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چكیده 
و  اقلیمي  تغییرات  که  هواشناساني  و  اقلیم شناسان  نظر  از 
یک  برف  پایش  جهاني  دید  در  مي کنند  مطالعه  را  اتمسفري 
ضرورت است. زیرا خصوصیات فیزیکي درون برف بر تغییرات 
روزانه و اقلیمي و حتي تغییرات بلندمدت اقلیمي تأثیرگذار است. 
مطالعه و اندازه گیري تغییرات سطوح برف به عنوان یکي از منابع 
به شرایط محیط هاي  توجه  با  است.  مهم  بسیار  تأمین آب،  مهم 
کوهستاني امکان اندازه گیري دائم زمیني جهت تخمین منابع برفابي 
و تشکیل پایگاه داده ها وجود ندارد. استفاده از تصاویر ماهواره ای 
مهم  بسیار  آن  تغییرات  ارزیابي  و  برف گیر  مناطق  شناسایي  در 
می باشد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره ای MODIS  استان 
چهارمحال بختیاری در محدوده ي زماني بین سال های 2007 تا 
2015 و مربوط به ماه های مارس، دسامبر، ژانویه، آپریل و فوریه 
انتخاب شد. به طورکلی کمترین مساحت برف در سال های مورد 
مطالعه مربوط به ماه آپریل و بیشترین مساحت برف مربوط به ماه 
فوریه می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی کاهش سطح برف 
در طی دوره مورد بررسی بود که می توان این کاهش را ناشی از 

تغییرات اقلیمی جهانی و گرم شدن کره زمین دانست.

اقلیمی،  تغییرات  ماهواره ای،  تصاویر  برف،  کلیدي:  واژه هاي 
MODIS
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دانشگاه لرستان 

