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چکيده
پوشش برف يک پديدهي مهم هيدروژئومورفولوژيکي است ،آب ناشي از ذوب برف يک منبع
حياتي در تغذيهي آبهاي زير زميني در بسياري از نقاط جهان بوده و سهم چشمگيري در
سيالب رودخانهها دارد .برف يکي از فاکتورهاي مهم کنترلکنندهي هيدرو اقليم هر ناحيهي
جغرافيايي است که تابع عوامل هيدروژئومورفولوژيکي مانند شيب و جهت دامنه است .تحقيق
اخـير در فنآوري سنجش از دور ،تـرکيب مناسبي را از تحليلها و تعيين سهم شيب وجهت
دامنه و تغييرات دما و بارش در بررسي پوشش برف در ارتباط با مدلهاي هيدرولوژيکي در
اختيار قرار ميدهد ،بر اين اساس براي تشخيص سهم ناهمواريها (جهت و ميزان شيب دامنه)
در ريزش برف در دو طرف دامنه شمالي و جنوبي کوهستان الوند از تلفيق مدل  NDSIو مدل
همسازها استفاده گرديد ،نتايج نشان ميدهد دامنهي شمالي منطقهي مورد مطالعه (حوضهي
آبريز عباسآباد) هفت درصد بارش برف بيشتري نسبت به دامنهي جنوبي دريافت ميکند .تأثير
دامنه در ميزان پوشش برف را مدل آماري همسازها نيز تأييد ميکند ،چنانچه بر اساس يافتهها
اين مدل مقدار واريانس همساز دوم در دامنهي شمالي الوند (حوضهي آبريز عباسآباد) 50
درصد و در دامنه جنوبي آن (حوضهي آبريز تويسرکان رود)  56درصد است و علت آن دريافت
کمتر انرژي خورشيد و سرماي بيشتر دامنهي شمالي در حوضهي آبريز عباسآباد است.
 -6استاديار گروه جغرافيا ،آب و هواشناسي دانشگاه سيدجمالالدين اسدآبادي ،همدان ،ايران (نويسنده مسئول).
Email:z.maryanji@gmail.com

 -5مربي گروه مهندسي نقشهبرداري دانشگاه سيدجمالالدين اسدآبادي ،همدان ،ايران.
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همچنين ميزان برف در منطقهي تحت تأثير عواملي نظير شيب دامنه ،متغير بوده است .بهطور
کلي بر اساس يافتهها ميتوان گفت روند پوشش برف در دو طرف دامنهي الوند در دههي اخير
رو به کاهش است و ميتواند چالش زيست محيطي منطقه در سالهاي اخير باشد.
کلمات کليدي :عوامل هيدروژئومورفولوژيکي ،تصاوير ماهواره لندست. NDSI ،

مقدمه
پوشش برف و تغييرات زماني آن از پارامترهاي اساسي در مطالعات هيدروژئومورفولوژيکي
و اقليمشناسي در مناطق با عرض جغرافيايي باال و متوسط ميباشد .برف يکي از اشکال
مهم بارش در چرخهي هيدرولوژي مناطق کوهستاني بوده که در تأمين منابع آب
آشاميدني و کشاورزي نقش ارزنده ايفا ميکند .برف با نمايش اطالعات تغيير اقليم،
نقش مهم و حساسي در چرخهي آبي زمين دارد .مطالعه برف به عنوان يکي از منابع
پايدار تأمين آبهاي سطحي و زير سطحي در کشور ما همواره مورد توجه بوده است
(حقيزاده و همکاران.)6931 ،
امروزه استفاده از ابزار مهم سنجش از دور براي فهم عوامل پيچيدهي محيطي برف
در مقياس محلي و جهاني کاربرد فراوان دارد .ابزارهاي تصويرساز سنجش از دور ،اندازه
گيريهاي مهمي را در اين زمينه فراهم ميکند .در زمينه برف سامانههاي سنجش از
دور ضرورت و اهميت زيادي براي تهيهي شواهد مستقيم تغيير اقليم دارد .همچنين
سنجش از دور براي فراهم کردن داده هايي که ميتوانند در مدلهاي تخمين و پيشبيني
تغييرات استفاده شوند نيز اهميت زيادي دارد .مطالعه برف بر مبناي تصاوير ماهوارهاي
همواره مورد توجه محققان بوده است ،در اين زمينه ميتوان به کارهاي تحقيقي زير
اشاره نمود ،پاراجکا 6و بلوش )5660( 5قابليت تهيهي نقشهي برف بر مبناي تصاوير

