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فصل :7کلیات
چکیده:
مخاطرات محیطي با تخریب محیط های طبیعي برروند حیات موجودات زنده بخصوص بر سالمت وکیفیت زندگي انسان
ها اثرمي گذارند بنابراین امروزه از بزرگترین چالش های زندگي بشری مي باشند .لزوم مطالعه وپایش فرایندهای مخاطرات
با هدف پیش آگاهي برای مدیریت الزم به هنگام وقوع ،استفاده از تکنولوژی در این فرایند را ناگزیر ساخته است.
ماهوارههای سنجش از دور ،امکانات الزم را برای بدست آوردن دادههای مورد نیاز درهواشناسي در مقیاسي جهاني فراهم
مي کنند این داده ها نسبت به دادههای متداول بسیار کاملتر هستند .باپیشرفت فناوری سنجش از دور و پرتاب ماهواره
هایي با سنجنده های دارای قدرت تفکیک گوناگون امروزه ازتصاویر ماهواره ای برای تهیه وبه روز رساني نقشه های بزرگ
مقیاس پوشش و تغییرات اراضي و همچنین بررسي آلودگي منابع آب وخاک نیز استفاده مي شود .با توجه به اهمیت
موضوع و افزایش وقوع مخاطرات اقلیمي از قبیل ریزگردها وگردوغبار ،سیل و ،...در ایران وبا هدف توسعه وتامین خدمات
کاربردی در مدیریت بحران با استفاده از فناوری فضایي درسال 1391تجهیزات سیستم گیرنده ماهواره  Eumetsatاز اتحادیه

اروپا خریداری و با راهنمایي وهمکاری کارشناسان سازمان هوا فضای ایران در دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطي راه اندازی شد.
در حال حاضرداده های نزدیک به  11ماهواره ازطریق گیرنده های ماهواره ای به صورت  onlineدریافت مي گردند و دانشجویان
تحصیالت تکمیلي در رشته های سنجش از دور( )RSو سیستم های اطالعات جغرافیایي()GISبرای دروس آب
وهواشناسي ماهواره ای در مقطع کارشناسي ارشد و آب وهواشناسي ماهواره ای پیشرفته در مقطع دکتری و نیز کارهای
پژوهشي خود از داده های این آزمایشگاه استفاده مي کنند .این آزمایشگاه با تمدید وتکمیل قرارداد با اداره کل حفاظت
محیط زیست در رابطه با تشخیص تغییرات تاالب ها وهمچنین تشخیص صحت سنجي قرق دریاچه ارومیه همکاری دارد.
با توسعه این آزمایشگاه وارائه داده های آن به سازمان های ونهاد های مختلفي که نیاز به استفاده از این فناوری را دارند
مي توان درراستای درآمدزایي برای دانشگاه اقدام نمود.
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 مقدمه:مخاطرات محیطي مرتبط با تغییرات اقلیمي از قبیل ریزگردها ،سیل ،آتش سوزی ،طوفان ،فوران های آتشفشاني و ...از
مهمترین چالش های امروز بشر مي باشند .زیرا این مخاطرات با تخریب محیط های طبیعي برروند حیات موجودات زنده
بخصوص بر سالمت وکیفیت زندگي انسان ها اثرمي گذارند.
مرکز ارزیابي بیمه « »Swiss Reتحقیقاتي انجام داده که نتایج آن نشان ميدهد بالیای طبیعي در سال  2117خسارتي
معادل  311میلیارد دالر به بار آوردهاند .این آمار در مقایسه با سال  2111افزایشي  13درصدی داشته ،توفان های ایرما و
توماس فایر در ایالت کالیفرنیا از جمله دالیل این افزایش خسارت به شمار ميروند.
پایگاه دیليمیل در گزارشي نوشت که  11هزار نفر در سال جاری به دلیل حوادث طبیعي در سرتاسر جهان جان خود را از
دست داده و یا ناپدید شدهاند ..در عین حال سازمان هواشناسي انگلیس چندی پیش با انتشار گزارشي ،فهرست  11کشور
اول جهان را که بیشترین حوادث طبیعي در آن ها رخ داده است ،منتشر کرد .به گزارش سازمان هواشناسي انگلیس،
جنگ ،شورش و فساد مالي مهم ترین چالش های مبارزه با بالیای طبیعي است که توانایي یک کشور را در زمینه رسیدگي
به این حوادث تضعیف ميکند .این گزارش حاکي است :هند ،بنگالدش،ایران ،اندونزی ،فیلیپین ،آمریکا ،ژاپن ،نیجریه،
برزیل و پاکستان به ترتیب در ردیف اول تا دهم فهرست کشورهای تحت تأثیر بالیای طبیعي قرار دارند .ایران دارای رتبه
سوم در وقوع مخاطرات طبیعي در جهان است و ساالنه  7تا  12درصد از تولید ناخالص داخلي صرف جبران خسارات ناشي
از وقوع بالیای طبیعي ميشود بنا به گفته مدیرکل مبارزه و کنترل عوارض بالیای طبیعي وزارت بهداشت ،ایران کشوری
حادثه خیز است و به طور متوسط هر سال در ایران  2911نفر در بالیای طبیعي جان خود را از دست مي
دهند(.)1391،Isna
بنابراین مطالعه و پایش فرایندهای مخاطرات با هدف پیش آگاهي ومدیریت الزم به هنگام وقوع؛ برای جلوگیری ویا کاهش
اثرات مخرب آنها ضروری است .در این راستا توسعه تکنولوژی به انسان ها امکان ساخت و ارسال ماهواره 1به فضا را برای
بررسي وضعیت جوفراهم ساخته است.

