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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the temporal and spatial variations of the snow
cover accumulation season in Iran. For this purpose, in the first step, the data of the sixth version of
MODIS Terra and MODIS Aqua for the period of 2000 to 2018 (1379-1397 AH) on a daily basis on a
500 × 500 m spatial resolution were obtained for the whole of Iran. To reduce the cloud cover effect
on the satellite data, three methods of reducing cloud effects were applied to raw data. In the next step,
for each hydrological year and each of the 7,541,502 pixels covering Iran’s territory, the first day that
snow cover was reported by the MODIS (based on the first day of Mehr) was extracted and that day
was recorded as the start of the snow season on the desired pixel. Finally, an array of 7,541,502×1 was
constructed in which columns indicated the first snow cover day. This process was repeated over 18
years of available data, and finally, a time-space matrix at 18×7,541,502 was constructed in which the
rows represented the time and columns represented pixels. The analysis revealed that the snow cover
accumulation season over the western and northeastern highlands of the country is advancing to
winter; meanwhile, the northern and northwestern highlands of the country are retracting to autumn.
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واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای
سنجش از دور
محمد صادق کیخسروی کیانی ،پژوهشگر پسادکتری آب و هواشناسی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
سید ابوالفضل مسعودیان* ،استاد آب و هواشناسی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
وصـول 1931/11/11 :پـذیرش ،1933/19/52 :صص  1-11ر

ر
چکیده
کوهستبنهبط راينر
ر
مررس رپوششرمرفردررکشورط رهمچونرايران ،را رط رمسيبر رحيبت راسترنرتمدنرايرا رم رپوششرمرف ر
کشوررنامست راست.رهدفرازرپژنهشرحبضر،رمررس رتغييرات رز ب رنر کب رز بنرمندط رفصلرا ببشترپوششرمرفردررايرانر
است.رمدينر نظورردررگبمر خست،ردادهرهبطر سخةرششمرسنجندةر وديس رتررارنر وديسرآکوارمراطردنرةرز ب ر3171/3/3رتبر
3117/6/13رم رصورتررنزا رنردررتفکيکر کب ر055×055ر تررمراطرکلرگسترةرايرانردريبفترشد؛رسپسرم ر نظوررکبهشراثرر
مرردادههبط رخبمرانلي راعمبلرشد.ردرر رحلةردنمرم رتفکيک رهرر
ر
بهوارهاط ،رس ررنشرکبهشراثررامر بک ر
ر
درردادههبط ر
ر
امر بک ر
سبلرآم ررنط رهريک رازر 7053057ريبخت راط رک رگسترةرايران ررار رپوشب د ،ر خستين ررنزرگيارشرمرف رمبرسنجندةر وديسر
(مرپبية ررنز رانل ر هر) راستخراج رن رم ر ثبمة رشرنع رفصل رمرف ررنط ريبختة ر د ظر رثبت رشد .ردر هبيت رآراي راط ردر رامعبدر
3×7053057رسبخت رشدرک ررنطرهريکرازرستونرهبطرآن،رشمبرررنزر رموطرم ر خستينرمبرشرمرفرثبترشدهرمود.راينرفرايندر
رنط ر 31رسبل ردادةر وجودرتکراررنردر هبيت رآراي راط ردررامعبدر 31×7053057رتوليد رشد رک ردررآنرس رهب،ر مبيندة رز بنرنر
ستونهب،ر مبيندةريبخت رهبطر کب رمود د.رمررس رهبر شبنر ردهدردررارتفبعبترغرم رنرشمبلرشرق رکشور،رآغبزرفصلرا ببشتر
ر
پوششرمرفردررحبلرپيشرنطرم رسوطرز ستبنراست؛راينردررحبل راسترک ردررارتفبعبترشمبل رنرشمبلرغربرکشور،رشرنعر
فصلرا ببشترپوششرمرفردررحبلررفتنرم رعقبريعن رپسرنطرم رسوطرپبيييراست .ر
واژههای کلیدی:را ببشترپوششرمرف،رايران،رسنجندةر وديسرتررا،رسنجندةر وديسرآکوا .ر

ر

ر
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در رپژنهش

مقدمه

رديگر ،رم

1

رن رهمکبران ر()7530ر

پوشش رمرف رم رسبب رداشتن رسپيداي رزيبد ر قشر

م ر نظور رمررس رز بن رآغبز رن رپبيبن رپوشش رمرف ردرر

هم ردررتراز ندطرا رژطرز ينرداردرنرمررآبرنهوارتأثيرر

دادههبط رسنجندة ر وديس5ر
شمبل رشرق رفالت رتبت راز ر ر

رگذارد ر( .)Akyurek et al.‚ 2010: 3728ردنام رنر

مراطرمبزةرز ب ر 7551رتبر 7531رمهرهرگرفتند.ريبفت رهبطر

ب دگبرطرپوششرمرفردرريکرپهن رفبرغرازرژرفبرنرعمقر

آ هب ر شبن رداد رط ردنرة رز ب

ر د ظر ،رز بن رآغبزر

آن ،ر شبنردهندة رشرايط رآبرنهواي رآن ر ن ق راستر

ا ببشت رن رگدازش رمرف رتغييرات رداشت راست؛ را بر

( .)Leathers & Luff‚ 1997: 1536رمررس رتغييراتر

مرفپوشبن ،رکمرنميشر
پراکنش ر کب رشمبر ررنزهبط ر ر

پوشش رمرف ،ريک راز رجنب رهبط ر هم رناکبنط رتغييراتر

يکررفتبررپبيدارطررارازرخودر شبنردادهراست .ر
دهرط رن رهمکبران 0ر( )7533رمراط رارزيبم ر

