
 فصلنامه( )دو 1971 پایيز و زمستان -87، 87 شماره، نيوارمجله علمي و فني 

خیز ایران با استفاده از روند تغییرات پوشش برف در مناطق برف

 مدیسهای سنجنده داده
 

 9حسين ملکوتی ،2، ابوالحسن غيبی1هادی ابراهيمی

 ، دانشگاه هرمزگانکارشناس ارشد هواشناسی -1

 ندانشگاه هرمزگا ،استادیار گروه فيزیک -9و  2

 

 چکیده
وشيده از برف یکی از فاكتورهاي كليدي سطوح پ به خصوص ،برآورد پارامترهای برف

و مهم در ميزان بودجه تابشي زمين، مطالعات منابع آب و تغيير اقليم محسوب 

به طور شدید برف  بارشغربی کشور،  . در مناطق وسيعی از نيمه شمالی و شمالشودیم

منجر به خطراتی نظير جاری شدن سيالب، در اثر ذوب سریع برف، و همچنين معمول 

تغيير در ميزان پوشش برف منجر به تخریب محصوالت کشاورزی در اثر نوسان دمای خاک 

. در نتيجه، آشکارسازی ناحيه پوشيده از برف یک ابزار شودیمو نوسانات سپيدایی 

تغيير  مطالعهها و رای شناخت این اثرات و جلوگيری از خطرات احتمالی آنبمهم 

. به طور معمول از دو ناحيه طيف رودیمشمار ه اقليم در آن مناطق ب

نزدیک و )ب( فروسرخ دور و ریزموج، برای  فروسرخالکترومغناطيسی، )الف( مرئی و 

های . امروزه دادهشودیمی سنجش از دور استفاده هاسامانههای برف در توليد نقشه

سنجش از دور، اطالعات مکانی و زمانی کاملی از پوشش برف برای مناطق وسيعی از 

. این مقاله به بررسي نتایج حاصل از آشکارسازی پوشش برف کنندیمهان را فراهم ج

. براي این پردازدیمی سنجنده مدیس اماهوارههای در کشور با استفاده از داده

( 2010تا  2001ساله )در یک دوره ده (MOD10_L2)منظور، محصول روزانه پوشش برف مدیس 

ساله پوشش برف رف بکار رفته است. نتایج روند دهبرای نمایش نواحی پوشيده از ب

خيز کشور طي ده سال گذشته کاهش دهد که در تمامی مناطق كوهستاني و برفنشان می

 چشمگيري در بارش برف روی داده است.

 

 .آشکارسازی پوشش برف، سنجش از دور، سنجنده، مدیس، ایران کلمات کلیدی:
 

 مقدمه 

ه ب ،برآورد پارامترهای برف

سطوح پوشيده از برف یکی  خصوص

از اجزاء کليدی مطالعات منابع 

. شودیمآب و تغيير اقليم محسوب 

پوشش برف در مناطق وسيعي از 

رغم غير قابل سطح زمين علي

اد و صدسترس بودن، كشاورزي، اقت

 ريتحت تأث به شدتاقليم را 

. آب در بيش از یك دهدیمقرار 

به ششم از مناطق خشكي زمين 

یی كه از ذوب هارودخانه لهيوس

 .شودیم نيتأم شوندیمبرف تغذیه 

ذوب برف در اوایل بهار منبع 

اصلی رطوبت خاك و آب برای بخش 

بخش اعظم نزوالت . کشاورزی است

ی شمالی کشور كه هاقسمتجوي در 

توليدکننده عمده پنبه، خشکبار، 

به ، باشدیمغالت، سویا و ... 

نمایش برف است. در نتيجه  صورت

پوشش برف در کشور از اهميت 

اقتصادی زیادی برخوردار و برای 

ی کشاورزی هایريگمدیریت و تصميم

 حياتی است. 

