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 -2دانشیار ،گروه جغرافیا  -بخش برنامهریزی محیطی ،دانشگاه یزد ،ایران
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(تاریخ دریافت ،99/10/18 :تاریخ پذیرش)1400/01/14 :

چکیده
در عصر حاضر از یک طرف کمبود آب قابل استفاده و از طرف دیگر افزایش جمعیت ،مصرف آب و از همه مهمتر باال رفتن سطح زندگی و رشد فناوری
مسئله نیاز به آب و کمبود آن را بیشازپیش مطرح میسازد .بنابراین در پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر پارامترهای جوی بر پوشش برف حوضه آبخیز
کوهرنگ در سالهای  2010-2018پرداخته شده است .چراکه برف در چرخه آبشناسی به دلیل تأمین منابع آب به صورت جریانهای تأخیری در فصلهای
پرآبی و جریانهای حداقلی در فصلهای کمآبی و همچنین در تولید انرژی از اهمیت باالیی برخوردار است .بدین منظور نقش عوامل و پارامترهای جوی بر
پوشش برف با روشهای آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .در این پژوهش با بررسی روابط رگرسیونی خطی و غیرخطی بین پارامترهای اقلیمی (دمای بیشینه،
کمینه و متوسط و بارش) و پوشش برف مشخص شد بیشترین ضریب همبستگی مربوط به پارامتر دمای بیشینه ()0/87و کمترین ضریب همبستگی نیز مربوط
به بارش()0/26است .در بین رگرسیونهای مورد استفاده ،رگرسیون غیرخطی در پارامترهای مجموع بارش ساالنه( ،)0/34دماهای کمینه و بیشینه ( )0/74و
( )0/87ضریب همبستگی باالتری را ثبت کرد درحالیکه تغییری در ضریب همبستگی محاسبه شده برای پارامتر متوسط دما مشاهده نشد .همچنین نتایج
پژوهش روند کاهشی تغییرات سطح پوشش برف منطقه در طول دوره مطالعاتی را نشان میدهد .ارتبـاط معنیداری نیز بین پـارامتر دما و پوشش برف وجود
دارد که میتوان از این پارامترها و رگرسیون در تـشخیص پوشش برف در منطقـه استفاده کرد.
کلمات کلیدی :حوضه کوهرنگ ،سطح پوشش برف ،سنجنده مودیس ،پارامترهای جوی ،شاخص NDSI

مقدمه
برف از اشکال مهم بارش است و رواناب ناشی از آن منبع
بسیار مهمی برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی به شمار
میرود (بارنت .)2005 ،در بسیاری از حوضههای آبخیز
کوهستانی یکی از مؤلفههای اصلی چرخه هیدرولوژی،
برف است .ریزش جوی به صورت برف برای تغذیه منابع
سطحی و زیرزمینی کشورها میتواند منبعی پایدار و ثابت
محسوب شود که با ذوب تدریجی جریان مداوم آب را در
رودخانهها ،دریاچهها ،چشمهها ،قناتها و سفرههای
زیرزمینی تأمین میکند بویژه اینکه در فصول خشک نیز
مورد استفاده میباشد .ازاینرو بر خالف باران ،ذخایر برف
از منابع آبی پر اهمیت و قابل اطمینان محسوب میشود
(برگوییس و همکاران.)2014 ،
پارامترها و عوامل اقلیمی بر میزان و نوع بارش تأثیرگذار
هستند .از مهمترین پارامترهای مؤثر بر پوشش برف میتوان
* نگارنده رابط :