جهب رآبرنهواستر( .)Gurney et al.‚ 1993: 1ر
بهوارههبط ر تنوع رم رفضب رن رمب رگسترشر
ر
مب رپرتبب ر

نيژگ رهبط رفصل رپوشش رمرف ردر رآمگير ررندخب ةر
6

رنشهبط ردنرکبنط ،راين را کبن رفراهم رشده راست رتبر
ر

دادههبط رسنجندة ر وديسر
سوات ردر رکشور رپبکستبن ،ر ر

بهوارهاطر
ر
دادههبطر
رمهترررصدرشود.ر ر

طهب ر شبن رداد رميشترينر
تررا 7ررا رم رکبر رگرفتند .رناکبن ر

ر نبسب رهمراه رمبر

پوششهبط رمرف ردر راين ر ن ق ردر رپبيبن ر بهر
ر
گسترة ر

تفکيکر کب رخرد،ر نبمعرارزشمندطردررپژنهشرهبطر

ژا وي رنرآغبزرفوري رقبملر شبهدهراست.ردرراينرهنگبمر

ردن ردهة رگذشت ر

از رسبل ،ر65درصد راز رگسترة رحوض رپوشيده راز رمرفر

پژنهشهبط رمسيبرط رم ر نظور رارزيبم رتغييرات رز ب ر
ر

است .رکمترين رگسترة رپوشش رمرف ر يي رط ر بهر

ا ببشت رن رگدازش رن رهمچنين رنيژگ رهبط رفصل ر

آگوسترمودهراسترک ردرراينر بهرحدندر 7ردرصدرازر

دادههبط ردنرکبنط را جبمر
پوششهبط رمرف رم رکمک ر ر
ر

سبحت رحوض  ،رآن رهم ردر رارتفبعبت ،رپوشش رمرف ر

دههبطر ي
پدي ر

مب رداشتن رپوشش رز ب
ي

رن ر کب

رم رشمبر ر رآيند .رط

شده راست؛ رمراط ر مو رهبل رن رهمکبران 3ر()7530ر

دارد .ر

م ر نظوررمررس رتغييراترز بنرگدازشرمرفردررحوضةر

در رپژنهش ر يي رش رن رهمکبران 1ر( )7535رمراطر

دادههبطر بهوارةر
دريبچةرفر و ت7ردررايبالتر ت دهرازر ر

ناکبنط رنيژگ رهبط رفصل رپوشش رمرف ردر رحوضةر

لندسترمراطرمبزةرز ب ر 3177رتبر 7531رمهرهرگرفتند.ر

دادههبطردنر
مخشهبطرغرم رچين،ر ر
رندخب ةرتبريم1ردرر ر

مررس رهب ر شبن رداد رز بن رگدازش رمرف ردر راين ر ن ق ر

سنجندة ر وديس رتررا رن ر وديس رآکوا 35ررا رمراط ردنرةر

سبلهبط ر -3177ر3111ر
در ردهة ر 7555ردر ر قبيس رمب ر ر

ز ب ر 7557رتب ر 7537رمررس رکرد د .ر تبيج ر شبن ردادر

زندتر رآغبز ر رشود رن رافيايش رد بط رشبب ردر رفصلر

گسترههبطرمرف ردرراينر ن ق رازر بهر برسرشرنعرم ر
ر

پوششهبطرمرف ر
ر
زندهنگبم ر
ر
مهبررنرپبيييرسببرگدازشر
درراينر ن ق رشدهراست .ر

3

Bi et al
MODIS
5
Dahri et al
6
Swat River upstream
7
MODIS Terra
8
She et al
9
Tarim River
10
MODIS Aqua
4

Hall et al
Fremont
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ذنبشدن ر رکنند رتب راينک ردر ر به رآگوست رپوششر
ر