عالوه بر اهميت پوشش برف برای 

های بهاری و مقدار منابع آب

رطوبت خاک، برف اثرات نامطلوب 

 تلف شدنیا خطراتی از جمله 

ی هابرفهای احشام در بارش

سيالب در اثر  دنش یجارسنگين، 

ذوب سریع برف و تخریب مزارع در 

اثر نوسان دمای خاک در نواحي 

ی مياني نظير شمال و غرب هاعرض

كشور را نيز ممکن است در بر 

داشته باشد. برای مثال بارش 

سبب  2007شدید برف در سال 

خسارات زیادی شد. حمل و نقل 

رسانی و ها تخریب، آبمختل، خانه

سياری از شهرها رسانی در ببرق

قطع شد. در نتيجه نمایش برف از 

ای، یک ابزار های ماهوارهداده

ی هاتيموقعارزشمند در این نوع 

 ليبه دلبحرانی است. به هر حال 

پيچيدگی انواع پوشش زمين، 

و  العبورصعبی مرتفع و هاکوه

مجاورت کشور با دریا )در شمال( 

برداری دقيق پوشش برف در نقشه

وز مشکلی اساسی است. ایران هن
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مطالعات اندکی از نمایش پوشش 

برف فصلی، ساالنه و همچنين 

. اقليمی در کشور انجام شده است

با توجه به افزایش جمعيت و 

کاهش منابع آبی کشور، مطالعه و 

بررسی چگونگی تغييرات پوشش برف 

به مدیران منابع آب در  تواندیم

ریزی و استفاده بهينه از برنامه

 نعمت خدادادی کمک کند. این 

نمایش پوشش برف یکی از 

موضوعات کنونی مشاهده  نیترمهم

های قابل مؤلفهزمين و یکی از 

مالحظه در مطالعات سنجش از دور 

نمایش  1780از سال . زمين است

پوشش برف از فضا به کمک سنجش 

ای، عملی از دور مرئي ماهواره

نمایش . آیدرایج به حساب می

در  0991ز اوایل سال پوشش برف ا

با . شودیاکثر کشورها انجام م

های سنجش از وجود اینکه داده

دور قادر است اطالعاتی درباره 

نوسان پوشش برف فراهم کند ولی 

هنوز مشکالت رایجی نظير نوع 

پوشش زمين و وجود ابر وجود 

 دارد. 

کاربردهای سنجش از دور برای 

نمایش پوشش برف از حدود اوایل 

در ایران شروع شده  2000سال 

در این مطالعه محصول  .است

 (MOD10_L2)روزانه برف مدیس 

برای اولين بار برای نمایش 

ده  دورهمساحت برفی کشور در یک 

( مورد  2010تا  2001ساله )

 استفاده قرار گرفته است.

 

 و روش تحقیق هاداده

های در این پژوهش از داده

 سنج طيفی تصویربردار قدرتتابش

متوسط )مدیس( برای آشکارسازی 

. پوشش برف استفاده شده است

اولين ابزار سنجش مدیس در ماه 

و دومين آن در  1777دسامبر سال 

روي  بيبه ترت 2002ماه مي سال 

مدار قطبي ترا و هاي ماهواره

دو ابزار اكوا پرتاب شدند. 

هاي ترا و سنجش مدیس در ماهواره

ی متفاوتي از هازماندر  اکوا

كه این امر  کنندیماستوا عبور 

تا این سنجنده پوشش  شودیمباعث 

زماني متفاوتي را فراهم كند. 

