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چكيذٌ
اػتبٖ چٟبسٔحبَ  ٚثختيبسي يىي اص ٔٙبطك ثشفٍيش وـٛس ثٛد٘ ٚ ٜضٚالت ثشفي آٖ ٘مؾ
ثؼيبس صيبدي دس ٚضؼيت ٔٙبثغ آثي تأٔيٗوٙٙذٜي آة ٔٙطمٔ ٝشوضي  ٚخٛٙثي وـٛس داسد.
دس ايٗ پظٞٚؾ ػؼي ؿذ ٜاػت تب تغييشات ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس استفبػبت صسدو ٜٛثشسػي
ٌشدد  .ثذيٗ ٔٙظٛس اص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ِٙذػت  ETM+ ٚ TMدس ٔبٜٞبي آٚسيُ ٚ
ػپتبٔجش دس ػبَٞبي  2011 ٚ 1991،2003اػتفبدٌ ٜشديذ٘ .تبيح ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝػطٛح
پٛؿؾ ثشف دس استفبػبت صسدو ٜٛثختيبسي طي دٚسٜي آٔبسي (٘ 2011ؼجت ث)1991 ٝ
س٘ٚذي وبٞـي داؿت ٝاػت .ثشاي ثشسػي س٘ٚذ تغييشات ػبَ  1991سا ػبَ ٔجٙب لشاس داد،ٜ
ؤ ٝمذاس ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس ٔب ٜآٚسيُ ٔ 1991يالدي 1758/07 ،وئّ ٛتش ٔشثغ ثٛد،ٜ
ايٗ ٔمذاس پٛؿؾ دس ٔب ٜآٚسيُ دس ػبَ ٔ 2003يالدي ،ث 1128/43 ٝوئّٛتش ٔشثغ
سػيذٔ ،ٜؼبحت ػطٛح ثشف دس آٚسيُ ٔ 2011يالدي  979/83وئّٛتش ٔشثغ ثٛد ٜوٝ
1ـ دا٘ـيبس ٌش ٜٚآة ٛٞ ٚاؿٙبػي ،دا٘ـٍب ٜػيؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ.
2ـ اػتبد ٌش ٜٚآة ٛٞ ٚاؿٙبػي ،دا٘ـٍب ٜػيؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ.
3ـ اػتبد يبس ٌش ٜٚآة ٛٞ ٚاؿٙبػي ،دا٘ـٍب ٜص٘دبٖ.
4ـ وبسؿٙبع اسؿذ دا٘ـٍب ٜػيؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ (٘ٛيؼٙذٔ ٜؼئ.)َٛ
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٘ؼجت ث ٝػبَ ٔ 1991يالدي  778/24وئّٛتش ٔشثغ وبٞؾ پيذا وشد ٜاػتٔ .مذاس ػطٛح
پٛؿؾ ثشف دس ٔب ٜػپتبٔجش ٔ1991يالدي ثشاثش ثب  802/86وئّٛتشٔشثغ ثٛدٔ ،ٜمذاس ايٗ
ػطٛح دس ٔب ٜػپتبٔجش  2003ث 615/83 ٝوئّٛتشٔشثغ سػيذ ٜو ٝاص ٔب ٜػپتبٔجش ػبَ
 1191تب ػپتبٔجش ٔ 2003يالدي  187/06وئّٛتشٔشثغ وبٞؾ پيذا وشدٔ ،ٜؼبحت پٛؿؾ
ثشف دس ٔب ٜػپتبٔجش ٔ 2011يالدي ثشاثش ثب  601/83وي ّٔٛتش ٔشثغ ثٛد ٜو٘ ٝؼجت ثٔ ٝبٜ
ػپتبٔجش ٔ 2011يالدي ث 201/03 ٝوئّٛتش ٔشثغ وبٞؾ پيذا وشد ٜاػت.
کلمات کليذي :ػطح پٛؿؾ ثشف ،ػٙدؾ اص دٚسِٙ ،ذػت ،ENVI ،صسدو ٜٛثختيبسي.

مقذمٍ
ثش اػبع ٔطبِؼبت ا٘دبْ ٌشفت ٝحذٚد  60دسكذ آةٞبي ػطحي  57 ٚدسكذ آةٞبي
صيشصٔيٙي وـٛس دس ٔٙبطك ثشفٍيش لشاس داؿت ٚ ٝاص آة حبكُ اص رٚة ثشف تغزيٝ
ٔيوٙٙذ (٘دفي ٕٞ ٚىبساٖ .)1383 ،ثخؾ اػظٓ ثبس٘ذٌيٞب دس ٔٙبطك وٞٛؼتب٘ي
ث ٝؿىُ ثشف ٘بصَ ٔيؿٛد و ٝدس لؼٕتٞبي وٞٛؼتب٘ي  ٚغيشلبثُ دػتشع لشاس
داس٘ذ ثٙبثشايٗ ٔطبِؼٝي آٟ٘ب ثب سٚؽٞبي صٔيٙي ثؼيبس ٞضيٝٙثش ،طبلت فشػب  ٚدس
ثؼيبسي ٔٛاسد ٘بٕٔىٗ اػت ،ثٙبثشايٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسيٞبي خذيذ ،ضشٚسي ث٘ ٝظش
ٔيسػذ .اػ تفبد ٜاص فٙبٚسي ػٙدؾ اص دٚس ٔبٛٞاس ٜاي دس ايٗ ٔطبِؼبت ثؼيبس
ٔفيذ خٛاٞذ ثٛدٙٔ .بثغ آثي ٔٛخٛد دس ٔٙبطك وٞٛؼتب٘ئ ،تأثش اص ٔيضاٖ ثبسؽ ثشف
ثٛد ٚ ٜغبِجبً اص طشيك آةٞبي حبكُ اص رٚة ثشف تغزئ ٝيؿ٘ٛذ ٚ ٚضؼيت ثيالٖ
آثي  ٚسطيٓ آثذٞي ٔٙبثغ آة ٔٛخٛد دس ايٗ لجيُ ٔٙبطك ثٔ ٝيضاٖ  ٚػشػت رٚة
ثشف  ٚيب ٔب٘ذٌبسي آٖ ثش سٚي صٔيٗ  ٚػطٛح آثٍيش تغزيٝي آٖٞب ثؼتٍي داسد.
اػتبٖ چٟبسٔحبَ  ٚثختيبسي ،ػشصٔيٙي ٘بٕٛٞاس ،وٞٛؼتب٘ي ٔ ٚشتفغ اص ٔٙبطك
ثشفٍيش وـٛس ثٛد ٜثّٙذتشيٗ لّ ٝآٖ صسدو ٜٛثختيبسي ثب استفبع ٔ 4548تش اص ػطح
دسيب ثب داؿتٗ يخچبَٞبي طجيؼي ٔٙجغ تأٔيٗ آة سٚدخب٘ٞٝبي پش آة ٔب٘ٙذ وبس،ٖٚ

