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سخن اول
بشر از هزاران ساا یایا ارزخ کاا
های مرغوب را به عنوان بستر ییااايا
حیات بازشناکت تا آنجاا هاه اهاان را
مرهب از چهار عنصر کاا آب بااو
آتا میوانست .باه تااريب باا ایازايا
امعیت نیاز یزايناه ی به محصوالت
هشا رزی متنوع کاا هاای بیشاتری
زير هشت ریت هم هم نوبات باه زيار
هشت کا های نیمه مرغوب رسیا هه
عمااوم مناااوه هوهسااتانی ايااران را
وربرمیگیرنا؛ لی ماهیت یار نشایب
یراز مناوه هوهساتانی بهارهبارواری از
اين کا ها را بسیار وشوار ماینماياا.
ر نا ایزايا امعیات از ياس ساو از
حَیِزِ اِنتفاع ایتاون کا های مورو بهاره
باارواری بااه ولیااش ر خهااای ناورساات
هشا رزی یرسايا کاا مشا ش را
چنا برابر میهنا .به گفته هارشناساان
منابع وبیعای سارعت رشاا شاتاب
گسترخ یرسايا کا ور ايران بایا
از سه تا ینب برابر استانااروهای اهاانی
است بیاباان زايای ور اياران نتساتین
عامش نایايااری یرسايا کا اسات.
ازامله ییاماهای اين مسئله گساترخ
تپه های ماسه ريگ هاا از و بیاباان
به سوی مناوه هنااری اسات .ور ايان
گسااااااترخ آرام آرام
عرصه های نیمه کشس
هه ییا از اين با کا
های ضعیف با مهارتِ
انساااان زيااار هشااات
محصااوالت هشااا رزی
بوو میاان تاکت تااز
تویانهاای ماساه مای

شاوو «یايااه هولناا بیاباانزاياای»
شا ش ماای گیاارو .اماار زه بنااا باار ن ااش
سازمان هواشناسی اهانی حاا و ۰۵۲
میلیون نفر ور سراسر اهان ور مناو ی
زناگی میهننا هه توسط یاياه بیاباان
زاياااای تهايااااا ماااایشااااونا.
هشاور ماا اياران باا آب هاوای عموماا
کشس نیمه کشس عرصه کا هاای
آساایبیاارير اساات .هااوخ
ناااز
استعااو ایر ايرانیان از ويرباز ايشاان را
بر آن واشت هه ییونااهايی مهرباناناه
ور عین حا علمی با کا برقرار هننا
ور بستر همین کا های آسیبیارير
تماانی چناا هازار سااله یاياا آ رناا.
اهنون امعیت ر ستايی ايران باه واور
نگران هنناه ای ور حا هااها اسات.
باه گوناه ای هااه بار یايااه آکارين آمااار
مواوو به همتار از  0۲ورصاا رسایاه
است .ییاما نهايی اين ضعیت بیویااع
شان کا هايی است هه یایا از ايان
انسان آنها را از وامن یار مهار انگاش
مرتع کارج هروه باوو مااتی نیاز باه
بهره برواری ور اقع تضاعیف آنهاا ور
قالااب هشااا رزی وامااااری غیااره
یرواکات .ايان ر ناا هاه باه مهااارت
ر ستايیان به شهر ها انجامیا به واور
هلی به رها شان ايان کاا هاا منجار
شا .کا های رهاا شااه زيار تازياناه
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یرسااايا باااوی ور مناااوه بیابااانی
کشس ايران یرسايا آبی ور منااوه
هوهستانی نیمه کشس به سارعت ر
به انهااام ر ناا باهونباا آن یايااه
ريزگروها انتشار آاليناه های متتلاف
ور محیط زناگی مروم اتفاق ایتاا .هام
اهنون همه موظفیم تا برای اين یايااه
مهربانانه تابیر هنیم.

