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Abstract 

This article discusses the need for research, monitoring and forecasting services related to space 
weather events and the establishment of a national center to achieve these goals. It starts with an 
introduction to the growing dependence of human civilization on advanced technologies, including 
space technology, and with an overview of the big investments and costs incurred in building 
critical infrastructures on Earth and in space. Then, this paper investigates the vulnerability of these 
infrastructures to space weather events and the need to monitor and predict these phenomena. In 
the next section, some examples of monitoring and forecasting systems created by different 
countries and space organizations are introduced. Also, the need to establish a national center in 
Iran is proposed. The initial organizational structure and mechanism for the activities and 
cooperation between this center and other national and international institutions are discussed. 
Finally, different types of actions and the most important activities that can be carried out in this 
center are presented. 
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 چکیده 
 ی مرکز مل  کی  جادیفضا و ا  میاقل  يمرتبط با رخدادها   يهاس یو ارائه سرو  شیمقاله به ضرورت انجام مطالعات، پا  نیدر ا
ا  لین  يبرا  از بشودیاهداف پرداخته م  نیبه  وابستگ  يامقدمه   انی. پس  به فناور   یدر مورد    يهاي روزافزون تمدن بشر 
و در    نیزم يبر رو  یاتیح يهارساخت یز  جادیا  ي که برا   یکالن  يهانهیهز  رب   يو با مرور   ،ییفضا  ياز جمله فناور  شرفتهیپ

و ضرورت    پردازد؛ یفضا م  میاقل  يدر برابر رخدادها  رساختهایز  نیا  يری بپذیآس  زانیم   انیمقاله به ب  نیفضا صرف شده؛ ا
شده توسط کشورها    جادیا  ینیبش ی و پ  شیپا  يهااز سامانه   ی. در ادامه، برخکندی م  یرا بررس  هاده یپد  نیا  ینیبش ی و پ  شیپا

. آنگاه  شودیدر کشور مطرح م   ينهاد   ایمرکز    نیچن  جادی. سپس، ضرورت اشوندیم  یمختلف معرف  ییفضا  يهاو سازمان 
 ن، ی. همچنشودیارائه م  یالمللنیو ب  یمل  ينهادها  ریمرکز با سا  نیعامالت او ت  هاتیفعال  يبرا   ياه یساختار و سازوکار اول

 .رندیگی مرکز مورد اشاره قرار م  نیقابل انجام در ا  يهات یاقدامات و اهم فعال  ختلفسطوح م
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 مقدمه  -۱

  40طی    ، متحده  االتیاطالعات ژئوفیزیک امطابق آمار مرکز  
مورد نقص عملکرد و خرابی تجهیزات   4500سال گذشته بیش از  

  ي فضایی ناشی از رخدادها  تشعشعات  لیها به دلو ماهواره  ییفضا
ماموریت  1فضا  میاقل استدر  بوده  مختلف  صنعت  .  هاي  رشد  با 

ن  یی فضا امیدر  فضا  ،ریخقرن  تشعشعات  مقوله  به  و    یی توجه 
سامانه  يسازمنیا  يهاروش و  اثرات  فضانوردان  مقابل  در  ها 

  ي ادیز  يهاتالش  ،حال  نیشده است. در ع   شیاز پ   شیتشعشعات ب
تابش  یی فضا  يهاسامانه  سازيمنیا  يبرا برابر    ي هادر 

بر  2ژئومغناطیسی مگنتوسفر  در  بین    (اختالل  انرژي  تبادل  اثر 
زمین)توفان اطراف  فضاي  و  خورشیدي  ذرات   هاي  تشعشع    و 

  ) کیهانی  هايهاي خورشیدي و پرتوناشی از توفان(مخرب  پرانرژي  
  یی فضا   يهاو طول عمر سامانه  یی کارا  يبه عمل آمده که به ارتقا

   .[3][2][1]منجر شده است 
اهمیت    قبلسال    150حدود    ها و ازتالش  نیپیش از ا  ها مدت

و  فعالیت خورشید  صنعتی،    اثراتهاي  مختلف  امور  بر  آن 
مطالعه  مورد  زمین  روي  بر  اجتماعی  حتی  و  زیستی  کشاورزي، 

لکه فعالیت  پایش  و  توفان بوده  بروز  و  خورشیدي  هاي  هاي 
در    انخورشیدي بخش مهمی از مطالعات متخصصان و دانشمند

  م ی اقل ،ری. در سه دهه اخشدرا شامل میعرصه شناخت اقلیم فضا 
بالقوه    يهاسکیها و راز دغدغه  یکیبه عنوان    آن  يفضا و رخدادها

  ن یتمدن بشر مطرح شده است، چراکه گستره ا  داری توسعه پا  يبرا
تا    ياارهیسانیم  يو فضا  دیاز سطح خورش  ها رخدادها و اثرات آن
زم اطراف  زم  ن،یمدارات  حت  نی سطح  اق  یو  را    ها انوسیاعماق 

 .  [5][4] ردیگیدربرم
  یکامالْ تخصص یموضوعات  ها دهیپد   نیدر آغاز عصر فضا ا اگر
شمار به  ییو فناوري فضا  ياهسته   ی مهندس  ،کیزیهاي فدر حوزه 

اثرات و راهکارها  ،ندآمدیم با همواج  يامروزه ضرورت شناخت  ه 
  ی و حت  یاسیس  ، یاجتماع   ،ياقتصاد  ،یصنعت  يهاآنها به همه حوزه

که ي طوراست. به  افتهیگسترش    المللنیروابط ب  راهبرديسطوح  
معاهدات    جادیملل به دنبال ا  چون سازمان  یمهم  نهادهاي  یحت

دستورالعمل  برا  ي هاو  ا  يمناسب  اثرات  با  و    نیمقابله  رخدادها 

 
1 Space Weather 
2 Geomagnetic storms (a major disturbance of Earth's 
magnetosphere that occurs when there is a very efficient 

 لیتحل  ش،ی مطالعه، پا  يبرا  یالملل نیب  يهاتیهمگرا نمودن فعال
  ت حفاظ  يهارخداد، اثرات و روش  ینیبشیدرباره پ   یرسانو اطالع
برابر ازتوفان   در  ناشی  تشعشعات   يدیخورش  يهافوران  هاي  و 

ها  پژوهش  ج،یو ترو  یدر سطوح آموزش  هاتیفعال  نیاست. ا  ییفضا
ي پایشی و اعالن  هاو ساخت سامانه  یدانشگاهی، طراح  قاتیو تحق
افزارها و ابزارها،  عه نرمتوس  ها،دهی پد  يسازو مدل  يسازه ی، شبخطر
ها و تبادل  سامانه  يسازپارچه کی ها،  استانداردها و پروتکل  نیتدو

