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زمینگستروآسمانآفرین خداوندهفتآسمانوزمین
زخورشیدمهراجداییدهدشبوروزشانروشناییدهد

کشور طبیعی منابع حوزه متخصصان همه گفت، میتوان جرأت به
با زمین سطح پدیدههای بررسی با مرتبط علوم تحصیلکردههای و
عکسهایهوایی،تصاویرماهوارهایوکاربردآنها،آشناییدارندودر
فعالیتهایحرفهایخودباآنهابرخوردکردهاند.البتهدراینمیاندر
برخیازرشتههاوفعالیتهاهمچونکارشناسیدعاویمربوطبهامور
کشاورزیومنابعطبیعیدرمحاکمقضایی،عکسهایهواییازمهمترین
ابزارومستنداتبررسیهامیباشدوبدونآنتصمیمگیریدربرخی
مواردغیرممکناست.برایناساس،دودانشمندگرانقدر،آقایانمهندس
احمددالکیودکترمحمودزبیریکهازاولینمتخصصانعلمسنجش
ازدوروکاربردعکسهایهواییدرعلوممنابعطبیعیبودهاندوکتاب
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آقایمهندساحمددالکیدرمنزلودرمقابلکتابخانهشخصی)پاییز1۴۰۰(ا
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بسیارارزشمندایندواستادباعنوان»اصولتفسیرعکسهای
هواییباکاربرددرمنابعطبیعی«،برایمتخصصاناینحوزهاز
علمشناختهشدهاست.اینکتاببرایاولینبارتوسطانتشارات
آقای استادگرامی، منتشرشد. تهراندرسال1۳۷۰ دانشگاه
مهندساحمددالکیدرابتدایفصلاولاینکتاب،بیانمیکنند:
»سنجشازدوریادورکاویعبارتاستازاصول،عملبازیابی،
شناساییوتشخیصعوارضواجرامواقعدرفاصلهدورکهبا
استفادهازتصاویروابزارشناساییانجاممیشود.بهعبارتدیگر،
سنجشازراهدوررامیتوانشناساییازفاصلهنیزتعریفکرد

کهاینفاصلهمیتواندچندمترتاچندهزارکیلومترباشد.«
بهواسطهدرسسهواحدی»اصولوتفسیرعکسهایهوایی«،
کهدرسال1۳۷۴دردانشکدهمنابعطبیعیدانشگاهتهراندرمحضر
استادگرامیجنابآقایدکترمحمودزبیریگذراندمومطالعهچندین
بارهکتابیادشده،ازدوراندانشجوییتاسالهایاخیر،آقایمهندس
احمددالکیبرایمفردینامآشنابود.درسالهایبعد،بینندهپروپاقرص
برنامهبسیارجالبوعلمی»آسمانشب«ازشبکهچهارسیماشدم
کهیکیازدالیلمهمجذابیتآن،اجرایبسیارجالبوصحبتهای
علمیآقایمهندسدالکیبود.درپاییز1۴۰۰،توفیقدیدارایشان
با نصیبمشد،سپس آبخیزداری و مراتع درستادسازمانجنگلها،
بیستوهفتمآذرماه،چندساعتیدر انجامشده،در هماهنگیهای
منزلایشانمهمانبودم.منزلآقایمهندسدالکیعالوهبرفضایگرم
وصمیمی،مشابهیکمرکزعلمیوموزهاخترشناسیاست،وسایلو
اشیاییهمچونساعتخورشیدیوقطعاتیازاجرامآسمانیکهتاکنون

ندیدهبودمرادرآنجامشاهدهکردم.
شایانذکراست،زندگینامهآقایمهندساحمددالکیدرقالب
کتابیباعنوان»شبگردآسمان«،بهقلمشیواودلنشینآقایمنوچهر
بایندرینوشتهودرسال1۳9۷توسطسازماناسنادوکتابخانهملی
جمهوریاسالمیایرانچاپشدهاست،بنابراین،دراینمقالهسعی
شد،بیشتربهجنبههایعلمیوحرفهایآقایمهندسدالکیپرداخته

شودودراینرابطهازکتابیادشدهنیزاستفادهشدهاست.
در ،1۳15 سال شهریور نهم در دالکی، احمد مهندس آقای
خانوادهایاهلعلمودانشدرخانهایبزرگ،کهباغمصفاییداشت،
درمحله»لبآب«شهرشیراز،چشمبهجهانگشود.ایشاندرخصوص
پدربزرگوارشانمیگویند:»پدرمآ.شیخمحمدعلی،درمنطقهدالکی
بزرگشد. همانجا و کرد باز بهدنیا بوشهر(چشم )استان دشستان
درسمکتبخانهایخواندوکارشنخلداریبود.ایشانبرایتکمیل
تحصیالتخودبهشیرازآمدودرمدرسهخان،جاییکهچهارصدسال
پیشدرختفلسفهمالصدرادرتاالرآنبهبارنشستهبود،تحصیل
کرد.پدرمباوجودمشغلههایمختلف،هیچگاهازآموختنغافلنشد.
درحدودبیستالیسیکتابازپدر،برایمنبهمیراثماندهاستکه
آنهارادرقفسهکتابخانهمنزلمچیدهاموبادیدنشاناحساسطراوتو

