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  چکيده
  

 يها يبررسدر  ي، نقش مهميسنج مهم برف ياز پارامترها يعنوان يک به آبخيز تعيين سطح پوشش برف يها در حوزه
هاي سنجش از دور  هاي آبخيز از داده هاي هيدرولوژيکي حوزه در بررسي سطح پوشش برف و ويژگيدارد. يو اقليم يهيدرولوژ
در الگوريتم  استفاده شد. NDSIو شاخص  MODIS يها ريوتص از براي تهيه نقشه پوشش برف پژوهشدر اين  .شد استفاده

ا با توجه به عدم توانايي اين شاخص در جداسازي برف از ساير جداسازي برف انجام شد ام NDSIسنجي، با تعريف شاخص  برف
د. در پايان با استفاده از الگوريتم مالچر سطح شحل اين مسئله  ٦و  ٤، ٢منابع رطوبتي، با تعريف حدود آستانه براي باندهاي 

هاي داراي  در جداسازي پيكسل NDSIاز توانايي شاخص  نشان. نتايج نظر گرفته شد درتصوير  بدونهاي  پوشش برف براي روز
با احتساب خطاي شاخص  هاي سطح پوشيده از برف در اين پژوهش نقشه. دارد هاي ذكر شده، برف همراه با اعمال آستانه

NDSI  به ۱۳۸۵-۱۳۸۶ يسال آب يبرا ت مساحت پوشش برفينهادر د.به دست آمدرصد خطا  ٢٠به طور متوسط كمتر از
 متر محاسبه شد. ۵۰۰ختالف ارتفاع با ا يسه زون ارتفاع يبرا NDSIتم مالچر و شاخص يکمک الگور

  
  .MODIS ،NDSI، چاي حوزه آبخيز قره سنجي، الگوريتم مالچر، الگوريتم برف: ي كليديها واژه
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 مقدمه
در  ياساس يها پارامتر آن، از يپوشش برف و تغييرات زمان

در مناطق با  يشناس و اقليم يهيدرولوژيک يها يبررس
(ژانگ و همكاران،  هستندباال و متوسط  يجغرافياي عرض
نسبت به زمان  يرات زيادتغيي يدارا ي). سطوح برف٢٠١٠
با  يها ريوتصنتيجه پايش آن نيازمند استفاده از  در، است

) به ٢٠١١باال است. هال و همکاران ( يقدرت تفکيک زمان
 MODISسنجنده  يساله توليدات پوشش برف ١٠ يبررس

)Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (
و هيدرومتري در ريوگراند  يسهواشنا يها ساله داده ٣٠و 

وايومينگ (غرب اياالت متحده  يدر غرب مرکز ريور
و با توجه به ذوب برف  يگير زمان يبررس يبراآمريکا) 

د درصد در غرب عرضه آب به ميزان بيش از هفتاكه اين
عالوه بر پرداختند.  ،است از ذوب برف ياياالت متحده ناش

از حوزه که از برف پوشيده  يبين درصد يرابطه قو اين،
ماهانه نشان داد که  يشده بود و حداکثر جريان آب

 يبين پيش يبرا MODISسنجنده  يپوشش برف يها نقشه
بهبود  يبراتواند  و مي استمفيد  يجريان آب يساز و شبيه

در غرب  يمديريت منابع آب در مناطق مستعد خشکسال
با توجه به  ن پژوهشيادر  .شوداياالت متحده استفاده 

با استفاده از  يبررسگير بودن زير حوزه مورد  برف
و به كمك آمار روزانه دما  MODISسنجنده  يها ريوتص
تغييرات سطح پوشش برف  ٢٠٠٧-٢٠٠٥دوره آماري  در

برآورد شد تا به كمك اين تغييرات پايش اين سطوح برفي 
  ميسر شود.