1- Parajka, J.
2- Blöschl, G.
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موديس 6را مورد بررسي قرار دادند .همچنين در رابطه با استفاده از سنجندهي موديس
در توليد نقشهي برف ميتوان به کار ژانگ و همکاران )5666( 5اشاره نمود .نيکو مولگ
و همکاران ( )5666بر مبناي تصاوير سنجندهي موديس ماهوارههاي ترا 9و آکوا 4به
کاهش سهم پيکسلهاي ابر در تصاوير پرداخته و در نتيجه دقت شناسايي برف را
افزايش دادند اين افراد از تصاوير سنجنده  1ETM+ماهواره لندست 1جهت ارزيابي دقت
عملکرد روش پيشنهادي خود استفاده نمودند ،مشابه اين کار در ايران توسط باصري نام
و همکاران ( )6934انجام شده است .استفاده از شاخص تشخيص برف تحت عنوان
 1NDSIدر تحقيقات شناسايي پوشش برف بر مبناي تصاوير ماهوارهاي بسيار مورد
استفاده قرار گرفته است که ميتوان به کارهاي مختلفياشاره نمود( .رايگاني و همکاران،
6901؛ شفيعزاده مقدم6910 ،؛ اميني و همکاران6931 ،؛ خسروي.)6939 ،
عالوه بر اين برف از جنبههاي گوناگوني همواره مورد توجه محققان بوده است .در
تحليل شرايط ريزش برف بيشتر عوامل هواشناختي نظير پروفيل عمودي دما (جو سطح
زمين و جو باال) ،شبنم و ...مورد توجه بوده است (زينيوند و همکاران.)403 :5663 ،
ماتسوا و ساسيو )6306( 0با بررسي شرايط ريزش برف در مناطقي از کشور ژاپن بهترين
دماهاي شروع ذوب برف را دماهاي بين  6تا  5درجه سانتيگراد معين نمودند .جنيفر
مورن3و همکاران ( )5660به شناسائي و معرفي الگوهاي آب و هوايي بزرگ مقياس مؤثر
بر تنوع بارش برف در شرق اياالت متحده پرداختند .هاگ مارك و الورسون)6331( 66
دماي باالتر از ي خبندان ،دماي مرطوب و خشک و بخار آب موجود در جو را از عناصر
1- MODIS
2- Zhang, Y.
3- Terra
4- Aqua
5- Enhanced Thematic Mapper Plus
6- Landsat
7- Normalized Difference Snow Index
8- Matsuo, T., Sasyo, Y.
9- Jennifer Morin
10- Häggmark, L. Ivarsson, K-I.
11- YE Baisheng
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مهم در ذوب برف برميشمارد .يي بيشينگ و همکاران )6333( 6تأثير دما بر ذوب برف
و دبي رودخانهها در مناطق يخچالي چين را بررسي نمودند .حامد آصف 5و همکاران
( )5661به کمک معادالت غيرخطي و مدل  SCSبا اتکا بر بيالن انرژي ورودي و
واکنش سطوح پوشيده از برف مدلي را براي تخمين ذوب برف ابداع نمودند .ژانگ يي
چي 9و همکاران ( )5661با توجه به گراديان دما -ارتفاع ،نقش دماي حداکثر روزانه با
تأخير  65ساعته در ذوب برف را مؤثرتر از متوسط دما ميدانند .سانجاي کامور 4و
همکاران ( )5663به منظور شبيهسازي ذوب برف و رواناب حاصل از آن در حوضههاي
کوهستاني از متوسط درجه حرارت بيشتر از صفر درجه سانتيگراد و بارش استفاده
نمودند .در ايران نيز زينيوند ( )5663به کمک مدل فيزيکي بيالن انرژي تابشي با طول
موج بلند و پوشش آسمان را در ذوب برف مؤثر دانسته و از آن جهت برآورد سيالب
استفاده کردند .خسروي و همکاران ( )6931به بررسي تغييرات سطوح پوشش برف در
ارتفاعات زردکوه بختياري با استفاده از سنجش از دور پرداختند .قائمي و مريد ()6919
با تحليل برف در حوضهي رودخانه دماوند دماي  9درجه سانتيگراد و کمتر را جهت
ريزش برف و مقدار آب معادل برف را  5برابر متوسط حداکثر دما و  4برابر متوسط دما
مشخص نمودند ،مصيبي ( )6910استفاده از متوسط دماي ماهانه و حداکثر متوسط دما
را جهت بر آورد تخمين ذوب برف مناسب دانسته است .رحيمي ( )6901با کمک روش
درجه-روز دماهاي بيشتر از  5درجه باالتر از صفر را موثر دانستهاند .مهمترين نوآوري اين
تحقيق مشخص نمودن اثر تغييرات دما بر ريزش برف با استفاده از دادههاي دماي سطح
زمين با بررسي برف در دامنه شمالي و جنوبي کوهستان الوند طي يک دورهي زماني ده
ساله (در بازهي زماني اسفند ماه) و تعيين سهم عوامل هيدروژئومورفولوژيکي نظير شيب
و جهت دامنه در پوشش برف است.

