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  چکيده
  

هاي مختلف براي  در نواحي کوهستاني آن، بارش برف يکي از عوامل اصلي ذخيرة آب به شکل در کشور ايران و به خصوص
دليل کوهستاني بودن داراي  مصرف در فصول گرم سال است. حوضة آبخيز باليقلوچاي، در استان اردبيل واقع شده که به

رو،  رزي منطقه دارد. در پژوهش پيشهاي سرد و پربارش است. اين حوضه، نقش مهمي در تأمين آب شرب و کشاو زمستان
) بررسي شد. براي دستيابي به اين هدف از تصاوير ۱۳۸۵ -۱۳۹۳ساله ( ۹تغييرات سطح پوشش برف زمستانه در بازة زماني 

دهد که شمال غرب و جنوب غرب منطقه  استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي NDSIو الگوريتم  NOAA-AVHRRماهوارة 
گيري مناسبي برخوردار هستند. همچنين نتايج نشان  تن کوهستان سبالن و ارتفاعات بزقوش از وضعيت برفدليل قرار گرف به

درصد) و  ۹/۹۴کيلومترمربع ( ۷/۱۱۸۲با مساحت  ۱۳۸۵ماه سال  داد که حداکثر سطح پوشش برف حوضه، مربوط به دي
دهندة   درصد) است. اين امر نشان ۷/۲مترمربع (کيلو ۸/۳۳با مساحت  ۱۳۸۹ماه سال  حداقل مساحت برف نيز مربوط به دي

پذيري منابع آب وابسته به ذوب برف را  تغييرات بسيار شديد در ميزان پوشش برف منطقة مورد مطالعه است و همچنين آسيب
  دهد. نشان مي

  
  .NOAA-AVHRR ،NDSIاز دور،  پوشش برف، حوضة آبخيز باليقلوچاي، سنجش  هاي کليدي: واژه
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  مقدمه
هاي جغرافيايي باال و متوسط،  در مناطق واقع در عرض

پوشش برف از پارامترهاي مهم و کاربردي در مطالعات 
شناسي است (ژانگ و همکاران،  هيدرولوژيکي و اقليم

). برف داراي نقش اساسي در بيالن تابش است و ۲۰۱۰
دليل تأخير بين زمان بارش تا توليد رواناب، رفتار  به

دهد. اين پديده  متفاوتي را در هيدرولوژي نشان مي
اقليمي، بخشي مهمي از محيط، اقليم، تعادل انرژي سطح 
زمين و منبع اصلي آب تازه در بسياري از نواحي است 

ششم  ). آب مورد نياز بيش از يک۲۰۱۳(مونوز و همکاران، 
هاي  جهان از طريق ذوب برف فصلي و يخچال از جمعيت

شود؛ بنابراين پايش سطح برف امري  طبيعي تأمين مي
  ).۲۰۰۸ضروري است (لي و همکاران، 

گير ايران بيشتر در ارتفاعات کوهستاني واقع  مناطق برف
باني و  هاي ديده اند که در اين نواحي، شبکة ايستگاه شده
؛ در نتيجه امکان گيري برف توسعه نيافته است اندازه
گيري دقيق و گستردة انباشت و ذوب برف در اين  اندازه

مناطق وجود ندارد. نبود اطالعات کافي و صحيح از ذخاير 
برفي منجر به استفاده نامناسب از آب حاصل از ذوب برف 

ناپذيري را به  هاي جبران شده است که اين امر، خسارت
ان نيز بخش هاي شمال غرب اير دنبال دارد. در حوضه

برف است و در نتيجه، آب حاصل  صورت بهها  اعظم بارش
هاي سطحي و تغذيه  گيري رواناب از ذوب برف در شکل

هاي زيرزميني در اين منطقه نقش مهمي دارد؛.  آب
بنابراين پايش زماني و مکاني سطوح پوشيده از برف در 
اين نواحي داراي اهميت بسيار است (فتاحي و همکاران، 

۱۳۹۲.(  
ماهواره به عنوان بهترين وسيله شناخته شده است که 

تواند پوشش برفي مناطق وسيعي از سطح زمين را  مي
). استفاده از ۱۹۹۸استخراج کند (سيمپسون و همکاران، 

اي با وسعت برداشت باال در مقايسه با  تصاوير ماهواره
هاي زميني بسيار مقرون به  اي ايستگاه هاي نقطه داده