اي در روي به طوري كه هر نقطه

 شودیمزمين چهار بار پوشش داده 

در روز(.  دو بار)هر ماهواره 

این تناوب، مشاهده تغييرات 

اقليمي را در خشكي، جو و 

سيستم . دکنیماقيانوس تضمين 

وري این سنجنده شامل یك سري ن

خطي از فيلترهاي جداساز طيفي 

ی هاموج است كه شامل جداساز طول

مرئي و فروسرخ نزدیك، جداساز 

فروسرخ كوتاه، جداساز فروسرخ 

متوسط و جداساز فروسرخ بلند 

 . است

باند طيفي  90سنجنده مدیس 

کانال آن  20)کانال( دارد که 

و  در باند مرئی و فروسرخ نزدیک

کانال در ناحيه فروسرخ  10

حرارتی است که در مجموع گستره 

ميکرومتر را  9/14تا  4/0طيفی 

 2و  1ی هاکانالد. ريگیمدر بر 

 250داراي قدرت تفكيك فضایي 

داراي  8تا  9ی هاکانالمتر، 

متر و  500قدرت تفكيك فضایي 

قدرت تفكيك  90تا  7ی هاکانال

ر متر دارند. عرض برداشت د 1000

كيلومتر و  2990سنجنده مدیس 

 5هاي بازه به صورت هاداده
اي )گرانول( ذخيره دقيقه

كيلومتر  2090. هر گرانول شوندیم

طول دارد كه در مجموع مساحت 

كيلومترمربع را در بر  2990×2090

 گرانول. دوره تکرار هر رديگیم

روز  10روز است یعنی هر  10

بر روی  قا  يدقگرانول  بارکی

روز قبل خود قرار  10قعيت مو

  .رديگیم

در حال حاضر محصوالت متنوعي 

هاي سنجنده مدیس از طریق داده

. محصول مورد شوندیمتوليد 

این مقاله شامل استفاده در 

 باشدیممحصول روزانه پوشش برف 

در مركز  MOD10_L2كه تحت عنوان 

 (NSIDC) و برفملي داده یخ 

از  هاداده. این شوندیمذخيره 

به  2010تا سال  2002و  2001سال 
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هاي ترا و از ماهواره بيترت

 SNOWIاکوا از سامانه اینترنتی 

در مرکز ملی داده یخ و برف 

(NSIDC،) .سفارش و اخذ گردیدند 

منطقه مورد مطالعه شامل کشور 

تا  44طول جغرافيایی ایران بين 

درجه شرقی و عرض  95/09

 درجه 7/97تا  05/25جغرافيایی 

شمالی انتخاب شد. با توجه به 

مطالعاتی از ترکيب  محدودهوسعت 

 4معمول  به طورو  0تا  9
گرانول در هر روز، نقشه یا 

تصویر پوشش برفی برای تمام 

ید. برای آیممساحت کشور بدست 

به یکدیگر  هاگرانولپيوستن این 

استفاده  HDFLookافزار نرمز ا

. برای کاهش محاسبات، دگردی

رزهای ایران بر روی نقشه م

تصویر، اعمال و نقاط خارج از 

مرز، از تصویرها حذف گردید. 

ی از مراحل انجام این انمونه

 ،2011ژانویه  18کار برای روز 

 نشان داده شده است. (1) شکلدر 

 
،  )الف( 2011ژانویه  18مراحل تهيه نقشه پوشش برف کشور در تاریخ  -1شماره  شکل 

ل ننده سطح ایران،  )ب( محدوده کشور ایران، بریده شده از شکپنج گرانول پوشا

الف(، )ج( نقشه کشور ایران، بریده شده از شکل )ب(،  )د( نقشه پوشش برف پس از )

اعمال الگوریتم روزانه. )راهنمای نقشه: سفيد، زمين برفی؛ سبز، زمين بدون برف؛ 

 صورتی، ابر(

 
 

 

 الگوریتم پردازش نقاط برفی

و  هاگرانولی سازمادهآپس از 

یی ثابت هانقشهبه  هاآنتبدیل 

در هر روز، گام بعدی اجرای 

ی برفی هاکسليپالگوریتم شمارش 

هر فایل است. اطالعات هر در 

ی هالیفا) هادادهپيكسل در فایل 

MOD10_L2)،  0به صورت کد بين 

 (. 1)جدول  ذخيره شده است 255تا 

 بر اساسدر این تحقيق، 

به نام قانون صحت، هویت قانونی 

هر پيكسل مشخص شده است. مطابق 

هایي با این قانون، پيكسل

مشخصات زمين بدون برف، دریاچه، 

زده اقيانوس یا دریا، دریاچه یخ

و زمين برفی مورد قبول و بقيه 

 . باشندیمنقاط مردود 

وجود ابر در آسمان مانعی 

برای آشکارسازی برف است. در 

، فع این معضلاین تحقيق براي ر

ز این فرضيه که تا زمانی که ا

ابر بر روی پيكسل برفی وجود 

دارد، برف به احتمال بسيار 

زیاد ذوب نخواهد شد، استفاده 

عامل  نیتریاصلشده است. زیرا 

ذوب شدن برف، تابش پرتوهای طول 
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موج کوتاه خورشيدي است و 

