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 چكيذٌ

٘مؾ  آٖ يثشفش وـٛس ثٛدٜ ٚ ٘ضٚالت ياص ٔٙبطك ثشفٍ يىي يبسئحبَ ٚ ثختاػتبٖ چٟبس

وـٛس داسد.  يٚ خٙٛث يآة ٔٙطمٝ ٔشوض يوٙٙذٜٗئأت يت ٔٙبثغ آثيدس ٚضؼ يبديبس صيثؼ

 ياستفبػبت صسدوٜٛ ثشسػ شات ػطٛح پٛؿؾ ثشف دسييتب تغ ؿذٜ اػت يػؼٗ پظٚٞؾ يدس ا

ُ ٚ يآٚس يٞبدس ٔبٜ +TM  ٚETMِٙذػت  ياش ٔبٞٛاسٜيٗ ٔٙظٛس اص تلبٚيثذ .ٌشدد

ػطٛح دٞذ وٝ يح ٘ـبٖ ٔي٘تبذ. ياػتفبدٜ ٌشد 2011ٚ  1991،2003 يٞبػپتبٔجش دس ػبَ

( 1991 ٘ؼجت ثٝ 2011) يآٔبس يدٚسٜ يط يبسيپٛؿؾ ثشف دس استفبػبت صسدوٜٛ ثخت

سا ػبَ ٔجٙب لشاس دادٜ،  1991شات ػبَ ييسٚ٘ذ تغ يثشسػ يداؿتٝ اػت. ثشا يوبٞـ يسٚ٘ذ

ّٛ ٔتش ٔشثغ ثٛدٜ، يو 07/1758، يالدئ 1991ُ ئمذاس ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس ٔبٜ آٚسوٝ 

ّٛٔتش ٔشثغ يو 43/1128، ثٝ يالدئ 2003ُ دس ػبَ يٗ ٔمذاس پٛؿؾ دس ٔبٜ آٚسيا

ّٛٔتش ٔشثغ ثٛدٜ وٝ يو 83/979 يالدئ 2011ُ يػطٛح ثشف دس آٚس ذٜ، ٔؼبحتيسػ
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ذا وشدٜ اػت. ٔمذاس ػطٛح ئتش ٔشثغ وبٞؾ پّٛيو 24/778 يالدئ 1991٘ؼجت ثٝ ػبَ 

ٗ يّٛٔتشٔشثغ ثٛدٜ، ٔمذاس ايو 86/802ثشاثش ثب  يالدي1991ٔ پٛؿؾ ثشف دس ٔبٜ ػپتبٔجش

ذٜ وٝ اص ٔبٜ ػپتبٔجش ػبَ ئشثغ سػّٛٔتشيو 83/615ثٝ  2003ػپتبٔجش ػطٛح دس ٔبٜ 

ذا وشدٜ، ٔؼبحت پٛؿؾ يّٛٔتشٔشثغ وبٞؾ پيو 06/187 يالدئ 2003تب ػپتبٔجش  1191

ّٛٔتش ٔشثغ ثٛدٜ وٝ ٘ؼجت ثٝ ٔبٜ يو 83/601ثشاثش ثب  يالدئ 2011ثشف دس ٔبٜ ػپتبٔجش 

  ذا وشدٜ اػت.يّٛٔتش ٔشثغ وبٞؾ پيو 03/201ثٝ  يالدئ 2011ػپتبٔجش 

 .يبسي، صسدوٜٛ ثخت ENVIػطح پٛؿؾ ثشف، ػٙدؾ اص دٚس، ِٙذػت، کليذي: کلمات

 

 مقذمٍ

 يٞبدسكذ آة 57ٚ  يػطح يٞبدسكذ آة 60ثش اػبع ٔطبِؼبت ا٘دبْ ٌشفتٝ حذٚد 

ٝ يش لشاس داؿتٝ ٚ اص آة حبكُ اص رٚة ثشف تغزيوـٛس دس ٔٙبطك ثشفٍ يٙيشصٔيص

 يٞب دس ٔٙبطك وٛٞؼتب٘ي٘ذٌ(. ثخؾ اػظٓ ثبس1383 ٚ ٕٞىبساٖ، يوٙٙذ )٘دفئ

لشاس  شلبثُ دػتشعيغٞبي وٛٞؼتب٘ي ٚ ؿٛد وٝ دس لؼٕتيثٝ ؿىُ ثشف ٘بصَ ٔ

ثش، طبلت فشػب ٚ دس ٞبي صٔيٙي ثؼيبس ٞضيٙٝآٟ٘ب ثب سٚؽ يداس٘ذ ثٙبثشايٗ ٔطبِؼٝ

ٞبي خذيذ، ضشٚسي ثٝ ٘ظش ثؼيبسي ٔٛاسد ٘بٕٔىٗ اػت، ثٙبثشايٗ اػتفبدٜ اص فٙبٚسي

اي دس ايٗ ٔطبِؼبت ثؼيبس تفبدٜ اص فٙبٚسي ػٙدؾ اص دٚس ٔبٞٛاسٜاػسػذ. ٔي

ضاٖ ثبسؽ ثشف ي، ٔتأثش اص ٔئٛخٛد دس ٔٙبطك وٛٞؼتب٘ يثغ آثٔٙبٔفيذ خٛاٞذ ثٛد. 

الٖ يت ثيؿٛ٘ذ ٚ ٚضؼيٝ ٔيحبكُ اص رٚة ثشف تغز يٞبك آةيثٛدٜ ٚ غبِجبً اص طش

ضاٖ ٚ ػشػت رٚة يك ثٝ ُٔ ٔٙبطيٗ لجئٙبثغ آة ٔٛخٛد دس ا يٓ آثذٞيٚ سط يآث

داسد.  يٞب ثؼتٍآٖ يٝيش تغزيٗ ٚ ػطٛح آثٍيصٔ يآٖ ثش سٚ يب ٔب٘ذٌبسيثشف ٚ 

ٚ ٔشتفغ اص ٔٙبطك  ي٘بٕٞٛاس، وٛٞؼتب٘ يٙي، ػشصٔيبسيچٟبسٔحبَ ٚ ثختاػتبٖ 

ٔتش اص ػطح  4548ثب استفبع  يبسيٗ لّٝ آٖ صسدوٜٛ ثختيش وـٛس ثٛدٜ ثّٙذتشيثشفٍ

پش آة ٔب٘ٙذ وبسٖٚ،  يٞبٗ آة سٚدخب٘ٝئٙجغ تأٔ يؼيطج يٞبخچبَيب ثب داؿتٗ يدس



 

 

 

 

دس  ياوٙٙذٜٗييٌبٜ ٔٙبثغ آة ٘مؾ تؼشٜيشاٖ اػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ رخيسٚد دس اٙذٜيصا

 يبسيٗ دس ثؼيشئشدْ خٙٛة ٚ ٔشوض وـٛس داسد. ٔحذٚد ثٛدٖ ٔٙبثغ آة ؿ يص٘ذٌ

ٛد( ٕٞچٖٛ اػتبٖ ؿيخـه خٟبٖ ٔحؼٛة ٕٔٝيشاٖ )وٝ اص ٔٙبطك ٘ياص ٔٙبطك ا

ٚ ٔشوض وـٛس  ياص ٔٙبطك خٙٛث يآة ثخـ يوٙٙذٜٗيوٝ تأٔ يبسيچٟبسٔحبَ ٚ ثخت

ذٚي ثؼيبس يآِجدٞذ. يػطٛح پٛؿؾ ثشف سا ٘ـبٖ ٔ ياػت ضشٚست ٔطبِؼٝ ٚ ثشسػ

ٌيشي ػطح خض اثش(، أىبٖ ا٘ذاصٜثبالي ثشف، دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش ػطٛح طجيؼي )ثٝ

