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واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع ،شیب و وجهشیب در ایرانزمین
محمدصادق کیخسروی کیانی ـ دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان
سیدابوالفضل مسعودیان ـ استاد آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان
پذیرش مقاله 1394/04/10 :تأیید نهایی1394/06/17 :

چکیده
در پژوهش کنونی برای بررسی پیوند بین روزهای برفپوشان با ارتفاع ،شیب و وجه شییب از دادههیای دو فیرآوردة
دورسنجی مودیس تررا و مودیس آکوا برای بازة زمانی  1382-1393بهره گرفته شید .تفکییم مکیانی دادههیای
بهکاررفته در این پژوهش  500است .همچنین دادههای مدل رقومی ارتفاع ایران ( )DEMدر تفکییم مکیانی 500
متر و با سیستم تصویر سینوسی هماهنگ با تفکیم و سیستم تصویر دادههیای میودیس تیررا و میودیس آکیوا از
تارنمای سازمان فضایی ناسا برداشت شد .در دادههای مدل رقومی ارتفاع ( )DEMبهکاررفته افزونبر ارتفاع نقاط،
اطالعات شیب و وجه شیب برای هر یاخته نیز در دسیترس اسیت .در ایین پیژوهش نخسیت مییان ین روزهیای
برفپوشان (روزی که زمین پوشیده از برف است) ایران برای بازة زمانی  1382-1393محاسیبه شید و سیپس بیا
کدنویسی در نرمافزار متلب برای هر طبقة ارتفاعی از ارتفاع  -29تا  5476متری در گامهای یممتیری مییان ین
روزهای برفپوشان همان ارتفاع محاسبه شد .پس از محاسبة شمار روزهای برف برای هیر طبقیة ارتفیاعی ،پیونید
روزهای برفپوشان با ارتفاع ،شیب و وجه شیب بررسی شد .یافتهها نشان داد ارتباط بیین روزهیای برفپوشیان بیا
ارتفاع لزوماً رابطة خطی نیست و در گروههای ارتفاعی رفتاری متفاوت را از خود نشان میدهد.

کلیدواژهها :ایران ،سنجندة مودیس تررا ،روزهای برفپوشان ،سنجندة مودیس آکوا.