صايٙذٜسٚد دس ايشاٖ اػت و ٝث ٝػٛٙاٖ رخيشٌٜبٙٔ ٜبثغ آة ٘مؾ تؼييٗوٙٙذٜاي دس
ص٘ذٌي ٔشدْ خٛٙة ٔ ٚشوض وـٛس داسدٔ .حذٚد ثٛدٖ ٔٙبثغ آة ؿيشيٗ دس ثؼيبسي
اص ٔٙبطك ايشاٖ (و ٝاص ٔٙبطك ٘يٕٝخـه خٟبٖ ٔحؼٛة ٔيؿٛد) ٕٞچ ٖٛاػتبٖ
چٟبسٔحبَ  ٚثختيبسي و ٝتأٔيٗوٙٙذٜي آة ثخـي اص ٔٙبطك خٛٙثي ٔ ٚشوض وـٛس
اػت ضشٚست ٔطبِؼ ٚ ٝثشسػي ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .آِجيذٚي ثؼيبس
ثبالي ثشف ،دس ٔمبيؼ ٝثب ػبيش ػطٛح طجيؼي (ثٝخض اثش) ،أىبٖ ا٘ذاصٌٜيشي ػطح
پٛؿؾ ثشف سا ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي فشا ٓٞآٚسد ٜاػت .ث ٝدِيُ ايٗ
ٔـخل ٝخبف ثشف ،ػطح پٛؿؾ ثشف دس ٘خؼتيٗ تـلبٚيش اص ٔبٛٞاسٛٞ ٜاؿٙبػي-
 TIROS 1دس آٚسيُ  1960ث ٝدػت آٔذ (ػيٍٙٙش  ٚپٛپٟبْ .1)1963 ،پغ اص آٖ ثب
ؿشٚع ث ٝوبس ٔبٛٞاس ESSA-3 ٜدس اٚاػط ػبَ  1960ػطٛح پٛؿؾ ثشف ث ٝكٛست
ٞفتٍي اص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي اػتخشاج ؿذ .اص ػبَ  1966ث ٝثؼذ ٘يض تخٕيٗ ػطح
پٛؿؾ ثشف دس ٘يٕىش ٜؿٕبِي ث ٝكٛست ٞفتٍي ثب آغبص ث ٝوبس ػٙدٙذAVHRR ٜ
و ٝثش سٚي ٔبٛٞاس٘ NOAA ٜلت ؿذ ٜثٛد ،ادأ ٝيبفت (ٔبتؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ،
 .2)1986تِٛيذات ٔٙطمٝاي پٛؿؾ ثشف ،ثب دلت ٔىب٘ي يه وئّٛتش ،ث ٝكٛست
ػّٕيبتي  ٚدس 3000تب  4000حٛض ٝدس آٔشيىبي ؿٕبِي تٛػط ٔشوض ّٔي ػٙدؾ
اص دٚس ا٘دبْ پزيشفت (وبسَ .3)1990 ،ثشف ثشاي ٘خؼتيٗ ثبس دس ػبَ  1960دس
خبٚس وب٘بدا تٛػط ٔبٛٞاس TIROS-1 ٜػٙدؾ ؿذ اص آٖ پغ ايٗ ػٙدؾ ثٚ ٝػيّٝ
ٔبٛٞاسٜٞبي ثب لذست صٔب٘ي ثبال چ ٚ GEOS ٖٛػشيٞبي ِٙذػت ا٘دبْ پزيشفت
(إٍ٘ٗ ٕٞ ٚىبساٖ .4)1992 ،ثب ثشسػي ؿشايط سيضؽ ثشف دس ٔٙبطمي اص وـٛس طاپٗ
ثٟتشيٗ دٔبٞبي ؿشٚع رٚة ثشف سا دٔبي ثيٗ  1تب  2دسخ ٝػب٘تيٌشاد ٔؼيٗ
1- Singer, Popham
2- Matsuon
3- Carroll
4- Engman

ٕ٘ٛد٘ذ .سإٍ٘ٞ ٚ1 ٛىبساٖ ( )1977ثب اػتفبد ٜاص ي ه سٚؽ داد ٜپشداصؽ تلٛيش دس
تلبٚيش ٘ٛا ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف سا طي ػبَٞبي  1969- 1973دس حٛضٝي آثخيض
سٚدخب٘ٞٝبي ػٙذ  ٚوبثُ دس پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ تؼييٗ وشد٘ذ  ٚتٛا٘ؼتٙذ ثيٗ
ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف دس حٛضٝي آثخيض  ٚدثي سٚدخب٘ ٝساثطٝي ٔؼٙيداسي پيذا
وٙٙذٔ .يّش )2004( 2ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشايط تغييش الّيٓ دس حٛضٞٝبي سٚدخب٘ٞٝبي
ايبالت ٔتحذ ٜوبِيفش٘يبي أشيىب پيؾثيٙي وشد و ٝتب پبيبٖ لشٖ حبضش رٚة ثشف ٞش
ػبَ صٚدتش آغبص ٔيٌشدد  ٚرخبيش ثشف صٔؼتب٘ ٝثٔ ٝيضاٖ  50دسكذ وبٞؾ ٔييبثذ.
دس استجبط ثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜي ٌٛ ،IRSپتبٕٞ ٚ 3ىبساٖ ( )2005ثب وٕه
تلبٚيش ٔبٛٞاسٜي  IRS3دس ٙٞذٚػتبٖ ٔٙبطك ثب پٛؿؾ ثشفي خـه سا اص تش خذا
وشد٘ذ .طي ػبَٞبي اخيش اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي دس ػطح ايشاٖ ٘يض سؿذ
چـٍٕيشي داؿت ٝاػت  ٚثؼيبسي اص ٔحممبٖ دس صٔيٝٙي ٔطبِؼ ٚ ٝثشآٚسد ػطح
پٛؿؾ ثشف حٛضٞٝبي وٞٛؼتب٘ي اص ايٗ ساٞىبس ثٟشٜٙٔذ ؿذٜا٘ذ .پشٕٞت ()1381
ثب ا٘دبْ تغييشاتي دس اٍِٛسيتٓ ػيٕپؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ( ٚ )1998تشويجي اص سٚؽٞبي
تحّيُ آػتب٘ ٝاي  ٚتحّيُ چٙذ طيفي ػطح پٛؿؾ ثشف سا ثب اػتفبد ٜاص ثب٘ذٞبي ،2
 4 ٚ3ػٙدٙذٔ AVHRR ٜبٛٞاس NOAA ٜثـشاي حٛضٝي وبس ٖٚاػتخشاج وشد.
٘دفصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( )1383تغييشات ػطح پٛؿؾ ثشف ثخـي اص حٛضٝي صايٙذٜ
سٚد سا ثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي  NOAAثشسػي وشد٘ذ  ٚثشاي ؿجيٝػبصي
خشيبٖ سٚد خب٘ٔ ٝذَ  SRMسا ث ٝوبس ٌشفتٙذ٘ .دفي ايٍذيش ٕٞ ٚىبساٖ (،)1386
سٚا٘بة حبكُ اص رٚة ثشف سا ثب اػتفبد ٜاص ػٙدؾ اص دٚس  ٚػيؼتٓ اطالػبت
خغشافيبيي دس حٛضٝي ؿـٟشچبئي اسٔٚي ،ٝؿجيٝػبصي وشد٘ـذ .سضبئي ٞ ٚـٕىبساٖ
( ،)1388دس تحميمي و ٝثٙٔ ٝظٛس ثشسػي ٔ ٚطبِؼٝي يخچبَ طجيؼي خشػبٖ دس
1- Rango
2- Miller
3- Gupta