دما و بارش را نام برد که بترتیب بر تعیین نوع و میزان بارش
تأثیرگذارند (استیوارت و همکاران.)2005 ،
در سالهای اخیر افزایش دما ،کاهش بارندگی ،افزایش
وقایع حدی و آنتروپی در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده
است .بنابراین میزان بارش برف روند کاهشی نشان میدهد و
طول دوره ریزش آن نیز زودتر به پایان میرسد و ازاینرو
حجم رواناب نیز تحت تأثیر قرار میگیرد (قربان زاده و
همکاران  .)1388با توجه به موارد ذکر شده بررسی پوشش
برف و عوامل تأثیرگذار بر آن ضروری به نظر میرسد.
پژوهشهای مختلفی در زمینه پوشش برف انجام گرفته
است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد .در
پژوهشی موران تجدا و همکاران ( )2013به بررسی نقش
تغییر دما و بارش بر روی تنوع پوشش برف به عنوان تابعی
از ارتفاع در سوئیس پرداختند .نتایج نشان داد بین ارتفاع با
عمق و ماندگاری برف رابطه مستقیم وجود دارد اما در مورد
mazidi@yazd.ac.ir
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دما این رابطه برعکس میباشد .بعالوه با گرم شدن آب و

بوده است .از سوی دیگر پوشش برف نیز به عنوان منبع

هوا ،ارتفاع برفمرز افزایش یافته که نشان دهنده نقش دما به

اصلی تأمین آب شیرین در بسیاری از نقاط کشور مطرح

عنوان محدودیت اصلی در جمع شدن برف است.

است .تاکنون تحقیقات نسبتاً گستردهای درزمینهی پوشش

پرز و همکاران ( )2018در تحقیق خود کاهش سطح پوشش

برف در ایران انجامشده است که از آن جمله میتوان به

برف در حوضه آبریز رودخانه آیسن در پاتاگونیا ،شیلی را

موارد زیر اشاره کرد.

بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد پوشش برف این

عزتی و همکاران ( )1397به بررسی اثر تغییرات حرارت و

منطقه به طور متوسط  20کیلومتر در هر سال کاهش مییابد

بارش بر دبی ساالنه و ماهانه حوضه آبریز طالقان پرداختند.

که با افزایش دما (گرم شدن کره زمین) و کاهش بارش در

بررسی سطح پوشش برف حوضه طالقان در طول فصل

طول تابستان مرتبط است .ساودرا و همکاران ( )2018به

زمستان سالهای  1393-1379نشان داد که افزایش دمای

پایش سطح پوشش برف و ماندگاری برف در رشتهکوه آند

هوا در زمستان و ذوب شدن برف زمستانه و ایجاد رواناب

با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس پرداختند .نتایج نشان

زودهنگام و به عبارت دیگر به عقب کشیده شدن زمان

داد ماندگاری برف همبستگی باالیی با پارامترهای جوی از

ذوب برف از فصل بهار به فصل زمستان منجر شده است.

جمله بارش و دما داشت و میزان این همبستگی بشدت تحت

تغییرات اقلیمی در این حوضه خود را به صورت تغییر

تأثیر عرض جغرافیایی و ارتفاع قرار میگیرد .اورسلی و

الگوی بارش از برف به باران و همچنین جابجایی فصلی

همکاران )2019( ،به برآورد عمق و پوشش برف در فالت

نشان داده است.

تبت پرداختند .با مقایسه نتایج حاصل از مراکز تجزیهوتحلیل

سیفی و قربانی ( )1398امکان استفاده از سنجنده های LOI

جهانی با دادههای مشاهدهای ایستگاه زمینی ،دادههای عمق

و  TIRSبرای تخمین سطح پوشش برف در کوهستان سهند

برف حاصل از ماهوارهای ریز موج و دادههای سیستم

از طریق تکنیکهای شیءگرا را مورد ارزیابی قرار دادند.

نقشهبرداری برف و یخ چند حسگر تعاملی ( )IMSبه این

در این پژوهش برآورد پوشش برف درهها با استفاده از

نتیجه رسیدند که  IMSبیشترین ضریب همبستگی ( )0/78با

الگوریتمهای  LST ،Brightness ،NDSIو  NDVIانجام

دادههای زمینی را دارد .ژانگ و همکاران ( )2020به بررسی

شد .نتایج تحقیق مبین دقت بسیار مناسب الگوریتمهای ذکر

تغییرات پوشش برف فالت تبت با استفاده از دادههای

شده بود.