مقدمه
برف یکی از گونههای ریزشهای آسمانی است که از چگالش هوای مرطوب و در شرایطی که دمای هـوا کمتـر از صـفر
درجۀ سلسیوس باشد پدیدار میشود .اگرچه گسترۀ کوچکی از سطح کرۀ زمین را پهنههای کوهستانی در برگرفته اسـت،
همین مناطق در چشمانداز آبشناختی حوضههای آبریز نقشی برجسته دارند و در بسیاری از جاهـا همـین پوشـشهـای
برفی در کوهستانها منبع اصلی تأمین آبهای سطحی و زیرزمینی بهشمار میآیند .گسترۀ پوشش برف ،فراسنج اقلیمـی
و آبشناختی بسیار مهمی برای پیشبینی رواناب در پهنههای برفگیر در فصل گدازش برف است .اندازهگیری و پـیش-
بینی گسترۀ برف برای بهبودبخشی به پیشبینیهای اقلیمی و تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت آب بسیار مهم اسـت،
بهویژه در پهنههای کوهستانی که بخش بزرگی از آب مورد نیاز را فراهم مـیکننـد مـوت و همکـاران .)2005 ،دوام و
ماندگاری پوشش برف در یک پهنه ،فارغ از ژرفا و عمق آن نشاندهندۀ شرایط اقلیمـی آن منطقـه اسـت لیـذر و لـوف،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09133131101 :
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 .)1997انباشت و گدازش برف بیشتر از طریق شرایط جوی و همچنین ارتفـاع و شـیب کنتـری مـیشـود .ویژگـیهـای
عوارض زمین که انباشت برف را متأثر میسازد عبارتند از :شیب ،وجه شیب و سایه جین و همکاران .)72 :2009 ،ارتفـاع
بیشتر به سبب واداشتن هوا به صعود و کاهش دما با افزایش ارتفاع نقش مهمی در پیدایش برف بازی میکند هلفـری و
همکاران .)1582 :2007 ،مطالعات نشان میدهد که در رشتهکوههای راکی ،سرینودا و آلپ عوارض فیزیـوگرافی هماننـد
تابش ،ارتفاع ،شیب و وجه شیب  50تا  80درصد از تغییرات ژرفای برف را تبیین میکنند بالک و ادلر2000 ،؛ مارچاند و
کیلینویت .)2001 ،پس از تابش ،ارتفاع دومین عاملی است که بیشترین تأثیر را بر پوشش برف میگـذارد ،امـا وزن ایـن
عامل بسته به مقیاس مکانی متفاوت است بالک و ادلـر2000 ،؛ مـارکس و همکـاران .)2002 ،در زمینـۀ بررسـی نقـش
ارتفاع ،شیب و وجه شیب و اثرگذاری آن بر روی پوششهای برفی پژوهشهایی انجام گرفته که به آنها اشاره شده است.
اندریزی و همکاران  )2006در پژوهشی دریافتند بین آب معادی برف ،ارتفاع و وجه شـیب در فصـوی گونـاگون پیونـد و
ارتباط وجود دارد .ایشان نشان دادند که وابستگی آب معادی برف به ارتفاع در فصل پاییز ضعیفتـر و در بهـار نیرومنـدتر
است .افزونبر این آشکار شد که زمانهای متفاوت گدازش برف در دامنههای شمالی و جنوبی در کل فصل زمستان و در
ارتفاعات پایینتر ارتفاعات پایینتر از  800متر) دیده میشود اندریزی و همکاران .)208 :2006 ،یافتههـای گورانـو و
همکاران  )2011نشان داد در بوتان بسته به وجه شیب ،انباشت برف نیز متفاوت است و دامنههای رو به شـمایشـرق و
شمایغرب برای انباشت برف در طی فصوی زمستان ،تابستان و پاییز مناسـبانـد گورانـو و همکـاران.)1369 :2011 ،
واکاوی جین و همکاران  )2009در چهار حوضه در مناطق غربی هیمالیا نشان داد تأثیر ارتفاع و وجه شـیب بـر انباشـت
برف چشمگیر است .مطالعات ایشان نشان داد میانگین پوشش برف بهطور خطـی بـا افـزایش ارتفـاع افـزایش مـییابـد.
همچنین اگر وجه شیب شمایغربی و شمایشرقی باشد ،انباشت برف از ارتفاعات پایینتر آغاز میشود ،چراکه شیبهـای
رو به شمای کمتر در معرض آفتابگیری و بادهای گرم هستند که این مسئله سبب ایجاد محیط مطلـوب بـرای انباشـت