صسدو ٜٛثختيبسي  ٚؿٙبػبيي ثشآٚسد پبسأتشٞبي ٔ ٟٓيخچبَ طجيؼي اص تلبٚيش
ٔبٛٞاسٜاي  ٚ Aster ٚ IRSػىغٞبي ٛٞايي ٔ ٚذَ استفبػي سلٔٛي ٔٙطم ٝثب دلت ثبال
ثشاي ْحبػج ٝپبسأتشٞبي ٔختّف يخچبَ طجيؼي اػتفبد ٜوشد٘ذ  ٚثب ثٝوبسٌيشي
اٍِٛسيتٓٞبي ٔختّف ،طجمٝثٙذي ٘ظبست ٘ـذ ٜثش سٚي تلبٚيش  Asterلؼٕتٞبي
ٔختّف يخچبَ طجمٝثٙذي ٔ ٚشصثٙذي ؿذ .اسؿذ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1386س٘ٚذ تغييشات
ٔٛسفِٛٛطيىي سٚدخب٘ٝي وبس ٖٚسا دس ثبصٜي ٌت٘ٛذ تب ايؼتٍب ٜفبسػيبت ثش اػبع
چٟبس ػشي تلٛيش ٔبٛٞاسٜاي ِٙذػت  IRS-LISS-III ٚ TMدس دٚسٜي صٔب٘ي
ٛٔ 1382-1369سد ثشسػي لشاس داد٘ذ .ؿشيفي ٕٞ ٚىبساٖ ( )1386دس پظٞٚـي ثب ثٝ
ثٟشٌٜـيشي اص ا٘ذاصٌٜيشيٞبي ث ٝػـُٕ آٔذ ٜدس ٘ 258ـمط ٝدس ػـطح ٔؼبدَ 5/2
وئّٛتش ٔشثغ دس ٌشد٘ٝي چشي ٚالغ دس حٛضٝي كٕلبٔي اص ػشؿبخٞٝبي وبسٖٚ
ؿٕبِي ،وبسثشد تحّيُ خٛؿٝاي دس ثشآٚسد ػٕك ثشف  ٚاسصيبثي ٘تبيح آٖ ثب اػتفبد ٜاص
اطالػبت ٔـبٞذٜاي كٛست داد٘ذٚ .فب خٛإٞ ٚ ٜىبساٖ ( ،)1390دس ٔطبِؼٝاي وٝ
ا٘دبْ داد٘ذ ثٞ ٝذف ٔمبيؼٝي ػطح پٛؿؾ ثشف دس تلبٚيش ٔبٛٞاسٜي ٘ٛآ ٚ
ػٙدٙذٛٔ ٜديغ دس حٛضٝي آثخيض طبِمبٖ ا٘دبْ داد٘ذ .فتبحي ٚ ٚظيفٝدٚػت
( ،)1390دس ٔطبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس پبيؾ ػطح پٛؿؾ ثشف  ٚدٔبي ػطح ثشف حٛضٝ
ٞبي آثشيض اػتبٖ ٌّؼتبٖ اص دادٜٞبي ػٙدٙذ MODIS ٜطي دٚس ٜآٔبسي  9ػبَ
( )2000-2008اػتفبد ٜوشد٘ذ  ٚثٙٔ ٝظٛس تؼييٗ پتب٘ؼيُ سيضؽ  ٚرٚة ثشف اص
اٍِٛسيتٓ دٔبي ػطح ثشف ثب اػتفبد ٜاص ثب٘ذٞبي دٔبيي  ٚ MODIS 32 ٚ 31ثشاي
تـخيق ػطٛح پٛؿيذ ٜؿذ ،ٜثشف ،ؿبخق  NDSIث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ .وتب٘ي ٘دف
آثبدي ( )1391دس پظٞٚـي ثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش  MODISطي دٚسٜي آٔبسي
 2000-2011ثب اػتفبد ٜاص ؿبخق  NDSIث ٝثشسػي تغييشات ػطح پٛؿؾ ثشف ٚ
سٚا٘بة دس حٛضٝي آثي وٞٛشً٘ پشداخت ثٙٔ ٝظٛس ثشسػي ثشف ٔشص حٛض ٝثب
اػتفبد ٜاص اكُ افت ٔحيطي دٔب  ٚساثطٝي سٌشػي٘ٛي ،استفبع خطٛط  ٓٞدٔبي

كفش سا تؼييٗ وشد .ثشسػي ػطح پٛؿؾ ثشف ٘ـبٖ داد ؤ ٝب ٜدػبٔجش دس ٔمبيؼ ٝثب
ٔبٜٞبي ديٍش داساي ثيـتشيٗ ػطح پٛؿؾ ثشف ٔ ٚبٜٞبي ٔبسع ٘ ٝٔ ٚيض ث ٝتشتيت
دس ستجٝي د ٚ ْٚػ ْٛلشاس داس٘ذ ٚ .ث ٝطٛس وّي ػطح پٛؿؾ ثشف  ٚاستفبع ثشف ٔشص
دس طي دٚسٜي آٔبسي ( )2000-2011داساي ٘ٛػبٖ ثٛد ٚ ٜس٘ٚذ ٔؼٙيداس وبٞـي ٚ
يب افضايـي سا ٘ـبٖ ٕ٘يدٞذ .احٕذي ٕٞ ٚىبساٖ ( )1391دس پظٞٚـي ثب اػتفبد ٜاص
تلبٚي ش ٔبٛٞاسِٙ ٜذػت ثٔ ٝطبِؼٝي تغييشات صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي اٍِٛي حشاستي ؿٟشي
ؿيشاص پشداخت ٔ ٚىبٖٞبي ثب دٔبي ثبال سا تؼييٗ  ٚثشسػي ٘مطٝاي ثٙٔ ٝظٛس تشػيٓ
٘مـ ٚ ٝتحّيُ وبسثشي ؿٟشي پشداخت .اػتبٖ چٟبسٔحبَ  ٚثختيبسي يىي اص ٔٙبطك
ثشفٍيش وـٛس ثٛد٘ ٚ ٜضٚالت ثشفي دس آٖ ٘مؾ ثؼيبس صيبدي دس ٚضؼيت ٔٙبثغ آثي
تأٔيٗوٙٙذٜي آة ٔٙبطك ٔشوضي  ٚخٛٙثي وـٛس (سٚدخب٘ٞٝبي خشٚخي اص آٖ ثٚ ٝيظٜ
سٚدخب٘ٞٝبي وبس ٚ ٖٚصايٙذ ٜسٚد( داسدٚ .لٛع خـهػبِيٞبي اخيش دس ايٗ ٔٙطم ،ٝثب
تغييش ٘ٛع سيضؽٞبي خٛي اص خّٕ٘ ٝؼجت ٔمذاس ثشف ث ٝوُ ثبسؽ ٕٞشا ٜثٛدٚ ٜ
ٔمذاس سيضؽ ثشف يب ث ٝػجبستي ضشيت ثشف وبٞؾ چـٍٕيشي يبفت ٝاػت .طجيؼتبً
وبٞؾ سيضؽ ثشف ثش ٔب٘ذٌبسي آٖ دس ثشخي اص ػبَٞب ث ٝوٕتش اص  90سٚص تأثيش ٔٙفي
داؿت ٝاػت .وبٞؾ ٔيضاٖ ٔ ٚذت ٔب٘ذٌبسي ثشف ٔٛخت وبٞؾ تغزيٙٔ ٝبثغ آةٞبي
صيشصٔيٙي ؿذٙٔ ٚ ٜدش ث ٝوبٞؾ آثذٞي ٔٙبثغ آة  ٚتغييش سطيٓ آثذٞي آٖٞب ٌشديذ.
دس طي ػبَٞبي اخيش چـٕٞٝب  ٚلٛٙات ثؼيبسي خـىيذ ٚ ٜآثذٞي ثؼيبسي اص
سٚدخب٘ ٝث ٝحذ ثؼيبس ٘بچيض ٘ ٚضديه ث ٝكفش سػيذ ٜاػت .دس ايٗ پظٞٚؾ اثتذا
ٔٛلؼيت خغشافيبيي ٔٙطمٝي ٔٛسد ٘ظش ؿٙبػبيي ٌشديذ ،پغ اص آٖ ثب اػتفبد ٜاص
تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي و ٝاص ٔٙطمٝي ٔٛسد ٔطبِؼ ٝدس ط َٛػبَٞبي ٔتفبٚت تٟي ٝؿذٜ
اػت ،ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس  ٚ ENVIث ٝدػت آٚسدٖ پيىؼُٞبي ثشفي ثب اػتفبدٜ
اص ؿبخق  NDSIو ٝلبثّيت ثؼيبس خٛثي ثشاي خذا ػبصي ثشف  ٚيخ اص اثش  ٚػبيش
پذيذٜٞب داسد ،ث ٝتٟيٝي ٘مـٞٝبي پٛؿؾ ثشفي طي دٚسٜٞبي صٔب٘ي ٔختّف