دادههبطرسنجندةر وديسر
سيچوان 0ردررکشوررچين،رازر ر

مرف رم رکمترين ر ييان رخود ر ررسد .را ببشت رپوششر

سبلهبط ر 7557رتبر
در رتفکيک رز ب ر1رنزه رن رمراط ر ر

مرفرازر بهرسپتب بررشرنعر رشودرنردرر بهرفوري رم ر

 7551رمهره رگرفتند .ريبفت رهب ر شبن رداد رکمترين ر ييانر

ميشترينر ييانر ررسد .ر

پوششرمرفردرر بهرآگوست رنرميشترين ر ييانردرر بهر

نردشهبطرفصل ر
ر
ک رنرلئو3ر()7535رمراطرمررس ر

برس رديده ر رشود .رط ر به رژا وي رتب ر برس رگسترةر

پوشش رمرف ردر ر ن قة رشينجب گ 7رکشور رچين،ر

بههبطر
پوشش رمرف رم رتندط رافيايش ر ريبمد ،را ب رط ر ر

دادههبط ردن رسنجندة ر وديس رتررا رن ر وديس رآکوا ررار
ر

برسرتبر رم رتندطرکبهشر ريبمد .ر

مررس رنرادغبمرکرد د.رناکبنطرهبر شبنردادرانجرپوششر

هوا گ رن رهمکبران 6ر( )7533رمراط رناکبنطر

مرف ردر راين ر ن ق ردر راناخر رژا وي راست .ردر راينر

نيژگ رهبط رفصل رپوشش رمرف ردر ر ن قة رشينجب گ،ر

هنگبمرازرسبلرحدند ر 55ردرصدرازراينر ن ق رپوشيدهر

دادههبطرسنجندةر وديسررارم رکبررگرفتند.رمررس رهبطر
ر

ازرمرفراست.رز بنرذنبرمرفرازراناخررفوري رشرنعر

بههبطرژا وي رنرفوري رگسترةرپوششر
آ بنر شبنردادردرر ر

رشودرنرپبيينرترين رگسترةرپوششرمرفردرر يب ةر بهر

مرفردرر ن ق رم رانجر ررسد رنرازر بهر برسر ييرم ر

آگوست رقبمل ر شبهده راست .رط راين ر به ،ر سبحتر
پوشش رمرف رفقط ر 1ردرصد راز رکل ر ن ق ررا رشب لر

سببرافيايشرد برکبهشر ريبمد .ر
کرجس رن رهمکبران 7ر( )7530رنيژگ رهبط رفصل ر
پوشش رمرف ررا ردر رده رحوض ردر رکشور راسلواک  1رم ر

رشود .ر
پو رن رزن 1ر( )7551رم ر نظور رناکبنط رنيژگ رهبطر

سنجندههبط ر وديس رتررا رن ر وديسر
ر
دادههبط ر
کمک ر ر

دادههبطر
فصل ردرصدرپوششرمرفردررفالترتبترازر ر

گسترههبطر
ر
آکوا رناکبنط رکرد د .رمررس رهب ر شبن رداد ر

سبلهبط ر 7555رتب ر 7556رمهرهر
سنجندة ر وديس رمراط ر ر

چشمگيررپوششرمرفرازر بهردسب بررآغبزر رشودرنردرر

گرفتند.ريبفت رهبطرآ هبر شبنرداد رميشترينر ييانرپوششر

بههبطرژا وي رنرفوري رم رميشينةرخودر ررسد .ر
ر

مرف ر 11ردرصد ردر ر به رفوري راست .ردر رطول رفصلر

خبدکب رن رهمکبران 1ر( )7535رم ر نظور رارزيبم ر

مرف ر(از رانايل ر به راکتبر رتب رپبيبن ر به رآنريل) ر ييانر

پوششرمرفردررارتفبعبترنرفصولر ختلفردررحوضةر

پوششرمرفرميشراز ر 71ردرصدراست؛ را ب رپسراز ر بهر
رگسترة رپوشش رمرف رشتبمبن رکبهش ر ريبمد رن رم ر ر

تب بکوش

35

دادههبطر
کوهستبنهبط رهيمبليب راز ر ر
ر
ردر ر

سنجندةر وديسرمراطرمبزةرز ب ر 7555رتبر 7551رمهرهر

 0/1ردرصدر ررسد؛رازر بهرسپتب برر ييرگسترةرپوششر

گرفتند .رمررس راين رپژنهشگران ر شبن رداد ر قدارر

مرفرم رتندطرافيايشر ريبمد .ر

پوشش رمرف ردر رزير رارتفبع ر 5055ر تر راز رتراز ردريبر

يب گ رن رهمکبران 5ر( )7537رمراط رمررس ر

چندان رچشمگير ر يست .ردررفصول رز ستبن رن رمهبر ردرر

نيژگ رهبط رفصل رپوشش رمرف ردر ر نبطق رغرم ر
5

Sichuan
Huang et al
7
Krajci et al
8
Tamakoshi
9
Khadka et al
10
Tamakoshi
6

1

Ke & Liu
Xinjiang
3
Pu & Xu
4
Yang et al
2

 / 1جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ،91پیاپی  ،77شماره  ،1بهار 1933
ر