1- Hamed Assaf
2- Zhang YiChi
3- Sanjay Kumar Jain
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مواد و روشها
ـ منطقهي مورد مطالعه

منطقهي مورد مطالعه کوهستان الوند در ميانهي استان همدان و حد طبيعي بين
حوضهي آبريز عباسآباد در دامنهي شمالي و حوضهي آبريز تويسرکان رود در دامنهي
جنوبي است .جهت اين کوهستان از شمال غربي به جنوب شرقي است و استان همدان
را به دو نيمهي شمالي و جنوبي تقسيم ميکند .شکل ( )6موقعيت کوهستان الوند را
نشان ميدهد.

شکل ( )1منطقهي مورد مطالعه ،کوهستان الوند واقع در مرکز استان همدان

ـ کاربرد مدل  NDSIو تصاوير ماهوارهاي لندست

در اين تحقيق بر پايهي تصاوير ماهواره لندست  1، 1و  0و با استفاده از دادههاي
موجود در باندهاي مرئي و مادون قرمز به استخراج اطالعات برف بر مبناي شاخص
 NDSIپرداخته شده است .در ماهوارهي لندست  1از اطالعات سنجنده  ،6TMدر
ماهوارهي لندست  1از اطالعات سنجنده  ETM+و در ماهواره لندست  0از اطالعات
سنجندهي  5OLIاستفاده شده است .براي همهي تصاوير پس از تصحيحات اتمسفري با
1- Thematic Mapper
2- Operational Land Imager
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استفاده از مدل  ،6FLAASHميزان بازتابندگي 5در باندهاي سبز و مادون قرمز موج
کوتاه محاسبه شده است و بر مبناي اي ن اصل که پوشش برف در باند سبز بازتابش به
شدت بااليي داشته و در باند مادون قرمز موج کوتاه 9اين بازتابش بسيار پايين خواهد
بود ،شاخص  NDSIبا استفاده از رابطه ي ( )6براي تهيهي نقشهي برف بر روي تصاوير
اعمال شده است:
رابطهي ()6
رابطهي ()6
باند مادون قرمز کوتاه

 :ميزان بازتابندگي در باند سبز،

 :ميزان بازتابندگي در

استفاده از شاخصهاي نسبتي نظير  NDSIاثر توپوگرافي را بر نتيجه حاصل به
شدت کاهش خواهد داد ،يکي ديگر از مواردي که اين شاخص را مورد تأثير قرار خواهد
داد وجود ابر در تصاوير است که در اين تحقيق با توجه به پوشش کامل ابر بر روي
منطقهي مورد مطالعه در سه مقطع زماني از ده مقطع مورد بررسي ،در اين مقاطع زمان
اخذ تصوير با کمي جابجايي نسبت به ساير زمانها مورد بررسي قرار گرفت.
ـ کاربرد مدل همسازها و روشهاي آماري