پشداخت ٝؿذ .ػپغ ثب اػتفبد ٜاصآ٘بِيض اٍِٛسيتٓٞبي پشداصؽ ،تلبٚيش ث ٝدػت آٔذٜ
تحّيُ  ٚثشسػي ؿذ.
مًاد ي ريشَا
دادٌَاي سىجص از دير

خٟت ثشسػي ٚضؼيت پٛؿؾ ثشف ٕٞ ٚچٙيٗ تغييش استفبع ثشف دس استفبػبت
صسدو ،ٜٛاثتذا چٙذ ػشي تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي اص ػبَ  1990تب  2011اص ٔٙطمٝي ٔٛسد
ٔطبِؼ ٝتٟيٌ ٝشديذ .دس ا٘تخبة تلبٚيش ٘ىبتي ٔذ ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ،ٜثذيٗ تشتيت وٝ
ثيٗ دٞٝٞبي  1990-2013ػ ٝػبَ ( ٚ )1991 ،2003 ،2011دس ايٗ ػبَٞب دٚ
ٔب ٜآٚسيُ  ٚػپتبٔجش (فشٚسديٗ  ٚؿٟشيٛس) ث ٝػٛٙاٖ اػبع وبس ا٘تخبة ؿذ ٜاػت.
ايٗ ثبص ٜيؼٙي ٔب ٜآٚسيُ ثشاي ايٗ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝلجُ اص آٖ أىبٖ سيضؽ
ثشف ٚخٛد داسد  ٚتٕبٔي ػطٛح ،پٛؿيذ ٜاص ثشف ٔيثبؿذ ٔ ٚب ٜػپتبٔجش ث ٝدِيُ
ايٙى ٝتٕبٔي ػطٛح پٛؿؾ ثشفي ث ٝدِيُ افضايؾ دٔب رٚة ٔيؿٛد (ايٗ ػبَٞب
ثشاي ايٗ ا٘تخبة ٌشديذ وٕ٘ ٝبيٙذ ٜػبَ خـه  ٚتش ٔ ٚتٛػط اص ٘ظش ثبس٘ذٌي
ٞؼتٙذ) ا٘تخبة ٌشديذ.
دس اوثش ٔطبِؼبتي و ٝدس صٔيٝٙي پظٞٚؾ حبضش كٛست ٌشفت ٝاػت ثيؾتش ثب
اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ػٙدٙذٛٔ ٜديغ ٛ٘ ٚا  ٚلشاس دادٖ آػتب٘ٔ ٚ ٝحبػجٝي ؿبخق
 NDSIث ٝثشسػي ػطٛح ثشفٌيش پشداخت ٝؿذ ٜاػت ٚ .خط پيـشٚي  ٚپؼشٚي ثشف سا
دس ػبَٞبي ٔختّف ٔطبِؼٕٛ٘ ٝد٘ذ  ٚثب تؼييٗ ػطح پٛؿؾ ثشف  ٚپبسأتشٞبي
ٞيذسِٛٚطيىي ثشف ث ٝپيؾثيٙي سٚا٘بة ٘بؿي اص رٚة آٖ پشداختٙذ .ثشاي ا٘دبْ ايٗ
پظٞٚؾ اص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي WRS Row ٚ WRS Path 165 ٚ Landsat TM & ETM
 ٚ 37ػيؼتٓ ٔختلبت ٔتؼّك ث ٝص 39 ٖٚاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ايٗ تلبٚيش اص تبسٕ٘بي

ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي ايبالت ٔتحذ 1ٜتٟيٌ ٝشديذ .يىي اص ٔتغيشٞبي ثؼيبس ٔٚ ٟٓ
اػبػي دس ؿجيٝػبصي رٚة ثشف ،پٛؿؾ ثشف دس ٔٙطمٝي ٔٛسد ٔطبِؼٔ ٝيثبؿذ .ثب
تٛػؼٝي فٙبٚسي ػٙدؾ اص دٚس دس دٞٝٞبي اخيش پبيؾ پٛؿؾ ثشف تؼٟيُ ؿذٜ
اػت .ػٙدٙذٜٞبي ٔختّفي دس ػٙدؾ پٛؿؾ ثشف وبسثشد داس٘ذ .ػٕذٜتشيٗ دِيُ
ا٘تخبة ٔبٛٞاسِٙ ٜذػت دس ايٗ پظٞٚؾ لذست تفىيه صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي (ٔ 30 30تش) ٚ
اص ٘ظش طيفي ثشاي آ٘بِيض ثشف دس ايٗ ٔحذٚدٜي ٔطبِؼبتي ٔٙبػت ٔيثبؿذ ٕٞ ٚچٙيٗ
دػتشػي سايٍبٖ ث ٝثب٘ه اطالػبتي آٖ وبسثشد ثيـتشي داؿت ٝاػت.
پردازش دادٌَاي سىجص از دير
داد ٜثٛ٘ ٝػي اطالػبت خبٔي اطالق ٔيٌشدد و ٝپغ اص ا٘دبْ پشداصؽٞبي الصْ
ثشاي ٞذفي خبف ٔٛسد تحّيُ لشاس ٌشفت ٚ ٝدس ٟ٘بيت ث ٝاطالػبت تجذيُ ٔيؿٛد.
تدضي ٚ ٝتحّيُ تلبٚيش ػٙدؾ اص دٚس ،اص طشيك سٚؽٞب  ٚتىٙيهٞبي پشداصؽ
تلٛيش ،ؿبُٔ پشداصؽ تلٛيش آ٘بِٛي  ٚپشداصؽ تلٛيش سلٔٛي كٛست ٔيٌيشد.
پشداصؽ تلٛيش آ٘بِٛي يب ثلشي ثش سٚي وپيٞبي ػختٔ ،ب٘ٙذ ػىغٞبي ٛٞايي
اػٕبَ ٔيؿٛد .دس تدضي ٚ ٝتحّيُ تلبٚيش اص ػٙبكش تفؼيشٔ ،ب٘ٙذ ؿىُ ،ا٘ذاص ،ٜثبفت،
ٕٞشاٞي ،تٗ ،سً٘ ،پبساالوغ ،اٍِ ،ٛاستفبع ،ػبئ ،ٝىبٖ ،اػتفبدٔ ٜيؿٛد .پشداصؽ
تلٛيش سلٔٛي ٔدٕٛػٝاي اص تىٙيهٞبيي اػت و ٝثشاي دػتىبسي تلبٚيش ثب سايب٘ٝ
اػتفبدٔ ٜيؿٛد (ِشػتب٘ي  ٚؿٟشيبس .)15 :1390،و ٝث ٝؿشح ريُ ٔيثبؿذ:
تلحيح  ٚثٟجٛد (پيؾ پشداصؽ) تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ،تلحيح ٙٞذػي ،تلحيح
سادئ ٛتشيه ،ؿبخق اػتب٘ذاسد ؿذ ٜتفبضُ ثشفٕ٘ ،بيؾ  ٚثبسصػبصي تلٛيش،
اػتخشاج اطالػبت.