غرورمیکنم)بایندری،1۳9۷(.«
مهندسدالکیدورهدبستانرادرمدرسهرازیوچندسالیراهم
قطعهسنگیازسطحمریخدرکتابخانهشخصیآقایمهندسدالکیدرمدرسهحدائقشیرازدرسخواند.ایشانمیگویند:»بعدازدبستان،

ذرهایازسنگسطحماهدرکتابخانهشخصیآقایمهندسدالکی
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مدتیبهمدرسهشاپوررفتمکهریاضیبخوانم،اماپشیمانشدم،زیرا
عشقپزشکشدنبهدلمافتادهبود.بنابراین،ازدبیرستانشاپوربه
مدرسهسلطانی)معروفبهمدرسهچهارباغیامدرسهمادرشاه(رفتم.
سالآخردبیرستان،تمامتالشخودراکردمتاخوبدرسبخوانم
ودررشتهپزشکیقبولشوم.اگرچهخیلیدرسخواندم،امانمره
نکردم،گوییسرنوشتم پزشکیکسب قبولیدررشته برای را الزم
طوردیگریرقمخوردهبود.سالبعد،یعنی1۳۳۴درکنکوررشته
مهندسیکشاورزیشرکتکردموبارتبهخوبپذیرفتهشدم.دانشکده
کشاورزیدانشگاهشیرازدرهمانسالتأسیسشدهبودومنو۲9
دانشجویدیگر،اولینگروهدانشجوییبودیمکهدرایندانشکده،در
رشتهمهندسیکشاورزیمشغولبهتحصیلشدیم.یکسالماندهبه
ایام با اتفاق این فارغالتحصیلی،پدرمدررودخانهدالکیغرقشد،
اعزامایشانبهزیارتخانهخدامصادفبود،بعدازوفاتاو،بهدلیل
بهخدمتسربازی رفتن از بود، برعهدهمن مادرم آنکهسرپرستی

معافشدم.«
آقایمهندسدالکیدرسال1۳۳۷بامدرکمهندسیکشاورزی
ازدانشگاهشیرازفارغالتحصیلمیشوندوباوجودداشتنپیشنهاددو
شغلبهطورهمزماندرادارهکشاورزیشیراز،باهدفیافتنشغلبهتر
بهتهرانمیآیندودرهمانسال،درآزموناستخدامیبرگزارشدهاز
سویبنگاهجنگلهاشرکتکردهوپذیرفتهمیشوند.ایشانبیانمیکند:
بنگاهجنگلهادرساختمانیدرضلعجنوبیخیابان »درآنزمان،
انقالبدرنزدیکیمیدانفردوسیودفترمهندسینیزدرهماننزدیکی
ودرساختمانیدرکوچهکناریقرارداشت«.ایشاندرخاطراتخود
میگویند)بایندری،1۳9۷(:»درسال1۳۳۷بهتهرانآمدمودربنگاه
جنگلهامشغولبهکارشدم.اوایل،چنداندلبستهاینکارنبودم،اما
بعدهاوبامشاهدهزیباییهایجنگل،عالقهمندشدم.درهمانسال
طریق از کشور شمال بایدجنگلهای که بود تعریفشده پروژهای

نقشهبرداریهوایی،مساحیوبرایآننقشهتهیهمیشد.دراینزمان،
گروهیازکارشناسانفائوبهایرانآمدندوبهدرخواستبنگاهجنگلها
وبهدستوروزارتکشاورزیبایکشرکتآمریکاییقراردادیبسته
شدکهدرمدتسهسالنقشهجنگلهایشمالباهمکاریپرسنل
ایرانیتهیهشود.اینگروهسینفربودندومنبهعنوانیکیازاعضای
جنگلهای نقشهبرداری برای نیز ادارهای شدم. انتخاب گروه ایرانی
شمالتشکیلشدودستیاریمستشارهایآمریکاییرابهمنمحول
کردند«.درآنزمانبراساسمقررات،کارمندانتازهاستخدامشدهدر
بنگاه،بایدچندسالیرادرخارجازتهرانخدمتمیکردند،بههمین
دلیل،آقایمهندسدالکیبرایآشناییباجنگلهایشمالبهشهر
»زیرآب«مازندراناعزامشد.ازآنجاییکهآقایمهندسدالکیباتسلط
بهزبانانگلیسی،مترجمگروهآمریکاییبودند،بهدلیلدرخواستاین
فراخوانده بنگاهجنگلها و تهران به دوباره ماه ازشش گروه،پس
بااینگروهادامهدادند.ایشاندرخصوصآن شدندوکارخودرا
ابتدایتشکیل از مقطعمیگویند:»آقایمهندسضیاءالدینرشدیه،
بنگاه،یکیازکارشناسانبنگاهومسئولنقشهبرداریازجنگلهای
شمالبودوبعدهامدیرادارهکلمهندسیشدواینسمتراتاسال
1۳56برعهدهداشت.مهندسضیاءالدینرشدیه،فرزندمیرزاحسن
رشدیه،بنیانگذارفرهنگنوینآموزشوپرورشومدارسامروزی
بود.مهندسضیاءالدینرشدیهتأثیرزیادیدررشدعلممهندسیو
نقشهبرداریدرسازمانجنگلهاومراتعازخودبرجایگذاشتکه