ها از  . همچنين توانايي تصويربرداري ماهوارهصرفه است
يک منطقه، در مقاطع زماني مختلف، مطالعة مؤثر و 

پذير کرده  کارآمد پراکنش زماني و مکاني برف را امکان
ها، مزيت تکنيک سنجش از دور را در  است. اين ويژگي

برآورد سطوح پوشيده از برف که دائماً در اثر عوامل 
دهند  شود، نشان مي دچار تغيير مياقليمي و توپوگرافي 
  ).۱۳۸۴(قنبرپور و همکاران، 

هاي مختلفي در داخل و خارج از کشور در  تاکنون پژوهش
زمينة برآورد سطوح پوشيده از برف با استفاده از تصاوير 

)، با ۱۳۸۶اي انجام شده است. ديني و همکاران ( ماهواره
و  AVHRRهاي ماهواره نوآ سنجنده  استفاده از داده

ها، به  کارگيري روش قرار دادن آستانه در اين داده به
گير در ارتفاعات البرز مرکزي اقدام  شناسايي سطوح برف

کردند. در اين پژوهش، اساس تفکيک ابر و برف، اختالف 
قرمز  هاي مرئي و مادون موج ها در محدودة طول انعکاس آن

به  NDSI١بود. براي جداسازي برف از ساير نواحي شاخص 
در تاريخ  AVHRRهاي  کار گرفته شد. با استفاده از داده

کيلومترمربع  ۵۳۰۳ گير برف سطوح مساحت ۰۶/۰۱/۱۳۸۳
)، در پژوهشي ۱۳۹۴محاسبه شد. قاسمي و همکاران (

رود را در  تغييرات سطح پوشش برف حوضة آبريز زاينده
ميالدي با  ۲۰۱۵تا  ۲۰۰۰هاي  فاصله زماني بين سال

کنيک سنجش از دور محاسبه و تغييرات استفاده از ت
ساله  ۱۵هاي مختلف را در دورة  درصد پوشش برف ماه

بررسي کردند. نتايج اين پژوهش نشان داد که بيشترين 
  شود. سطح پوشش برف حوضه، در ماه ژانويه مشاهده مي

با  NDSI) از طريق شاخص ۱۳۹۴ايلدرمي و همکاران (
فکيک سطوح پوشيده از هايي به شناسايي و ت اعمال آستانه

واسطة تصاوير  برف حوضه بهار در استان همدان به
هاي سطح پوشيده از  پرداختند. نقشه MODISسنجنده 

 NDSIبرف در اين پژوهش، با احتساب خطاي شاخص 
درصد بودند.  ۲۰طور متوسط داراي خطاي کمتر از  به

) سطح پوشش برف بهاره را در ۲۰۰۵وانگ و همکاران (
با استفاده از  ٢الين منطقه قطبي کانادا در شمال تري

ارزيابي کردند. شش  NOAA-AVHRRهاي  مجموعه داده
با سطح پوشش  ۱۹۸۱ - ۲۰۰۰هاي  فصل بهار طي سال

و  ۱۹۹۵، ۱۹۹۷) و زياد (۱۹۸۴و  ۱۹۸۸، ۱۹۹۸برف کم (
) بررسي شد. نتايج نشان داد که در فصل ذوب برف ۱۹۸۵

، NOAAهاي  (بهار)، سطح پوشش برف برآورد شده از داده
بيشتر از مقدار واقعي است؛ بنابراين در استفاده از اين 

هاي باالي نيمکره  ها در زمان ذوب برف در عرض داده
يانگ و همکاران  شمالي بايد دقت الزم به عمل آيد.

)، به پايش سطح پوشش برف کشور چين با ۲۰۱۴(
اي هواشناسي چيني پرداختند.  هاي ماهواره استفاده از داده

اي هواشناسي چيني  هاي ماهواره در اين پژوهش از داده

                                                             
1- Normalized Difference Snow Index 
2- Tree line 
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Fengyun-2D ،Fengyun-2E  وFengyun-3B  براي تهية
هاي پوشش برف استفاده شد. در روش جديدي که  نقشه
اي کشف اطالعات پوشش برف به کار رفت، از ترکيب بر

و  FY-2Dهاي  در ماهواره ١راديومتر مرئي و مادون قرمز
FY-2E در ماهوارة مدار  ٢و تصويرگر تابش مايکروويو
سنجي انجام  استفاده شد. مطابق صحت FY-3Bقطبي 