1- earthexplorer.usgs.gov

تصحيح ي بُبًد (پيص پردازش) تصايير ماًَارٌاي

پيؾپشداصؽ دادٜٞبي خبْ ،اػبػب ؿبُٔ وـيذٌي وٙتشاػت ،حزف اثشات ٘بؿي اص
خطبٞبي وبِيجشاػي ٚ ٖٛا٘تمبَ ٕٞ ٚچٙيٗ ٚاضحػبصي ِجٔ ٝيثبؿذ (ٔبِٕيشيبٖ،
ٔ .)196 :1383شاحّي سا و ٝثشاي سفغ ٘مبيق  ٚخطبٞبي تلبٚيش خبْ دسيبفت ؿذٜ
اص ػٙدٙذٜٞب ثب ٞذف تلحيح يب خجشاٖ خطبٞبي ػيؼتٕبتيه كٛست ٔيٌيشد سا
ؿبُٔ ٔيؿٛد (ِشػتب٘ي  ٚؿٟشيبس .)15 :1390،اكالح  ٚثٟجٛد تلبٚيش ث ٝػّٕيبت
پيؾ اص تحّيُ اكّي ٌفتٔ ٝيؿٛد.
ضاخص استاوذارد ضذٌ تفاضل برف
دس ايٗ پظٞٚؾ اص ؿبخق  1NDSIثشاي پبيؾ تلبٚيش اػتفبد ٜؿذ ،ؿبخق NDSI

و ٝلبثّيت تفىيه  ٚخذاػبصي طٛٔ َٛج پذيذٜٞب ثخلٛف ثشف سا اص اثش  ٚيخ سا داسد
ث ٝآ٘بِيض تلبٚيش ثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسيتٓٞبي پشداصؽ تلٛيش پشداخت ٝؿذ ايٗ ؿبخق
اص طشيك ساثطٝي (ٔ )1حبػج ٚ ٝثشف سا اص ديٍش ػطٛح صٔيٙي ٔتٕبيض ٔيػبصد.
ساثطٝي ()1

=NDSI

حبكُ ث ٝوبسٌيشي ؿبخق  NDSIايٗ خٛاٞذ ؿذ و ٝپيىؼُٞبيي ثب اسصؽ -1
 +1 ٚايدبد خٛاٞذ ؿذ و ٝاسصؽٞبيي و ٝاص  -1تب كفش ٔيثبؿٙذ ٘ـبٖدٙٞذٜي
ٔٙبطمي اػت و ٝثشف دس آٟ٘ب ٚخٛد ٘ذاسد  ٚاص كفش تب ٙٔ +1بطمي سا ؿبُٔ ٔيؿٛد
و ٝثشف ثب تٛخ ٝث ٝػٍٙيٙي  ٚػجىي (ثؼت ٝث ٝػٕك آٖ) ضشايت ٔثجت سا ث ٝخٛد
اختلبف ٔيدٞذٞ .ش لذس ػٕك ثشف ثيـتش ثبؿذ ،ػذد ٔٛسد ٘ظش ث٘ 1 ٝضديهتش ٚ
ٞش چ ٝوٓ ػٕكتش ثبؿذ ث ٝكفش ٔتٕبيُ ٔيؿٛد .اٍِٛسيتٓ ٘مـٝي ثشفي ِٙذػت اص
ثب٘ذٞبي  5 ٚ 2ايٗ ػٙدٙذٞب ث ٝطٛس اتٔٛبتيه خٟت اػتخشاج ؿبخق ثشفي
1- Environment for Visualizing Images

تفبضّي ٘شٔبَ ؿذ )NDSI( ٜاخشا  ٚاػبع ٔحبػجٔ ٝيٌشدد (ثـيش .)2008 ،طجمٝ
ثٙذي ٘ظبست ٘ـذ ٜيىي ديٍش اص سٚؽٞبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس خذاػبصي پٛؿؾ ثشف
اص د ي ٍش پٛؿؾ ٞب ٔ ي ثبؿذ دس سٚؽ دػتٝثٙذي ٘ظبست ٘ـذٞ ٜيچ ٘ٛع اطالػبت
ٔخض٘ي دس ػيؼتٓ دػتٝثٙذي ٚاسد ٕ٘يؿٛد .ايٗ سٚؽ ثشاػبع تىٙيهٞبي آ٘بِيض
دػتٝثٙذي لشاس داسد .اػبع وبس دػتٝثٙذي دس طجمٝثٙذي ٘ظبست ٘ـذ ،ٜسٚؽ
خٛؿٝاي ٔيثبؿذ .دس سٚؽ خٛؿٝاي و ٝثب اػتفبد ٜسٚؽ طجمٝثٙذي ٘ظبست ٘ـذٜ
كٛست ٔيٌيشد ،پيىؼُٞب ثش اػبع دسخٝي سٚؿٙبيي دس خٛؿٞٝبي ٔـخق لشاس
ٔيٌيش٘ذ .پٛؿؾ ثشف ٘يض ثش اػبع سٚؿٙبيي پيىؼُٞب دس يه يب چٙذ خٛؿ ٝلشاس
ٔيٌيش٘ذ و ٝدسخ ٝسٚؿٙبيي پيىؼُٞب ثؼتٍي ث ٝػٕك پٛؿؾ ثشف داسد .دس فشآيٙذ
طجم ٝثٙذي ٘ظبست ٘ـذ ،ٜاػبع وبسثش ،طجمٝثٙذي ٌشٞٚي اػت ،دس يه طجم ٝلشاس
دادٖ پيىؼُٞب دس ػٙدؾ اص دٚس ثش اػبع ٚيظٌيٞبي طيفي ٔـبث ٝآٟ٘ب ،فشآيٙذي
اػت و ٝث ٝآٖ خٛؿٝثٙذي ٌٛيٙذ (سيچبسد  ٚايىؼٛپي.)2006 ،ًٙ
بحث ي وتايج
پردازش دادٌَاي سىجص از دير سطح برف