گرمایی که در نزدیکی سطح زمين 

های طول وجود دارد عمدتا ، پرتو

 تواندینمو  باشندیمموج بلند 

باعث ذوب برف شوند. بنابراین 

در پی مشاهده پيكسل ابری، از 

همان پيكسل در فایل دیگر، به 

شرط رعایت قانون صحت، استفاده 

خواهد شد و در غير این صورت 

این روند تا یک دوره خاص تکرار 

 .شودیم
 

دهنده کدهای نشان -1شماره  جدول

 MOD10_L2ل ر نقطه در فایمشخصات ه

کد 

 عددی
 توضيح معادل

0 missing data 
بدون داده )عدم خروجی 

 آشکارساز(

1 no decision بدون تصميم 

11 night شب 

25 no snow زمين بدون برف 

98 lake دریاچه 

97 ocean اقيانوس یا دریا 

50 cloud ابر 

100 lake ice دریاچه یخ زده 

200 snow رفیزمين ب 

254 
detector 

saturated 

آشکارساز اشباع 

 شده

255 fill 
بدون داده )عدم 

 دید زمينی(

های هر پردازش تمامی پيكسل

در  روزانهتصویر طی الگوریتم 

 شود:شش مرحله می

مشخصات هر پيكسل از فایل  -1

هاي ماهواره ترا خوانده داده

. اگر طبق قانون صحت، شودیم

يرد، پيكسل مورد قبول قرار گ

؛ شودیمبه مرحله دوم منتقل 

در غير این صورت، آن پيكسل 

مردود محسوب شده و به مرحله 

 .شودیمسوم منتقل 

 زدهخاگر آن پيكسل دریاچه ی -2

تشخيص داده شد، در صورتی که 

از هشت همسایه خود بيشتر یا 

مساوی چهار پيكسل زمين برفی 

وجود داشت، آن پيكسل نيز 

در غير زمين برفی محسوب شده؛ 

این صورت، بر اساس بيشترین 

همسایه، آن پيكسل زمين بدون 

اقيانوس یا برف، دریاچه، 

 شودیمدریا و یا ابری محسوب 

و در نهایت به مرحله پنجم 

 .شودیممنتقل 

پيكسل مردود شده با مشابه  -9

خود در گذر ماهواره اکوا در 

همان روز جایگزین شده و 

قانون صحت در مورد آن اجرا 

. اگر پيكسل مورد قبول ودشیم

واقع شود، به مرحله پنجم، در 

غير این صورت به مرحله چهارم 

 د.شویممنتقل 

پيكسل مردودي با مشابه خود  -4

در گذر فردای ماهواره ترا 

جایگزین شده و قانون صحت در 

. اگر شودیممورد آن اجرا 

پيكسل مورد قبول واقع شود به 

مرحله پنجم منتقل و در غير 

ورت به مرحله سوم باز این ص

 .گرددیم
شرط خروج از حلقه در مراحل * 

 90سوم و چهارم، تعداد تکرار 

روز قرار داده شده است. 

بنابراین پيكسل مردود به همان 

مين ا 90صورت اوليه، پس از 

گذر اکوا، از مرحله سوم به 

 .شودیممرحله پنجم منتقل 

مردودی از مرحله پيكسل اگر  -5

ه باشد، در چهارم باقی ماند

صورتی که از هشت همسایه خود 

پيكسل بيشتر یا مساوی چهار 

پيكسل برفی وجود داشت، آن 

نيز زمين برفی محسوب شده؛ در 

غير این صورت، زمين بدون برف 

مورد های پيكسل. شودیممحسوب 

قبولی که از مرحله دوم، سوم 

، در اندشدهو چهارم وارد 

صورتی که برفی نباشند به 

. شوندیمدون برف تبدیل زمين ب

به مرحله ششم  هاپيكسلسپس 

 .دنشویممنتقل 

که به این  یهایپيكسلتمام  -0

یا زمين برفی و  رسندیممرحله 

یا زمين بدون برف هستند. پس 

در این مرحله الگوریتم حذف 

. در این رسدیمابر به اتمام 

به همراه  هاپيكسلحالت تمام 

در یک آرایه  شانمختصات مکاني

. سپس دنشویمذخيره جداگانه 

فایلی با نام همان روز ایجاد 
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شده و این آرایه به همان 