آثارآنهنوزهمباقیست«.
مهندسدالکیدرارتباطباایندورهمیگوید)بایندری،1۳9۷(:
»منوچندنفردیگرازهمکاران،براساسعکسهایهواییکهتوسط
آمریکاییهاازجنگلهایشمالتهیهشدهبود،پیادهجنگلهارابازدید
عکسها روی عوارض براساس را جنگل مشخصات از برخی و
اندازهگیریمیکردیم،دراینرابطه،باهواپیماچندباربرفرازجنگلهای

مهندساحمددالکیدرسال1۳۳۸
مهندساحمددالکیبههمراهمهندسضیاءالدینرشدیه)مهندسرشدیهفرداولازسمتچپ(ا
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شمالپروازوتقریبًاتمامسطحجنگلهایشمالراباپایپیادهطی
اندازهگیریهای و هوایی عکسهای براساس دفتر، در سپس کردم.

زمینی،نقشهجنگلهایشمالراتهیهومساحیمیکردیم«.
ایران کهعکسبرداریهواییسراسری نکتهالزماست این ذکر
دردومقطعزمانیانجامشد.اولینبار،برایتهیهعکسهایهواییبا
مقیاس1:55۰۰۰،آمریکاییهاعکسبرداریهواییراازسال1۳۳۴
با توپوگرافی نقشههای دادند. شروعکردندودرسال1۳۳6خاتمه
مقیاس1:5۰۰۰۰حاصلهمینعکسبرداریاست،اینعکسبرداری
زیرنظرسازمانجغرافیاییارتشانجامشد.عکسبرداریسراسری
دوم،توسطتیمپروازایرانیوزیرنظرسازماننقشهبرداریکشوربا
مقیاس1:۲۰۰۰۰انجاموازسال1۳۴۳آغازشدوتقریبًا1۰سال

طولکشید)زبیریودالکی،1۳۸۸(.
جنگلهای نقشه تهیه برای دالکی، مهندس آقای اظهارات بنابر
شمالکشور)ناحیههیرکانی(ازعکسهایهواییسراسریبامقیاس
Worldwide Aerial Surveys1:55۰۰۰کهتوسطشرکتآمریکایی
درسال1۳۳۴تهیهشدوعکسهایهواییبامقیاس1:۲۰۰۰۰که
بنگاهجنگلها قرارداد حاصلعکسبرداریشرکتآمریکاییطرف
1۳۴۲ سال در و آغاز 1۳۳۷ سال از پروژه این شد. استفاده بود،
مقیاس1:۲۰۰۰۰ با عکسبرداری است ذکر به الزم رسید. بهپایان
ازجنگلهایشمالکشور،صددرصدینبودهوتنهادرنوارهاییبا
فاصلهازیکدیگرانجامشدهاستوکلمحدودهراپوششنمیدهد.
اندازهگیریهایزمینینیزدرنوارهاییکهعکسهایهوایی1:۲۰۰۰۰

تهیهشدهبود،انجاموبراساسروشهایآماریونمونهبرداری،نقشه
جنگلهایشمالکشورکهشامل۸۴قطعهبود،بامقیاس1:5۰۰۰۰تهیه
شدهاست.ایننقشههاازنوعنقشههایپالنیمتریکبودکهباابزارهای
اولیهفتوگرامتریهمچوناستریومیکرومترازرویعکسهایهوایی
تهیهشدند.براساسایننقشهکهاولیننقشهدقیقجنگلهایشمالبود،
مساحتجنگلهایهیرکانیحدودسهمیلیونوچهارصدهزارهکتار
بدستآمد.درآنزمانعالوهبرآقایمهندسضیاءالدینرشدیهکه
مدیرکلدفترمهندسیبودندوآقایمهندسدالکی،افرادیهمچون
آقایاناکبرفتحی،رضامنزوی،جوادتربیت،اسکندرزاده،فداکار،مظهر،
هوشنگفرحبخشوعلیابتکارازکارشناسانوتکنسینهایایرانی

