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ارزیابی روند تغییرات پوشش برف با استفاده از سامانۀ  GEEو آزمون TFPW-MK

(مطالعۀ موردی :حوضۀ ماربر -اصفهان)
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 .1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .2دانشیار ،گروه انرژیهای نو و محیط زیست ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه تهران
 .4دانشجوی دکتری سازههای آبی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .5دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
(تاریخ دریافت  ،1399/07/15تاریخ تصویب )1399/11/25

چکیده
مطالعه و ارزیابی تغییرات سطح پوشش برف بهعنوان یکی از منابع مهم تأمین آب ،بسیار بااهمیت است .باا توجاه باه شارایط
مناطق صعبالعبور کوهستانی ،امکان اندازهگیری دائم زمینی برای تخمین منابع برفابی و تشکیل پایگاه دادهها وجود ندارد .باه
همین دلیل ،استفاده از تصاویر ماهوارهای در شناسایی مناطق برفگیر و ارزیابی تغییرات آن بسیار مهام و ضاروری اسات .در
مطالعۀ حاضر از تصاویر ماهوارهای سنجندۀ  MODISحوضۀ ماربر واقع در جنوب استان اصافهان مرباو باه دورۀ  20سااله
( 2000تا  )2019استفاده شد .نکتۀ درخور توجه اینکه در این مطالعه از ساامانۀ  Google Earth Engineیاا باهاختصاار GEE

استفاده شد که سامانهای نوپا و بسیار کاربردی در سالهای اخیر است .در مطالعۀ حاضر بایش از  7هازار تصاویر مرباو باه
پوشش برف روزانه استفاده شده است که در  GEEدر کمترین زمان در دسترس قرار میگیرند .برای ارزیاابی روناد تغییارات
پوشش برف از آزمون  TFPW-MKاستفاده شد .در این مطالعه عالوه بر برنامهنویسی و فراخوانی تصاویر و اساتخرا مااادیر
پوشش برف در سامانۀ انجین و تحلیل روند با اجرای آزمون  ،TFPW-MKنرمافازار  ArcGIS10.5نیاز در تهیاۀ خروجایهاا
استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد روند تغییرات سطوح پوشش برف طی دورۀ زمانی  20ساله (2000ا  ،)2019کاهشای
بوده است ،به طوری که از حدود  120کیلومترمربع به کمتر از  60کیلومترمربع در سال  2018رسیده است .با توجه به درصاد
اعتماد ستون مربو به  pدر روش  TFPWماههای ژانویه و آگوست دارای روند منفی معنادار در سطح  5درصد هستند و مااه
ژوئن روند منفی معنادار در سطح  10درصد دارد .شدیدترین روند کاهشی مربو به ماه ژانویه باا آماارۀ ) (Z =-2/518اسات.
روند سالیانه نیز با آزمون  TFPWبررسی شد که نشاندهندۀ روند منفی معنادار در ساطح  5درصاد باود .آب حاصال از ووب
برف در این منطاه بهعنوان یک منبع مهم تأمین آب باید مورد توجه ،حفاظات و بررسایهاای بیشاتر و نیاز بررسای علال در
مطالعات آینده قرار گیرد.
کلیدواژگان :برف ،حوضۀ ماربر.TFPW-MK ،GEE ،MODIS ،