درصد به  ۲۸/۹۱شده، دقت تصاوير پوشش برف نهايي 
) با استفاده از ۲۰۱۶ستر (دست آمد. سلکوويتز و فار

هاي ديگر روي  و اعمال برخي پردازش NDSIشاخص 
هاي پوشش برف و  نقشه +ETMو  Landsat-TMتصاوير 

هاي باال (قطب شمال) تهيه  يخ را در مناطق واقع در عرض
سال  ۵کردند. در اين پژوهش، از تصاوير دريافت شده طي 

نتايج به  براساسشد.  سپتامبر) استفاده ۱۵اوت تا  ۱(
دست آمده، روش ارائه شده در اين مطالعه، توانايي قابل 

هاي پوشش برف و يخ دائمي در  قبولي در تهية نقشه
ويژه زماني که دسترسي به منابع  هاي باال دارد. به عرض

بسيار دقيق و پايش سنتي برف و يخچال طبيعي وجود 
  نداشته باشد.

دهد که تصاوير ماهوارة  بررسي پيشينة پژوهش نشان مي
NOAA-AVHRR  در برآورد سطح پوشش برف

هاي وسيع کاربرد دارد. با توجه به اين که ايستگاه  حوضه
سنجي در حوضة مورد مطالعه  صائين تنها ايستگاه برف

هاي ثبت شده توسط آن قابل تعميم به سطح  است و داده
اي و تکنيک  ماهواره از تصاوير وسيع حوضه نيست، استفاده

سنجش از دور روش مناسبي در بررسي سطوح پوشش 
برف منطقه است. پژوهش حاضر با هدف برآورد سطح 
پوشش برف زمستانه حوضة آبخيز باليقلوچاي در بازة 

) با استفاده از تصاوير ماهواره ۱۳۸۵ -۹۳ساله ( ۹زماني 
NOAA-AVHRR .انجام شد  

  

 ها مواد و روش
  ة مورد مطالعهمنطق

منطقة مورد مطالعه حوضة باليقلوچاي در غرب استان 
کيلومترمربع، است. اين حوضه  ۷/۱۲۴۵اردبيل با مساحت 

شهر واقع شده است و  در جنوب شهرستان مشکين
هاي اردبيل و نير را پوشش  هايي از شهرستان قسمت
عرض شمالي و  ۳۸˚تا  ۳۷˚دهد. حوضة مورد نظر، بين   مي

                                                             
1- Visible and Infrared Spin Scan-Radiometer 
2- Microwave Radiation Imager 

). حداقل ۱طول شرقي واقع شده است (شکل  ۴۸˚تا  ۴۷˚
متر از  ۴۵۶۱و  ۱۳۰۴و حداکثر ارتفاع حوضه، معادل 

ترتيب بر ارتفاعات سبالن و محل  سطح دريا است که به
خروجي حوضه انطباق دارند. جهت شيب عمومي منطقه 

هايي که از دامنه جنوبي  شرقي است. آبراهه -غربي
هاي  کوه ال غربي رشتههاي شم کوهستان سبالن و دامنه
گيرند، در شهرستان نير به يکديگر  بزقوش سرچشمه مي

دهند. اين  پيوندند و رودخانة باليقلوچاي را تشکيل مي مي
سو  گذرد و به رودخانة قره رودخانه از شهر اردبيل مي

ريزد. آب رودخانه اهميت بااليي در کشاورزي  مي
  شهرستان اردبيل دارد.

 
  هاي پژوهش داده
براي  NOAA-AVHRRپژوهش حاضر، تصاوير ماهوارة  در

 NOAA)، از تارنماي ۱۳۸۵ - ۹۳ساله ( ۹بازة زماني 
اين تصاوير از نظر زماني دريافت شد.  LAC٣صورت  به

ماه تا اسفندماه) بود؛  مربوط به دورة سرد سال (دي
تصوير با فاصله زماني تقريباً يک ماه براي  ۳اي که  گونه به

تصوير از تصاوير  ۱۵هر سال انتخاب شد. در مجموع از 
  در اين پژوهش استفاده شد. NOAAچند زمانة ماهوارة 
شناسي  را سازمان ملي اقيانوس NOAAهاي  سري ماهواره
اند.  اياالت متحده آمريکا به فضا پرتاب کرده ٤و جوي