خاک و هنر
کا به عنوان ياس ابازار قارتمناا ور
بتااا یرهنااگ هناار قااامتی بساایار
ووالنی ور وو تاريخ بشر واشته است.
با اين ااوو متتصصاین علاوم کاا
باایاتاارين تواااه کااوو را ور راسااتای
بهینه سازی کا ور بتا هشاا رزی
معطوف هروه اناا .یعالیاتهاای انجاام
شاه توسط متتصصین علاوم کاا ور
وهههای گرشته نشان واوه است هه ور
عمش تنها باا توااه باه مفااهیم علمای
نماایتااوان توییااه چناااانی ور زمینااه
حفاظت از منابع کا باه وسات آ رو.
بنابراين برای الب مشارهت مرومی ور
حفاظت از کا ورهاای اامعاه علاوم
کاا بايااا بار ر ی متتصصااین ساااير
رشتهها از امله هنر تااريخ اقتصااو
اامعه شناسی گشووه شاوو .ور ساا -
هااای اکیاار مفهااوم اايااای ور علااوم
کا تحت عنوان "کا هنر" معریی
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شاه اسات .ايان مفهاوم ور و شااکه
اصلی مورو تواه قارار گریتاه اسات؛ از
يااس وياااگاه کااا بااه عنااوان اباازار
قارتمنای ور زمینههای متتلف هنری
از املاااه ن اشااای سااافا هاشااای
ساارامیس معماااری مطاار بااووه از
وياگاه و م هنر به عنوان ابازاری بارای
انت ا وانا ور زمینه علاوم محیطای
آموزخ همگانی برای حفاظت از مناابع
کااا مااورو اسااتفاوه اساات .هنگااره
یانزوهم علوم کا با ر ي روی نوين به
رشته علوم کا سعی وارو با مشارهت
متتصصین وانشجويان ور رشتههاای
متتلف هناری زمیناههاای ااياای از
ر خ-
هارآیرينی ور حوزه علوم کا
های ااياای از آماوزخ بارای انت اا
مفاهیم مارتبط باا کاا را باه اامعاه
علمی هنری هشور معریی نمايا.

گشودن محورهای کنگره
محور
"حفظ خاک"
از شاکص هايی هه برای توسعه انساانی
توسط برنامه عمران سازمان ملش متحاا
بر آنها تاهیا شاه است برکورواری از
آب آشامیانی سالم کا حاصالتیز
امنیت غرايی است .کاا
هوای یا

متصوصا کا ساالم محاور اساسای
سه مولفه يعنی آب هوا غرا از ماوارو
ذهر شاه است .ي ی از محورهاای مهام
هنگره یانزوهم بررسی عواماش ماو ر بار
"حفاظااات کاااا " ياااا ع ااان آن
"تتريب کا " است .اگر به هر نحاوی
از تتريب کا الوگیری شوو کووباه
کوو حفاظت از آن به قوع می ییونااو
ور نتیجااه آب سااالم هااوای سااالم
امنیت غرايی را نیز به ونبا کاوو مای
آ رو .اصوال تتريب کاا باه یرايناای
گفته می شوو هه ور آن "بار ری کاا
هاها يا کا هال از حَیِزِ اِنتِفاع کاارج
شوو" .حا و  6۲ورصاا از هاش اراضای
هشور قابش هشا رزی است هه به هر نفر
حا و  ۲.۰ه تار میرسا .از اين ساط
هم اگار مراقبات حفاظات نشاوو هار
ساله هاسته کواها شا .علاش متعااوی
باعث اين هاها میشوو هه عبارتناا از:
عوامش انسانی با مايريتهای نابجا ماننا
تغییر هاربری تبايش به اراضی شهری
شتم ور اهت شیب سوزانان ب اياای
گیاهی عام رعايت تنا ب زراعی چرای
بیر يه انگاشتراشای تولیاا بایا از
ظرییت اراضی هشا رزی تحمیش هوو
سم زياوی به کا  .هماهناون بتاا
عظیمی از منابع کا هشور ور معرض
تتريبهای شايای قرار وارو .تترياب
ییزي اای شاایمیايی بیولااوکي ی بااا
م انیسمهای متفا تی هرهاام اااگاناه
يا بهصاورت مشاتر مایتواناا اتفااق
بیفتا .تتريب ییزي ی کاا مایتواناا
ور قالب یرايناهایهای یرسايا تراهم
يااا یر نشساات ايجاااو گااووا هااای
ناگهانی زمین باشا .یرسايا باه معنای
اابهاايی اليههاای ساطحی کاا باه
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سیله آب باو حیوانات نیار ی اش
زمین اين نوع یرسايا وبیعی اسات
میزان کسارت آن هم وبیعی ماننا
ويگر هشاورهای ونیاسات .اماا یعالیات
های انسانی نظیر چارای بایر ياه وام
شاااتم زون نامناساااب زمااین قطاااع
ورکتااان تبااايش اراض ای انگل ای بااه
زمین هشا رزی بهرهبرواری از معااون
یر کههای عمرانی ور هشور ما م اار
سعت اين کطار را چنااين برابار مای
نمايا.
از تتريب شیمیايی میتوان باه شاور
سايمی شان کا اشاره هارو هاه بار
ا رمايريت ناصحی کا آب ایزايا
مواو حاصلتیز هننااه ايجااو تشاايا
میشوو .تتريب بیولوکي ی نیز باه ايان
صورت است هه باا ماايريت غیرعلمای
تنااوع تعااااو مواااووات زناااه هااه از
عوامش اصالی حیااتی کاا هساتنا
هاها بعضی نابوو می شوو.