- Meteosat
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فصل  :2تاریخچه استفاده از ماهواره
ماهواره:ماهواره به دستگاههای ساخت بشر گفته ميشود که به صورت عمدی به فضا فرستاده شده و در مدارهایي در فضا به گرد
زمین یا سیارات دیگر ميچرخند( .)Wikipediaاهمیت ماهوارهها برای مخابرات و بررسي منابع زمیني و پژوهش و
کاربردهای نظامي روزافزون است .بخشي از پژوهشهای علمي و تخصصي که در آزمایشگاههای مستقر در فضا انجام
ميشود ،هرگز نميتوانست روی کرهي زمین جنبهي عملي به خود گیرد(.)Wikipedia
 استفاده از ماهواره:ایده استفاده از ماهوارههای ساخت دست بشر ،برای اولین بار در پایان جنگ جهاني دوم بر سر زبانها افتاد .در ابتدا ماهواره
ها برای استفاده در مخابرات وامور نظامي ساخته وبه فضا پرتاب شدند.
نخستین ماهوارهي فضایي جهان اسپوتنیک( 12-به معني همسفر 1-به زبان روسي) بود که در تاریخ  12مهر 4( 1331
اکتبر  )1917به مدار زمین پرتاب شد .پرتاب اسپوتنیک 1-به مدار زمین آغازگر عصر فضا و مسابقه فضایي شد .از آن
زمان ،حدود  1111ماهواره از طرف بیش از  41کشور به وسیله  11ملت به فضا پرتاب شدهاند .اولین ماهوارهي ایاالت
متحده برای تقویت کردن مخابرات «پروژهي اسکور» در سال  1918میالدی بود که از یک نوار برای ضبط و پخش
پیامهای صوتي استفاده ميکرد(.)Wikipedia
تاریخچه کاربرد سنجش از دور در مطالعات هواشناسي به آوریل سال  1911برمي گردد که ماهواره TIROS_1را ایاالت
متحده به فضا پرداخت کرد .توانایي ماهواره های هواشناسي اولیه فقط در ارائه تصویر ابرهای موجود در اتمسفر بود .اما
ازسال  1981به بعد این ماهواره ها امکان اند ازه گیری شارتابشي ورودی وخروجي به زمین را درباالی اتمسفر فراهم
کردند(فرج زاده.)18:1392،

هواشناسی به وسیله ماهوارههای سنجش از دوریکي از مهمترین کاربردهای ماهوارههای سنجش از دور ،هواشناسي است .به وسیله ماهوارههای سنجش از دور ،دادههای
هواشناسي در مقیاسي جهاني گردآوری ميشوند که نسبت به دادههای متداول بسیار کاملتر هستند
(.)sinapress,1395

- Sputnik
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پیشبینيهای وضع هوا نیاز به دسترسي سریع به اطالعات درمنطقهای وسیع دارد و از آنجا که مشاهدات هواشناسي به
سرعت در حال تغییر است ،این اطالعات باید تا جایي که ممکن است ،به دفعات جمع آوری شوند .ماهوارهها برای تامین
این گونه دادهها به دلیل پوشش وسیع و دسترسي فوری به دادههای آنها در نوع خود بي نظیر هستند.
برای موفقیت در پیش بیني وضع هوا در کوتاه مدت ،به خصوص برای پیش بیني جابجایي و توسعه بارندگي در شش
ساعت آینده ،ارایه یک گزارش مناسب از شرایط جاری وضع هوا ضروری است .در این خصوص ،دادههای تصویر ماهوارهای
(که دقت و جزییات رضایت بخشي را برای پیش بیني کوتاه مدت هوا تامین مي کند) ،اهمیت ویژهای دارند .دادههای
تصویری امکان انجام مطالعات سینوپتیکي از وضعیت اتمسفری را فراهم ميآورد و ميتواند پیش بیني وضعیت هوا بر
اساس درک فیزیک اتمسفری و همچنین تجارب گذشته رفتار اتمسفری را ممکن سازد ((.)sinapress,1395
توسعه وبهبود سطح زیر پوشش ماهواره های منابع محیطی وهواشناسیاین توسعه به اواخر دهه  1971برمي گردد که همزمان با ظهور ماهواره های زمین آهنگ  GMSژاپنيMeteosat ،
اروپایي و همچنین سری های نهایي ماهواره های  NOAAآمریکایي است .با توسعه این ماهواره ها ،با توجه به این نکته که
در امور هواشناسي واقلیم شناسي ،لزوم واهمیت در نظر گرفتن عناصر ومتغیر های هواشناسي به صورت سینوپتیک در
مقیاس های بزرگ (درمقایسه با مطالعات زمیني وماهواره های منابع) امری واضح وبدیهي است ،انقالب عظیمي در زمینه
کاربرد سنجش از دوردرمطالعات هواشناسي به وجود آمد (فرج زاده.)8:1392،
دهه  1981را مي توان به عنوان نقطه عطف کاربرد سنجش از دور وداده های ماهواره ای در زمینه مطالعات هواشناسي
دانست ،چرا که از یک طرف داده های سنجش از دور خود به عنوان یکي از منابع اصلي جهت تحلیل وشناسایي پدیده
های هواشناسي مطرح شد واز طرف دیگر استفاده از داده های کمکي ومکمل که به وسیله سایر منابع دیگر در اختیار
کارشناسان این رشته قرار گرفت به سنجش از دور ونتایج آن اعتبار وارزش دوچندان بخشید (فرج زاده.)7:1392،
باپیشرفت فناوری سنجش از دور و پرتاب ماهواره هایي با سنجنده های دارای قدرت تفکیک گوناگون امروزه ازتصاویر
ماهواره ای برای تهیه وبه روز رساني نقشه های بزرگ مقیاس پوشش و تغییرات اراضي و همچنین بررسي آلودگي منابع
آب وخاک نیز استفاده مي شود .شکل( ،)1یک ماهواره را درحال تصویربرداری از زمین نشان مي دهد .شکل ( ،)2نمونه ای
از تصویر زمین مرجع شده  MOD021KM-L1Bبا قدرت تفکیک مکاني یک کیلومتر ،در لحظه گذر از فراز کشور ایران را
نشان مي دهد .شکل های؛ شماره ( ،)3جزیره سنت مارتین قبل وبعد از طوفان و ( ،)4آتش سوزی در کالیفرنیا که توسط
ماهواره تصویر برداری شده اند.
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شکل ( :)1یک ماهواره درحال تصویربرداری از زمین