در اين مطالعه از دادههاي دما و برف در ايستگاه همديد ،همدان فرودگاه و تويسرکان
استفاده شده است .به منظور دستيابي به اهداف تحقيق ،دورهي آماري انتخاب شده
برابر با  66سال ( )5661-5661ميباشد .جهت بررسي نقش کوهستان الوند در ريزش
برف در دو دامنهي شمالي و جنوبي و تغييرات رژيم ريزش برف در دامنهي بادگير و باد
پناه الوند از تحليل فوريه (همسازها) استفاده شد .بدين منظور با استفاده از ميانگين

1- Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes
2- reflectance
3- SWIR: Short-wavelength infrared
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ماهانه بارش برف به سانتيمتر با کاربرد سريهاي فوريه به تحليل همسازهاي بارش
برف و رفتارهاي تناوبي و تغييرات زماني آن پرداخته شد.
اين تحليل به کمک يک سري زماني در رابطهي ( )5نشان داده شده است( :تاراونه،6
:)5669
رابطهي ()5


it 


n
2
2

X t  X   ai cos
it  bi sin
T
T
i 1 

رابطهي ( )5را يک الگوي فوريه گويند .ضروري است يادآوري شود که هر چند
نمايش فوريه (يک دنباله متناهي) مقولهاي صرفاً رياضي است ولي تعيين آن با تعداد
معدودي از همسازها است که به لحاظ آماري معنيدار بوده و تقريب خوبي به دست
ميدهد .الگوي فوري ه در تعيين حالت کلي رفتار جو اهميت بسياري داشته در حقيقت
غالباً تـعداد کمي از همسازها براي بيان رفـتار يک عـنصر اقليمي کـفايت مـيکند
(رابسون.)6331 ،5
رابطهي ( )5نمايش فوريه سري زماني ( )X1, X2, X3…Xnاست .همانگونه که در
رابطهي ( )5ديده ميشود ،مؤلفههاي سينوسي وکسينوسي حول يک ميانگين ثابت
رفتار سري را تعيين ميکنند .چنان که آشکار است الگوي فوريه را نيز ميتوان به عنوان
يک الگوي رگرسيون خطي در نظر گرفت که در آن تعداد ضرايب رگرسيون برابر طول
سري ميباشد.
در رابطهي ( ai )5و  biضرايب فوريه ناميده ميشوند و همانند يک رگرسيون چند
متغيره با استفاده از روش کمترين مربعات خطا به دست ميآيند .اين ضرايب با استفاده
از رابطهي ( )9و ( )4محاسبه ميشوند (تاراونه.)5669 ،

1- Tarawneh
2- Robeson
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رابطهي ()9
رابطهي ()4

2 N 1
N
 2 
xt cos it , i  1,2,....

N t 1
2
 12 
N 1
2
N
 2 
bi   xt sin it , i  1,2,....
N t 0
2
 12 
ai 

شکل ()2تصاوير مرئي و نقشهي پوشش برف براي منطقهي مورد مطالعه در بازهي زماني ده ساله از  2002تا
2012

بحث و نتايج
ـ تفسير تصاوير ماهوارهاي

پس از اعمال تصحيحات اتمسفري ،راديومتريکي و هندسي بر روي تصاوير اخذ شده
شاخص تفاضلي نرمال شده برف براي تصاوير مختلف استخراج شد .منطقهي مورد مطالعه
بر مبناي مدل رقومي ارتفاعي 6به دو قسمت الوند شمالي و جنوبي تقسيمبندي شده است
1- DEM: Digital elevation model
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و ارتفاعهاي  6346الي  9116متري در منطقهي مورد بررسي قرار گرفته است .شکل
( )5پردازشهاي مذکور و استخراج نقشه برف براي منطقهي مورد مطالعه را نشان ميدهد.
يکي از عوارض و پديدههاي اثرگذار بر پوشش برف ،اثـر کوهستان يا توپوگـرافي
منطقه ميباشد .تودههاي هوا با توجه به ارتفاعشان ممکن است به وسيلهي کوه متوقف
شده ،تغيير جهت داده و يا از کوه عبور کنند ،لذا خواص اين تودهها و وضع هواي قابل
انتظار از آنها قبل از هر چيز به وسيله حرکات صعودي اجباري در دامنهي کوهها کنترل
ميشود .جهت مطالعهي نقش ارتفاع و مقايسه جهت دامنه در پوشش برف از تصاوير
مرئي محدوده (ماهواره لندست) و مدل  NDSIاستفاده شد .بر اساس يافتههاي مدل
جدول ( )6حوضهي آبريز تويسرکان رود برف کمتري ( 15درصد) نسبت به حوضهي
آبريز عباسآباد ( 13درصد) دريافت ميکند با اينکه تودهي هواي مرطوب ضمن صعود
در دامنهي غربي ارتفاعات الوند ،باعث بارش بيشتري نسبت به دامنهي شرقي آن
ميگردد ،اما دماي ايستگاه همدان به دليل قرار گرفتن در دامنهي شمالي الوند و
دريافت کمتر انرژي خورشيد سردتر از ايستگاه تويسرکان است و اين باعث ميشود
ريزش برف در دامنه شمالي مشهودتر از دامنه جنوبي باشد (شکل .)5
جدول ( )1درصد پوشش و مساحت برف براي منطقهي مورد مطالعه در بازهي ده ساله
تاريخ اخذ
تصوير

