذوق 

و اگر در دل  سوزاندیم! چنین نمکی اگر در سر باشد دل را سوزاندیمباشد زبان را  دردهانو اگر  سوزاندیمدر خاک باشد گیاه را 



از شوری سطحی خاک به شوری عمق وجود رسیدم نباشد. باشد میل به غذا  نمک یباگر غذا  نکهچوی نکنیم نشناس نمکباشد سر را 

، ی عمق خاک رسیدمهایگریتسفیدی سطح خاک به از آیا این پدیده همانند آن نیست که از عشق مجازی به عشق حقیقی رسید؟ 

ی عاشقی که هادلیی دیدم که انتظارشان فقط باران است. همچون زارهاشورهدهد از سر درون! رنگ رخسار خبر می بازهمآیا 

ه و یک هاآنچه وسعتی دارند!  هاابانیبی راستبهی آن پر از دلتنگی است، هاچشمهانتظارش فقط از یار است. کویرها مظهر شوری و 

 پروایی داشت.  نیچننیای دارند! دل من هم اگر شور عشق را در سر نداشت، کی تاجرا چه تنه

شیرینی نباشد  ایم اگر شوریهای شور هم چه نعمت بزرگی و چه ذخیره مهمی هستند؟ هیگاه از خود پرسیدهدانید همین خاکمی

 ندازها اگرآیا قند زیاد، مفید است؟  آوراستانیزحل است؟ اگر نمک زیاد،  راهک؟ اگر شوری یک مشکل است شیرینی یستمعنابی

در سر و یا بدن است.  منشأشدردهای کف پا  منشأاست؟ برخی بر این باورند که  آورانیز هر دو نمکو هم قند هم  میدارن نگه

در استوا است. تب و لرزهایی هم که اقلیم  اششهیر( هاخی کره زمین به وجود آمده است )ذوب یهاقطبمشکلاتی که در  طورنیهم

چرا فقط از شوری خاک؟ نه از شیرینی میوه های حاصل از در قطبین )نوک سر یا کف پا( است.  اششهیر چدیپیماستوا را در هم 

از شوری خاک بگویم. حال چرا از شور دل نگوییم؟  خواهمیمی است. پس ارشتهنیبخاک؟! شوری نمادی از تلفیق و موضوعی 

ال از وص چرا واز شیرین کردن خاک بگویم. چرا همیشه از اب و خاک بگوییم  خواهمیماز شیرینی بگویم. « شور»با کمک  خواهمیم

  ؟ولی از مهر الهی نگویم! ی بگویممهریبشیرین و فرهاد نگوییم؟ چرا از خشونت و 
 

 کرده ایم؟ تخریبچرا خاک ها را 

آیا روی چه شیرینی های بهره وری بیش از حد موجب شوری خاک ها شده است.  نیست؟ هاینیریشحال مشکلات شوری، ناشی از 

؟ برای شناخت شوری باید نمک و انواعش را شناخت. فقط به مقدارش ننگریم، افکندیمزیبای شیرین نیست که شوری در فرهاد 

یی زارهاشورهار . بسیمیدرآورخاصیتش)یعنی حلالیتش( را بدانیم تا سر از سود و زیانش  نیترمهمبلکه به کیفیتش هم بیاندیشیم. 

تند که هیچ جانداری در آنجا نرود و اگر برود برای همیشه جایی هس زارهاشوره. رود فروکه در آن شتر یا بار و اسب با سوار به درونش 

ی شور را هاخاکبرخی از  چونی که بگندد نمک! روزبه. مگر آنکه بگندد نمک! وای گنددینمدر نمک  زیچچیهدر آنجا بماند ولی 

باید اصلاح کرد. ماه و خورشید و ی چشمه شور باید شتافت. البته هر خاک شوری را هم نسوبهشیرین کرد، پس  شورآببا  توانیم

کسان که غفلت کردند و با شور کردن خاک،  بسا چهنخوریم.  غفلتبهفلک در کارند تا از این آب و از این خاک، نانی به کف آریم و 

