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تألیفی  کتاب های  مجموعه  بر  نقدی 
منابع  علوم  در  دور  از  »کاربرد سنجش 

طبیعی و محیط زیست«
سیدیوسفعرفانیفرد*

سنجش از دور )Remote sensing( یکی از شاخه های مهم علم جغرافیا 
است که به سرعت در حال گسترش بوده، به نحوی که امروزه، بهره گیری از این 
علم در پاسخگویی به برخی پرسش ها و رفع بعضی مشکالت در علوم مختلف 
اجتناب ناپذیر شده است. توسعه روزافزون این شاخه پراهمیت از علم جغرافیا 
باعث شده تا با استفاده از دستاوردهای ارزشمند آن، نه تنها بتوان به شناخت 
جنبه هایی ناشناخته از دنیای اطراف دست یافت، بلکه در بهبود کیفیت زندگی 
روزمره  نیز از آن بهره مند شد. قابلیت های انکارناپذیر این علم منجر به این 
واقعیت شده که امروزه پژوهشگران و مدیران فعال در بسیاری از موضوعات، 
کم وبیش خود را ناگزیر از آشنایی و بهره مندی از این قابلیت ها می دانند. 
یکی از حوزه هایی که سنجش از دور در آن جایگاه ویژه ای دارد و بیشتر 
محیط زیست  و  طبیعی  منابع  علوم  یافته،  توسعه  آن  در  سایر حوزه ها  از 
است. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع از یک سو و ضرورت آشنایی 
هدف  با  نوشتار  این  دیگر،  سوی  از  علوم  این  در  دور  از  سنجش  با 
معرفی و بررسی کتاب های تألیف شده در این رابطه تدوین شد تا گامی 
شود.  برداشته  علم  این  بیش از پیش  توسعه  راستای  در  کوچک  هرچند 
دانشجویان،  به  دور  از  سنجش  معرفی  راستای  در  گام  نخستین 
پژوهشگران و مدیران منابع طبیعی کشور در قالب کتاب در اوایل دهه 
هفتاد شمسی برداشته شد. پس از آن، روند انتشار کتاب هایی با موضوع 
بهره گیری از سنجش از دور در مطالعه و مدیریت منابع طبیعی به سرعت 
ادامه پیدا کرد، به نحوی که تا زمان نگارش این نقد )بهار 1397(، بیش 
از 20 عنوان کتاب توسط نویسندگان مختلف تألیف و ترجمه شده و 
به وسیله مؤسسات انتشاراتی دولتی و غیردولتی به چاپ رسیده است. 
از آنجایی که نقد همه این کتاب های ارزشمند در یک مقاله ممکن نبود، 
تصمیم بر آن شد تا در بخش اول، به نقد کتاب های تألیفی پرداخته 
شود. در این راستا به دنبال پاسخ به پرسش های کلیدی هستیم که 
در نقد کتاب باید مورد توجه قرار گیرند؛ ازجمله هدف نویسنده از 
نگارش کتاب چه بوده است؟ آیا نویسنده به اهداف خود دست یافته 
افزایش دانش خواننده در آن موضوع  به  است؟ آیا مطالعه کتاب 
کمک می کند؟ و ویژگی های مثبت و منفی برجسته کتاب چه هستند؟      
مرور تاریخچه کتاب های منتشر شده درباره این موضوع نشان 
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می دهد که نخستین کتاب توسط دکتر محمود زبیری )استاد دانشگاه 
تهران( و مهندس احمد دالکی )استاد دانشگاه شهید بهشتی( با عنوان 
»اصول تفسیر عکس های هوایی با کاربرد در منابع طبیعی« در سال 
1364 خورشیدی نوشته شده و دانشگاه تهران آن را با شماره 1870 و 
در 228 صفحه به چاپ رسانده است. این کتاب توسط نگارندگان چندین 
بار بازنگری شده، به نحوی که چاپ شانزدهم آن در سال 1393 در 323 
صفحه در دسترس است. در دیباچه کتاب مذکور اشاره شده که کاربرد 
عکس های هوایی در مطالعات منابع طبیعی به سال 1337 خورشیدی 
در  سراسری  هوایی  عکس های  از  سری  اولین  زمانی که  بازمی گردد؛ 
ایران توسط یک شرکت خارجی در فاصله سال های 1334 تا 1336 
خورشیدی تهیه شد. در آن زمان، گروهی از کارشناسان اداره آمار و 
ممیزی جنگل در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری امروزی اقدام 
به استفاده از عکس های هوایی کردند تا آمارهای دقیقی به همراه نقشه 
جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی تهیه کنند. نگارندگان به نیاز جامعه 
علمی کشور به کتابی با موضوع روش های استفاده از عکس های هوایی 
در مطالعات منابع طبیعی پی برده و اقدام به تألیف این کتاب کردند. 
