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 ديمنظور تول به يا چندماهواره يها داده يساز اسيزمقير - ادغام تميالگور کي يريکارگ به
 : حوضه کارون)يروزانه ابرآزاد سطح و آب معادل برف (مطالعه مورد يها نقشه

  
  ٢پور عيسمفاطمه  و *١يعراق ين پرچميفرز

  
  

  چکيده
  

با تفکيک  )SWE(عمق آب معادل برف و  )SC( سطح برفهاي ابرآزاد روزانه و هشت روزه  در پژوهش حاضر، امکان توليد نقشه
ر حاصل يمطلوب تصاو يک مکانيت تفکيب مزيبر ترک يکه مبتن يساز اسيزمقير-متر از طريق يک الگوريتم ادغام ٥٠٠مکاني 

با  )MODIS-Aqua و MODIS-Terraب، يترت (به Aquaو  Terra يها ماهواره ينصب شده بر رو MODIS يهاي نور از سنجنده
، حوضه کارون يتم براين الگوريامورد بررسي قرار گرفت. باشد،  يم AMSR-Eو يکروويپوشش ابر سنجنده م يينما ت پشتيمز

 MODIS-Aquaو  MODIS-Terra يها سنجندهحاصل از  SC يها نقشهادغام کار گرفته شد.  ، به١٣٨٢-١٣٨٣ يسال آب
)TAC( در نقشه  يابر يها کسلين سهم پيانگيموجب شد مTAC يها سه با نقشهيدر مقا يدوره مطالعات يط MODIS-Terra 

در شرايط آسمان  SC يها ابد. متوسط دقت کلي نقشهيدرصد کاهش  ٤٣/١٤و  ٢٩/١٧زان يم ب، بهيترت به MODIS-Aquaو 
ترتيب،  به MODIS-Aquaو  MODIS-Terra يها ر حاصل از سنجندهيتصاوبراي  )يرابريغ يها کسليپ يازا بهسه يصاف (مقا

و  يابر يها کسليپ يازا سه بهي(مقا در شرايط جوي عام SC يها نقشهدقت کلي درصد بود. متوسط  ٨٦/٩٥و  ٢٠/٩٧برابر با 
) AMSR-Eو  TACب نقشه ي(حاصل از ترک MAC-SCو  MODIS-Terra ،MODIS-Aqua ،TAC يها نقشه )، شامليرابريغ
 درصد بود. ١٥/٩٠و  ٤٨/٦٥، ٤٧/٥١، ٣٨/٤٩ترتيب، برابر با  به
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  مقدمه
) و آب معادل برف SCپايش دارزمدت و مکرر سطح برف (

)SWEهاي معتبر  ) و تهيه نقشهSC  وSWE منظور  به
ها  رواناب، کنترل فعاالنه سيالب -استنتاج رابطه ذوب برف

ها پوشش  هايي که در آن حوضهو مديريت منابع آب در 
هاي عمده بيالن آب است، حايز اهميت  لفهؤبرف يکي از م

سنجش از  يريکارگ ). امروزه، به٢٠٠٦باشد (درسلر،  مي
را  SWEو  SCهاي  طور قابل توجهي تهيه نقشه دور به

). ٢٠٠٨و همکاران،  انگيبهبود بخشيده است (ل
و  SMMR، SSM/Iهاي ميکروويو غيرفعالي چون  سنجنده

AMSR-E  با دريافت انرژي ميکروويو ساطع شده از سطح
کند، اطالعاتي در مورد  راز پوشش ابر عبو تواند يبرف که م

(والدر و  آورند يآب معادل برف يا عمق برف فراهم م
 نيحال، تفکيک مکاني پايين ا ني). با ا٢٠٠٧همکاران، 

مانع از )، AMSR-Eکيلومتر در مورد سنجنده  ٢٥( ريتصاو
 يها سازي ها در اغلب مسائل کاربردي مدل کاربرد آن

. است دهيهيدرولوژيکي و پايش پوشش برف گرد
، AVHRR ،MODISهاي نوري نظير  سنجنده طور، نيهم

SPOT  وLandsat  براي فراهم آوردن تصاويري با تفکيک
). با ٢٠٠٧ ،اند (براون و همکاران مکاني باال توسعه يافته

هاي نوري در شرايط آسمان ابري،  نجندهوجود، س نيا
باشند  يت سطح زمين نميؤبارندگي و يا تاريکي، قادر به ر

حاصل  SC يها کارگيري نقشه امر مانعي عمده در به نيو ا
 ،(وانگ و همکاران شود يهاي نوري محسوب م از سنجنده

منظور بهبود و بازيابي  به ييرابطه، راهکارها ني). در ا٢٠٠٩
 يها حاصل از سنجنده SC يها نقشه يابر يها کسليپ

صورت گرفته در  يها صورت گرفته است. تالش ينور
حاصل از دو سنجنده  SC يها قشهخصوص ادغام ن

MODIS-Terra  وMODIS-Aqua  نقشه)TACاز  ي) حاک
 ييايپو ليدل به  يبيترک SCکاهش پوشش ابر در نقشه 

سطح  تيرو يساعات روز و اختالف زمان يپوشش ابر ط
توسط دو سنجنده فوق در طول روز بوده است  نيزم

و  انگ؛ و٢٠٠٩و همکاران،  يژ ؛٢٠٠٨(پاراژکا و بالشل، 
). با اين وجود، ٢٠١٤و همکاران،  انگي؛ ٢٠٠٩ ،همکاران

هاي حاصله نيز همچنان داراي پوشش ابر قابل  نقشه
هاي  ها از داده پژوهش يدر برخ رو، نيتوجهي بودند. از ا

) Aquaماهواره  ي(نصب شده بر رو AMSR-Eسنجنده 
 يها موجود در داده يابر يها کسليمنظور حذف پ به

 اي) و ٢٠٠٧(فاستر و همکاران،  MODIS-Aquaسنجنده 

MODIS-Terra و همکاران،  انگي؛ ل٢٠٠٧ ،گزي(هال و ر
) استفاده شده است. اين ٢٠١٤و همکاران،  کي؛ آب٢٠٠٨

مرتفع نمود و  يور کلط مشکل پوشش ابر را به کرد،يرو
را  يبرف يها کسليبندي پ طور قابل توجهي دقت دسته به

م با وارد أتصاوير فوق تو ادغامحال،  ني. با اديبهبود بخش
 اسيدرشت مق ليدل شدن سطوحي از عدم قطعيت (به

) در AMSR-Eبودن نقشه سطح برف حاصل از سنجنده 
قبل از ادغام  که  يهاي حاصله بود. لذا، در صورت نقشه
و  MODIS يها حاصل از سنجنده SC يها نقشه

AMSR-Eيها ، نقشه SC يها حاصل از سنجنده 
MODIS-Terra  وMODIS-Aqua  در قالب نقشهTAC 

 AMSR-Eباهم ادغام شده و سپس، نقشه حاصله با نقشه 
از وارد کردن اطالعات درشت  االمکان يادغام گردد، حت