اینتیمبودند.
بورسیه دریافت با 1۳۴۲ سال در دالکی احمد مهندس آقای
در هوایی نقشهبرداری رشته در تحصیل ادامه برای برنامه، سازمان
امورجنگلدرمرکزنقشهبرداریهواییدلفتهلند)ITC(مشغولبه
تحصیلمیشوند.ایشانمعتقدند،نخستینایرانیبودهکهدراینرشته
بود، نیم و دوره،یکسال آنکهمدت باوجود است. کرده تحصیل
آقایدالکیآنرادرمدتیکسالباموفقیتکاملتماممیکندوبه
کشوربازمیگردد.چهارسالبعددولتهلندبورسیهعلمیدیگریبه
ویاعطامیکند،بهاینترتیب،ایشاندورهیکسالهدیگریرادرمقطع
مناطق برایجنگلهای هوایی تفسیرعکسهای فوقلیسانسرشته

معتدلهدردلفتهلندمیگذراند.
ایشاندرمسیرعلمآموزی،درسال1۳55،دریکدورهچندماهه

سال1۳۴۰دفترمهندسیسازمانجنگلبانیایران)فردایستادهآقایعلیابتکاروفردسمتچپآقایمهندساحمددالکی(ا
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.نمونهایازنقشهجنگلهایشمالکشورکهدرسال1۳۴۰تهیهشدهاست

کالسهایدرسدردانشگاههادردههچهلشمسی

درارتباطباتفسیرعکسهایماهوارهایدرآمریکاشرکتومدرک
میکند بیان دالکی مهندس میکند. دریافت نیز را مربوطه مهندسی
جنگل هوایی نقشهبرداری رشته زمان، آن »در :)1۳9۷ )بایندری،
هنوزبهدانشگاههایایرانراهنیافتهبودومناینرشتهرابهدانشگاه
معرفیکردموبهدعوتدانشگاههایمختلفدرسنینجوانیمشغولبه
تدریسایندانششدم.کارتدریسراابتدادرآموزشگاهعالیجنگل
ومرتعگرگانآغازکردموسپساینرشتهرابهدانشگاهتهرانبردم.
دانشگاهشیراز،همدان،دانشکدهکشاورزیارومیهودانشکدهکشاورزی
نقشهبرداریهواییو بنایرشته بودندکه کرجمراکزعلمیدیگری

تفسیرعکسهایهواییوماهوارهایرادرآنهاگذاشتم«.
بیان خود خاطرات از دیگری بخش در دالکی مهندس آقای
مینماید:»سال1۳۴۷ازمنخواستهشدکهبرایباغگیاهشناسیملی
ایرانزمینیمناسببهابعاد1۰۰×1۰۰متردرحوالیغربتهران
پیداکنم.محلموردنظرشمالاتوبانتهران-کرجدردامنهارتفاعات
البرزبودکهدرآنزمانراهدسترسیمناسبینداشت.مندرخواست
کردمکهاینکارراازطریقپروازباهلیکوپتروتعیینمحلبابازدید
ازهواانجامدهم.باتوجهبهآنکهاطالعاتیازباغهایگیاهشناسیدنیا
داشتموچندباغگیاهشناسیازجملهباغکیولندنرابازدیدکردهبودم،
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میدانستمبرایباغگیاهشناسینیازبهفضایبیشتریاست،
لذازمینیبهوسعت1۰۰۰×1۰۰۰متریعنییکصدهکتار

رابرایباغگیاهشناسیدرمنطقهچیتگرتعیینکردم«.
مهندسیوزارت دفتر در دالکیدرسال1۳۴۸ مهندس
منصوب فتوگرامتری قسمت رئیس بهسمت طبیعی منابع
میشودودرسال1۳51وپسازانحاللوزارتمنابعطبیعی
وتشکیلسازمانحفاظتمحیطزیست،بهاینسازمانمنتقل
میشودوتاسال1۳56بهمدتپنجسالدرسمتمدیرکل
دفترمهندسیدرسازمانحفاظتمحیطزیستبهخدمتادامه
میدهد.ایشانمیگویند)بایندری،1۳9۷(:»عمدهفعالیتمندراین
پنجسال،ایجادپارکهاومناطقحفاظتشدهوتعیینهویتبرای
،)1۳5۰ دهه )اوایل شدم وارد سازمان این به که زمانی بود. آنها
حدودبیستمنطقهوپارکحفاظتشدهدرکشوروجودداشتودر
سال1۳56یعنیزمانیکهازسازمانحفاظتمحیطزیسترفتم،6۴
منطقهحفاظتشدهوپارکملیایجادشدهبود.درمدتپنجسال
برایتماماینمناطق،شناسنامهتنظیموحدوحدودشانراباتهیه
نقشهمشخصکردیمتاازنظرقانونیبتوانندازتجاوززمینخواراندر
امانبمانند.همچنین،درمدتمسئولیتدرسازمانیادشده،جزایر