 نویسندۀ مسئول

Email: Hosseinyousefi@ut.ac.ir
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مقدمه
مطالعات و بررسیهای مربوط به برآورد سطح پوشش بشر
بهعنوان نوعی عمليات محوری و اساسی در زمينشۀ مشدیری
منابع آب بهویژه در منشاقيی اسش كشه بشارب بشر  ،سشم
زیادی در نزوالت جشوی دارد [ .]1پوشش بشر و ييشرات
زمانی آن از پارامترهای اساسی در مطالعات هيشدرولویییی و
اقلي شناسی در مناقق با عشر ج را يشایی بشاال و متوسش
اس [ .]2ذخایر بر ی در باالدسش كشوههشا ،الگشوی روانشاب
صلی پایيندس را ح أثير قرار میدهد ،بهخصشو در
مناقق با صل ابستان خشک كشه در آن روانشاب حاصشل از
ذوب بر یک منبع اساسی برای أمين آب اس [ .]3بشرای
نخستينبار بر سنجی در سال  1960در شرق كانادا وس
ماهوارۀ  TIROS-1انجام شد .پيشر های اخير در نشاوری
و عدد ماهوارهها ،استفاده از دادههای مشاهوارهای در بررسشی
پوش بر را امری حيا ی ساخته اس [ .]4قی چند دهۀ
گذشته ،سنجندههای ماهوارهای متعدد و متنوعی قراحشی و
به ضا ارسشال ششده كشه ییشی از انشوا ممش آنمشا مشاهوارۀ
TERRAاس  .سنجندۀ  MODISماهوارۀ یادشده بشا وجشه
به قابلي های نشی و اپتيیشی خشود ،صشاویر متنشوعی را در
باندهای مختلف الیتروم ناقيس عرضه میكند [ .]5سشطو
بر ی ييرات زیادی نسب به زمان دارند و در نتيجه ،پای
آن نيازمند استفاده از صاویری با قدرت فیيک زمانی زیشاد
اسش  .در مطالعششات متعششدد ،وانششایی سششنجندۀ  MODISدر
استخراج سطو پوشيده از بر به اثبات رسيده اس  .بالب
و پششارای بششه بررسششی ارزب دادههششای سششنجندۀ MODIS
دركاليبراسششيون و اعتبارسششنجی مششدلهششای هيششدرولویییی
نيمه وزیعی بر مبنای ميایسۀ غير مستيي آب معشادل بشر
شبيهسازیشده بشهوسشيلۀ مشدل و دادههشای پوشش بر شی
سنجندۀ  MODISپرداختند .نتایج پشژوه آنمشا نششان داد
دادههای صاویر سنجندۀ  MODISكشارایی مشدلهشای ذوب
بر را بمبود میبخشد [ .]6تاحی و مييمشی در مطالعشهای
أثير ييرات اقليمی بر روند پوش بر شمال غرب ایشران
را بششا اسششتفاده از سششنجندۀ  MODISبررسششی كردنششد .نتششایج
حييق آنما ،كاه سطح پوششيده از بشر و مدیشد ذخشایر
بر ی منطيه را أیيد كرد [.]7
روبهای متعشددی بشرای بررسشی وجشود ييشرات در
سشریهشای زمشانی وجشود دارد .روبهشای ناپارامتریشک
معمول رین روبهای آماری هستند كه برای بررسی وجود
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ييرات معنادار در سریهشای زمشانی هيشدرومتئورولوییک
اسشتفاده مشیششوند .دليشل عمشدۀ اسشتفاده از روبهشای
ناپارامتریک این اس كه روب یادشده برای دادههایی كشه
وزیع نرمال ندارد ،مانند بسشياری از عوامشل هواشناسشی و
هيدرومتری مناسب ر اس [ .]8یو و همیاران بشا اسشتفاده
از مطالعات شبيهسازی سه روب  PW-MKو  MK-VCAو
 TFPW-MKرا بررسی كردند و نشان دادند روبTFPW-
MKبسيار دقيق شر از سشایر روبهاسش [ .]9ششاكریان و
همیاران در مطالعهای به بررسی روند ييشرات بارنشدگی و
دبی رودخانههای حوضۀ كارون بزرگ بشا اسشتفاده از روب
 TFPW-MKپرداختند .نتایج پشژوه آنمشا نششان داد در
ميياس ماهانه  87درصد ماههای سال دارای روند كاهششی
و  63درصد ماهها دارای روند كاهشی معنادار بوده اسش و
در روند ساالنه نيشز  82درصشد ایسشتگاههشا رونشد كاهششی
داشتهاند [.]8
از جمله منابع مم اقالعشا ی بشه كشارگر تشهششده در
پژوه حاضشر ،سشامانۀ )Google Earth Engine (GEE
اس  .با این سامانه می وان مام مناقق و پوش ها را بشا
قدرت فیيک زمانی زیاد حليل كرد .همچنشين ،دانلشود
صاویر ماهوارهای را به دنبال ندارد .ابزارهشای مبتنشی بشر
سيست های عامل محاسشبات ابشری ( Cloud computing
 )operating systemsبرای پردازب داده هشای ج را يشایی
در ميياس بزرگ و بدون نيش از بشه خصشف نشی خاصشی
قراحی شدهانشد؛ ماننشد سشامانۀ گوگشل ار انجشين كشه
می واند داده های موجود در پایگاه داده را پردازب كند و
نتایج مناسب را ارائه دهد [ 10و  .]11گوگل ار انجين
جدید رین پلتفرم پردازبهای زمين اس كشه بشا شراه
آوردن امیان دسترسی آزاد كاربران به مجموعه دادههای
سنج از دور ،رایند كشف علمی را هموار میكند [.]12
در این سامانه كاربران از قریق یک رابش برنامشهنویسشی
مبتنی بر اینترن ( (AIPو یشک محشي وسشعۀ عشاملی
مبتنششی بششر وب بششه  GEEدسترسششی مششییابنششد [.]13
قابلي های شگف انگيز این سامانه رص های بیسابيهای
بشرای اسشتفاده از ایشن پلتفشرم بشرای پشردازب و فسشير
دادههای حجي راه مشی كنشد و در زمينشههشای بسشيار
متعددی مورد وجه قرار گر تشه اسش [ .]14در سشامانۀ
گوگل ار انجين امیان اسشتخراج اقالعشات منشابع آبشی
مانند مساح پمنه های آبی ،بارب باران ،سشطح پوشش