اي فشاٞٓ آٚسدٜ اػت. ثٝ دِيُ ايٗ ٞبي ٔبٞٛاسٜدادٜ پٛؿؾ ثشف سا ثب اػتفبدٜ اص

-لبٚيش اص ٔبٞٛاسٜ ٞٛاؿٙبػيـٔـخلٝ خبف ثشف، ػطح پٛؿؾ ثشف دس ٘خؼتيٗ ت

1 TIROS  ُپغ اص آٖ ثب 1(1963ثٝ دػت آٔذ )ػيٍٙٙش ٚ پٛپٟبْ،  1960دس آٚسي .

ػطٛح پٛؿؾ ثشف ثٝ كٛست  1960دس اٚاػط ػبَ  ESSA-3 ؿشٚع ثٝ وبس ٔبٞٛاسٜ

ثٝ ثؼذ ٘يض تخٕيٗ ػطح  1966اي اػتخشاج ؿذ. اص ػبَ تٍي اص تلبٚيش ٔبٞٛاسٜٞف

 AVHRR پٛؿؾ ثشف دس ٘يٕىشٜ ؿٕبِي ثٝ كٛست ٞفتٍي ثب آغبص ثٝ وبس ػٙدٙذٜ

٘لت ؿذٜ ثٛد، ادأٝ يبفت )ٔبتؼٖٛ ٚ ٕٞىبساٖ،  NOAA وٝ ثش سٚي ٔبٞٛاسٜ

ّٛٔتش، ثٝ كٛست اي پٛؿؾ ثشف، ثب دلت ٔىب٘ي يه وي. تِٛيذات ٔٙطم2ٝ(1986

حٛضٝ دس آٔشيىبي ؿٕبِي تٛػط ٔشوض ّٔي ػٙدؾ  4000تب  3000ػّٕيبتي ٚ دس

دس  1960ٗ ثبس دس ػبَ ي٘خؼت يثشف ثشا. 3(1990اص دٚس ا٘دبْ پزيشفت )وبسَ، 

ّٝ يٗ ػٙدؾ ثٝ ٚػيػٙدؾ ؿذ اص آٖ پغ ا TIROS-1خبٚس وب٘بدا تٛػط ٔبٞٛاسٜ 

شفت يِٙذػت ا٘دبْ پز يٞبيٚ ػش GEOSثبال چٖٛ  يثب لذست صٔب٘ يٞبٔبٞٛاسٜ

اص وـٛس طاپٗ  يضؽ ثشف دس ٔٙبطميط سيؿشا يثب ثشسػ .4(1992)إٍ٘ٗ ٚ ٕٞىبساٖ، 

ٗ يٌشاد ٔؼيدسخٝ ػب٘ت 2تب  1ٗ يث يؿشٚع رٚة ثشف سا دٔب يٗ دٔبٞبيثٟتش

                                                        
1- Singer, Popham 
2- Matsuon  

3- Carroll 
4- Engman 



 

 

 

 

ش دس يه سٚؽ دادٜ پشداصؽ تلٛي( ثب اػتفبدٜ اص 1977) ٚ ٕٞىبسا1ٖٕ٘ٛد٘ذ. ساٍ٘ٛ 

ض يآثخ يدس حٛضٝ 1969-1973 يٞبػبَ ئؼبحت پٛؿؾ ثشف سا ط ش ٘ٛايتلبٚ

ٗ يٗ وشد٘ذ ٚ تٛا٘ؼتٙذ ثييػٙذ ٚ وبثُ دس پبوؼتبٖ ٚ افغب٘ؼتبٖ تؼ يٞبسٚدخب٘ٝ

ذا يپ يداسئؼٙ يساثطٝ سٚدخب٘ٝ يض ٚ دثيآثخ ئؼبحت پٛؿؾ ثشف دس حٛضٝ

 يٞبسٚدخبٝ٘ يٞبٛضٝٓ دس حيش الّييط تغي( ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشا2004) 2ّشيوٙٙذ. ٔ

بٖ لشٖ حبضش رٚة ثشف ٞش يوشد وٝ تب پب يٙيثؾيىب پيأش يبيفش٘يبالت ٔتحذٜ وبِيا

 بثذ.ييدسكذ وبٞؾ ٔ 50ضاٖ يش ثشف صٔؼتب٘ٝ ثٝ ٔيٌشدد ٚ رخبيػبَ صٚدتش آغبص ٔ

( ثب وٕه 2005ٚ ٕٞىبساٖ ) 3، ٌٛپتبIRS يش ٔبٞٛاسٜيدس استجبط ثب اػتفبدٜ اص تلبٚ

خـه سا اص تش خذا  يدس ٞٙذٚػتبٖ ٔٙبطك ثب پٛؿؾ ثشف IRS3 يٞٛاسٜش ٔبيتلبٚ

اي دس ػطح ايشاٖ ٘يض سؿذ ٞبي ٔبٞٛاسٜٞبي اخيش اػتفبدٜ اص دادٜوشد٘ذ. طي ػبَ

ٔطبِؼٝ ٚ ثشآٚسد ػطح  يچـٍٕيشي داؿتٝ اػت ٚ ثؼيبسي اص ٔحممبٖ دس صٔيٙٝ

( 1381ٕٞت )ا٘ذ. پشٜٔٙذ ؿذايٗ ساٞىبس ثٟشٜٞبي وٛٞؼتب٘ي اص پٛؿؾ ثشف حٛضٝ

 ٞبي( ٚ تشويجي اص سٚؽ1998ثب ا٘دبْ تغييشاتي دس اٍِٛسيتٓ ػيٕپؼٖٛ ٚ ٕٞىبساٖ )

، 2اي ٚ تحّيُ چٙذ طيفي ػطح پٛؿؾ ثشف سا ثب اػتفبدٜ اص ثب٘ذٞبي تحّيُ آػتب٘ٝ

 وبسٖٚ اػتخشاج وشد. يشاي حٛضٝـث NOAAٔبٞٛاسٜ   AVHRRػٙدٙذٜ 4ٚ 3

صايٙذٜ  ي( تغييشات ػطح پٛؿؾ ثشف ثخـي اص حٛض1383ٝصادٜ ٚ ٕٞىبساٖ )٘دف

ػبصي ثشسػي وشد٘ذ ٚ ثشاي ؿجيٝ NOAAاي سٚد سا ثب اػتفبدٜ اص تلبٚيش ٔبٞٛاسٜ

(، 1386ٕٞىبساٖ ) ٚ ايٍذيش وبس ٌشفتٙذ. ٘دفيٝ سا ث SRMخشيبٖ سٚد خب٘ٝ ٔذَ 

 ػيؼتٓ اطالػبت ٚ دٚس اص ػٙدؾ اص اػتفبدٜ ثب سا ثشف رٚة اص حبكُ سٚا٘بة

 ٕىبساٖـٚ ٞ يسضبئ ذ.ـػبصي وشد٘ؿجيٝ اسٚٔيٝ، ٟشچبئيـؿ يحٛضٝ دس خغشافيبيي

يخچبَ طجيؼي خشػبٖ دس  يوٝ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػي ٚ ٔطبِؼٝ ي(، دس تحميم1388)

                                                        
1- Rango  

2- Miller 
3- Gupta 



 

 

 

 