دریاچهارومیهشناساییوبرایآنهانیز،شناسنامهتهیهشد.«
حفاظت سازمان در حضور زمان با ارتباط در دالکی مهندس
حفاظت سازمان در که سالهایی »در میافزاید: محیطزیست
از بسیاری به ایران نماینده بهعنوان کردم، خدمت محیطزیست
از اعزامشدم.درسال1۳56 بینالمللی کنفرانسهای و همایشها
طرفسازمانملل،همایشیبامحوریتموضوعکاهشآلودگیهای
نشست این در شد. برگزار کنیا کشور در خلیجفارس، در نفتی
شرکت ایران و خلیجفارس جنوبی حاشیه کشورهای بینالمللی،
داشتند،منهمبهعنواننمایندهایراندرآنجابودم.درهمانسالها،
نزاعبرسرنامخلیجفارس،میانایرانوکشورهایعربیباالگرفته
بود.بههمینخاطرپیشازحرکت،وزیرخارجهوقت،منوهمراهانم
رابهدفترخودفراخواندودربارهمسئلهنام»خلیجفارس«بهاختصار
سخنگفت،درآخرمؤکداًتوصیهکردکهاگرنمایندگانکشورهای
عربیبهجای»خلیجفارس«ازعنوان»خلیجعربی«استفادهکردند،
زمینه این در و کنید ترک را جلسه سریع اعتراض نشانه به شما
هرگزقصورنورزید.روزهمایشوپیشازبرگزاریمراسم،بهطور
اتفاقیباچندتنازنمایندگانکشورهایحاشیهخلیجفارسهمکالم
کشیدم. پیش را نامخلیجفارس کنجکاوریموضوع ازسر و شدم
نیزچون ما کردند، اعتراف بهاتفاق کههمگی بود این نکتهجالب
شمابهخوبیمیدانیمکهایننامازدیربازخلیجفارسبودهاستو
از بکنیم،چون نمیتوانیم کاری اما است، جعلی نامی عربی خلیج
دولتحاکمهمصربیمداریم.خوشبختانهنشستنایروبیبهخوبیبه
اتمامرسیدومامجبورنشدیمبهاعتراضجلسهراترککنیم.ظاهراً
مناقشه در نمایندگانشان شهادت به خلیجفارس حاشیه کشورهای
نامگذاریخلیجفارسگناهینداشتند،آنچهتقصیربود،متوجهجمال
عبدالناصربودکهبهخاطرمخالفتباشاهایران،واژهخلیجعربیرا

بابکردوبنایاینبدعتزشتومضحکراگذاشت«.همچنین
ایشاندردورانخدمتدرسازمانحفاظتمحیطزیست،سهسال
خزر دریای پاکسازی برای شوروی و ایران مشترک گروه عضو
ایرانبه باربهعنواننماینده ازآلودگیهابودودراینارتباطسه