نهايي حاصل از اطالعات  SCبه نقشه  AMSR-Eمقياس 
) اجتناب خواهد MAC-SCهر سه سنجنده فوق (نقشه 

بهبود يافته  SCعالوه، با در دست داشتن نقشه  شد. به
 AMSR-Eمربوط به سنجنده  SWEتوان نقشه  حاصل، مي
هاي پوشيده از  کيلومتر را صرفا در پيکسل ٢٥با تفکيک 

معنا  نيمتر) توزيع مجدد نمود. بد ٥٠٠برف (با تفکيک 
تنها در  SWEنقشه  اسيمق درشت کسليپ کيکه مقدار 

پوشش  يدهنده آن که درا ليتشک اسيزمقير يکسلهايپ
 ب،يترت ني. بدشوديم عيو نه همه آنها توز ستندبرف ه
هاي توسعه يافته آب معادل برف با تفکيک مکاني  نقشه

هدف  ن،يمتر) قابل توسعه خواهند بود. بنابرا ٥٠٠بهتري (
هاي روزانه و  از پژوهش حاضر، بررسي امکان توليد نقشه

هشت روزه سطح برف و آب معادل برف ابرآزاد با تفکيک 
کارگيري الگوريتم  از طريق توسعه و به متر ٥٠٠مکاني 
حاصل  يها داده بيمبتني بر ترک يساز اسيزمقير -ادغام

و  MODIS-Terra يها سنجنده داتياز تول
MODIS-Aqua  وAMSR-E ب،يترت (به MOD10A1 ،

MYD10A1  وAE_DySno.بوده است (  
  

  ها مواد و روش
  يمنطقه مطالعات

در حدود  ي) با مساحت٣مورد مطالعه (شکل  منطقه
 تا ٤٨°،١٠ʹ ييايطول جغراف نيمربع، ب لومتريک ٣٩٣٠٢

 و تا ٣٠°،٢٠ʹ ييايو عرض جغراف يشرق ٥٢°،٣٠ʹ
و ارتفاعات زاگرس  رانيا يدر جنوب غرب يشمال ٣٢°،٤٥ʹ

  واقع است.



 ٦١                                                                                                  ١٣٩٧ تابستان/ ٢٩/ پياپي ٢/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 يها داده يساز اسيزمقير -ادغام تميتوسعه الگور
  يا چندماهواره

و  MODIS-Terraسطح برف  داتيپژوهش، تول نيا در
MODIS-Aqua آب معادل برف سنجنده  داتيتول زيو ن

AMSR-E دوره هشت روزه پنجم  يحوضه کارون برا يبرا
 يبان دهيد ستمياز س ١٣٨٢تا دوازدهم بهمن ماه سال 

 دي. تولديگرد يآور ) جمع٢٠١٦سازمان ناسا (ناسا،  نيزم
در  زياز منبع فوق ن يافتيهشت روزه سطح برف در

 سهيامکان مقا ق،يطر نيبوده و بد يبازه زمان نيا رندهيبرگ
ه شده در پژوهش حاضر با نقش ديهشت روزه تول SCنقشه 

  هشت روزه فوق وجود خواهد داشت.
اي در  سازي تصاوير ماهواره ريزمقياس - ادغام کد الگوريتم
 افته،افزار متلب توسعه يافت. در کد توسعه ي محيط نرم

 يپردازش قبل از اعمال الگوريتم فوق، برخي عمليات پيش
مانند تصحيح سيستم تصوير، زمين مرجع کردن و 

با  AMSR-Eاي تصاوير  گيري مجدد اندازه شبکه نمونه
متر (بر اساس  ٥٠٠فکيک کيلومتر به ت ٢٥تفکيک 

ترين همسايگي)، موزاييک کردن تصاوير  يابي نزديک درون
يک تصوير واحد از گرانول  توسعهو  MODISسنجنده 

هاي سنجنده فوق (منطقه مورد مطالعه در برگيرنده  داده
بود)  h22v06و  h22v05، شامل MODISدو گرانول داده 

 SCتوليدات  لحاظ گرديد. از آنجا که در پژوهش حاضر از
اي استفاده شد، ديگر نيازي  هاي ماهواره سنجنده SWEو 

  و جوي وجود نداشت. يکبه اعمال تصحيحات راديومتر
سازي اعمال شده در  ريزمقياس - روندنماي الگوريتم ادغام

و  SC يبيهاي ترک منظور توليد نقشه کد توسعه يافته به
SWE  ه نشان داد ١متر در شکل  ٥٠٠با تفکيک مکاني

اين روندنما مشتمل بر چهار بخش اصلي شامل  شده است.
 AMSR-E يها ) تغيير اندازه پيکسل۱است:  ليمراحل ذ

) تعريف کدهاي رستري ۲گيري مجدد،  از طريق نمونه
سه  ريتصاو يکسليپ ريارزش کردن مقاد منظور هم به ديجد

ها با کدهاي رستري  و جايگزيني آن يسنجنده مورد بررس
هاي  حاصل از سنجنده SC ايه ) ادغام نقشه۳اصلي، 

MODIS-Terra  وMODIS-Aqua  بر اساس اصل تقدم
 ريتصو يها کسلياز پ کي(که بر اساس آن، مقدار هر

در  رينظ يها کسليپ يکد رستر نيبرابر با بزرگتر يبيترک
)) و ۲۰۱۴و همکاران،  انگيادغام شونده است ( يها نقشه
 يبيترک شهو ناشناخته در نق يابر يها کسليپ ينيگزيجا

منظور  به AMSR-Eحاصله با اطالعات حاصل از سنجنده 

) توزيع ۴) و MAC-SCجديد ( يبيترک SCتوليد نقشه 
حاصل از سنجنده  SWEمجدد مقادير پيکسلي 

AMSR-E  ۵۰۰هاي  کيلومتر) در پيکسل ۲۵(با تفکيک 
  زير: همعادلبر اساس  MAC-SCشه ابرآزاد متري نق

)۱(      = 2 × 2500 ×           

مربوط به نقشه  SWEمقدار  SWEnکه در آن 
MAC-SWE متر)،  يلي(مSWEo  مقدارSWE  مربوط به

تعداد  Nsnowمتر)،  يلي(م AMSR-Eسنجنده  SWEر يتصو
کسل با يک پيدر داخل  يمتر ٥٠٠ يبرف يها سکليرپيز

 ٢ب يو ضر AMSR-Eسنجنده  يلومتريک ٢٥ک يتفک
 يساز رهيذخاس در يب مقيضرمنظور در نظر گرفتن  به
  باشد. يم HDF-EOSدر فرمت  يا ر ماهوارهيتصاو يها ليفا

دوره هشت روزه مورد مطالعه،  ين پژوهش، برايدر ا
) باهم ١شکل اصل تقدم (روزانه بر اساس  TAC يها نقشه
تم مورد يعملکرد الگورنظور ارزيابي م بهب شدند. يترک