دادٜٞبي ػٙدؾ اص دٚس ٔيتٛا٘ذ اسصيبثيٞبي ثٟتشي اص ٔحذٚدٜٞبي پٛؿؾ ثشف
٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبي ٔحبػج ٝػٙتي اسائ ٝدٞذ ،ثٙبثشايٗ أشٚص ٜدس س٘ٚذ ٔذيشيت
وبسآٔذ ٔٙبثغ آثي ،ث ٝوبسٌيشي دادٜٞبي ػٙدؾ اص دٚس ثب ٞذف وؼت اطالػبت
دليك اص پٛؿؾ ثشف ث ٝكٛست ػّٕيبتي ا٘دبْ ٔيٌشدد .لؼٕت اػظٓ پٛؿؾ ثشف
دس ٘مبط وٞٛؼتب٘ي  ٚكؼتاِؼجٛس ٚالغ اػت ٔ ٚطبِؼ ٚ ٝپبيؾ ٘مط ٝث٘ ٝمطٝي ثشف
ثب سٚؽٞبي ػٙتي  ٚاػتفبد ٜاص ايؼتٍبٜٞبي ثشف ػٙدي تمشيجبً غيشٕٔىٗ اػت .اص
ايٗ س ٚاص دادٜٞبي ػٙدؾ اص دٚس ثب ٞذف وؼت اطالػبت دليك اص پٛؿؾ ثشف ثٝ
دِيُ ٘تبيح ثٟتشي و ٝاسائٔ ٝيدٞذ ،اػتفبدٔ ٜيؿٛد ٕٞ ٚچٙيٗ ثب تشويت ػٙدؾ

اص دٚس ثب ٔذَٞبي رٚة ثشف ٔيتٛاٖ آة ٔؼبدَ رٚة ثشف سا تؼييٗ وشدٔ .طبِؼبت
ٔتؼذدي إٞيت ا٘ذاصٌٜيشي دليك خلٛكيبت ثشف  ٚيخ سا ث ٝدِيُ ايٙى ٝثب الّيٓ
صٔيٗ  ٚتغييشات الّيٕي ٔشتجط ٔيثبؿٙذ ٘ـبٖ دادٜا٘ذ .أشٚص ٜتىِٛٛٙطي ػٙدؾ اص
سا ٜدٚس  ٚتلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ا٘مالثي سا دس ػشكٝي ٔطبِؼ ٝػطح پٛؿؾ ثشف ثٝ
ٚخٛد آٚسد ٜاػت .ث ٝطٛسي و ٝا٘ذاصٌٜيشيٞبي ػطح ٌؼتشٜي ثشفي دس ط َٛصٔبٖ
ث ٝكٛست چـٍٕيشي دليكتش ؿذٞ ٚ ٜش چ ٝثش ط َٛثجت دادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي افضٚدٜ
ٔي ٌشدد ،تؼييٗ س٘ٚذٞبي آٔبسي و ٝثِ ٝحبظ الّيٕي إٞيت داس٘ذ آػبٖتش ٔيٌشدد.
دس ٔجبحث صيش ثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش ػٙدٙذٜٞبي  ٚ LANDSTثب اػتفبد ٜاص ؿبخق
 NDSIث ٝتحّيُ تغييشات ػطح پٛؿؾ ثشف ٔبٜٞبي آٚسيُ (فشٚسديٗ)  ٚػپتبٔجش
(ؿٟشيٛس) يؼٙي صٔ بٖ اٚج پٛؿؾ ثشف  ٚصٔبٖ اٚج رٚة پٛؿؾ ثشف دس ٔٙطمٝ
(استفبػبت صسدو ٜٛثختيبسي) طي ػبَٞبي ٌ( 2011 ٚ 2003 ، 1991بْٞب ي صٔب٘ ي
تمشيجب ً  10ػبِ )ٝثٙٔ ٝظٛس ثشسػي تغييشات ػطٛح پٛؿؾ ثشف پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ٔشاحُ پيؾپشداصؽ (ثشسػي تغييشات ػطٛح پٛؿؾ ثشف ثب اػتفبد ٜاص ؿبخق
تفبضّي ٘شٔبَ ؿذ ٜثشف ( ٚ NDSIتلحيحبت (سادئٛتشيٙٞ ،ذػي  ،))... ٚپشداصؽ،
طجمٝثٙذي  ٚپغ اص طجم ٝثٙذي ثش سٚي تلبٚيش ا٘تخبثي ٔزوٛس ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس
 ENVIاػٕبَ ٌشديذ .ؿبخق  NDSIثش اػبع ٔمبديش حذاوثش پٛؿؾ ثشف ٞش
پيىؼُ اص تلبٚيش (ٔشثٛط ثٔ ٝب ٜآٚسيُ  ٚػپتبٔجش) اػٕبَ ؿذ .دس ٟ٘بيت ٔمبديش
(٘مـٞٝبي) حبكُ اص اػٕبَ ؿبخقٞبي فٛق ،ث ٝد ٚطجم ٝيب والع (ػطٛح پٛؿؾ
ثشفي  ٚػطٛح غيشپٛؿؾ ثشفي) طجمٝثٙذي ٌشديذ .پغ اص ا٘دبْ طجمٝثٙذي ٔؼبحت
ٞش د ٚوالع ثب  ٓٞخٕغ ٌشديذ تب تغييشات پٛؿؾ ثشفي  ٚغيش ٜثشفي طي ػبَٞبي
ٔٛسد ٔطبِؼ ٝثشسػي  ٚس٘ٚذ تغييشات ٔٛسد تحّيُ لشاس ٌيشد (أيذي لّؼٔ ٝحٕذي،
.)1393

ضكل ( )1سطًح پًضص برف ارتفاعات زردکًٌ

ضكل ( )2سطًح پًضص برف ارتفاعات

بختياري آيريل (فريرديه) 1991

زردکًٌ بختياري سپتامبر (ضُريًر) 1991

وقطٍي پًضص برف استخراج ضذٌ ماٌ آيريل ي سپتامبر 1991

ؿىُ (٘ )1مـٝي ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدو ٜٛثختيبسي ٔب ٜآٚسيُ
(فشٚسديٗ) ػبَ  1991سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ايٗ ثبصٜي صٔب٘ي يؼٙي ٔب ٜآٚسيُ ثشاي ايٗ
دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝلجُ اص آٖ أىبٖ سيضؽ ثشف دس ٔٙطمٚ ٝخٛد داسد ٚ
تٕبٔي ػطٛح پٛؿيذ ٜاص ثشف اػت  ٚث ٝخبطش دٔبي ٔٙطمٝي پٛؿؾ ثشف ثٔ ٝمذاس
٘بچيضي رٚة ٔيؿٛد .ايٗ ٘مـ ٝث ٝػٛٙاٖ ٘مـٝي ٔجٙب ثشاي ٔب ٜآٚسيُ دس ٘ظش ٌشفتٝ
ؿذ .ػپغ تغييشات ػطٛح ثشفي ٘ـأت ٌشفت ٝاص ٚلٛع تغييشات ػطٛح ثشفي ديٍش
ػبَٞب ( )2011 ٚ 2003ثشاػبع ايٗ ٘مـ ٝتحّيُ ٌشديذ .ثٙبثشايٗ ثب تٛخ ٝثٝ
ٔحبػجٝاي و ٝثب اػتفبد ٜاص ؿبخق  NDSIثش سٚي تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ايٗ ٔب ٜا٘دبْ
ٌشفت تؼذاد پيىؼُٞبي ثشفي سا  62/8دسكذ  ٚپيىؼُٞبي ثذ ٖٚپٛؿؾ ثشف سا