اص تلبٚيش  صسدوٜٛ ثختيبسي ٚ ؿٙبػبيي ثشآٚسد پبسأتشٞبي ٟٔٓ يخچبَ طجيؼي

ستفبػي سلٛٔي ٔٙطمٝ ثب دلت ثبال ٞبي ٞٛايي ٚ ٔذَ اٚ ػىغ IRS  ٚAsterاي ٔبٞٛاسٜ

تشٞبي ٔختّف يخچبَ طجيؼي اػتفبدٜ وشد٘ذ ٚ ثب ثٝثشاي ْ  وبسٌيشيحبػجٝ پبسٔا

 ٞبيلؼٕت Asterثٙذي ٘ظبست ٘ـذٜ ثش سٚي تلبٚيش ٔختّف، طجمٝ ٞبياٍِٛسيتٓ

 شاتيي( سٚ٘ذ تغ1386ثٙذي ٚ ٔشصثٙذي ؿذ. اسؿذ ٚ ٕٞىبساٖ )ٔختّف يخچبَ طجمٝ

 بت ثش اػبعيؼتٍبٜ فبسػيٌتٛ٘ذ تب ا يوبسٖٚ سا دس ثبصٜ يٚدخب٘ٝس يىئٛسفِٛٛط

 يصٔب٘ يدس دٚسٜ TM  ٚIRS-LISS-IIIِٙذػت  ياش ٔبٞٛاسٜيتلٛ يچٟبس ػش

 ثب ثٝ ي( دس پظٚٞـ1386ٚ ٕٞىبساٖ ) يفيلشاس داد٘ذ. ؿش ئٛسد ثشسػ 1369-1382

 2/5طح ٔؼبدَ ـس ػمطٝ دـ٘ 258ُٕ آٔذٜ دس ـثٝ ػ يٞبيشيٌاص ا٘ذاصٜ يشيـٌٜثٟش

 وبسٖٚ يٞباص ػشؿبخٝ يكٕلبٔ يٚالغ دس حٛضٝ يچش يّٛٔتش ٔشثغ دس ٌشد٘ٝيو

ح آٖ ثب اػتفبدٜ اص ي٘تب يبثيدس ثشآٚسد ػٕك ثشف ٚ اسص ياُ خٛؿٝي، وبسثشد تحّيؿٕبِ

 وٝ يا(، دس ٔطبِؼ1390ٝكٛست داد٘ذ. ٚفب خٛاٜ ٚ ٕٞىبساٖ ) يااطالػبت ٔـبٞذٜ

 ٘ٛآ ٚ يش ٔبٞٛاسٜيػطح پٛؿؾ ثشف دس تلبٚ يؼٝيف ٔمبا٘دبْ داد٘ذ ثٝ ٞذ

دٚػت فٝيٚ ٚظ يفتبح .ض طبِمبٖ ا٘دبْ داد٘ذيآثخ يٝضغ دس حٛيػٙدٙذٜ ٔٛد

 حٛضٝ ثشف ػطح دٔبي ٚ ثشف پٛؿؾ ػطح پبيؾ ٔٙظٛس ثٝ ٔطبِؼٝ (، دس1390)

ػبَ  9آٔبسي  دٚسٜ طي MODIS ػٙدٙذٜ  ٞبيدادٜ اص ٌّؼتبٖ اػتبٖ ٞبي آثشيض

 اص ثشف رٚة ٚ سيضؽ پتب٘ؼيُ تؼييٗ ٔٙظٛس ( اػتفبدٜ وشد٘ذ ٚ ث2008-2000ٝ)

 ثشاي ٚ  MODIS 32ٚ 31 ييدٔب ثب٘ذٞبي اص ثب اػتفبدٜ ثشف ػطح دٔبي اٍِٛسيتٓ

 ٘دف يوتب٘ ؿذ. ٌشفتٝ وبسٝ ث NDSI ؿبخق ثشف، ؿذٜ، پٛؿيذٜ ػطٛح تـخيق

 يآٔبس يسٜدٚ يط MODISش يثب اػتفبدٜ اص تلبٚ ي( دس پظٚٞـ1391) يآثبد

شات ػطح پٛؿؾ ثشف ٚ ييتغ يثٝ ثشسػ NDSIثب اػتفبدٜ اص ؿبخق  2011-2000

 ٔشص حٛضٝ ثب ثشف يوٛٞشً٘ پشداخت ثٝ ٔٙظٛس ثشسػ يآث يسٚا٘بة دس حٛضٝ

 يٞٓ دٔب ، استفبع خطٛطيٛ٘يسٌشػ يدٔب ٚ ساثطٝ يطياػتفبدٜ اص اكُ افت ٔح



 

 

 

 

ؼٝ ثب يد وٝ ٔبٜ دػبٔجش دس ٔمبػطح پٛؿؾ ثشف ٘ـبٖ دا يثشسػ .ٗ وشدييكفش سا تؼ

ت يض ثٝ تشتئبسع ٚ ٔٝ ٘ يٞبٗ ػطح پٛؿؾ ثشف ٚ ٔبٜيـتشيث يٍش داسايد يٞبٔبٜ

ػطح پٛؿؾ ثشف ٚ استفبع ثشف ٔشص  يطٛس وّٝ دْٚ ٚ ػْٛ لشاس داس٘ذ. ٚ ث يدس ستجٝ

ٚ  يداس وبٞـي٘ٛػبٖ ثٛدٜ ٚ سٚ٘ذ ٔؼٙ ي( داسا2000-2011) يآٔبس يدٚسٜ يدس ط

ثب اػتفبدٜ اص  ي( دس پظٚٞـ1391ٚ ٕٞىبساٖ ) يدٞذ. احٕذيسا ٘ـبٖ ٕ٘ يـيب افضاي

 يؿٟش يحشاست ياٍِٛ يٚ ٔىب٘ يشات صٔب٘ييتغ يش ٔبٞٛاسٜ ِٙذػت ثٝ ٔطبِؼٝيتلبٚ

ٓ يثٝ ٔٙظٛس تشػ يا٘مطٝ يٗ ٚ ثشسػييثبال سا تؼ يثب دٔب يٞبشاص پشداخت ٚ ٔىبٖيؿ

 ٔٙبطك اص يىي ثختيبسي ٚ چٟبسٔحبَ پشداخت. اػتبٖ يؿٟش يُ وبسثشي٘مـٝ ٚ تحّ

 آثي ٔٙبثغ ٚضؼيت دس صيبدي ثؼيبس ٘مؾ آٖ دس ثشفي ٘ضٚالت ٚ ثٛدٜ وـٛس ثشفٍيش

 ٚيظٜ ثٝ آٖ اص خشٚخي ٞبي)سٚدخب٘ٝ وـٛس خٙٛثي ٚ ٔشوضي ٔٙبطك آة يوٙٙذٜتأٔيٗ

 بث ٗ ٔٙطمٝ،يدس ا اخيش ٞبيػبِيخـه داسد. ٚلٛع )سٚد صايٙذٜ ٚ وبسٖٚ ٞبيسٚدخب٘ٝ

 ٚ ثٛدٜ ثبسؽ ٕٞشاٜ وُ ثشف ثٝ ٔمذاس خٛي اص خّٕٝ ٘ؼجت ٞبيسيضؽ ٘ٛع تغييش

 طجيؼتبً اػت. يبفتٝ چـٍٕيشي وبٞؾ ثشف ضشيت ػجبستي ثٝ يب ثشف سيضؽ ٔمذاس

 ٔٙفي سٚص تأثيش 90 اص وٕتش ثٝ ٞبػبَ اص ثشخي دس آٖ ٔب٘ذٌبسي ثش ثشف سيضؽ وبٞؾ

 ٞبيآة ٔٙبثغ تغزيٝ وبٞؾ ٔٛخت فثش ٔب٘ذٌبسي ٔذت ٚ ٔيضاٖ وبٞؾ اػت. داؿتٝ

 ٌشديذ. ٞبآٖ آثذٞي تغييش سطيٓ ٚ آة ٔٙبثغ آثذٞي وبٞؾ ثٝ ٔٙدش ٚ ؿذٜ صيشصٔيٙي

 اص ثؼيبسي آثذٞي ٚ خـىيذٜ ثؼيبسي لٙٛات ٚ ٞبچـٕٝ اخيش ٞبيػبَ طي دس

اػت. دس ايٗ پظٚٞؾ اثتذا  كفش سػيذٜ ثٝ ٘ضديه ٚ ٘بچيض ثؼيبس حذ ثٝ سٚدخب٘ٝ

ذ، پغ اص آٖ ثب اػتفبدٜ اص ئٛسد ٘ظش ؿٙبػبيي ٌشد ئٙطمٝ يبيئٛلؼيت خغشاف

 ٝ ؿذٜئتفبٚت تٟ يٞبٔٛسد ٔطبِؼٝ دس طَٛ ػبَ ئٙطمٝ وٝ اص ياش ٔبٞٛاسٜيتلبٚ

 اػتفبدٜ ثب يثشف يٞبىؼُيٚ ثٝ دػت آٚسدٖ پ  ENVI افضاس اػت، ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ

ش يػب خ اص اثش ٚيثشف ٚ  يصخذا ػب يثشا يبس خٛثيت ثؼيلبثّ وٝ NDSIاص ؿبخق 

 ٔختّف يصٔب٘ يٞبدٚسٜ يط يپٛؿؾ ثشف يٞب٘مـٝ يٝيٞب داسد، ثٝ تٟذٜيپذ



 

 

 

 