ارائه  و  هوایی  معرفی عکس های  مجموعه،  این  تهیه  از  ایشان  هدف 
روش های اندازه گیری و تفسیر آنها با موضوع منابع طبیعی بوده تا از 
این طریق بخشی از نتایج به دست آمده از 20 سال فعالیت روی این 
داده های سنجش از دور در جنگل های کشور را در اختیار دانشجویان 
و پژوهشگران قرار دهند. کتاب مذکور در ابتدا دارای 12 فصل بوده 
که پس از بازنگری  به 18 فصل رسیده است. در بخش اول که شامل 
و  دنیا  و  ایران  در  هوایی  تاریخچه عکس های  به  است،  فصل  چهار 
موارد استفاده آنها، تجهیزات مورد نیاز برای تهیه عکس های هوایی، 
انواع فیلم های مورد استفاده در تهیه عکس های هوایی آنالوگ، اصول 
برجسته بینی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های عکس های هوایی و 
انواع روش های برجسته بینی پرداخته شده است. در بخش دوم کتاب 
سامانه های  انواع  موضوعات  با  فوتوگرامتری  با  ارتباط  در  مطالبی 
نقشه، جابه جایی  بین عکس هوایی و  تفاوت اصلی  تصویربرداری و 

و ویژگی های مثبت و 
منفی آن، اطالعات حاشیه ای روی هر قطعه عکس 

هوایی و تعریف مجموعه ای از واژه های رایج در این حوزه در قالب سه 
فصل ارائه شده است. در بخش سوم که به تفسیر عکس های هوایی 
اختصاص یافته، در چهار فصل به اصول تفسیر عکس های هوایی، زمان 
مناسب تهیه عکس، ابزار مورد نیاز در تفسیر و اندازه گیری های ممکن در 
جنگل روی عکس های هوایی پرداخته شده است. در فصل پنجم از این 
بخش نیز نتایج عملی استفاده از عکس های هوایی در جنگل های شمال 
و غرب کشور ارائه شده است. بخش چهارم که در شش فصل تنظیم 
شده شامل مطالب تکمیلی در مورد کاربردهای عکس های هوایی در 
مراتع، پایش تغییرات در مطالعات سری زمانی با استفاده از عکس های 
هوایی، مقدمه ای بر ماهواره های Landsat و SPOT و ویژگی های 
تصاویر مادون قرمز است. ازآنجایی که نگارندگان در موضوع، تخصص 
کامل دارند، بنابراین کتاب مذکور حاوی مطالبی است که برای آشنایی 
با عکس های هوایی و نحوه استفاده از آ نها در مطالعات منابع طبیعی 
مفید است. یکی از ویژگی های مثبت کتاب این است که به زبان ساده 
نوشته شده و این امر، در انتقال مفاهیم به خواننده )به ویژه دانشجویان( 
حائز اهمیت است. اگرچه شاید محتوای مطالب در برخی قسمت ها 
یا  دارد  بازنگری  به  نیاز  داده در گذر زمان  تغییرات رخ  به  با توجه 
اینکه ویژگی های ظاهری آن اعم از نوع قلم مورد استفاده در متن و 
شکل ها با کتاب های امروزی قابل مقایسه نیست، ولی این موضوع از 
ارزش جنبه آموزشی کتاب در بیان ساده مبانی و اصول نظری و عملی 
کم نمی کند. گواه این واقعیت، تجدید چاپ آن به طور متوسط در هر 
دو سال است که نشان از برقراری ارتباط مناسب با مخاطبان آن دارد. 