 38/5دسكذ ٘ـبٖ دادٔ .ؼبحت پٛؿؾ ثشف  1758/07وئّٛتش ٔشثغ ٔ ٚؼبحت
ٔٙبطك غيشپٛؿؾ ثشف  682/08وئّٛتش ٔشثغ وُ ٔٙطم ٝسا دس ايٗ ٔب ٜپٛؿب٘ذٜ
اػت .ايٗ ٚضؼيت ث ٝخٛثي ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝتب آٖ صٔبٖ (ٔب ٜآٚسيُ  )1991ػطٛح
پٛؿؾ ثشفي اص ٚضؼيت ٔطّٛثي ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜؿٛاٞذي اص تغييشات الّيٕي
ٔـبٞذ٘ ٜـذ ٜاػت .ؿىُ (٘ )2مـٝي ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ
ثختيبسي ٔب ٜػپتبٔجش سا ٘ـبٖ ٔيدٞذٔ .ب ٜػپتبٔجش ث ٝايٗ دِيُ ا٘تخبة ٌشديذ وٝ
تٕبٔي ػطٛح پٛؿؾ ثشفي ث ٝدِيُ افضايؾ دٔب رٚة ٔيؿ٘ٛذ ٔ ٚحذٚدٜي پٛؿؾ
ثشف ث ٝحذالُ وؼتشدٌٜي خٛد ٔيسػذ .ايٗ ٘مـ٘ ٝيض ث ٝػٛٙاٖ ٘مـٝي ٔجٙب ثشاي
ٔب ٜػپتبٔجش ا٘تخبة ٌشديذ ػپغ تغييشات ػطٛح ثشفي ٘ـأت ٌشفت ٝاص ٚلٛع
تغييشات ػطٛح ثشفي ديٍش ػبَٞب ( )2011 ٚ 2003ثش اػبع ايٗ ٘مـ ٝتحّيُ
ٌشديذ .ثب ٔحبػجٝاي و ٝثب اػتفبد ٜاص ؿبخق  NDSIثش سٚي تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ايٗ
ٔب ٜا٘دبْ ٌشفت تؼذاد پيىؼُٞبي ثشفي سا  28/5دسكذ  ٚپيىؼُٞبي ثذ ٖٚپٛؿؾ
ثشف سا  71/5دسكذ ٘ـبٖ دادٔ .ؼبحت پٛؿؾ ثشف 802/86وئّٛتش ٔشثغ ٚ
ٔؼبحت ٔٙبطك غيش پٛؿؾ ثشف 1637/34وئّٛتش ٔشثغ وُ ٔٙطم ٝسا دس ايٗ ٔبٜ
پٛؿب٘ذ ٜاػت .طجك خذٔ )1( َٚيضاٖ تغييشات ػبال٘ٝي پٛؿؾ ثشف دس ايٗ ػبَ اص
ٔب ٜآٚسيُ تب ٔب ٜػپتبٔجش  38/4دسكذ وبٞؾ ثشاي ػطٛح ثشفي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ ٚ
ٔٙبطك غيش پٛؿؾ ثشف 60/1دسكذ وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس ايٗ ػبَ ٔؼبحت
پٛؿؾ ثشف ،پغ اص ٌزؿت يه دٚسٌ ٜشْ (ثٟبس ،تبثؼتبٖ) حذٚد 955/22وئّٛتش
ٔشثغ اص وُ ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف ،رٚة ؿذ ٜاػت.

ضكل ( )3سطًح پًضص برف ارتفاعات زردکًٌ

ضكل ( )4سطًح پًضص برف ارتفاعات

بختياري آيريل (فريرديه) 2003

زردکًٌ بختياري سپتامبر (ضُريًر) 2003

وقطٍي پًضص برف استخراج ضذٌ ماٌ آيريل ي سپتامبر 2003

ؿىُ (٘ )3مـٝة ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدو ٜٛثختيبسي ٔب ٜآٚسيُ
(فشٚسديٗ) ػبَ  2003سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ثب ٔحبػجٝي ؿبخق  NDSIثش سٚي تلبٚيش
ٔبٛٞاسٜاي ايٗ ٔب ٜدسكذ پيىؼُٞبي ثشفي سا  40/5دسكذ  ٚپيىؼُٞبي ثذٖٚ
پٛؿؾ ثشف سا  59/5دسكذ ٘ـبٖ داد ٜاػتٔ .ؼبحت پٛؿؾ ثشف  1228/43ويّٛ
ٔتش ٔشثغ ٔ ٚؼبحت ٔٙبطك غيش پٛؿؾ ثشف  1287/16وئّٛتش ٔشثغ وُ ٔٙطم ٝسا
دس ايٗ ٔب ٜپٛؿب٘ذ ٜاػت .ؿىُ (٘ )4مـ ٝػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ
ثختيبسي ٔب ٜػپتبٔجش (ؿٟشيٛس) ػبَ  2003سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ايٗ
ٔب ٜتؼذاد پيىؼُٞبي ثشفي سا  21/6دسكذ  ٚپيىؼُٞبي ثذ ٖٚپٛؿؾ ثشف سا 78/4
دسكذ ٘ـبٖ داد ٜاػتٔ .ؼبحت پٛؿؾ ثشف  615/83وئّٛتش ٔشثغ ٔ ٚؼبحت

ٔٙبطك غيشپٛؿؾ ثشف  1799/67وئّٛتش ٔشثغ وُ ٔٙطم ٝسا دس ايٗ ٔب ٜپٛؿب٘ذٜ
اػت .طجك خذٔ )1( َٚيضاٖ تغييشات ػبال٘ ٝپٛؿؾ ثشف دس ايٗ ػبَ اص ٔب ٜآٚسيُ
تب ٔب ٜػپتبٔجش  - 46/6دسكذ وبٞؾ ثشاي ػطٛح ثشفي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ ٙٔ ٚبطك
غيشپٛؿؾ ثشف 24/1دسكذ وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس ايٗ ػبَ ػطح پٛؿؾ ثشف
پغ اص ٌزؿت دٚسٌ ٜشْ (ثٟبس ،تبثؼتبٖ) ػبَ ،حذٚد  512/51وئّٛتش ٔشثغ اص وُ
ٔؼبحت ثشف وبٞؾ يبفت ٝاػت.

ضكل ( )5سطًح پًضص برف ارتفاعات زردکًٌ

ضكل ( )6سطًح پًضص برف ارتفاعات

بختياري آيريل (فريرديه) 2011

زردکًٌ بختياري سپتامبر (ضُريًر) 2011

وقطٍي پًضص برف استخراج ضذٌ ماٌ آيريل ي سپتامبر 2011

ؿىُ (٘ )5مـٝي ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدو ٜٛثختيبسي ٔب ٜآٚسيُ
(فشٚسديٗ) ػبَ  2011سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ثب ٔحبػج ٝؿبخق  NDSIثش سٚي تلبٚيش
ٔبٛٞاسٜاي ايٗ ٔب ٜتؼذاد پيىؼُٞبي ثشفي سا  41/1دسكذ  ٚپيىؼُٞبي ثذٖٚ