ش ثٝ دػت آٔذٜ يپشداصؽ، تلبٚ يٞبتٓيض اٍِٛسيپشداختٝ ؿذ. ػپغ ثب اػتفبدٜ اصآ٘بِ

 ؿذ. يُ ٚ ثشسػيتحّ

 َامًاد ي ريش

 سىجص از دير يَادادٌ

 ش استفبع ثشف دس استفبػبتييٗ تغيخٟت ثشسػي ٚضؼيت پٛؿؾ ثشف ٚ ٕٞچٙ

 ٔٛسد ياص ٔٙطمٝ 2011تب  1990اص ػبَ  ياش ٔبٞٛاسٜيتلبٚ يصسدوٜٛ، اثتذا چٙذ ػش

 ت وٝيٗ تشتئذ ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ، ثذ يش ٘ىبتيدس ا٘تخبة تلبٚ ذ.يٝ ٌشدئطبِؼٝ تٟ

ٞب دٚ ٗ ػبَي( ٚ دس ا1991، 2003، 2011ػٝ ػبَ ) 1990-2013 يٞبٗ دٞٝيث

ٛس( ثٝ ػٙٛاٖ اػبع وبس ا٘تخبة ؿذٜ اػت. يٗ ٚ ؿٟشيُ ٚ ػپتبٔجش )فشٚسدئبٜ آٚس

 ضؽيٗ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ لجُ اص آٖ أىبٖ سيا يُ ثشائبٜ آٚس يؼٙيٗ ثبصٜ يا

ُ يثبؿذ ٚ ٔبٜ ػپتبٔجش ثٝ دِيذٜ اص ثشف ٔيػطٛح، پٛؿ يثشف ٚخٛد داسد ٚ تٕبٔ

ٞب ٗ ػبَيؿٛد )ايؾ دٔب رٚة ٔيُ افضايثٝ دِ يػطٛح پٛؿؾ ثشف يٙىٝ تٕبٔيا

 يتش ٚ ٔتٛػط اص ٘ظش ثبس٘ذٌ ٙذٜ ػبَ خـه ٚيذ وٝ ٕ٘بيٗ ا٘تخبة ٌشديا يثشا

 . ذيٞؼتٙذ( ا٘تخبة ٌشد

تش ثب ؾيپظٚٞؾ حبضش كٛست ٌشفتٝ اػت ث ي ٙٝيوٝ دس صٔ يدس اوثش ٔطبِؼبت

 ؿبخق يغ ٚ ٘ٛا ٚ لشاس دادٖ آػتبٝ٘ ٚ ٔحبػجٝيػٙدٙذٜ ٔٛد يٞباػتفبدٜ اص دادٜ

NDSI ثشف سا  يٚ پؼشٚ يـشٚيش پشداختٝ ؿذٜ اػت. ٚ خط پيٌػطٛح ثشف يٝث ثشسػ

تشٞبيئختّف ٔطبِؼٝ ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ثب تؼ يٞبدس ػبَ  يٗ ػطح پٛؿؾ ثشف ٚ پبسٔا

ٗ يا٘دبْ ا يثشا اص رٚة آٖ پشداختٙذ. يسٚا٘بة ٘بؿ يٙيثؾيثشف ٝث پ يىيذسِٚٛطيٞ

 Landsat TM & ETM ٚ WRS Path 165 ٚWRS Row ياش ٔبٞٛاسٜيپظٚٞؾ اص تلبٚ

 يش اص تبسٕ٘بيٗ تلبٚياػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ا 39ؼتٓ ٔختلبت ٔتؼّك ٝث صٖٚ يٚ ػ 37



 

 

 

 

بس ٟٔٓ ٚ يثؼ يشٞبياص ٔتغ يىي .ذيٝ ٌشديتٟ 1بالت ٔتحذٜيا يؿٙبػٗيػبصٔبٖ صٔ

ثب  ثبؿذ.ئٛسد ٔطبِؼٝ ٔ يرٚة ثشف، پٛؿؾ ثشف دس ٔٙطمٝ يػبصٝيدس ؿج ياػبػ

ذٜ ؿُ يؾ پٛؿؾ ثشف تؼٟيش پبياخ يٞبػٙدؾ اص دٚس دس دٞٝ يفٙبٚس يتٛػؼٝ

ُ يٗ دِيتشػٕذٜدس ػٙدؾ پٛؿؾ ثشف وبسثشد داس٘ذ.  ئختّف يٞباػت. ػٙدٙذٜ

ٔتش( ٚ  30 30) يٚ  ٔىب٘ يه صٔب٘يٗ پظٚٞؾ لذست تفىيا٘تخبة ٔبٞٛاسٜ ِٙذػت دس ا

ٗ يثبؿذ ٚ ٕٞچٙئٙبػت ٔ ئطبِؼبت يٗ ٔحذٚدٜيض ثشف دس ايآ٘بِ يثشا يفياص ٘ظش ط

 داؿتٝ اػت. يـتشيآٖ وبسثشد ث يٍبٖ ثٝ ثب٘ه اطالػبتيسا يدػتشػ

 سىجص از دير  يَاپردازش دادٌ

الصْ  يٞبٌشدد وٝ پغ اص ا٘دبْ پشداصؽياطالق ٔ ياطالػبت خبٔ يدادٜ ثٝ ٘ٛػ

ؿٛد. يُ ٔيت ثٝ اطالػبت تجذيُ لشاس ٌشفتٝ ٚ دس ٟ٘بيخبف ٔٛسد تحّ يٞذف يثشا

پشداصؽ  يٞبهيٞب ٚ تىٙك سٚؽيش ػٙدؾ اص دٚس، اص طشيُ تلبٚيٝ ٚ تحّيضتد

شد. يٌيكٛست ٔ يش سلٛٔيش آ٘بِٛي ٚ پشداصؽ تلٛيش، ؿبُٔ پشداصؽ تلٛيتلٛ

 ييٞٛا يٞبػخت، ٔب٘ٙذ ػىغ يٞبيوپ يثش سٚ يب ثلشيش آ٘بِٛي يپشداصؽ تلٛ

ب٘ٙذ ؿىُ، ا٘ذاصٜ، ثبفت، ش، ٔيش اص ػٙبكش تفؼيُ تلبٚيٝ ٚ تحّيؿٛد. دس تدضياػٕبَ ٔ

ؿٛد. پشداصؽ يٝ، ٔىبٖ، اػتفبدٜ ٔي، تٗ، سً٘، پبساالوغ، اٍِٛ، استفبع، ػبيٕٞشاٞ

ب٘ٝ يش ثب سايتلبٚ يدػتىبس ياػت وٝ ثشا ييٞبهياص تىٙ يأدٕٛػٝ يش سلٛٔيتلٛ

 ثبؿذ: يُ ٔي(. وٝ ثٝ ؿشح ر15: 1390بس،يٚ ؿٟش يؿٛد )ِشػتب٘ياػتفبدٜ ٔ

ح ي، تلحيٞٙذػ حيتلح ،يأبٞٛاسٜ شيتلبٚ ؾ پشداصؽ(يپح ٚ ثٟجٛد )يتلح

ش، يتلٛ يؾ ٚ ثبسصػبصياػتب٘ذاسد ؿذٜ تفبضُ ثشف، ٕ٘ب ه، ؿبخقيٛ ٔتشيساد

  اػتخشاج اطالػبت.