  
 ها مواد و روش

با مساحت  يچا در اين پژوهش بخشي از حوزه آبخيز قره
 يمورد يبررسعنوان  مربع به کيلومتر ١٤٠٠ يتقريب

الوند بين هاي شمالي  حوزه در دامنهاين زيرد. شانتخاب 
و طول  يشمال ٣٥◦١٥ʹ تا ٣٤◦٤٩ʹ يعرض جغرافياي

). ١ل است (شک يشرق ٤٨◦٣١ʹتا  ٤٨◦١٧ʹ يجغرافياي
متر در  ٣٣٧٢ترتيب  حداکثر و حداقل ارتفاع حوزه به

  .استحوزه  يمتر در محل خروج ١٧١٠رشته کوه الوند و 
و  ١:٢٥٠٠٠هاي توپوگرافي  از نقشه در اين پژوهش

 (ماهواره ترا) استفاده شد.  MODISسنجنده هاي ويرتص
از زمين  اين سنجنده هر روز يک پوشش کامل تصويري

که جز باندهاي  ٧تا  ١باندهاي باند طيفي ( ٣٦در 
که جز  ٢٣تا  ٢٠هاي  انعکاسي هستند و همچنين باند

 ،٢٥٠با قدرت تفکيک مکاني  باندهاي تابشي هستند)
 ٢٣٣٠ه عرض متر به طور رديفي و با ديدي ب ١٠٠٠ ،٥٠٠

 براي خصوصيات اين كه دهد کيلومتر، پوشش مي
  الزم است. سنجي برف هاي بررسي

  

 

  
موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران -١شكل   

  
گيري طيفي است  يك نسبتNDSI شاخص پوشش برفي 

براي تشخيص تغييرات سطح تحت پوشش برف  كه
) و همانند ١٩٩٥شود (هال و همكاران،  استفاده مي

هاي نسبت گيري طيفي اثرات اتمسفر را  بسياري از روش
در بخش مرئي و  ).٢٠٠٢(هال و همكاران،  دهد كاهش مي

مغناطيسي ابر و برف، هر  مادون قرمز نزديك طيف الكترو
دو داراي انعكاس مشابهي هستند ولي در بخش مادون 

 ٧٧/١ تا ٥٥/١قرمز مياني به خصوص در محدوده 
در حاليكه  دهند اس بااليي را نشان ميميكرومتر ابرها انعك

 يابد انعكاس برف در اين محدوده به شدت كاهش مي
 از نسبت اختالف بازتابندگي باند مرئي NDSI. )٢ (شكل

b4   باند چهار سنجنده)MODISو مادون قرمز مياني ( b6 
مجموع بازتابندگي  بر تقسيم )MODIS سنجنده شش (باند

 ) (هال و)١( رابطه( آيد ميدر اين دو باند به دست 
  ):٢٠٠٢همكاران، 

)١(  
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+
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  )٢٠٠٠منحني انعكاس طيفي برف و ابر (جانسون،  -٢ شكل

  
براي جلوگيري از قرار گرفتن آب در گروه برف، با اعمال 

تفكيك شد.  سطوح برفي از سطوح آبيb ٢<١١/٠آستانه 
درصد در  ١١تواند بازتاب بيش از  كه آب نمي از آنجايي

داشته باشد، با اعمال اين آستانه برف از آب جدا  ٢باند 
جلوگيري از  ). همچنين براي٢٠٠٨(ژانگ،  شود مي
تر يا  بزرگ ٤عنوان برف بايد باند  گيري اشياء تيره به قرار

  ).١٩٩٨باشد (كالين و همكاران،  ١/٠مساوي 
 

  و بحثنتايج 
شان داده شده است. پوشش برف نهاي  نقشه ٣در شكل 
صورت  هاي پوشش برف حاصله به نقشه شود يادآور مي

اند، بدين معني كه هر نقشه شامل دو  باينري تهيه شده
نتايج نهايي . استبرف  بدونعرصه پوشيده از برف و 

  ارائه شده است. ١حاصله در جدول 

  
 MODISسنجنده  يها ريوتص مساحت پوشش برف استخراج شده از -١ جدول

  برداريتاريخ تصوير  (km2)  پوشش برفمساحت   برداري تاريخ تصوير  (km2)  مساحت پوشش برف
  ٢٠٠٦نوامبر  ٢٢  ١٠٩/١٢٥١  ٢٠٠٥دسامبر  ١٨  ٥/٤٨٢
  ٢٠٠٦ژانويه  ٣١  ١٢/١٠٨٨  ٢٠٠٦مارس ٤  ٩/٤٣٦
  ٢٠٠٧مارس  ٤  ٩٧/٨١٦  ٢٠٠٦آوريل  ٩  ٧٨/٢٣٣
  ٢٠٠٧مي  ٧  ٧٠/١٤٦  ٢٠٠٦ژانويه  ٢٢  ٣/١٣٤
  ٢٠٠٧ژانويه  ١٥  ٢٣/١٢١٢  ٢٠٠٦دسامبر  ٢٦  ٩٨/١٢٧١
  ٢٠٠٦آوريل  ١١  ١/١٣٤  ٢٠٠٦دسامبر  ٤  ٠٤/٥١٦