سنجنده مودیس و VIIRSپرداختند ،مقایسه آن با دادههای

با مروری بر تحقیقات قبلی اهمیت و لزوم استفاده از تصاویر

زمینی نشان داد که مودیس در این منطقه با دقت بیشتری

ماهوارهای روشن میشود بخصوص برای کشور ایران که

پوشش برف را محاسبه میکند .آلونسوگونزالز و همکاران

فاقد دادههای برفسنجی معتبر و کافی میباشد .همچنین

( )2020حساسیت پوشش برفی به دما ،بارندگی و تنوع

اهمیت تأثیر پارامترهای جوی بر پوشش برف مشخص

تابش خورشید بر روی یک شیب ارتفاعی در کوههای

میشود .ازاینرو در تحقیق پیش رو تأثیر دما و بارش بر

ایبری را مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که گرم

پوشش برف استخراج شده از تصاویر سنجنده مودیس در

شدن آب و هوا بر میزان و مدت زمان ذوب برف در همه

حوضه کوهرنگ بررسی شد که نتایج حاصل از آن میتواند

نوارهای ارتفاعی اثر منفی داشته است که نشان میدهد

برای برنامه ریزان در مدیریت منابع آب منطقه مفید باشد.

فصول ذوب با شدت کمتر اما طوالنیتر در این مناطق وجود

دادهها و روشها

دارد.
در ایران از یک سو با توجه اقلیم خشک و نیمهخشک،
مسئله آب و منابع آبی همیشه از اهمیت باالیی برخوردار

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،حوضه کوهرنگ واقع در استان
چهارمحال و بختیاری است .موقعیت جغرافیایی این حوضه
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در  31و  49دقیقه تا  32درجه و  33دقیقه عرض شمالی تا

مناطق مرتفع و برفگیر بوده که دارای منابع غنی برف

 50درجه و  20دقیقه تا  51درجه و  26دقیقه طول شرقی

میباشد (شکل .)1

قرار دارد .بیشتر وسعت این حوضه کوهستانی است و از

شکل  1موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز کوهرنگ

سپس برای حذف جابجاییهای موجود در تصاویر و نقشه

دادهها
در این تحقیق به منظور بررسی رابطه سطح پوشش برف و
پارامترها اقلیمی در حوضه آبخیز کوهرنگ از پوشش برف
مستخرج از سنجنده مودیس و دادههای ایستگاه های

منطقه ،با استفاده از طول و عرض جغرافیایی تصحیح
هندسی اعمال گردید .تصحیح توپوگرافی نیز به روش
المبرت صورت پذیرفت (تانگ و همکاران.)2013 ،

کوهرنگ و کاج که شامل دما (متوسط ،بیشینه و کمینه)،

 -2-4پیادهسازی الگوریتم NDSI

بارش و دبی برای سالهای  2010-2018استفاده شد

پس از آن بهوسیله شاخص  ،NDSIبه علت داشتن

جدول  )1مشخصات تصاویر استفاده شده در تحقیق

تواناییهایی مثل تفکیک برف از ابر و یخ بهوسیله طولموج

ماهواره

Terra

سنجنده

MODIS

این پدیدهها ،بهعنوان شاخص مورد استفاده قرار گرفت .این

تصویر

MOD 01

شاخص بهوسیله (معادله  )1سطح پوشش برف را از سایر

ماه

ژانویه تا دسامبر

سطوح جدا کرده و در آخر میزان آن را اندازهگیری

سال

2018-2010

تفکیک زمانی تصاویر

 8روزه
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 -2-3تصحیح تصاویر ماهوارهای
نخست تصحیحات بر روی تصاویر دریافت شده انجام
گرفت .در ابتدا با فراخوانی تصاویر در نرمافزار ) ،(ENVIبا
استفاده از الگوریتم این نرمافزار تصحیح جوی انجام شد.
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با بهکارگیری این شاخص پیکسلها در تصاویر موجود

تصاویرسنجنده
مودیس

ارزشگذاری میشوند ( -1تا  .)1عدد متعلق به هر پیکسل
نشاندهنده عدم وجود و یا وجود برف در آن است.

شاخص NDSI

پیادهسازی الگوریتم برف سنجی بهوسیله باندهای  4و 6

تصحیح تصاویر

سنجنده مودیس به طور خودکار انجام میگیرد .در ادامه
اگر ابر در تصاویر وجود داشت برای جدا کردن ابر از برف،
در سنجنده مودیس از (معادله  )2استفاده میشود.

