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به گز-h1 خبرنگا1 گر)' ?-نشگا' خبرگز-1! فاfg1 ?1 عصر جدیدf علم تا -ند-Q' -! ?1 تماQ dمCنه &ا

نفوj کر?' -ست که -ین Q(1&ا -Q علم به عنو-i برترین قدE1 بر-! سلطه کشو1&ا ناd بر?' می شو? )

کشو1&ا می کوشند تا با ?ستCابی به پCشرفت علمی بتو-نند ?Q 1مCنه &ا! مختلف -قتصا?! ) فر&نگی )

-جتماعی ) حتی سCاسی به پCشرفت ) حتی سلطه بر کشو1&ا! عقب ماند' تر برسند.

گا&ی ?ستCابی به علم حتی می تو-ند -aالعاتی 1- ?1 -ختCا1 کا1شناساi قر-1 ?&د که -a i` Qریق بتو-نند

-تفاقاE ) 1خد-?&ا! `یند' 1- پCش بCنی کر?' ) بر-! مشکالتی مانند حو-?a pبCعی که قر-1 -ست ?1

Qماi `یند' به )قوs بپCوند? برنامه 1یز! کنند.

-ین مدیریت -aالعاE -ین Q(1&ا به -ند-Q' -! -&مCت یافته -ست که -Q علم فضایی بر-! ساخت

iکلی 1- -1-ئه ?&د ) کا1شناسا Eالعاa- ما&و-1' &ایی -ستفا?' می کنند که ?1 مد-1 قر-1 گرفته ) بتو-ند

1? Eمشکال Q(بر Q- !رCنه &ا! مختلف ) حتی جلوگCمQ 1? شرفتCبه ?ست `مد' بر-! پ Eالعاa- Q- باید

`یند' -ستفا?' کنند.

به aو1 کلی -Q Qماi &ا! گذشته تاکنوh(1 i &ا! مختلفی بر-! گر?`)1! ?-?' &ا! مبتنی بر مکاi )جو?

?-1? که -i` Q جمله می تو-i به مشا&د-E نجومیf فتوگر-متر!f نقشه بر?-1! ) سنجش -Q ?)1 -شا1'

کر?.

سنجش -Q Q- 1(? Qمر' h(1 &ا! گر?`)1! ?-?' به شما1 می 1)? که ?i` 1 تماg مستقCم با -شCاء )

عو-x1 مو1? -ند-Q' گCر! )جو? ند-شته ) برخالw سایر h(1 &ا که عو-مل -نسانی ?1 گر?`)1! ) تفسCر

?-?' &ا! QمCنی نقش -صلی 1- ?-1ندh(1 1? f سنجش -Q ?)1 -ین )Cyفه بر عRد' سنجند ' &ا قر-1

می گCر?.

یکی -Q -صلی ترین )yایف ما&و-1' &ا! سنجش -Q ?)1 -ستفا?' -Q ?-?' &ا! `ناi بر-! تCRه نقشه &ا!

گوناگوi ) مسئله 1صد بالیا! aبCعی ) &مچنCن &شد-1 ?1با1' )قوs `نRا -ست.

-یر-i به عنو-i کشو1! که &ر ساله با حو-?Q pیا?! -Q جمله `تش سوf!Q سCلQ fلزله ) غCر' 1) به 1)

می شو? می تو-ند با -ستفا?' -Q تصا)یر با کCفCتی که -Q سو! ما&و-1' &ا! سنجش -Q ?)1 تامCن می شو?

بسCا1 بRتر ) سریعتر -ین حو-?p 1- پCش بCنی ) -Q )قوs `نRا جلوگCر! یا خساE-1 ) تلفاE حاصل -Q `نRا 1-

به حد-قل برساند.
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تبلCغاE ?1 سايت

-عالd مشکالE سايت

RSS >نسخه &ا

`1شCو -خبا1

بخش کشا)Q1! -یر-i نCز -Q جمله بخش &ایی &ست که با -ستفا?' -Q -ین ما&و-1' &ا می تو-ند به

خوبی -1تقاء پCد- کند.

مسئله کشف ) 1صد )ضعCت منابع `بی ) خاکی -Q جمله ?یگر )yایف -صلی -ین ما&و-1' &است که با

-ستفا?' -i` Q می تو-i ?1 بحث مدیریت ) صرفه جویی ?1 منابع `بی بسCا1 بRتر عمل کر?.