ارتفبعبترميشرازر 5055ر تر،ر ييانرپوششرمرفرمسيبرر

استرک ر بهوارةرآکواردررسبعتر31:15ردقيق ريعن رس ر

چشمگير راست؛ راين ردر رحبل راست رک ردر رفصلر

سبعت رديرتر راز رفراز ر ن ق ر رگذرد .ر مکن راستر

تبمستبنرفقطرارتفبعبترميشرازر 0055ر تررپوششرمرفر

بهوارة رتررا رهنگبم رصبح ريبخت راط ررا رم ر ثبمة ريبختةر

چشمگيرطردار د .ر

امرط رشنبسبي رکند ،را ب رهمبن ريبخت ردر رمعدازظهر رمبر

در رپژنهش رحبضر ردن رهدف رکليدط رمررس ر

بهوارةرآکوارم ر ثبمةريبختةرمرف رشنبسبي رشود؛ردرراينر

رشود؛ ر خست رآ ک ررن د ر کب رتغييرات رآغبز رفصلر

حبلترنجودرپوششرامررهنگبمرصبحرسببرشدهراستر

ا ببشت رپوشش رمرف ردر رايران رچگو رموده راست؛ ردنمر

پوشش رمرف رزيرين راز رديد ر بهواره رپنهبن رممب د؛ر

آ ک ررن د رز ب رتغييرات رآغبز رفصل را ببشت رپوششر

منبمراينر رتوانريبخت رهبي ررارمبزشنبخترک رمبر بهوارةر

مرف ردر رايران رچ ررفتبرط ررا راز رخود ر شبن رداده راست.ر

تررا رصبحرهنگبم رم ر ثبمة ريبخت رهبط رامرط رن رمب ر بهوارةر

مب رتوج رم راينک ررندخب رهبط رميرگ رايران راز ردلر

آکوا رعصرهنگبم رم ر ثبمة ريبخت رهبط رمرف

رشنبسبي ر

ا ببرهرهبط رمرف رسرچشم ر رگير د ،رمررس رتغييراتر

شدها درنريبخت رهبي رمبراينرشرطررارم ريبخت رهبطرمرف ر
ر

زب

رن ر کب

رآغبز را ببشت رپوشش رمرف راهميتر

تبديلرکرد .ر

مسيبرط ردارد؛ رهمچنين راينر وضوعرمررس ر رشودرک ر

دادههبط ردن ر بهواره ررا رپژنهشگران رمسيبرطر
ادغبم ر ر

تغييرات رز بنرمندط رمبرش رچگو رمر رآغبز را ببشتر

پيشنهبد ردادهرا د؛ رمراط ر مو رپبراجکب رن رملوشل3ر

پوششرمرفردررکشوررتأثيرر رگذارد .ر

( ،)7551رنا گ رن رهمکبران 7ر( ،)7551رنا گ رن رش 1ر

ر

( ،)7551رمرجرنن رن رهمکبران 5ر( ،)7535رش

روششناسی پژوهش

همکبران 0ر(،)7535رزا گرنرهمکبران 6ر(،)7537رک رنر

رنر

در رپژنهش رحبضر رم ر نظور رمررس ررن د رتغييراتر

لئو 7ر()7535رنردايبتيرنرهمکبران 1ر()7535راينررنشر

دادههبطر
آغبز رفصل را ببشت رپوشش رمرف ردر رايران ،ر ر

وششهبط رامرط رن رمرآنرد رهرچ ر
ر
را رم ر نظور رکبهش رپ

سنجندههبطر وديسرتررار()MOD10A1ر
ر
سخةرششمر

مهتررپوششرمرفرم رکبر رگرفت را د.رمبراعمبلراينررنش،ر

ن ر وديس رآکوا ر( )MYD10A1رمراط رمبزة رز ب ر

دادههبطردنرسنجندةرتررارنرآکوارمراطردنرةرمررس رشدهر
ر

 3171/7/3رتب ر 3117/6/13رم رصورت ررنزا رم رکبرر

ادغبم رشد .ردر ر رحلة رمعد ر يي ريک رپبالية ر کب

رمبر

گرفت رشد .ريک راز ر وا ع رطبيع رپبيش رپوشش رمرف،ر

دادههب راعمبل رشد؛ ريعن ر
پنجرهاط ر 5ريبخت راط ررنط ر ر
ر

سئلةرامر بک راست.رامر بک رسببر رشودرپوششرهبطر

هريک راز ريبخت رهبط رامرط ردر ريک رقبب رمب ر 1ريبختةر

مرف رزيررامررازر يدانرديدر بهوارهرپنهبنرممب ند.رمراطر

همسبية رديگر ر قبيس ر رشد رن راگر رس ريبختة رديگرر

کبستن راز رامر بک

رن ررصد رمهتر رپوشش رمرف،ر

پژنهشگران رعلوم رز ين رفنون ر ختلف ررا رپيشنهبدر
دادههبط رسنجندة ر وديسر
دادها د؛ ريک راز رآ هب ،رادغبم ر ر
ر
تررا رن ر وديس رآکواست .ر بهوارة رتررا ردر رسبعتر
35:15ردقيق رازررنطر ن ق رعبورر رکند؛راينردررحبل ر

1
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3
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7
Ke & Liu
8
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پديدةرمرفررارگيارشر رکرد د،رآنريبختةرامرطر ييرم ر