شکل( :)2نمونه ای از تصویر زمین مرجع شده MOD021KM-L1B
با قدرت تفکیک مکاني یک کیلومتر ،در لحظه گذر از فراز کشور ایران
ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397

6

شکل( :)3جزیره سنت مارتین  Aقبل از طوفان و Bبعداز طوفان ایرما2117، google ،

شکل( :)4آتش سوزی کالیفرنیا 2118 ،google،
با توجه به اهمیت استفاده از فناوری فضایي با رویکرد مطالعه ،رصد وپایش مخاطرات محیط طبیعي مانند طوفان های گرد
وغبار ،آتش سوزی ها ،آلودگي های زیست محیطي و...جهت واکنش سریع به هنگام وقوع ،بیش از ده کشور ماهواره هایي
را با عملکرد های مختلف به فضا پرتاب کردند ،در جدول شماره( ،)1انواع ماهواره براساس عملکرد آن آورده شده است.
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در جدول شماره( ،)1انواع ماهواره براساس عملکرد آن آورده شده است
ردیف

ماهواره براساس نوع

عملکرد

ماهواره ضد سالح

ماهواره ضد سالح ،که بعضي مواقع ماهوارههای کشنده نیز خوانده ميشوند ،ماهوارههایي هستند که برای خراب
کردن ماهوارههای دشمن و دیگر سالحهای مداری و اهداف دیگر طراحي شدهاند؛ که آمریکا (در حال تحقیق و
توسعه) و روسیه ،از این نوع ماهوارهها ،در اختیار دارند.

1

2

ماهوارههای ستارهشناختي

ماهوارههای ستارهشناختي که برای مشاهده فاصله سیارهها وکهکشانها و دیگر اشیای خارجي فضا،
استفاده ميشود.

3

ماهوارههای زیستي

ماهوارههای زیستي ،ماهوارههایي هستند که برای حمل ارگانیسمهای زنده ،طراحي شدهاند .عموماً برای
آزمایشهای علمي استفاده ميشوند.

ماهوارههای مخابراتي

ماهوارههای مخابراتي ،ماهوارههایي هستند که برای اهداف ارتباط راه دور ،در فضا قرار گرفتهاند.
ماهوارههای مخابراتي مدرن ،نوعاً از مدارهای زمینهمگام ،مولنیا ( )Molniyaو پایینزمیني استفاده
ميکنند.

4

ماهوارههای مینیاتوری

ماهوارههایي هستند که دارای وزن کم و سایز کوچک به طور غیر عادی ميباشند .طبقه بندی جدیدی
که برای گروه بندی این ماهوارهها استفاده ميشود عبارت است از  :ماهوارههای کوچک (-111
 ،)kg211ماهوارههای میکرو (زیر  )kg211و ماهوارههای نانو (زیر  11کیلوگرم)

1

1

ماهوارههای هدایتکننده

ماهوارههایي هستند که از پخش کردن سیگنالهای رادیویي استفاده ميکنند تا دریافتکنندههای
موبایل را در زمین فعال نمایند تا مکان دقیق آنها مشخص شود.

7

ماهوارههای اکتشافي

ماهوارههای مشاهداتي زمین یا ماهوارههای مخابراتي ميباشند ،که برای کاربردهای نظامي و جاسوسي
مستقر شدهاند.

8

ماهوارههای زمینشناسي

ماهوارههای زمینشناسي ،ماهوارههایي هستند که برای نظارت بر محیط ،هواشناسي و ساختن نقشه
استفاده ميشوند.

9

ماهوارههای تتر

به ماهوارههایي که به وسیله یک کابل که به ماهوارهای دیگر متصل شوند ،تتر (افسار) ميگویند.

11

ماهوارههای هواشناسي

ماهوارههای هواشناسي ،که بهطور ابتدایي برای نشان دادن آب و هوای کره زمین به کار ميروند.

11

ایستگاه فضایي

ایستگاههای فضایي برای باقيماندن در مدار برای مدت کوتاهي طراحي شدهاند ،برای قسمتي از هفته
یا ماه یا حتي سال.