توسعه  SWEو  SCافته يهاي بهبود  نقشهد يمطالعه در تول
  باشد. يافته، نياز به مشاهدات ميداني مي

هايي در  از آنجا که در منطقه مورد مطالعه، چنين داده
هاي  حاصل از سنجنده SCهاي  دسترس نبود، از بين نقشه

MODIS-Terra  وMODIS-Aqua اي که طي دوره  نقشه
مطالعاتي داراي کمترين ميزان ابرناکي بود (روز ژوليوسي 

عنوان نقشه  بههاي ابري)،  درصدي پيکسل ٦با سهم  ٢٩
 نقشهمورد بررسي  SCهاي  معيار انتخاب گرديد و نقشه

هاي  منظور ارزيابي نقشه فوق مورد مقايسه قرار گرفت. به
هاي بدون بعد ميزان  سطح برف مورد بررسي از آماره

و  )Ocدر شرايط آسمان صاف ( SCهاي  انطباق کلي نقشه
يا برآوردگري و  کم) استفاده شد. Oaشرايط جوي عام (

مورد بررسي  SCهاي  برآوردگري سطح برف در نقشه بيش
هاي  ترتيب، با استفاده از آماره در شرايط آسمان صاف به

UEc  وOEc  مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان انطباق
مورد بررسي  SCهاي  هاي برفي و غيربرفي نقشه پيکسل

ترتيب، با  معيار در شرايط آسمان صاف به SCبا نقشه 
و شرايط جوي عام  NScو  Scهاي  از آمارهاستفاده 

مورد بررسي  NSaو  Saهاي  ترتيب، با استفاده از آماره به
شوند  شرح زير محاسبه مي هاي فوق به قرار گرفت. آماره

؛ وانگ و ٢٠١٣؛ نوتارنيکال و همکاران، ٢٠١٠(تانگ، 
  ):٢٠١٤همکاران، 

)۲(   =  +   +  +  +  × 100 
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)۳(    =  +   +  +  +  +  +  × 100 

)۴(     =   +  +  +  × 100 

)۵(     =   +  +  +  × 100 

)۶(    =   +  × 100 

)۷(    =   +  +  × 100 

)۸(     =   +  × 100 

)۹(    =   +  +  × 100 
هاي موجود در  تعداد پيکسل fو  a ،b ،c ،d ،eها  که در آن

) ١جدول ها ( ندي پيکسلب هاي دسته هريک از کالس
  باشند. مي

  

  
، MODIS-Terra يا ماهواره يها از سنجنده حاصل SWEو  SC يها اعمال شده بر داده يساز اسيزمقير- تم ادغاميالگور يروندنما - ١شکل 

MODIS-Aqua  وAMSR-E  
  

  *)٢٠١٤همکاران، سه (وانگ و يسطح برف مورد مقا يها نقشه يس اغتشاش برايماتر -١جدول 

  ها کسليمجموع تعداد پ
  يابيکسل در نقشه مورد ارزيت پيوضع

  يابر  يربرفيغ  يبرف

  اريکسل در نقشه معيت پيوضع
 a b e  يبرف

 c d f  يربرفيغ
  ف شده هستند.يتعر يها ک از گروهيها در هر کسليانگر تعداد پيب fو  a ،b ،c ،d ،eدر جدول فوق، *

تولید روزانه آب معادل برف  
AMSR-E

تولیدات روزانه سطح برف  
MODIS/AQUA

تولیدات روزانه سطح برف  
MODIS/TERRA

ها از طریق نمونه گیري  - تغییر اندازه پیکسل) 1بخش 
مجدد

جایگزینی آن ها با کدهاي رستري اصلیجدید و تعریف کدهاي رستري ) 2بخش 
MODISسنجنده AMSR-Eسنجنده 

کد رستري کد رستري تصویر
جدید

عارضه مبین
کد رستري 

کد رستري
تصویر

کد رستري 
جدید

عارضه مبین
کد رستري

برف2006برف2406تا  1
یخ1005یخ2535
آب394و  37آب2544

برف بدون پوشش253بدون پوشش برف03

نامشخص2550و  252، 248
50
11

255و  254، 1، 0

2
1
0

ابر
تاریکی
نامشخص

  AMSR-Eو  MODISاشتقاقی از سنجنده هاي  SCادغام نقشه هاي ) 3بخش 
:، بر اساس اصل تقدم)TAC(در قالب یک نقشه ترکیبی  MODIS-Aquaو  MODIS-Terraترکیب تصاویر ) 1گام 

If  (ValueMODIS-Terra ≥   ValueMODIS-Aqua)

Value TAC =  Value MODIS-Terra

Else 

Value TAC =  Value MODIS-Aqua

End If

:AMSR-Eجایگزینی پیکسل هاي ابري و دیگر پیکسل هاي نامشخص با مقادیر نظیر آن ها در تصویر ) 2گام 
If  (ValueTAC ≤  2)

Value MAC-SC =  Value AMSR-E

Else 

Value MAC-SC =  Value TAC

End If

در   SWEتوزیع مجدد مقادیر پیکسلی ) 4بخش 
MAC-SCمتري نقشه ابرآزاد  500پیکسل هاي 

یک نقشه سطح برف جدید از ترکیب تصاویر  
MODIS  وAMSR-E )MAC-SC(

نقشه جدید عمق آب معادل برف
)MAC-SWE(
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 يها موجود در نقشه يها کسليمختلف پ يها سهم کالس
SC جدول  ب، دريترت به يروزانه و هشت روزه مورد بررس
، مقدار ٢جدول  ده است. بر اساسيارائه گرد ٣جدول و  ٢
سه يدر مقا TACدر نقشه  يابر يها کسلين سهم پيانگيم

ب، يترت به MODIS-Aquaو  MODIS-Terra يها با نقشه
ن يافته است. ايدرصد کاهش  ٤٣/١٤و  ٢٩/١٧زان يم به

 يابر يها کسليرات سهم پييکه در آن تغ ٢شکل نکته از 
و  MODIS-Terra ،MODIS-Aquaسطح برف  يها نقشه
TAC سه قرار گرفته يمورد مقا يدر طول دوره مطالعات
 يها ن امر در مورد نقشهيباشد. ا يقابل استنباط مز ياست ن

از  يا ز مصداق دارد. نمونهي) ن٣جدول هشت روزه (
) ٣٢و  ٢٦ يوسيژول ي(روزها يمورد بررس SCهاي  نقشه

ز  - ٣شکل و،  - ٣شکل سه يارائه شده است. مقا ٣شکل در 
در کاهش سهم  TACت نقشه ياز قابل يح حاک -٣شکل و 

ن حال، يباشد. با ا مي يبيهاي ابري در نقشه ترک پيکسل
ج)،  -٣شکل ( ٢٦ يوسيپوشش ابر در روز ژول يداريپا

کرد فوق در کاهش تعداد يده است تا رويموجب گرد
و  ٢جدول  اثر گردد. بر اساس يعمال ب يابر يها کسليپ