شورویسفرکرد.
آقایمهندساحمددالکیدرسال1۳56بهعنوانمدیرکلدفتر
مهندسیجنگل،بهسازمانجنگلهاومراتعبازگشت.ایشانتابعد
ازپیروزیانقالباسالمیبهمدتسهسالدرسمتمدیرکلدفتر
مهندسیوقائممقاممعاونوزیردرامورجنگلخدمتکرد.مهندس
)بایندری، میگوید خود زندگی از دوره این خصوص در دالکی
و ادارهها بر پاکسازی و تسویه جو ،1۳59 سال »در :)1۳9۷
نیزمشمولتسویه میان،من این در دولتیحاکمشد، سازمانهای
از۲1سالخدمتشامل16سالدر ازموعد،پس شدهوپیش
درسازمانحفاظتمحیطزیست،درسن۴۴ جنگلبانیو5سال
کالمی با اینخصوص در ایشان بازنشستهشدم«. بهاجبار سالگی
اندوهناکبیانمیکنند:»درآنزمان۴۴سالهبودموانبانیازتجربه
و جوان هنوز داشتم. گرده بر محیطزیست و جنگلبانی زمینه در
قبراقوپرانگیزهبودموشوقخدمتبهمیهندرجانمزبانهمیکشید.
برایوطنمدرسخواندهبودم.درحفاظتجنگلهایآنکوشیده،
برایپاکسازیدریایخزر نقشههاکشیدهوطرحهاریختهبودم.
دریای یاد به مرا گوشمخورد به وقتی پاکسازی، کلمه ... آه ...
من برای نمیتوانست پاکسازیهرگز کلمه انداخت. نیلگونخزر
و بودم بیگانه سیاست با همواره که چرا کند، پیدا سیاسی معنایی
این به من تعلقخاطر نبودم. وابسته سیاسی نهاد و حزب هیچ به
چه و کوتاهی درخشش چه میگفتم باخود وهست. بوده خاک
دالکی احمد مهندس آقای جهت هر به آری زودهنگامی!«. افول
درسال1۳59ازلحاظاداریبازنشستهشدند،ولیهیچگاهدست
نکشید. ماندگار خدمات انجام و علمآموزی وطن، برای تالش از
اگر »شاید میکند: بیان خود خاطرات از دیگری جای در ایشان
بازنشستگیزودهنگامبرایمپیشنیامدهبود،هرگزآنهمهوقتو
و زمینهستارهشناسیغیرحرفهای در تا نمیآوردم بهدست فرصت
آماتوریقدموقلمبزنموعالقهاصلیام،ستارهشناسیرادنبالکنم.
تااواخردههپنجاهبدونتلسکوپبهصورتآماتوریستارهشناسی
میکردم.دانشستارهشناسیبهدوگروهحرفهایوغیرحرفهاییا
آماتوریتقسیممیشود.ازنظرمن،درایرانستارهشناسیحرفهای
ازلحاظابزارورصدخانهچندانرشدنیافتهاستوتنهادربرخی
ستارهشناسی برای ولی میپذیرند. دانشجو تعدادی دانشگاهها از
غیرحرفهاییاآماتورینیازیبهتحصیالتدانشگاهینیستوهر
فردبامطالعهکتابهایمربوطهوتهیهنقشههایآسمانوهمراهی
باگروههایمطلعمیتواندبهاینعلمبپردازد.دریکیازسالهای
آخردههپنجاه،کههنوزدرجنگلبانیمشغولبودم،درنمایشگاهی
درتهرانازشرکتزایسآلمان،تلسکوپبزرگیخریداریکردمکه
ازآن باممنزلمنصبکردموهنوزهم پایههایآنرارویپشت

استفادهمیکنم.«
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آقایمهندساحمددالکیدراتاقکارمنزلخود)آذر1۴۰۰(ا

آقایمهندساحمددالکی،کهبهپدرعلمنجومآماتوریایران
شهرتدارد،عالوهبرتدوینوانتشارکتابهایمتعدددراینزمینه،
اقداماتبسیارمؤثروقابلتوجهیراهمدرارتباطباتهیهواجرای
برنامههایرادیوییوتلویزیونیانجامدادهاند.پیشازانقالباسالمی،
ایشانبابرنامه»دانش«درشبکهاولسیما،آغازگربرنامههایعلمی
را متعددی علمی برنامههای بعد سالهای در و بودند تلویزیونی
پایهگذاریکردندکهدربسیاریازآنهاخودایشان،کارشناسعلمی
برنامه»ماهواره«درشبکهدومسیما بهعنوانمثال، بودند، ومجری
باتالشایشانتهیهوطیچهارسالاز1۳6۷تا1۳۷۰پخششد.
برنامهتلویزیونی»آسمانشب«درسال1۳۷۴توسطمهندسدالکی
آقای با تصادفی دیدار دریک اولیه مذاکرات از پیشنهادشد،پس
پس و مطرح موضوع کلکچال، به کوهپیمایی مسیر در الریجانی
دردو ازشبکهیکسیمایصبحگاهی و تهیه برنامه این مدتی از
سریپخششد.سریاولبرنامه»آسمانشب«درقالب۲6برنامه
ازفروردینتاشهریور1۳۷5وسریدومآننیزدرقالب۲6برنامه
دیگرازآذرماه1۳۷5تاتیرماه1۳۷6پخششد.درسالهایبعد،
اینبرنامهدرشبکه۴سیمابامخاطببیشتر،درخصوصنجومو
برنامه، این ادامه در دالکی مهندس آقای شد، پخش ستارهشناسی
برعهده را برنامه این اجرای همچنین خبر، تهیه متن، نویسندگی
داشتند.اینبرنامهنیزدردوسری5۰قسمتی،درمجموعبهتعدادصد