ب روزافزون دربه  ،یالمللنیبالدرنگ اطالعات در سطح  حال   طور 
   .[2] است يریگیپ 

وجود دنیا  گسترده  ي هاتیفعال  نیا  انجام  با  سطح  ،  در 
یی و  فضا و اثرات تشعشعات فضا  میمتاسفانه در کشور ما بحث اقل

و    یکه زندگ   ییهارساختیها و زبر سامانه  هاي خورشیديتوفان
گرفته نشده    ي، چندان جدنداما به آنها وابسته  یتوسعه اجتماع 

  رت ضرو  یمقاله به بررس  نیموضوع، در ا  نیا  تیاست. نظر به اهم
مل  ک ی  جادیا پرداخته   م یاقل  ي هادهیپد  ش یپا  يبرا  ی مرکز  فضا 
بدشودیم ماه  ،منظور  نی.  به  مختصر  اشاره  ضمن  ابتدا    ت یدر 

از آنها،    یاثرات ناش   ،یی فضا، تنوع تشعشعات فضا  می اقل  يهادهی پد
شده و در ادامه چند نمونه    انیب   داتی تهد  تیو اهم  سکیدامنه ر

. سپس  شوندیم  یمعرف ایدر دنپایشی فعال  مختلف يهااز سامانه
آن  يبرا ياهیمطرح و ساختار اول  یمل  ش یمرکز پا کی  جادیلزوم ا

خاتمهشودیم  شنهادیپ  در  وظا  ، .  فعالیت  ف یاهم  سطوح  و  و  ها 
 . ردیگیمرکز مورد بحث قرار م  نیاقدامات ا

 

 فضا میاقل  يهادهیپد  ت یو اهماهیت م -۲

بر  میاقل  يهادهی پد انفجار  فضا  آزادشدن   ي انرژ   ياثر 
با    دهندیرخ م  دیخورش   یسی مغناط  يهادانیشده در مرهیذخ و 

آن   ی و جو فوقان   نیاطراف زم  ی سیمغناط  دانیدر م  رییتغ  جادیا
ماندگارکوتاه  مخرب  راتیتاث  توانندیم یا  سامانه  مدت    ي هابر 

  ی فضا ناش   میاقل  ي بگذارند. رخدادها  ینیزم  يهارساختیو ز  یی فضا
دوره با  هنگ و هماکه هم  ،هستند  دیخورش  دیشد  يهاتیاز فعال

لکه  شیافزا م  يدی خورش  ي هاتعداد  لکهافتندیاتفاق  هاي  . 
اصل نواحی با دماي کمتر سطح خورشید هستند خورشیدي که در  

exchange of energy from the solar wind into the space 
environment surrounding Earth.) source: 
https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/geomagnetic-storms  

https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/geomagnetic-storms
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قطب پرانرژي همانند  امواج  انتشار  منبع  آهنربا،  هاي 
لکه این  وسعت  و  تعداد  هستند.  خورشید  و  الکترومغناطیسی  ها 

فعالیتبه شدت  آن  بازهتبع  در  خورشیدي  ساله  هاي  یازده  هاي 
ها از  گیري این فعالیتشود. اندازهاي کم و زیاد میصورت دورههب

ما هم اکنون در بیست    خورشید  و    اواسط قرن هجدهم آغاز شده 
که به تازگی و از    دبرسر میبه  خودهاي  و پنجمین دوره فعالیت

است.    2019سال   شده  شروع  (میالدي  خالصه 1شکل  از    يا) 
زمین،    آنها،  يکارها وساز،  فضا   میاقل  يرخدادها به  رسیدن  مدت 

پدیده آنها بر اجزا و سامانهمدت ماندگاري و تنوع  آثار  هاي  ها و 
 دهد.  را نشان می مختلف در کره زمین

 

 
آنها بر   راتیتاث ، مدت و نوعفضا میاقل يسازوکار رخدادها .1شکل

 ینیو زم ییفضا يهاسامانه 

و همچنین   هیمختل کردن خدمات فضاپا  لیدلرخدادها به  نیا
هاي اصلی نظیر انرژي، حمل  ایجاد اختالل و خرابی در زیرساخت

  ي هادر حوزه  ژهیوبه  ي زیاديآثار سوء اقتصاد  و نقل، ارتباطات و ...
ترافحمل  و   یونیزیتلو  ویراد  يهاسیسرو  ،ییهوا  کیونقل، 

  ل یدلبه  این رخدادها  ،در عین حالدارند.    ی و انتقال برق مخابرات
فضا  زانیم  شیافزا فضانوردان،  دنتوانیم  یی تشعشعات   سالمت 

  یی ایجغراف  ي هادر عرض  ژهیو(به  ییخدمه و مسافران خطوط هوا
ها را  انوسیدر اق  ای  ، هوانیزم  يجانداران بر رو   اتیح  و حتی)،  باال
 . [6] اندازدیبخطر  به

ها و کاهش خسارات  راهکار اصلی آمادگی در برابر این پدیده
پیش آنها،  بروز  از  زمان،ناشی  وقوع    بینی  شدت  و  نوع  مدت، 

هاي  گیري از اطالعات سامانهرخدادهاي شدید است. این امر با بهره

اشاره می به آنها  ادامه  پردازش دادهمختلف (که در  هاي  شود) و 
به با  و  تکنیک گوناگون  متخصصان کارگیري  توسط  مختلف  هاي 

انجام می فضا  اقلیم  فعالیتحوزه  هم  ما  در کشور  که  و  گیرد  ها 
 . [9][8][7]لعات ارزشمندي در این زمینه به انجام رسیده است  مطا

هاي تحقیقاتی منجر به  )، نتیجه این فعالیت2مطابق شکل (
شود که به  بینی رخدادهاي اقلیم فضا میهاي پیشارائه سرویس 

بهره آنها  زیرساخت کمک  متوجه برداران  زمینی  و  فضایی  هاي 
توانند  شوند و میزمان، نوع، شدت و مدت اثرگذاري رخدادها می

ها و آسیب خسارت در سیستمبا اتخاذ راهکارهاي مناسب از ایجاد  

   .[6]ها بکاهند ها و قطعی سرویسدیدن زیرساخت
 

 
بینی، اعالم وضعیت  روند اقدامات مرتبط با سرویس هاي پیش .2کلش

 ) [6]پایش ها اثرات اقلیم فضا (بازترسیم شکل مرجع و 

کل ( ت3ـش اعالن   بینی وي پیشبرا زمانی معمول يها) فرـص
. بدیهی اـست که دهدیرا نـشان مهاي اقلیم فـضا  رخداد بروز خطر