برف میشود جین و همکاران 81 :2009 ،و  .)82کیوینن و همکاران  )2012وردش ساالنۀ پوششهـای برفـی را طـی
اواخر فصل تابستان در شمای فنالند به کمک تصاویر ماهوارهای لندست بررسی کردند ،هدف اصلی ایشان واکاوی نقـش
عوامل توپوگرافی و اقلیمی بر پوششهای برفی در تابستان بود .یافتههای این پژوهشگران نشان داد عوامـل توپـوگرافی
بهویژه ارتفاع و ناهمواری عوارض ،نقش برجستهای بر روی پوششهای برفی در اواخر تابستان دارد و بیشتر پوششهـای
ماندگار و همچنین تکههای برفی در دامنههای رو به شمای و رو به شرق دیده میشود کیوینن و همکـاران 1 :2012 ،و
 .)6سنسوی و همکاران  )2010برای بررسی نقش عوامل توپوگرافیک بر گسترۀ پوشش برف در حوضههای آبخیز شرق
ترکیه ،دادههای سنجندۀ مودیس را برای ماههای فوریه تا ژوئن سایهای  2008و  2009بهکار گرفتند .یافتـههـای ایـن
پژوهشگران نشان داد از اواخر فوریه تا ژوئن پهنههای رو به شمای و رو به جنوب بـهترتیـب دارای بیشـترین و کمتـرین
گسترۀ برف هستند .همچنین بررسیها نشان داد باالترین نرخ گدازش برف در طبقهای است که شیب آن  10-20درجـه
است سنسوی و همکاران 5 ،2010،و  .)10بررسی رابطۀ بین پوشش برف با فراسنجهای ارتفاع ،شـیب و وجـه شـیب در
هی یک از پژوهشهای انجامگرفته دربارۀ پوشش برف در ایران بررسی نشده است .در این پژوهش کوشش شده است تا
ارتباط بین روزهای برفپوشان با ارتفاع ،شیب و وجه شیب بررسی شود .منظـور از روز برفپوشـان روزی اسـت کـه زمـین
پوشیده از برف است .به بیان روشنتر ،در این پژوهش میخواهیم ببینیم در هر ارتفاعی بهطور میانگین چنـد روز از سـای
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زمین پوشیده از برف است و چه ارتباطی بین روزهای برفپوشان و ارتفاع دیده میشـود .همچنـین ارتبـاط بـین روزهـای
برفپوشان و وجه شیب و درجۀ شیب بررسی میشود .برای روشنتر شدن این مسئله چند نمونۀ موردی نیـز از کـوههـای
سهند ،کرکس و اللهزار آورده شده است.
مواد و روشها
در پژوهش حاضر برای بررسی پیوند برف با ارتفاع ،شیب و وجه شیب در گام نخست ،دادههای رقومی برفِ سنجندههای
مودیس تررا و مودیس آکوا برای بازۀ زمانی  1382-1393از تارنمای مودیس به نشانی زیـر در پانوشـت 1برداشـت شـد.
دادههای سنجندۀ مودیس تررا از تاریخ  1378/12/5و دادههای سنجندۀ مودیس آکوا از تاریخ  1381/4/1در بـازۀ زمـانی
روزانه در دسترس است .در دادههای رقومی پوشش برف مودیس برای وضعیت هر یاخته یک کد تعریف میشـود .بـرای
نمونه کد 200نمایندۀ برف ،کد 50نمایندۀ ابر ،کد  25نمایندۀ نبود برف و  ...است .دلیل کوتاهی دورۀ مطالعـاتی -1393
 )1382نبود اطالعات کامل سنجندۀ مودیس آکوا برای پیش از سای  1382است .بنـابراین دورۀ زمـانی مـورد مطالعـه از
سای  1382تا  1393را پوشش میدهد .بهکارگیری دادههای روزانه بهصورت خام و بدون پردازش بـر روی آنهـا منطقـی
نیست و ممکن است موجب خطا شود ،چراکه ابرناکی در دادهها موجب میشـود تـا نتـوان پوشـشهـای زیـرین بـرف را
شناسایی کرد .در این پژوهش ،برای برطرف ساختن و تعدیل اثر ابرناکی ،دو الگوریتم را در محیط نرمافـزار مـتلـب بـر
روی دادههای روزانه بهکار بستیم .یکی از کارهایی که میتوان برای تعدیل اثر ابرنـاکی انجـام داد ،بـهکـارگیری پاالیـۀ
 )Filterسهروزه بر روی دادههای رقومی هر کدام از سنجندههای مودیس تررا و مودیس آکوا است .در این الگوریتم اگر