درصد
ماهواره

مساحت پوشش

درصد

مساحتپوشش

درصد

سنجنده پوشش برف برف الوندشمالي پوشش برف برف الوندجنوبي پوشش

ETM+ Landsat 7 5661065
ETM+ Landsat 7 5661066
ETM+ Landsat 7 5660069
Landsat 5 5663065

TM

Landsat 5 5666065

TM

ETM+ Landsat 7 5666066
ETM+ Landsat 7 5665065
ETM+ Landsat 7 5669065
Landsat 8 5664065

OLI

Landsat 8 5661065

OLI

الوند شمالي

(مترمربع)

الوند جنوبي

(مترمربع)

39039
30014
96055
39014
61014
30000
11061
91094
35041
11016

404،115،466
160،191،666
611،311،166
409،061،166
36،149،166
166،531،966
991،514،966
605،901،666
411،641،166
944،541،966

00093
39015
55061
31096
55090
39011
16034
91061
19016
15016

465،613،166
451،961،166
666،904،566
445،116،166
666،061،666
451،141،066
596،165،966
613،366،966
503،951،166
504،114،466

مساحت
پوشش برف

برف الوند الوند (مترمربع)

36099
31050
51046
31045
63006
31093
10043
91051
10034
14010

001،095،666
394،049،166
511،993،066
351،410،666
635،916،166
391،341،666
111،311،166
945،501،966
111،411،666
153،656،166
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ـ بررسي ميزان شيب منطقه در دامنهي شمالي و جنوبي الوند

با استفاده از مدل هاي رقومي ارتفاع که خود ميتوانند حاصل پردازشهاي زوج تصوير
باشند ميتواند ميزان شيب در مناطق مختلف را برآورد نمود ،در اين تحقيق بر پايهي
مدل رقومي ارتفاعي استر ،شيب در دامنهي شمالي و جنوبي کوهستان الوند مورد
بررسي قرار گرفت که از نتايج آن ميتوان به شيب متوسط  %31093معادل 49031
درجه در دامنهي شمالي و شيب متوسط  %643063معادل  11061درجه در دامنهي
جنوبي الوند اشاره نمود ،نتايج ،شيب باالتر در دامنهي جنوبي را نمايش ميدهند ،شکل
( )9از مقايسه ميزان پوشش برف در دامنهي شمالي و جنوبي ميتوان دريافت که همواره
ميزان پوشش برف در دامنهي شمالي بيش از دامنهي جنوبي در طول دورهي بررسي ده
ساله بوده است ،به نظر مـيرسد مهمترين عامل اين پديده جهت تابش نـور خورشيد
ميباشد ،البته شيب کمتر دامنهي شمالي را نيز ميتواند عامل ديگر آن برشمرده شود
زيرا در شيب کمتر روان آبها با سرعت کمتري مسير خود را طي کرده و ماندگاري
بيشتر برف در دامنه را موجب شوند (امانيان و همکاران.)6931 ،

شکل ( )3نقشهي شيب دامنهي شمال و جنوبي الوند
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ـ تغييرات دادههاي دما در منطقهي مورد مطالعه

