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 چكیده
 

برآورد دقیق سطح پوشش برف به عنوان یكی از عملیات محوری و اساسی در زمینه مدیریت منابع آب 

شود. با توجه به کمبود دارای سهم زیادی در نزوالت جوی است، محسوب میدر مناطقی که بارش برف 

ای به صرفه ترین و در عین حال دقیق ترین روش برای ها در مورد برف استفاده از تصاویر ماهوارهداده

هاست محاسبه سطح پوشش برف در مطالعات هیدرولوژی و منابع آب است. متأسفانه علیرغم اینكه سال

متعددی  هایپژوهششود، تاکنون لوژی در اختیار اندیشمندان قرار گرفته و از آن استفاده میاین تكنو

برداری که از این فناوری استفاده نمودند، در روش کار خود به صورت شفاف فرآیند اکتساب داده و بهره

به کوشش مجدد  اند؛ لذا محققان در استفاده از این فناوری، مجبوراز این فناوری را تشریح ننموده

سازد. برای همین منظور در هستند؛  کاری که توسعۀ این دانش را در منابع فارسی زبان با تأخیر روبرو می

. پژوهش سعی شده این فرآیند به عنوان نمونه با صراحت بیشتری مورد بحث قرار گیرد پژوهشاین 

شناسی دارد که با کمک مرور روشتحلیل  -ای و از نظر روش ماهیت توصیفیحاضر از حیث هدف، توسعه

تحقیقات انجام شدۀ خارجی صورت پذیرفته است. نتایج صریح و شفاف تشریح فرآیند مذکور در این 

شناسی، هواشناسی و ... ، تشریح دقیق فرآیند پژوهش نشان داد که سایر تحقیقات مرتبط با علوم اقلیم

شود، بلكه مسیر ها نه تنها عیب محسوب نمیو رساله هاها و پایان نامهاکتساب داده در مقاالت، پژوهش

نماید؛ عالوه بر آن به فهم بهتر های علمی را برای سایر محقّقان در آتی هموارتر میتوسعۀ علم و روش

  .ها نیز کمک خواهد نمودایفرآیند و روش کار انجام شده توسط متخصصین سایر علوم و میان رشته
 ن،رایا، MODISماهواره ، پوشش برف، NDSIاکتساب داده،  ،قیروش تحقها: کلید واژه
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The precise estimation of snow cover is considered as one of the key actions in the 

management of water resources in areas where snowfall has a large contribution to atmospheric 

precipitation. Due to the lack of snow data, the use of satellite imagery is the most cost-

effective and at the same time the most accurate method for calculating snow cover levels in 

hydrological studies and water resources. Unfortunately, despite the fact that this technology 

has been and continues to be used by scholars for many years, so far, numerous studies using 

this technology have not clearly demonstrated the process of acquiring and exploiting this 

technology in their method. ; Therefore, researchers are forced to re-use this technology, which 

delays the development of this knowledge in Persian language resources. For this purpose, this 

study attempts to discuss this process as a more explicit example. The present study is aimed at 

developing, analysing the nature of the descriptive-analytical nature of the research, which has 

been done by reviewing the methodology of foreign research. The explicit and explicit results 

of the process described in this study showed that other studies related to climatology, 

meteorology, etc., the detailed description of the process of acquisition of data in articles, 

researches and theses and treatises are not only not a defect. But it will also pave the way for 

the development of science and scientific methods for other researchers in the future; in 

addition, it will help to better understand the process and method of work carried out by 

specialists from other sciences and interdisciplines.  
Keywords : Research Method, Data Acquisition, NDSI, Snow Cover, MODIS satellite 

Iran. 
 

   

 پیشینۀ نظری و عملیو  مقدمه
 

ی صورت امروزه علم این موضوع را ثابت کرده که در طول حیات کرۀ زمین، تغییرات آب و هوایی زیاد

گرفته است ودر حال حاضر شاخص های زیادی وجود دارند که نشان می دهند تغییرات طبیعی با مداخلۀ بشر 

در طبیعت تسریع یافته است و به همین دلیل، بشر در وقوع بالیای طبیعی از جمله گرم شدگی جهانی، باال 

گونه های های اسیدی و کاهش تنوع ازن، باران الیۀها، سیل، سوراخ شدن آمدن سطح آبها، تخریب جنگل

-قبل از اینكه بتوان حرکات و تغییرات جهانی را به طور دقیق درک نموده و مدلزیستی دخالت داشته است.