در روز اوی ماهواره با گذر از روی منطقه یاختهای را بهعنوان یاختۀ برفی شناسـایی کنـد ،در روز دوم بـا عبـور از منطقـه
همان یاخته را این بار بهعنوان یاختۀ ابری شناسایی کند ،اما روز سوم با گذر از آن منطقه ،همان یاختـه را ماننـد روز اوی
بهعنوان یاختۀ برفی شناسایی کند ،با احتمای زیاد میتوانیم بگوییم وجود پوشش ابر در روز دوم موجب شده تا آن یاختـۀ
پوشیده از برف توسط پوششهای ابر از دید ماهواره پنهان بماند و پوشش ابر موجب شده تا ماهواره نتواند پوشـش بـرف
زیر ابر را شناسایی کند .در این حالت میتوان تکتک روزها را یاخته به یاخته بررسی و وجود این شرط را بررسی کـرد و
یاختههایی را که دارای این شرط هستند شناسایی و آنها را به یاختههای برفی تبدیل کرد .البتـه ممکـن اسـت ایـن کـار
تبدیل یاختههای ابری روز دوم به یاختههای برفی) با خطا همراه باشد ،اما بهکار نگرفتن این الگـوریتم بـرای کاسـتن از
ابرناکی و استفاده از دادههای خام با خطای بسیار بیشتری همراه است .در مجموع درستی این روش موجب مـیشـود تـا
بتوانیم از ابرناکی بکاهیم .در این پژوهش با نوشتن یک کد در نرمافزار متلب وجود این شرط بر روی سری زمانی داده-
های سنجندۀ مودیس تررا و مودیس آکوا بررسی شد .با توجه به اینکه دورۀ زمانی برای هر کدام از سنجندهها دربردارندۀ
 4383روز بود و هر روز مورد بررسی شامل  34560000کد بود ،برقراری شرط بر روی بیش از  300میلیارد کـد بررسـی
شد و یاختههایی که دارای این شرط بودند ،از یاختههای ابری به یاختههای برفی تبـدیل شـدند .بـهسـبب اینکـه شـمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/
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انبوهی از کدها میبایست پردازش میشد ،انجام این کار یعنی بـهکـار بسـتن پاالیـه  )Filterزمـانبـر و طـوالنی بـود.
بهکارگیری پاالیه  )Filterبر روی دادهها توسط پژوهشگرانی همچـون دایـاتز و همکـاران  ،)2013دایـاتز و همکـاران
 ،)2014زانو و همکاران  )2012و گیفورو و باردوسی  )2009پیشنهاد شده است .اما الگـوریتم دیگـری کـه بـر روی
دادههای خام رقومی برای کاستن از ابرناکی بهکار بسته شد ،عبارت بود از ترکیب و یککاسهسازی دادههای دو سنجنده،
که در ادامه نیز دربارۀ این روش توضیح میدهیم .ماهوارۀ تررا در ساعت  10:30دقیقه به وقت محلی از فراز اسـتوا مـی-
گذرد ،این در حالی است که ماهوارۀ آکوا در ساعت  1:30دقیقۀ بعدازظهر بر فراز استوا عبور میکند .از این اختالف زمانی
میتوان برای کاهش ابرناکی بهره گرفت .ممکن است ماهوارۀ تررا هنگام صبح با عبور از منطقـۀ یاختـهای را بـهعنـوان
یاختۀ ابری شناسایی کند ،در بعدازظهر ماهوارۀ آکوا با گذر از روی منطقه ،همان یاخته را بهعنوان یاختۀ برفـی شناسـایی
کند ،در این حالت میتوان یاختههایی را که دارای این شرط هستند ،یعنی هنگام صبح توسط ماهوارۀ تررا بهعنوان یاختۀ
ابری و هنگام بعدازظهر توسط ماهوارۀ آکوا بهعنوان یاختۀ برفی شناسایی شدهاند ،بازشناخت .بـا کدنویسـی در نـرمافـزار
متلب این امکان فراهم شد تا بتوانیم یاختههایی را که دارای این شرط بودند ،شناسایی کنیم .انجام ایـن کـار نیـز جـز
مراحل دشوار این پژوهش بود .با توجه به اینکه طوی دورۀ آماری مورد مطالعه برای هر کدام از ماهوارههای تـررا و آکـوا