ابرآزاد سطح برف  يها ، ميزان ابرناکي در نقشه٣جدول 
AMSR-E  وMAC-SC  برابر با صفر است. اين نکته از

) نيز قابل استنباط است. يه ( - ٣شکل د (ط) و  - ٣شکل 
منظور مقايسه  هاي ارزيابي مورد استفاده به مقادير آماره

ده است. يارائه گرد ٤جدول  مورد بررسي در SCهاي  نقشه
در  SC يها نقشهبر اساس اين جدول، متوسط دقت کلي 

 MODIS-Terra سنجنده) براي Ocشرايط آسمان صاف (
درصد بوده است که از ميزان کل عدم  ٢٠/٩٧برابر با 

درصد ناشي از  ٧٧/١سي مورد برر نقشهانطباق دو 
درصد ناشي از  ٠٣/١) و UEc(آماره  يبرآوردگر کم

 SCنقشه  يبرف يها کسلي) پOEcبرآوردگري (آماره  بيش
 يها نقشهبراي  Ocار بوده است. متوسط مقدار آماره يمع

SC  حاصل از سنجندهMODIS-Aqua  ٨٦/٩٥برابر با 
درصد بوده است که از ميزان کل عدم انطباق دو نقشه 

 ٠٦/١برآوردگري و  درصد ناشي از کم ٠٩/٣مورد بررسي 
بوده  يبرف يها کسليبرآوردگري پ درصد ناشي از بيش
توان گفت که در طول دوره مورد  است و بنابراين، مي

حاصل از هر دو  SC، هر دو نقشه يطور کل مطالعه، به
نقشه سطح برف معيار را  يبرف يها کسليپ، سنجنده فوق

ست که نقشه سطح ين در حالياند. ا برآورد نموده کم ياندک
درصد، سطح برف را  ٨٢/٧٣با دقت کلي  AMSR-Eبرف 

برآورد کرده است  درصد) بيش ٨٦/٢٠طور قابل توجهي ( به
از آن  يحاک OEcو  UEc يها سه آمارهي). مقا٤جدول (

برآوردگري در  برآوردگري يا کم است که رفتار بيش
طور سيستماتيک  به يمورد بررس SC يها يک از نقشه هيچ

رخ نداده است. نتايج فوق بيانگر اين واقعيت است که در 
، AMSR-Eسه با سنجنده يدر مقا ،شرايط آسمان صاف

داراي  MODIS-Aquaو  MODIS-Terraاي ه سنجنده
در شناسايي عوارض موجود بر  يبهترعملکردي بسيار 

، دقت کلي ٤جدول باشند. بر اساس  روي سطح زمين مي
 يدر روزها) Oaدر شرايط جوي عام ( SC يها نقشه

 ير بوده و مقدار متوسط آن برايشدت متغ مختلف به
و  MODIS-Terra يها حاصل از سنجنده SC يها نقشه

MODIS-Aqua درصد  ٤٧/٥١ و ٣٨/٤٩ترتيب، برابر با  به
  بوده است.

اين امر بيانگر آن است که در شرايط آسمان ابري، عملکرد 
شدت  در شناسايي سطوح برفي به هاي فوق سنجنده

ترکيبي  نقشهبراي  Ocمقدار متوسط آماره يابد.  کاهش مي
TAC  سه با ين، در مقاي. همچندرصد است ٤/٩٦برابر با
سطح  يها زان متوسط دقت نقشهيط آسمان صاف، ميشرا

 يربرفيو غ يص سطوح برفيدر تشخ MODIS-Terraبرف 
درصد و  ٢٧/٤٨و  ٨٢/٥١ب، به يترت عام به يط جويدر شرا

ب، به يترت به MODIS-Aquaدر مورد نقشه سطح برف 
  افته است.يدرصد کاهش  ٤٦/٥٥و  ٧٣/٤٢

در طول  Oaن آماره يانگيزان مي، م٤جدول با توجه به 
 يها سه با نقشهيدر مقا TACنقشه  يبرا يدوره مطالعات
طور قابل  به MODIS-Aquaو  MODIS-Terraسطح برف 

افته است. يدرصد) بهبود  ١٠/١٦تا  ٠١/١٤( يا مالحظه
 يها کسلياز کاهش تعداد پ ين بهبود ناشيا يعلت اصل

ر مورد استفاده يب تصاويکرد ترکيبا استفاده از رو يابر
طور، در  ني). هم١شکل در  ٣از بخش  ١باشد (گام  يم

و  MODIS-Terraسطح برف  يها سه با نقشهيمقا
MODIS-Aqua يها عام، دقت نقشه يط جويدر شرا 

TAC ب، يترت به يربرفيو غ يبرف يها کسليپ ييدر شناسا
درصد  ٤٠/١٩تا  ٢١/١٢درصد و  ٩٥/١٧تا  ٨٦/٨زان يم به
هشت  يها نقشهبراي  Ocافته است. مقدار آماره يش يافزا

 MODIS-Aquaو  MODIS-Terraروزه سطح برف 
بر درصد بوده است که  ١٢/٩٥و  ٣٢/٩٦ترتيب، برابر با  به

فوق،  نقشههر دو ، OEcو  UEc يها سه آمارهياساس مقا
جدول ( اند برآورد نموده را بيش اريدر نقشه مع سطح برف
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نحوه توسعه هر دو آن است که  از يناش . علت اين امر)٤
پوشش ها  است که در آن يا گونه نقشه هشت روزه فوق به

گردد  ابر حداقل و در مقابل، سطح پوشش برف حداکثر مي
  .)٢٠٠٩(وانگ و همکاران، 

يار مورد استفاده، بنابراين، از آنجا که نقشه سطح برف مع
يکي از هشت نقشه سطح برف مورد استفاده از استخراج 

بوده است،  يانه دوره مطالعاتيفوق بوده و واقع در م  نقشه
وجه به با ت. باشد يمبرآوردگري کامال مورد انتظار  اين بيش

همواره داراي عملکرد بهتري  MAC-SC ، نقشهOaآماره 
نقشه  يدر بازساز TACسطح برف  يها در مقايسه با نقشه

 يها بوده است. اين امر بيانگر برتري نقشهار يمع
MAC-SC يها در شرايط آسمان ابري نسبت به نقشه 

TAC باشد. مي  
 NScو  Sc يها ا توجه به مقادير آمارهو ب ٤جدول بر اساس 

 يها به نقشه تنسب TAC يها نقشهتوان گفت،  مي

AMSR-E  وMAC-SC  ص يدر تشخاز دقت بيشتري
) و ٣٢و  ٢٥ يوسيجز در روزهاي ژول (به يبرف يها کسليپ
. برخوردار بوده است) ٢٨ يوسيجز در روز ژول به( يربرفيغ

، TAC يها در مقايسه با نقشه Saاما بر اساس آماره 
داراي دقت بيشتري در  MAC-SCو  AMSR-E يها نقشه