بر-! -aالQ- s چگونگی ?ستCابی به -aالعاE ما&و-1' -! ) نحو' مدیریت -ین -aالعاE با کمک GIS با ?کتر

سCدکاyم علو! پنا' -ستا? ?-نشگا' تRر-i که ?-1-! مدï1 ?کتر! سنجش -Q- 1(? Q ?-نشگا' گنت

fبرجسته کشو1 -ست iد ) محققاCبایی )یژ' -ساتaباa جایز' عالمه iجمله برگزیدگا Q- ( بلژیک (Gent)

گفت )گو کر?یم.

فا=>: مفRوd سنجش -Q ?)1 به aو1 کلی چCست؟

علوO پناJ: سنجش -f1(? Q فنا)f!1 علم ) &نر! -ست که -aالعاQ- E 1-' ?)1 1- جمع `)1! می کند ) -ین

فنا)1! ) علم که مبنا! علم فCزیکf 1یاضی ) فنا)1! &ا! مربوa به ما&و-1' -! -ست -مر)Q' -&مCت

.?1-? iاRیا?! ?1 جQ 1اCبس

فا=> : -Q چه نظر -aالعاE مربوa به سنجش -Q ?)1 ?-1-! -&مCت -ست؟

علوO پناJ: ?1 حاí حاضر مCز-a- iالعاتی که بشر می تو-ند -a Qریق سنجش -Q ?)1 تCRه کند با &Cچ

Qماi ?یگر! قابل مقایسه نCست به aو1یکه ?1 &ر یک ساعت که می گذ1? -ین مCز-a- iالعاE -1سالی

به QمCن به مر-تب بCشتر -a- Qالعاتی می شو? که بشر -Q -بتد- که شر)s به تCRه -aالعاQ Q- EمCن کر? تا

حد)? چRل ساí پCش (که  نخستCن ما&و-1' منابع QمCنی ?1 مد-1 قر-1 گرفت) -aالعاE  جمع `)1! کر?'

-ست. Qیر- سنجند' &ا! متعد? نه فقط بر 1)! ما&و-1' &ا بلکه بر 1)! &و-پCما&ا! ?-1-! سرنشCن )

بد)i سرنشCن ) -a Qریق 1-?-1&ا -aالعاE ما&و-Q- !- '1 سطح کر' QمCنf جو ) حتی سایر کر-Q- E جمله

مریخ ) خو1شCد 1- تCRه می کنند.

-ین -aالعاE ?1 1-بطه با ?-?' &ا! مربوa به سطح QمCنf تغCCر-E ) پایش پدید' &ا! سطح QمCن نCز

fمر-تع fجنگل &ا fشناسی ïخا fÑ` fعیCبa می تو-ند ?1 منابع Eالعاa- ین- íمثا i-کا1بر? ?-1? به عنو

&و-شناسیf محCط Qیستf حو-?p غCرمترقبهf توسعه شRر&اf بالیا! aبCعی کا1بر? ?-شته باشد.

-a Qریق -ین ?-?' &ا می تو-نCم کنترí ) مطالعه بسCاQ- !1 ساخت ) ساQ&ا ) شRرساQ! &ا ?-شته باشCم

که -ین مسائل فقط منحصر به منابع aبCعی ) جنگل ) خاï نCستf مسائل مربوa به خساE-1 بالیا!

aبCعیf سCل &اa fوفاi &اQ fلزلهf محاسبه سطح کشتf 1?یابی کشتی &ا ?1 ?1یا&اf تعCCن موقعCت

&و-پCماf تشخCص لکه &ا! نفتیf سرعت با?f &شد-1 پدید' &ا! جو!f پوشش گCا&ی ) جنگلf کا1بر!

-1-ضی &م )جو? ?-1? که پایه تماd برنامه 1یز! &ا! بلندمدE ) کوتا' مدE &مCن گونه -aالعاE -ست.

فا=>: چه نRا?&ایی ?1 کشو1 بCشتر به -ین -aالعاE نCاQ ?-1ند؟

علوO پناJ: کمتر تشکCالتی -ست که به -ین -aالعاE نCاQ ند-شته باشد Qیر- &ر گونه ?خل ) تصرw بر

پدید' &ا! QمCن نCاQ به -aالعاتی ?-1? که توسط سنجش -Q ?)1 تأمCن می شو? بسCاQ- !1 مر-کز مانند

QمCن شناسیf -کتشافاE معدنیf ساQماi جنگل &ا ) مر-تع f نقشه بر?-f!1 مر-کز -قCانوg شناسی

می تو-نند -Q -ین سنجش -ستفا?' کنند.