 

  

  
 - ٨٦و  ١٣٨٤ - ٨٥هاي آبي  سال در برفي پوشش شاخص الگوريتم از شده استخراج برف پوشش  سطح هاي اي از نقشه نمونه -٣ شكل

 ابر) و زمين ،تيره هاي پيكسلو  برف ،سفيد هاي (پيكسل ١٣٨٥
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 بدونهاي  برآورد سطح زير پوشش برف در روز
 اي تصوير ماهواره

زون  ٣به  يبررسمساحت حوزه آبخيز مورد  ن پژوهشيا
بندي و سطح  متر تقسيم ٥٠٠ارتفاعي با حدود طبقات 
دست آوردن ه ب يبرادست آمد. ه پوشش برف در هر زون ب

تغييرات سطح پوشش برف در فصل ذوب از عمق تجمعي 
(ذوب 

m∆(  عمق تجمعي ذوب برف تابعي از شداستفاده ،
روزهاي  -تعداد درجه )T+(و  )α(فاكتور درجه روز 

 t1باالتر از درجه حرارت بحراني است و در بازه زماني بين 

 ،آيد (مالچرو همكاران دست ميه ) ب٢از رابطه (  t2و
٢٠٠٤.(  

)٢(  ( ) ( )∑ +=∆
2

1
21 ,

t

t
m Ttt α

  

موجود  t2 و t1اي در زمان  فرض كنيد دو عكس ماهواره
دو تاريخ است و سطح پوشش برف استخراج شده در اين 

)ترتيب  به )1tSCA  و( )2tSCA اگر در فاصله است .
تر از درجه حرارت  درجه حرارت پايين Et و Atزماني 

شود. در اين حالت  بحراني باشد، ذوب برف متوقف مي
)سطح پوشش برف در تاريخ  )Xt ) برآورد ٣از رابطه (

سطح تحت  ٤شكل  ).٢٠٠٤ ،(مالچرو همكاران شود مي
وزانه صورت ر هيابي شده ب يابي و برون پوشش برف درون

  دهد. نشان مي ،١٣٨٥ - ٨٦براي سال آبي 
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يابي شده در  برون يابي و سطح تحت پوشش برف درون -٤ شكل

  ١٣٨٥-٨٦سال آبي 
 

محصوالت پوشش دقّت باال و توافق مختلف  يها يبررسدر 
هاي زميني اثبات شده است  دادهبا  MODISبرف سنجنده 

 )؛٢٠٠٤( سيميك و همكاران يها يبررسعنوان نمونه  (به
و وانگ و ) ٢٠٠٧( پيو و همكاران)؛ ٢٠٠٥( زو و همكاران

توان  با توجه به موارد ذكر شده مي. ))٢٠٠٨( همكاران
برفي متوسط  کرد كه در شرايط غيرگيري  گونه نتيجه اين
در برآورد  MODISاي سنجنده  ماهواره يها ريوت تصقد

 ٨٨درصد ( ٨٠توان بيش از  سطح پوشيده از برف را مي
نظر گرفت و  درصد در تركيه) در ٨٢درصد در ريوگراند و 

همچنين در ابتدا و انتهاي دوره برفي خطاي برآورد سطح 
يابد (امره و  اين سنجنده افزايش مي باپوشيده از برف 

). بنابراين ١٩٩١انگمن و جرني،  و ٢٠٠٥همكاران، 
با احتساب  پژوهشهاي سطح پوشيده از برف در اين  نقشه

درصد  ٢٠به طور متوسط كمتر از  NDSIخطاي شاخص 
 خواهند داشت. خطا

 
  گيري نتيجه

سنجش از دور و سيستم اطالعات  يها روشاستفاده از 
روز افزون  يها قابليتدليل  به يدر علوم محيط يجغرافياي
داشته است. بدين منظور در پژوهش از  يبه رشد روند رو
هاي باال در  بهره گرفته شد. با توجه به هزينه باال يها روش

سنجي در ارتفاعات و  هاي برف ه ساخت و تجهيز ايستگا
ها در  از اين دادهتوان  ، مياديبا ارتفاع ز يمناطق کوهستان

هاي مرتبط با  هاي زميني در پروژه ايستگاههاي  كنار داده
 ).٢٠٠٥د (لي و همكاران، کرمنابع آب استفاده 
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