دربردارندۀ  4383روز بود و تعداد  34560000کد برای هر روز میبایست پردازش میشد ،بنابراین در این مرحلـه نیـز بـر
روی بیش از  300میلیارد کد در سری زمانی این شرط بررسی شد .این مرحله نیز جز مراحل زمانبر این پـژوهش بـود.
پژوهشگران بسیاری ترکیب و یککاسهسازی دادههای دو سنجنده بهمنظور تعدیل اثر ابرناکی را پیشنهاد کردهاند وانـو
و همکاران2009،؛ وانو و زی2009،؛ برجرون و همکاران2013 ،؛ پاراجکـا و بلوشـی2008 ،؛ شـیی و همکـاران2014 ،؛
زانو و همکاران2012 ،؛ کی و لیو2014 ،؛ دایاتز و همکاران .)2014بنابراین در این پژوهش نیز از همان الگوریتمی کـه
این پژوهشگران استفاده کردهاند ،بهره گرفتیم .پس از اینکه این دو الگوریتم بر روی کل سری زمانی دادههای سنجنده-
های مودیس تررا و آکوا اعمای شد ،پردازش دادهها برای بررسی رابطۀ بین برف ،ارتفاع ،شیب و وجه شیب آغاز شـد .بـه
این منظور نخست الزم بود فراوانی بلندمدت روزهای برفپوشان کشور محاسبه شود .برای محاسبۀ نقشۀ بلندمدت فراوانی
روزهای برفپوشان کشور ،برای هر روز از سای طی بازۀ زمانی 1382-1393نقشۀ فراوانی روزهای برفپوشان محاسبه شد؛
یعنی برای  4383روز بررسی شده ،نقشۀ برفپوشان محاسبه و در نهایت نیز میانگین بلندمدت فراوانی روزهـای برفپوشـان
ایرانزمین از روی  4383روز بررسیشده محاسبه و در نهایت میانگینگیـری شـد .شـکل  4وضـعیت بلندمـدت فراوانـی
روزهای برفپوشان کشور را نشان میدهد .همانگونهکه اشاره شد ،تفکیک دادههای پوشش برف بهکارگرفتهشده در ایـن
پژوهش  500متر بود .برای بررسی رابطۀ بین شمار روزهای برفپوشان با ارتفاع ،شیب و وجه شیب به یک مـدی رقـومی
ارتفاعی  )DEMنیاز داشتیم که تفکیک آن همانند دادههای پوشش برف  500متر و سیسـتم تصـویر آن نیـز سینوسـی
باشد .برای این منظور مدی رقومی ارتفاع  )DEMبا مشخصات یادشده ،از تارنمای سازمان فضایی ناسا دریافت شـد .در
مدی رقومی ارتفاع  )DEMافزونبر دادههای ارتفاع برای هر یاخته در تفکیک  500متر ،اطالعات درجـۀ شـیب و وجـه
شیب نیز در دسترس است .در شکل  1مدی رقومی ارتفاعی ایران  )DEMبا سیستم تصویر سینوسی به نمایش گذاشـته
شده است .در گام بعدی نیز کد دیگری در نرمافزار متلب نوشته شد .در این برنامه برای هر گروه ارتفاعی از ارتفاع -29
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متر تا  5476متر با گامهای ارتفاعی یکمتری ،میانگین روزهای برفپوشان محاسبه شد .یادآوری میکنیم که کمتـرین و
بیشترین ارتفاع از روی مدی رقومی ارتفاع  )DEMایران در تفکیک  500متر بـهترتیـب  -29و  5476متـر بـود .بـرای
بررسی دقیق رابطۀ بین برف-ارتفاع گامهای ارتفاعی به فاصلۀ یکمتری تعریف شد .به بیان روشنتر اینکه در هر ارتفاع
بهطور میانگین چند روز از سای زمین پوشیده از برف است محاسبه شد .با توجه به گامهای ارتفاعی از  -29متر تـا 5476
متر از تراز دریا ،بر روی  5506طبقۀ ارتفاعی ،بهطور میانگین شمار روزهایی که زمین پوشیده از برف است ،بررسـی شـد.
در گام بعدی نیز رابطۀ وجه شیب و برف بررسی شد ،که برای این منظور یک کد در محیط نرمافزار متلب تعریـف شـد
که طی آن به کمک این برنامه برای هر وجه شیب از  1تا  360درجه ،شمار روزهای برفپوشان بررسی شد .همچنین کـد
دیگری در نرمافزار متلب تعریف شد که به کمک آن شمار روزهای برفپوشان برای هـر درجـه شـیب محاسـبه شـد .در
شکلهای  2و  3بهترتیب نقشۀ درجۀ شیب و وجه شیب ایرانزمین به نمایش گذاشته شده است.