صحت سنجی

پوشش برف

محاسبات آماری
(اثر دما و بارش بر پوشش برف)

 -2-5استخراج سطح برف و انجام محاسبات
پس از انجام مراحل ذکرشده ،محدوده منطقه مورد مطالعه

نتایج

برش داده شد .درنهایت بهوسیله نرمافزار ) ،(ArcGISسطح
پوشیده شده از برف منطقه بدست آمد .عالوه بر آن حوضه

شکل  )2فلوچارت مراحل انجام تحقیق

به  6طبقه مجزا ارتفاعی تقسیم شد که شامل طبقات ارتفاعی
یکم ( 2092-1656متر) ،دوم ( 2417- 2092متر) ،سوم
( 2706- 2417متر) ،چهارم ( 3023- 2706متر) ،پنجم
( 3408- 3023متر) و ششم ( 4074- 3408متر) بود .بعد از
این قسمت پوشش برف به تفکیک طبقات ارتفاعی به همین
روش محاسبه شد .در مرحله بعد با استفاده از داده های
ایستگاه زمینی نتایج بدست آمده پوشش برف ،صحت
سنجی شد.
در انتها از دادههای اندازهگیری شده روزانه دمای (متوسط،
بیشینه و کمینه) و بارش ماهانه استفاده شد .جهت تعیین
بهترین همبستگی خطی بین پارامترهای هواشناسی و پوشش
برف ،رگرسیون خطی و غیرخطی (درجه دوم) رسم گردید
و معادله خط مورد نظر به همراه ضریب تبیین) ،(Rبه دست
آمد .با مقایسه ضرایب رگرسیونی (خطی و معادله درجه
دوم) ،بهترین همبستگی بین پارامترهای جوی و پوشش برف
تعیین شد .سطح معناداری در این تحقیق  95درصد بود.
مراحل انجام تحقیق در شکل  2آوره شده است.

نتایج
برای بررسی تغییرات پوشش برف حوضه ابتدا باید عوامل و
پارامترهای جوی مؤثر بر نوسانات پوشش برف را ارزیابی
نمود .در این تحقیق دادههای دما (متوسط ،کمینه و بیشینه) و
مجموع بارش بهعنوان پارامترهای جوی مؤثر بررسی شد.
کمترین دمای بیشینه ثبت شده متعلق به ماه فوریه  2017با
دمای  -6/3درجه سانتیگراد بود .متوسط دما در ابتدای
دوره چندان تغییری نداشت اما از سال  2014تا 2018
روندی افزایشی با شیب تند را نشان داد بهطوریکه در
انتهای دوره مورد مطالعه میانگین دما ،افزایش  1/5درجهای
داشته است (شکل  -3الف) .کمترین میزان در ژانویه سال
 2012با میزان  8/8درجه سانتیگراد ثبت شد .بیشترین دما
مربوط به اوایل ژوئیه سال  2015میباشد .همانطور که این
نمودار نشان میدهد ،بیشینه دمای مطلق حوضه روندی
افزایشی داشت و از ابتدا تا آخر دوره ،متوسط دما بیشتر از
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 1/5درجه سانتیگراد افزایش یافته است (شکل  -3ب) .بر

دماهای کمینه ساالنه از سال  2014تا  2018روند افزایشی

اساس دادهها ،بین سالهای مورد نظر کمترین دما کمینه

داشته و از حدود  2/6تا  4/1درجه سانتیگراد گرمتر شده

یعنی  -25درجه سانتیگراد متعلق به ماه فوریه  2014بود.

است (شکل  -3ج) .با توجه به نتایج موجود سالهای 2015

بیشترین دما  18/7درجه سانتیگراد برای ماه ژوئیه سال

با مجموع بارش  1301/8میلیمتر و سال  2011پس از آن

 2014بود .دمای کمینه در دیگر سالهای مورد بررسی بین

بیشترین میزان بارش را ساالنه داشتهاند .کمترین بارش نیز

این مقادیر در تغییر میباشند .با توجه به نمودار دمای کمینه،

مربوط به سالهای  2017و  2010گزارششده که تقریباً
نصف میزان بارش سال  2011است (شکل  -3د).