تا  شودیمفرمت ورودی ذخيره 

ی از فایل انسخهبه عنوان 

ولی بدون مزاحمت روزانه اصلی 

 د(. -1ابر استفاده شود )شکل 
در پایان مرحله ششم الگوریتم 

های فایل جدید روزانه، پيكسل

 ماهانهلگوریتم روزانه وارد ا

شوند. در این الگوریتم، می

های برفی روزهای تمامی پيكسل

ميالدی به ترتيب و با حفظ  ماه

موقعيت مکانيشان شمارش شده و 

به طور جداگانه در یک آرایه 

قرار گرفته و به عنوان مجموع 

های برفی در قالب ماهانه پيكسل

فایلی جدید به نام آن ماه 

این این شود. بنابرذخيره می

فایل حاوی تعداد رخدادهای 

های برفی در یک ماه است پيكسل

در آن  دهد هر پيكسلکه نشان می

ماه در چند روز برفی مشاهده 

بر حسب  شده است. هر پيكسل

تعداد روزهای آن ماه، مقداری 

 خواهد داشت. 91بين صفر تا 

های فایل ماهانه سپس پيكسل

 شده که در ساالنهوارد الگوریتم 

آن از مجموع نتایج الگوریتم 

ماهانه برای هر سال استفاده 

های شود. سپس تمامی پيكسلمی

برفی شمارش شده در هر سال با 

شان به طور حفظ موقعيت مکانی

جداگانه در یک آرایه قرار 

گرفته و به عنوان مجموع ساالنه 

های برفی در قالب فایلی پيكسل

جدید به نام آن سال ذخيره 

شود. بنابراین این فایل می

ساالنه حاوی تعداد رخدادهای 

های برفی در یک سال است پيكسل

در آن  دهد هر پيكسلکه نشان می

هده سال در چند روز برفی مشا

بر حسب  شده است. هر پيكسل

تعداد روزهای آن سال، مقداری 

 خواهد داشت. 900بين صفر تا 

 

 محاسبه مساحت پوشش برف

با مشخص بودن تعداد کل 

تعداد های هر تصویر و پيکسل

های برفي و اینكه هر پيکسل

در روي  MOD10_L2پيكسل در فایل 

 25/0زمين داراي مساحتي برابر 

ست )با قدرت كيلومتر مربع ا

متر(، مساحت پوشش  500تفكيك 

برفی نسبت به مساحت کل تصویر 

محاسبه گردیده است. بر این 

اساس مساحت کل کشور ایران 

کيلومتر مربع محاسبه  5/1047201

شده كه با مساحت واقعي كشور 

كيلومتر مربع( تفاوت  1047172)

چنداني ندارد. بدین ترتيب با 

فی و های برشمارش تعداد پيکسل

ضرب آن در مساحت هر پيكسل، 

مساحت منطقه پوشيده از برف 

برای هر نقشه برفی روزانه 

 محاسبه شده است.

طور که گفته شد، هر نقشه همان

ماهانه حاوی تعداد روزهای 

مشاهده شده برف در آن ماه است. 

برای اینکه تأثير زمان 

ماندگاری برف در هر پيكسل در 

از کل روزهای ماه مشخص شود، 

ميانگين ماهانه پيكسل برفی با 

 کنيم.( استفاده می1فرمول )

(1) 

تعداد رخداد روز 

 برفی در ماه
ميانگين = 

ماهانه پيکسل 

 برفی
تعداد روزهای 

 ماه
 

به طور مثال، اگر در یک ماه 

روزه، پيكسلي با تعداد  90

رخداد پنج روز برفی وجود داشته 

باشد، ميانگين ماهانه آن، یک 

يكسل خواهد بود؛ هم چنين ششم پ

روز  90برای پيكسلي با رخداد 

برفی، ميانگين ماهانه آن، یک 

پيكسل خواهد بود. سپس برای 

محاسبه مساحت ميانگين ماهانه، 

 شود.( استفاده می2از فرمول )
 

ميانگين  ×25/0           (2)

ماهانه پيکسل برفی= مساحت ميانگين 

 ماهانه
 

( برای 2جمع رابطه )از حاصل

های تصویر، مساحت تمام پيکسل

مکانی ماهانه برای کل  -زمانی

 کشور به دست خواهد آمد.