شکل  .1نقشة مدل رقومی ارتفاع ( )DEMایران با سیستم تصویر سینوسی

شکل  .2نقشة پراکندگی درجة شیب ایران با سیستم تصویر سینوسی
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شکل  .3نقشة پراکندگی وجه شیب ایران با سیستم تصویر سینوسی

یافتههای پژوهش
محاسبۀ فراوانی بلندمدت روزهای برفپوشان ایران نشـان داد کـه توزیـع ارتفاعـات نقـش مهمـی در پـراکنش روزهـای
برفپوشان دارد .شکل  4وضعیت فراوانی بلندمدت روزهای برفپوشان در کشور را نشان میدهد .بیشترین فراوانی روزهای
برفپوشان در کشور در دامنههای شمالی البرز دیده میشود .پس از این ناحیه دامنههای زاگرس میانی و ارتفاعات شمای-
غرب از بیشترین فراوانی روزهای برفپوشان برخوردارند .همچنین در بخشهایی از استان کرمان یعنی در بلندیهای هزار
و اللهزار و نیز در بلندیهای خراسان فراوانی روزهای برفپوشان چشمگیر است.

شکل  .4نقشة بلندمدت فراوانی روزهای برفپوشان ایران با سیستم تصویر سینوسی
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پیوند ارتفاع-روزهای برفپوشان
با افزایش ارتفاع و در پی آن کاهش دمای هوا ،شرایط برای ماندگاری پوشش برف مهیاتر میشـود .بررسـی رابطـۀ بـین
روزهای برفپوشان و ارتفاع در ایران نشان میدهد با افزایش ارتفاع بر شمار روزهای برفپوشان نیز افزوده میشـود .نکتـۀ
جالبی که در شکل  5دیده میشود آن است که ،افزایش شمار روزهای برفپوشان با افزایش ارتفاع ،تا ارتفاع بـهخصوصـی
دیده میشود و پس از آن نظم خود را از دست میدهد .رویهمرفته ارتباط روزهای برفپوشان با افزایش ارتفاع دارای سه
الگوی متفاوت است .همانگونهکه در شکل  5میبینیم بهطور کلی تا ارتفاع نزدیک به  700متر شمار روزهای برفپوشـان
افزایشی از خود نشان نمیدهد .این مسئله گویای آن است که تا این ارتفاع شرایط دمـایی بـرای نشسـت پوشـش بـرف
مناسب نیست .از ارتفاع نزدیک به  700تا  1700متر روند کند افزایش روزهای برفپوشان با افزایش ارتفاع به چشم مـی-
خورد .در این کمربند ارتفاعی شرایط دمایی برای نشست برف مهیاتر است .اما از ارتفاع تقریبی  1700تا  3200متر رونـد
افزایش روزهای برفپوشان با افزایش ارتفاع بهطور چشمگیری افزایش مییابد .در واقـع مـیتـوانیم بگـوییم کـه شـرایط
مناسب دمایی در ایرانزمین برای انباشت برف در واقع از ارتفاع تقریبی  1700متری از تراز دریا آغاز مـیشـود .از ارتفـاع
تقریبی 3200متر به باال افزایش شمار روزهای برفپوشان بـا افـزایش ارتفـاع نظـم خـود را از دسـت مـیدهـد و الگـوی
پراکندهای را از خود نشان میدهد.

شکل  .5رابطة ارتفاع و شمار روزهای برفپوشان در ایران
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پیوند وجهشیب-روزهای برفپوشان
همانگونهکه میدانیم هر واحد از سطح در وجه شیبهای مختلف مقدار انرژی متفاوتی را دریافت مـیکنـد .شـیبهـای
جنوبی بهسبب آفتابگیری بیشتر انرژی خورشیدی بیشتری را دریافت میکنند .اما با تغییر وجه شیب بهسوی شمای مقدار
انرژی دریافتی هر واحد از سطح کاهش مییابد .شکل  6نشاندهندۀ پیوند بین وجه شـیب و روزهـای برفپوشـان اسـت.
همانگونهکه این شکل نشان میدهد ،رابطۀ نیرومندی بین وجه شیب و روزهـای برفپوشـان در کشـور دیـده مـیشـود.
بیشترین شمار روزهای برفپوشان در وجه شیبهایی است که در واقع به نوعی بیانگر جهت شمای هستند .هرچـه وجـه -
شیب از سوی شمای بهسوی شرق و جنوب میل میکند ،در پی آن نیز شمار روزهای برفپوشان رو به کاهش مـیگـذارد،
چراکه انرژی دریافتی از خورشید نیز بهدنبای این تغییرِ جهت ،افزایش مییابد .بهطور میانگین در وجه شیبهـای شـمالی
شمار روزهای برفپوشان به  11روز نیز میرسد ،این در حالی است که در وجه شیبهای جنوبی تعداد روزهای برفپوشـان
به کمتر از  7روز میرسد .همچنین روشن است که با تغییر وجه شیب از سوی جنوب و جنوبغرب بهسوی شمایغرب و
شمای ،بر شمار روزهای برفپوشان نیز افزوده میشود ،چراکه بهدنبای تغییر سمت از جنوب به شمای مقدار انرژی دریـافتی
هر واحد از سطح نیز کاهش مییابد.

