وزارت نيرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامي آب منطقه ای گيالن
دفتر مطالعات پایه منابع آب

گسارش سطح پوضص و آب معادل برف استان
گیالن در سال آبی  1392-93با استفاده از
تصاویر ماهواره ای  MODISو NOAA

تابستان 1393

1

مقدمه:
استفاػات اکثش حَضِّای آتشیض استاى ّوَاسُ دس فصَل پائیض ٍ صهستاى پَضیذُ اص تشف
هیتاضذ ،لیکي تا سال  1385سفتاسسٌجی ٍ پایص هستوشی اص ٍضؼیت پَضص تشف دس ّیچ
یک اص ایي حَضِ ّا ٍجَد ًذاضتِ ٍ تِ ّویي دلیل دس تشسسی ایي هٌثغ هْن آتی کَتاّی
ضذُاست .کاّص ضذیذ آٍسدّای ٍسٍدی تِ س د سفیذسٍد دس طی سال ّای اخیش ،تذلیل
افضایص ساخت سذّای هخضًی ،سضذ هصشف آب دس تخص کطاٍسصی ٍ صٌؼت ٍ تشٍص
خطکسالیّای پی دس پی دس تاالدست حَضِ ،اّویت هٌاتغ داخلی تشف سا دس تأهیي آب
هصشفی استاى دس آیٌذُ ًضدیک تیطتش ًوایاى هی ساصد .دس ایي گضاسش تِ هٌظَس پایص هذا ٍم
سطح پَضص ٍ آب هؼادل تشف تا دقت هکاًی تاال ،اص تصاٍیش اپتیکال سٌجٌذُ ٍ MODIS
تصاٍیش هاَّاسُ  NOAAاستفادُ هیگشدد.
ایي تصاٍیش اص طشیق آدسس ّای صیش ٍ دس ایٌتشًت قاتل دستشس هی تاضذ  ،قاتل رکش
است تصاٍیش سطح پَضص تشف تصَست  8سٍصُ است ٍ تصاٍیش آب هؼادل تشف سٍصاًِ ٍ
 3ساػتِ هی تاضذ:
ftp://n5eil01u.ecs.nsidc.org/SAN/MOST/MOD10A2.005
http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac- bin/G3/gui.cgi?instance_id=GLDAS025_3H

خسرو تاجداری
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سطح پوضص و آب معادل برف استان
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ضکل( :)1سطح پَضص ٍ آب هؼادل تشف استاى دس آرس هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي
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ضکل( :)2سطح پَضص ٍ آب هؼادل تشف استاى دس دی هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي
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ضکل( :)3سطح پَضص ٍ آب هؼادل تشف استاى دس اسفٌذ هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي
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ضکل( :)4سطح پَضص ٍ آب هؼادل تشف استاى دس فشٍسدیي هاُ  93تِ سًگ آتی سٍضي
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سطح پوضص و آب معادل برف حوضه آبریس
سفیدرود
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ضکل ( :)5سطح پَضص تشف حَضِ آتشیض سذ سفیذسٍد دس آرس هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي

ضکل ( :)6سطح پَضص تشف حَضِ آتشیض سذ سفیذسٍد دس دی هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي
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ضکل ( :)7سطح پَضص تشف حَضِ آتشیض سذ سفیذسٍد دس تْوي هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي

ضکل ( :)8سطح پَضص تشف حَضِ آتشیض سذ سفیذسٍد دس اسفٌذ هاُ  92تِ سًگ آتی سٍضي
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اشکال( )9و ( :)10سطح پَضص تشف حَضِ آتشیض سذ سفیذسٍد دس فشٍسدیي هاُ  93تِ سًگ آتی سٍضي
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نتیجه گیری:
ّواًطَس کِ ًقطِ ّای پَضص تشف ٍ آب هؼادل تشف ًطاى هی دٌّذ ،تاسش ّای تشفی
صَست گشفتِ اص اتتذای سال آتی تا کٌَى ًسثت تِ سال ّای قثل دس حذ ًشهال تَدُ است ٍ
ػوذُ هضیت آى سیضش ّای فشٍسدیي هاُ  93است کِ آى سا ًسثت تِ سال ّای قثل کِ
سیضش کوتشی دس ایي هاُ داضتِ این ،هتوایض هی ساصد.
ٍضؼیت تاسًذگی حَضِ ی آتشیض سفیذسٍد تضسگ  :استفاع سیضش ّای جَی دس  9هاِّ
اٍل سال آتی  92-93دس حَضِ ی آتشیض سفیذسٍد تضسگ 290 ،هیلی هتش هی تاضذ  .ایي
هقذاس تاسًذگی ًسثت تِ هیاًگیي دٍسُ هطاتِ دساص هذت 331هیلی هتش) 12 ،دسصذ کاّص ٍ
ًسثت تِ دٍسُ هطاتِ ی سال آتی گزضتِ ( 280هیلی هتش ) 4 ،دسصذ افضایص سا ًطاى هی
دّذ .تش اساس پایص اًجام ضذُ دس  10ایستگاُ ضا خص حَضِ آتشیض داخلی استاى  :هیضاى
هتَسط تاسش دس استاى دس دٍسُ یاد ضذُ تِ هیضاى  796هیلی هتش هی تاضذ کِ ًسثت تِ دٍسُ
هطاتِ ی سال آتی گزضتِ (717هیلی هتش) 11 ،دسصذ افضایص سا ًطاى هی دّذ ٍ ًسثت تِ
دٍسُ دساصهذت(795هیلی هتش) ،صفش دسصذ افضایص سا ًطاى هی دّذ.
جشیاى ّای سطحی دس سٍدخاًِ ّای داخلی استاى افت ضذیذی داضتِ است تیطتشیي
کاّص دسصذ جشیاى دس خشداد هاُ هشتَط تِ ضلواًشٍد است کِ ًسثت تِ سال قثل ٍ دٍسُ
آهاسی تِ تشتیة  91 ٍ 57دسصذ کاّص داضتِ است  .کوتشیي کاّص دس سٍدخاًِ ضوشٍد
است کِ ًسثت تِ سال قیل  121دسصذ سضذ ٍ ًسثت تِ دٍسُ آهاسی  12دسصذ کاّص
داضتِ است .جشیاى ّای ٍسٍدی سٍدخاًِ ّای اصلی تِ سذ سفیذسٍد ًیض دس ایي هاُ کاّص
ضذیذ داضتِ ٍ تالغ تش  82/5هیلیَى هتش هکؼة تَدُ کِ دس طَل دٍسُ آهاسی  45سالِ ستثِ
 41سا داساست .تیطتشیي هقذاس جشیاى هشتَط تِ سال  1351تِ هیضاى  1319هیلیَى هتشهکؼة
ٍ کوتشیي آى  22هیلیَى هتشهکؼة دس سال  1378است.
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