اند.  هاي برفي در شرايط جوي عام بوده تشخيص پيکسل
 يها اختالف دقت دو نقشه فوق نسبت به نقشهميزان 

TAC ٢٨تا  ٢٥ يوسيژول در روزهاي ابري (روزهاي (
فوق با  نقشهبيشتر بوده و مقادير اين آماره براي سه 

هاي ابري به يکديگر نزديک  پيکسلسهم کاسته شدن از 
 MAC-SC نقشه ،NSaشود. همچنين، بر اساس آماره  مي

هاي  در تشخيص پيکسلهمواره داراي باالترين دقت 
  بوده است.ي در شرايط جوي عام غيربرف

  
  در منطقه مورد مطالعه يسطح برف مورد بررس يها مختلف (درصد) نقشه يها سهم کالس -٢جدول 

 يفيآماره توص نام نقشه سطح برف
 مختلف نقشه سطح برف يها کالس

 برف خي آب از برف يخال ابر نامشخص

MODIS-Terra 

 ٠٥/٤ ٠١/٠ ٠٤/٠ ١٨/٨ ٣٢/٦ ٠٢/٠ حداقل

 ٣٩/٢٩ ٧١/٠ ٢٣/٠ ٤٤/٦٣ ٦٠/٨٧ ٠٣/٠ حداکثر

 ١٢/١٦ ٢٨/٠ ١٥/٠ ٦١/٣٢ ٨١/٥٠ ٠٢/٠ نيانگيم

 ٤٧/٦٠ ٩١/٩٧ ٢٣/٤٨ ١٧/٦٦ ٧٨/٦٠ ٩٣/١٣ رات (درصد)ييب تغيضر

MODIS-Aqua 

 ٠٥/١ ٠٠/٠ ٠٥/٠ ١٧/٢ ٢٨/١٦ ٠٢/٠ حداقل

 ٦٦/٢٦ ٦٩/٠ ٢٤/٠ ٣٧/٥٨ ٦٩/٩٦ ٢٢/٠ حداکثر

 ٤٨/١٣ ٣١/٠ ٢٠/٠ ٠٠/٣٨ ٩٥/٤٧ ٠٦/٠ نيانگيم

 ٩٠/٦٢ ٠٨/٩١ ٥٨/٣٤ ٠٣/٥٩ ٢١/٦٤ ٧٩/١١٦ رات (درصد)ييب تغيضر

AMSR-E 

 ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٣٠/٠ حداقل
 ٢٨/٦٠ ٠٢/٠ ٤٤/٠ ٠٠/٦٨ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ حداکثر

 ٧١/٣٧ ٠٠/٠ ٢٧/٠ ٩٤/٣٥ ٠٠/٠ ٠٨/٢٦ نيانگيم

 ١٥/٦٦ ١٦/١٨٥ ٥٢/٦٤ ٧٨/٦٧ - ٥٥/١٧٤ رات (درصد)ييب تغيضر

TAC 

 ٦٥/٤ ٠٣/٠ ٠٨/٠ ١١/٩ ٠٩/٣ ٠٢/٠ حداقل

 ٣٧/٣١ ٥١/٠ ٣٦/٠ ٩٢/٦٤ ١١/٨٦ ٠٢/٠ حداکثر

 ٤٢/١٩ ٢٦/٠ ٢٧/٠ ٥٠/٤٦ ٥٢/٣٣ ٠٢/٠ نيانگيم

 ٣٣/٤٥ ٨٨/٦٢ ٤٥/٣٤ ٧١/٤٣ ٤٩/٨٥ ٠٠/٠ رات (درصد)ييب تغيضر

MAC-SC 

 ٣٥/١٢ ٠٣/٠ ٢١/٠ ١٦/٣٦ ٠٠/٠ ٠٠/٠ حداقل

 ٨٥/٤٢ ٥١/٠ ٤٠/٠ ١٥/٧٢ ٠٠/٠ ٠٣/٥١ حداکثر

 ٧٧/٣٠ ٢٦/٠ ٣٣/٠ ٧٠/٦١ ٠٠/٠ ٩٤/٦ نيانگيم

 ٤٤/٢٨ ٩٠/٦٢ ٩٧/١٧ ٢٤/١٨ - ١١/٢٥٧ رات (درصد)ييب تغيضر
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  *در منطقه مورد مطالعه يسطح برف هشت روزه مورد بررس يها مختلف نقشه يها کالسدرصد سهم  - ٣جدول 

 نام نقشه سطح برف
 مختلف نقشه سطح برف يها کالس

 برف خي آب از برف يخال ابر نامشخص

MODIS-Terra ٥٧/٣٣ ١٩/٠ ٠٥/٠ ٤٠/٦٥ ٧٧/٠ ٠٢/٠ 

MODIS-Aqua ١١/٣١ ٢٤/٠ ٠٦/٠ ٠٤/٦٦ ٥٣/٢ ٠٢/٠ 

TAC ٤٢/٣٥ ٠٦/٠ ١٠/٠ ٢٣/٦٤ ١٧/٠ ٠٢/٠ 

TAC ٤٦/٣٥ ٠٦/٠ ٦٢/٠ ٦٩/٦٣ ١٨/٠ ٠٠/٠  هشت روزه 
  افته است.يروزانه بر اساس اصل تقدم توسعه  TAC يها ب نقشهيهشت روزه از ترک TACدر جدول فوق، نقشه  *
  

  
دوره  يط TACو  MODIS-Terra ،MODIS-Aqua يها روزانه حاصل از سنجنده SC يها در نقشه يابر يها کسليرات سهم پييتغ - ٢شکل 

 ) در حوضه کارون١٣٨٢(پنجم تا دوازدهم بهمن ماه سال  يمطالعات
  

  
از  حاصل) ١٣٨٢بهمن ماه سال  ١٢ب، شش و يترت (به ٢٠٠٤سال  ٣٢و  ٢٦ يوسيژول يروزانه سطح برف در روزها يها نقشه - ٣شکل 

ب، د و ط) و يترت (به AMSR-Eب، ج و ح)، يترت (به TACب، ب و ز)، يترت (به MODIS-Aquaب، الف و و)، يترت (به MODIS-Terraسنجنده 
MAC-SC يب، ه و يترت (به(  

  

، اختالف مقادير اين آماره بين ٤جدول و  ٢شکل مطابق با 
، (خصوصاًدر روزهاي ابري  TACو  MAC-SC يها نقشه

اين امر بيانگر بسيار چشمگير است. ) ٢٦ يوسيروز ژول
در شرايط ابري  MAC-SC يها نقشهقابليت باالي 

شود،  مشاهده مي ٤جدول طور که در  باشد. اما همان يم

و  MAC-SC يها نقشه يبرا Oaو  Oc يها مقادير آماره
AMSR-E ساير روزهاي  نسبت به ٢٦و  ٢٥هاي در روز

قدرت تفکيک اين امر ناشي از ل يدلديگر کمتر است. 
عنوان نمونه،  به باشد. مي AMSR-Eمکاني پايين سنجنده 