به منظور بررسي و شناسائي وجود هر گونه روند ،بينظميها و نوسانات در سريهاي
زماني ،ابتدا نمودار دادههاي حداقل ،حداکثر در فصل زمستان در ايستگاه همدان
وايستگاه تويسرکان ترسيم شده و خط روند مربوطه آن مشخص گرديد .شکل ()4
نمودار خطي نوسانات دما حداقل و حداکثر در فصل زمستان را در طي دورهي آماري
مورد مطالعه نشان ميدهد .همانگونه که شکل ( )4نشان ميدهد ،حداقل و حداکثر دما
در فصل زمستان افزايش يافته است .اين روند تند افزايشي در دماي فصل زمستان و
کاهش ريزش برف نشانگر اثرات تغيير اقليم و گرمايش جهاني در منطقهي مورد مطالعه
است .شکل ( )4نمودار تغييرات حداقل ،حداکثر در فصل زمستان در ايستگاههاي مورد
بررسي را نشان ميدهد .در ده سال اخير تغييرات ناگهاني در روند مشاهده ميشود و
شيب تغييرات قابل تامل است .به طوري که در ده سال اخير کاهش ريزش برف و
گرماي نسبي هوا در فصل زمستان در منطقه مشهود ميباشد (شکل .)1

شکل ( )4ميزان روند حداقلهاي دما ،در ايستگاه همدان و تويسرکان
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ادامهي شکل ( )4ميزان روند در حداکثرهاي دما در فصل زمستان در ايستگاه همدان و تويسرکان
()2002-2012

شکل ( )2ميزان تغييرات درصد برف در دامنهي شمالي و جنوبي الوند در اسفند ماه ()2002-2012

ـ آشکارسازي تغييرات ريزش برف در دامنهي الوند با استفاده از تحليل همسازها

در اين مقاله دو همساز اول مورد استفاده قرار گرفته است تا تغيير پذيري الگوهاي
ري زش برف را تفسير نمايد .اولين همساز يک موج است که تمام دوره را پوشش ميدهد
و هر تغيير کوچکي نميتواند با اين همساز نشان داده شود .فراواني اولين همساز
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(

1
12

ماه) است در حالي که فراواني دومين همساز

( 2
12

010

ماه) است که ميتواند جزئيات

بيشتري را توضيح دهد .با تحليل سهم واريانس همسازهاي مختلف بارش برف از منابع
مختلف تعيين و با تحليل دامنهي مقدار حداکثر ريزش برف مشخص و نيز زمان وقوع
حداکثر بارش برف تخمين زده ميشود.
مقدار واريانس در همساز اول بيانگر سهم منطقه از سيستمهاي برونمرزي و
سينوپتيک است که خارج از مرزهاي ايران در فصل زمستان تشکيل ميشود و بر اقليم
منطقه اثر ميگذارد (مانند تودههاي هواي قطبي-جبهه قطبي تأثير رطوبت درياي
مديترانه توسط امواج کوتاه و بادهاي غربي) .در حالي که همساز دوم نشاندهندهي
تأثير ارتفاعات بر آب و هواي منطقه است .مقدار واريانس همساز دوم در دامنهي شمالي
قابل مالحظه است ،مقدارآن 50درصد ميباشد و بيانگر تأثير توپوگرافي بر بارش برف
منطقه است که با افزايش ارتفاع کاهش دما و صعود اجباري تودههاي هوا در فصل پاييز
در دامنهي الوند و تبديل نزوالت جوي به برف قابل توجيه است و نشان ميدهد علت
ريزش برف تا  50درصد مربوط به ارتفاع و توپوگرافي دامنه شمالي الوند است .اين در
حالي است که در حوضهي تويسرکان رود اين مقدار به  56درصد کاهش مييابد يعني
ارتفاعات شمالي الوند در ريزش برف به طور مؤثرتري عمل ميکند .جدول ( )5اطالعات
همسازهاي اول تا سوم ريزش برف درايستگاه همدان و تويسرکان را نشان ميدهد.
جدول ( )2اطالعات همسازهاي اول تا سوم ريزش برف درايستگاه همدان وتويسرکان
ايستگاه