و  عملی  مثال های  ارائه  کتاب،  این  مثبت  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
دستاوردهای عینی پژوهش هایی است که در نقاط مختلف کشور انجام 
شده است. این مثال ها به خواننده کمک می کند تا ارتباط بهتری با موضوع 
برقرار کرده و عالوه بر کسب اطالع از اصول نظری، از جنبه های عملی 
آن نیز مطلع شود. الزم به ذکر است که این کتاب را نمی توان با کتاب هایی 
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فارسـی در دسترسـی بـود کـه عالوه بـر آشـنایی، امـکان بهره گیـری 
از دسـتاوردهای عملـی کاربـرد سـنجش از دور در منابـع طبیعـی را 
فراهـم می کـرد. اگرچـه مطالعـه ایـن کتـاب به تنهایـی شـاید نتوانـد 
باشـد،  موضـوع  ایـن  در  خواننـده  پرسـش های  همـه  پاسـخگوی 
ولـی ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا خواننـده بـه زبـان سـاده 
بـا موضـوع آشـنا شـده و سـپس در صـورت تمایـل، بـرای تکمیـل 
اطالعـات خـود بـه منابـع دیگر موجـود مراجعه کنـد. ایـن دو کتاب 
را می تـوان از منابـع معتبر فارسـی دانسـت کـه در مـورد اندازه گیری 
)فتوگرامتـری( و تفسـیر عکس هـای هوایـی در دسـترس هسـتند.    
اسـتفاده از علـم سـنجش از دور اعـم از هوایی و ماهـواره ای در 
مطالعـات منابـع طبیعـی و محیط زیسـت به سـرعت گسـترش پیـدا 
کـرد، به نحوی کـه بسـیاری از فعالیت هـای اجرایـی در سـازمان های 
مسـئول و پژوهش هـای انجام شـده در مراکـز تحقیقاتی و دانشـگاه ها 
بـر ایـن موضـوع متمرکز شـد. سـومین کتـاب در ایـن زمینه توسـط 
دکتر سـیدکاظم علوی پناه )اسـتاد دانشـگاه تهـران( با عنـوان »کاربرد 
سـنجش از دور در علـوم زمیـن )علـوم خـاک(« در سـال 1382 
خورشـیدی نوشـته شد و توسـط دانشـگاه تهران با شـماره 2640 به 
چـاپ رسـید. چـاپ پنجم این کتـاب در سـال 1395 در 496 صفحه 
منتشـر شـد کـه فصل هایـی نیـز در این مـدت بـه آن اضافه شـده اند. 
چنانچـه نویسـنده کتـاب در پیشـگفتار آن اشـاره کـرده، راه انـدازی 
نخسـتین ایسـتگاه گیرنـده زمینـی داده هـای ماهواره ای در ماهدشـت 
کـرج در سـال 1351 خورشـیدی گام مهمـی در توسـعه ایـن علم در 
کشـور بـود و ایـن موضوع در کنـار عکس بـرداری هوایی سراسـری 
از کشـور در سـه دوره متوالـی، بـه افزایـش روزافـزون عالقمنـدان و 
کاربـران ایـن علـم از اواسـط دهه 30 خورشـیدی تاکنون منجر شـده 
اسـت. همچنیـن، نویسـنده هـدف خـود را از تهیه این کتاب پاسـخی 
بـه درخواسـت دانشـجویان و پژوهشـگرانی دانسـته کـه بـه کمبـود 
کتاب هایـی در زمینه اسـتفاده از سـنجش از دور در علوم خاک تأکید 
کرده انـد. کتـاب مذکور در 14 فصل تدوین شـده که ابتـدا تاریخچه ای 
از سـنجش از دور و رفتـار طیفـی پدیده هـا ارائـه شـده و سـپس بـه 
تفسـیر چشـمی و رقومـی، انـواع سـکوها و سـنجنده های موجـود 
تـا سـال 2007 میـالدی، نحـوه دریافـت اطالعـات آمـاری، اصالح 
انـواع خطاهـای موجـود در داده هـای ماهـواره ای و بارزسـازی آنها، 
اهمیـت سـنجش از دور در مطالعات خاک، سـنجش از دور حرارتی، 
انـواع روش هـای طبقه بندی و نحـوه ارزیابـی آنها، امکان اسـتفاده از 
سـایر فنـون مانند سـامانه اطالعـات مکانـی و زمین آمـار در ترکیب 
بـا سـنجش از دور، مثال هـای عملـی اسـتفاده از سـنجش از دور در 
مطالعات موردی در منابع طبیعی و محیط زیسـت پرداخته شـده است. 