کيلومتر و  ۱/۱با قدرت تفکيک مکاني  AVHRRسنجنده 
روز، سنجنده تصويربرداري  ۱قدرت تفکيک زماني 

). ۱۳۹۱است (فاطمي و رضائي،  NOAAهاي  ماهواره
ة و محدود NOAA-19باندهاي طيفي به کار رفته در 

  نشان داده شده است. ۱ها در جدول  طيفي آن
  

 NOAA-19 هاي طيفي ماهواره   باندها و محدوده -۱جدول 
  )۱۳۹۱(فاطمي و رضائي، 

 محدوده طيفي (ميکرومتر) نام باند شماره باند

 ۵۸/۰ - ۶۸/۰ مرئي ۱

 ۷۲۵/۰ -۱ مادون قرمز نزديک ۲

A۳ ۵۸/۱ - ۶۴/۱ مادون قرمز نزديک 

B۳  ۵۵/۳ - ۹۳/۳ ميانيمادون قرمز 

 ۳/۱۰ - ۳/۱۱ مادون قرمز مياني ۴

 ۵/۱۱ - ۵/۱۲ مادون قرمز مياني ۵
  

                                                             
3- Local Area Coverage 
4- National Oceanic and Atmospheric Administration 
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه - ۱شکل 

  
  انتخاب داده مناسب

از جمله مشکالت اساسي در انتخاب تصوير براي برآورد 
سطح پوشش برف، وجود ابر در اين تصاوير است. سطح 
پوشش برف محاسبه شده، زماني دقت الزم را دارد که 
تصوير بدون ابر يا ابر ناچيزي داشته باشد. در اين پژوهش، 

) استفاده شد ۱ه (لداعمبراي انتخاب تصاوير بدون ابر از 
  ).۲۰۱۶و همکاران، (ميشرا 

)۱( 
CCA%=  
( هاي ابري تصوير تعداد کل پيکسل  / هاي  تعداد کل پيکسل
(تصوير  *  ۱۰۰ 

همان درصد سطح پوشش ابر است. تصاوير   %١CCAکه
عنوان تصاوير بدون ابر  درصد به ۵کمتر از  %CCAداراي 

  انتخاب شدند.
ها، تصحيحات الزم براي اعمال  سازي داده در مرحلة آماده

هاي بعدي روي تصاوير منتخب انجام شد. ابتدا با  پردازش
 ۲و  ۱کاليبراسيون تصاوير، درجات خاکستري باندهاي 
و  ۴، ۳تبديل به بازتابندگي و درجات خاکستري باندهاي 

تبديل به راديانس، سپس تصحيح اتمسفري با استفاده  ۵
انجام شد. در گام بعدي با  ٢از روش منهاي تيرگي

ترين  برداري نزديک و نمونه ٣بندي ز روش مثلثگيري ا بهره
تصاوير حاصل از مراحل قبلي، زمين مرجع  ٤همساية

 شدند.

                                                             
1- Cloud Cover Percentage 
2- Dark subtract 
3- Triangulation 
4- Nearest neighbor 

  اعمال شاخص برف تفاضلي نرمال شده
 NDSIبراي تعيين مناطق پوشيده از برف از شاخص 

عنوان يک الگوريتم استخراج  استفاده شد. اين شاخص به
رود و  هايي به کار مي اتوماتيک برف به همراه آستانه

شود. با توجه به  صورت پيکسل به پيکسل محاسبه مي به
اين که برف داراي بازتابندگي باال در طيف مرئي و 
بازتابندگي پايين در مادون قرمز مياني است (نولين و 

براي تفکيک نواحي  NDSI)، از شاخص ۲۰۰۰ليانگ، 
شود. شاخص ذکر  برفي از نواحي بدون برف استفاده مي

) و با ۱۹۹۸و همکاران ( الگوريتم سيمپسون براساسشده 
  شود: محاسبه مي )۲(ة لداعماستفاده از 

)۲( 1 3

1 3

Band Band

Band Band

NOAA NOAANDSI
NOAA NOAA

−
=

+
 

شاخص برف تفاضلي نرمال شده،  NDSIة فوق، لداعمدر 
1BandNOAA  تصوير باند اول ماهوارهNOAA  در دامنه

ميکرومتر (طيف مرئي) پس از انجام  ۵۸/۰ - ۶۸/۰طيفي 
تصوير باند سوم  3BandNOAAپردازش و  عمليات پيش