 مدار ماهواره ها:ماهوارهها به دور زمین در یک مسیرِ بسته ،که آن را مَدار مينامند در حال گردش هستند .این مسیرها ميتوانند دایرهای یا
بیضوی یا حتي مربعي باشند؛ اما مرکز زمین در هر حالت در مرکز این مسیر یا در نقطه کانوني آن قرار ميگیرد.
عموماً ماهوارهها به روی چهار نوع مدار که بستگي به نوع کاربرد ماهواره دارد ،قرار ميگیرند:
مدار پایین

زمین(3)LEO

مدار

قطبي(4)POLAR

مدار

زمینایست(1)GEO

مدار

بیضوی1

3

-Low Earth Orbit
- Polar Orbit
5
- Geosynchronous Equatorial Orbit
Elliptical
4

6

- Elliptical Orbit
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 فناوری فضایی ودفتر امور فضایی ماوراء جو سازمان مللبا توجه به مزایای استفاده از فناوری فضایي در مدیریت بالیای طبیعي و واکنش سریع نسبت به آن در  11ژانویه سال
 2117میالدی مجمع عمومي سازمان ملل متحد برنامه  SPIDERرا بعنوان یکي از ماموریت های ( UN-OOSAدفتر امور
فضای ماوراء جو سازمان ملل) تدوین نمود .برنامه  SPIDERبرنامه ایست که به منظور سهولت استفاده از فناوری فضایي در
مدیریت بالیای طبیعي از جمله پیش آگاهي قبل از وقوع حوادث و نیز واکنش سریع پس از وقوع بالیا تعریف شده است.
به عبارت دیگر ماموریت  SPIDERایجاد اطمینان در همه کشورها و سازمان های درگیر در حوزه بالیای طبیعي در
دسترسي به خدمات و داده های فضا پایه در تمام مراحل مربوط به مدیریت بالیای طبیعي (قبل ،حین و بعد از وقوع) از
طریق ماهواره های مخابراتي ،سنجش از دور و ناوبری است .برای دستیابي به این هدف  SPIDERسه برنامه اصلي را در
پیش دارد:
 -1برنامه نخست ،ایجاد دروازه ای به منظور ورود به حیطه فناوری فضایي در زمینه بالیای طبیعي است که از طریق
جمع آوری و دسترسي به اطالعات ،افزایش آگاهي های عمومي و بررسي توانمندی های کشورها در حوزه فناوری فضایي و
بالیای طبیعي انجام مي شود.
 - 2برنامه دوم  SPIDERایجاد یک پل ارتباطي بین سازمان های درگیر در حوزه فناوری فضایي و سازمان های درگیر در
حوزه بالیای طبیعي است تا با استفاده از ظرفیت این دو ارگان و ایجاد هم افزایي ،بیشترین بهره مندی به منظور مدیریت
بالیای طبیعي انجام پذیرد.
 - 3در نهایت برنامه سوم آموزش و ظرفیت سازی و ارائه خدمات مشاوره به کشورها و سازمان های مختلف است.
مقر برنامه اسپایدر در شهر وین اتریش است ،هدف این برنامه استفاده از فناوری فضایي در مدیریت بالیا و واکنش سریع
است(.)Isa
با درنظر گرفتن مزایای استفاده از فناوری فضایي در مدیریت بالیای طبیعي و واکنش سریع و با توجه به شرح وظایف
 UN-SPIDERضرورت همکاری و عضویت در این برنامه برای سازمان فضایي ایران مشخص گردید از این رو با توجه به
پیگیری های بعمل آمده در چهارم ژوئن سال  2119میالدی با عقد موافقنامه همکاری مابین سازمان فضایي ایران و دفتر
امور فضای ماوراء جو سازمان ملل متحد ،سازمان فضایي ایران به عنوان یکي از دفاتر حامي منطقه ای انتخاب گردید.
تمامي وظایف تعریف شده در  SPIDERقابل اجرا در دفتر منطقه ای ایران مي باشد که از جمله مهمترین موارد آن مي
توان به ارائه نقشه و تصاویر پردازش شده از مناطق حادثه دیده بصورت رایگان و در مدت زمان بین چند ساعت تا حداکثر
چند روز پس از وقوع حادثه اشاره نمود((1397،isa.ir
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فصل  :9روش تحقیق و تاسیس وتجهیز آزمایشگاه آب وهواشناسی ماهواره ای دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