آن،رشمبرررنزر رموطرم ر خستينرمبرشرمرفرثبترشدهر

پديدة رمرف رتبديل ر رشد؛ را ب راگر رس ريبختة رديگرر

مود ر(مرپبية ررنز رانل ر هر) .راين رفرايند ررنط ر 31رسبلر

پديدة رز ين ررا ر شبن ر رداد د ،رآن ريبختة رامرط ر يي رم ر

دادةر وجودرتکراررشد.رهمةر راحلر بسببترم رکمکر

پديدة رز ين رتبديل ر رشد .ردر رادا رفرايند ر بسبةر

رمافيار رMATLABر
بتهبط رمر ب ر ويس ردر ر ر
عملي ر

پنجرة ر کب ررنط رهريک راز ررنزهبط رمررس رشده رنر

ا جبمرشد.رمراطر بسبةررن د رازرشيبرخطررگرسيونر

دادههبط رادغبمرشده را جبم رشد؛ را ب رآخرين ررنشر
ر

مهرهرگرفت رشد؛را برازرآ جب رک رتعدادر 7053057يبختةر

دادههب رم ر نظور رکبستنراز راثر رامر بک ،ر
ا جبمرشده ررنط ر ر

سنجندة ر وديس رگسترة رايران ررا ر رپوشب يد ،رم رجبطر

پبالية رز ب رمود .ردر راين ررنش ريبخت رهبي راستخراجر

م رکبرگيرط رتوامع ر بسبة رشيب رخط ردر ر رمرافيارر

شد رک ر وديس ررنط رآ هب رامر رگيارش ر رکرد رن ررنزر

تلب راقدام رم رکد ويس رآنرشدرتبردررز بنر بسب ر
ر

قبل رنرمعد رهمبنريبخت رهب رمررس رشد؛راگرردرررنزرقبلر

سهب رم ر
صرف رجوي رشود رن ر بسببت ررنط ر بتري ر

نرمعدرآنريبخت رپوشيدهرازرمرفر رمود،ريبختةرامرطردرر

تفکيکرهريکرازرسبلرهب را جبمرنرازرم رکبرگيرطرحلق ر

رنزرمررس رشدهر ييرم ريبختةرمرف رتبديلر رشد.رمراطر

بتهبطرکد ويس رپرهييرشد .ر
دررعملي ر

پنجرههبطر
حذف رچشمگير راثر رامر بک راين ررنش ردر ر ر
زب

دادههب راعمبل رشد.ر
ريک رتب رپنجررنزه ررنط ر ر

م رکبرمستن رپبالي ررا رپژنهشگرا

همچنين رم ر نظور رمررس ر قش رمبرش ردر رتغييراتر
زب

دادههبط ر سخة رسومر
را ببشت رپوشش رمرف ،ر ر

رچون ردايبتي رنر

پبيگبه رمهنگبمرشدة راسفيارط رم رکبر رگرفت رشد .ر سخةر

همکبران ر( ،)7531رزا گ رن رهمکبران ر( )7537رنر

سوم راين رپبيگبه رمبرش رمبزة رز ب

ر 3151/3/3رتبر

)رپيشنهبدردادها د .ر
ر
گ رفورنرنرمبردنس 3ر(7551

 3115/37/71ررا رپوشش ر ردهد رن رتفکيک ر کب ر

پس راز رآ بدهرسبزط رن رسبخت رپبيگبه رپوشش رمرف،ر

 35×35رکيلو ترردارد.راينرپبيگبهرمرپبيةر 7311رايستگبهر

فرايند رپردازش رن ر بسبة را ببشت رن رگدازش رمرفر

مبرانسنج ردر رکشور رن رم ر
همديد ،راقليمرشنبس رن ر ر

دادههبط رپوشش رمرفر
ا جبم رشد .ردر رگبم ر خست ر ر

بنيبم رکريجينگ رسبخت رشده راست.ر
کمک ررنش ر ي ر

دادههبط ررنزا ةر
م رصورت رسبل رآم ردرآ د؛ ريعن ر ر

ستگبههبطرم رکبررگرفت رشدهررار
ر
شکل ر(،)3ر وقعيتراي

پوششرمرفررنطرايرانرم رصورترسبلرآم رازر3ر هررتبر

دررسبختراينرپبيگبهر شبنر ردهد .ر

 13رشهريور ردر رآراي رهبي رجداگب رسبخت رشد .ردرر

دندةرپژنهشرحبضر،رکلرگسترةرايرانراست؛را بر

رحلة رمعد ررنط رهريک راز ر 7053057ريبخت راط رک ر

ازرآ جب رک ريبفت رهبطر گبر دگبنر شبنر ردهد رازرارتفبعر

گسترةرايرانررار رپوشب د،ر خستينررنزطرک رمرفرمبر

 3755رم رمبال رشرايط رمراط را ببشت رپوشش رمرف ر هيبر

سنجندةر وديسرگيارشر رشد ر(مرپبيةررنزرانلر هر)ر

رشود ،رمررس رهبط ر رموط رم را ببشت رمرف ررنطر

استخراج رن رآن ررنز رم ر ثبمة رشرنع رفصل رمرف ررنطر

پهن رهبي را جبمرشدرک رارتفبعر3755ر تررنرميشترردار د.ر

يبختة ر د ظر رثبت رشد .ردر هبيت رآراي راط ردر رامعبدر

گسترههبي راز رسرز ين رايران ررا ر شبنر
ر
شکل ر( ،)7ر

ستونهبطر
 3×7053057رسبخت رشدرک ررنطرهريکرازر ر
Gafurov & Bárdossy

1

ردهدرک رارتفبعر3755ر تررنرميشترردار د .ر
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شکل  .1موقعیت  5111ایستگاه همدید ،اقلیمشناسی و بارانسنجی استفادهشده در ساخت پایگاه بارشی اسفزاری
محدودة پژوهش