ود، براي رخدادهاي بزرگ هر قدر اعالن ادر ـش هاي خطر زودتر ـص
تر و کارآمدتري براي می الحی بیـش گیرانه یا اـص توان اقدامات پیـش

کاهش خطرات ناـشی از این رخدادها انجام داد و از بروز خـسارات  
 .[10]بیشتر جلوگیري کرد 

 

 

 یک رخداد اقلیم فضابروز 

 یزمانسیر  رخدادبروز پس از  رخداد بروز پیش از

 پایش هاي جاري

 ارزیابی خسارات

 قطعی سرویس ها

 سالمت افراد

الزم براي اقدامات 
و  نجات/بهبود

بازگشت به شرایط 
 نرمال

یه گذاري و سرما
هزینه کرد براي 

 حفاظت و مقاوم سازي

 لیفعاعالم وضعیت  ش بینی هایپ هاپژوهشداده ها و 
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بروز  در صورتاعالن اخطار ي زمانی معمول براي  هابازهها و فرصت. 3شکل

 [10]رخدادهاي اقلیم فضا 

 فضا میاقل  داتیتهد ها و کریس -۳

اقلیم فضا  مورد بسیار  چند دهه گذشته    یدر ط   رخدادهاي 
تحقیق و  رخدادها،  .  اندقرارگرفته   بررسی  بروز  احتمال  بر  عالوه 

هاي متاثر از این ها و سرویسها، بررسی زیرساختشدت آنمدت و  
ها بسیار مهم و مورد  پذیري این زیرساخترخدادها و دامنه آسیب

هاي فضایی و زمینی  ها و سرویسد. مجموعه زیرساختانتوجه بوده
پدیده رخداد  اثر  بر  تاثیرکه  تحت  بیشتر  فضا  اقلیم  قرار    هاي 

 اند.   بندي شده) دسته 4در دیاگرام شکل ( ، گیرندمی
 
 

a. هاي فضایی اثرات بر سامانه 
ماه و    يهاکاوش  ژهیوهب  ییفضا   يهاتیپس از آغاز عصر فعال

 1ریمایستگاه    یی نظیرفضا  هايستگاهیاستقرار بلندمدت بشر در ا
بینو   فضایی  تاثISSالمللی  ایستگاه  فضا  ری،  بر    یی تشعشعات 

از مهم  یسالمت متخصصان بوده، که    يهادغدغه  نیترفضانوردان 
پ  باعث  خود  نوبه  و    ییفضا  یپزشک  يهادستورالعمل   شرفتیبه 

غ به سالمت  آن  عاد  رفضانوردانیتبع  افراد  است  يو  .  [11]  شده 

و   حی، عملکرد صحترعالوه بر این مساله و در مقیاس بسیار وسیع 
  ی ات یعمر عمل  ش یافزا  ، ییفضا   متیقگران  ي هامدت سامانه  یطوالن

کماهواره و  ماهواره  تیفیها  اهم  زین  ییاارتباطات    یی باال  تیاز 
 هیموضوعات به نوبه خود موجب ته  نیپرداختن به ا  برخوردارند.

 
1 MIR 
2 International Reference Ionosphere  
3 Mass-Spectrometer-Incoherent-Scatter 

ها و ساخت قطعات مقاوم در  سامانه ن یا یمختلف طراح ي هاروال 
  یی هامدلتوسعه    نیهمچن.  [12]  شده است  ییبرابر تشعشعات فضا

فضا  يبرا  2IRI  رینظ ارتباطات   يبرا  3MSISمدل    ، ییبهبود 
ماهواره  يسازمدل بر حرکت  ترموسفر  مدل  اثر   4GCM-TIEها، 

ترموسفر،    يسازه بی ش  يبرا بر    ونسفریاثرات  مزوسفر   عملکردو 
 .  [13]اند راستا انجام گرفته نیدر ا زین در مدار ها ماهواره

 
هاي مهمی که بر اثر رخدادهاي اقلیم  ها و سرویس مجموعه زیرساخت  .4شکل

 شوند فضا بیشتر دچار آسیب و خسارت می

سامانه طراحی  در  که  تمهیداتی  همه  وجود  فضایی  با  هاي 
پذیري این شود، باید توجه داشت کماکان میزان آسیب اتخاذ می
قیمت و ارزشمند بسیار زیاد بوده و خسارات هاي گرانزیرساخت 

.  بار باشدفاجعهتواند  یم  دیرخداد شد  کیدر    وارده به آنها  ياقتصاد
 200از    شیمدار ژئو ب  يهااهواره ارزش م  ي رایج، مطابق برآوردها

  ارد یلیم  60از    شیآن ب  يهاسی دالر و ارزش ساالنه سرو  اردیلیم
  ش یب  ییفضا  يناوبر  يهارساختیارزش ز  ،گری د  ي. از سواستدالر  

دالر    ارد یلیم  160آن    يهاسیدالر و ارزش بازار سرو  اردیلیم  20از  
م  نیتخم ایزده  بر  عالوه  ضرور  نی شود.  و  مهم  حوزه  از   يدو 
  ي هارساختیز  يباال  اریبه ارزش بس  دی با  ،ياماهواره  يهاسیسرو
تحق  یعلم برا  ییفضا  یقاتیو  کرد.  هز  ياشاره  ساخت    نهیمثال 

ساخت   نهیهز)،  2001دالر (تا سال    اردیلیم  150  ییفضا  ستگاهیا

4 Thermosphere Ionosphere Electrodynamics General 
Circulation Model 
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 پر  نهای)، و از همه ا1990دالر (سال    اردیلیم  5/1تلسکوپ هابل  
  ارد یلیم  10وب است که حدود    مز یتلسکوپ ج  نهیهز  ،صداتر  و  سر

ی  ها و خدماتسیاست که ارزش سرو  یه یدالر برآورد شده است. بد
بخشرساخت یز  نیا  که به  علم  ي هاها  پژوهش  یمختلف  در    یو 

  به   .نیست  يارذگشارز  قابل سادگی  به  ، دهندارائه می  ایسراسر دن
و    ییفضا  نترنتیا  يهارساختیارزش ز   د یبا  نیموارد فوق، همچن

بازار سرو به    زودهنگام  يهاس یارزش  نمود که سر  اضافه  را  آنها 
صورت   رود که دریانتظار م   بر این اساس،زد.    دالر خواهد   اردها یلیم

و    بزرگ  ي فضاییهارساخت یها و زهیسرما  ،دیشد  يبروز رخدادها
باشند.    ی ب و از کارافتادگیآس  ایدر معرض اختالل    ارزشمند زیادي