روش تحقیق:در این تحقیق از روش اسنادی،کتابخانه ای ،تحلیلي وداده های اخذ شده از آزمایشگاه آب وهواشناسي ماهواره ای دانشکده
برنامه ریزی وعلوم محیطي ونیز اینترنت استفاده شده است .ابتدا اسناد موجود در دبیرخانه دانشکده بررسي شد وسپس
طي مالقات حضوری وگفتگو با سرپرست آزمایشگاه آقای دکتر رستم زاده اطالعات الزم بدست آمد .در آخر با جستجو در
اینترنت تاریخچه و اهمیت کاربرد ماهواره در پایش مخاطرات محیطي موردبررسي قرارگرفت.
تاسیس وتجهیزآزمایشگاه و پایش ماهواره ای زمین در دانشگاه تبریز:درسال های نه چندان دور  ،در دانشگاه تبریز به همت واالی استاد فقید دکتر علیزاده ربیعی اقدامات ارزشمندی در
جهت راه اندازی فناوری سنجش از راه دور صورت گرفت و در نتیجه تمایالت اولیه در روند ایجاد سیستم های مدرن مورد
نیاز علوم جغرافیایي فراهم آمد .بعداز درگذشت ایشان بعضي از دانشجویان خلف آن استاد فرزانه راه وی را ادامه داده وبه
فراخور امکانات موجود وبضاعت علمي خود تالش های صادقانه ای را در طبق اخالص نهادند(رسولي.)31 :1383 ،
اولین بار درسال  1383به منظور پایش ماهواره ای زمین ،با موافقت رئیس وقت دانشگاه تبریز وحمایت رئیس وقت
دانشکده آقای دکتر سعید جهانبخش به مدیریت آقای دکتر علی اکبر رسولی گیرنده ماهواره  NOAAدر دانشکده
علوم انساني واجتماعي (سابق) نصب گردید  .شکل ( ،)1آنتن گیرنده ماهواره  NOAAرا برباالی بام دانشکده نشان مي
دهد.
در دهه های اخیر سیستم های اطالعات جغرافیایي 7و سنجش از دور به عنوان فناوری های پویا وکم نظیر با هدف مدیریت
منابع طبیعي وانساني در دسترس جغرا فیدانان قرار گرفته وبا به کارگیری چنین تکنولوژی هایي ،افق های جدیدی در
زمینه های تحقیقاتي وآموزشي برروی دانش پژوهان گشوده شده است .امروزه ،شاهد تالش واشتیاق فزاینده ی بعضي از
مدرسان واغلب دانشجویان دوره های کارشناسي ارشد ودکتری به فراگیری واستفاده از تکنولوژی های  GISو RS
هستیم(رسولي.) 37: 1383،
در حال حاضر در اغلب دانشگاه های معتبر دنیا انواع فنون مدرن توسط رشته های متنوع علوم جغرافیایي مورد استفاده
ق رار مي گیرند .با عنایت به اهمیت موضوع ،مرکز  GISدانشگاه تبریز از سال  1371تا به حال در چهار محور اصلي فعالیت
های خودرا متمرکز نموده است  .از چنین دیدگاهي پیامدهای علمي بسیار با ارزشي منتج گردیده که اصوال با هدف تولید
علم وپرورش جغرافیدانان نسل جدید با دیدگاه های کاربردی همراه بوده است(رسولي.)37: 1383،
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)- Geographic Information Systems (GIS
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عملکرد دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطی در بخش های مختلف:-

تاسیس وتجهیز مرکز  GISوسنجش از دور

-

ایجاد رشته سنجش از دور و  GISدر مقطع کارشناسي ارشد

-

تعبیه گیرنده ماهواره هواشناسي

-

راه اندازی ایستگاه اقلیم شناسي

-

پیامد های علمي منتج با هدف تولید علم

بر مبنای دیدگاه های قبلي ،تالش براین بود تا از فنون سنجش از دور و  GISبهره برداری اصولي گردد .بنابراین ،با عنایت
برحمایت های آگاهانه مدیریت محترم دانشگاه تبریز سعي گردید تا طي چندین سال گذشته ضمن محقق نمودن این باور
ها مرکز  GISنیز تاسیس ودر این راستا فعالیت های زیر بنایي مشروحه زیر انجام پذیرد(رسولي:) 37: 1383،
-

ایجاد فضای آموزشي مناسب

-

طراحي شبکه اینترنت واینترانت

-

تهیه انواع نرم افزار های مورد نیاز

-

ایجاد فضای تحقیقات جغرافیایي

-

استقرار شبکه کامپیوتر ی مدرن

-

تجهیز سخت افزاری

-

تولید پایگاه های اطالعاتي

 تعبیه سیستم ماهواره هواشناسی:سیستم ماهواره ای هواشناسي دانشگاه تبریزاز کشور انگلستان خریداری وبراساس مطالعات وهماهنگي های به عمل آمده
گیرنده برپشت بام دانشکده علوم انساني واجتماعي نصب شد(شکل  .)1سایر متعلقات سیستم ازجمله :واحد های دریافت
تصاویر ،منیتورینگ ،آرشیو وپردازشگرهای نرم افزاری در یکي از اتاق های مرکز  GISفضاسازی شد(رسولي.) 43: 1383،
ولي بعداز مدتي به دلیل عدم اختصاص بودجه ،آزمایشگاه سیستم ماهواره ای هواشناسي به مدت  12سال فعال نبود .در
سال  1394برطبق قرارداد منعقده ی شماره  34/4802مورخ  34/84/84بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان
آذربایجان شرقي به نمایندگي آقای دکتر حمید قاسمي مدیرکل وآقای دکتر محمد مقدم واحد معاون پژوهش وفناوری
دانشگاه تبریز ،سیستم آب وهواشناسي ماهواره ای دوباره فعال شد(مدیریت امور فناوری( .)1394 ،قرارداد راه اندازی
دستگاه های ماهواره ای دانشگاه تبریز جهت بهره برداری از اطالعات ماخوذه در پایش ومطالعه ریزگردهای
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دریاچه ارومیه) ،آقای دکتر علي اکبر رسولي به عنوان نماینده تام االختیار وعلمي دانشگاه تبریز ،ارائه دهنده پروپوزال،
برنامه ریز ،اجرا ومدیریت قرارداد را عهده دار شد .با استفاده از این سیستم ماهواره ای سیستمهای جوی ،عناصر اقلیمي،
پوشش گیاهي ،توسعه محدودههای نمکي ،کاهش سطح آب دریاچه ،رطوبت منطقه و  ...در هر نیم ساعت ميتوانند
مانیتورینگ و رصد شوند.