نویسـنده بـا گنجانـدن مطالبـی در فصل هـای مختلف کتـاب در مورد 
اسـتفاده از سـنجش از دور در مطالعـه و تهیـه نقشـه خـاک )به عنوان 

مثـال فصل نهم باعنوان سـنجش از دور و خاک، 

که به تازگی به چاپ رسیده اند، مقایسه کرد؛ زیرا در نقد کتاب 
باید زمان انتشار آن را نیز مورد توجه قرار داد که این کتاب 
پیشگام در موضوع مورد بحث از زاویه دید یک پژوهشگر منابع 
طبیعی دارای جایگاه ویژه ای است. به نظر می رسد نویسندگان 
به هدف خود در تهیه کتاب دست پیدا کرده اند و هرچند مطالعه 
آن تمام نیاز خواننده در این موضوع را برآورده نمی کند، ولی به وی 
کمک می کند تا به خوبی گام های اولیه را در آشنایی با موضوع بردارد. 
از نظـر زمانـی، دومیـن کتـاب توسـط دکتـر محمـود زبیـری و 
مهنـدس علیرضـا مجد )کارشـناس وزارت جهاد کشـاورزی( باعنوان 
»آشـنایی بـا فن سـنجش از دور و کاربـرد در منابع طبیعی« در سـال 
1375 خورشـیدی نوشـته شـده و دانشـگاه تهـران آن را بـا شـماره 
2315 در 317 صفحـه به چـاپ رسـانده اسـت. تا زمان نـگارش این 
مجموعـه، چـاپ دهم ایـن کتـاب در سـال 1392 در 318 صفحه در 
دسـترس قـرار گرفتـه اسـت. نویسـندگان هدف خـود از تألیـف این 
کتـاب را آشـنایی خوانندگان بـا سـنجش از دور و کاربردهای آن در 
مطالعـه منابـع زمینـی عنـوان کرده انـد. کتـاب مذکـور در 11 فصـل 
تدویـن شـده کـه حـاوی مطالبـی راجـع بـه تاریخچه علم سـنجش 
از دور اعـم از عکس هـای هوایـی و تصاویر و اطالعـات ماهواره ای، 
امـواج الکترومغناطیسـی و ویژگی هـای آنها، خصوصیـات طیفی آب 
و خـاک و گیـاه، انـواع سـکوها و سـنجنده های مـورد اسـتفاده در 
سـنجش از دور، معرفـی برخـی ماهواره های هواشناسـی مهـم، نحوه 
ارسـال اطالعات ماهواره ها بـه زمین، انواع تولیدات سـنجش از دور، 
نحوه تفسـیر چشـمی و رقومـی داده های سـنجش از دور، کاربردهای 
عملـی از داده هـای سـنجش از دور و نتایـج آنهـا اسـت. ایـن کتـاب 
نیـز ماننـد کتـاب پیشـین از ویژگـی مثبـت سـادگی در نوشـتار بهره 
می بـرد کـه بـرای خوانندگانـی کـه بـرای اولیـن بـار به ایـن موضوع 
می پردازنـد، حائـز اهمیـت اسـت. بـا توجـه به زمـان نـگارش اولین 
نسـخه، مطالـب مناسـب هسـتند و اگرچـه سـنجش از دور امـروزی 
از داده هـای تهیـه شـده بـا توان هـای تفکیـک زمانـی، رادیومتـری، 
طیفـی و مکانـی بسـیار متنوعـی بهـره می برد، ولـی نمی تـوان اهمیت 
ماهواره هـای اولیـه را نادیـده گرفـت. دو ماهـواره مهـم ذکر شـده در 
کتاب عبارتند از Landsat و SPOT که هر دو پیشـرفت های زیادی 
در زمینـه قابلیت هـای سـنجنده ها و سـکوها کرده انـد؛ به نحوی کـه 
نـام بـا  را  ماهـواره خـود  Landsat جدیدتریـن  پـروژه مشـترک 