برنامهتهیهشدوپخشآنبهصورتسهبرنامهدرهرهفتهوگاهی
کمتربهطورزندهاز۲6خرداد1۳۸۰آغازشدویکصدمینآندر
در کتابخوانی و کتاب برنامه همچنین، شد. پخش 1۳۸۰/1۲/6
شبکهدومسیماوباهدفمعرفیکتابوتشویقهمگانبهخواندن
به کمک شد. پخش و تهیه ایشان اجرای با سال1۳۷۴ در کتاب
محتوایعلمیپارهایازبرنامههایرادیوییمانندگفتار۲،جوالنگاه
برنامه نوآورانگروهدانشوغیرهدرسال1۳۷۴،همچنین تکاپو،
رادیویی»سیریدرسپهر«درسالهای1۳۷5و1۳۷6ازفعالیتهای
دیگرایشانبودهاست.بهعالوهایشانباشبکهخبرسیمادرتهیهاخبار
فضاییونجومیبهطورزندهوبهتناوبهنوزنیزهمکاریدارند.برخی

ازسایرفعالیتهایعلمیایشانعبارتنداز:
*بنیانگذاری،طراحیوراهاندازیآسماننمایتهراندرخیابان

معلمبهسفارشسازمانجغرافیاییارتشدرسال1۳۷۲
*اولینمدیرعاملبنیادعلمیزیرکزادهباهدفعمومیتدادنبه

علمستارهشناسیدرسال1۳۷۳
*بنیانگذاریمرکزعلوموستارهشناسیبرایشهرداریمنطقه

یکتهراندرنیاورانومدیریتاینمرکزبهمدتسهسال
*ساختونصببیشازبیستساعتآفتابیدربوستانهای

تهرانکههمگیتوسطخودایشاندرمنزلشانساختهشدهاست.
*کمکبهراهاندازیرصدخانههادرپارکهاومناطقمختلف
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ازجملهرصدخانهعبدالعظیمحسنیدرشهرریورصدخانه کشور
و کودکان فکری پرورش کانون به مربوط تهران زعفرانیه پارک

نوجواناندرسال1۳69
وپژوهشهای مطالعات مرکز دانشجویان آموزش به کمک *

فلکی–نجومیقم
*سردبیری»مجلهآسمانشب«کهبهمدتششسالمنتشرشد.
*ایشاندرسال199۴ازسویدولتایران)وزارتفرهنگو
آموزشعالی(بهعنوانکاندیدایدریافتجایزهجهانی»کالینگا«به
یونسکودرپاریسمعرفیشدند.اینجایزهبهمؤسسات،یاافرادی
اعطامیشودکهتوانستهانددرامورآموزشی-پژوهشیونگارشکتب
ومقاالت،همچنینبرنامههایعلمیتلویزیونورادیوخدماتواالیی

درعمومیتدادنبهعلمانجامدادهباشند.
*عضوهیئتعلمیدانشکدهعلومزمینوجغرافیایدانشگاهشهید

بهشتیدرسال1۳69
*همکاریباسازمانجغرافیاییارتشدرزمانوجودوزارت
این نماینده بهعنوان منابعطبیعی معرفیوزیر با منابعطبیعیکشور

وزارتخانهدرتعییننقشههایمربوطه
*همکاریوکمکدراحداثپارکملتتهراندرسال1۳۴6و

تهیهنقشههایمربوطه
*شناساییوتهیهشناسنامهجزایردریاچهارومیهدرسالهای

1۳51تا1۳56
*شرکتدرکنگرهجهانیاتحادیهسازمانهایتحقیقاتجنگلبه
مدت1۷روزدرکشورکانادا)مونترال(درسال1۳69بههمراهرئیس

وتعدادیازمدیرانسازمانجنگلهاومراتع
*شرکتدرسمینارکارتوگرافیمنطقهایبرگزارشدهدرترکیه

درسال1۳5۰
*شرکتدرسمینارفتوگرامتریبرگزارشدهدراشتوتگارتآلمان

درسال1۳5۰
 MABشرکتدرکنفرانس»انسانوکرهمسکون«سازمانملل*

–اسکندریه-مصر1۳5۴
IUFROنمایندهایراندراجالسبینالملیتحقیقاتمنابعطبیعی*

بخارست-رومانی1۳5۷
*شرکتدرکنفرانسیونسکوازسازمانمللدربررسیاثرات
ستارهشناسی و نجوم به مربوط مسائل در نور و آلودگی زیانبار

پاریس–فرانسه1۳۷1
تا آالسکا در شمال قطب از جهان مختلف نقاط به سفر *
کشورهایواقعدرخطاستوادرکنیاوسفربهرصدخانهمعروفجزایر

هاواییوبازدیدازرصدخانههایآن
*بازدیدازپارکهایملی،جنگلیومناطقطبیعیعمدهجهان
ازجملهپارکملییلوستن،پارکسکویا،پارکسافارینپاولی،پارک
یوسهمیتیوپارکملیگراندکنیوندرآمریکا،پارکحیاتوحش
نایروبیدرکنیا،پارکحیاتوحشآمبوسلیدرکنیا،پارککلیمانجارو
درمرزکنیاوتانزانیا،چندپارکدریاییدرکانادا،پارکآتشفشانی
جزیرهبزرگهاوایی،بازدیدیخچالهایطبیعیآالسکاوبعضیاز
امکاناتستارهشناسی یاوجود آثارطبیعی، ازلحاظ نقاطجهانکه