قطع  يجد  يهادغدغه  راًیاخ  ،مثال  يبرا و   عیوس  یدر خصوص 
بروز    جهانی،   نترنتیا  شبکه  مدت  یطوالن توفان    ک یدر صورت 
آمدههببزرگ    يدیخورش   یبحران  نیچن   نتیجه  ،چراکه  وجود 

 .[14]تواند براي اقتصاد جهانی کمرشکن باشد می
رخدادهاي   از  ناشی  خسارات  تاریخی  موارد  برخی  به  توجه 

این برآوردها باشد.  اقلیم فضا می دو    1994  هیدر ژانوتواند موید 
مخابرات خورشیدي    ییکانادا  یماهواره  توفان  اثر  اشکال بر  دچار 

برگردند. خسارت    يعاد  سیتا به سرو  دیماه طول کش  6شدند و  
به وضع معادل    تیبرگشت  برآورد    ونیلیم  70تا    50نرمال  دالر 

از   ش یب  ، 4  ی رفتن ماهواره گلکس  دست   از  ،1998در سال    شد.
  یی انجام شده فضا  يهاپروژه  در  داشت.  نهیدالر هز  ونیلیم  250

ده م  يالدیم  2000ه  در  از  زانیمتوسط  خروج  ساالنه   خسارت 
مخابرات  سیسرو ماهواره  بود.    230  یهر  شده  برآورد  دالر  هزار 

 ونیلیم  7/5از    شیهر ماهواره ب  يبه ازا   مهیب  يهاپرونده  نیانگیم
حدود   که  بوده  سال  در  از   آنهادرصد    15  یال  10دالر  متاثر 

  توفان خورشیدي شدید   رخداد  در  فضا بوده است.  میاقل  يارخداده
از    شی، بمشهور شد  2003که به هالووین    2003اکتبر تا نوامبر  

  % 40از    ش یب  و گرفتند    قرار  ریتحت تاث  ییفضا  ي هاتیمامور  80%
ناگز تجه  یبرخ  ایهمه    ریآنها  خاموش  زاتیاز  را  و   نموده  خود 

قطع    يهاسیسرو را  روالمرتبط  و  قبیل تحفاظها  کردند  (از  ی 
ماهواره   450از میان  .  گرفتند  شی پ   را در  عملکرد در وضعیت ایمن)

ماهواره مواردي از بروز اشکال را گزارش    47  ،فعال در مدار زمین
از   (بیش  با محموله ماهواره  %10کردند  هاي فعال). یک ماهواره 

به ماهواره  طورعلمی  تجهیز  رفت. چند  بین  از  هاي مختلف  کلی 

 
1 Bottom-up 

سرویس و  شدند  دائمی  کارافتادگی  از  یا  آسیب    10هاي  دچار 
 . [15]) 5شکل روز از کار افتادند ( ماهواره هم براي بیش از یک

 

 
 يهاسامانه  به 2003 نیهالوو  هاي توفانبرخی از خسارت: 5شکل

 [16]یی فضا

می احتمال  آسیبالبته  که  فاجعهرود  رخدادهاي  و  بار  ها 
سامانه براي  پیش  بیشتري  فضایی  به  آمدههاي  اما  دالیل  باشد 

به امنیتی،  و  مانده  اقتصادي  مخفی  و  نشده  اعالم  عمومی  طور 
هاي مستقیم و غیرمستقیم اقتصادي ناشی  هزینه  ،باشند. بنابراین

اساس    یم فضا و تشعشعات فضایی باید بر هاي مرتبط با اقلاز خرابی
اطالعات عمومی قابل دسترس، مثال در رابطه با طول عمر مفید 

یا هزینه سرویس اي هاي جایگزینی ماهوارههاي خروجی ماهواره 
در یک نگاه کلی و بر  باشد.    شناساییکه کامالً از بین رفته، قابل  

هزینه  برآورد  بهاساس  جزییاتها  از  با    1اتکلی-به  -روش  و 
سامانهمدل بر  که  مختلفی  اثرات  ماهوارهسازي  اثر  هاي  اي 
شود که اثرات یک رخداد احتمالی اقلیم فضا  برآورد می  ، گذارند می

کارینگتون شدید  فوق  توفان  با  حوزه   1859-مشابه  اقتصاد  بر 
 . [2]میلیارد دالر باشد   70ماهواره بیش از 

 
b. هاي زمینیاثرات بر زیرساخت 

ها در بخش زمینی  ها و سرویسدلیل ارزش باالتر زیرساختبه
آن حیاتی  نقش  توفانو  رخداد  آثار  بشر،  تمدن  در  هاي  ها 

به  مخرب خورشیدي  زیان مراتب  و  خسارات  دامنه  و  هاي  تر 
باشد. بهاقتصادي می صد    اگر بازار چند  ،طور مثالتواند شدیدتر 

سرویس دالري  انمیلیارد  یا  مخابراتی  نظر  هاي  در  را  برق  تقال 
با    ،خوبی مشخص خواهد بود. در عین حال  این نکته به  ،بگیریم



غضنفريشکوفا، خوش سکوییسیما،   نیا و باقرا
 

  

 /1400 پاییز و زمستان، دومسال اول، شماره  –دوفصلنامه علوم، فناوري و کاربردهاي فضایی  40

 

زیرساخت   مدرنیزه شبکه کردن  چون  انرژي، هایی  انتقال  هاي 
تغییر نسل شبکه  یا  انتقال نفت و گاز،  تلفن همراه،  خطوط  هاي 

پذیري آنها در برابر رخدادهاي  ممکن است ریسک و میزان آسیب
  و در عصر دیجیتال   امروزه  ،همین دلیلتر شود. به اقلیم فضا بیش

مهم مطالعات  یبخش  فضا  از  اقلیم  بررس  حوزه    ن یا  ریتاث  یبه 
ز بر  ومعطوف    ی نیزم  يهارساختیرخدادها  ا  شده    میان   نیدر 

مواج  ینیبشیپ   ، یابیارز  ،یبررس اهو  اثرات  با  بر    نیه  رخدادها 
اجتماع   ياقتصاد  ،یصنعت  يهارساخت یز اولو  یو    یی باال  تیاز 

   .[17]برخوردار است 
  450از    شیب  آنارزش بازار  هاي انتقال برق که  در حوزه شبکه 

هاي جدي در سراسر دنیا وجود دارد.  نگرانی  ،دالر است  اردیلیم
هاي  ي بر شبکه دیخورش يهااز توفان یرخداد مهم ناش نیاولآثار 

برق سال    انتقال  ن   1940در    ا،یلوانیپنس  ورك،یوین  وانگلند،یدر 
هم در    يگریو کبک مشاهده شد. اتفاقات مهم د   ویاونتار  نوستا،یم