خام  يها نقشههمراه  به MAC-SWE MAC-SC يها نقشه
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SWE  حاصل از سنجندهAMSR-E يوسيژول يدر روزها 
نشان داده شده است. بر اساس  ٤شکل در  ٣٢و  ٢٦، ٢٥
سطح  يها نقشهاي که بر اساس  ن شکل، سطوح پراکندهيا

اند، در نقشه  خالي از برف بوده MAC-SCبرف 
MAC-SWE اند. علت اين امر آن است که  ظاهر گرديده

اند که توسط  يع نبودهاين نواحي به اندازه کافي وس
تشخيص داده شده و بر روي نقشه  AMSR-Eسنجنده 

تاثير قابل توجهي داشته باشند.  AMSR-Eآب معادل برف 
، ميزان آب MAC-SWE نقشهاما بايد توجه کرد که در 

متفاوت  AMSR-E يها معادل برف در اين نواحي با نقشه
علت قدرت تفکيک مکاني  بهن، ي). همچن٤شکل ( است

نواحي وجود دارند که  يبرخ، AMSR-Eپايين سنجنده 
خاطر  پوشيده از برف هستند، اما به MAC-SCدر نقشه 

عنوان  به AMSR-E يها نقشهکوچک بودن اين سطوح، در 
اين سطوح خالي ، اند. متعاقباً خالي از برف ثبت شدهسطح 

اند. چراکه در  افتهينمود نيز  MAC-SWEدر نقشه  از برف
)، ١شکل از  ٤فرآيند توزيع مجدد آب معادل برف (بخش 

برابر با  AMSR-Eکه آب معادل برف در نقشه  ر صورتيد
صفر باشد، حتي اگر پيکسل مربوط به آن در نقشه 

MAC-SC آن  مربوط به برفي باشد، آب معادل برف
پيکسل برابر با صفر در نظر گرفته شده و مقدار غيرصفري 

هاي  تر نقشه خواهد شد. با مقايسه دقيقبراي آن توليد ن
توان  مي AMSR-Eو  MAC-SWEآب معادل برف 

 AMSR-Eهاي بسياري را در نقشه آب معادل برف  پيکسل
يافت که در حقيقت يک پيکسل متداخل از سطوح برفي و 
سطوح غيربرفي بوده و اين امر در نقشه آب معادل برف 

MAC-SWE  علت اين امر آن است که افته استينمود .
 AMSR-Eدر فرآيند توزيع مجدد، مقادير آب معادل برف 

يابد که در نقشه سطح  هايي اختصاص مي تنها به پيکسل
  برفي باشند. MAC-SC نقشهبرف حاصل از 

  
  يمورد بررس SC يها سه نقشهيمنظور مقا مورد استفاده به يابيارز يها ر آمارهيمقاد - ٤جدول 

  نام نقشه  حاتيتوض
 سطح برف

 (درصد) يابيارز يها آماره

Oc UEc  OEc  Oa  Sc  Sa NSc NSa 

شه
نق

 يها 
ژول

وز 
ه ر

مار
 ش
ب
حس

بر 
نه 
وزا
ر

ي
 يوس

٢٥ 

MODIS-Terra ٥٣/٢٣ ٣٣/٩٨ ٢٦/٣٠ ٠٠/١٠٠ ٦١/٢٥ ٠٦/١ ٠٠/٠ ٩٤/٩٨ 

MODIS-Aqua ٤٦/٤٩ ٩٩/٩٨ ٢٨/٣٢ ٧٩/٨٧ ٠٧/٤٤ ٧٥/٠ ٠٨/٣ ١٧/٩٦ 

AMSR-E ٣٧/٥٥ ٣٧/٥٥ ٧٦/٩٧ ٧٦/٩٧ ٣٥/٦٩ ٩١/٢٩ ٧٤/٠ ٣٥/٦٩ 

TAC ٥٤/٦٠ ٧٣/٩٨ ٣١/٤٣ ٨٨/٨٨ ١٣/٥٥ ٩٣/٠ ٩٧/٢ ١٠/٩٦ 

MAC-SC ٩٥/٨٠ ٩٥/٨٠ ٣٨/٩٢ ٣٨/٩٢ ٥٥/٨٤ ٠٤/١٣ ٤٠/٢ ٥٥/٨٤ 

٢٦ 

MODIS-Terra ٧٧/١٠ ٣٣/٩٨ ٠٧/١٣ ٩٥/٨٣ ٤٩/١١ ٠١/١ ٣٣/٦ ٦٦/٩٢ 

MODIS-Aqua ٥٥/٢ ٦٢/٩٦ ٢٣/٣ ٠٦/٧٢ ٧٦/٢ ٩٠/١ ٢٣/١٢ ٨٧/٨٥ 

AMSR-E ٢٥/٨١ ٢٥/٨١ ٣٩/٥٦ ٣٩/٥٦ ٣٨/٧٣ ٨٢/١٢ ٨٠/١٣ ٣٨/٧٣ 

TAC ٠٠/١٢ ٨٨/٩٧ ٦٣/١٤ ٨٩/٨٣ ٨٢/١٢ ٢٨/١ ٣٥/٦ ٣٧/٩٢ 

MAC-SC ٩٤/٨٦ ٩٤/٨٦ ٨٣/٥٥ ٨٣/٥٥ ١٠/٧٧ ٩٣/٨ ٩٨/١٣ ١٠/٧٧ 

٢٧ 

MODIS-Terra ٧٩/٢٧ ٧٠/٩٧ ٠٥/١١ ٢٧/٩٧ ٥٤/٢٢ ٩٤/١ ٤٢/٠ ٦٤/٩٧ 

MODIS-Aqua ٣٧/٤٩ ٨٣/٩٦ ٧٧/٢٧ ٤٠/٩٧ ٦١/٤٢ ٥٢/٢ ٥٣/٠ ٩٥/٩٦ 

AMSR-E ٢٨/٩٨ ٢٨/٩٨ ٢٨/٩٨ ٠٠/٠ ٧٢/١ ٢٨/٩٨ - - 

TAC ٠١/٥٤ ١٥/٩٦ ٧٧/٣٣ ٣٧/٩٧ ٦٦/٤٧ ٠٠/٣ ٥٨/٠ ٤٢/٩٦ 

MAC-SC ١٥/٩٦ ١٥/٩٦ ٣٦/٩٧ ٣٦/٩٧ ٤٢/٩٦ ٩٩/٢ ٥٩/٠ ٤٢/٩٦ 

٢٨ 

MODIS-Terra ٧١/٤٠ ١٤/٩٧ ٢٦/٦٠ ٧٧/٩٧ ٨٤/٤٦ ٧١/١ ٩٠/٠ ٤٠/٩٧ 

MODIS-Aqua ٣٨/١٣ ٤٤/٩٩ ١١/١٦ ٤٠/٩٩ ٢٤/١٤ ٣٦/٠ ٢١/٠ ٤٣/٩٩ 

AMSR-E ٤٤/٦٨ ٤٤/٦٨ ١١/٧٩ ١١/٧٩ ٨٢/٧١ ٥٧/٢١ ٦١/٦ ٨٢/٧١ 

TAC ٤٧/٤٥ ٣٠/٩٧ ٤٩/٦٠ ٩١/٩٧ ١٩/٥٠ ٦٨/١ ٧٩/٠ ٥٣/٩٧ 

MAC-SC ٧٥/٨٧ ٧٥/٨٧ ١٣/٨٢ ١٣/٨٢ ٩٩/٨٥ ٤٠/٨ ٦١/٥ ٩٩/٨٥ 
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  - ٤جدول ادامه 