اهمیتدارند.
تألیفوترجمهوچاپبیشاز۳۰عنوانکتاببهشرحزیر:

1(استریومیکرومتر،سازمانجنگلبانیایران،1۳۴6،تألیف
۲(پالنیمتر،وزارتمنابعطبیعی،1۳5۰،تألیف

۳(چشمیدرآسمان،مرکزنشردانشگاهیتهران،1۳6۲،ترجمه
اول، چاپ تهران، دانشگاه هوایی، عکسهای تفسیر اصول )۴

1۳۷۰،تألیف)بهاتفاقدکترمحمودزبیری(
5(زمیندرفضا،دانشگاهشهیدبهشتی،1۳۸۰،تألیف

6(صورتهایفلکی،انتشاراتگیتاشناسی،1۳۸۳،ترجمه
،1۳۸۳ گیتاشناسی، انتشارات شب، آسمان ماهانه راهنمای )۷

ترجمه
۸(زمیندرفضا،انتشاراتگیتاشناسی،1۳۸5،ترجمه

9(منظومهشمسی–زمین،انتشاراتایرانشناسی،1۳۸5،ترجمه

مرکزعلوموستارهشناسیتهران)نیاوران(،اسفند1۴۰۰
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1۰(منظومهشمسی–زهره،انتشاراتایرانشناسی،1۳۸5،ترجمه
11(منظومهشمسی–مریخ،انتشاراتایرانشناسی،1۳۸5،ترجمه
،1۳۸5 ایرانشناسی، انتشارات مشتری، شمسی– منظومه )1۲

ترجمه
1۳(راهنمایهفتگیآسمان،انتشاراتگیتاشناسی،1۳۸6،ترجمه

1۴(راهنمایفضا،انتشاراتگیتاشناسی،1۳۸۸،ترجمه
15(پرسشهایکیهانیپاسخهایجهانی،مرکزعلومستارهشناسی

تهران،1۳۸9،ترجمه
16(منظومهشمسی،انتشاراتگیتاشناسی،1۳۸9،ترجمه

،1۳9۰ گیتاشناسی، انتشارات فضا، درباره حقیقت 1۰۰1 )1۷
ترجمه

تهران،1۳9۲، مرکزعلومستارهشناسی کیهان، 1۸(شگفتیهای
ترجمه

تهران، ستارهشناسی علوم مرکز جوانان، و شمسی منظومه )19
1۳9۲،ترجمه

علوم مرکز تاریکی، در درخشش با فلکی صورتهای )۲۰
ستارهشناسیتهران،1۳9۲،ترجمه

آنباالهاچهخبر؟،مرکزعلومستارهشناسیتهران،1۳9۲، )۲1
ترجمه

ماه،مرکزعلومستارهشناسیتهران،1۳9۲،ترجمه )۲۲

انتشارات میزنند؟، ستارگانچشمک چرا میکنم تعجب )۲۳
تمدنعلمی،1۳9۸،ترجمه

سیاراتبرایبچهها،انتشاراتتمدنعلمی،1۳9۸،ترجمه )۲۴
منظومهشمسیماکجاست؟،انتشاراتتمدنعلمی،1۳9۸، )۲5

ترجمه
علمی، تمدن انتشارات ساختهاند؟، ارقامی چه را کیهان )۲6

1۳9۸،ترجمه
رصدخانههایبزرگجهان،انتشاراتتمدنعلمی،1۳9۸، )۲۷

ترجمه
آقایمهندسدالکیدرسال1۳۴۲بابانوییازخویشاوندانخود
ازدواجمیکنندکهحاصلاینوصلتفرخنده،سهفرزندبرومند،دو
پسر،بابک)هنرمندوسرامیکساز(وبهرام)مهندسشبکهوکامپیوتر(

ویکدختر،فیروزه)استاددانشگاهدررشتهروانشناسی(است.
درپایان،ضمنقدردانیازمهماننوازیشان،برایایشانوخانواده

محترمشانآرزویسالمتیمیکنم.

منابع
زبیری،م.ودالکی،اح.،1۳۸۸.اصولتفسیرعکسهایهواییباکاربرددرمنابع

طبیعی.انتشاراتدانشگاهتهران،تهران،۳۲۴صفحه.
بایندری،م.،1۳9۷.شبگردآسمان،زندگینامهاحمددالکی،پدرنجومآماتوریایران.
سازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسالمیایران؛نشرناصح،تهران،1۲۸

صفحه.

آقایمهندساحمددالکیوهمسرگرامیایشان)آذر1۴۰۰شمسی(ا