ترابی پوده و همکاران :ارزیابی روند تغییرات پوشش برف با استفاده از سامانۀ  GEEو آزمون ...TFPW-MK

بر  ،عمشق بشر  ،آب زیرزمينشی ،روانشاب ،سشيل ،پشای
خشکسشالی و بسشياری موضشوعات مختلشف دیگشر قابشل
بررسی اس  .پژوهشگران در سال های اخير و با روی كشار
آمششدن ایششن سششامانه بششرای حيييششات سششنج از دور،
كشاورزی ،مشدیری بالیشای قبيعشی ،پشي بينشی ششيو
بيماری و موضوعات متعدد دیگر از آن بمشره مشیگيرنشد.
وانگ و همیاران با استفاده از سامانۀ گوگل ار انجين به
ارزیششابی ييششرات پمنششههششای آبششی بششا بررسششی پویششایی
قوالنیمدت دریاچشۀ پویانشگ پرداختنشد و آن را ابشزاری
مناسب برای این مطالعات معر ی كردند [ .]15خسروی و
همیاران در مطالعهای به بررسی ييرات پمنههای آبی با
اسشتفاده از ششاخفهشای آبشی و گوگشل ار انجشين در
االب های شمرستان پلشدختر پرداختنشد .آنمشا ييشرات
االبها قی چمار دهۀ گذشته را بشا اسشتفاده از صشاویر
ماهوارهای لندس و كاربرد  7شاخف پمنشۀ آبشی بررسشی
كردنششد و در گوگششل ار انجششين از Landsat Water
 Productبمره گر تند .اعتبارسنجی نتایج بهدس آمده از
شاخفها و سرویس ار انجين نشان داد ابشزاری مفيشد
برای شناسایی روند ا زایشی و كاهشی سطح آب االبها
هستند [ .]16شيخ قشادری و ممشدوی شرد در مطالعشهای
بهكارگيری و پردازب دادههای حجي چندسنجندهای را
در  Earth Engine (EE) Explorerبهمنظور آشیارسازی
ييرات دریاچۀ اروميه در صول بارششی بررسشی كردنشد.
نتایج پژوه آنما نشان داد خروجیهای حاصل از صاویر
لندس همبستگی زیادی با محصول آبی مشودیس دارد و
نيز سطح دریاچۀ اروميه از سال  2000ا  2019بشي از
 26درصد كاه داشته كه در این ميان بيشترین كاه
سطح آب مربوط به  2000ا  2015با بي از  52درصشد
بوده اس  .آنما نتيجه گر تند كه سامانۀ انجشين ،ابشزاری
مفيد برای شناسایی و پای روند ييرات سطح دریاچهها
و همچنين ،كار با دادههای حجي اس [.]17
با وجه به اینیه گوگل ار انجين بهعنشوان سشامانهای
نوپا و بسيار كاربردی وانسته اس بسشياری از راینشدهای
پردازب صاویر ماهوارهای را در سالهای اخير آسان كند و
بسيار مشورد وجشه و اسشتيبال پژوهششگران در موضشوعات
مختلف قرار گر ته اس  ،در پژوه حاضر از قابليش هشای
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سشامانۀ  GEEو صشاویر ( MODISدارای قشدرت فیيشک
زمانی زیاد) و نيز آزمون  TFPW-MKبشرای ارزیشابی رونشد
ييرات پوش بر در حوضۀ ماربر واقع در جنوب استان
اصفمان استفاده شده اس .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