فا=>: به aو1 کلی ?1 کشو1 ما نCاQ به سنجش -Q- 1(? '-1 Q چه Qمانی حس شد؟

Eالعاa- !1(` 53 ?فتر جمع íم ?1 ساCم یک تا1یخچه مختصر بگویC&-1 کشو1 ما -گر بخو? :Jپنا Oعلو

ما&و-1' -! ?1 ساQماi برنامه ) بو?جه 1-' -ند-Q! شد که پس -i` Q به مرکز سنجش -Q ?)1 تبدیل شد ) ?1

ساí 55 ?1 قالب aرú -ستفا?' -Q ما&و-1' بر-! ?1یافت مستقCم ?-?' &ا! ما&و-f!- '1 -یستگا' گCرند' ?1

ما&دشت کرê تأسCس شد ) ما&و-1' «لند ست یک» با سنجند' چند Caفی a- MSSالعاE با-Q1شی 1-

بر-! کل جRاi تأمCن می کر? -ین سنجند' -aالعاتی با قدE1 تفکCک مکانی 80 متر ?1 80 متر تCRه

می کر? که کر' QمCن 1- پوشش می ?-? ) -یستگا' مستقر ?1 -یر-fi چند کشو1 &مجو-1 1- &م ?1 بر

~Ö}�~۴
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می گرفت که &م -کنوi &م -ین -aالعاj EخCر' شد' &مچناi قابل -ستفا?' -ست.

dقابل -ستفا?' -! تبدیل می شو? که بر-! تما Eالعاa- سنجند' &ا به Q- ن ?-?' &ا! مختلفCچن

بخش &ا! کر' QمCن سو?مند -ست.

iماQ1 ) سا(? Q- گرفت که بتو-ند جایگا&ی بر-! سنجش E1ا! 71 ) 82 مصوباتی ?1 کشو1 صو& í1 سا?

فضایی -یر-i تعریف کند که بCشتر به -ین -مو1 بپر?-Qند ) کشو1 بتو-ند بCش -Q گذشته تصا)یر ما&و-1' -! 1-

-خذ کند ) `1شCو `i 1- به کا1 گCر? تا -a Qریق نقشه &ا! موضوعی بر-! کشو1 برنامه 1یز! شو?.

فا=>: )ضعCت -ین علم ?1 ?نCا به چه صوE1 -ست؟

علوO پناJ: ?نCا نگا' )یژ' -! به سنجش -Q ?)1 ?-1? به گونه -! که تعد-? ما&و-1' &ایی که توسط کشو1&ا

?1 مد-1 قر-1 گرفته بسCاQ 1یا? -ست ) ساí &است که -Q حالت -نحصا1! خاê1 شد' -ست.

 قبالً فقط ?1 -نحصا1 `مریکا ) شو1)! سابق بو? )لی حاال برخی کشو1&ا! -1)پایی ) `سCایی ?1 مد-1&ا

ما&و-1' &ا! متعد?! ?-1ند -ما ساQماi فضایی `مریکا (ناسا) 42 مأمو1یت 1- ما&و-1' -! -نجاd ?-?' که 24

مأمو1یت بر -ساa- gالعاE بند' تا -ین لحظه ?1 حاí -نجاd ) 26 مأمو1یت ?1 حاa íر-حی -ست.

کشو1&ا! -1)پایی &م -قد-ماE بسCا1 گستر?' -! ?Q 1مCنه ما&و-1' &ا ?-1ندf یکسر! ما&و-1' &م ?-1-!

باند&ا! 1-?-1! &ستند که چند ساí قبل ?1 مد-1 قر-1 گرفتند ) یکسر! نCز چند ما' پCش پرتاÑ شد' بو?

) تا پایاf2015 i نCز سه ما&و-1' ?یگر -Q سو! کشو1&ا! -1)پایی ?1 مد-1 قر-1 می گCر?.