 Landsat 9 در سـال 2020 میـالدی بـه فضـا خواهـد فرسـتاد و 
آخریـن به روزرسـانی در ماهـواره SPOT در سـال 2014 میالدی با 
ارسـال SPOT-7 انجام شـده اسـت. چنانچه اشاره شـد، نویسندگان 
هـدف خـود از انتشـار ایـن کتـاب را آشـنایی خواننـدگان بـا علـم 
سـنجش از دور ذکـر کرده انـد و در زمـان انتشـار آن، ایـن هـدف 
به خوبـی محقـق شـده اسـت؛ زیـرا ایـن کتـاب یکـی از انـدک منابع 
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فصـل دهم باعنـوان سـنجش از دور حرارتی، فصل سـیزدهم باعنوان 
تلفیـق سـنجش از دور و فنـون دیگـر( بـه هـدف اولیـه خود دسـت 
یافتـه اسـت. یکـی از ویژگی هـای مثبت کتاب این اسـت کـه عالوه بر 
پژوهشـگران حـوزه علوم خاک، سـایر پژوهشـگران نیـز می توانند از 
اصـول نظـری و مبانی ذکرشـده از منابع علمـی معتبر )به عنـوان مثال 
انـواع روش هـای طبقه بندی و ارزیابـی نتایج در فصل هـای یازدهم و 
دوازدهـم( کـه در سـایر کتاب هـای موجود به زبان فارسـی به چشـم 
نمی خورنـد، بهـره ببرنـد. عالوه براین، اشـاره به موضوعـات به روز در 
هـر بخـش )به عنوان مثـال اسـتفاده از روش های فـازی و ویژگی های 
عملیـات دریافـت کننـده ]ROC[ در ارزیابـی نتایـج طبقه بنـدی( نیز 
از ویژگی هـای مثبـت و برجسـته کتـاب به حسـاب می آید. بـا توجه 
بـه ویژگی هـای بـارز اشـاره شـده، ایـن کتـاب به افـرادی کـه تمایل 
بـه اسـتفاده عملـی از داده هـای سـنجش از دور ماهـواره ای دارنـد، 
قابـل توصیـه اسـت، زیـرا نه تنهـا نتایـج انجـام پروژه هـای مرتبط با 
موضـوع ارائـه شـده، بلکه مراحـل انجـام کار نیز با جزئیـات توضیح 
داده شـده اسـت. مطالعـه ایـن کتاب بـرای متخصصـان هر حـوزه از 
منابـع طبیعـی کـه به دنبـال اسـتفاده از علـم سـنجش از دور بـرای 
پاسـخگویی به پرسـش های حوزه مربوطه هسـتند، پیشـنهاد می شود. 
کتـاب دیگـری با عنـوان »سـنجش از دور حرارتـی و کاربرد آن 
در علـوم زمیـن« در سـال 1385 خورشـیدی به قلـم دکتر سـیدکاظم 
علوی پنـاه نوشـته شـد و در 524 صفحـه توسـط دانشـگاه تهـران با 
شـماره 2782 به چـاپ رسـید. چـاپ سـوم ایـن کتـاب نیز در سـال 
1395 در 666 صفحـه منتشـر شـد کـه مطالبـی نیـز در ایـن مدت به 
آن اضافـه شـده اند. مؤلـف در پیشـگفتار کتـاب به این واقعیت اشـاره 
می کنـد کـه باوجـود اهمیـت سـنجش از دور حرارتـی در مطالعـات 
علـوم زمیـن و کاربردهـای متنـوع آن، کتابـی به زبان فارسـی در این 
رابطـه منتشـر نشـده و حتـی در انتشـارات غیرفارسـی هـم بـه یک 
فصل بسـنده شـده اسـت. همچنیـن، بـه این موضوع اشـاره شـده که 
چـون بازتـاب حرارتی پدیده ها توسـط چشـم انسـان قابل مشـاهده 
نیسـت، پیچیدگـی مطالعـه آن در منابـع زمینـی افزایـش یافته اسـت. 