   گزارش شدند.  1972و اگوست  1958 هیفور
برق در مارس    يها، قطع سراسر نمونه   نیبارتراز خسارت  یکی
دالر خسارت   ونیلیم  2/13کبک بود که معادل    التیدر ا  1989

ببه که  آورد  مستق  ونی لیم  5/6از    شیبار  آن  از   ی ناش  ماًیدالر 
بود.   يترانسفورماتورها  ژهیوشبکه به  زاتیخسارت به تجه   قدرت 

  GIC  1جریان القا شده ژئومغناطیسی  شدت،  2000رخداد سال    در
ب  يرو  بر به  انتقال در سوئد    د. در آمپر رسی  300از    شیخطوط 

  ک یاز    ش یب  ی نفر خاموش  50000  جمعیتی بالغ بر  ، 2003  نیهالوو
  همان زمان   درتجربه کردند.  در سرماي شدید این کشور  ساعت را  

شرکت    12 تجهیزات  از  بسیاري  و  در    Eskomترانسفورماتور 
در این رخدادها که  همچنین،    .دندید  يجد  بیآس  یجنوب  يقایآفر

انجامید طول  به  روز  سه  از  گسترده  ، بیش  از مجموعه  اي 
آنتنزیرساخت  شامل  زمینی  سامانههاي  مخابراتی،  اي  ههاي 

نیروگاه ایستگاهناوبري،  غیراتمی،  و  اتمی  و  هاي  رادیویی  هاي 
 خطوط پروازي تحت تاثیر قرارگرفته و عملکرد آنها مختل شد. 

) نشان می6شکل  خوبی  به  چنین )  تاثیرات  دامنه  که  دهد 
تقریباً   و  نیست  خاصی  جغرافیایی  ناحیه  به  محدود  رخدادهایی 

 . [16]دهد سراسر کره زمین را تحت تاثیر قرار می  صورت فراگیربه
گسترده   یقطع   کی  سییفدرال سو  يطبق برآورد اداره انرژ

 هفرانک خسارت ب  اردی لیم  4تا    2  نیتواند بیبرق در این کشور م
 

1 Geomagnetically Induced Current 
2 Atmospheric and Environmental Research  

ممکن   ،1989مشابه مورد کبک  ي،سراسر یخاموش کی آورد. بار
در    میرمستقیو غ   میدالر خسارات مستق  ارد یلیم  6تا    3  نیاست ب
ا علوم    ی آکادم  2004  ی لیگزارش تحل  اساس  بر   کند.   جاد یکانادا 

م  ،کایآمر رخداد  بیم  1921  یتکرار  باعث    130  یبرقیتواند 
 دربر  نهیدالر هز  ونیلیتر  2شده و    یمدت طوالن  ينفر برا   ونیلیم

  بر   جبران خسارات آن الزم خواهد بود.  يو ده سال برا  داشته باشد
سال    اساس محیط موسسه    2013گزارش  و  جوي  مطالعات 

 ونیلیم  40تا    20تواند  یم  نگتونیتکرار رخداد کر   2AERزیستی
برا را  تا چند  ش یب  ينفر  از دسترس  نیاز دو هفته  به برق    یماه 

   . [6]داشته باشد  نهیدالر هز  ونی لیتر  6/2تا    6/0 نیمحروم کند و ب
 

 
 [16]ی نیزم يهارساختیبر ز 2003  نیرخداد هالوو برخی از اثرات: 6شکل

  ي پروازخطوط   رییمتوسط تغ نهیهزدر بخش خطوط هوایی، 
قطب  کینزد( ب  )به  پرواز  برآورد    100تا    10  نیهر  دالر  هزار 
 و تغییر تعرفه   مصرف سوخت  شیاز افزا  یناش  عمدتاًکه    شودیم

و    ی،سوخت مصرف  هزینه  شیافزا  زانیم.  استمسیرهاي پروازي  
هر پرواز   يازادالر به  10000معادل    ی اضاف  يهابرخاستو    نشست

شده  برآورد  رخداد  هر  اینکه  با    است.   در  متوسط  فرض  تعداد 
  ر ییتنها ده درصد تغ  نهیهزمورد باشد،    15000ساالنه    يپروازها

دالر ساالنه بالغ خواهد شد.    ونیلیم  150تا    15  حدودپروازها به  
تاریخی  به مورد  یک  ب2005  هیژانو  درعنوان  خط   26از    ش ی، 

چند  3نیرالیا  تدیونای  يپرواز مدت  ب  نیبه  و  رخداد    لیدلهروز 
تغ  د یشد   يهاتوفان به  باید    شدند.  ریمس  رییناچار  موارد  این  به 

بر کادر پرواز   یکیولوژیزیاز اثرات ف  ی ها و ریسک سالمت ناشنهیهز
   .[18]را نیز افزود و مسافران کثیرالسفر 

3 United Airline 
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ا  یهیبد رخداد  که  و    ریناپذ اجتناب  يامر  هادهیپد  نیاست 
رخداد زمان  بتوان  اگر  اما  است،  بشر  اراده  از  دقت    ها فراتر  با  را 

از اثرات مخرب آنها   يادیتوان تا حد زکرد، می  ینیبشیمناسب پ 
  ی نیبشیبهبود در پ   ESA  ،1اروپا  ییفضا  آژانسکاست. طبق برآورد  

ایجاد سامانه  فضا  می اقل  دی شد  يرخدادها هاي  از طریق توسعه و 
از    ش یب  ، )1جدول (مطابق    تواندمی  2032، تا سال  پایشی جدید

حوزه  وروی  اردیلیم  30 در  خسارات  اقتصاد  یصنعت  يهااز    ي و 
  ی نیبشیپ   تیقابل  شیو افزا  ها دهیپد  نیشناخت بهتر ا  يبکاهد. برا
آمادگ برا  یو  ا   يبهتر  با  اثرات  نیمقابله  کاهش  و   رخدادها 
سامانه  بارخسارت  توسعه  فضا  ینیزم  ش یپا   يها آنها،    ک ی  یی و 

 است. نیادیبن تضرور
 

بینی  صورت پیش جویی اقتصادي در اروپا، درمیزان صرفه .1جدول 
موقع رخدادهاي اقلیم فضا (برحسب میلیون یورو) به  

2024تا سال  حوزه  2032تا سال    
2/1123 طراحی فضاپیماها و عملکرد آنها   4/1389  

037/0 عملیات پرتاب   051/0  
هاي هوایی سیستم  8/11139  5/18701  

منابع برداري از بهره  9/234  5/279  
هاي توزیع برق عملکرد سیستم  6364 2/7195  

هاي حمل و نقل سیستم  1783 8/1992  
9/20644 مجموع   4/29558  

 