1(? Q- ساخت ما&و-1' &ا! سنجش íر ) علم ) صنعت ?1 حاCرکبCم- fنشگا' &ا! صنعتی شریف-? *

&ستند

فا=>: )ضعCت کشو1 ما ?1 مقایسه با کشو1&ا! ?یگر چگونه -ست؟

علوO پناJ: -لبته ?1 کشو1 ما &م قدd &ایی بر?-شته شد'f ?-نشگا' &ا! علم ) صنعتf -مCرکبCر )

صنعتی شریف ?1 حاí ساخت ما&و-1' &ا! سنجش -Q ?)1 &ستند ) بعضی -Q `نRا `ما?' تحویل به

ساQماi فضایی -ست -ما ?1 مقایسه با ?نCا )ضعCت چند-i مطلوبی ند-1یم &ر چند که )ضعCت ما به aو1

.?1-? i-برنامه 1یز ( iست -ما چگونه بالفعل شو? بستگی به  حمایت مسئوال- Ñا1 خوCبالقو' بس

* &نوQ مسئوالi به -ند-Q' کافی به -&مCت سنجش -Q ?)1 پی نبر?' -ند

فا=>: به نظر شما مCز-i توجه مسئوالi به مساله سنجش -Q ?)1 چقد1 -ست؟
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'Q-به -ند i-?لتمر(? ( iمسئوال Qد' من &نوCفز-یش یافته -ما به عق- EاRحاضر توج í1 حا? :Jپنا Oعلو

کافی به -&مCت مسئله پی نبر?' -ند. به گونه -! که -گر مسئوالi ما می ?-نستند که )قتی ?-?' &ا!

ما&و-1' -! ?-شته باشCم می تو-نCم حتی مو-1?! مانند a1وبت خاï ) تغCCر-E `نر- بر1سی کنCم )

E1ق تر!  صوCتر ) ?قRجه برنامه 1یز! &ا! بCم ) ?1 نتC&? dن 1- -نجاCمQ 'پایش &ا! کر Q- !1اCبس

می گرفت.

بر-! پایش -جر-! برنامه &اa- fالعاE به &نگاd الdQ -ست که یا -ین -aالعاE ?1 ?سترg نCست یا `نکه

-گر &ست قدE1 تفکCک `i بر-! کا1&ا! ?قCق تر مناسب نCست.

'?1-( E1ر? ) بر`)1? خساCمی گ E1ریق -ین ?-?' &ا صوa Q- نCمQ به aمسائل مربو Q- !1اCنی بسCش بCپ

به محصوالE کشا)Q1! ) پCش بCنی حو-?a pبCعی مربوa به -ین -aالعاE -ست. ?1 جRاi نز?یک به490

ما&و-1' ?1 جو QمCن -Q خشکیÑ` f ) جو -aالعاE می گCرند ) تا ساí 2025 تعد-? ما&و-1' &ا به 650

ما&و-1' می 1سد `یا ما نباید نقش مؤثرتر! ?1 تCRه -aالE بر-! کشو1ماi ?-شته باشCم؟ گرچه سCاست

Q- به گونه -! برنامه 1یز! می کنند که iرند ) -کنوCنمی گ Eالعاa- تک ما&و-1' &ا Q- بر -ین -ست که iاRج

ترکCب سنجند' &ا! مختلف -aالعاE می گCرند.  سCاست &ا! جRاi بر -ین í-(1 -ست ) Tبعاً ما (م

نباید D= سUاست گذ$=O (اO ,یندJ غافل $E $ین م&م باشUم.

i-لگرCتحل f?1-? !1اCو تصا)یر فاید' -قتصا?! بسCا ) `1شRخو? ما&و-1' &ا ?1 مد-1 ) ساخت `ن i?-? 1-قر

1(? Q- سنجش 'Qد ما&و-1' &ا! مختلف ?1 حوCا! 2015 تا 2024 &زینه تول& íن ساCمی گویند ب iاRج

حد)? 27 بCلCوi ?ال1 مCباشد ) نرü پرتاÑ ما&و-1' &ا -Q 2010 تا 2104 به 12 بCلCوi ?ال1 می 1سد.

?1 کا1 ما&و-1' &ا! جRاfi ?)لت &ا نقش -صلی ?-1ند ) سرمایه گذ-1 -صلی &ستند مثالً  ناسا -عتبا1! که

?1یافت می کند بر -ساa- gالعاتی که ما ?-1یم نامحد)? -ست ) `نRا -کنوi به مطالعه فقط QمCن &م

-کتفا نمی کنندf بلکه &زینه &ا! Qیا?! بر-! مطالعه کRکشاi &ا ) سایر کر-Q- E جمله خو1شCد می کنند.