هر نقشه ساالنه حاوی تعداد 

روزهای مشاهده شده برف در آن 

سال است. به عبارت دیگر، از 
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نقشه ماهانه پيكسل  12جمع حاصل

برفی، نقشه ساالنه پيكسل برفی 

آید. برای مساحت به دست می

جمع  ميانگين ساالنه نيز از حاصل

مساحت ميانگين ماهانه  12

شود. بدین ترتيب، استفاده می

مکانی ساالنه  -ميانگين زمانی

برای کل کشور به دست خواهد 

آمد. سپس با استفاده از 

های روزانه، نتایج ماهانه، داده

ساله پوشش برف برای  ساالنه و ده

 گردید.کل کشور محاسبه 

 

 نتایج

سری زمانی مساحت  (2)شکل 

پوشش برف روزانه در دوره ده 

را نشان  2010تا  2001ساله 

دهد. نقاط آبی درون این می

نمودار، بيشترین مساحت پوشش 

برفی رخ داده در هر سال را 

دهند. بيشينه مساحت نشان می

پوشيده شده از برف در این 

با  2007ژانویه  12دوره، در 

کيلومتر مربع و  85/702255مقدار 

 2010ترین آن در هفتم فوریه کم

کيلومتر مربع  5/907770با مقدار 

بود. در هشت سال از این دوره 

ده ساله، زمان رخداد بيشترین 

پوشش برف در ماه ژانویه بوده 

در ماه  2004در حالی که در سال 

در ماه  2010دسامبر و در سال 

 فوریه رخ داده بود.

ز مساحت ميانگين ني (9)شکل 

پوشش برف )نمودار باالیی( و 

درصد اختالف )نمودار پایينی( آن 

را نسبت به سال قبل در ماه 

تا  2001ساله ژانویه در دوره ده

دهد. بيشترین مساحت نشان می 2010

ميانگين پوشش برف در این ماه 

با مقدار  2007مربوط به سال 

باشد که کيلومتر مربع می 041714

درصد  24/70سال قبل خود  نسبت به

افزایش داشته است. کمترین 

مساحت پوشش برف مربوط به سال 

کيلومتر  77724با مقدار  2010

مربع است که نسبت به سال قبل 

 درصد کاهش داشته است. 88/57خود 

نقشه پوشش برفی و  (4)شکل 

مساحت ميانگين آن را در هر سال 

 2010تا  2001ساله در دوره ده

دهد. نقاط رنگی نشان می

دهنده تعداد روزهای برفی نشان

چنين بيشترین در هر سال است. هم

مساحت ميانگين پوشش برف رخ 

 2007داده در این دوره در سال 

 مربع لومتريک 1108007با مقدار 

با  2010و کمترین آن در سال 

 . کيلومتر مربع بود 271247مقدار 

نقشه تغييرات  (5)شکل 

 سالرا از  ميانگين پوشش برف

بر حسب روز نشان  2010تا  2001

دهنده ن. رنگ آبی نشادهدمی

نقاطی است که پوشش برف طی آن 

افزایش و نقاط قرمز  هاسال

دهنده نقاطی است که پوشش ننشا

کاهش داشته  هاسالبرف طی آن 

است. هر دو بر حسب روز نشان 

چنين در این . هماندشدهداده 

یش بارش مدت، بيشترین زمان افزا

روز و  40برف در یک نقطه، 

بيشترین کاهش زمان بارش برف، 

 روز بوده است. 107
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 سال

 مساحت

 سال

 مساحت

 
تا  2001ساله نمودار سری زمانی مساحت پوشش برف روزانه در دوره ده -2شکل شماره 

 )کيلومتر مربع( 2010

 

 
 

در نمودار مساحت ميانگين پوشش برف و درصد اختالف نسبت به سال قبل  -9شماره شکل 

 2010تا  2001ساله ماه ژانویه در دوره ده

 

 

 

 
2005                                        2004                                         

2009                                       2002                                        

2001 
777588                                    892849                                     877775                                   844807                                     027219 

 

 

 

 

 

2010                                        2007                                         

2007                                       2008                                        

2000 

271247                                    504799                                    1108007                                  772707                                   779819 

ساله نقشه پوشش برفی و مساحت ميانگين آن در هر سال در دوره ده  -4شماره  شکل

 )کيلومتر مربع( 2010تا  2001

رو

 ز
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 )روز( 2010تا  2001 نقشه تغييرات ميانگين پوشش برف از سال -5 شماره شکل