وی ایـن کتـاب را بـا هدف معرفـی و کاربردهـای فراوان سـنجش از 
دور حرارتـی در علـوم مختلـف ازجمله منابع طبیعی و محیط زیسـت 
نـگارش و تـالش کـرده پیچیدگی هـا و ابهامـات این موضـوع مطرح 
و سـاده شـود. مطالـب کتـاب در ابتدا در نـه فصل تنظیم شـده بود که 
پـس از بازنگـری دو فصل دیگر به آن اضافه شـد. جدیدترین نسـخه 
کتـاب )چاپ سـوم در سـال 1395( 11 فصل دارد کـه حاوی مطالبی 
ماننـد معرفـی و اهمیـت سـنجش از دور حرارتـی، فراینـد و ویژگـی 
حـرارت در مـواد و پدیده هـای مختلـف، تغییـرات مکانـی و زمانـی 
دمای خاک، روش های تفسـیر تصاویر مـادون قرمز حرارتی و برآورد 
دمـای سـطح زمین با ایـن تصاویر، تلفیـق سـنجش از دور حرارتی و 

انعکاسـی، انواع کاربردها و 

مزایـای ایـن داده هـا و مجموعـه ای از خالصـه مطالـب مهـم در ایـن 
موضـوع اسـت. تمـام فصل هـای کتـاب متمرکـز بـر سـنجش از دور 
حرارتـی اسـت و محتـوای آنها به وضوح نشـان می دهد که نویسـنده، 
هـدف از تألیـف کتـاب را محقق کرده اسـت. مهم تریـن ویژگی مثبت 
کتـاب، بیـان جنبه هـای مختلـف موضـوع بـه زبـان سـاده و بـا ذکر 
مثال هـای متعدد اسـت کـه می تواند ارتبـاط خوبی با خواننـده برقرار 
کنـد. همچنین، تجربیات عملی و دسـتاوردهای نویسـنده برای مطالعه 
ارتباط بین سـنجش از دور حرارتی و انعکاسـی در گروه سـنجش از 
دور دانشـگاه گنت بلژیک نیز در کتاب گنجانده شـده اسـت. تشـریح 
روش اسـتفاده از سـنجش از دور حرارتی با جزئیـات )به عنوان مثال، 
جدول 5-1 در معرفی سـنجنده های دارای باند حرارتی، شکل 15-7 
در تشـریح مراحـل انجام کار در تهیه نقشـه لیتولـوژی و ضمیمه فصل 
 )ERDAS هشـتم در بیان روش اسـتفاده از ایـن داده ها در نرم افـزار
و همچنیـن ذکـر مثال هـای عینـی از کاربـرد ایـن داده هـا )به عنـوان 
مثـال، مطالعـه زلزلـه بـم و ارتبـاط آن با آنومالـی حرارتـی منطقه در 
یـک دوره 90 روزه( ازجملـه ویژگی هـای بـارز ایـن کتـاب اسـت. 
الزم به ذکـر اسـت کـه برگزیـدن کتـاب مذکـور به عنـوان کتاب سـال 
دانشـگاهی و کتاب تألیفی شایسـته تقدیر جمهوری اسـالمی ایران در 
سـال 1386 خورشـیدی و همچنین یکـی از 80 گنج دانشـگاه تهران 
در سـال 1394 خورشـیدی نشـان از اهمیت آن در حـوزه آموزش و 
پژوهـش و برقـراری ارتبـاط مؤثر بـا خوانندگانـش دارد. مطالعه این 
کتـاب می توانـد افق هـای تـازه ای پیـش روی متخصصان سـنجش از 
دور بگشـاید و تمرکـز بـر موضوعاتـی جدیـد در ایـن علـم را رقـم 
بزنـد. از ایـن رو، مطالعـه آن به افرادی کـه از این علم اسـتفاده کرده و 

به دنبال شـناخت جنبه های متفاوتی از آن هسـتند، پیشـنهاد می شـود.