پردازش در  پس از انجام عمليات پيش NOAAماهواره 
ميکرومتر (مادون قرمز مياني)  ۵۵/۳ -۹۳/۳دامنة طيفي 

  ). ۱۳۹۰است (وفاخواه و همکاران، 
هاي داراي مقادير  ، پيکسلNDSIپس از اعمال شاخص 

عنوان پيکسل برفي انتخاب  به ۴/۰تر يا مساوي  بزرگ
ها  شدند. چرا که حداقل نيمي از مساحت اين پيکسل

شود. سپس شاخص محاسبه شده  توسط برف پوشيده مي
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در محدودة منطقة مورد مطالعه، برش داده شد و همة 
انجام  ENVI 5.1افزار  سازي و پردازش در نرم مراحل آماده

  شد.
شود.  صورت باينري تهيه مي نقشة نهايي پوشش برف به

). براي محاسبة مساحت ۱۳۹۰خواه و همکاران، (وفا

استفاده شد. همة  ArcGIS10.2.2افزار  پوشش برف از نرم
صورت   به ۲مراحل به کار رفته در روش پژوهش در شکل 

  شماتيک ارائه شده است.

  

 
  NOAA-AVHRRدر تصاوير  NDSIالگوريتم محاسبه شاخص  - ۲شکل 

  
  نتايج و بحث

-NOAAدر اين پژوهش، پس از دريافت تصاوير ماهوارة 

AVHRR  ساله و انجام تصحيحات  ۹در بازة زماني
هاي سطح پوشش برف زمستانه در اين  موردنياز، نقشه
براي منطقة مورد  NDSIکارگيري الگوريتم  تصاوير با به

نشان داده  ۳گونه که در شکل  مطالعه تهيه شد. همان
صورت باينري و داراي دو طبقة  ها به شده است، اين نقشه

هاي استخراج  نقشه براساسد. برفي و بدون برف هستن
شده، قسمت شمال غرب منطقه در فصل زمستان، همواره 
پوشيده از برف است؛ چرا که اين ناحيه داراي حداکثر 

متر) بوده و کوهستان سبالن در  ۳۰۰۰تر از  ارتفاع (بزرگ
اين قسمت واقع شده است؛ در نتيجه درجة حرارت در اين 

تر است که اين امر  منطقه نسبت به ساير نواحي پايين
شود. پس از آن،  منجر به بارش برف و ماندگاري آن مي

ها پوشيده از  ناحية جنوب غربي حوضه نيز در اکثر نقشه
دليل وجود ارتفاعات برقوش با ارتفاع  برف است که به

متر در اين بخش است. کمترين  ۲۷۰۰تا  ۲۰۰۰تقريبي 
بق بر مقدار برف، عمدتاً در شمال شرق حوضه که منط

ترين ارتفاع منطقه را به خود  خروجي حوضه است و پايين
دهد. همچنين در مرکز حوضه نيز مقدار  اختصاص مي

پوشش برف پايين است. ارتفاع کم در اين نواحي منجر به 
دليل درجة حرارت  بارش کمتر برف و در صورت بارش به

شود.  سرعت ذوب مي ها برف به باال نسبت به ساير بخش
دبيل نيز که در شمال شرق حوضه واقع شده، خود شهر ار

عاملي براي باال بودن درجه حرارت اين بخش در مقايسه با 
ها است. نتايج به دست آمده با نتايج ساير  ساير بخش
) ۱۳۹۵ها مانند پژوهش روستايي و همکاران ( پژوهش

  مطابقت دارد.
براي مقايسة سطوح پوشش برف منطقة مورد مطالعه، طي 

هاي پوشش برف تهيه شده، در محيط  ل، نقشهسا ۹
به فرمت فايل وکتوري تبديل و  ArcGISافزار  نرم

 ).۲هاي پوشش برف محاسبه شد (جدول  مساحت
دهد که در  هاي محاسبه شده نشان مي بررسي مساحت
، حداکثر مساحت ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۵هاي  فصل زمستان سال

مربوط درصد) و  ۹/۹۴کيلومترمربع ( ۷/۱۱۸۲پوشش برف 
و حداقل مساحت پوشش برف  ۱۳/۱۰/۱۳۸۵به تاريخ 

درصد) و مربوط به تاريخ  ۷/۲کيلومترمربع ( ۸/۳۳
بوده است. حداکثر سطح پوشش برف  ۹/۱۰/۱۳۸۹
و  ۱۳۸۹هاي  ماه، سال در دي ۱۳۸۷و  ۱۳۸۵هاي  سال
ماه رخ داده؛ بنابراين  در اسفندماه و سال در بهمن ۱۳۹۳

پوشش برف بيشتر مربوط به  سال حداکثر سطح ۹در اين 
  ماه و اسفندماه بوده است. دي

، تغييرات سطح پوشش برف ماهانه فصل ۴در شکل 
  زمستان در بازة زماني مورد مطالعه ارائه شده است.