شکل  .5مدل رقومی ارتفاع گسترههایی از ایران با ارتفاع  1711متر و بیشتر ر

ر

ر
واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور 7 /

یافتههای پژوهش

اصفهبن ررنط ريک ريبخت رم رطور ر يب گين ،ر خستينر

 .1روند مکانی تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش

پوشش رمرف ردر ررنز ر05ام ر( 05ررنز رگذشت راز رانلر

برف در ایران

هر)ريبرم رميبنرديگر،ردرر 75رآمبنر مبيبنر رشود.راگرر

بسببت ر رموط رم ررن د رتغييرات ر کب رفصلر

مخواهيم راين رعدد ررا رتفسير رکنيم ،رمبيد رگفت را تظبرر

ا ببشت رپوشش رمرف ر شبن ر ردهد رم رطور رکل ررنطر

ررند رم رازاط رهر رسبل رک رپيش ر ررنيم ،ر خستينر

کوههبطرزاگرس،ررن در
مخشهبطرغرم رکشوررنررشت ر ر
ر

رنزطرک راينريبخت رازرمرفرپوشيدهر رشود،ريکررنزر

عنبداررافيايش رديدهر رشود.ردررتفسيرررن درافيايش ر

م رعقبرکشيدهرشود رنراگررآنرراردرر قيبسردهرسبال ر

مبيدرگفتر خستينرز ب رک ردررفصلرا ببشترپوششر

حسببرکنيم،ريعن راينريبخت ردررتبريخر35رآمبنر رمبيدر

مرفرز ينرازرمرفرپوشيدهر رشود،ردررحبلرپيشرنطر

ازرمرفرپوشيدهرشود .ر

م رسوط راناخر رپبييي رن رفصل رز ستبن راست؛ رم رميبنر

رن د ر نف رآغبز رفصل را ببشت رپوشش رمرف ررنطر

رنشنتر،ر خستينررنزرمرفرپوشبنردرراينر نبطقرديرترر
ر

مخشهبطرشمبل رغرم رکشورر يير
رشت رکوههبطرالبرزرنر ر

مخشهبي راز ر واح ر
در رحبل ررخردادن راست؛ را ب ردر ر ر

ديدهر رشودر(شکلر)1؛رم ر ظرر ررسدراينررن در نف ر

زاگرس ر رکيط رآغبز رفصل رمرفرپوشبن ررن د ر نف ر

مبرشهبط رپبيييط ردر ردنرةر
زندهنگبم ر ر
ر
م رسبب رشرنع ر

دارد؛ ريعن ر خستين ررنزهبط رمرفرپوشبن رزندتر رازر

بلع رشده راست .رمراط رهرچ رمهتر ر مبيبنرشدنر

حبلررخدادنراست؛رمراطر مو ر
ر
نضعيترملند دتردر ر

الگوهبط ررن د ر ثبت رن ر نف ردر رکشور ،ردر ر قش راطر

مخشهبط رغرم راستبن راصفهبن ،ر ييان ررن د رآغبزر
در ر ر

جداگب ر نبطق رک ررن در ثبتر عنبدارردار د،رم رر گر

فصل را ببشت رپوشش رمرف ر -3راست .ردر رتفسير راينر

آم رن ر نبطق رک ررن د رآ هب ر نف ر عنبدار راست ،رم ر

عدد ر( )-3رمبيد رگفت رفرض ر رکنيم ردر ر ن قة رغربر

ر گرسرخرم ر مبيشرگذاشت رشد در(شکلر .)5ر

شکل  .9روند تغییرات مکانی آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران برپایة روز اول مهر
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شکل  .1روند تغییرات مکانی آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران بدون در نظر گرفتن میزان تغییرات