انتصاب دکترر یورومی رر م رن
انجمن علوم خاک شعبه اصفهان
وهتر قیومی باه عناوان رياسات شاعبه
انجماان علااوم کااا ايااران ور اسااتان
اصفهان منصوب گرويا.
ي اای از گسااتروه تاارين یعااا تاارين
شعب استانی انجمن هاای علاوم کاا
ور هشور شعبه انجمن علوم کا ايران
ور استان اصفهان اسات هاه وارای ساه
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شاکه وانشجوئی یژ هشی ور وانشگاه
ها مراهز یژ هشی استان است.
اهااف یعالیت های انجاام شااه ايان
انجمن ور سه ساا گرشاته برگازاری
ساا
مراسم هاای ر ز اهاانی کاا
اهاااانی کاااا ( ۰۲6۵ما ایالوی) ور
وانشگاه های صنعتی اصفهان وانشاگاه
آزاو اسااالمی احااا اصاافهان مرهااز
تح ی ات آموزخ هشاا رزی مناابع
وبیعی اصفهان همیسایون هشاا رزی
اتاق بازرگانی اصفهان تجلیاش از کاا
شناسان ییش سوت برگزيااه گرامای
واشاات ر ز ورکت اااری سااتنرانی ور
سمن های (سازمان هاای ماروم نهااو)
زيست محیطی استان برگزاری مراسام
های حفاظت منابع کا آب زيسات
محیطی ور برکی ماارس استان ارب
اعضای اايا یرهنگ سازی ور زمیناه
یايااااری توانمناسااازی کااا هااا
زم این ريتاات هااا یاياارسااازی ارهااان
حوضااه هااای آباای هشااور ارتباااو
مصاااحبه بااا رسااانه هااای شاانیااری
نوشتاری استان هشاور ساايت هاای
مرتبط بووه است.
از ويگر یعالیت های مهم ايان انجمان
راه اناااازی يااس سااویرگر ه ااتماااعی
علمی– تتصصی مرتبط با آب کاا
ور یضای مجازی تلگرام با عنوان "کا
یژ هان زايناه ر و" است هه مویه شاه
تا هنون بیا از  ۰6۲عضو از ماايران
کااا شناسااان اساااتیا یژ هشااگران
وانشاااجويان مر ااااان هارشناساااان
یعااالین بتااا کصوص ای حتای بهااره
برواران را زيرچتر گر ه کوو گارو هام
آ رو .ارتباو و سويه اعضای اين گار ه
علمی – تتصصی شامش آکرين اکباار

گزارشات تحلیش های مرتبط با علاوم
کا هشا رزی منابع وبیعی محیط
زيسات اساات .ساوگیری اياان گاار ه ور
اهت سالمت یاياارسازی کا هاا
یرهنگ سازی عمومی است .به اشترا
گااراری مجموعااه ای از هتاااب هااای
ال تر نی ی علمی -تتصصی مارتبط باا
گااارايا هاااای کاااا از زيبااااترين
ستا تمناانه ترين یعالیات هاای گار ه
محسوب می شوو.
ويگر بار انجمن علوم کاا اصافهان
ایتتااار وارو از مااايريت وهتاار حمیااا
قیااومی محمااای اسااتاو باتجربااه
بازننشسته عالقمناا باه حفاا کاا
بهره منا گروو .مرحبا بر اين انتتاب!