نشان داده شده است، سطح  ۴گونه که در شکل  همان
به شدت  ۱۳۸۵ - ۸۹هاي  ماه در سال پوشش برف دي

دچار  ۱۳۹۳سپس تا سال درصد) و  ۲/۹۲کاهش يافته (
درصدي شده است. سطح پوشش برف  ۴۴افزايش 
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 ۳۵دچار افزايش  ۱۳۸۷تا سال  ۱۳۸۵ماه از سال  بهمن
جز کاهش  به ۱۳۹۱درصدي شده و پس از آن تا سال 

تقريباً ثابت باقي مانده و در نهايت از  ۱۳۸۹جزئي در سال 
درصد کاهش داشته  ۲۶حدود  ۱۳۹۳تا سال  ۱۳۹۱سال 

مورد مطالعه، در اسفندماه سطح  يدوره زمان يطاست. 
پيوسته  صورت بهپوشش برف داراي نوسانات زيادي بوده و 
درصد در  ۲۷اي که از  دچار کاهش و افزايش شده؛ به گونه

تغيير يافته  ۱۳۹۳درصد در سال  ۵/۸۲به  ۱۳۸۵سال 
است. در کل تغييرات سطح پوشش برف ماهانه، روند 

  دهد. ييکنواختي را نشان نم

  

  
  روند تغييرات درصد سطح پوشش برف ماهانه - ۳شکل 

  
 هاي تصويربرداري مختلف هاي پوشيده از برف در تاريخ مساحت -۲جدول 

 مساحت پوشش برف (درصد) مساحت پوشش برف (کيلومترمربع) تاريخ تصويربرداري رديف

۱ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵ ۷/۱۱۸۲ ۹/۹۴ 
۲ ۱۳/۱۱/۱۳۸۵ ۰/۲۲۵ ۰/۱۸ 
۳ ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ ۳/۳۳۶ ۰/۲۷ 
۴ ۱۸/۱۰/۱۳۸۷ ۵/۶۹۷ ۹/۵۵ 
۵ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ ۴/۶۵۹ ۹/۵۲ 
۶ ۱۶/۱۲/۱۳۸۷ ۹/۱۶۰ ۹/۱۲ 
۷ ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ ۸/۳۳ ۷/۰۲ 
۸ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ ۱/۵۹۶ ۸/۴۷ 
۹ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ ۰/۶۱۴ ۲/۴۹ 
۱۰ ۱۴/۱۰/۱۳۹۱ ۲/۳۸۷ ۰/۳۱ 
۱۱ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ۳/۶۴۱ ۴/۵۱ 
۱۲ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ ۸/۲۵۲ ۳/۲۰ 
۱۳ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ ۲/۵۸۳ ۸/۴۶ 
۱۴ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ ۳/۳۱۳ ۱/۲۵ 
۱۵ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ۹/۱۰۲۷ ۵/۸۲ 

  

  

هاي ديگر،  براي مقايسة سطح پوشش برف هر سال با سال
ميانگين مقادير سطح پوشش برف زمستانه هر سال 

). مطابق نتايج اين جدول حداکثر و ۳محاسبه شد (جدول 
ترتيب مربوط به  حداقل ميانگين سطح پوشش برف به

 ۶/۴۱۴( ۱۳۸۹کيلومترمربع) و  ۴/۶۴۱( ۱۳۹۳هاي  سال
مقايسة درصد ميانگين سطح  کيلومترمربع) بوده است.

با سال مبنا  ۱۳۸۷-۹۳هاي   پوشش برف زمستانه سال
که سطح پوشش برف  )۴(شکل  دهد ) نشان مي۱۳۸۵(

نسبت به  ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹، ۱۳۸۷هاي  زمستانه در سال
درصد کاهش؛ در حاليکه  ۶و  ۵/۶، ۳ترتيب  به ۱۳۸۵سال 

درصد افزايش  ۳/۲، ۱۳۸۵نسبت به سال  ۱۳۹۳در سال 
  يافته است.