شکل .6ارتباط وجه شیب و روزهای برفپوشان در ایران

پیوند درجة شیب-روزهای برفپوشان
به طور کلی هرچه شیب زمین هموارتر باشد ،شرایط برای نشست پوشش برف نیز مهیاتر میشود .اما بررسیهـا در ایـران
نشان داد با افزایش شیب تا  25درجه ،شمار روزهای برفپوشان افزایش مییابد .بهنظر میرسد این مسئله خـالف انتظـار
باشد ،اما این موضوع را اینگونه میتوان توجیه کرد که زمینهای هموار اصوالً در منـاطق کـمارتفـاع قـرار گرفتـهانـد و
زمینهای کمارتفاع بهدلیل گرمای نسبی از شرایط مطلوب دمایی برای ماندگاری برف برخوردار نیستند ،اما در زمینهـای
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پرارتفاعتر بهسبب سرمای نسبی امکان نشست پوشش برف بهتر است ،اگرچه درجۀ شیب نیز در این منـاطق در مجمـوع
بیشتراز مناطق کمارتفاعتر است است .همانگونهکه شکل  7نشان میدهد در درجۀ شیب  ،25بیشـترین شـمار روزهـای
برفپوشان دیده میشود .در واقع میتوان گفت در ایران درجۀ شیب  25درجه مقدار بحرانی را نشان میدهد و بـا افـزایش
درجۀ شیب از این مقدار به باال ،توانش پتانسیل) برفگیری کاهش مییابد و در شیبهای  25درجه به باال بهسبب شیب
زیاد شرایط مناسب برای تجمع برف وجود ندارد.

شکل  .7ارتباط درجة شیب-روزهای برفپوشان در ایران

در ادامه برای روشنتر شدن موضوع چند نمونۀ موردی از تغییرات روزهای برفپوشان و ارتباط آن با ارتفـاع و وجـه
شیب بر روی کوههای سهند ،کرکس و اللهزار آورده شده است .شکل  8نمایندۀ نیمرخ شمالی -جنوبی و غربـی-شـرقی
بر روی سهند است .همانگونهکه این شکل نشان میدهد رابطۀ نیرومندی بین روزهای برفپوشان با ارتفاع و وجه شـیب
دیده میشود .برای نمونه در نیمرخ شمالی -جنوبی سهند میبینیم که فراوانی روزهای برفپوشان در دامنـههـای شـمالی
چشمگیرتر است .برای مثای در ارتفاع  3000متری از تراز دریا در دامنۀ شمالی سهند نزدیک به  100روز در سـای زمـین
پوشیده از برف است ،اما در همان ارتفاع در دامنۀ جنوبی نزدیک به  85روز از سای زمین دارای برف است .همین وضعیت
در نیمرخ غربی -شرقی سهند دیده میشود .همانطورکه شکل  8نشان میدهـد بـر روی سـهند روزهـای برفپوشـان در
دامنههای شرقی در مقایسه با دامنههای غربی از فراوانی بیشتری برخوردار است .برای نمونه در ارتفـاع  2000متـری در
دامنۀ شرقی  60روز از سای زمین پوشیده از برف است ،اما در همان ارتفاع در دامنۀ غربی این عدد بـه حـدود  35روز در
سای کاهش مییابد.
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شکل  .8نیمرخ شمالی -جنوبی و غربی -شرقی بر روی سهند

با دقت در نیمرخ شمالی -جنوبی بر روی رشتهکوه کرکس شکل  )9میبینیم که در دامنۀ شمالی ،فراوانـی سـاالنۀ
روزهای برفپوشان چشمگیرتر است .برای نمونه در دامنۀ شمالی در ارتفاع تقریبی  3200متر ،نزدیک بـه  70روز از سـای
زمین پوشیده از برف است ،این در حالی است که در دامنۀ جنوبی در همان ارتفاع نزدیک به  50روز زمین دارای پوشـش
برف است .در نیمرخ غربی -شرقی کرکس نیز دیده میشود که دامنههای شرقی از توانایی بیشـتری بـرای تجمـع بـرف
برخوردارند.