  نام نقشه  توضيحات
 سطح برف

 هاي ارزيابي (درصد) آماره

Oc UEc  OEc  Oa  Sc  Sa NSc NSa 

شه
نق

 
سي

ليو
 ژو

روز
ره 

شما
ب 

حس
بر 

نه 
وزا
ي ر

ها
 

٢٩ 

MODIS-Terra ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

MODIS-Aqua ٨٣/٨٣ ٣١/٩٨ ٩٨/٨٣ ١٥/٩٦ ٨٨/٨٣ ١٥/١ ٢٣/١ ٦٢/٩٧ 

AMSR-E - - - - - - - - 

TAC ٥٦/٩٨ ٥٦/٩٨ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠١/٩٩ ٩٩/٠ ٠٠/٠ ٠١/٩٩ 

MAC-SC ٥٦/٩٨ ٥٦/٩٨ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠١/٩٩ ٩٩/٠ ٠٠/٠ ٠١/٩٩ 

٣٠ 

MODIS-Terra ٢٠/٧٧ ٨٢/٩٨ ٧١/٨٥ ٤٤/٩٤ ٨٧/٧٩ ٧٧/٠ ٩٣/١ ٣٠/٩٧ 

MODIS-Aqua ٥٣/٨٣ ٢٥/٩٩ ٨٦/٦٣ ٩٧/٩٢ ٣٦/٧٧ ٥٥/٠ ٩١/١ ٥٤/٩٧ 

AMSR-E ٠٠/٦٧ ٠٠/٦٧ ٤٦/٧٩ ٤٦/٧٩ ٩٤/٧٠ ٥٦/٢٢ ٥٠/٦ ٩٤/٧٠ 

TAC ٤٧/٩٠ ٦٩/٩٨ ١٢/٨٨ ٥٤/٩٤ ٧٣/٨٩ ٩٠/٠ ٧٣/١ ٣٧/٩٧ 

MAC-SC ٤٧/٩٦ ٤٧/٩٦ ٢٨/٩٢ ٢٨/٩٢ ١٥/٩٥ ٤٢/٢ ٤٢/٢ ١٥/٩٥ 

٣١ 

MODIS-Terra ٧٣/٨٢ ١٠/٩٩ ٣٩/٦٧ ٦٥/٩٢ ٩١/٧٧ ٦٥/٠ ٠٩/٢ ٢٦/٩٧ 

MODIS-Aqua ١١/٧٨ ٢٥/٩٩ ٢٤/٥٦ ٥٠/٩٢ ٢٤/٧١ ٥٦/٠ ٩٦/١ ٤٩/٩٧ 

AMSR-E ٨٧/٥٥ ٨٧/٥٥ ٣٣/٧٧ ٣٣/٧٧ ٦٦/٦٢ ١٦/٣٠ ١٧/٧ ٦٦/٦٢ 

TAC ٩١/٩٢ ٧٦/٩٨ ٧٥/٧٦ ١٤/٩٢ ٨٤/٨٧ ٨٨/٠ ٢٦/٢ ٨٦/٩٦ 

MAC-SC ٦٩/٩٣ ٦٩/٩٣ ٥٧/٨٨ ٥٧/٨٨ ٠٨/٩٢ ٣٣/٤ ٥٩/٣ ٠٨/٩٢ 

٣٢  

MODIS-Terra ٤٧/٢٣ ٨٥/٩٧ ٧٨/٤٦ ٨٦/٩٤ ٧٩/٣٠ ١١/١ ٤٩/٢ ٤٠/٩٦ 

MODIS-Aqua ٤٣/٨٣ ١٢/٩٩ ٣٦/٥٨ ٧٦/٨٦ ٥٦/٧٥ ٦٥/٠ ٥٤/٣ ٨١/٩٥ 

AMSR-E ٧٤/٥٧ ٧٤/٥٧ ٦٢/٩٧ ٦٢/٩٧ ٢٩/٧٠ ٩٦/٢٨ ٧٥/٠ ٢٩/٧٠ 

TAC ٤٣/٨٧ ٧٣/٩٨ ٣٨/٦٨ ٧٢/٨٧ ٤٥/٨١ ٩١/٠ ٥٣/٣ ٥٦/٩٥ 

MAC-SC ٨٩/٩١ ٨٩/٩١ ٨٣/٨٨ ٨٣/٨٨ ٩٣/٩٠ ٥٦/٥ ٥١/٣ ٩٣/٩٠ 

  هاي آماره ميانگين
 روز ٨در طول ارزيابي 

MODIS-Terra ٢٧/٤٨ ٤١/٩٨ ٨٢/٥١ ١٢/٩٥ ٣٨/٤٩ ٠٣/١ ٧٧/١ ٢٠/٩٧ 

MODIS-Aqua ٤٦/٥٥ ٤٨/٩٨ ٧٣/٤٢ ٦٣/٩٠ ٤٧/٥١ ٠٦/١ ٠٩/٣ ٨٦/٩٥ 

AMSR-E ٢٨/٦٤ ٢٨/٦٤ ٧١/٨٣ ٧١/٨٣ ٨٢/٧٣ ٨٦/٢٠ ٣٣/٥ ٨٢/٧٣ 

TAC ٦٧/٦٧ ١٠/٩٨ ٦٨/٦٠ ٨١/٩٢ ٤٨/٦٥ ٣٢/١ ٢٨/٢ ٤٠/٩٦ 

MAC-SC ٥٥/٩١ ٥٥/٩١ ١٧/٨٧ ١٧/٨٧ ١٥/٩٠ ٨٣/٥ ٠١/٤ ١٥/٩٠ 

 روزه ٨هاي  داده

MODIS-Terra ٥٩/٩٥ ٨٤/٩٥ ٢٢/٩٧ ٣٦/٩٧ ١٠/٩٦ ٨٥/٢ ٨٣/٠ ٣٢/٩٦ 

MODIS-Aqua ٥٢/٩٤ ٧٦/٩٥ ٤٨/٩٠ ٧٠/٩٣ ٢٥/٩٣ ٩٣/٢ ٩٥/١ ١٢/٩٥ 

TAC ٧٥/٩٣ ٨٠/٩٣ ٨٤/٩٧ ٨٦/٩٧ ٠٣/٩٥ ٢٦/٤ ٦٧/٠ ٠٧/٩٥ 

 ٤٣/٩٤ ٤٣/٩٤ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ١٨/٩٦ ٨٢/٣ ٠٠/٠ ١٨/٩٦ هشت روزه TACنقشه ترکيبي 