استان اصفمان با قرارگيری در منطيۀ خشک و نيمشهخششک
مركزی ،ییی از استانهای كش آب ایشران اسش كشه همشواره
ح أثير پدیدۀ خشکسالی بوده اس  .منشابع آب ششيرین
این اسشتان ،محشدود بشوده و در سشالهشای اخيشر نيشز رششد
جمعيش و بمششرهبششرداریهششای نادرسش از منششابع آب باعش
مشیالت كمی و كيفشی منشابع آب ششده اسش  .شمرسشتان
سميرم بشا مسشاح  5113كيلومترمربشع در جنشوب غربشی
استان اصشفمان واقشع ششده اسش  .منشابع آبهشای سشطحی
شمرستان سميرم از دو حوضشۀ آبریشز رودخانشۀ خرسشان در
مركز و نيمۀ جنوبی و حوضۀ آبریز رودخانۀ ونک-سولیان در
نيمۀ شمالی شمرستان شیيل ششده اسش  .ایشن دو حوضشه
بخششششی از سرششششاخههشششای رودخانش شۀ كشششارون در ششششرق
رشتهكوههای زاگشرس را ششیيل مشیدهنشد .حوضشۀ آبریشز
رودخانۀ خرسان وس ار فاعات واقع در منطيه بشه چنشدین
زیرحوضه يسي میشود كه حوضشۀ مشاربر بشزرگ شرین آن
بوده و حدود  83كيلشومتر قشول مسشير آن اسش  .رودخانشۀ
ماربر ني مممشی در كششاورزی شمرسشتان سشميرم دارد و
حدود  40هزار هیتار از اراضی شمرستان سميرم ،آب مشورد
نياز خود را از این رودخانه أمين میكنند .ار فاعشات پربشر
دنا در شمرستان سميرم واقع در جنوب استان اصفمان قشرار
دارد .مساح حوضۀ رودخانۀ مشاربر  1654كيلشومتر مربشع،
ار فا حشداقل  1787متشر و ار فشا حشداك ر  4354متشر و
ار فا متوس  2538متر اس  .متوسش بشارب سشاليانه در
این منطيه  566/8ميلیمتر و متوس دمشای سشاليانه 11/8
سششانتیگششراد اس ش  .حششداقل سششطح پوش ش بششر 43/43
كيلومترمربع ،حداك ر سطح پوش بر سشاليانه  162/46و
ميانگين  101/18كيلومترمربع اسش  .در ششیل  1موقعيش
ج را يایی حوضۀ ماربر در ایران و استان اصفمان نششان داده
شده اس .
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ ماربر در ایران و استان اصفهان

مواد
انجين ( Google Earth

در این مطالعه از سامانۀ گوگل ار
 )Engineو صششاویر مششاهوارهای سششنجندۀ  MODISبششرای
بررسی ييرات سطح پوش بر استفاده شد كه روششی
جدید در علش سشنج از دور اسش  .سشامانۀ گوگشل ار
انجين ) ،(GEEسامانهای نوپا و بسيار كاربردی برای علشوم
مختلف در سالهای اخير محسوب میششود كشه بيششترین
حج داده را در كمترین زمشان در اختيشار قشرار مشیدهشد.
همچنين ،بشرای محاسشبات الزم و ميشانگينگيشری ميشادیر
سطو پوش بر از  Excelاسشتفاده ششد .بشرای حليشل
روند دادهها از آزمون  TFPW-MKبمره گر ته ششد .بشرای
ميۀ نيشههای خروجی سطو پوشش بشر از نشرما شزار
 ArcGIS10.5استفاده شد.
روش کار
سامانۀ گوگل ارث انجین ()Google Earth Engine

ا كنون محاسبات سطح پوش بشر و موضشوعا ی از ایشن
نو و مر ب با صاویر ماهوارهای با استفاده از نشرما زارهشای
خصصششی ماننششد  ENVIانجششام مششیگر شش  .محاسششبات و

بررسیها با استفاده از این نرما زارها بسيار زمانبر بود و باید
ابتدا صحيحات هندسشی و ا مسشفری انجشام مشیششد شا از
درصد خطاها كاسته شود و عشداد بسشيار زیشادی صشویر بشا
حج زیاد ،وليد و قبيهبندی شود .این عمليشات عشالوه بشر
هدرر زمان زیاد ،نياز به حا ظۀ ذخيرهسشازی زیشادی هش
برای صاویر داش  .با استفاده از سامانۀ  GEEمی شوان گشام
بزرگی در مدیری منشابع آب و محشي اقشرا آن برداشش
[ .]18برای این بخ از پژوه حاضشر ،ابتشدا مشرز حوضشۀ
ماربر به وارد سامانۀ گوگل ار انجشين ششد و بشا اسشتفاده از
كدنویسششی ،صششاویر مششاهوارهای مششورد نيششاز بششرای مطالعششه،
راخوانی شد .برای انجشام پشردازب ،حوضشۀ مطالعشهششده از
روی صاویر  MODISمعر ی شد و سپس ،بشازۀ زمشانی مشد
نظر ،عيين شده و مام صاویر ماهوارهای كه در بازۀ زمشانی
معين از قریق سشنجندۀ  MODISاز پوشش بشر حوضشۀ
مششاربر واقشع در جنششوب اسششتان اصششفمان گر تششه شششده بششود،
راخوانی شد .نیتۀ درخور وجه اینیه در این مطالعه صاویر
روزانۀ مربوط به پوشش بشر مشاهوارۀ  MODISقشی دورۀ
 2000ا  ،2019قی زمشان كو شاهی و يش بشا اسشتفاده از
كدنویسی ح وب ،راخوانی شد .به این معنا كه دسشتيابی
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به بي از  7هزار صویر مشاهوارهای در كو شاه شرین زمشان و
بدون نياز به ضای ذخيرهسازی برای دادههای حجي .
تصاویر ماهوارهای سنجندۀ MODIS

