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 زمين  سال سيارة -8002
ژه زيستگاه قرنهاست كه بشر در نشيب و فراز شناخت ويژگيهاي منظومه شمسي به وي     

ست. از همان زماني كه گاليله با خود يعني زمين است كه يكي از سيارات اين منظومه ه

باه دور  آن همه مساعي كه به خرج داد تا ثابت كند كه اين كره خااكي ثابات نيسات و

بور شد باراي زناده مانادن به گوش كسي نرفت و دست آخر هم مج خورشيد در گردش است و

العموم وقت نمايد، تا زماني كه نيوتن به كشا  اابباه اي تقديم كشيش مدعيتوبه نامه

زمين با افتادن سيبي از درختي نايل آمد و تا وقتي كه كپرنيك لهساتاني باا نوشاتن 

هيئت بطلميوسي را براي اولين بااار رد « درباره ااسام آسماني»كتاب بزرگ خود به نام

كرد تا اايي كه بشر قرن بيستم گاگارين فقيد را به ماوراء نيروي اابباه فرسااتاد و 

و پيراماون آن اين زمان يعني قرن بيست و يكم كه هزاران ماهواره از اين كره خااكي 

بساياري از مجهاو ت معلاوم ، دانهداطالعاتي در اختيار مردمان اين كره خاكي قرار دا

با شارو  قارن كه  ولي معماي اديدي شده و بسياري معماها در اين رابطه حل شده است،

تر  ناابودي رت سادهرود به يك فااعه اهاني و يا به عبامي ،صنعتي شدن به واود آمده

ي بازرگ منجر شود. بلي معمااي آلاودگ ،ها براي شناختش زحمت كشيده شدهاي كه قرنكره

 شود.تر ميپيش رو است كه روز به روز پيچيده

نفجاار اكي در اثار بمباااران اتماي، تاا اآلودگي شهرهاي هيروشيما و ناكازاز      

اي و گارم شادن اشبا  هواكره )اتمسفر( از گازهاي گلخانه تا ،نيروگاه اتمي چرنوييل

درياهاا و  هاي صانعتي و آلاودگيو زبالهكره زمين، تا آلودگيهاي ناشي از پسماندها 

سنگها و مواد معدني و  ميليارد تن استخراج 02نه بيش از ي كه سا تا ااي اقيانوسها،

و عريان سازي خاكهاي سطحي و . . . هماه و هماه  تا فرسايشهاي ناشي از كند و كاوها

شمساي  اند و مي روند كه نابودي تنها كره قابل زيست در منظوماهدست در دست هم داده

ه را بار رفته كه چند سالي است عرصرا رقم بزنند. اين تهديد به نابودي تا اايي پيش

يد اند تا شاهمگان تنگ كرده و دانشمندان بعضي كشورهاي پيشرفته به فكر چاره افتاده

دسات باه اقادامي  (UN)د. در همين راستا سازمان ملال اين معماي بزرگ قرن را حل كنن

نامگذاري نموده  (Planet Earth)سياره زمين  را به نام سال 0222سال  بسيار ارزنده زده و

المللااي بااينو اتحاديااه  (UNESCO)و سااازمانهاي نااام آشاانايي اهاااني چااون يونسااكو 

مور بزرگداشت اين سال با انجام اقداماتي نماوده اسات را مأ (IUGS) شناسان دنيازمين

 كه بايد منتظر بود و نتايج آن را ديد.

خاورد و اهميات هاي اين بزرگداشت بيش از هماه باه چشام ماينچه كه در برنامهآ     

زمين و نقش آن در و يا به عبارت بهتر علوم شناسياند زمينهم برايش قايل شدهاي ويژه

اند كاه ين دست اندركاران اين بزرگداشت به خوبي دريافتهبه يق .است اين رويداد مهم

زماين و حل مسئله هم در گرو راهكارهاي پيشنهادي علوماست « سياره زمين»صورت مسئله 

كشور اهان است و ما هم كاه ازياي  71آموختگان علوم زمين از دانشيعني  و مجريان آن

يز  از آنها هستيم، بايستي در اين فراخوان بزرگ حداقل سهم خود را در مورد كشور عز

 خودمان به انجام برسانيم.

 

 

 