خاک ایران را تجارت یا کره ارارت
میکنن
هر وجر

 ،هرااران سرال

خراک

داشت
بر اساس تتمین و ستی کا شناس
بر مبنای چنا مطالعه میاانی از مناوه
هشا رزی گوناگون .حا و شصت ورصا
از کا سطحی زراعی ايان
اسااتان یرسااايا يایتااه ور
معرض تتريب است .به ياژه
ور مناو ی از اصافهان مانناا
وشت گرگاب هاه  66۲هاوره
آاریزی ياا اای قهااب باا
حاااا و با ایا از  ۵۲هاااوره
یزکانه آار بارای صااورات از
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اين اساتان آن هام باا کاا مجاانی
اناارکی بسایار ارزان .بلااه چیاازی ماننااا
غارت کا  .اين غاارت زماانی از یاروه
عیان میشوو هه باه واور تصااویی باه
قشم سفر هنیا ور غر ب هنگام ناظر
حرهاات لاانب هااايی باش ایا هااه کااا
ساارزمینمان را بااه هش اورهای حاش ایه
کلیب قاچااق مایهنناا هاه باه بهاای
نابووی سرزمین ايران  .شیوخ .عرب هه
باه وااور وبیعای رمااش ماساه باااوی
وارنااا .ساارمايهواران بااین المللاای
ورهشورهای عربی بتواننا ازايار نتاش
ایسانهای باغساتانهاايی بای باايش
یاکر یايا آ رنا .به غیر از لز م تصويب
قوانین بازوارناه قوی برای عام توقف
عام تولیا آاار از کاا
صا ر کا
زراعی .بايستی مروم محلی را با آموزخ
های ورست کیلی یوری به ويااهباان
ها حایظاان کاا هاای اقصای ن ااو
میهن تبايش هرو .برون کا اياران باه
بیاار ن از مرزهااا بااه وساات ايرانیااان.
هماننا تسلیم کزناه بیقیاا شارو
سرزمین به بیگانگاان اسات .باا آگااهی
رسانی اقاام اای ماروم نهااو نیاز
قااانونی ح ااوقی .ر نااا تساالیم کااا
اياران باه هشاورهای بیگاناه را متوقااف
سازيم.
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سلجوقی صفوی تعله وارو.
اصفهان با 6۲شاهر ونیاا کواهرکوانااه
است .

مو ان نق

شهر گنب های فوروزه ای
شهر گنبااهای ییار زه ای ياا اصافهان
يس نیماه اهاان اسات همانناا رم
لنینگااراو ي اای از بزرگتاارين شااهرهای
اهااان اساات .اياان شااهر بااه واشااتن
معماری زيبای اسالمی بلوارهای زيبا
یاشهاای سریوشاایاه توناشهاای زيبااا
هاخ ها مسجاها مناره های منحصاربه
یاارو معاار ف اساات .اياان اماار باعااث
شاه است هه ور یرهنگ ايرانی اصفهان
نصف اهان ل ب بگیرو.
اصفهان با واشتن سه ا ار تااريتی هاه
باات اهااانی شاااه انااا از شااهرهای
معاار ف ونیاساات؛ میاااان امااام بااا
چهلستون مسجا اامع اصفهان.
ور معماری سنتی ايان شاهر مایتاوان
انااواع گنب اا هاشاای هاااری گچبااری
م ااارنن هااااری منبااات هااااری
کوشنويسی را ويا هه بیشاتر باه و ره
هااای یاان از اسااالم بااه يااژه و و ره

شماره .9تیرماه

نظااار يونسااا و ییوسااات .براسااااس
اسااتانااروهای يونساا و شااهر کااالق
شهری است هه از ناوآ ری توانمناای
شااهر ناان ور توسااعه یاياااار شااهری
استفاوه میهنا.

جهان

میاان امام يا ن ا اهان از مشهورترين
ااذبه های گروشگری اصفهان محسوب
می شوو هه از
نظاار ابعاااو بناهااای واکل ای اهمیاات
زياوی وارو .چهار ساکتار اساسی شامش
هاخ عالیقایو (اايگاه ح مرانای) باازار
قیصريه (اايگاه اقتصاوی) مسجا شیخ
لطاافاهلل (اايگاااه ماارهبی) مسااجا
اامع عباسی (اايگاه قاارت ااتمااعی
مروم) ور چهارسوی میاان امع شااه
انا.
براساااس منااابع تاااريتی میاااان امااام
ر زانه شاها بریايی مراسم آيینهاايی
ماننا رکه هاای نظاامی چوگاان باازی
قپه اناازی شاورو انی اشنها اعیااو
ملی مارهبی گااه تعزيار مح وماان
ح ومتی بووه است .میاان امام نمايانگر
وستا روی هنری اسات هاه باه کاوبی
یرهنگ زمان کوو را نشاان مای وهاا.
اين شهر ور (وسامبر  )۰۲6۵به شاب ه
شااااهرهای کااااالق اهااااان زياااار

ضوافت نورانی
به سبس همه کوبان نیس ریتار ر زه
وار وبیرهنگره اعضای اارايی با
ضیایت ایطاری ور تاريخ  ۰3کرواو ماه

ي ی از آيینهای زيبای اسالمی را ور
میهمانی ماه کاا به اا آ رونا.
نوخ اان!

گاهنامه خبری پرانادهمون کنگرره
علوم خاک ایران
نشااانی :اصاافهان -وانشااگاه صاانعتی
اصفهان -وبیرکانه هنگره
تلفن وبیرکانه۲96 99369903 :
مايرمساائو  :وهتاار محماااعلی حاااج
عباسی
سروبیر :سهیال ابراهیمی
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