مقدمه
اقلیمي  و  روزانه  تغییرات  بر  برف  درون  فیزیکي  خصوصیات 
از 40  بیش   .]4[ تأثیر مي گذارد  اقلیمي  بلندمدت  تغییرات  و حتي 
درصد از مساحت نیم کره شمالی در فصل زمستان پوشیده از برف 
آن،  باالي  سطحی  گسترش  همراه  به  برف  باالي  آلبیدوي  است. 
تأثیر زیادي بر بیالن تابشی زمین دارد]18[. پوشش برف و حجم 
آبیاري و رشد  براي  موردنیاز  آن، حدود یک سوم آب  معادل  آب 
رواناب  می کند.  تأمین  را  جهان  سراسر  در  کشاورزي  محصوالت 
مناطق  بیش تر  در  مهمی  بسیار  آبی  منبع  برف،  ذوب  از  حاصل 
در  برف  ذوب  اهمیت  به  توجه  با  می شود.  محسوب  زمین  کره 
تشکیل دبي کل رودخانه، پایش سطح برف و برآورد رواناب ناشي 
دارد  حوضه  آب  مدیریت  و  کنترل  در  مهمي  نقش  آن،  ذوب  از 
و  بهار  فصل  طي  برف  ذوب  از  ناشي  دبي  تمرکز  همچنین   .]16[
اوایل تابستان، نه تنها سبب ایجاد سیالب شده و مناطق گسترده ای 
آبیاري،  موردنیاز  آب  رفتن  هدر  سبب  بلکه  می برد،  سیل  زیر  را 
یک  خصوصیت  مهم ترین   .]28[ شد  خواهد  نیرو  تولید  و  ُشرب 
عمق  و  چگالی  عمق،  پوشش،  سطح  از  عبارت اند  برف  پوشش 
آب معادل برف ]22[. اگر عمق و چگالی برف معلوم باشد عمق 
آب معادل برف قابل محاسبه است و با دانستن سطح پوشیده شده 
از برف می توان حجم کل رواناب ناشی از ذوب برف را تخمین 
زد. ازاین رو، روش های مختلفي براي تعیین توزیع مکاني و زماني 
برف در حوضه هاي آبریز مورداستفاده قرار مي گیرند. برآورد دقیق 
سطح پوشش، به عنوان یکي از عملیات محوري و اساسي در زمینه 
مدیریت منابع آب، به ویژه در مناطقي که بارش برف سهم زیادي 
اینکه  به  توجه  با   .]1[ می آید  به حساب  دارد،  جوي  نزوالت  در 
زماني  مقاطع  در  سطح  یک  از  تصویربرداري  به  قادر  ماهواره ها 
فراهم  را  امکان  این  سنجي  برف  مطالعات  در  هستند،  مختلف 
گیرد  قرار  موردمطالعه  برف  مکاني  و  زماني  پراکنش  که  می کنند 
]15[. قائمي و مرید ]14[ در مطالعه خود، برف حوضه ي دماوند را 
بارندگي و درجه حرارت  قبیل  از  از عوامل هواشناسي  استفاده  با 
و بدون آمار مستقیم برف سنجي، مقدار ریزش برف ساالنه، ذوب 
برف و نهایتًا خط پیشروي و پس روی برف را در سال های مختلف 
سطح  برآورد  به   ]23[ همکاران  و  پور  نموده اند.  رجب  ارزیابي 
پوشش و پایش الگوی زمانی برف حوزه آبخیز قلعه تک پرداختند، 
بدین منظور تصاویر سنجنده ETM+ مربوط به آن در سال 2014 
با شاخص NDSI و  برف  پوشش  تهیه شد. سپس سطح  میالدی 
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الگوریتم Map Snow  به دست آمد. ماندگاری برف نیز با توجه 
داد  نشان  نتایج  که  گردید  مشخص  به دست آمده  پوشش  سطح  به 
بیشترین ماندگاری برف درشیب های باالی 20 درصد و جهت های 
احتمال  این  همچنین  می باشد.  محدب  انحناء  با  شرق  و  شمال 
وجود داردکه کاهش ماندگاری برف در سطوح مقعر و یکنواخت 
باحالت  به سطوح  این سطوح نسبت  بیشتر  تبادل گرمایی  به دلیل 
برف  سطح  پایش  به    ]3[ همکاران  و  حبیب  بني  باشد.  محدب 
 NOAA-AVHRRتصاویر از  استفاده  با  شاه چراغی  سد  حوضه 
بیان داشتند که سطح پوشش برف محاسبه شده از  پرداختند. آن ها 
سطح  از  بیشتر  درصد   4 حدود  در   AVHRR-3 سنجندة  تصویر 
برف محاسبه شده از تصویر سنجندة AVHRR-2  است. همچنین 
 2007 تا   1986 سال  از  برف  سطح  تغییرات  روند  بررسي  نتیجه 
به دو روش رگرسیون خطي و من کندال نشان دادند که  میالدي 
سري زماني سطح برف روندي ندارد. فتاحی و وظیفه دوست ]11[ 
به پایش سطح پوشش برف و دمای سطح برف حوضه های آبریز 
پرداختند.   MODIS سنجنده  تصاویر  از  استفاده  با  گلستان  استان 
تعیین  به منظور   )2000-8( ساله   9 آماری  دوره  پژوهش  این  در 
پتانسیل ریزش و ذوب برف از الگوریتم دمای سطح برف و برای 
گرفته  شاخص NDSI بکار  برف،  شده  پوشیده  سطوح  تشخیص 
شد. نتایج تحقیق نشان داد با توجه به دقت زمانی و مکانی تصاویر 
طریق  از  تصاویر  این  بودن  قابل دسترس  ماهواره ای MODIS و 
هستند.  مناسب  بسیار  برف  پوشش  سطح  پایش  برای  اینترنت، 
رایگانی و همکاران ]24[ به برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با 
استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS پرداختند. نتایج نهایی این 
تحقیق مشخص کرد که با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان با 
برای  نقشه برداری نمود و  از برف را  دقت مناسب، سطح پوشیده 
همچنین،  قرارداد.  مورداستفاده  برفی  توده  به  مربوط  محاسبات 
با  ماهواره ای  تصاویر  روی  بر  انجام شده  مختلف  آزمایش های  با 
زمان هایی  در  برف  از  پوشیده  سطح  تغییرات  جدید،  روش های 
این روش  نبود، محاسبه شد. دقت  ماهواره ای موجود  که تصاویر 
این  در  شد.  ارزیابی  خوب  بسیار  واقعی،  تصاویر  با  مقایسه  در 
روش، معادالتی برای محاسبه میزان ذوب ناشی از تغییرات درجه 
داشتند.  واقعیت  با  مناسبی  بسیار  تطبیق  که  آمد  به دقت  حرارت 
از ذوب  برآورد دبی  برای  نیز  تغییرات دبی، معادالتی  به  با توجه 
تطبیق  واقعیت  با  نیز  معادالت  این  نتایج  که  شد  حاصل  روزانه 
مناسبی را نشان  دادند. میر موسوی و صبور ]20[ در تحقیقی پایش 
در  مودیس  سنجنده  تصاویر  از  استفاده  با  برف  پوشش  تغییرات 
منطقه ي شمال غرب ایران را بررسی نمودند. آن ها نشان دادند که 
در طول دوره ی موردمطالعه، کمترین مقدار پوشش برف مربوط به 
سال2008 با 1040/01 کیلومترمربع و بیشترین مساحت مربوط به 
سال2007 با 10471/78 کیلومترمربع می باشد. همچنین نتایج نشان 
می باشد،  پایین تر  سرد  فصل  دماي  میانگین  که  سال هایی  در  داد 
دیگر  سال های  از  بیشتر  سال  همان  بهار  در  برف  پوشش  سطح 