                                                        
1- earthexplorer.usgs.gov 
 



 

 

 

 

 ياماًَارٌ ريتصاي ص پردازش(يح ي بُبًد )پيتصح

اص  يوٙتشاػت، حزف اثشات ٘بؿ يذٌيخبْ، اػبػب ؿبُٔ وـ يٞبپشداصؽ دادٜؾيپ

 بٖ،يشي)ٔبِٕثبؿذ يِجٝ ٔ يػبصٗ ٚاضحيٖٛ ٚ ا٘تمبَ ٚ ٕٞچٙيجشاػيوبِ يخطبٞب

بفت ؿذٜ يش خبْ دسيتلبٚ يق ٚ خطبٞبيسفغ ٘مب يسا وٝ ثشا ئشاحّ (.196: 1383

شد سا يٌئه كٛست يؼتٕبتيػ يب خجشاٖ خطبٞبيح يٞب ثب ٞذف تلحاص ػٙدٙذٜ

بت يش ثٝ ػّٕيجٛد تلبٚ(. اكالح ٚ ث15ٟ: 1390بس،يٚ ؿٟش يؿٛد )ِشػتب٘يؿبُٔ ٔ

 ؿٛد. يٌفتٝ ٔ يُ اكّيؾ اص تحّيپ

 استاوذارد ضذٌ تفاضل برف ضاخص

1ٗ پظٚٞؾ اص ؿبخق يدس ا
NDSI ؿبخق ش اػتفبدٜ ؿذ، يؾ تلبٚيپب يثشاNDSI 

 خ سا داسديٞب ثخلٛف ثشف سا اص اثش ٚ ذٜيطَٛ ٔٛج پذ يه ٚ خذاػبصيت تفىيوٝ لبّث

ٗ ؿبخق يش پشداختٝ ؿذ ايپشداصؽ تلٛ يٞبتٓياٍِٛسش ثب اػتفبدٜ اص يض تلبٚيثٝ آ٘بِ

 ػبصد. يض ٔئتٕب يٙيٍش ػطٛح صٔي( ٔحبػجٝ ٚ ثشف سا اص د1) يك ساثطٝياص طش

 =NDSI      ( 1) يساثطٝ

 -1سصؽ ثب ا ييٞبىؼُيٗ خٛاٞذ ؿذ وٝ پياNDSI ؿبخق  يشيحبكُ ثٝ وبسٌ

 يدٞٙذٜثبؿٙذ ٘ـبٖيتب كفش ٔ -1وٝ اص  ييٞبدبد خٛاٞذ ؿذ وٝ اسصؽي+ ا1ٚ 

ؿٛد يسا ؿبُٔ ٔ ي+ ٔٙبطم1اػت وٝ ثشف دس آٟ٘ب ٚخٛد ٘ذاسد ٚ اص كفش تب  ئٙبطم

ت ٔثجت سا ثٝ خٛد ي)ثؼتٝ ثٝ ػٕك آٖ( ضشا يٚ ػجى يٙيوٝ ثشف ثب تٛخٝ ثٝ ػٍٙ

تش ٚ هي٘ضد 1ش ثبؿذ، ػذد ٔٛسد ٘ظش ثٝ ـتيدٞذ. ٞش لذس ػٕك ثشف ثياختلبف ٔ

ِٙذػت اص  يثشف يتٓ ٘مـٝيؿٛد. اٍِٛسيُ ٔيتش ثبؿذ ثٝ كفش ٔتٕبٞش چٝ وٓ ػٕك

 يه خٟت اػتخشاج ؿبخق ثشفيطٛس اتٛٔبتٝ ٗ ػٙدٙذٞب ثيا 5ٚ  2 يثب٘ذٞب

                                                        
1- Environment for Visualizing Images 



 

 

 

 

 طجمٝ (.2008ش، يٌشدد )ثـياخشا ٚ اػبع ٔحبػجٝ ٔ (NDSI)٘شٔبَ ؿذٜ  يتفبضّ

پٛؿؾ ثشف  ئٛسد اػتفبدٜ دس خذاػبص يٞبٍش اص سٚؽيد يىيـذٜ ٘ظبست ٘ يثٙذ

چ ٘ٛع اطالػبت ي٘ظبست ٘ـذٜ ٞ يثٙذدػتٝ ثبؿذ دس سٚؽيٞب ٍٔش پٛؿؾيداص 

ض يآ٘بِ يٞبهيٗ سٚؽ ثشاػبع تىٙيؿٛد. ايٚاسد ٕ٘ يثٙذؼتٓ دػتٝيدس ػ ئخض٘

 ـذٜ، سٚؽ٘ظبست ٘ يثٙذدس طجمٝ يثٙذلشاس داسد. اػبع وبس دػتٝ يثٙذدػتٝ

٘ظبست ٘ـذٜ  يثٙذوٝ ثب اػتفبدٜ سٚؽ طجمٝ ياثبؿذ. دس سٚؽ خٛؿٝئ ياخٛؿٝ

ٔـخق لشاس  يٞبدس خٛؿٝ ييسٚؿٙب يٞب ثش اػبع دسخٝىؼُيشد، پيٌيكٛست ٔ

ب چٙذ خٛؿٝ لشاس يه يٞب دس ىؼُيپ ييض ثش اػبع سٚؿٙبيش٘ذ. پٛؿؾ ثشف ٘يٌئ

ٙذ يثٝ ػٕك پٛؿؾ ثشف داسد. دس فشآ يٞب ثؼتٍىؼُيپ ييش٘ذ وٝ دسخٝ سٚؿٙبيٌئ

ه طجمٝ لشاس ياػت، دس  يٌشٚٞ يثٙذ٘ظبست ٘ـذٜ، اػبع وبسثش، طجمٝ يطجمٝ ثٙذ

 يٙذئـبثٝ آٟ٘ب، فشآ يفيط يٞبيظٌيٞب دس ػٙدؾ اص دٚس ثش اػبع ٚىؼُيدادٖ پ

 (.2006ًٙ، يىؼٛپيچبسد ٚ ايٙذ )سيٌٛ يثٙذاػت وٝ ثٝ آٖ خٛؿٝ

 جيوتا ي بحث

 سىجص از دير سطح برف يَاپردازش دادٌ 

پٛؿؾ ثشف  يٞباص ٔحذٚدٜ يثٟتش يٞبيبثيتٛا٘ذ اسصيػٙدؾ اص دٚس ٔ يٞبدادٜ

 تيشيٗ أشٚصٜ دس سٚ٘ذ ٔذياسائٝ دٞذ، ثٙبثشا ئحبػجٝ ػٙت يٞب٘ؼجت ثٝ سٚؽ

ػٙدؾ اص دٚس ثب ٞذف وؼت اطالػبت  يٞبدادٜ يشي، ثٝ وبسٌيوبسآٔذ ٔٙبثغ آث

ٌشدد. لؼٕت اػظٓ پٛؿؾ ثشف يا٘دبْ ٔ يبتيپٛؿؾ ثشف ثٝ كٛست ػّٕك اص يدل

ثشف  يؾ ٘مطٝ ثٝ ٘مطٝيٚالغ اػت ٚ ٔطبِؼٝ ٚ پب اِؼجٛسٚ كؼت يدس ٘مبط وٛٞؼتب٘

شٕٔىٗ اػت. اص يغ جبًيتمش يثشف ػٙد يٞبؼتٍبٜيٚ اػتفبدٜ اص ا يػٙت يٞبثب سٚؽ

ك اص پٛؿؾ ثشف ثٝ يدل ػٙدؾ اص دٚس ثب ٞذف وؼت اطالػبت يٞبٗ سٚ اص دادٜيا

ت ػٙدؾ يٗ ثب تشويؿٛد ٚ ٕٞچٙيدٞذ، اػتفبدٜ ٔيوٝ اسائٝ ٔ يح ثٟتشيُ ٘تبيدِ



 

 

 

 