شکل ( ،)1آنتن گیرنده ماهواره بر روی بربام دانشکده علوم انساني واجتماعي سابق ( )1383

از آذرماه  1391مسئولیت این آزمایشگاه به آقای دکتر هاشم رستم زاده سپرده شد .ایشان بعدازانتخاب به عنوان
مسئول آزمایشگاه ابتدا طي دوره ای با کار سیستم جدید آشنا شد .با توجه به اهمیت موضوع و افزایش وقوع مخاطرات
اقلیمي از قبیل ریزگردها وگردوغبار ،سیل و ،...در ایران وبا هدف توسعه وتامین خدمات کاربردی در مدیریت بحران با
استفاده از فناوری فضایي درسال 1391آزمایشگاه دوباره با همکاری شرکت راه انداز بدون پرداخت هزینه راه اندازی شد.
درتیر ماه  1397با مساعدت مسئولین محترم سابق دانشگاه و دانشکده ( در زمان ریاست وقت دانشگاه تبریز جناب
آقای دکتر پور محمدی و ریاست وقت دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطي آقای دکتر شهرام روستائی )وتمدید
وتکمیل قرارداد با شماره  94/4182در مورخ  94/14/14با اداره کل حفاظت محیط زیست و نیز راهنمایي وهمکاری
کارشناسان سازمان هوا فضای ایران تجهیزات سیستم گیرنده ماهواره  Eumetsatاز اتحادیه اروپا خریداری وبا مسئولیت
آقای دکتر هاشم رستم زاده مجددا راه اندازی شد .با راه اندازی وب سایت اختصاصي آزمایشگاه به آدرس
 http://lcsat.tabrizu.ac.irدرحال حاضردر این آزمایشگاه داده های مورد نیازاز طریق ماهواره های ذیل دریافت مي
گردد.
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Metop A , Metop B, Meteosat 8, Meteosat 9 , Meteosat 11, NOAA20, Soumi NPP,
Modis,NOAA

 اهداف نصب گیرنده ماهواره ای در دانشگاه تبریز:-

تشخیص بالدرنگ رخدادهای آب وهوایي

-

رصد ریزگردها وتشخیص آنها قبل از ورود به کشور واستان

-

تشخیص بالدرنگ آتش سوزی ها در جنگل ها ومراتع کشور واستان

-

پایش اتوماتیک منابع آبي حوضه دریاچه ارومیه(بیالن آبي -درپشت سدها ،تاالب هاو.)...

-

تشخیص کاربری اراضي وتعیین درصد کاربری های اراضي آب بر در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه.

-

تشخیص مخاطرات جوی در مسیر پرواز هواپیما ها وامکان ارائه سرویس به شرکت های هواپیمایي در محدوده
پرواز آنها در خاورمیانه

-

استفاده از داده های ماهواره ای در تدوین پایاننامه های دانشجویي

روش کار آزمایشگاه آب وهواشناسی:-

اخذ داده:
داده های نزدیک به  11ماهواره ازطریق گیرنده های ماهواره ای با مجوز رسمي سازمان فضایي اروپا با عقد
قرارداد رسمي بین دانشگاه تبریزو سازمان فضایي اروپا ( 8)ESAبصورت  onlineدریافت مي گردند .این داده ها
دررابطه با ریزگرد ،گردوغبار ،خشکسالي ،حریق ،زلزله و فرونشست ها ،آلودگي های زیست محیطي  ،وضعیت
دریاچه ها وتاالب ها وپتانسیل یخ زدگي و لغزش برای کل کشور ونیز منطقه خاورمیانه مي باشندشکل( ،)1آتش
سوزی در حوضه هورالعظیم را در نشان میدهد که توسط آنتن آب وهواشناسي ماهواره ای دانشکده دریافت شده
است .شکل شماره( )7دمای سطح زمین درایران و شکل شماره( ،)8تغییرات پوشش گیاهي حوضه دریاچه
ارومیه دربازه زماني ماه خرداد 1391الي خرداد 1397که با استفاده از داده های دریافت شده از آزمایشگاه آب
وهواشناسي ترسیم شده اند.

- European Space Agency
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شکل( :)1آتش سوزی در حوضه هورالعظیم
ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397

شکل ( )7دمای سطح زمین در پنجم آگوست:
ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397
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شکل (:)8درصد پوشش گیاهي دریاچه ارومیه دردوره های زماني خرداد()1391-1397
تجزیه وتحلیل داده ها:کارشناسان با استفاده از داده های اخذشده از ماهواره ها و انطباق آن با نقشه ایران وقوع مخاطرات را در سراسر
ایران رصد نموده ودر چرخه مدیریت بحران از قبل از وقوع حادثه به منظور پیشآگاهي تا پس از وقوع حوادث به
منظور ارزیابي تخریب استفاده مي کنند.
بدین ترتیب که پس از گردآوری تصاویر جهت انجام تحلیل و شناسایي سه مرحلة پیش پردازش ،پردازش و
پس پردازش بر روی تصاویر انجام میگردد .پیش پردازش عملیّاتي است که به منظور کاهش خطاها و بهینه
سازی تصویر برای اهداف خاص استفاده میشوند .این عملیات شامل سه مرحلة تصحیح اتمسفری ،تصحیح
هندسي و تصحیحات رادیومتریکي است .بعداز انجام پردازش داده ها از آن برای تهیه نقشه استفاده مي شود
شکل شماره (.)9
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شکل ( :)9محاسبه دمای سطحي آب دریاچه ارومیه در  9مرداد 1397با استفاده از داده های دریافتي از ماهواره
آزمایشگاه دررابطه با آموزش به دانشجویان تحصیالت تکمیلي ونیز ارائه خدمات مربوط به پایش دریاچه ارومیه
به سازمان محیط زیست فعالیت مي کند .عالوه بر تصاویر ماهواره ها ؛ آزمایشگاه محصوالت اختصاصي از قبیل
دمای  ،رطوبت وارتفاع ابرها و پارامترهای آب وهواشناسي در ابرها وهمچنین آتش سوزی وگرد وغبار در مقیاس
محدود رانیز دریافت مي کند شکل های(.)11 ،11