-مر)Q که تقریباً بحث خشکسالی ) تغCCر -قلCم ?1 جRاi مطرú -ست ) تا -ین حد ?1 محافل جRانی بر

مسائل تغCCر -قلCم بحث می کنCم ) &مه 1- به یکسر! مسائل نسبت می ?&Cمf گا&ی -ینRا 1- عمدتاً با

خشکسالی مرتبط می کنCم &ر چند خشکسالی پدید' مRمی -ست )لی سؤ-لی که مطرú -ست -ین

-ست که خشکسالی -Q ?یدگا' مر-کز علمی جRاi ) -یر-i چه 1)ند! ?-1?؟

ما -صوال فقط به مCز-i با1ندگی فکر می کنCم. `یا خشکسالی &مه جا به معنا! کا&ش با1ندگی -ست؟

نه بر -ساa- gالعاE ) تحقCقاE برخی مناaق ?1 شماí -یر-i ?1 برخی نو-حی حتی مCز-i با1ندگی

-فز-یش یافته )لی مشکالE کم `بی بCشتر شد'. بنابر -ین -ینجا  بحث مدیریت مطرú می شو? ) کشو1

باید بر -ساa- gالعاE صحCح ) بRنگاd مدیریت شو? نه -aالعاE غCر صحCح یا ?چا1 خطا! Qیا?.

`یا خشکسالی &ا به فعل ) -نفعاالE خو1شCد!  که &ر 11 ساü1 í می ?&د 1بط ?-f?1 -ین مسائل نCاQ به

مطالعه Qیا? ?-1? `یا ما به -ین مطالعاE می پر?-Qیم؟ -گر ما چنCن ما&و-1' &ایی ند-1یم )لی می تو-نCم ال-قل

-Q ?یگر کشو1 &ا چنCن -aالعاE 1- بخریم `یا -قد-d الdQ بر-! خرید -aالعاE 1- -نجاd می ?&Cم؟ -گر

خشکسالی &م بر کشو1ماi حاکم نباشد با -ین 1)ند -ستفا?' بی 1)یه -Q منابع aبCعی )ضع ما چطو1

می شو?؟ Qمانی که مدیریت نباشد مشکالE  تشدید می شو?. مگر چقدa 1بCعت قا?1 به باQساQ! منابع

aبCعی -ست. ما ما&و-1' &ایی 1- که بتو-ند برخی 1?یابی 1- -نجاd بد&ند ند-1یمf ?-?' &ا! `نRا 1- &م

خرید-1! نمی کنCم. -لبته ?-?' &ا! بRنگاd نCاQ با ?-شتن ما&و-1' &ایی -ست که متعلق به خوماi باشد یا

-ینکه که -یستگا' &ایی ?1یافت `i ?-?' &ا 1- ?-شته باشCم.  

?1 حاí حاضر -aالعاE سنجند' &ا! ما&و-1' &ا! IRS  &ند)ستاi 1- ?1 منطقه )1-مCن ?1یافت می کنCم.

 برخی -aالعاE ما&و-1' &ا! ?یگر 1- &م می تو-نCم ?1یافت کنCم )لی -ینRا به تنRایی کافی نCست بر-!

iم مثالً بر-! 1?یابی جریاCباید ?-?' &ا! ?)1' -! ?-شته باش dنگاRب Eالعاa- یر- بر-! پایشQ fiکشو1ما

یک aوفاi باید -aالعاتی بRنگاd ) با قدE1 تفکCک Qمانی باال ?-شته باشCم.

?1 مو-1?! می تو-i ما&و-a -1 '1ر-حی کر? ) ?1 مو-1?! &م باید -aالعاE 1- خرید-1! کنCم.
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* حد)? 10 ?1صد -Q کا1شناساi تأثCرگذ-1 ناسا کا1شناساi برجسته -یر-نی &ستند

فا=>: کشو1 ما چقد1 ?1 -ین بخش پCشرفت کر?' -ست؟

iکه جو-نا i-رRیک -ستا? ?-نشگا' ت i-ست )لی به عنوCبخش فنی ما&و-1' ?1 تخصص من ن :Jپنا Oعلو

خوبی 1- می بCنم قابلCت &ا! بسCا1! ?-1یم -ما پرسش -ین -ست که کشو1 چقد1 &زینه صرw -ین

Q- من sالa- .?شو dشکوفا شوند ) به نفع کشو1 تما iل &ا می کند تا -ین جو-ناCستعد-?&ا ) پتانس-

Q- العاتیa- نCیر- من متخصص کا1بر? چنQ ست- ïا1 -ندCبس fصنعت فضایی ما&و-1' &ا ) سنجند' &ا

سنجش -Q 1-' ?)1 &ستم.