ٗ وشد. ٔطبِؼبت ييتٛاٖ آة ٔؼبدَ رٚة ثشف سا تؼيرٚة ثشف ٔ يٞباص دٚس ثب ٔذَ

ٌيشي دليك خلٛكيبت ثشف ٚ يخ سا ثٝ دِيُ ايٙىٝ ثب الّيٓ ٔتؼذدي إٞيت ا٘ذاصٜ

ا٘ذ. أشٚصٜ تىِٙٛٛطي ػٙدؾ اص ثبؿٙذ ٘ـبٖ دادّٜيٕي ٔشتجط ٔيصٔيٗ ٚ تغييشات ال

ٝ ٔطبِؼٝ ػطح پٛؿؾ ثشف ث ياي ا٘مالثي سا دس ػشكٝساٜ دٚس ٚ تلبٚيش ٔبٞٛاسٜ

ثشفي دس طَٛ صٔبٖ  يٞبي ػطح ٌؼتشٌٜيشيوٝ ا٘ذاصٜ طٛسيٝ ٚخٛد آٚسدٜ اػت. ث

 اي افضٚدٜٞبي ٔبٞٛاسٜتش ؿذٜ ٚ ٞش چٝ ثش طَٛ ثجت دادٜثٝ كٛست چـٍٕيشي دليك

ٌشدد. تش ٔيٌشدد، تؼييٗ سٚ٘ذٞبي آٔبسي وٝ ثٝ ِحبظ الّيٕي إٞيت داس٘ذ آػبٖٔي

ٚ ثب اػتفبدٜ اص ؿبخق  LANDST يٞبش ػٙدٙذٜيش ثب اػتفبدٜ اص تلبٚيدس ٔجبحث ص

NDSI ّ( ٚ ػپتبٔجشيُ )فشٚسديآٚس يٞبشات ػطح پٛؿؾ ثشف ٔبٜييُ تغيثٝ تحٗ 

بٖ اٚج پٛؿؾ ثشف ٚ صٔبٖ  اٚج رٚة پٛؿؾ ثشف دس ٔٙطمٝ صٔ يؼٙيٛس( ي)ؿٟش

 يصٔب٘ يٞب)ٌبْ 2011ٚ  2003، 1991 يٞبػبَ ي( طيبسي)استفبػبت صسدوٜٛ ثخت

شات ػطٛح پٛؿؾ ثشف پشداختٝ ؿذٜ اػت. ييتغ يثٝ ٔٙظٛس ثشسػػبِٝ(  10 جبًيتمش

شات ػطٛح پٛؿؾ ثشف ثب اػتفبدٜ اص ؿبخق ييتغ يثشسػپشداصؽ )ٔشاحُ پيؾ

پشداصؽ، ٚ ...((،  ي، ٞٙذػئتشٛيحبت )ساديٚ تلح NDSI٘شٔبَ ؿذٜ ثشف ) يتفبضّ

افضاس ثٙذي ثش سٚي تلبٚيش ا٘تخبثي ٔزوٛس ثب اػتفبدٜ اص ٘شْثٙذي ٚ پغ اص طجمٝطجمٝ

ENVI .ؿبخق  اػٕبَ ٌشديذNDSI ش حذاوثش پٛؿؾ ثشف ٞش يثش اػبع ٔمبد

ش يت ٔمبديتبٔجش( اػٕبَ ؿذ. دس ٟ٘بُ ٚ ػپيش )ٔشثٛط ثٝ ٔبٜ آٚسياص تلبٚ ىؼُيپ

)ػطٛح پٛؿؾ  ب والعيفٛق، ثٝ دٚ طجمٝ  يٞب( حبكُ اص اػٕبَ ؿبخقيٞب)٘مـٝ

 ٔؼبحت يثٙذذ. پغ اص ا٘دبْ طجمٝيٌشد يثٙذ( طجمٝيشپٛؿؾ ثشفيٚ ػطٛح غ يثشف

 يٞبػبَ يط يشٜ ثشفيٚ غ يشات پٛؿؾ ثشفييذ تب تغيٞش دٚ والع ثب ٞٓ خٕغ ٌشد

، يلّؼٝ ٔحٕذ يذي)أ شديُ لشاس ٌيشات ٔٛسد تحّييٚ سٚ٘ذ تغ يثشسػٔٛسد ٔطبِؼٝ 

1393). 



 

 

 

 

  
سطًح پًضص برف ارتفاعات زردکًٌ  (1) ضكل

 1991ه( يل )فريرديآير ياريبخت

سطًح پًضص برف ارتفاعات  (2)ضكل 

 1991ًر( يسپتامبر )ضُر ياريزردکًٌ بخت

  1991ر ل ي سپتامبيپًضص برف استخراج ضذٌ ماٌ آير  يوقطٍ

ُ ئبٜ آٚس يبسيػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ ثخت ي٘مـٝ (1)ؿىُ  

ٗ يا يُ ثشائبٜ آٚس يؼٙي يصٔب٘ يٗ ثبصٜيادٞذ. يسا ٘ـبٖ ٔ 1991ٗ( ػبَ ي)فشٚسد

ضؽ ثشف دس ٔٙطمٝ ٚخٛد داسد ٚ يدس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ لجُ اص آٖ أىبٖ س

پٛؿؾ ثشف ثٝ ٔمذاس  ئٙطمٝ يٝ خبطش دٔبٚ ث اػتذٜ اص ثشف يػطٛح پٛؿ يتٕبٔ

ُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ئبٜ آٚس ئجٙب ثشا يٗ ٘مـٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٘مـٝيا ؿٛد.يرٚة ٔ يضي٘بچ

ٍش يد يشات ػطٛح ثشفيي٘ـأت ٌشفتٝ اص ٚلٛع تغ يشات ػطٛح ثشفييؿذ. ػپغ تغ

ٗ ثب تٛخٝ ثٝ يذ. ثٙبثشايُ ٌشديٗ ٘مـٝ تحّي( ثشاػبع ا2011ٚ  2003ٞب )ػبَ

ٗ ٔبٜ ا٘دبْ يا ياش ٔبٞٛاسٜيتلبٚ يثش سٚ NDSIوٝ ثب اػتفبدٜ اص ؿبخق  ياػجٝٔحب

ثذٖٚ پٛؿؾ ثشف سا  يٞبىؼُيدسكذ ٚ پ 8/62سا  يثشف يٞبىؼُيٌشفت تؼذاد پ



 

 

 

 

ٔتش ٔشثغ ٚ ٔؼبحت ّٛيو 07/1758دسكذ ٘ـبٖ داد. ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف  5/38

ٗ ٔبٜ پٛؿب٘ذٜ يدس ا ٔتش ٔشثغ وُ ٔٙطمٝ ساّٛيو 08/682شپٛؿؾ ثشف ئٙبطك غ

( ػطٛح 1991ُ يدٞذ وٝ تب آٖ صٔبٖ )ٔبٜ آٚسي٘ـبٖ ٔ يت ثٝ خٛثيٗ ٚضؼيا اػت.

 يٕيشات الّيياص تغ يثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ؿٛاٞذ يت ٔطّٛثياص ٚضؼ يپٛؿؾ ثشف

ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ  ي( ٘مـ2ٝؿىُ ) ٔـبٞذٜ ٘ـذٜ اػت.

ذ وٝ يُ ا٘تخبة ٌشديٗ دِيدٞذ. ٔبٜ ػپتبٔجش ثٝ ائبٜ ػپتبٔجش سا ٘ـبٖ ٔ يبسيثخت

پٛؿؾ  يؿٛ٘ذ ٚ ٔحذٚدٜيؾ دٔب رٚة ٔيُ افضايثٝ دِ يػطٛح پٛؿؾ ثشف يتٕبٔ

 ئجٙب ثشا يض ثٝ ػٙٛاٖ ٘مـٝيٗ ٘مـٝ ٘يسػذ. ايخٛد ٔ يٌثشف ثٝ حذالُ وؼتشدٜ

٘ـأت ٌشفتٝ اص ٚلٛع  يشات ػطٛح ثشفييذ ػپغ تغئبٜ ػپتبٔجش ا٘تخبة ٌشد

ُ يٗ ٘مـٝ تحّي( ثش اػبع ا2011ٚ  2003ٞب )ٍش ػبَيد يشات ػطٛح ثشفييتغ

ٗ يا ياش ٔبٞٛاسٜيتلبٚ يثش سٚ NDSIوٝ ثب اػتفبدٜ اص ؿبخق  ياذ. ثب ٔحبػجٝيٌشد

ثذٖٚ پٛؿؾ  يٞبىؼُيدسكذ ٚ پ 5/28سا  يثشف يٞبىؼُئبٜ ا٘دبْ ٌشفت تؼذاد پ

ٔتش ٔشثغ ٚ ّٛيو86/802دسكذ ٘ـبٖ داد. ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف  5/71ثشف سا 

ٗ ٔبٜ يّٛٔتش ٔشثغ وُ ٔٙطمٝ سا دس ايو34/1637ش پٛؿؾ ثشف  ئؼبحت ٔٙبطك غ

ٗ ػبَ اص يپٛؿؾ ثشف دس ا يشات ػبال٘ٝييضاٖ تغي( 1ٔطجك خذَٚ ) پٛؿب٘ذٜ اػت.

دٞذ ٚ يسا ٘ـبٖ ٔ يػطٛح ثشف يدسكذ وبٞؾ ثشا 4/38ُ تب ٔبٜ ػپتبٔجش ئبٜ آٚس

ٗ ػبَ ٔؼبحت يدٞذ. دس ايدسكذ وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔ 1/60ش پٛؿؾ ثشفئٙبطك غ

ّٛٔتش يو22/955ه دٚسٜ ٌشْ )ثٟبس، تبثؼتبٖ( حذٚد يپٛؿؾ ثشف، پغ اص ٌزؿت 

 ٔشثغ اص وُ ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف، رٚة ؿذٜ اػت. 