ر
 .5روند زمانی تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش

نتر راز راين رخط ،ررن در عنبدار ردار د) .ردرر
مبالتر رن رپبيي ر

برف در ایران

نکندال رمبيد رگفت رط ر
تفسير ر مرات ر ثبت رآز ون ر ر

م ر نظور رمررس ررن د رتغييرات رز ب رآغبز رفصلر

دنرة رز ب رمررس رشده ردر رطبقبت رارتفبع ر-3755ر

ا ببشت رپوشش رمرف ردر رايران ررنط رهريک رازر

 7705ر ترط،رآغبزرفصلرمرفرپوشبنردررحبلرپيشرنطر

ر 05ر تر،ر

م رسوط رز ستبن راست؛ راين ردر رحبل راست رک رازر

يب گينررنزطرک رمراطر خستينرمبررآنرکمرمندرارتفبع ر

ارتفبعبتر 7155ر تررم رمبال،رآغبزرفصلرمرفرپوشبن ردرر

سبلهبطرآم ر
ازرمرفرپوشيدهر رشود رمراطرهريکرازر ر

حبلرمرگشترم رعقبريعن ردررحبلرپسرنطرم رسوطر

بتهبطر
مررس رشده ر( -3171ر )3117رن رم رکمک رعملي ر

پبييي راست .رم ر ظر ر ررسد راين ر سئل رريش ردرر

نکندال رمراط رهريک رازر
مر ب ر ويس ر مرات رآز ون ر ر

تغييرات رمبرش رپبيييه رداشت رمبشد .رمراط ر وشکبف ر

76رکمرمندرارتفبع ر بسب رشدر(شکلر.)0رمررس راينر

رمبرش رايران ررا رم ر

کمرمندهبط رارتفبع

ردر رگبمرهبط ر کب

مودار ر شبن ر ردهد رتب رکمرمند رارتفبع

رتقريب ر ر

ژرفتر راين ر سئل  ،رسرط رز ب
ر

تفکيکرهريکرازر بههبطر هررتبرآذرر( شتملرمررفصلر

 7705ر تر ،رآغبز رفصل را ببشت رمرف ردر رايران ر مراتر

ا ببشترپوششرمرف)،ررنطر نبطق ر بسب رکرديمرک ر

ثبت ردارد؛ رهرچند رهيچرکدام راز راين رکمرمندهبطر

ارتفبع رآ هب ر 3755ر تر رن رميشتر رمود .رمررس رهب ر شبنر

خطرسرخر گرمبر قدارر
ر
ارتفبع ررن در عنبدارر دار د ر(

ردهدرسرطرز ب رمبرشر بهر هر،رشيبر اليمرافيايش ر

شبندهندة رحد ر عنبدارط راست؛ ريعن ر قبديرر
 ±3/16ر ر

دارد ر(شکل ر ،6رالف) .ردر ر به رآمبن رسرط رز ب رمبرش،ر

ر
واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور 3 /

تغييرر سبتبًر سوس ررارازرخودر شبنر ردهدرنررفتبرطر

مودارررن درآغبزرفصل را ببشترپوششرمرفرمنگريم،ر

افيايش رداشت راستر(شکلر،6رب).ردرر بهرآذرر يير قدارر

نکندالر
در ريبميمرازرارتفبعر 7155ر ترر مراترآز ونر ر

مبرش رشيب رکبهش ردارد ر(شکل ر ،6رج)؛ رهمچنينر

نف راست؛ ريعن ردر راين رطبقبت رارتفبع  ،رفصلر

ارزيبم رتغييراتر کب رمبرشر بهر هرر شبنر ردهدرجير

زندهنگبم ردارد .رمب رهمة راينر
ر
ا ببشت ر يل رم رآغبزط ر

مخشرهبي راز رغربرنرجنوب رک ر قداررمبرش راينر بهر

تفبسير رشبيد رمتوا يم رمگوييم ردر رطبقبت رارتفبع ر ر

دررآ هبرآهنگرکبهش ردارد،ردررسبيرر قبطر قداررمبرش،ر

 7155ر تررم رمبالرط رفصلرا ببشترمرفراينک رپوششر

رفتبرطرافيايش رداردر(شکلر،7رالف) .ر

مرفررنطرز ينرداشت رمبشيمريبرخير،رم رمبرشرمستگ ر

مررس رتغييرات رمبرش ر به رآمبن ر شبن ر ردهد ردرر

دارد ر رم رد ب؛ رزيرا ردر راين رطبقبت رشرايط رسر بيشر

گسترههبط رنسيع راز رکشور ر قدار رمبرش ردر راين ر بهر
ر

کبف رمراط رپوشش رمرف رنجود ردارد؛ راين ردر رحبل ر

رن رم رافيايش راست ر(شکل ر ،7رب) .رمبز رهم ريبدآنرطر

استرک ردررطبقبترارتفبع ر 7155ر تررم رپبيينرمراطر

گسترههبي رازر
ر
رشود ر قدار رتغييرات رمبرش ررنط ر

داشتن رپوشش رمرف ،رهم رم رمبرش رن رهم رم رسر بيشر

کشورر بسب رشدهراسترک رارتفبع رمرامررنرميشرازر

کبف ر يبز راست رن رشبيد رمتوا يم رمگوييم رتراز رارتفبع ر

 3755ر تر ردار د .راينرگو رم ر ظر ر ررسد رک رافيايشر

 7155ر تر ردر رفصل را ببشت رپوشش رمرف ،ريک رترازر

قدار رمبرش رم رنيژه ردر ر به رآمبن رسبب رشده ردرر

گذار رم رحسبب ر رآيد رن رم ر ظر ر ررسد رارتفبعبتر

ارتفبعبت رک رشرايط ر نبسب رسر بيش رحبکم راست،ر

 7155ر تررم رپبيينرم رگر بيشرجهب رحسبسرمبشند.ر

مبرشهب رم رشکلرمرفر مبيبنرنردرناقعرفصلرا ببشتر
ر

مرداشتهبرازررنطراينر بسببترم ر
ر
همةراينرتفبسيررنر

پوشش رمرف رم رعقب رکشيده رشود ريب رم رميبن رديگر،ر

دست رآ ده راست؛ را ب رم رهر رحبل رمراط راثببت رآ هب رم ر

نکندال ر نف رشود .راگر رم ردقت رم ر
مرات رآز ون ر ر

طهبطرميشترطر يبز نديم .ر
دادههبرنرناکبن ر
ر

ر

شکلر .0نمرات آزمون منکندال تغییرات فصل انباشت پوشش برف در ایران در کمربندهای ارتفاعی در بازههای  21متری