شده مرتبط    ییجوصرفه  يهانهیاز هز  اندکی  است که تنها درصد  یهیبد
ی در آت  یقاتیتحق  يهات یمامور  يبرا  یکاف  بودجه   تواندیمساله، م  نیبا ا

  ي و کاربرد  یفن  ،یعلم  ينموده و دستاوردها   نیرا تام  اقلیم فضاحوزه  
 . [19]  اوردیرا به ارمغان ب  يشتریب

 

  ایفضا در دن میاقل  ش یپا يهاسامانه  -٤

 يبرا  ییو فضا  ینیزم  يهاسامانه  ایدر دن  یمختلف  يکشورها
  جاد یفضا ا  میو اثرات اقل  یی تشعشعات فضا  تیوضع  شی و پا  یبررس
ابرسامانه فضایی براي پایش رخدادهاي اقلیم    ، )7شکل (اند.  کرده

کشورهاي   ،طور که دیده می شودهمان  . [20]دهد  فضا را نشان می
ابرسامانه   این  ایجاد  در  همگی  فضایی  فناوري  در  پیشرو 

 
1 European Space Agency  
2 National Aeronautics and Space Administration  
3 National Oceanic and Atmospheric Administration  

کردهنقش اما  آفرینی    سازمان  ه،عرص  نیا  گرانیباز  نیترمهماند. 
ملی اقیانوسی  ، سازمان  NASA  2ملی هوانوردي و فضانوردي آمریکا

جوي اروپا  و  3NOAAو  فضایی  بر    آژانس  عالوه  که  هستند 
  ي را برا  یمشترک  يهاتیفعال  ،یاختصاص  يهاستمیها و سماهواره

در دست انجام   اقلیم فضا  یشیپافضاپایه براي  يهاستمیتوسعه س
   دارند.

 
ابرسامانه فضایی پایش اقلیم فضا، تنوع ماهواره ها، کشورها  . 7شکل 

 [20]آن و سازمان هاي مشارکت کننده در ساختار 

اخ  نیا سازمان  مشتركراًیدو  همکاري  یک  در  ارسال      با 
 ي اگام مهم و تازه دیخورش يبه سو 4مدارگرد خورشیدي  کاوشگر

آژانس  اند.  فضا برداشته   م یاقل  شی پا   يهاسامانه  لیدر راه ارتقا و تکم
هاي  توسط ماهواره  D3S  5منظومه   ياندازعالوه بر راه  اروپا فضایی  

مدارهاي  رخدادها در    راتیتاث  یبررس   يبرا  LEOکوچک در مدار  

4 Solar Orbiter  
5 Distributed Space Weather Sensor System  
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  L1  يبا ناسا دو ماهواره در نقاط الگرانژ  يدر همکار  ن،یاطراف زم
د. این دو منظومه مستقر خواهد کر  هاینیبشی بهبود پ   يبرا  L5و

که مدنظر    هاي پایشی جدیدي هستندسامانهبخش اصلی همان  
ESA   صرفه است  قرار  و  (هستند  جدول  اقتصادي  را  1جویی   (

 . [22][21]د محقق کنن
 

ارا نشان مییی  هااز سامانه  یینما  ، )8شکل (   االت یدهد که 
بینی  ی براي پایش و پیشالمللنی و ب  ی در سطوح مل  کا یمتحده آمر

طور که مشاهده  همانکند.  یاز آنها استفاده م  رخدادهاي اقلیم فضا
سامانهمی این  زمینشود  هم  هستند.  ها  فضاپایه  هم  و  پایه 

 GEOتا    LEOاي از مدارهاي  هاي فضایی مذکور در گسترهسامانه
 و نقاط الگرانژي فعالند.  

 
رخدادهاي  شیپا  ي زمینی و فضایی برايهاسامانه موعه : مج8شکل 

گیرد  میقرار مورد استفاده  اقلیم فضا که توسط ایاالت متحده آمریکا
[23] 

سامانه فضایی   يهادر   رینظ  یکیاپت  يابزارها  از  زیناروپا    آژانس 
  ن یمگنتوگراف، دورب  وسفر،یاز هل  يعکسبردار  نیکروناگراف، دورب

  کس، یا  ف یط  شگریپا  د، ی ماورابنفش فوق شد  فیاز ط  يعکسبردار
انرژ  زریآناال  تر،یمگنتوم با  ذرات  اسپکترومتر    / متوسط  يپالسما، 

پا  باال می  یی ویراد  شگریو  ابرسامانه  .  شوداستفاده  این  کنار  در 
اي از مراکز زمینی مجهز به بیش از هزار فضایی، مجموعه گسترده

ده گوناگون در بیش از صد کشور جهان، در نقاط مختلف  سنجن
هاي  کره زمین، مستقرند و یک ابرسامانه زمینی براي پایش پدیده

  . [25][24]) 9اند (شکل وجود آوردهاقلیم فضا را به

 

 
 

 ISWI: ابرسامانه زمینی پایش رخدادهاي اقلیم فضا تحت نظر 9شکل 
کشور جهان (نقشه از   100متشکل از بیش از هزار سنجنده در بیش از 

http://www.iswi-secretariat.org  ([26] 

و  یهند، کره جنوب  ن،یژاپن، چ رینظ  ییفـضا  يهاقدرت  ریـسا
  یی افضـ -ینیزم  یشـیپا  يهاسـامانه زین  ییاروپا ياغلب کشـورها

ــورها  .دارند یمختلف ــرویپ  يعالوه بر کش ــا يدر فناور  ش   ، یی فض
ا ــورـه ه حوزه فضـــا  يامروزه کشـ ازه وارد ـب  ه،ـیجرین  رینظ  ییـت
در   یمل  يهامراکز و ســازمان جادیبا ا زیو ... ن  ایپاکســتان، کلمب

فضــا هســتند تا    میاقل  شیپا  یجهان  يهابه شــبکه وســتنیحال پ 
تا  يهابتوانند از داده ده، در راـس ته ـش تراك گذاـش عه    يبه اـش توـس

ــا  يهاتیفعال  داریپا ــازمنیو ا  ییفض ــاختیز يس  ینیزم  يهارس
و   یالمللنیب يهايبه همکار  لیتما  .[19]کشورشان استفاده کنند  

و مراکز فعال   ـشودیم ـشتریروز بروزبه هاـستمیـس نیا  يـسازـشبکه
دار و وســیعی دارند  هاي دامنهاین کشــورها با همدیگر مشــارکت

   ).10(شکل 
 

 
 مرکز تحقیقاتی فعال در زمینه اقلیم فضا: کشورهاي داراي 10شکل 

 
 