را از شوری محافظت کنیم، زیرا  هاخاکیی ایجاد کردند. پس هاشورهدل چه، آنو برخی هم برای شیرین کردن  آوردند درشورش را 

 شکخکنیم یعنی یکی را بپوشیم و دیگری را به شستن دهیم. مدتی بپوشیم و بعد به  شورواشورشخاک، رخت و لباس نیست که 

 آن تمدن نیز به شوربختی گرایید!   خیتاری حاصلخیز ایجاد شد ولی با شور شدن خاک، هادشتی بزرگی در هاتمدنیی دهیم. چه شو

 ای شور عشق همتی کن، 

 باغ مشجری مرا آرزوست. ای شوریده سر در حیرتم،  

 آرزوست. تا به کی غصه شوری خوردن؟!  امیدگیشورمن اوج 

 گفتن مرا بس است. دیگر حرف شوراب بس است. «  خاک و آبشوری »از 

 آب حیوان طلبم. پس دل ویرانه طلب کن!  

 

 پیشنهاد ها

 و پژوهشی در ایران ضرورت برقراری روابط علمی -1



ای هالمللی قوی و پایدار است.  زیرا همکاریهای علمی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی داشتن روابط بینترین امور در زمینهیکی از مهم

نه ی که در زمیالمللآورد. از موارد اندک همکاری بینالمللی و تضارب افکار و آرا خود به خود زمینه رشد افراد و کشور را فراهم میبین

( حاشیه دریای خزر است که بین روسیه Soilscapesنماهای )علوم خاک برقرار شده است همکاری در مطالعه تشکیل و توسعه خاک

و ایران برقرار شده است. به دنبال بازدید هیات ایرانی از مناطقی در روسیه هیات روسی نیز جهت بازدید از منطقه مطالعاتی مورد 

ن صحرا به تهران آمدند و به همراه همکاران ایرانی طرح بازدیدی سه روزه از منطقه مطالعاتی و همچنین امکانات و نظر در ترکم

هران دانشگاه ت های دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا و گروه علوم و مهندسی خاک در پردیس کشاورزی و منابع طبیعیآزمایشگاه

 (. های پیوستداشتند )عکس
 

 گرایش خاک شهری در دانشگاه هاتشکیل -2

شناخت اینجانب از مسایل خاک، موجب شد تا پیشنهادی هم برای چاره اندیشی خاک های آلوده در محدوده کلان شهرها و مناطق 

شته رپایین دست شهرها، محل پالایشگاه ها و حوالی بیمارستان ها و ... داشته باشم. لذا اولین قدم برای تحقق این امر این است که 

( دایر گردد تا انشاالله در آینده، هم یافته های علمی راه بجایی ببرد  و Urban Soilبا گرایش جدیدی تحت نام خاک های شهری )

برای  زا هم فریاد متخصصین خاک و آب به نتیجه برسد  باشد که فکر نکنیم که آنچه به جایی نرسد فریاد است! باشد که مثل بلبل

ل فرهاد بر سر سنگ بتازیم! امیدوار باشیم که با شکفتن اولین گل، هم بهار شروع می شود. و این که با یک گل خوش بنالیم و مث

 بر این باور نباشیم که فقط به وظیفه خود عمل کنیم و به نتیجه عمل نیندیشیم.گل بهار نمیشود را باور نکنیم.  
 

 مرکب این گریه ابر و خنده خاک             از بهر من و تو شد

 وین گریه ما و خنده ما                 از بهر نتیجه شد مرتب

 )مولانا(                                                                

 

 

 

 

 

 

 و بررسی دستگاه نفوذسنج دیجیتالآزمایشگاه فیزیک خاک  -2عکس شماره 



 

 

 

 

 

 

 

 

گروه علوم و مهندسی خاک )از راست به چپ دکتر ماریا، دکتر حمزه، دکتر محمدی، دکتر عکس دسته جمعی در مقابل  -3عکس شماره 

 علوی پناه، دکتر پاول، دکتر شرفا، ایوان، دکتر اسدی، دکتر حیدری(

 
حفر پروفیل و نحوه اجرای نمونه برداری -5عکس شماره    

 