سششنجندۀ  MODISییششی از پششنج سششنجندۀ مسششتير روی
مششاهوارۀ  Terraاسش كششه در  18دسششامبر  1999بششه ضششا
پر اب شد .این سنجنده هر  1ا  2روز ،یک پوش كامشل
صویری از زمين در  36باند قيفی ارائه میدهد .سنجندۀ
MODISدارای قدرت فیيک زمانی زیشاد ( 1شا  2روز) و
قدرت فیيک میانی متوس ( 250شا  ) 1000اسش كشه
این خصوصيات برای مطالعات بر سنجی مورد نياز اسش .
صاویر پوش بر  MODISبرای عيين مساح پوش
بر در مناقق مر فع كه ایستگاه بر سنجی ندارند ،بسيار
مفيد اس [ .]19در مطالعات بر سنجی سالهای گذشته
با ایشن سشنجنده ،نيشاز بشه دانلشود عشداد زیشادی صشویر و
دادههای حجي و صحيحات و آمادهسازیها برای حليشل
بود ،اما در سالهای اخير و با وجود قابلي های راه ششده
در سامانۀ گوگل ار انجين در كو اه رین زمان به بررسشی
و حليل صاویر می وان پرداخ .
آزمووون  MKروی سووری زمووانی بوودون ح و ف ضووری
خودهمبستگی (پیشسفیدنشده)

آزمون  MKییی از آزمونهای پركاربر غير پارامتریک برای
حليل روند دادهها اس  .ر صشفر  H0مسشتيل بشودن و
یینواختی وزیع دادههای نمونه و شر ميابشل  H1وجشود
یک روند یینواخ در دادههاس  .برای انجام ایشن آزمشون
ابتدا باید آمارۀ  Sرا با رابطۀ  1محاسبه كشرد كشه در آن Xj
شابع عالمش
ميدار دادۀ  jام n ،عداد دادههشا و
بوده و با رابطۀ  2قابل محاسبه اس .
n 1 n

()1

) S    sgn(x j  x i

()2

 1 if θ  0

sgn  θ    1 if θ  0
1 if θ  0


i 1 ji 1

آمششارۀ  Sدارای وزیششع نرمششال اسشش و
بششرای
ميانگين و واریانس آن از رابطۀ  3به دس میآید.
)n  n  1 2n  5    m1t m  t m  1 (2t m  5
n

()3

18

Var S 
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كه در آن  tmعداد دادههای ییسشان در دسشتۀ  iام اسش .
آمارۀ آزمون  MKیا  Zبا رابطۀ  4محاسبه میشود .احتمال
آمارۀ  Zآزمون  MKرا می وان با استفاده از وزیع جمعشی
نرمال محاسبه كرد [.]20
S1
S 0
)Var(S

()4

0 S 0
S1
S 0
)Var(S




Z




آزمون  MKروی سری زمانی پیشسوفیدشوده بوه روش
TFPW

روب  TFPW-MKبششرای شناسششایی رونششد در یششک سششری
زمانی دارای خودهمبستگی وس یو و همیشاران ()2002
بهصورت زیر ارائه شد:
 -1شيب روند در دادههای نمونشه بشا اسشتفاده از روب
 TSAبهصورت زیر برآورد میشود (رابطۀ .)5
()5

 X  Xl 
b  Median  j
 l  j
 j l 

 -2اگر شيب يریباً برابر صفر باششد ،دیگشر نيشازی بشه
ادامۀ انجام آناليز روند نيس  ،اما اگر ميدار آن برابر با صفر
نباشد ،روند بهصورت خطی ر ششده و دادههشای نمونشه
نوششته ششده و
بهصشورت
بدون روند میشوند -3 .ضریب خودهمبسشتگی مر بشۀ اول
سری بدون روند بشا اسشتفاده از معشادالت زیشر بشرآورد
میشود (رابطۀ .)6

()6

n k
1
 t 1 X't  E  X't  X t k  E  X't 
n

k
rk 
2
' 1 n 
X  E  X 't  

t 1  t
n
' 1 n
'
E  X t   X t
n 1

 r1ضریب خودهمبستگی مر بۀ  1دادههای نمونۀ سری
ميانگين دادههای نمونه اس .
بدون و
 -4پس از محاسبۀ ضریب خودهمبستگی با مر بشۀ اول،
خودهمبسشششششتگی مر بششششۀ اول ) AR(1بشششششا اسشششششتفاده
حشششذ مشششیششششود .ایشششن روب
از
پي سشفيد كشردن پشس از حشذ رونشد از سشریهشا ،روب
پي سفيد كردن بدون روند ناميده میشود ) .(TFPWسری
باقیماندهها پس از انجام روب  TFPWیشک سشری مسشتيل
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اس  -5 .روند ششناختهششدۀ  Ttو سشری بشاقیمانشدههشا
با ه ركيشب مشیششود .بشدیمی
بهصورت
اس كه سری حاصل  Ytروند واقعشی را حفش كشرده و اثشر
ضریب خودهمبستگی نيز حذ شده اس  -6 .آزمشون MK
روی سری ركيبی  Ytبرای برآورد روند واقعی [.]9
نتایج
نتایج بررسی سری زمانی روزانۀ سوط پوشوش بورف در
حوضۀ مواربر بوا اسوتفاده از سوامانۀ  GEEو سونجندۀ
MODIS