همساز

ai

bi

Ai

i

ti

vi

PVRi

CPVRi

تويسرکان

6
5

61/0
6/15

1/0
6/10

60/5
66/0

55/6
46/0

6/1
6/41

611
41/4

19/1
56/3

16/1
34/1

همدان

6
5

66/4
4/3

4/9
4/1

66/5
1/0

55/4
49/5

6/01
6/11

19
59/1

11/0
50

11/0
35/0
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نتيجهگيري
کوهستان الوند شاخه ايي از رشته کوه زاگرس است که از داخل استان همدان عبور
ميکند و داراي قلل مرتفع و بلندي است ،از پديدههاي هواشناسي حاصل از اين رشته
کوه وزش بادهاي شديد و کوالك برف و از پديدههاي ژئو اقليمي آن ميتوان به ريزش
بهمن اشاره نمود .حوضههاي آبريز عباسآباد وتويسرکان رود بيشتر از کوهستان الوند
اثر ميپذيرند (برهاني.)6905 ،
جهت دامنهها نقش مهمي درتوزيـع مکاني پوشش برفي در کوهستان الوند دارد.
اين مطالعه با بررسي ويژگيهاي پنهان دادههاي اقليمي از طريق تحليل همسازها و
عوامل هيدروژئومورفولوژي نظير شيب و جهت دامنه در تصاوير ماهوارهاي نشان داد سهم
دامنهي شمالي در ريزش برف بيشتر از دامنههاي جنوبي است که مقدار قابل توجه آن
در همساز دوم و کاهش نسبي دما و ريزش برف ميباشد .دامنههاي شمالي در نيمکرهي
شمالي سردتر است و دامنههاي آفتاب گيرجنوبي گرماي بيشتري را نسبت به دامنههاي
که در مقابل تابش مستقيم آفتاب قرار ندارند ،دريافت ميکنند (کاوياني و عليجاني،
 )6919ميزان درصد برف در شاخص  NDSIو دادههاي تصاوير ماهوارهاي نيز در دو
طرف دامنهي الوند اين واقعيت جغرافيايي را تأييد ميکند و همچنين کارايي اين
شاخص را در بررسي پوشش برف نشان ميدهد.
نتايج پژوهش ثقفيان و سيما در پيشبيني احتمال مکاني وقوع برف با استفاده از
تصاوير ماهوارهاي نشان ميدهد که مدل زنجيره مارکوف و دادههاي ماهوارهاي توانايي
پيشبيني سطوح برفي در دامنههاي برفگير زاگرس را دارد (ثقفيان.)6939 ،
همچنين شيب کمتر دامنهي شمالي ميتواند عامل ديگري براي پوشش بيشتر برف
باشد زيرا در دامنهي شمالي با شيب کمتر ،روان آبها با سرعت کمتري مسير خود را
طي کرده و ماندگاري بيشتر برف در دامنهي شمالي را موجب ميشوند (امانيان،
.)6931
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صراف و هـمکاران نيـز در پـژوهشي بـه بررسي رابطهي بين بارش و تـوپوگرافي در
دامنههاي شرقي و غربي کوهستان تالش پرداختند آنها دريافتند که دامنههاي شرقي
تالش بيش از دامنههاي غربي بارش دريافت ميکند و اثر متغيرهاي توپوگرافي با جهت
جغرافيايي تغيير ميکند (صراف و همکاران.)6900 ،
به طور کلي نتايج ،ويژگي پنهان افزايش دما وکاهش ريزش برف را در دادهها نشان
ميدهد و پردازش تصاوير ماهوارهاي نيز اين واقعيت را تأييد ميکند .با توجه به اينکه
الوند از لحاظ اقليمي جزء مناطق سرد و کوهستاني کشور ميباشد و پايداري محيط
طبيعي در آن منوط به پايداري نسبي اقليم است لذا به نظر ميرسد جهت نيل به
توسعهي پايدار و آمايش سرزمين در اين منطقه ميبايستي در برنامهريزي منطقهاي
تغييرات اقليمي و از جمله تغييرات و کاهش ريزش برف در بلندمدت لحاظ گردد.