می باشد به طوری که در سال 2007 کمترین میانگین دما را در طول 
سطح  بیشترین  درحالی که  سانتی گراد(  درجه   2/6( داشته  سال  ده 
می باشد  سال  همین  به  مربوط  نیز  سال  ده  طول  در  برفي  پوشش 
)10471/78 کیلومترمربع(.برگسترون ]4[ از میان متغیرهاي مؤثر بر 
رواناب برف، شاخص حرارتی را در شکل کالسیک روش درجه-
روز، بهتر ارزیابی کرده و یادآور شده است که در مدل های رواناب 
برف این مدل به صورت گسترده استفاده می شود.  فرگوسن ]13[ 
هر  نتیجه  که  نموده  هیدرولوژیکی SRM گزارش  مدل  بامطالعه 
مدل هیدرولوژیکی به نوع چرخه آب و مراحل و منابع آن بستگی 
دارد. همچنین فرگوسن در سال 1999 بامطالعه مدل هیدرولوژیکی 
در  مدل  این  که  رسید  نتیجه  این  به  برف  رواناب  مدل  یا   SRM
پایش  به  تحقیق  این  در  می دهد.  عالی  نتایج  بلند،  کوهستان هاي 

تغییرات مساحت سطح پوشش برف پرداخته می شود. 

مواد و روش ها
منطقه مطالعاتی

کیلومترمربع   16532 مساحت  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
بین 31 درجه و 9 دقیقه تا 32 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی و 
نیز 49 درجه و 28 دقیقه تا 51 درجه و 25 دقیقه طول شرقی قرار 
دارد. این استان در بخش مرکزی کوه های زاگرس واقع شده است. 
استان خوزستان،  به  از غرب  اصفهان،  استان  به  و شرق  از شمال 
استان  به  غرب  شمال  از  و  احمد  بویر  و  کهگیلویه  به  جنوب  از 
کشور،  سیاسی  تقسیمات  آخرین  اساس  بر  است.  محدود  لرستان 
 51 18 بخش و  9 شهرستان،  دارای  بختیاری  استان چهارمحال و 
دهستان می باشد ]19[. این منطقه دارای یک درصد از کل وسعت 
است.  واقع شده  زاگرس  جبال  سلسله  بستر  در  که  می باشد  ایران 
که باوجود مساحت کم ده درصد از منابع آب کشور را در اختیار 
دارد. به علت ماهیت کوهستانی مرتفع که در مسیر بادهای مرطوب 
سیستم های مدیترانه ای قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار این 
می باشد.  مناسب  نسبتًا  بارش  دارای  استان  این  می گردد،  سامانه ها 
غالبًا در مناطق مرتفع نوع بارش به صورت برف می باشد و وجود 
استان  این  اقلیمی  ویژگی های  از  یکی  برف  از  پوشیده  ارتفاعات 
است. به علت جوان بودن دوره کوه زایی، در این منطقه وجود بالیا 
و مخاطرات طبیعی بسیاری چون سیل و زلزله، رانش زمین در اکثر 
نقاط آن مشاهده می شود ]26[. موقعیت جغرافیایی استان در شکل 