  

  ميانگين سطح پوشش برف زمستانه و تغييرات آن - ۳جدول 
 درصد تغييرات سطح پوشش برف زمستانه درصد ميانگين سطح پوشش برف زمستانه ميانگين سطح پوشش برف زمستانه سال
 مبنا ۶۱/۲۲ ۳/۵۸۱ ۱۳۸۵
۱۳۸۷ ۹/۵۰۵ ۶۸/۱۹ ۹۳/۲ - 
۱۳۸۹ ۶/۴۱۴ ۱۳/۱۶ ۴۸/۶ - 
۱۳۹۱ ۱/۴۲۷ ۶۱/۱۶ ۶- 
۱۳۹۳ ۴/۶۴۱ ۹۵/۲۴ ۳۴/۲+ 
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  هاي سطح پوشش برف نقشه - ۴شکل 

  

  گيري نتيجه
حوضة آبخيز باليقلوچاي در سه ماه فصل زمستان، شاهد 
بارش برف است. در اين پژوهش، تصاوير بدون ابر ماهواره 

NOAA-AVHRR  از هر ماه فصل زمستان در دورة آماري
گيري از الگوريتم  ) تهيه و با بهره۱۳۸۵ -۹۳ساله ( ۹

NDSI سطح پوشش برف تصاوير براي منطقه مورد ،

هاي  هاي تهيه شده و مساحت مطالعه محاسبه شد. نقشه
دهد که شمال غرب و  پوشش برف محاسبه شده، نشان مي

فصل زمستان  جنوب غرب حوضة آبخيز باليقلوچاي در
ترتيب وجود  عمدتاً پوشيده از برف که علت آن به

کوهستان سبالن و ارتفاعات بزقوش در اين نواحي است. 
نواحي کم ارتفاع شامل خروجي (شمال شرق منطقه) و
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مرکز حوضه، مقدار برف کمتري دارد. حداکثر سطح 
 ۷/۱۱۸۲پوشش برف در بازة زماني مورد مطالعه، 

درصد) و مربوط به تاريخ  ۹/۹۴کيلومترمربع (
است؛ با اين حال، سطح پوشش برف  ۱۳/۱۰/۱۳۸۵

ماه و اسفندماه رخ  ها بيشتر در دي حداکثر در اين سال
داده است. بررسي سطح پوشش برف هر ماه از فصل 

دهد که  زمستان طي بازة زماني مورد مطالعه، نشان مي
ميزان پوشش برف ماهانه منطقه داراي تغييرات شديدي 
است. حداکثر و حداقل ميانگين ساالنه سطح پوشش برف 

 ۴/۶۴۱( ۱۳۹۳هاي  ترتيب مربوط به سال زمستانه به
کيلومترمربع) بوده است.  ۶/۴۱۴( ۱۳۸۹کيلومترمربع) و 

دهندة  در کل نوسانات شديد سطح پوشش برف، نشان
پذيري منابع آب وابسته به ذوب برف در منطقه  آسيب

  مورد مطالعه است.
وجه به اينکه تنها ايستگاه برف سنجي حوضة آبخيز با ت

هاي آن قابل تعميم  باليقلوچاي ايستگاه صائين است و داده
سنجي نتايج اين  به کل حوضه نيست، براي صحت

هاي انجام يافته در  توان به نتايج پژوهش پژوهش، مي
زمينة مشابه استناد کرد؛ براي نمونه رنگوو همکاران 

) در ۱۳۸۹يماليا، فتاحي و همکاران () در منطقه ه۱۹۷۷(
) در حوضة ۱۳۹۰شمال غرب ايران، وفا خواه و همکاران (
) در حوضة ۱۳۹۵آبخيز طالقان و روستايي و همکاران (

آبريز تبريز، براي برآورد سطح پوشش برف از تصاوير 
NOAA-AVHRR اند و به نتايج قابل قبولي  استفاده کرده

ت آمده از پژوهش حاضر نيز اند. نتايج به دس دست يافته
ها  تأييدکنندة نتايج اين پژوهشگران است و استفاده از آن

هاي آينده براي مديريت منابع آب منطقه  در پژوهش
  شود. پيشنهاد مي
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