011

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،06پاييز 0931

منابع
 -امانيان ،نصرتاهلل؛ گرانيان ،مهدي؛ طالبي ،علي و محمدرضا هاديان ( ،)6931تأثير پالن و

نيمرخ شيب بر آستانه شروع رواناب ،نشريهي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران ،شمارهي
 ،93صص.661-666
 اميني ،ياسر؛ عليپور ،عباس؛ هاشمي ،سيدمصطفي ،و سجاد باقري سيدشکري (،)6931برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مديريت منابع آب با استفاده از دادههاي
سنجش از دور مايکروويو غيرفعال به روش شبکههاي عصبي مصنوعي و تکنيکهاي

رگرسيون چندگانه ،فصلنامهي اطالعات جغرافيايي (سپهر) ،شمارهي  ،665صص .06-11
 -باصري نام ،سجاد؛ اسماعيلي ،علي و مريم دهقاني ( ،)6934ارائه الگوريتم جهت بهبود دقت

نقشهي پوششي برف با استفاده از تصاوير موديس ،نشريهي مهندسي فناوري اطالعات
مکاني ،شمارهي نخست ،بهار .6934
 برهاني ،رضا ( ،)6905تهيهي اطلس باد استان همدان به منظور برنامهريزي محيطي ،طرحتحقيقاتي مرکز تحقيقات هواشناسي استان همدان.
-ثقفيان ،بهرام و سميه سيما ( ،)6939پيشبيني احتمال مکاني وقوع برف با استفاده از داده-

هاي سنجش ازدور وزنجيره مارکوف مرتبه يک ،مجلهي سنجش از دور و  gisايران،
شمارهي  ،5صص.43-14
 حقيزاده ،علي؛ کياني ،آرمان و ميالد کياني ( ،)6931ارزيابي کارايي روشهاي زمين آماريبه منظور برآورد توزيع مکاني عمق و چگالي برف در مناطق کوهستاني (مطالعهي

موردي :حوضهي آبخيز گوش باال مشهد) ،هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،65صص -11
.41
 خسروي ،محمود؛ طاوسي ،تقي؛ رئيسپور ،کوهزاد و محبوبه اميدي قلعه محمدي (،)6931بررسي تغييرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات زردکوه بختياري با استفاده از سنجش

از دور ،هيدورژئومورفولوژي ،شمارهي  ،65صص .51-44

011

...بررسي نقش عوامل هيدروژئومورفولوژيکي و تغييرات اقليمي در ميزان

 تهيهي نقشهي مخاطرات بهمن با دادههاي ماهوارهاي و مدل،)6939(  عباس، خسروي-

.96-51  صص،03  شمارهي،) فصلنامهي اطالعات جغرافيايي (سپهر،ارتفاعي رقومي
 بررسي رابطه بين بارش وتوپوگرافي در دامنههاي شرقي،)6900(  پريچهر، مصري علمداري-

،91  شمارهي، مجلهي جغرافيا و برنامهريزي محيطي،و غربي منطقهي کوهستاني تالش
.19-04 صص
-Häggmark, L. Ivarsson, K-I. (1997), MESAN Mesoscaling analysis, SMHI
RMK, No. 75, PP.21-28.
-Kirkyla K. & Sultan Hameed (1989), Harmonic analysis of the seasonal
cycle in precipitation over the United States: a comparison between
observations and General Circulation Model, American
Meteorological Society, No.11794, PP.1463-1475.
-Matsuo, T., Sasyo, Y. (1981), Non-melting phenomena of snowflakes
observed in sub saturated air below freezing level, Journal of the
Meteorological Society of Japan, No, 59, PP.26-32.
-Mölg, N., Rastner, P., Irsara, L., Notarnicola, C., Steurer, C. & Zebisch, M.
(2010), Multi-temporal modis snow cover monitoring over the alpine
regions for civil protection applications, in 30th EARSel symposium,
31st May–3rd June 2010.
-Parajka, J. & Blöschl, G., (2008), The value of modis snow cover data in
validating and calibrating conceptual hydrologic models, Journal of
Hydrology, Vol. 358, PP.240-258.
-Zhang, Y., Yan, S. & Lu, Y. (2010), Snow cover monitoring using modis
data in Liaoning Province, Northeastern China, Remote Sensing, Vol.
2, PP.777-793.