در شیل  2سطح پوش بر ساليانه در حوضۀ ماربر قشی
دورۀ  2000ا  2019بر حسشب كيلومترمربشع آورده ششده
اس  .این اعداد با استفاده از برنامهنویسی در سامانۀ گوگل
ار انجين و راخوانی صاویر و ميادیر مربوط بشه پوشش
بر روزانه در این سامانه و سپس ،انتيال ميادیر روزانه بشه
 Excelو محاسبۀ ميشادیر سشاليانه و ماهانشه قشی دورۀ 20
سالۀ یادشده به دس آمده و مورد بررسی قرار گر تشهانشد.
همانقور كه مشاهده میشود قی  20سال اخير ،سشطو
پوشيده از بر كاه یا ته اس به قشوری كشه از حشدود
 120كيلومترمربشششع در سشششال  2001بشششه كمتشششر از 80
كيلومترمربع در سشالهشای  2017و  2018رسشيده اسش .
خشکسالیهای  10سال اخير نيز قی سالهای  2009شا
 2019از دالیل روند منفی ييرات سشطو پوشش بشر
اس كه در شیل  2نيز كاه شدید سطو پوش بشر
این دوره ،كامالً مشمود اس .
در شیل  3سطح پوش بر روزانه در حوضۀ ماربر قی

دورۀ مطالعهشده ،آورده شده اس  .همانقور كه گفتشه ششد،
این ميادیر روزانه از سشامانۀ گوگشل ار انجشين در كمتشرین
زمان ،راخوانی و استخراج شدهاند و متوس سشطح پوشش
بر روزانه قی دورۀ  20ساله در  Excelبشرای حوضشۀ مشاربر
محاسبه شد كه معادل  101كيلومترمربشع بشوده و بيششترین
سطح پوش بر روزانه  1426كيلومترمربع بوده اس  .اگشر
به محور ا يی شیل  3دق شود ،مالحظه میشود كه بي از
 7هزار روز یعنی بي از  7هزار صویر و ميادیر عددی روزانه
سطح پوش بر در سامانه انجين بدون نياز به حج زیاد و
صر زمان برای دانلود و پردازب صاویر ،راخوانی شده اس
كه این از مزایشای بسشيار ممش ایشن سشامانه بشرای مطالعشات
سنج از دور اس  .منشأ آب دائمی رودخانۀ ماربر در نتيجۀ
ذوب همين بر ها در صل گرم اس .
در شیل  4سطح پوش بر بهصورت ميانگين ماهانه
قی دورۀ زمانی مطالعهششده در حوضشۀ مشاربر آورده ششده
اس  .همانقور كه مشاهده میشود ،ماههای یانویه ،وریه،
دسامبر و مارس به ر يب بيشترین سطو پوشش بشر را
دارند كه درواقع ،ماههای صشل سشرد سشال هسشتند و بشه
اریخ شمسی در دیماه ا روردینماه قرار دارند .ماههشای
نوامبر و آوریل و می نيز به ر يب دارای ميدار كمی پوش
بر هستند .در ماههایی كه هوا گرم اسش  ،ذوب بشر هشا
صورت میگيرد و پوش بر يریبشاً از بشين مشیرود كشه
شامل ماههای یوئن ،جشوالی ،آگوسش  ،سشپتامبر و اكتبشر
هستند كشه در نمشودار ششیل  4بشهدسش آمشده از بررسشی
صاویر سنجنده مودیس نيز این واقعي مشمود اس .

شکل  .2سط پوشش برف سالیانه در حوضۀ ماربر از سال  2000تا 2019
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شکل  .3سط پوشش برف روزانه در حوضۀ ماربر طی سالهای  2000تا 2019