(ب)

(الف)
)

بررسی تأثیر پارامترهای جوی بر پوشش برف حوضه آبخیز کوهرنگ
(ج)

(د)

شکل  3نوسانات پارامترهای جوی حوضه آبخیز کوهرنگ در دوره زمانی  ،2010-2018الف) دمای میانگین؛ ب) دمای بیشینه؛ ج) دمای کمینه د) بارش

بهمرورزمان روند افزایشی پیدا کرد .بیشترین سطح پوشش

۸۰

برف حوضه به صورت میانگین در حدود  88درصد و

۶۰

مربوط به ماه ژانویه بود .پس از آن و با افزایش دما ،سطح

۴۰

پوشش برف روند نزولی پیدا میکند و معموالً در آخر ماه

۲۰

ژوئیه به صفر میرسد .ژانویه و فوریه به ترتیب با داشتن
برف ماهانه را ثبت نمودند .بیشترین و کمترین پوشش برف
ماه ژانویه طی دوره مطالعاتی بترتیب  100و  52/5درصد بود
که مربوط به  9ژانویه  2014و یکم ژانویه  2017بود (شکل
.) 4

۰

اکتبر
نوامبر
دس…
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
ژوئن
ژوئیه
اوت
س…

میانگین پوشش برف  88/6و  86/2درصد بیشترین پوشش

پوشش برف ()%

آغاز ظهور پوشش برف در این حوضه ،ماه اکتبر بود و

۱۰۰

شکل  4تغییرات درصد میانگین ماهانه پوشش برف حوضه کوهرنگ طی سالهای -2010
2018
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در سالهای مورد بررسی سال  2014با بیشتر از 518/44

گردیده است .نتـایج نـشان میدهد کـه بیـشترین ضـریب

( 40/5درصد) کیلومترمربع بیشترین سطح پوشش برفی را

همبستگی غیرخطی (معادله درجه دوم) بین دمای متوسط و

دارا بوده است .سال  2010نیز با میزان  387/5کیلومترمربع

پوشش برف است .در مقایسه بین ضـریب همبستگی

کمترین مساحت برفی در بین این سالها را دارا بوده است.

رگرسـیون خطـی و درجـه دوم مشاهده میشود مجموع

سالهای  2017 ،2016و  2018با متوسط حدود  31درصد،

بارش ،بیشینه و کمینه دمای مطلق ایـن ضریب در معادله

پس از  2010کمترین پوششهای برف را به خود اختصاص

درجه دوم بیشتر از خطی بوده است و معادلـه رگرسیونی

دادند .با توجه به روند این نمودار ،میتوان اینطور برداشت

درجه دوم بین پارامترهای اقلیمی و پوشش برف قابلقبولتر

که میزان پوشش برف حوضه کوهرنگ در سالهای مورد

بوده است.
جدول  )2همبستگی بین مساحت مناطق پوشیده از برف با پارامترهای جوی حوضه

نظر روند نزولی داشته است (شکل .)5
5۰

متوسط

۴۰
3۰
۲۰
۱۰

درصد پوشش برف

y = -۰/۲553x + 35/7۶۸
R² = ۰/۰۴۶۶

کوهرنگ

۰

سال
شکل  5میانگین درصد سطح پوشش برف حوضه کوهرنگ طی سالهای 2010-2018

در جدول  2ارتباط بین مساحت مناطق پوشیده شده از برف
با پارامترهای جوی نشان دادهشده است .در این پژوهش 4
پارامتر بررسی شده و همانطور که نتایج نشان میدهد در
بین این پارامترها ،بیشترین ارتباط را بیشینه دمای مطلق ،با
ضریب همبستگی  -0/86با مساحت سطوح برفی دارد .با
توجه به این ضرایب همبستگی با کاهش متوسط دمای
ساالنه به صورت معنیداری سطح پوشش برف افزایش یافته
و ماندگاری آن تقویت و طوالنیتر میشود و بهتبع آن با
افزایش دما سطوح بیشتری از برف ذوب میگردد .پس از
بیشینه دما ،دمای متوسط و کمینه دما بیشترین ارتباط را با
مساحت پوشش برف نشان داده است .کمترین ارتباط متعلق
به بارش بود و با توجه به مثبت بودن این ضرایب ،با افزایش
بارش بر مساحت مناطق برفی افزوده میشود.
در جدول  2نتایج حاصل از روابــط رگرســیونی (درجــه
دوم) بــین پارامترهای اقلیمی و سطح پوشش برف ارایه

