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🌿 🌿🌿

پس از مدتها عدم فعالیت ،این موتور جست و جو تصمیم گرفت تا
 Google Earthو قابلیت تایم لپس خود را بهروز رسانی کرده و
دیدی واضحتر از کره زمین فراهم نماید .گوگل با برنامه تثبیت آرشیو
جهانی لندست (Landsat Global Archive Consolidation
) Programو ) (TIMEبرای اضافه کردن چهار سال داده جدید
همکاری کرده است .آنها پنج میلیون تصویر ماهوارهای را بررسی
نموده و  33تا از بهترینها را برای هر سال انتخاب کرده و تا سال
 2016تصاویر جدید و بهروزی را ارائه کردهاند .در عین حال
چندین پتابایت ( 10به توان  1۵بایت) تصاویر با کیفیت بسیار باال از
دو ماهوارهی  Landsat 8و  Sentinel-2نیز به بانک اطالعاتی این
برنامه افزوده شده است .حال گوگل مرور زمان بهتری را از سال
 1984تا  2016نشان میدهد.

مشاهده تغییرات زمین با تایم لپس Google Earth
تایم لپس جدید  Google Earthتصاویر ماهوارهای از هر سال به
سرعت کنار هم قرار میدهد که نسبت به نسخههای پیشین از لحاظ
کیفیت تصویر و رنگ نیز یکپارچگی بیشتری دارد .واژه تایم لپس
( )Time Lapsبه معنی گذر زمان یا مرور زمان است که اصطالحا
تصویربرداری گاهگذر یا گاهگشتی نامیده میشود .به خاطر اینکه
چشم انسان قادر به مشاهده اتفاقات و تغییرات طوالنیمدت همانند
روند رشد گیاهان ،چگونگی غروب خورشید ،پیشرفت ساخت و
سازها ،حرکت ابرها ،روند تخریب جنگلها ،تغییرات کاربری اراضی و
غیره به دلیل کندی زمان در وقوع این فرآیندها نیست .بنابراین از
آنجا که این امور فرآیند طوالنیای دارند و نشان دادن سیر کلی
آنها بسیار زمانبر است ،فیلمبرداران از فناوری تایملپس بهره
میبرند .این تکنیک یا فنآوری در  Google Earthنیز به کار گرفته
شده است .در سال  ،2013گوگل با همکاری ناسا و سازمان
زمینشناسی ایاالت متحده آرشیوی از تصاویر ماهوارهای از سالهای
 1984تا  2012را جمعآوری کرد .این تصاویر پایه و اساس Google

 Earthتایم لپس را تشکیل میدهند.

این قابلیت بسیار جالب به نظر میرسد و کاربران میتوانند هر نقطه
از کره زمین را انتخاب کرده و تغییرات آن منطقه را طی سالهای
متمادی ببینند .اما موضوع مهم در خصوص این ویژگی ،مشاهده
تأثیرات انسان در  32سال گذشته بر تغییرات آب و هوایی کره زمین
است .با وجود این عکسهای با کیفیت ،بهراحتی میتوان روند
تأثیرات انتشار گازهای گلخانهای ،کربن و سایر فاکتورهای انسانی بر
تغییرات یخچالهای قطبی ،سطح آب دریاها ،جنگلها و یا تغییرات
کاربری اراضی و تخریب عرصههای منابع طبیعی را مشاهده نمود.
منبع :وب سایت جامع هوا و اقلیمشناسی ایران

🌿 🌿🌿
 10کشور نخست جهان با عملکرد برتر محیط زیست
بر اساس گزارش  2018شاخص جهانی عملکرد محیط زیست
) ،(EPIسوییس ،فرانسه ،دانمارک ،مالت ،سوئد،
انگلیس ،لوکزامبورگ ،استرالیا ،ایرلند و فنالند  10کشوری هستند
که بهترین عملکرد محیط زیست را داشتهاند .برا ساس دادههای این
پایگاه ،سوییس بهترین عملکرد محیط زیست را داشته است و
جمهوری دموکراتیک کنگو ضعیفترین عملکرد را داشته که در رتبه
آخر این جدول قرار دارد .در رتبهبندی  2018شاخص جهانی عملکرد
محیط زیست ،ایران در پله  80قرار گرفته و نسبت به سال 2016
با بهبود عملکرد رو به رو بوده است .این رتبهبندی بین  178کشور
جهان صورت گرفته است.

دارای هزینه کمتر بوده و مشکل دسترسی به محلهای مرتفع را
آسان ساخته است .همچنین بهدلیل تباین خوب بازتابندگی برف با
اغلب سطوح ،ماهوارهها ابزار مناسبی رای اندازهگیری پوشش برف
است .از کاربردهای مهم سنجش از دور در هیدرولوژی به دست
آوردن دادههای مربوط به برف ،همچون سطح پوشیده از برف و آب
معادل برف را میتوان نام برد که برای پیشبینی رواناب ناشی از ذوب
برف بهصورت همزمان و فوری ،بسیار مهم است.