شکل (MOD04_L2.A2015104.0730.051.2015104212203.hdf:)11
ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397
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شکل (11و ،)11میزان انتشار گرد وغبار برفراز ایران که در تاریخ  97/1/21با فرمت  hdfاز ماهواره مودیس
دانلود شده وبعداز پردازش و با استفاده از کالسه بندی وبرروی شیپ فایل ایران منطبق شده است.
ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397

شکل ( :)11تصویری از عمق نوری هواویزها بر فراز کشور ایران
ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397

آرشیو داده ها :بعلت حجم باالی داده ها در شرایط حاضرداده ها در آزمایشگاه آب وهواشناسي دانشکده برنامه ریزی وعلوم
محیطي به مدت  48ساعت ذخیره مي شوند .بدین منظور نرم افزاری طراحي شده است که داده های  48ساعت
قبل را حذف مي کند تا امکان ذخیره داده های جدید فراهم شود.
کارکرد آموزشی آزمایشگاه آب وهوا شناسی ماهواره ای:با وجوداینکه مدت زمان زیادی از نصب وبهره برداری از گیرنده ماهواره دانشگاه تبریز نمي گذرد وبا توجه به
اینکه از نظر سخت افزاری ونرم افزاری محدودیت هایي وجود دارد با این حال دانشجویان تحصیالت تکمیلي در
رشته های سنجش از دور( )RSو سیستم های اطالعات جغرافیایي()GISبرای درس آب وهواشناسي ماهواره ای
در مقطع کارشناسي ارشد و دانشجویان مقطع دکتری برای درس آب وهواشناسي ماهواره ای پیشرفته و
همچنین کارهای پژوهشي خود اقدام به اخذ داده از طریق این گیرنده مي نمایند.
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فصل  :4مباحث اجرائی و اداری – مالی :
 برنامه زمانی جهت بازدهی مادی آزمایشگاه آب وهوا شناسی:این آزمایشگاه امکان ارائه خدمات وتولید اطالعات در زمینه های مختلفي را دارد .درحال حاضر ،هدف اصلي آن
پایش اتوماتیک تشخیص آتش سوزی بالدرنگ(زمان اعالم حریق کمتر از  11دقیقه) مي باشد که سازمان های
حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعي ونیز جهادکشاورزی با مشکالت آن درگیر مي باشند.

در حال حاضر آزمایشگاه آب وهواشناسي ماهواره ای دانشکده براساس قراردادی که با اداره کل حفاظت
محیط زیست استان دارد در رابطه با تشخیص تغییرات تاالب ها وهمچنین تشخیص صحت سنجي قرق
دریاچه ارومیه همکاری مي کند وداده های مورد نیاز در این موارد را برای اداره کل حفاظت محیط زیست استان
تهیه مي کند شکل شماره (.)12

شکل ( :)12تغییرات سطح تاالب قوری گل در ماه های مختلف سال1391
سازمان دیگر مرکز صدا وسیمای استان است که آزمایشگاه  ،تصاویر مربوط به پدیدهای جوی و نجومي
تغییر فصول را در اختیار این سازمان قرار مي دهد .شکل ( :)13تصویر انقالب زمستاني یا وضعیت روشنایي کره
زمین در اول ماه دی یا شب چله است که برای برنامه ویژه شب یلدا از داده های ماهواره ها تهیه ودراختیار
سیمای جمهوری اسالمي گذاشته شد.
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شکل ( :)13تصویر شب چله ،ماخذ(:آزمایشگاه آب و هواشناسي ماهواره ای)1397

با تکمیل تجهیزات این آزمایشگاه امکان کاربری حرفه ای برای آن فراهم خواهد شود .وخواهد توانست خدمات مناسبي را
برای سازمان ها وارگان هایي که در زمینه مخاطرات محیطي وشهری درگیر هستند ارائه دهد .زمان سوددهي برای این
آزمایشگاه  11ماه پس از تکمیل تجهیزات آن مي باشد.
جدول شماره ( ،) 3لوازم مورد نیاز برای تجهیز آزمایشگاه آب وهوا شناسي ماهواره ای را نشان مي دهد.
جدول ( :)9لوازم و بودجه مورد نیاز برای توسعه فعلی آزمایشگاه(قیمت به ریال)
ردیف

عنوان

قیمت(میلیون ریال)

1

تعمیر وتجهیز برق اضطراریUPS

111

2

موتور برق دیزلي  3KWاتوماتیک

11

3

هارد اکسترنال  8TBتحت شبکه

81

4

 Splitterوکارت مربوطه برای راه اندازه ی گیرندهمربوط به ماهواره Sentinel3

131

1

اینترنت بدون محدودیت دانلود وآپلود ساالنه ایرانسل برای وب سایت(فروش)

11

1

راه اندازی وارتقای قابلیت وب سایت

141

7

کابل های کواکسیال و ...برای راه اندازی گیرنده های تصاویر ماهواره ای وسایر امور
متفرقه