 / 11جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ،91پیاپی  ،77شماره  ،1بهار 1933
ر

شکل  .6سری زمانی تغییرات بارش ماههای مهر (الف) ،آبان (ب) و آذر (ج)

ر
واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور 11 /

شکل  .7مقادیر نمرات آزمون منکندال تغییرات بارش ماه مهر (الف) و ماه آبان (ب) در ایران

ر

 / 15جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ،91پیاپی  ،77شماره  ،1بهار 1933
ر

مررس رتغييرات رمبرش ر يي ر شبن رداد راسبسبً رمبرشر

نتیجه گیری
هدفرازرپژنهشرحبضر،رمررس رتغييراترز ب رنر

بهرآمبنردررحبلرتغييراترافيايش راسترنرهمينر سئل ر

کب رآغبزرفصلرا ببشترپوششرمرفردررايرانراست.ر

سبب رشده راست ردر رارتفبعبت رميش راز ر 7155ر تر رم ر

دادههبطرپوششرمرفرسنجندةر وديسر
مراطراينر نظورر ر

مبرشهب رم رشکلرمرفر
سببرنجودرسر بيشر نبسب،ر ر

ردر رتفکيک ر کب ر

مبيبنرنرم رآغبزرزندهنگبمرفصلرا ببشترپوششرمرفر

تررا رن ر وديس رآکوا ررنزا

 055×055ر تر رمراط رمبزة رز ب

ر 3171/7/3رتبر

رنط راين رارتفبعبت ر نجر رشود؛ را ب ردر رارتفبعبتر ر

 3117/6/13راز رتبر مبط ر رموط ردريبفت رشد .رپيش رازر

 7705ر تررنرکمتر،رم رطوررکل رم رسببر بودرسر بيشر

طهب  ،رس ررنش رکبهش راثر رامر بک رشب لر
ا جبم رناکبن ر

نبسبرم رنيژهردرر بهرآمبنرتغييرات رافيايش رمبرشرم ر

دادههبطردنرسنجنده،رپباليةر کب رنرپباليةرز ب ر
ادغبمر ر

تغييرطردررفصلرا ببشترپوششرمرفر نجرر م رشود؛ر

دادههبطرخبمرانلي راعمبلرشدرتبرآلودگ ر بش رازر
رنطر ر

منبمراين رم ر ظر ر ررسد رتراز ر 7155ر تر ردر رفصلر

امررم رکمينةر مکنرمرسد.رپسرازرسبخترنرآ بدهرسبزطر

ا ببشترپوششرمرف،ريکرترازرگذاررم رحسببر رآيدر

پبيگبه رپوشش رمرف ررنط رايران ،ررن د رتغييرات رآغبزر

ک رارتفبعبت رميشتر راز راين رتراز رچندان راز رتغييراتر

فصل را ببشت رپوشش رمرف رم رصورت رز ب رن ر کب ر

د بي راثر ر م رپذير د؛ را ب ردر رهر رحبل رمبز رهم رمراطر

بسب رشد.ر نظوررازرآغبزرفصلرا ببشترپوششرمرف،ر

طهبطرميشترطر يبزر
دادههبرنرناکبن ر
اثببتراينر وضوعرم ر ر

خستين ررنزط راست رک ريبختة رمررس رشده راز رمرفر

است .ر

پوشيدهر رشود ر(مرپبيةررنزرانلر هر).ردررهمينرز ين ر

سپاسگزاری و قدردانی:راينر قبل رمرگرفت رازرطرحر

م رتفکيک رهريک راز رسبلرهبط رآم رمررس رشده ررنطر

پژنهش ردنرة رپسبدکترط راست رک رمب رحمبيت ر بل ر

 7053057ريبختة رسنجندةر وديس،رآغبزرفصل را ببشتر

دا شگبهراصفهبنر وشت رشدهراست .ر

پوششرمرفرنردر هبيترشيبرتغييراتر بسب رشد .ر

ر

يبفت رهبر شبنر ردهدررنطرارتفبعبتر نبطقرغرم رنر
شمبل رشرق رکشور ،رآغبز رفصل را ببشت رپوشش رمرفر
دررحبلرپيشرنطرم رسوطرز ستبنراست؛راينردررحبل ر
استرک ررنطرارتفبعبترشمبل رنرشمبل رغرب رکشور،ر
شرنع رفصل را ببشت رپوشش رمرف ردر رحبل ررفتن رم ر
عقبريعن ردررحبلرپسرنطرم رسوطرفصلرپبيييراست؛ر
ا برمررس رتغييراترز ب ررنطرهريکرازرکمرمندهبطر
ارتفبع ردر رگبمرهبط ر 05ر ترط ر شبن ر ردهد ردرر
ارتفبعبترزيرر 7705ر ترردررايران،رآغبزرفصلرا ببشتر
در رحبل رکشيدهرشدن رم رسوط رز ستبن رن ردررارتفبعبتر
7155ر تررم رمبالردررحبلرپسرنطرم رسوطرپبيييراست .ر
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