محتوای آب ،زبری سطح ،ژرفا ،ناخالصی برف ،زاویه فرود خورشیدی
و زاویه انعکاس تأثیر میپذیرد .افزایش برف از میزان بازتابندگی آن
در نواحی طیفی مرئی و فروسرخ نزدیک میکاهد که عامل اصلی این
کاهش افزایش دانهبندی برف بهدلیل ذوب و انجماد دوباره آن است.
میزان امواج کوتاه و بلندی که درسطح برف دریافت میشود ،قادر

منبع :خبرگزاری فارس

است منبع مهمی برای فرآیند ذوب برف باشد .مهمترین ویژگی نوری
(اپتیک) برف که باعث اختالف در بازتابش طیفی برف میشود،

🌿 🌿🌿
پایش ماهوارهای پوشش برف
برف یکی از اشکال مهم بارش در چرخه هیدرولوژی مناطق
کوهستانی بوده که در تأمین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی
بهصورت جریانهای تأخیری در فصول پرآبی و جریانهای کمینه در
فصول کمآبی و تولید انرژی نقش ارزندهای ایفا میکند .از سوی دیگر
رواناب حاصل از ذوب برف بهدلیل نقش تأخیری آن ،منبع اصلی
تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و در برخی از موارد به دلیل همزمانی
با بارشهای بهاره منشأ بروز سیالبهای مخرب با حجم جریان بیش
از ظرفیت رودخانهها میشود.
ایستگاههای هواشناسی بهدلیل تعداد محدود و ماهیت نقطهای بودن
اندازهگیری آنها ،برای مطالعه پدیده پیوستهای همچون برف،
نماینده مناسبی نمیباشد .همچنین اندازهگیری و نمونهبرداری
میدانی برف بهدلیل هزینه باال و زمانبر بودن مقرون بهصرفه نیست.
فنآوری سنجش از دور در مقایسه با روشهای فوق ،در مجموع

بهدست آوردن اطالعات درباره سطح برف و یخ هستند .با توجه به
پیشرفتهای موجود در چند دهه گذشته ،توسط کشورهای مختلف
سنجندهها و ماهوارههای متعدد و متنوعی طراحی و به فضا ارسال
شده که یکی از مهمترین آنها ،سنجنده  MODISاست که
روی ماهوارههای  TERRAو  AQUAنصب شدهاند .سنجنده
مذکور ،با توجه به قابلیتهای فنی و اپتیکی خود ،تصاویر متنوعی را
در باندهای مختلف الکترو مغناطیس عرضه میدارد.
بازتابندگی سطح برف بهشدّت از تغییر عواملی چون دانهبندی ،شکل،

اختالف در محدوده طیف مرئی و مادون قرمز کوتاه است.
تصاویر ماهوارهای سنجنده  MODISاز ماهواره TERRA

سنجنده  MODISنقشههای با قابلیت مشاهده پوشش برفی را با

از ایستگاههای واقع در مرکز فضایی ماهدشت (فروردین ماه )1397

استفاده از شاخص پوشش برف ،در مقیاسهای وسیع و استفاده

مهمترین قسمتهای طیف الکترومغناطیس که در مطالعات برف و
یخ کاربرد دارد شامل نور مرئی ،مادون قرمز و ماکروویو است .در
محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک ،برف تازه دارای بیشترین
انعکاس نسبت به سطوح دیگر از جمله آب ،خاک و پوشش گیاهی
است .بههمین دلیل چشم انسان برف تازه را به رنگ سفید میبیند.
دادههای گرمایی میتوانند در کمک به شناسایی مرز نواحی برفی و
غیر برفی مفید باشند ،اما در این محدوده از طیف الکترومغناطیس
نیز مانند نور مرئی و مادون قرمز نزدیک ابرها باعث محدودیت
میشوند .دادههای اپتیکی سنجش از دور دارای محدودیتهایی
همانند حضور ابر که مانع رسیدن بازتابش سطح زمین به ماهواره
میشوند ،هستند .در این وضعیت دادههای ماکروویو تنها راهحل برای

سریع در مطالعات منطقهای فراهم مینماید .شاخص پوشش
برفی  NDSIیک نسبتگیری طیفی است که از اختالف طیفی
باندهای مادون قرمز کوتاه و باند مرئی سنجنده  MODISاستفاده
میکند .این شاخص از بازتاب طیفی برف که در باند مرئی دارای
بازتاب باال و محدوده طیفی مادون قرمز کوتاه دارای بازتاب پایین
است ،برای تفکیک برف از ابر و نواحی بدون پوشش برفی استفاده
میکند.
منبع :پایگاه سازمان فضایی ایران
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مقایسه مدلهای  MODSIM ،WEAPو  VENSIMدر
برنامهریزی منابع آب

بیشترین زمان اجرا را داراست .تنها مدل  MODSIMدارای

 -19جزئی از بدنه سد

نسخههای توسعه شدهای است که از سامانه اطالعات جغرافیایی

 -20سازه آبی معروف خوزستان

( )GISپشتیبانی میکند.