 

http://www.iswi-secretariat.org/
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 فضا میمطالعات اقل   ی مرکز مل جاد یضرورت ا  -٥

فضا و   میاقل يهادهی تنوع و شدت پد ،طور که اشاره شدهمان
رو بر  آنها  اثرات  فضا  نیزم  يهاستمیس  يدامنه    يقدربه  ییو 

مختلف    يهاسامانه  جادیگسترده و جهان شمول است که تنها با ا
  دوار یام  توانیآنها با هم م  يسازو شبکه  ، ییو فضا  ینیزم  ش یپا

قدر تبادل    . هرردیانجام گ  يرو معتب  قیدق  يهاینیبشیبود که پ 
مندتر باشد، دقت  و نظام  ترقیدق  هاستمیس  نیا  نیداده و اطالعات ب

خطرها    هاینیبشیپ  اعالن  یافتهو  از  بهبود    ي هاخسارت  بروز  و 
 کیتواند به توسعه  می  يسازوکار  نی. چنشودمی   يریکالن جلوگ

 يسازيو تجار  رد از دانش و پژوهش تا کارب  یارزش طوالن  يره یزنج
نها در  که  شود  و    نیا  يهاتیفعال  تیمنجر  هدفمندتر  را  عرصه 

 خواهد کرد.   تريقو
حال که    نیفضا در ع   میاقل  يهادهی پدباید توجه داشت که  

  یی ایجغراف  یاز اثرات آنها برحسب نواح  یاما برخ  ، هستند  یجهان
که کشورها    کند یم  جابیامر ا  نی دارند. ا  ی متفاوت  راتیتاث  ا یشدت  

  ی مل  ي هاسامانه  ، یلالملنیها و اطالعات باز داده  ده عالوه بر استفا
  ي هاشبکه  به ایجاد  صورت  نیکنند، که در ا  تیو تقو  جادیخود را ا

  تر قیدق  ي هاینیبشیو پ   تري کاملهادادهبا  تر  گسترده  یالمللنیب
حوزه    نیا  بالقوه  گرانی) مجموعه باز11شکل (  . منجر خواهد شد

مختلف اقلیم    يهانهیدر زم  توانندیکه م   دهدیرا نشان م  رانیدر ا
همکار  فضا هم  ا  يبا  بر  عالوه  باشند.  از   ک ی  هر  در  ن، یداشته 
سازمان  ها، نه یزم با  اطالعات  تبادل  و  (در    یالمللنیب  ي هاتعامل 

   باشد. داشتهدر دستور کار قرار  دی با زیشکل) ن ینییبخش پا
هاي دولتی و خصوصی برداران بخشالزم به ذکر است که بهره

تر از آن چیزي است که در دیاگرام این شکل دیده  مفصلبسیار  
هاي  هاي دیگر وزارت راه نظیر زیرساخت بخش  ،شود. براي مثالمی

شرکت یا  میریلی،  نیز  گاز  و  نفت  انتقال  جمله هاي  از  توانند 
مشابه  بهره که  باشند  جامع  اطالعاتی  سامانه  یک  برداران 
احتمال بروز رخدادهاي    هاي روزانه آب و هوا، وضعیت وبینیپیش

 دهد.  طور مستمر در اختیار همگان قرارهاقلیم فضا را ب
با آنها در این چارچوب هاي بیننسازما المللی که همکاري 

استفاده صلحدست  است،مدنظر   کمیته  شامل  فضاي  کم  از  آمیز 

 
1 United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space 

2  World Meteorological Organization 

، سازمان هواشناسی  1UNCOPUOSماوراء جو سازمان ملل متحد  
سازما2WMOجهانی   همکاري،  آسیان  فضایی  اقیانوسیه -هاي 

3APSCOبین سازمان  غیرنظامی  ،  هوانوردي  ،  4ICAOالمللی 
 .  هستندو ...   5ISWAT المللی اقدام اقلیم فضا هاي بینتیم

  - هاي علمی به دلیل تنوع موضوعات اقلیم فضا، گستردگی زمینه
گوناگونی   و  تاثیرات،  وسیع  دامنه  مرتبط،  و  شیوهتخصصی  ها 

حوزه  بر  آن  اثرگذاري  اقتصادي سازوکارهاي  مختلف    - هاي 
اجتماعی بشر، چارچوب مطالعات و اقدامات تخصصی در این بخش  

اساس این  بر  است.  و گسترده  نظر می  ،بسیار وسیع  که به  رسد 
و    گرانیباز نیتعامالت ب  تیریو مد هاتیفعالیی این راستاهم  يبرا
فضا    میاقل  يرخدادها  شی پا  یخصص مرکز ت  کیوجود    نفعان،يذ

 باشد:   ریبه شرح ز  تواندیمرکز م  نیا  يهاتیاست. اهم فعال  يضرور
  / یچارچوب سازمان  براي تدوین   يانجام مطالعات و بسترساز •

 در کشور  دییمورد تا  ی قانون
ا تشعشعات فضایی ناشی  مقابله ب  ینقشه راه و راهبرد مل   ن یتدو •

 فضا   م یاقل يهادهیپد و سایر  هاي خورشیدياز توفان
دستورالعملاستانداردها    تدوین  • پایش،  و  براي  الزم  هاي 

 بینی و اعالن خطر سازي، پیشتحلیل، مدل
هاي فضایی  در حوزه تجارب مرتبط    يریکارگهثبت، آموزش و ب •

 و زمینی
 سازي آنهاتوسعه کاربردها و دستاوردها و تجاري •
اتصال    يگذاراشتراك به   • و  مرتبط  تبادل  به  اطالعات  پلتفرم 

 ی المللنیها در سطح بداده
همکار • باالمللنیب  يهايجلب  به    رویکرد  ی  توسعه  دستیابی 

 در حوزه کاربردهاي فضایی   داری پا
بهتر • هماهنگی  دیسیپلین  ينهادها   نیب  ایجاد  با    هاي مرتبط 

  ک یزیف  ، فضا  فیزیک  ،ايهستهمهندسی    ،یی فضامهندسی  
و... به منظور توسعه کاربردهاي آنها در حوزه شناخت   دیخورش 

 و آمادگی در برابر رخدادهاي اقلیم فضا 
 
 
 
 
 

3 Asia-Pacific Space Cooperation organization 
4 International Civil Aviation Organization 
5  International Space Weather Action Teams  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Committee_on_the_Peaceful_Uses_of_Outer_Space
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Committee_on_the_Peaceful_Uses_of_Outer_Space
https://public.wmo.int/en
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 برداران آن و برخی از بهرهفضا  میمختلف در عرصه اقل گرانینهادها و باز نیساختار تعامالت ب: 11شکل 

 
 