  
نتيجه اين فرآيند، دستيابي به نقشه آب معادل برف با 

باشد. همچنين، از آنجا  متر) مي ٥٠٠( ترتفکيک مکاني باال
تنها  AMSR-Eکه آب معادل برف در يک پيکسل برفي 

توزيع مجدد  MAC-SWEهاي برفي  در بين پيکسل

ها  گرديده است، مقدار آب معادل برف در اين پيکسل
پيکسل  ٢٥٠٠بزرگتر يا مساوي (در صورتي که هر 

MAC-SWE  واقع در يک پيکسلAMSR-E (برفي باشند 
  خواهد بود. AMSR-Eکسل ير آن در پيبا مقدار نظ

  



  ...منظور  به يا چندماهواره يها داده يساز اسيزمقير -ادغام تميالگور کي يريکارگ به                                                                           ٦٨

  
 ٢٦ب، الف و ب)، يترت (به ٢٥ يوسيژول يروزها يبرا MAC-SWEو  AMSR-Eمتر)   يليروزانه آب معادل برف (م يها نقشه - ٤شکل 

  ب، ه و و)يترت (به ٣٢ب، ج و د) و يترت (به
  

  گيري نتيجه
هاي ابرآزاد روزانه و  در پژوهش حاضر، امکان توليد نقشه

با تفکيک و عمق آب معادل برف سطح برف هشت روزه 
-متر از طريق يک الگوريتم ادغام ٥٠٠مکاني 

 يک مکانيت تفکيمزب يبر ترک يکه مبتن يساز اسيزمقير
 يهاي نور حاصل از سنجندهر يمطلوب تصاو
MODIS-Terra و MODIS-Aqua ييپشتنمات يبا مز 

مورد باشد،  يم AMSR-Eو يکروويپوشش ابر سنجنده م
ترکيب تصاوير ج نشان داد ينتابررسي قرار گرفت. 

MODIS-Terra  وMODIS-Aqua  سهم کاهش موجب
ن يد که ايگرد و افزايش دقت پايش برف يابر يها کسيپ
(پاراژکا و مشابه گذشته  يها جه پژوهشيجه با نتينت

؛ وانگ و همکاران ٢٠٠٩و همکاران،  ي، ژ٢٠٠٨بالشل، 
نقشه د يتول انطباق دارد. )٢٠١٤انگ و همکاران، ي؛ ٢٠٠٩

MAC-SC بهبود  و يهاي ابر سبب حذف همه پيکسل
هاي برفي در شرايط جوي عام در  دقت تشخيص پيکسل

، MODIS-Terraسطح برف  يها مقايسه با نقشه
MODIS-Aqua  وTAC در  يگرديد. با اين وجود، نکات
. نخست اين ت استيز اهميحا MAC-SCخصوص نقشه 

که داراي  TACکه سطوح پراکنده ابر موجود در نقشه 
کيلومتر هستند، در  ٢٥کيلومتر در  ٢٥از  تر کوچکابعاد 
اند و در اين نواحي تفکيک  حذف گرديده MAC-SC نقشه

طور واقعي به  هاي برفي و غيربرفي به مکاني توزيع پيکسل
پوشش وجود ايش يافته است. دوم آنکه متر افز ٥٠٠

شود که  يموجب م TAC نقشهمتراکم و پيوسته ابر در 
جايگزين طور کامل  به AMSR-Eهاي نقشه  پيکسل

الزم به ذکر –د. نگرد TACدر نقشه  يابر يها کسليپ
 يوسيروزها، خصوصا روز ژول ياست که هرچند در برخ

است، اما حذف گرديده  MAC-SC، پوشش ابر از نقشه ٢٦
هاي برفي  بايد توجه کرد که تفکيک مکاني واقعي پيکسل

 ياز نيمه شرق يهاي يا غيربرفي مربوط به خصوصا، بخش
 يها ثر از نقشهأکيلومتر (مت ٢٥منطقه مورد مطالعه همان 

بنابراين، ) باقي مانده است. AMSR-Eحاصل از سنجنده 
 MODIS-Terraابر در تصاوير  گفت که اگر پوشش توان مي
متراکم و پيوسته بوده و ترکيب دو  MODIS-Aquaو 

طور قابل توجهي منجر به حذف پوشش ابر  تصوير فوق به
 TACنشود و اين پوشش پيوسته در تصوير ترکيبي 

هاي ابري جايگزين  همچنان حضور داشته باشد، پيکسل
(برفي يا غيربرفي) عمال  AMSR-Eق نقشه يشده از طر

براي رفع  کيلومتر خواهند بود. ٢٥داراي تفکيک مکاني 
هاي ابر گستره بر  توان در روزهايي که توده اين مشکل مي

منظور پراکنده نمودن توده ابر،  روي منطقه وجود دارد، به
در دو يا سه روز متوالي را با يکديگر  MODISتصاوير 

ن امر به قيمت افزايش عدم اين حال، يبا اترکيب نمود. 
رف و آب معادل برف نهايي هاي سطح ب قطعيت نقشه
آب معادل  يها نقشهن، توزيع مجدد يهمچنخواهد بود. 

منظور  به MAC-SC يها بر اساس نقشه AMSR-Eبرف 
 AMSR-Eآب معادل برف  يها نقشهبهبود تفکيک مکاني 
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ي گير هاي اندازه علت عدم وجود داده به که صورت گرفت
شده آب معادل برف در منطقه مورد مطالعه، امکان ارزيابي 
مقادير برآورد شده آب معادل برف وجود نداشت. 

حاصل از  MAC-SWE يها نقشهطور که گفته شد،  همان
بر اساس  AMSR-Eآب معادل برف نقشه توزيع مجدد 

باشد که در آن آب معادل  مي MAC-SCسطح برف  نقشه
متر رسيده  ٥٠٠ کيلومتر به تفکيک ٢٥برف با تفکيک 

هايي صادق است که در  است. البته اين امر براي پيکسل
متر  ٥٠٠داراي تفکيک مکاني واقعي  MAC-SCنقشه 
مه شرقي منطقه مورد مطالعه، در ني . اما خصوصاًهستند

هاي برفي و غيربرفي عمال داراي تفکيک  اکثر پيکسل
متر  ٥٠٠مکاني باشند و تفکيک  کيلومتر مي ٢٥مکاني 
رغم  عليها تنها يک تفکيک مکاني کاذب است.  براي آن

روزانه ابرآزاد  يها نقشهتوان گفت که  ها، مي اين محدوديت
 يها سبب بهبود نقشه MACسطح برف و آب معادل برف 

گرديده و در کاربردهاي  AMSR-Eو  MODISاستاندارد 
يد هاي روزانه هيدرولوژيکي و هواشناسي مف سازي مدل

  خواهند بود.
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