1 مشاهده می شود.
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شکل 1: موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال بختیاری در ایران

روش تحقیق
 TERRA-تصاویر شامل  مطالعه  این  در  مورداستفاده  داده هاي 
تصاویر  مي باشد.  بختیاری  استان چهارمحال  به  مربوط   MODIS 
ماه  پنج  به  مربوط  متر   460 مکانی  دقت  با   MODIS ماهواره ای 
بین  انتخابي،  میان تصاویر  از  دانلود شده  از سال محدوده ي زماني 
در  نکاتي  تصاویر  انتخاب  در  مي باشد.   2015 تا   2007 سال های 
نظر گرفته شده است، بدین ترتیب که هرسال 5 تصویر انتخاب شده 
است. این تصاویر مربوط به ماه های مارس، دسامبر، ژانویه، آپریل و 
فوریه می باشد این بازه براي این در نظر گرفته شده است که در آن 
تمامي  تقریبًا  نیز  تاریخ  امکان ریزش برف وجود دارد و پس ازاین 
سطوح با پوشش برفي به دلیل افزایش دما ذوب مي شود و کار پایش 
بی ثمر خواهد بود. در مرحله ي اول پیش پردازش تصاویر ماهواره ای 
اقدام  تصاویر  هندسي  تصحیح  و  متریکی  رادیو  تصحیح  به  نسبت 
شد. به طورکلی، به نحوه تغییر و تبدیل یک تصویر ماهواره ای رقومي 
هندسي  تصحیح  شود،  مختصات  و  مقیاس  داراي  که  به صورت 
می گویند. عمل تصحیح هندسي در سیستم مختصات انجام می گیرد. 
در این مطالعه تطابق هندسي UTM داده ها با خطاي ریشه میانگین 
مربعات کمتر از یک پیکسل انجام شده است. در تصاویر ماهواره ای 
MODIS در روزهایی که تصویر MODIS ابري یا داراي نویز 
از  پس  گرفت.  اتمسفری صورت  و  متریک  رادیو  تصحیحات  بود 
 Arc GIS نرم افزار  در  تصاویر  این  تصاویر،  دریافت و اصالحات 
10.2 بازخوانی شدند. پیکسل های مربوط به برف مشخص و تعداد 

آن ها محاسبه شد.
تصحیح رادیو متریک و اتمسفری

که  است  تصحیحات  از  دسته  آن  متریک  رادیو  تصحیحات 

تغییر مقادیر  با  اعمال شده و فقط  بر روی درجات خاکستری  تنها 
بعضی  جبران  در  سعی  پیکسل(  به  )پیکسل  مجزا  به صورت  آن ها 
خطاهای موجود دارند ]12 و 30[. تصحیحات رادیو متریک در قبال 
تغییرات منظر، نوردهی، دید هندسی، شرایط جوی و نویز سنجنده 
صورت می گیرد و شامل تصحیحات یا روش های حذف می باشد 
]8 و 30[. دو نوع تصحیح رادیومتریک وجود داردکه عبارت اند از: 
 .]5[ نسبی  متریک  رادیو  تصحیح  و  مطلق  متریک  رادیو  تصحیح 
خصوصیات  به  نیاز  دلیل  به  مطلق  متریک  رادیو  تصحیح  روش 
برای  به ویژه  اغلب موارد و  کالیبراسیون سنجنده در  اتمسفریک و 
روش های  از  یکی   .]9[ است  سختی  بسیار  کار  قدیمی  داده های 
 Dark Object Substraction تصحیح رادیو متریک نسبی روش
می باشد که به طور گسترده در بسیاری از مطالعات بکار گرفته شده 

است ]2 و 27 و 7[.
تصاویر  پردازش های  از  بخش  مهم ترین  اتمسفری  تصحیح 
و  مقایسه  که   درزمانی  به ویژه  تصحیح   این  می باشد.  ماهواره ای 
قرار  مورداستفاده  است،  مهم  زمانه  چند  تصاویر  تجزیه وتحلیل 
برای سیستم های تصویربرداری چند طیفی  می گیرد ]17[. همچنین 
مانند اسکنرهای سنجنده ماهواره لندست که در بخش طیف مرئی و 
مادون قرمز نزدیک اطالعات را ثبت می کنند و جذب اتمسفر به طور 

عمده بر این باندها اثر می گذارد ]29[.
دو روش عمده برای تصحیحات اتمسفری وجود دارد :

باندها  هیستوگرام  که  است  باندها  هیستوگرام  از  استفاده    .1
به صورت مجزا محاسبه و ترمیم می شود.