شکل  .4سط پوشش برف ماهانه در حوضۀ ماربر طی سالهای  2000تا 2019

تحلیل روند تغییرات پوشش بورف در حوضوۀ مواربر بوا
استفاده از آزمون TFPW-MK

نتایج روند ييرات پوش بر  20ساله مربشوط بشه دورۀ
2000ش  2019با استفاده از روبهای منش كندال و مشنشش
كندال پي سفيدشده به روب  TFPWدر جشدول  1آورده
شششده اسش  .همششانقششور كششه مشششاهده مششیشششود ،ضششرایب
خودهمبستگی سطو پوش بر در مام مشاههشا بيشانگر
وجود خودهمبستگی در دادهها اس ؛ بنابراین ،آزمون منش
كندال پي سفيدشده ( ،(TFPWمال عمل قرار میگيرد
و بر اساس این آزمون ،آمارۀ  Zدر ماههای دسامبر ( )Desا
یوئن ) (Junنشاندهندۀ روند كاهشی سطو پوش بشر
قی دورۀ  20ساله در ماههای یادشده اسش  .بشا وجشه بشه
درصد اعتماد (ستون مربوط به  pدر روب  TFPWماههای
یانویه و آگوسش دارای رونشد منفشی معنشادار در سشطح 5
درصد هستند و ماه یوئن روند منفی معنادار در سشطح 10
درصد دارد .شدید رین روند كاهشی مربوط به ماه یانویه با

آمشارۀ ) (Z =-2/518اسش  .رونشد سشاليانه نيشز بشا آزمشون
 TFPWبررسی شد و نشاندهندۀ رونشد منفشی معنشادار در
سطح  5درصد اس  .قی دورۀ 2000ش  2019بود.
نقشههای خروجی سط پوشش برف منطقۀ مطالعه شوده
در گوگل ارث انجین

صاویر مربوط به نيشههای خروجی سطح پوشش بشر از
انجين در  ArcGIS10.5در  6اریخ مختلف (به قور نمونه)
قی دورۀ  20ساله در شیل  5آورده شده اسش  .بشه قشور
م ال ،صویر  4آوریل سال  2003كه مربوط به صل بمشار
اس و پوش بر كه مربوط به ار فاعات دنشا در منطيشه
اس  ،ك شده و بيانگر ذوب بر و كاه سطو پوشيده
از بششر اس ش و  31دسششامبر  2014كششه یششک روز پربششر
زمستانی در منطيه بوده و سطو پوشيده از بشر  ،منطيشه
را را گر ته اس  .مامی صاویر روزانۀ سطو پوش بر
(بي از  7هزار صویر قی دورۀ  20ساله) از قریق سامانۀ
انجين در كمترین زمان قابل بررسی اس .
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جدول  .1روند تغییرات پوشش برف  20ساله (2000و  )2019با استفاده از روشهای منو کندال و منو کندال پیشسفیدشده به روش TFPW
نام محدوده

ماههای سال
Sep
Oct
Nov
Des
Jan

حوضۀ ماربر

Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug

ساليانه ()2000-2019

شی
0
0
1/916
-8/015
-19/394
-6/392
-2/909
-0/480
-0/812
-0/333
0
0
-3/404

ضری
خودهمبستگی
-0/074
-0/223
-0/013
-0/162
0/468
-0/089
0/260
-0/109
0/184
0/035
-0/079
0/032
0/318

حد باال و پایین ضری
خودهمبستگی
حد باالیی
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419
-0/419

حد پایینی
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314
0/314

آزمون منو کندال
TFPWپیشسفیدشده ،روش
بدون پیشسفید
P

Z

P

Z

68/51
0
75/6
78/32
98/52
61/84
81/81
50/66
52/53
74/1
56/17
95/61
95/17

-1/005
0
1/167
-1/232
-2/433
-0/875
-1/330
-0/681
-0/713
-1/45
-0/778
-2/011
-1/979

86/01
16/25
89/15
76/4
98/81
85/71
82/78
76/4
84/87
93/64
32/19
96/96
96/38

0/069
-0/209
1/609
-1/189
-2/518
-1/469
-1/364
-1/189
-1/434
-1/854
0/419
-2/169
-2/099

شکل  .5نقشههای خروجی سط پوشش برف منطقۀ مطالعهشده از طریق سامانۀ  GEEدر  6تاریخ مختلف

ترابی پوده و همکاران :ارزیابی روند تغییرات پوشش برف با استفاده از سامانۀ  GEEو آزمون ...TFPW-MK