 گیرینتیجه

نشان  روزانهنتایج روند 

ت پوشيده دهد که بيشينه مساحمی

 12شده از برف در این دوره، در 

 85/702255با مقدار  2007ژانویه 

ترین آن در کيلومتر مربع و کم

با مقدار  2010هفتم فوریه سال 

کيلومتر مربع بود. در  5/907770

هشت سال در این دوره ده ساله، 

بيشترین پوشش برف  رخدادزمان 

در ماه ژانویه، در حالی که در 

ماه دسامبر و در در  2004سال 

در ماه فوریه بود. به  2010سال 

طور کلی طی ده سال گذشته بسامد 

 با  یتقربيشينه پوشش برف کشور 

هر چهار سال یک بار اتفاق 

زیرا پوشش برف در  افتدیم

دارای  2007و  2005، 2001ی هاسال

 یک بيشينه هستند. 
نشان  ماهانهنتایج روند 

 2010تا  2008دهد که از سال می

های آگوست، اکتبر و در ماه

سپتامبر افزایش پوشش برف و از 

های به بعد در ماه 2008سال 

ژانویه، فوریه، مارس، می، جوالی 

و دسامبر کاهش در پوشش برف 

کشور رخ داده است. در بقيه 

های سال تغيير منظمی در ماه

 . شودینمپوشش برف مشاهده 

پوشش برف  ساالنهنتایج روند 

 :به شرح زیر استکشور نيز 

نسبت به سال  2002در سال 

غربی قبل، مناطق شمالی و شمال

های اطراف آن شاهد کشور و دامنه

افزایش بارش برف بوده در حالی 

هایی از زاگرس و که در قسمت

شرق کشور کاهش بارش برف  شمال

 روی داده است.

نسبت به سال  2009در سال 

هایی از شمال و غرب قبل، قسمت

ر شاهد کاهش بارش برف بوده کشو

 شرق و شمال که در شمالدر حالی 

چنين جنوب زاگرس غرب کشور و هم

 افزایش بارش برف روی داده است.

نسبت به سال  2004در سال 

شرق قبل، اکثر مناطق شمال، شمال

غرب کشور شاهد کاهش بارش و شمال

برف و فقط در مناطق مرتفع 

 زاگرس ميانی و جنوبی افزایش

 بارش برف روی داده است.

نسبت به سال  2005در سال 

قبل، در غرب کشور و به طور 

پراکنده در اکثر دیگر مناطق 

کشور افزایش بارش برف روی داده 

مناطقی از  که یحالبود در 

غرب کشور و  های شمالکوهستان

جنوب زاگرس شاهد کاهش بارش برف 

 بود.
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نسبت به سال  2000در سال 

شرق، یی از شمالهاقبل، قسمت

غرب و ميانه و جنوب زاگرس شمال

شاهد افزایش بارش برف بود در 

در مناطق غربی و شمالی  که یحال

 کاهش بارش برف روی داده بود.

نسبت به سال  2008در سال 

شرقی و  های شمالقبل، قسمت

غربی و قسمتی از  شمالی و شمال

غرب شاهد افزایش بارش برف بود 

زاگرس ميانی و  که دردر حالی 

جنوبی کاهش بارش برف روی داده 

 بود.

نسبت به سال  2007در سال 

قبل، در تمام مناطق مرتفع کشور 

کاهش بارش برف روی داده بود 

ها و مناطق کم ارتفاع ولی دامنه

شرق، مرکز، شرق و و شهری شمال

قسمتی از غرب کشور شاهد افزایش 

 بسيار زیاد بارش برف بود.

نسبت به سال  2007در سال 

ی بسيار هاقلهقبل، در بجز 

مرتفع کشور که افزایش بارش برف 

داشت در تمامی مناطق کشور کاهش 

 چشمگير بارش برف روی داده بود.

نسبت به سال  2010در سال 

ها و قبل، در تمامی کوه

خيز کشور ها و مناطق برفکوهرشته

کاهش چشمگير بارش برف روی داده 

 بود.

پوشش  ساله هدنتایج روند 

دهد که در برف کشور نيز نشان می

خيز تمامی مناطق كوهستاني و برف

کشور طي ده سال گذشته کاهش 

چشمگيري در بارش برف روی داده 

 است.

 
 تشكر و قدرداني

نویسندگان از بخش فيزیک 

فراهم  به خاطردانشگاه هرمزگان 

نمودن امکانات الزم جهت تهيه و 

قدردانی ها تشکر و پردازش داده

 نمایند.می
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