2.  استفاده از روش رگرسیون باندها می باشد ]30[.
ارزش عددی هر پیکسل در تصاویر ماهواره ای، به دلیل تضعیف 
سیگنال ها براثر جذب و یا تغیر مسیر براثر پراکنش معادل ثبت واقعی 
کاهش  تکنیک  و21[.   25[ نیست  زمین  سطح  پدیده های  تابندگی 
استوار  این فرض  بر  تیره )روش چاوز(  پیکسل های  ارزش عددی 
آبی در  مناطق  پیکسل در  برای یک    DN است که کمترین مقدار 
هر نوار باید صفر باشد و ارزش رادیومتری DN نتیجه ای است که 
از خطای اتمسفری حاصل شده است ]6[. در این روش ابتدا مقدار 
پیکسل های  برای  ثبت شده  ارزش های  ارزیابی  با  اتمسفری  خطای 
موجود در مناطق با پوشش آب، محاسبه گردیده و سپس آن مقدار 
روش  این  می شود.  کم  نوار  یک  در  پیکسل ها  کل  ارزش  از  ثابت 
مناطق  اتمسفری  تصحیح  در  گستردگی  به  و  می باشد  دقیق  بسیار 

هم جوار توده های آبی مورداستفاده قرار می گیرد ]21[.

نتایج و بحث
تصاویر مربوط به دوره ی آماری سال 2015-2017  در شکل )2 
تا 10( آمده است. در این شکل پیکسل های برف و سایر پوشش های 
سطح زمین نظیر برف، دریاچه، دریاچه یخ زده و اراضی لخت و فاقد 

پوشش نشان داده شده است.
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شکل2: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 
2007

شکل 3:پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 
2008

شکل4: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 
2009

شکل5: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 
2010



سال ششم- شماره 21- تابستان 151397 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

شکل 6: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 
2011

شکل 7: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در 2012

شکل8: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 
2013

شکل9: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 2014
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مساحت پوشش سطح برف و پدیده های مشخص شده در تصاویر 
در  دسامبر  و  آپریل  مارس،  فوریه،  ژانویه،  ماه های  در  ماهواره ای 
سال های موردمطالعه )2007 تا 2015( به صورت نمودار )اشکال 11 

تا 15( ارائه شده است:
در  ژانویه  ماه  در  می شود  مشاهده   11 شکل  در  که  همان طور 
پوشش  مختص  مساحت  بیشترین   2014 و   2008 سال های2007، 

برف می باشد و در سال های 2009، 2010، 2011، 2012، 2013 و 
2015 بیشترین مساحت متعلق به پوشش زمین است. در شکل 12 
نیز مشاهده می شود که ماه فوریه در سال های 2007، 2009، 2011، 
برف  پوشش  به  مربوط  مساحت  بیشترین   2014 و   2013  ،2012
به  بیشترین مساحت مربوط  و در سال های 2008، 2010 و 2015 
پوشش زمین می باشد. در شکل 13 مشاهده می شود ماه مارس در 

شکل10: پوشش سطح زمین در طی 5 ماه مطالعاتی در سال 2015

 شکل12: نمودار ماه فوریه در سال های 2007 تا 2015شکل11: نمودار ماه ژانویه در سال های 2007 تا 2015
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سال 2012 بیشترین مساحت مربوط به سطح برف و در دیگر سال ها 
بیشترین مساحت مربوط به پوشش زمین می باشد. در شکل 14 نیز 
بیشترین  موردمطالعه  سال های  تمام  در  آپریل  ماه  می شود  مشاهده 
ماه   15 شکل  در  همچنین  می باشد.  زمین  پوشش  به  مربوط  سطح 
دسامبر در سال های 2007، 2009 و 2015 بیشترین مساحت متعلق 
به پوشش برف و در دیگر سال ها مربوط به پوشش زمین می باشد. 
مساحت ساالنه برف به طور مجزا در سال های موردمطالعه به صورت 