همگام با پیشـرفت علم سـنجش از دور در کشـور، کتاب دیگری 
بـا عنـوان »اصول سـنجش از دور نوین و تفسـیر تصاویـر ماهواره ای  
و عکس هـای هوایـی« در سـال 1388 خورشـیدی توسـط دکتـر 
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سـیدکاظم علوی پنـاه نوشـته شـد و در 780 صفحـه در 
دانشـگاه تهـران بـا شـماره 2989 انتشـار یافـت. چاپ 
سـوم ایـن کتـاب نیـز در سـال 1394 در 800 صفحـه 
انجـام شـد کـه در این مـدت مطالبی نیـز بـه آن افزوده 
شـد. نویسـنده در دیباچـه بیـان می کند که بـا توجه به 
توسـعه روزافـزون علم سـنجش از دور، کمبـود کتابی 
کـه بـر یافته های نویـن در ایـن موضوع تمرکز داشـته 
باشـد، حـس می شـد. همچنین اشـاره می کنـد که علم 
سـنجش از دور در دنیـا از دو جنبـه علمـی و هنـری 
حائـز اهمیـت اسـت و منابـع موجـود در ایـن موضـوع، تنها 
بـه جنبـه علمـی آن پرداختـه و کمتر بـه جنبه هنـری توجه 
شـده اسـت. او معتقد اسـت کـه جنبـه علمی موضـوع نباید 
از ارزش جنبـه هنـری آن بکاهـد و باید خالقیت و اندیشـه 
انسـان را کـه در کارشناسـی، تفسـیر و تحلیل دسـتاوردها، 
قابلیـت ارزیابـی و نـوآوری جلـوه می کنـد متأثر کنـد. به 
همیـن دلیل، نویسـنده هدف از تألیف کتـاب را ایجاد درک 
عمیـق و مناسـب از تصویر، عکس و روش های تفسـیر به 
سـبکی نـو و متفـاوت از آنچـه تـا آن زمان وجود داشـته 
معرفـی و تـالش می کنـد تا رویکـردی تلفیقـی از علم و 
هنـر را در نـگاه بـه موضـوع سـنجش از دور در پیـش 
بگیـرد. این زاویه دیـد یکی از نوآوری های کتاب اسـت 
که مؤلف آن، پیشـگام این موضوع در کشـور محسـوب 
می شـود. ایـن کتـاب در هشـت فصـل تدویـن شـده 
کـه اختصـاص بـه موضوعاتی ازقبیـل مفاهیـم بنیادین 
سـنجش از دور، وضعیـت امواج الکترومغناطیسـی در 
برخـورد بـا جـو و سـایر مـواد، رنـگ از جنبه هـای 
علمی، هنری و فنی و جایگاه آن در سـنجش از دور، 
کاربردهـای  هوایـی،  عکس بـرداری  پیشـرفت های 
سـنجش از دور در پوشـش گیاهـی و کشـاورزی، 
کاربـرد  تصاویـر،  و  عکس هـا  تفسـیر  روش هـای 
تصاویـر مرکـب و تفسـیر آنهـا و تفسـیر تصاویـر 
مـادون قرمـز حرارتـی دارد. نویسـنده بـا گنجاندن 
)به عنـوان  فصـل  هـر  در  روز  علـم  از  مطالبـی 
در   UltraCam-D دوربین هـای  نقـش  مثـال، 
عکس بـرداری هوایـی در فصـل چهـارم و معرفی 
شـاخص های طیفـی جدید در فصل پنجم( نشـان 
داده کـه انتخـاب واژه »نویـن« در عنـوان بـرای 
این کتاب مناسـب اسـت. همچنیـن، در هر فصل 
بـه نقـش و جایگاه خالقیت ذهن انسـان و جنبه 
هنـری آن پرداختـه و رویکـرد متفاوتی نسـبت 
بـه مطالـب در پیـش گرفتـه کـه نشـان دهنده 
تحقـق هـدف اولیـه نویسـنده از تألیـف کتاب 
اسـت. نخسـتین ویژگی مثبت کتـاب، توجه به 
یافته هـای بـه روز و جدید در علم سـنجش از 
دور در زمـان نـگارش کتـاب اسـت. خواننده 

بـا مطالعـه آنهـا از این دسـتاوردها آگاهـی یافته و اطالعـات اولیه ای 
را به زبـان فارسـی کسـب می کنـد. ایـن ویژگـی بیانگـر ایـن واقعیت 
اسـت کـه کتـاب در موضـوع مـورد بحـث حرکـت رو به جلو داشـته 
و گامـی مهـم در راسـتای معرفـی پیشـرفت های ایـن علـم در دنیـا به 
خوانندگان فارسـی زبان برداشـته اسـت. عالوه براین، توجـه به جنبه ای 
متفاوت از آنچه در بسـیاری از کتاب های سـنجش از دور منتشـر شـده 