?Q 1مCنه کا1 بر-! ?-?' &ا! ما&و-1' 1شد بسCا1 خوبی ?-شتCم `نقد1 -ین 1شد خوÑ بو?' که به عقCد'

من کمتر جایی چنCن 1شد! ?-شته -ست -ما -ین 1شد به معنا! )ضعCت مطلوÑ نCست. -ین فاصله Qیا?

حتی با -ین 1شد پر نمی شو?.

-ستعد-?&ا! جو-ناi -یر-نی ?Q 1مCنه &ا! مختلف -Q جمله مسائل علوd کامپCوترf صنایع فضاییf سنجش

-f1(? Q نرd -فز-Q 1یا? -ست ) -گر توجه کافی شو? فاصله -! که ?-1یم 1- می تو-نCم با سرعت پر کنCم.

شاید بتو-i گفت حد)? 10 ?1صد -Q کا1شناساi تأثCرگذ-1 ناسا کا1شناساi برجسته -یر-نی &ستند.

Eالعاa- !1(` 1? ?-1-! مأمو1یت بر1سی ) جمع-? dنا  Smap  ( ر-ً ?1 مد-1 قر-1 گرفتهCما&و-1' -! که -خ

1? Ñ` د1)لو†! -ست که بر-! مطالعه چرخهC& رCیک متغ ïوبت خاa1 ست که- ïوبت خاa1 به aمربو

سطح QمCن aر-حی شد' -ست.

تغCCر-Ñ` E ) &و-یی ) باQ?&ی محصوالE کشا)Q1! ) پCش بCنی خشکسالی پایش -کوسCستم -a Qریق

-ین ما&و-1' -نجاd می شو? که ?-1-! سنجند' &ا! مختلف -ست ) ?1 `یند' کمک بسCا1! به QمCن

می کند. مجر! -ین پر)†' -یر-نی -ست ) بسCاQ- !1 &مکاi-1 )! نCز -یر-نی &ستند.

Smap  مCسر-بند! ?1 ت íکما ( dتا محرR1- -نتخابی با &مکا1-نش م-? dین ?-نشمند -یر-نی به نا- 

iکه -یشا d?کر Eعو? i-رRل به سخنر-نی ?1 ?-نشگا' تCریق -یمa Q- -1 ینجانب ?کتر -نتخابی- fستند&

گفتند که سعی می کنند ?1 پایCز -مساí به -یر-i بCایند. -ین محققاi برجسته مشتاI کمک به

کشو1شاi &ستند.

 * کا1&ایی که ?-نشمند-i ما -نجاd می ?&ند با خوí? i خوi?1 -ست

فا=>: ?1 کشو1 چقد1 بر-! توسعه تحقCقاE ?-نشمند-i برنامه 1یز! شد' -ست؟
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iبا خو i?می ?&ند ?1 )-قع کا1 کر dد ما ?1 ?-نشگا' &ا -نجاCسات- ( iکا1&ایی که ?-نشجویا :Jپنا Oعلو

?í خوi?1 -ست. حتی ما گا&ی ?1 بسCاQ- !1 سفر&ا! علمی خا1جی بر-! -1-یه سخنر-نی مجبو1یم

که بخشی -Q حقوI خو? 1- &م به -ینکا1 -ختصا°  ?&Cم ?1 حالی که -نتظاi` 1 -ست که -مکاناE به

-1 i-ز' بر-! کا1 ?1 -یرCم -نگ& iکافی -ست که محققا Eجو? -مکانا( E1ین باشد. ?1 صو- Q- شترCمر-تب ب

پCد- می کنند.

-مر)Q یکی -Q مشکالE جRاi بحث تغCCر -قلCم ) به )یژ' گرمایش جRانی -ست به aو1! که

سCاستمد-i-1 جRاi به -ین موضوs بRا می ?&ند ) -مر)Q چCز! که تقریباً به قطعCت نز?یک می شو?