سازی کرد، بایستی به اطالعات و داده هایی دست یافت. به منظور تمایز روندهای کوتاه مدت و بلندمدت و 

زمانی  ۀ ای، این داده ها بایستی به صورت روزانه و در یک دور همچنین تفكیک پدیده های جهانی و منطقه

مناطقی از سطح زمین،  ۀ ( جمع آوری شوند و این داده ها نیز بایستی نشان دهندسال 15بلندمدت )حداقل 

ها و جو باشند. همچنین، این داده ها بایستی در یک طیف وسیعی از انرژی، از ماوراء بنفش، مرئی، اقیانوس

قرمز تا میكروویو قرار گرفته باشند. در حال حاضر، سازمان ناسا، سنجنده های ماهواره ای جدیدی را  مادون

 برای جمع آوری این داده ها توسعه داده است.

برآورد دقیق سطح پوشش برف به عنوان یكی از عملیات محوری و اساسی در زمینه مدیریت منابع آب 

شود. با توجه به کمبود داده ها ادی در نزوالت جوی است، محسوب میدر مناطقی که بارش برف دارای سهم زی

در مورد برف استفاده از تصاویر ماهواره ای به صرفه ترین و در عین حال دقیق ترین روش برای محاسبه سطح 

هاست این تكنولوژی در پوشش برف در مطالعات هیدرولوژی و منابع آب است. متأسفانه علیرغم اینكه سال

شود، تاکنون مقاالت متعددی که از این فناوری استفاده ار اندیشمندان قرار گرفته و از آن استفاده میاختی

-برداری از این فناوری را تشریح ننمودهنمودند، در روش کار خود به صورت شفاف فرآیند اکتساب داده و بهره
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ستند؛  کاری که توسعۀ این دانش را در اند؛ لذا محققان در استفاده از این فناوری، مجبور به کوشش مجدد ه

سازد. برای همین منظور در این تحقیق سعی شده به عنوان نمونه این منابع فارسی زبان با تأخیر روبرو می

 .(20: 2002)هال و همكاران، فرآیند با صراحت بیشتری مورد بحث قرار گیرد

رد که بازتاب یا بازگشت انرژی گیها صورت میبه وسیله سنجنده 2عمل سنجش از دور :1سنجنده

های مختلف از جمله ها اطالعاتی راجع به پدیدهکنند. سنجندهها را دریافت و ثبت میالكترومغناطیسی پدیده

            .(20: 2002)هال و همكاران،  دهندها را به دست میبرف و میزان پوشش برف و یخ و حجم یخچال

 MODISای های ماهوارهاز داده Terraبر روی فضاپیمای  1999در سال  MODISنصب سنجنده    

های پوشش برف و یخ به وجود آورده است )کارل و انقالبی را در زمینه دقت مكانی و زمانی تولید نقشه

کل زمین را به صورت  MODISهای برف تولیدشده از سنجنده که امروزه نقشه بطوری ؛(2001همكاران، 

ها از های استفاده شده در تولید این نقشهشود الگوریتممتر ارائه می 500دقت مكانی روزانه پوشش داده، با 

کنند ( استفاده میNDSIبرف و یخ ) 3برای تولید شاخص نرمال شده 6و  4طیف انعكاس یافته در باندهای 

    (. 21: 2002)هال و همكاران، 

 1000تا  250ز( و قدرت تفكیک مكانی متوسط )رو 2الی  1سنجنده مودیس دارای قدرت تفكیک زمانی باال )

همین دلیل، باشد.بهها موردنیاز میباشد که این خصوصیات برای مطالعات برف سنجی و مطالعه یخچالمتر( می

 MODISمتحده به تعریف شاخص برای تعیین سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر سازمان فضایی ایاالت

 (. 181: 2002ست )هال و همكاران، به منحنی طیفی برف و یخ توجه نموده اپرداخته است و در این بین 

ای های ماهوارههای موجود در چند دهۀ گذشته، توسط کشورهای مختلف سنجندهبا عنایت به پیشرفت

است. سنجنده مودیس « ترا»ها ماهواره ترین آنمتعدد و متنوعی طراحی و به فضا ارسال شده که یكی از مهم

های فنی و اپتیكی خود تصاویر متنوعی را در باندهای مختلف اره مذکور با توجه به قابلیتماهو

سازی مشخصات سطحی پوشش برف (. به منظور مدل21: 1382نایینی، دارد )صادقیالكترومغناطیس عرضه می

ضروری است  با استفاده از تصاویر سنجش از دور آگاهی از خصوصیات فیزیكی برف و فرآیند ذوب آن امری