در داخـل و خـارج از کشـور ذکـر شـده، ایـن کتـاب را از سـایر منابـع 
موجـود در ایـن حـوزه متمایـز می کنـد. ویژگـی برجسـته دیگـر کتاب 
اشـاره بـه مثال هـای عملـی متنـوع از کشـور ایـران در هر مبحث اسـت 
کـه برگرفتـه از دانـش و تخصـص نگارنـده در سـنجش از دور و تجربـه 
وی در اسـتفاده از آن در حوزه هـای مختلـف اعـم از منابـع طبیعـی و 
محیط زیسـت و جغرافیـای شـهری اسـت. ایـن توانمندی وی باعث شـده 
تـا بـا ذکـر نمونه هـای عینـی در هـر مبحـث و برداشـتن گامـی فراتـر از 
تشـریح اصـول نظـری و مبانـی، به خواننـده کمک کنـد تا با اصـول نظری 
ارتبـاط ذهنـی قوی تـری برقرار کـرده و بـدون تردیـد، ایـن روش نگارش 
کتـاب بـه درک بهتـر مطالـب می انجامد. به عنـوان مثـال، در فصـل هفتم، به 
قابلیـت تصاویـر ماهـواره ای در تحلیل طوفان هـای گردوغبار پرداخته شـده 
و بـرای درک بهتـر موضـوع، به مثالـی از طوفان های گردوغبـار جنوب ایران 
و منشـأ احتمالی آنها اشـاره شـده اسـت. ایـن مثال بـا ارائه تصاویـر رنگی و 
سیاه وسـفید مناسـب بـه خواننـده کمک می کنـد که نه تنهـا بـه ارزش این علم 
در مطالعـه یـک موضـوع مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیسـت پـی ببرد، بلکه 
آگاهی وی را در مورد یکی از مسـائل محیط زیسـتی مهمی که کشـور حتی در 
زمـان نـگارش این نوشـته )بهـار 1397( با آن دسـت به گریبان اسـت، افزایش 
دهـد. یکـی دیگـر از ویژگی هـای مثبت ایـن کتاب بهره گیـری از پژوهشـگران 
دیگـر در تدویـن و بازنگـری برخـی فصل هـای آن )به عنـوان مثـال، بازنگـری 
فصـل چهارم در مورد عکس های هوایی توسـط نویسـنده این یادداشـت( اسـت 
کـه زمینـه را بـرای جامع تـر شـدن کتـاب فراهم کـرده اسـت. تجدید چـاپ این 
کتـاب در هـر دو سـال گـواه دیگری بر این مدعا اسـت کـه کتاب مذکـور ارتباط 
مناسـبی بـا مخاطبـان برقـرار کـرده و توانسـته به اهـداف اولیـه خود دسـت یابد. 
این سـه کتاب از مناسـب ترین منابع فارسـی در دسـترس در مورد سـنجش از دور 
ماهـواره ای و هوایـی هسـتند و می توانند همه نیازهـای خواننده را برای آشـنایی و 

اسـتفاده عملـی از ایـن علـم تا به امـروز پاسـخ دهند.       
اگرچـه در عصـری زندگـی می کنیم که دسترسـی بـه منابع متنـوع برخط باعث 
شـده تـا کمتـر بـه مطالعه کتـاب پرداخته شـود و اطالعات مـورد نیـاز از تارنماهای 
رسـمی و غیررسـمی کسـب می شـوند، امـا همچنـان اعتقاد بر این اسـت کـه مطالعه 
کتـاب یکـی از بهتریـن و مؤثرتریـن راه هـا بـرای آشـنایی و درک یـک موضـوع و 
یادگیـری آن به حسـاب می آیـد. بـا همت و تـالش متخصصـان علم سـنجش از دور، 
امـروز بـه منابع ارزشـمندی دسترسـی داریم کـه ما را از گام های نخسـتین آشـنایی با 
ایـن علم تـا گام های نهایی اسـتفاده عملی از دسـتاوردهای نویـن آن همراهی می کنند. 
چنانچـه نگارنـدگان کتاب های بررسـی شـده نیز معتقد هسـتند، ایـن راه بایـد رهروان 
زیـادی داشـته باشـد و سـایر متخصصـان نیـز همت گمـارده و دسـتاوردهای خـود را 
کـه منطبـق بـر پیشـرفت های روزافـزون ایـن علـم در دنیـا اسـت، منتشـر کـرده و در 
اختیـار عالقمنـدان قـرار دهنـد. بـه ایـن امید کـه توجه بیشـتر به ایـن علـم در مدیریت 
کارآمدتـر منابـع طبیعـی و محیط زیسـت کشـور، بـه حفـظ و توسـعه آنهـا کمـک کنـد.
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