نتیجهگیری
با وجه به اهمي سطح پوش بر بهویژه در منشاقق بشا
صل ابستان خشک كه در آن رواناب بهوجودآمده از ذوب
بر  ،یک منبع اساسی برای أمين آب اس  ،روند ييرات
سطح پوش بر در حوضۀ ماربر واقع در جنشوب اسشتان
اصفمان ارزیابی شد .صاویر مورد نياز پشژوه حاضشر كشه
صاویر ماهوارهای سشنجندۀ  MODISمربشوط بشه مشاهوارۀ
 TERRAبود ،با استفاده از برنامهنویسی در سشامانۀ گوگشل
ار انجششين ( )GEEدر كمتششرین زمششان در دسششترس قششرار
گر و نيازی به صشر وقش بسشيار و حجش زیشاد بشرای
دانلششود صششاویر و صششحيحات مختلششف در نششرما زارهششایی
همچون  ENVIنبود .سطو پوش بر بهصورت روزانشه،
ماهانه و ساالنه قی دورۀ زمشانی  2000شا  2019در ایشن
مطالعه بررسی شد .قی  20سال اخير ،سشطو پوششيده از
بر از حدود  120كيلومتر مربع در سال  2001بشه كمتشر
از  80كيلومترمربع در سشالهشای  2017و  2018رسشيده
اس  .ا زای دما و همچنين ،خشکسشالیهشای  10سشال
اخير نيشز از سشال  2009از دالیشل رونشد منفشی ييشرات
سطو پوش بر اس  .مامی صاویر روزانۀ مربشوط بشه
سطو پوشش بشر از سشامانۀ گوگشل ار انجشين قابشل
استخراج و نيشههای خروجشی در نشرما شزار ArcGIS10.5
قابششل نظششي و بررسششی اس ش و در پششژوه حاضششر ه ش
نيشههای  6اریخ بهعنشوان نمونشه آورده ششدند .اینیشه بشا
استفاده از گوگل ار انجين در این مطالعه بشه بشي از 7
هزار صویر ماهوارهای روزانه قی دورۀ  20ساله بدون نيشاز
به صحيحات مختلف كه در نرما زارهایی دیگر باید انجشام
میشد ،دس یا تي  ،یعنی سرع و دق زیاد این سامانه
برای مطالعشات سشنج از دور بسشيار مناسشب اسش و در
مطالعات اخير داخل و خارج كششور هش  ،پژوهششگران بشه
خال سشابق بشه سشراا دانلشود حجش زیشادی از صشاویر و
صششحيحات مختلششف و صششر زمششان زیششاد نر تششهانششد و
وانششاییهششای ایششن سششامانه را بسششيار كششاربردی و معتبششر
دانستهاند .وانگ و همیاران [ ]15نيز كه هماننشد پشژوه
حاضر به بررسی بلندمدت با این سامانه پرداختند و البتشه،
پمنههای آبی را بررسی كردند ،آن را بسيار مناسشب بشرای
بررسی در كمترین زمشان معر شی كردنشد .ششيخ قشادری و
ممدوی رد [ ]17نيز كه همانند پژوه حاضر ،ييرات را
در این سامانه بررسی كردند (البتشه بشرای دریاچشۀ اروميشه
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انجام دادنشد) ،گوگشل ار انجشين را ابشزاری مفيشد بشرای
ييشرات سشطو دریاچشههشا و غيشره و
شناسایی و پشای
همچنين ،كشار بشا دادههشای حجشي دانسشتند .خسشروی و
همیشاران [ ]16نيششز كشه ييششرات پمنشههششای آبششی را در
االبهای شمرستان پلدختر انجام دادند ،سرویس گوگشل
ار انجين را ابزاری مفيد برای شناسایی رونشد ا زایششی و
كاهشی سطح آب االبها دانستند .در پژوه حاضر برای
حليل روند از آزمون  TFPW-MKاستفاده شد كه نتشایج،
نشاندهندۀ روند منفی و كاهشی سطح پوش بشر قشی
دورۀ  2000ششا  2019بششود .همچنششين ،رونششد ييششرات در
ماههای مختلف سال ه بررسشی ششد و ششدید رین رونشد
كاهشی مربوط به ماه یانویه با آمارۀ ) (Z =-2/518بشود .بشه
قور غالب ييرات ماهانه نيز نششاندهنشدۀ رونشد منفشی و
درواقع كاهشی ميادیر سطو پوش بر بود .ششاكریان و
همیاران [ ،]8یو و همیاران [ ]9و بسياری از پژوهششگران
دیگر نيز هماننشد پشژوه حاضشر ،آزمشون  TFPW-MKرا
دارای دق مناسب ری نسب به سایر روبهشا دانسشتند و
در مطالعات خود از آن بمره بردند .با وجه به اینیه گوگشل
ار انجين بهعنوان سامانهای نو و بسيار كاربردی وانسته
اس بسياری از رایندهای پشردازب صشاویر مشاهوارهای را
در سالهای اخير آسان كند و امیان حليلهای بسشيار در
كمترین زمان و بدون نيشاز بشه دانلشود صشاویر و دادههشای
حجششي را ششراه آورد ،بسششيار مششورد وجششه و اسششتيبال
پژوهشگران در علوم مختلف قشرار گر تشه اسش  .پيششنماد
میشود پژوهششگران بشرای مطالعشات آینشدۀ خشود بشا ایشن
سامانۀ بسشيار كشاربردی آششنا ششوند و از آن در مطالعشات
مختلف خود با صر هجویی بسشيار در وقش و هزینشه بمشره
گيرند .بررسیهای بيشتر در رابطه با كاه سطو پوش
بر حوضۀ ماربر اصفمان نيز می واند با روبهای مختلشف
و بررسی علل در مطالعات آینده بررسی شود.
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