مجموع

بیشینه

کمینه

دمای

بارش

دمای

دمای

ساالنه

ساالنه

مطلق

مطلق

ضریب همبستگی خطی

-0/82

0/26

-0/86

-0/67

ضریب همبستگی غیرخطی

-0/82

0/34

-0/87

-0/74

الگوی پراکنش مکانی پوشش برف حوضه منطقه با استفاده
از توابع تحلیل مکانی در نرمافزار )،(ArcGIS 10.2.2
بررسی شد .بدین منظور از تابع) ،(Overlayاستفاده و
پوشش مشترک سطوح برفی در سالهای مورد مطالعه
استخراج گردید (شکل  .)7در ادامه با استفاده از مدل
رقومی ارتفاع حوضه مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط
پوششهای برفی با ارتفاع حوضه مشخص شود ،در ادامه نیز
الگوی پراکنش پوشش برف منطقه بررسی

گردید.

همانطورکه در شکل 3مشاهده میکنید بین پوششهای
برف با ارتفاع حوضه ارتباط مشخصی وجود دارد.
صحت سنجی
جهت صحت سنجی از داده های زمینی استفاده شد ،لذا
دقت نتایج سطح پوشش برف مودیس با استفاده از دبی
روزانه ماه فوریه مورد بررسی قرار گرفت .برای دبی حوضه
کوهرنگ از داده های مربوط به ایستگاه کاج استفاده شد.
همبستگی داده های مربوط به سطح پوشش برف و دبی در
شکل  6نشان داده شده است همانطور که در شکل میبینید
میزان همبستگی بین دبی و سطح پوشش برف  0/84است

بررسی تأثیر پارامترهای جوی بر پوشش برف حوضه آبخیز کوهرنگ

که این نشان دهنده نتایج قابل قبول در محاسبه پوشش برف

میرسد .برف ذوب شده به شکل جریان خروجی از حوضه

توسط سنجنده مودیس میباشد و نتایج بدست آمده را تایید

خارج میشود .با توجه به اینکه دبی خروجی از میزان و

میکند.

سرعت ذوب برف متأثر است به همین دلیل ضرورت مطالعه
۹۵

آب در دسترس فصول خشک سال از اهمیت زیادی

۹۰
۸۵

پوشش برف ()%

 = 9۸/5۰7x + ۰/۲۸۸5y۰/۸۴۰۴ =² R

۱۰۰

بر روند تغییرات سطح پوشش برف برای پیشبینی میزان

۸۰

۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰
دبی (مترمکعب بر ثانیه)

شکل  6همبستگی داده های پوشش برف و دبی در حوضه کوهرنگ

بحث
یکی از روشهای متداول جهت تحلیل سریهای زمانی
آب-هواشناسی ،بررسی وجود یا عدم وجود روند در آنها
با استفاده از آزمونهای آماری میباشد .اصوالً وجود روند در
سریهای زمانی آب-هواشناسی ممکن است ناشی از
تغییرات تدریجی طبیعی و تغییر اقلیم یا اثر فعالیتهای
انسانی باشد (بروکس و کارترز .)1953 ،اثبات وجود روند
معنیدار در یک سری زمانی بارندگی به تنهایی نمیتواند
دلیلی قاطع بر وقوع تغییر اقلیم در یک منطقه باشد بلکه
فرض رخداد آن را تقویت مینماید (سرانو و همکاران،
 .)1999این ویژگی نیز ناشی از عوامل متعدد کنترل کننده
سامانه اقلیم میباشد.