ها و سطوح مختلفی قابل انجام است.  این اقدامات در چارچوب 
) شکل  سازمان  12مطابق  پیشنهادي  اقدامات  و  ساختار  که   ،(

سطح  دهد، سه  هواشناسی جهانی در حوزه اقلیم فضا را نشان می
نظر گرفته شود که عبارتند از   تواند دراصلی براي این اقدامات می

(سرویس کاربرد  سطح  استراتژیک،  سطح    ها/سطح  و  کاربران) 
ها عبارتند از توسعه علوم عمده فعالیت  ،سیستم. در سطح سیستم

دانش دادهو  مدیریت  مرتبط،  وضعیت  هاي  پایش  و  نظارت  و  ها، 
برآورده نمودن نیازهاي کاربران، توسعه   ،ها. در سطح کاربردفعالیت

گیري از تجارب موفق قبلی، و همچنین آموزش و راهکارها و بهره
از مهم ظرفیت در  سازي  انجام شود.  باید  است که  اقداماتی  ترین 

و   راهبردي  موضوعات  استراتژیک  سطح  یعنی  سطح  باالترین 
اط بین  مسائلی چون وضع مقررات، رگوالتوري، ایجاد تعامل و ارتب

هاي حقوقی،  خارجی و توجه به چارچوب   - داخلی  مرتبطنهادهاي  
  باید در دستورکار چنین مرکزي قرارگیرد.

به تعدد سازمان از یکربط و ذيهاي ذيبا توجه  سو و نفع 
فعالیت حوزه  دغدغهگستردگی  مرکز،  احتمالی  براي هاي  که  اي 

مطرح خواهد بود شاید این باشد که    متخصصان حوزه اقلیم فضا
در صورت ایجاد چنین مرکزي، باید تحت نظارت یا مدیریت چه  
نهاد و سازمانی باشد؟ براي پاسخ به این سوال، مالحظه وضعیت 

دنیا   مختلف  کشورهاي  در  مشابه  مراکز  و  میایجاد  معیار  تواند 
مبناي مناسبی براي اتخاذ تصمیم در این راستا باشد. 
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 : سطوح و اهم اقدامات قابل انجام در مرکز پایش اقلیم فضا12شکل 
 

  عمدتاً توان گفت که در اتحادیه اروپا این نهادها  به اختصار می
ب  ESAنظر    زیر موقعیتهو  از  اطالع  برنامه  از  (و    عنوان بخشی 

) که 13شوند (شکل  محسوب می  SSA  1فضایی  وضعیت اجرام)  
سلطنتی   رصدخانه  فضا  اقلیم  مطالعات  تخصصی  و  اصلی  متولی 

هاي مشترك، در هر یکی از . عالوه بر این زیرساختاستبلژیک  

کشورهاي عضو مراکز مربوط تحت راهبري و نظارت آژانس فضایی  
 ملی آن کشور فعالیت دارد.

 
 

 
 : نهادهاي مرتبط با مطالعات اقلیم فضا در آژانس فضایی اروپا13شکل 

 

 
1  Space Situational Awareness (SSA) 
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 : نهادهاي مرتبط با مطالعات اقلیم فضا در ایاالت متحده آمریکا 14شکل 

 
) اقلیم    ، )14مطابق شکل  مطالعات  مراکز  متحده  ایاالت  در 

شامل   مهم  نهاد  چند  نظر  تحت    DODو    NASA, NOAAفضا 

هاي غیرنظامی و  محوریت فعالیت  ،کنند. با این وصففعالیت می
 .است NASAالمللی برعهده تعامالت بین

در   فضا  اقلیم  مراکز  ساختار  خصوص  در  مشابهی  موارد 
این   بر  است.  مشاهده  قابل  نیز  ژاپن  و  چین  روسیه،  کشورهاي 

نیزکه    رودمیانتظار    ،اساس  تشکیل چنین مرکزي در کشور ما 
ران یا بازوي تحقیقاتی آن  نظر و تحت نظارت سازمان فضایی ایزیر

در   نظر قطعی  اعالم  باشد. هرچند  ایران  پژوهشگاه فضایی  یعنی 
(از جمله  عوامل متعددي دیگري  تابع مالحظات و  این خصوص 
راهبردهاي اعالم شده توسط شوراي عالی فضایی و سایر نهادهاي  

مطالعات   بودهباالدستی)   مستلزم  رابطه  این  در  تصمیم  اتخاذ  و 
 . استتر جامع تر ودقیق

 

 گیري نتیجه  -٦

اهمیت روزافزون انجام مطالعات و تحقیقات در   ،در این مقاله
بینی، تهدیدات و خسارات ناشی از  رابطه با شناخت، پایش، پیش

هاي  هاي اقلیم فضا مورد بررسی قرارگرفت و برخی از سامانهپدیده

هاي مراکز پیشرو دنیا در این زمینه معرفی  مهم پایشی و فعالیت
راي همگرایی و تقویت  ضرورت ایجاد یک مرکز ملی ب  ، شدند. سپس

  ، گرفت. همچنین ها در این حوزه مورد بحث و بررسی قرارفعالیت
بین   تعامالت  سازمان  بازیگرانساختار  با  تعامل  هاي  داخلی، 

شد. بین مطرح  اختصار  به  آن  وظایف  از  برخی  و  مرتبط،  المللی 
همچنین، در رابطه با جایگاه این مرکز در ساختار فضایی کشور و  

به نکاتی  آن  احتمالی  و  متولی  کشورها  سایر  با  مقایسه  صورت 
 هاي فضایی دنیا ارائه شد. آژانس

ایجاد چنین   که  توان گفتیبر اساس مطالعات انجام شده م
المللی در  هاي ملی و بینمرکزي موجب تقویت و انسجام فعالیت

توفان فضایی،  تشعشعات  اثرات  مطالعه  و  زمینه  خورشیدي  هاي 
رود که  و انتظار می  شودمیهاي مربوط به اقلیم فضا  سایر پدیده

میان   در  را  موثرتري  و  بهتر  برقرار   بازیگرانارتباطات  حوزه  این 
هاي  دلیل اهمیت توسعه فعالیتسازد. در عین حال، از یک سو به

فضایی در کشور و از سوي دیگر نظر به تهدیداتی که در صورت  
فضا می اقلیم  رخدادهاي شدید  زیرساخت بروز  هاي  تواند متوجه 
، تاسیس و راه اندازي شود  حیاتی کشور (اعم از زمینی و فضایی)

ایت متولیان بخش فضایی کشور این مرکز باید مورد توجه و حم
 باشد. 



شم داز، مامورضرورت، چ را يشنهادیو ساختار پ تیان  فضا  میاقل يمطالعات رخدادها یمرکز مل جادیا يب
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