 

 

 

 

  
سطًح پًضص برف ارتفاعات زردکًٌ  (3)ضكل 

 2003ه( يل )فريرديآير ياريبخت

سطًح پًضص برف ارتفاعات ( 4)ضكل 

 2003ًر( يسپتامبر )ضُر ياريردکًٌ بختز

 2003ل ي سپتامبر يپًضص برف استخراج ضذٌ ماٌ آير يوقطٍ

ُ ئبٜ آٚس يبسيػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ ثخت ة( ٘مـ3ٝؿىُ )

ش يتلبٚ يثش سٚ NDSIؿبخق  يثب ٔحبػجٝدٞذ. يسا ٘ـبٖ ٔ 2003ٗ( ػبَ ي)فشٚسد

ثذٖٚ  يٞبىؼُيدسكذ ٚ پ 5/40سا  يثشف يٞبىؼُيٗ ٔبٜ دسكذ پيا يأبٞٛاسٜ

ّٛ يو 43/1228دسكذ ٘ـبٖ دادٜ اػت. ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف  5/59پٛؿؾ ثشف سا 

ٔتش ٔشثغ وُ ٔٙطمٝ سا ّٛيو 16/1287ش پٛؿؾ ثشف ئتش ٔشثغ ٚ ٔؼبحت ٔٙبطك غ

( ٘مـٝ ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ 4ؿىُ ) ٗ ٔبٜ پٛؿب٘ذٜ اػت.يدس ا

ٗ يا ياش ٔبٞٛاسٜيدٞذ. تلبٚيسا ٘ـبٖ ٔ 2003ٛس( ػبَ ئبٜ ػپتبٔجش )ؿٟش يبسيثخت

 4/78ثذٖٚ پٛؿؾ ثشف سا  يٞبىؼُيدسكذ ٚ پ 6/21سا  يثشف يٞبىؼُيتؼذاد پٔبٜ 

ٔتش ٔشثغ ٚ ٔؼبحت ّٛيو 83/615دسكذ ٘ـبٖ دادٜ اػت. ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف 



 

 

 

 

ٗ ٔبٜ پٛؿب٘ذٜ يسا دس اّٛٔتش ٔشثغ وُ ٔٙطمٝ يو 67/1799شپٛؿؾ ثشف ئٙبطك غ

ُ يٗ ػبَ اص ٔبٜ آٚسيشات ػبال٘ٝ پٛؿؾ ثشف دس اييضاٖ تغي( 1ٔطجك خذَٚ ) اػت.

دٞذ ٚ ٔٙبطك يسا ٘ـبٖ ٔ يػطٛح ثشف يدسكذ وبٞؾ ثشا -6/46تب ٔبٜ ػپتبٔجش 

ٗ ػبَ ػطح پٛؿؾ ثشف يدٞذ. دس ايدسكذ وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔ 1/24شپٛؿؾ ثشفيغ

ّٛٔتش ٔشثغ اص وُ يو 51/512تبثؼتبٖ( ػبَ، حذٚد پغ اص ٌزؿت دٚسٜ ٌشْ )ثٟبس، 

 بفتٝ اػت. ئؼبحت ثشف وبٞؾ 

  
( سطًح پًضص برف ارتفاعات زردکًٌ 5ضكل )

 2011ه( يل )فريرديآير ياريبخت

سطًح پًضص برف ارتفاعات  (6)ضكل 

 2011ًر( يسپتامبر )ضُر ياريزردکًٌ بخت

 2011تامبر ل ي سپيپًضص برف استخراج ضذٌ ماٌ آير  يقطٍو

ُ ئبٜ آٚس يبسيػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ ثخت ي( ٘مـ5ٝؿىُ )

ش يتلبٚ يثش سٚ NDSIؿبخق  ثب ٔحبػجٝدٞذ. يسا ٘ـبٖ ٔ 2011ٗ( ػبَ ي)فشٚسد

ثذٖٚ  يٞبىؼُيدسكذ ٚ پ 1/41سا  يثشف يٞبىؼُيٗ ٔبٜ تؼذاد پيا يأبٞٛاسٜ



 

 

 

 

ّٛ يو 83/979ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف  دسكذ ٘ـبٖ دادٜ اػت. 9/58پٛؿؾ ثشف سا 

ّٛ ٔتش ٔشثغ وُ ٔٙطمٝ سا يو 66/1435شپٛؿؾ ثشف ئتش ٔشثغ ٚ ٔؼبحت ٔٙبطك غ

( ٘مـٝ ػطٛح پٛؿؾ ثشف سا دس استفبػبت صسدوٜٛ 6ؿىُ ) ٗ ٔبٜ پٛؿب٘ذٜ اػت.يدس ا

ٗ يا ياش ٔبٞٛاسٜيدٞذ. تلبٚيسا ٘ـبٖ ٔ 2011ٛس( ػبَ ئبٜ ػپتبٔجش )ؿٟش يبسيثخت

 2/82ثذٖٚ پٛؿؾ ثشف سا  يٞبىؼُيدسكذ ٚ پ 8/17سا  يثشف يٞبىؼُيپتؼذاد ٔبٜ 

ّٛٔتش ٔشثغ ٚ ٔؼبحت يو 83/601دسكذ ٘ـبٖ دادٜ اػت. ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف 

ٗ ٔبٜ پٛؿب٘ذٜ يّٛ ٔتش ٔشثغ وُ ٔٙطمٝ سا دس ايو 67/1813شپٛؿؾ ثشف ئٙبطك غ

اص ٔبٜ  ٗ ػبَيپٛؿؾ ثشف دس ا يشات ػبال٘ٝييضاٖ تغي( 1ٔطجك خذَٚ ) اػت.

دٞذ ٚ يسا ٘ـبٖ ٔ يػطٛح ثشف يدسكذ وبٞؾ ثشا -5/55ُ تب ٔبٜ ػپتبٔجش يآٚس

ػبَ  ٗيدٞذ. دس ايوبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔدسكذ  -4/60 شپٛؿؾ ثشفئٙبطك غ

 01/378ٌشْ )ثٟبس، تبثؼتبٖ( ػبَ، حذٚد  يپٛؿؾ ثشف پغ اص ٌزؿت دٚسٜ ػطح

 بفتٝ اػت.يّٛٔتش ٔشثغ اص وُ ٔؼبحت وبٞؾ يو

 يريگجٍيوت

شات ػطح پٛؿؾ ييسٚ٘ذ تغ يشيٌا٘ذاصٜ يثشا ياش ٔبٞٛاسٜيٗ پظٚٞؾ اص تلبٚيدس ا

شات ثب اػتفبدٜ اص ييٗ تغياػتفبدٜ ؿذٜ اػت. سٚ٘ذ ا يبسيثشف استفبػبت صسدوٜٛ ثخت

TM  ٚETMٚ ػٙدٙذٜ  LANDSATٔبٞٛاسٜ  يٞبدادٜ
ح يؿذٜ وٝ ٘تب يشيٌا٘ذاصٜ +

ٔمذاس ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس  ٟٓ اػت وٝٗ ٔٛضٛع ٔيبٍ٘ش ايث يٗ ثشسػيحبكُ اص ا

ٗ ٔمذاس پٛؿؾ دس يّٛٔتش ٔشثغ ثٛدٜ اػت. ايو 07/1758، يالدئ 1991ُ ئبٜ آٚس

ذٜ اػت. ػطٛح يّٛٔتش ٔشثغ سػيو 43/1128، ثٝ يالدئ 2003ُ دس ػبَ ئبٜ آٚس

وبٞؾ  2003تب ػبَ  1991ّٛٔتش ٔشثغ اص ػبَ يو 64/529پٛؿؾ ثشف ثٝ ٔمذاس 

 يالدئ 2011ُ يٗ ٔمذاس ٔؼبحت ػطٛح ثشف دس آٚسيٕٞچٙذا وشدٜ اػت يپ

ّٛٔتش يو 24/778 يالدئ 1991ّٛٔتش ٔشثغ ثٛدٜ وٝ ٘ؼجت ثٝ ػبَ يو 83/979

 1991 ذا وشدٜ اػت. ٔمذاس ػطٛح پٛؿؾ ثشف دس ٔبٜ ػپتبٔجشئشثغ وبٞؾ پ



 