در این پژوهش سعی شده است تأثیر پارامترهای جوی بر
سطح پوشش برف در حوضه آبخیز کوهرنگ طی سالهای
 2018-2010مورد ارزیابی قرار گیرد .بررسی الگوی
تغییرات پوشش برف حوضه کوهرنگ نشان دهنده
چرخهای است که از ماه اکتبر آغاز در ژانویه به اوج خود
میرسد و در نهایت در ماه ژوئیه به صفر میرسد .در ابتدای
دوره مذکور به علت کاهش دمای هوا ،ریزشهای جوی
عمدتاً به شکل برف بوده و پوشش برف منطقه کوهرنگ
بهمرورزمان روند افزایشی پیدا میکند تا به بیشترین سطح
پوشش برف حوضه برسد .پس از آن و با افزایش دما ،سطح
پوشش برف روند نزولی پیدا میکند و درنهایت به صفر

برخوردار است .پارایکا و بلوسچی2006 ،؛ سورمن و
همکاران2007 ،؛ اورسلی و همکاران 2019 ،به ترتیب در
منطقههای اتریش ،ترکیه و فالت تبت تغییرات سطوح
پوشش برف را ارزیابی کردند .نتایج هر سه پژوهش نشان
داد بارش و تجمع برف در این مناطق از اکتبر آغاز و در ماه
ژانویه به مقدار حداکثر خود میرسد که با نتایج پژوهش
حاضر مطابقت دارند.

بررسی تغییرات سطوح برفی حوضه کوهرنگ ،در سالهای
مورد مطالعه نشان دهنده روند نزولی تغییرات این پارامتر در
طول دوره مورد مطالعه بود .بهطور میانگین سالهای منتهی
به  2018پوشش برف به مراتب کمتری را نسبت به سالهای
ابتدایی دوره ثبت کردند .که نتایج حاصل از این بخش با
دادههای مربوط به تغییرات بارندگی و میانگین دمای ثبت
شده ،منطبق بودند.

همپوشانی پوشش برف منطقه و مدل رقومی ارتفاع مشخص
گردید ،پوشش برف در حوضه کوهرنگ در زمان مورد
مطالعه بین ارتفاع  1656الی  4074متری از سطح دریا قرار
دارند و بهعبارتیدیگر بیشتر پوشش برفی منطقه در این
ارتفاع (باالتر از  2417متر از سطح دریا) است .ازلحاظ
پراکندگی جغرافیایی نیز بیشتر توزیع پوشش برف در مناطق
غرب و شمال غرب حوضه قرار دارد ،در فصل زمستان
همیشه پوشیده از برف است ،چراکه مرتفعترین قسمت
منطقه (قله زرد کوه) در این قسمت واقعشده که ارتفاع آن
به بیش از  4000متر میرسد .درنتیجه دما در این منطقه
نسبت به سایر نواحی کمتر است که این امر باعث بارش
برف و ماندگاری آن میشود (صالحی و همکاران.)1397 ،
پس از آن ،ناحیه شمالی حوضه است که در بیشتر نقشهها
پوشیده از برف میباشد .سایر قسمتهای حوضه (جنوبی و
مرکزی) به صورت پراکنده دارای پوشش برف هستند.
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خروجی حوضه در قسمت جنوبی آن واقع و میانگین

انتظار میرود بارش غالباً به شکل باران و روند ذوب برف

ارتفاعی جنوب و مرکز نسبت به سایر مناطق کمتر است.

نیز از سرعت باالتری برخوردار باشد .همبستگی دما-سطح

بهطورکلی دما و ارتفاع با هم ارتباط غیرمستقیم دارند .با

پوشش برف در کل سالها دارای رابطه قوی معنیدار و

افزایش ارتفاع ،دما با شیب خاصی کاهشیافته و بالعکس.

معکوس بود .یعنی با کاهش دما ،سطح پوشش برف حوضه

ازاینرو در مناطق با ارتفاع کمتر به دلیل داشتن دمای باالتر،

افزایش یافته یا ماندگاری آن تقویت و طوالنیترشده است.

ب

الف

شکل  7نقشههای سطح پوشش برف( ،الف) پوشش برف سال  2010و (ب) پوشش برف سال 2014
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