نمودار در شکل )16( ارائه شده است:
در شکل 16 بیشترین سطح برف مربوط به سال 2014 با مساحت 
41026 کیلومترمربع و کمترین پوشش برف مربوط به سال 2010 
با مساحت 18482 کیلومترمربع می باشد. به طورکلی مشاهده می شود 
اول)2007(  سال  به  نسبت  مورد مطالعه  منطقه  در  برف  پوشش  که 
کاهش یافته است و فقط در سال 2014 و 2009 سطح برف از مقدار 
سال اول تجاوز کرده است. ارزیابی رابطه بین میانگین دمای ماه های 
سرد سال با میزان پوشش برف نشان داد در ماه هایی که میانگین دما 

پایین تر است، سطح پوشش برف در همان ماه بیشتر از ماه های دیگر 
است. گواه این استنباط ماه های فوریه و ژانویه هستند که کمترین 
درحالی که  دارند،  موردبررسی  در طول هشت سال  را  دما  میانگین 
بیشترین سطح پوشش برفی در طول هشت سال نیز مربوط به همین 
و  موسوی  میر  پژوهش  نتایج  با  تحقیق  این  نتایج  می باشد.  ماه ها 
برف  پوشش  افزایش سطح  بین  مستقیم  ارتباط  بر  مبنی  صبور]20[ 
میانگین  بین  بررسی  همچنین  دارد.  مطابقت  سال  سرد  ماه های  در 
دمای سال های سرد با میزان پوشش برف نشان داد لزومًا با کاهش 
دمای ساالنه، سطح پوشش برف منطقه موردمطالعه افزایش نمی یابد. 
گواه این امر میانگین دمای 10/5 درجه سانتی گراد در سال 2007 و 
میانگین دمای 10/7 در سال 2009 می باشد، درحالی که سطح پوشش 
 2007 سال  در  برف  پوشش  سطح  از  بیشتر   2009 سال  در  برف 
است. بنابراین، نتایج این تحقیق از این نظر با نتایج میر موسوی و 
صبور ]20[ مبنی بر ارتباط مستقیم بین افزایش سطح پوشش برف در 

سال های سرد مطابقت ندارد.

شکل14:نمودار ماه آپریل در سال های 2007 تا 2015شکل13: نمودار ماه مارس در سال های 2007 تا 2015

شکل 16: نمودار ساالنه برف در دوره ی آماریشکل15: نمودار ماه دسامبر در سال های 2007 تا 2015
2015-2007
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نتیجه گیری
به طورکلی کمترین مساحت برف در سال های موردمطالعه مربوط 
به ماه آپریل و بیشترین مساحت برف مربوط به ماه فوریه می باشد. 
نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش سطح پوشش برف در سال های 
اخیر می باشد که می تواند به دلیل پدیده ی گرم شدن آب وهوا باشد. 
بیشترین مناطق تحت پوشش برف در استان چهارمحال و بختیاری 
مربوط به شمال و شمال شرق است. حداکثر بارش برف در منطقه 
مربوط به سال 2014 می باشد که با بررسی دمای هوا می توان این 

اتفاق را به علت کاهش دمای موقتی در طی یک سال بیان کرد.
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Abstract

Monitor and assess the snow surface changes in the province of Chahar Mahal 
Bakhtiari
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In terms of climatologists and atmospheric air and sociologists who have studied climate change in a 

global perspective snow monitoring is a necessity. Because the physical properties of the snow on daily 
changes in climate and even change the effect of long-term climate-leaves. The study measured changes in 
snow surfaces as an important source of water supply is very important. Due to the possibility of measured 
environmental conditions mountain snow and the establishment of permanent land for resource estimation 
database does not exist. Using satellite images to identify and characterize changes snowy areas is very 
important. In this study, MODIS satellite imagery Chaharmahal Bakhtiari Province within the period 
between 2007 and 2015 and for the month of March, December, January, February, April and was elected. 
Results During the study period showed reduced levels of snow that can be reduced as a result of global 
climate change and global warming.
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