شکل  .9نیمرخ شمالی -جنوبی و غربی -شرقی بر روی کرکس
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بر روی اللهزار نیز این وضعیت دیده میشود که دامنههای شمالی و شرقی برای نشست برف بهسبب دریافت انرژی
کمتر مناسبترند شکل  .)10برای نمونه در ارتفاع  3100متری در دامنۀ شرقی اللهزار ،نزدیک به  42روز در سای زمـین
دارای پوشش برف است ،اما در همان ارتفاع در دامنۀ غربی حدود  30روز از سای زمین پوشـیده از بـرف اسـت .بنـابراین
وجه شیب و ارتفاع در ایرانزمین نقش بسیار مهمی در پراکنش پوششهای برفی دارد.

شکل .10نیمرخ شمالی -جنوبی و غربی -شرقی بر روی اللهزار

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش کنونی برای واکاوی پیوند بین روزهای برفپوشان با ارتفاع ،وجه شـیب و درجـۀ شـیب ،از دادههـای سـنجندۀ
مودیس تررا و مودیس آکوا برای بازۀ زمانی  1382-1393بهصورت روزانه بهره گرفته شد .یافتههای این پژوهش نشـان
داد چندین الگوی متمایز بین ارتفاع و روزهای برفپوشان دیده میشود ،بهگونهای که تا ارتفاع نزدیک به  700متـر شـمار
روزهای برفپوشان افزایشی از خود نشان نمیدهد .این موضوع نشان میدهد که در ایران تا ارتفاع  700متر شرایط دمایی
مناسب برای نشست و تجمع برف وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت تا این ارتفاع نباید چندان انتظار پوشش برف داشـته
باشیم .همچنین بررسیها نشان داد از ارتفاع نزدیک به  700تا  1700متر روند کند افزایش روزهای برفپوشان با افـزایش
ارتفاع به چشم میخورد .این موضوع نشان میدهد شرایط دمایی در این گروه ارتفاعی برای برفگیری بهتر میشود .امـا
از ارتفاع تقریبی  1700تا ارتفاع تقریبی  3200متر روند افزایش روزهای برفپوشان با افزایش ارتفاع بـهطـور چشـمگیری
افزایش مییابد .بنابراین میتوان گفت که شرایط مناسب دمایی در ایرانزمین برای انباشت برف در واقع از ارتفاع تقریبی
 1700متری از تراز دریا آغاز میشود .همچنین بررسیها نشان داد از ارتفاع تقریبـی 3200متـر بـه بـاال افـزایش شـمار
روزهای برفپوشان با افزایش ارتفاع نظم نخستین خود را از دست میدهد و الگوی پراکندهای را از خود نشـان مـیدهـد.
بررسی پیوند بین روزهای برفپوشان و وجه شیب نشان داد بیشترین شمار روزهای برفپوشان در وجه شـیبهـای شـمالی
است و کمترین روزهای برفپوشان در وجه شیبهای جنوبی و جنوبغربی دیده میشود ،چراکه در وجه شیبهای مختلف
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هر واحد از سطح مقدار انرژی خورشیدی ثابتی را دریافت نمیکند و در وجه شیبهای شمالی و جنوبی بهترتیب کمتـرین
و بیشترین انرژی خورشیدی دریافت میشود .بنابراین شمار متفاوت روزهای برفپوشان در وجه شیبهای مختلف در ایران
ریشه در این مسئله دارد .بررسی درجۀ شیب نیز نشان داد که شمار روزهای برفپوشان در شیبهای هموار کم است ،ایـن
موضوع را میتوان اینطور توجیه کرد که شیبهای هموار اصوالً در زمینهای کمارتفاع واقع شدهاند و شرایط دمایی این
نواحی کمارتفاع اجازۀ برفگیری مناسب را نمیدهد .بیشترین روزهای برفپوشان در شیب  25درجه دیـده مـیشـود و در
واقع این عدد نشاندهندۀ یک حد بحرانی است و با افزایش درجۀ شیب از این مقدار به بـاال ،شـمار روزهـای برفپوشـان
کاسته شده و توانایی برفگیری دامنۀ رشتهکوهها بهسبب شیب زیاد کم میشود.

 شیب و وجهشیب در ایرانزمین،واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع
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