 -21یکی از قدرت تفکیکهای سنجندههای ماهوارهای

منبع :دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرو/گزارشات

 -23نوعی سد اصالحی

مدل (Water Evaluation and Planning System) WEAP

توسط موسسه محیط زیست استکهلم بهعنوان ابزاری برای

🌿🌿🌿

بر اینکه جامع ،صریح و آسان بوده ،برای تحلیل سیاستها چارچوبی

جدول سرگرمی

برنامهریزی یکپارچه منابع آب توسعه داده شده است .این ابزار عالوه
قابل انعطاف و کاربر پسند را فراهم میکند .مدل  WEAPبا زبان
 DELPHIتوسعه یافته است و امکانات محدود توسعه دارد .همچنین
این مدا پر استفادهترین مدل در شرکتهای مشاور ایرانی است و
ایران دومین شرکت استفادهکننده از این نرمافزار است.
مدل  (Modeling and Simulation) MODSIMدر سال  1978در

تهیهکننده :سرکار خانم مهندس مهین کلههوئی
 -1بیشترین ناهمواری ایران در این دوره کوهزایی است.
 -2از زونهای زمینشناسی
 -3چشمهای در استان مازندران
 -4نوعی از شیبهای دامنهای

دانشگاه ایالت کلرادو طراحی شده و در سالهای اخیر بهطور مداوم

 -۵از وسیلههای تخمین میزان فرسایش سطحی

مورد توسعه قرار گرفته است.

 -6قدیمیترین درخت جهان

این مدل کمتر از سایر مدلها استفاده است هرچند که در طرح جامع

 -7یکی از وسایل مورد نیاز برای شبیهسازی باران

کشور مدل مبنا بوده است .مدل  MODSIMاز تکنولوژی MS.NET

 -8گرمترین نقطه جهان

بهره میبرد که بهعنوان پیشروترین فناوری حال حاضر دنیا از بیش

 -9سنگ چندکانی شاخص

از  20زبان پشتیبانی میکند.

 -10با آبخیز میآید

 (Ventana Systems) VENSIMیک ابزار مدلسازی شیگرا است

 -11همان آبنمود است

که به کاربر امکان تعریف ،ذخیره ،شبیهسازی ،تحلیل و بهینهسازی

 -12درختی که محیط زیست را نابود میکند

مدلهای پویایی سیستم را میدهد .این مدل در نسخه  DSSامکان

 -13با رواناب میآید

توسعه با  C++را اخیرا قرار داده است .مدل  VENSIMدر حوزههای
آبخیز متعددی در ایران استفاده شده است که مدل مبنا در دفتر
تخصیص وزارت نیرو است.
مدل  WEAPسادهتر از دو مدل دیگر بوده و مدل  VENSIMبا
صرف زمان بیشتر راهکارهای خالقانه ایجاد میکند .به لحاظ اجرای
مدل ،مدل  VENSIMبا سرعت بسیار باال اجرا شده و مدل WEAP

 -22از ایستگاههای هواشناسی

 -14مکان برگزاری دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداری
 -1۵بزرگترین دریاچه داخلی ایران
 -16حساسترین سنگ رسوبی به فرسایش
 -17از اشکال کارستی معادل آبراهه رتبه اول
 -18یکی از اشکال فرسایش آبی

 -24ماه منابع طبیعی
 -2۵از اشکال حاصل از فرآیند رودخانهای

هم کاران شماره تیر  :1397جناب آاقی مهندس کیوان خرمی
(دانشجوی دکتری علوم ومهندسی آبخیزداری دااگشنه ارومیه)

نج
لط ًفانظرات،پیشنهاداتوااقتنداتخود راهبرایاانهما منآبخیزداری
اریان
ویامسئولکمیتهدانشجویی z.hazbavi@modares.ac.irارسال
نمادیی.آردس:استانمازندران-شهرستاننور-بلوارامامرضا(ع)،دادکشنهمنابع
wmseir@gmail.com

نج
طبیعیدااگشنهرتبیتمدرس-مسئولکمیتهدانشجوییا منآبخیزداریاریان،
زینبحزباوی

جدول سرگرمی

رمز جدول بهترتیب شماره در خانههای ستارهدار(*) میباشد.
به یکی از ارسالکنندههای حل و رمز جدول ،به قید قرعه جایزهای از طرف انجمن تعلق میگیرد.

تهیهکننده :سرکار خانم مهندس مهین کلههوئی
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