 

 

 

ٔبٜ ػپتبٔجش ٗ ػطٛح دس يّٛٔتش ثٛدٜ اػت. ٔمذاس ايو 86/802ثشاثش ثب  يالدئ

تب  1191ذٜ اػت وٝ اص ٔبٜ ػپتبٔجش ػبَ ئتش ٔشثغ سػّٛيو 83/615ثٝ  2003

ٗ يذا وشدٜ اػت، ٕٞچٙيّٛٔتش ٔشثغ وبٞؾ پيو 06/187 يالدئ 2003ػپتبٔجش 

ّٛٔتش يو 83/601ثشاثش ثب  يالدئ 2011ٔمذاس ٔؼبحت پٛؿؾ ثشف دس ٔبٜ ػپتبٔجش 

ٔتش ٔشثغ ّٛيو 03/201ثٝ  يالدئ 2011ٔشثغ ثٛدٜ وٝ ٘ؼجت ثٝ ٔبٜ ػپتبٔجش 

 2011ُ يذا وشدٜ اػت. ٔؼبحت ػطٛح ثذٖٚ پٛؿؾ ثشف دس ٔبٜ آٚسيوبٞؾ پ

 59/753 يالدي1991ٔٔشثغ ثٛدٜ وٝ ٘ؼجت ثٝ ػبَ ٔتشّٛيو 66/1435ثشاثش  يالدئ

ذا وشدٜ اػت. ٔمذاس ػطٛح ثذٖٚ پٛؿؾ ثشف دس ػپتبٔجش يؾ پئشثغ افضاّٛٔتشيو

شثغ ثٛدٜ اػت وٝ ٘ؼجت ثٝ ػپتبٔجش ػبَ ّٛٔتش ٔيو 67/1813 يالدئ 2011ػبَ 

 .ذا وشدٜ اػتيؾ پيّٛ ٔتش ٔشثغ افضايو51/1035( 1991ٔجٙب )



 

 

 

 

 مىابع 

 يمكاو -يرات زماوييتغ، (1391)فشد  ي٘بسٍ٘ ي، ٔحٕٛد، داٚٚد ػبؿٛسِٛ ٚ ٟٔذياحٕذـ 

 ي  TMسىجىذٌ يَاراز با استفادٌ از دادٌيضُر ض يي کاربرد يحرارت يالگًَا

ETM+ ،ّٝػٙدؾ اص دٚس ٚ  ئدGIS 68، كق 91ػبَ چٟبسْ صٔؼتبٖ  شاٖ،يا- 

55.  

رات ييريوذ تغ يبررس، (1386) يشاثٛاِمبػٕئ يذ ٚ ٞبديػؼ ،ذئش ؛اسؿذ، كبِحـ  

 يريدخاوٍ يمًرد يَا با استفادٌ از سىجص از دير: مطالعٍريدخاوٍ يكيمًرفًلًش

، يؼيٚ ٔٙبثغ طج يػّْٛ وـبٚسص ئدّٝ(، 1339-1369ات )يکارين از گتًوذ تا فارس

 .194-180، كق 1386اػفٙذ  -ؿـٓ، ثٟٕٗ يخّذ چٟبسدٞٓ، ؿٕبسٜ

رات سطًح پًضص برف در ييتغ يبررس، (1393)، ٔحجٛثٝ يلّؼٝ ٔحٕذ يذيأـ  

 يکارضىاس يوامٍانيبا استفادٌ از سىجص از دير، پا ياريارتفاعات زرد کًٌ بخت

 .ؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖيدا٘ـٍبٜ ػ ،ياػتبد سإٞٙب ٔحٕٛد خؼشٚ ارضذ،

-مذل تًزيعي رياواب حاصل از ريب برف با استفادٌ از دادٌ ،(1384)ش يپشٕٞت، خٟبٌـ 

دوتشي ٞيذسِٚٛطي ٚ  يسػبِٝ َاي سىجص از دير ي سيستم اطالعات جغرافيايي،

 .197-211ٔٙبثغ آة، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔي، ٚاحذ ػّْٛ تحميمبت، كق 

 يعيخچال طبي يبررس، (1388) يشيجشص ٚصئحٕذخٛاد ٚ فش ،صٚج ِٚذاٖ ؛ٛػفي، يشضبئـ 

، 88ثٟبس  ٗ،يػّْٛ صٔ ئدّٝ، يار ماًَارٌيلٍ تصاييبٍ يس ياريخرسان زرد کًٌ بخت

 . 172-167، كق71ػبَ ٞدذٞٓ، ؿٕبسٜ 

 يش ٚ خٟبٍ٘شد ٔحٕذيخٟبٍ٘ ،پشٕٞت ؛ ٔحٕذيػّ ،يآخٛ٘ذػّ ؛، ٔحٕذسضبيفيؿشـ  

: يمًرد يه عمق برف )مطالعٍيًر تخمظبٍ مى ياخًضٍ ليکاربر تحل، (1386)

، يبٜ دس وـبٚسصي، آة، خبن، ٚ ٌيوـبٚسص يٞبپظٚٞؾ ي، ٔدّٝ(يصمصام يحًضٍ

 .25-37چٟبسْ، كق  يخّذ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ

برآيرد دماي سطح برف ي گسترٌ ، (1390) فٝ دٚػتيذ ٚطيٓ ٚ ٔدي، اثشاٞيفتبحـ  

َاي مًردي حًضٍ ي)مطالعٍ MODISسىجىذٌ پًضص برف با استفادٌ از تصايير 



 

 

 

 

ػْٛ، پبييض  ي، ؿٕبس26ٜتحميمبت خغشافيبيي، ػبَ  يفلّٙبٔٝ گلستان(، استان

 .17423 -17403 ؛102 ي، ؿٕبس1390ٜ

کاربرد سىجص از دير در تعييه پارامترَاي َيذريلًشيكي (، 1381)سضب لٙجشپٛس، ٔحٕذـ  

ٚ فٙي ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػي وـٛس، ٘يٛاس،  ػّٕي ي، ٔدّٝبرف در مىاطق کًَستاوي

 .45ٚ  44 يؿٕبسٜ

ل ي يدر سىجص از دير )تحل ENVIکاربرد ، (1390)بس يؿٟش ي، لبػٓ ٚ ػّيِشػتب٘ـ  

 . ٘ـش ا٘تخبة، (يار ماًَارٌير تصاييتفس

، يار ماًَارٌياز تصاي يمًضًع يَاٍ وقطٍيتُ يراَىما، 1383ذ،يبٖ، حٕيشئبِٕـ  

  ٔؼّح، چبح ػْٛ. يشٚٞبي٘ ييبيٖ خغشافا٘تـبسات ػبصٔب

 يٙييآطبٞشي ؿٟش ذئؼؼٛد ٚ حٕ ،تدشيـي ؛احٕذ، يچاثشيـٓ ؛صادٜ، سضب٘دفـ  

آة ٚ فبضالة  ي، ٔدّٝسازي جريان ريدخاوٍ با مذل ريب برفضبيٍ، (1383)

  .12 يؿٕبسٜ

برآيرد ، (1386)ش پشٕٞت يٚ خٟبٍ٘ثٟشاْ  ،ثمفيبٖ ؛خٕبَ ؛لذٚػي ؛٘دفي ايٍذيش، احٕذـ  

رياواب ريب برف با استفادٌ از سىجص از دير ي ساماوٍ اطالعات جغرافيايي در 

 ، كق185پظٚٞؾ ػبص٘ذٌي دس ٔٙبثغ طجيؼي،  ي، ٔدّٝضُرچائي اريميٍ يحًضٍ

76-177.  

، (1390)پٙبٜ يذوبظٓ ػّٛئحٕذ ٚ ػ ،ئٟذٚ ؛ٔحؼٗ، يػبسٚ ئحؼٙ ؛يٚفبخٛاٜ، ٟٔذ- 

، 1390ض يي، پب92 يؿٕبسٜ (،ي)پصيَص ي سازوذگ يس داريآبخ يَاپصيَص يمجلٍ
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