81

8

کامپیوتر با قدرت پردازنده باال با حداقل (RAM) GB32

181

مجموع

811
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-5نتیجه گیری وپیشنهادات:
استفاده از تصاویری که توسط ماهواره های متعدد مطالعاتي از زمین گرفته مي شود ابزاری برای آگاهي از
رخدادهایي است که درسطح زمین روی مي دهند .این رخ دادها مي تواند مدت زمان و مسیر پراکنش دانههای
تخریبي ریزگرد در محیط زیست ،وقوع آتش در مراتع وجنگل ها  ،وقوع سیل ،زلزله ،فوران های آتشفشاني و...
باشند .بنابراین مطالعه و پایش فرایندهای مخاطرات با هدف پیش آگاهي ومدیریت الزم به هنگام وقوع؛ برای
جلوگیری ویا کاهش اثرات مخرب آنها ضروری است بدین جهت استفاده از فناوری فضایي درتمامي چرخه
مدیریت بحران از پیش بیني تا شناسایي مناطق خسارت دیده احتمالي ناشي از حوادث طبیعي مي تواند مفید
واقع شود .ازطرفي باپیش بیني های صحیح ،مي توان از بروز خسارات مالي و جاني فراوان جلوگیری کرد .بنا
براین برای توسعه و تامین خدمات کاربردی در تمام چرخه مدیریت بحران با استفاده از فناوری فضایي نیاز به
تجهیز آزمایشگاه است .لوازم مورد نیاز آزمایشگاه در جدول شماره ( ،)3بیان شده است.
با توسعه این آزمایشگاه عالوه بر تربیت نیروی انساني ماهر در فناوری فضایي برای توسعه وتامین خدمات
کاربردی در تمام چرخه مدیریت مخاطرات آب وهوایي ،امکان مراقبت ومدیریت منابع انساني وطبیعي با تکیه بر
تخصص نیروی انساني متبحر ومجرب فراهم مي شود از طرف دیگر مي توان از طریق تهیه تصاویرماهواره ای
وپردازش آنها برای ارائه به سازمان ها ونهاد های مختلفي که نیاز به استفاده از این فناوری را دارند درراستای
درآمدزایي برای دانشگاه نیز اقدام نمود .زیرا در صورت تجهیز آزمایشگاه به هنگام وقوع مخاطرات طبیعي چون
خشکسالي ،آتش سوزی مراتع ،سیل ،سونامي ،فرونشست ،آلودگي های نفتي ،آلودگي های زیست محیطي ،زلزله،
زمین لغزش ،طوفان گرد و غبار و ریزگرد اطالعات مورد نیاز را به سهولت تهیه نمود .زیرا استفاده از فناوری
فضایي در مدیریت بالیای طبیعي از جمله پیش آگاهي قبل از وقوع حوادث؛ واکنش سریع پس از وقوع بالیا،
کمک شایان توجهي درکاستن ازمیزان خسارات وارده دارد و در امر بازسازی نیزموجب سهولت در تعیین مناطق
آسیب دیده مي شود.
بنابراین الزم است تا برنامه ریزی وسیاست گذاری در تجهیز آزمایشگاه آب و هوا شناسي ماهواره ای به نحوی
انجام گیرد تا بتواند این نیاز ها را برآورده سازد .براین اساس با توجه به جدول ( )3برای توسعه آزمایشگاه
آب وهوا شناسی ماهواره ای موارد ذیل پیشنهاد مي گردد:
-

برای اطمینان از عدم قطعي برق نیاز به تعمیر وتجهیز برق اضطراری  UPSو موتور برق دیزلي 3 KW
اتوماتیک مي باشد تا دریافت داده ها از ماهواره وارسال آن به واحدهای دیگر دانشگاه وهمچنین سازمان ها
ونهادهای مختلفي که به این داده ها نیاز دارند .بدون وقفه صورت گیرد.

-

تجهیز آزمایشگاه به هارد اکسترنال  8TBتحت شبکه تا امکان ذخیره داده های بیشتر فراهم شود.

-

با توجه به اهمیت ماهواره  Sentinel3درپایش سطح زمین برای دریافت داده های آن نیاز به تجهیز آزمایشگاه
به Splitterوکارت مربوطه برای راه اندازه ی گیرنده ماهواره  Sentinel3مي باشد.

-

با توسعه این آزمایشگاه وارائه داده های آن به سازمان های ونهاد های مختلفي که نیاز به استفاده از این فناوری
را دارند مي توان درراستای درآمدزایي برای دانشگاه اقدام نمود .بنابراین برای عملي شدن آن دسترسي به
اینترنت بدون محدودیت دانلود وآپلود ساالنه ایرانسل برای وب سایت (فروش) ضروری است.

21

-

تجهیز آزمایشگاه با کابل های کواکسیال برای به روز رساني گیرنده  NOAAامکان استفاده از داده های آخرین
ماهواره از این نوع را فراهم مي سازد.

-

برای ارائه محصول با سرعت الزم در صورت وقوع مخاطرات کامپیوتربا رم  G32از نیاز های اساسي مي باشد.
با توجه به برنامه Spiderسازمان ملل در برنامه سوم آموزش و ظرفیت سازی و ارائه خدمات مشاوره به کشورها
و سازمان های مختلف الزم است شرایط استفاده آزمایشگاه از کمک های سازمان ملل در جهت توسعه کارآن
فراهم شود.
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