پٛؿؾ ثشف سا  58/9دسكذ ٘ـبٖ داد ٜاػتٔ .ؼبحت پٛؿؾ ثشف  979/83ويّٛ
ٔتش ٔشثغ ٔ ٚؼبحت ٔٙبطك غيشپٛؿؾ ثشف  1435/66وئّ ٛتش ٔشثغ وُ ٔٙطم ٝسا
دس ايٗ ٔب ٜپٛؿب٘ذ ٜاػت .ؿىُ (٘ )6مـ ٝػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ
ثختيبسي ٔب ٜػپتبٔجش (ؿٟشيٛس) ػبَ  2011سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ايٗ
ٔب ٜتؼذاد پيىؼُٞبي ثشفي سا  17/8دسكذ  ٚپيىؼُٞبي ثذ ٖٚپٛؿؾ ثشف سا 82/2
دسكذ ٘ـبٖ داد ٜاػتٔ .ؼبحت پٛؿؾ ثشف  601/83وئّٛتش ٔشثغ ٔ ٚؼبحت
ٔٙبطك غيشپٛؿؾ ثشف  1813/67وئّ ٛتش ٔشثغ وُ ٔٙطم ٝسا دس ايٗ ٔب ٜپٛؿب٘ذٜ
اػت .طجك خذٔ )1( َٚيضاٖ تغييشات ػبال٘ٝي پٛؿؾ ثشف دس ايٗ ػبَ اص ٔبٜ
آٚسيُ تب ٔب ٜػپتبٔجش  -55/5دسكذ وبٞؾ ثشاي ػطٛح ثشفي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ ٚ
ٔٙبطك غيشپٛؿؾ ثشف  - 60/4دسكذ وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔ ي دٞذ .دس ا ي ٗ ػبَ
ػطح پٛؿؾ ثشف پغ اص ٌزؿت دٚسٜي ٌشْ (ثٟبس ،تبثؼتبٖ) ػبَ ،حذٚد 378/01
وئّٛتش ٔشثغ اص وُ ٔؼبحت وبٞؾ يبفت ٝاػت.
وتيجٍگيري
دس ايٗ پظٞٚؾ اص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ثشاي ا٘ذاصٌٜيشي س٘ٚذ تغييشات ػطح پٛؿؾ
ثشف استفبػبت صسدو ٜٛثختيبسي اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .س٘ٚذ ايٗ تغييشات ثب اػتفبد ٜاص
دادٜٞبي ٔبٛٞاس ٚ LANDSAT ٜػٙدٙذ ETM+ ٚ TM ٜا٘ذاصٌٜيشي ؿذ ٜو٘ ٝتبيح
حبكُ اص ايٗ ثشسػي ثيبٍ٘ش ايٗ ٔٛضٛع ٔ ٟٓاػت ؤ ٝمذاس ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس
ٔب ٜآٚسيُ ٔ 1991يالدي 1758/07 ،وئّٛتش ٔشثغ ثٛد ٜاػت .ايٗ ٔمذاس پٛؿؾ دس
ٔب ٜآٚسيُ دس ػبَ ٔ 2003يالدي ،ث 1128/43 ٝوئّٛتش ٔشثغ سػيذ ٜاػت .ػطٛح
پٛؿؾ ثشف ثٔ ٝمذاس  529/64وئّٛتش ٔشثغ اص ػبَ  1991تب ػبَ  2003وبٞؾ
پيذا وشد ٜاػت ٕٞچٙيٗ ٔمذاس ٔؼبحت ػطٛح ثشف دس آٚسيُ ٔ 2011يالدي
 979/83وي ّٔٛتش ٔشثغ ثٛد ٜو٘ ٝؼجت ث ٝػبَ ٔ 1991يالدي  778/24وئّٛتش
ٔشثغ وبٞؾ پي ذا وشد ٜاػتٔ .مذاس ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس ٔب ٜػپتبٔجش 1991

ٔيالدي ثشاثش ثب  802/86وئّٛتش ثٛد ٜاػتٔ .مذاس ايٗ ػطٛح دس ٔب ٜػپتبٔجش
 2003ث 615/83 ٝوئّٛتش ٔشثغ سػيذ ٜاػت و ٝاص ٔب ٜػپتبٔجش ػبَ  1191تب
ػپتبٔجش ٔ 2003يالدي  187/06وئّٛتش ٔشثغ وبٞؾ پيذا وشد ٜاػتٕٞ ،چٙيٗ
ٔمذاس ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف دس ٔب ٜػپتبٔجش ٔ 2011يالدي ثشاثش ثب  601/83وئّٛتش
ٔشثغ ثٛد ٜو٘ ٝؼجت ثٔ ٝب ٜػپتبٔجش ٔ 2011يالدي ث 201/03 ٝوئّٛتش ٔشثغ
وبٞؾ پي ذا وشد ٜاػتٔ .ؼبحت ػطٛح ثذ ٖٚپٛؿؾ ثشف دس ٔب ٜآٚسيُ 2011
ٔيالدي ثشاثش  1435/66وئّٛتشٔشثغ ثٛد ٜو٘ ٝؼجت ث ٝػبَ ٔ1991يالدي 753/59
وئّٛتشٔشثغ افضايؾ پي ذا وشد ٜاػتٔ .مذاس ػطٛح ثذ ٖٚپٛؿؾ ثشف دس ػپتبٔجش
ػبَ ٔ 2011يالدي  1813/67وئّٛتش ٔشثغ ثٛد ٜاػت و٘ ٝؼجت ث ٝػپتبٔجش ػبَ
ٔجٙب (1035/51 )1991وئّ ٛتش ٔشثغ افضايؾ پيذا وشد ٜاػت.

مىابع
ـ احٕذي ٔ ،حٕٛد ،داٚٚد ػبؿٛسِٟٔ ٚ ٛذي ٘بسٍ٘ي فشد ( ،)1391تغييرات زماوي -مكاوي
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ٔ ،ETM+دّٝي ػٙدؾ اص دٚس  GIS ٚايشاٖ ،ػبَ چٟبسْ صٔؼتبٖ  ،91كق -68
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ـ اسؿذ ،كبِح؛ ٔشيذ ،ػؼيذ ٞ ٚبدي ٔيشاثٛاِمبػٕي ( ،)1386بررسي ريوذ تغييرات
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ارضذ ،اػتبد سإٙٞب ٔحٕٛد خؼشٚي ،دا٘ـٍب ٜػيؼتبٖ ٚ

ثّٛچؼتبٖ.

ـ پشٕٞت ،خٟبٌيش ( ،)1384مذل تًزيعي رياواب حاصل از ريب برف با استفادٌ از دادٌ -
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خرسان زرد کًٌ بختياري بٍ يسيلٍ تصايير ماًَارٌائ ،دّٝي ػّ ْٛصٔيٗ ،ثٟبس ،88
ػبَ ٞدذ ،ٓٞؿٕبس ،71 ٜكق. 172-167
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خّذ ٞفتٓ ،ؿٕبسٜي چٟبسْ ،كق .25-37
ـ فتبحي ،اثشاٞيٓ ٔ ٚديذ ٚطيف ٝدٚػت ( ،)1390برآيرد دماي سطح برف ي گسترٌ
پًضص برف با استفادٌ از تصايير سىجىذٌ ( MODISمطالعٍي مًردي حًضٍَاي
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 ،1390ؿٕبسٜي 102؛ .17423 -17403
ـ لٙجشپٛسٔ ،حٕذسضب ( ،)1381کاربرد سىجص از دير در تعييه پارامترَاي َيذريلًشيكي

برف در مىاطق کًَستاوئ ،دّٝي ػّٕي  ٚفٙي ػبصٔبٖ ٛٞاؿٙبػي وـٛس٘ ،يٛاس،
ؿٕبسٜي .45 ٚ 44
ـ ِشػتب٘ي ،لبػٓ  ٚػّي ؿٟشيبس ( ،)1390کاربرد  ENVIدر سىجص از دير (تحليل ي

تفسير تصايير ماًَارٌاي)٘ ،ـش ا٘تخبة.
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