گرمایش کر' QمCن -ست ) تحقCقاE نشاi می ?&د که گرd شدi کر' QمCن تRدید! بر-! -ین کر' به

شما1 می Q ?(1یر- با گرd شدi کر' QمCن بسCا1! مسائل متأثر می شو?.

?1 بحث خشکسالی مسائلی که ?1 -فکا1 عمومی مطرú می شو? چند-i -ستنا? علمی ند-1? )لی

?)1' &ا! 11 ساله مسائل خو1شCد! مطرú می شو? که -ستنا? علمی `i باالتر -ست.

-لبته aبCعت بر-! باQساd-(? ( !Q خو? کا1&ا 1- -نجاd می ?&د )لی با مدیریت صحCح می تو-i بر

خشکسالی فائق `مد -ینکه می گویند خشکسالی f30 40 ساí تد-)d ?-1? پایه علمی ند-1? -ما ?1 1-بطه

با -فز-یش گرما! کر' QمCن &Cچ تر?ید! نCست ) مخصو° یک منطقه &م نCستf کشو1 -یر-i &م

مستثنی نCست ) -نتظا1 می 1)? با -فز-یش ?ما `Ñ &ا -فز-یش یابد حتی -مکاi -فز-یش با1ندگی )جو? ?-1?

-ما حر-E1 باال می 1)? که -گر -ین 1)ند ?1 سطح ?نCا بRبو? نCابد مشکالQ Eیا?! متوجه کر' QمCن

می شو?.

با )جو? محد)?یت &ا! متعد? ) بسCا1 -ستعد-?&ایی 1- ?-1یم که باید -ینRا 1- &مگر- کنCم ?1 بخش &ایی

که &مگر- شدیم نتایج خوبی ?-شتCم.

ساEما# فضایی $یر$# باید مسئولCت &مگر-یی ?-نشمند-i -یر-نی ?Q 1مCنه سنجش -Q ?)1 1- بر عRد'

گCر? )لی ساQماi فضایی &نوQ جایگا' مستحکمی ند-1? ) &رگا' تحت نظر یک )Q-1تخانه قر-1 می گCر?.

با کماí تأسف باید بگویم ?1 بخش سنجش -Q ?)1 ) بر -ساa- gالعاتی که ?-d1 &نوQ تحولی 1- شا&د

.dمی شو? )لی تحولی 1- ندید dت -نجاCفعال fستمCن

íریم ساCمی گ Eالعاa- کشو1&ا! ?یگر Q- 1 ند-1یم ) فقط -یستگا' &ایی ?-1یم که(? Q- ما&و-1' سنجش

گذشته -Q -یستگا' فضایی ناسا ?1 `الباما باQ?ید کر?fd بخش مربوa به سنجند' &ا 1- ?یدd که نشانگر

تالh بسCاQ 1یا? `ناi -ست ) &مگر-یی Qیا?! ?-d1 بنابر-ین )-?! علم یک )-?! -ست که &ماa iو1 که

?ین ما می گوید به &ر کس یا? ?&Cم یا یا? بگCریم -E-j ?1-? ê1 علم متعالی -ست.

-نجمن سنجش -Q ?)1 ?-1یم که من &م عضو `i &ستم فعالCت &ایی &م -نجاd می شو?f 1شد خوبی

&م ?-شته -ست به خصو° ?Q 1مCنه GIS ?1 کشو1 فعاí شد' ?1 10 ?-نشگا' برتر نCز -ین موضوs کا1

می شو? )لی ما نباید قانع باشCم پتانسCل جو-ناi ما بCشتر -Q -ینRاست.

/dاCا! پRنت-

       

?یدگا' &ا! -1ساí شد' توسط شماf پس -Q تایCد توسط خبرگز-1! فاÑ( 1? g1 سایت منتشر خو-&د شد
پCاd &ایی که حا)! تRمت یا -فتر- باشد منتشر نخو-&د شد

پCاd &ایی که به غCر -Q Qباi فا1سی یا غCر مرتبط با خبر باشد منتشر نخو-&د شد
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10/1/15, 1:42 PMوگوی تفصیلی با فارس: اهمیت علم سنجش از دور در زندگی روزمره و بی توجهی مسئوالن/سازمان فضایی مسئولیت همگرایی دانشمندان این حوزه را برعهده گیرد علویپناه در گفت
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?یدگا' خو? 1- ?1با1' -ین خبر بنویسCد ناd شما

پست -لکتر)نCک

کلCد 1- به چپ بکشCد
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