( برف NIRی نور مرئی و مادون قرمز نزدیک )(. ثابت شده است که در محدوده3: 1383زاده و همكاران، )نجف

باشد. معموالً، تازه دارای بیشترین انعكاس نسبت به سطوح دیگر از جمله: آب، خاک و پوشش گیاهی می

الی  5/1ی مادون قرمز میانی )حدود محدودهویژگی برف تازه آن را از پوشش ابری متمایز ساخته و برف در 

 (.  12: 2003ی ابر است )رایكس و همكاران، میكرومتر( دارای کمترین میزان انعكاس نسبت به پدیده 5/2

خصوصیات متعدد برف مانند  شده است که درصد بازتابش بهو همكاران مشخص« گومز»بر اساس مطالعات 

 2001وجود در آن، زبری سطح و ضخامت آن نیز بستگی دارد )گومز و همكاران ها، آب ماندازه ابعاد و شكل دانه

:67 .) 

بازتابش برف و یخ در هر دو ناحیه نور مرئی و مادون قرمز نزدیک مشهودتر است. کاهش بازتابش در 

ر طول موج مادون قرمز نزدیک، ناشی از افزایش بعد ذرات برف، ذوب و انجماد مجدد آن بوده و کاهش آن د

توان همواره از طول های جوی صورت گیرد؛ بنابراین نمیی نور مرئی، ممكن است به دلیل آلودگیمحدوده

                                                 
1. Sensor 

2. Remote Sensing 

3-  Normalized index 
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تر یا سردتر از سطح های حرارتی برای جداسازی ابر از برف استفاده نمود. چرا که ممكن است ابرها گرمموج

 (. 59: 2009پوشش برفی باشند )سامانتا، 

عنوان دو فاکتور اساسی در روند انتخاب بریز و قدرت تفكیک زمانی، بهضمناً باید اندازۀ حوضۀ آ

ای، تعداد باندهای هر سنجنده های موردنظر باشد. از دیگر فاکتورهای مؤثر در انتخاب تصاویر ماهوارهسنجنده

 (. 13: 2003است،که در مرحلۀ پردازش باید مورد توجه قرارگیرد )سیمپوسون و همكاران، 

های برفی، در مقایسه های هواشناسی خورشید آهنگ مدار قطبی، با هدف ایجاد نقشههوارهاز میان ما

ها، مودیس هم قدرت تفكیک مكانی قابل قبول و هم قدرت بازنگری زمانی سریع به همراه با سایر سنجنده

ود این سنجنده ش(. یادآوری می96: 2003)ستراباال،  تنوع زیادی از باندهای طیفی خاص را عرصه نموده است

به فضا پرتاب گردید. همچنین  1999دسامبر  18نصب و در  Terraبه نام  NASA EOSبر روی اولین ماهواره 

در مدار مربوطه قرار گرفت، نیز کار گذاشته شده  2002« می»، که در سه Aquaاین سنجنده بر روی ماهواره 

باند  9باند آن در محدودۀ نور مرئی،  11است که  باند 36دارای  MODISسنجنده . (96: 2003)ستراباال،  است

کوتاه باند در محدودۀ مادون قرمز موج 4باند در مادون قرمز حرارتی،  6در محدودۀ مادون قرمز نزدیک، 

(SWIRو ) شش ( باند آن برای محدودۀ مادون قرمز امواج بلندLWTRتنظیم ) شده است. از طرفی در

 و مادون قرمز نزدیک نیز در محدودۀ طیف الكترو TRمادون قرمز  باندهای سنجنده مودیس آوریفن

 1000متر تا  250مغناطیس قرارگرفته است. قدرت تفكیک باندهای سنجندۀ این سنجنده متفاوت بوده و بین 

 MODISسنجنده  سنسور با قدرت تفكیک رادیومتریكی باال. (96: 2003)ستراباال، متر در نوسان است

اطالعاتی بیشتری را ثبت کند و در نتیجه مقدار بیشتری بیت در هر پیكسل ذخیره نماید  تواند محتوایمی

همچنین قدرت تفكیک مكانی سنجنده در قدرت تفكیک زمانی آن مؤثر است. هر چه  (.2011 ، 4)متر و کوچ

و ونگ، )وانگ سنجنده قدرت تفكیک مكانی کمتری داشته باشد، قدرت تفكیک زمانی آن باالتر خواهد رفت 

2013 :53.) 

مطالعۀ کالین و همكاران نشان داد که توانایی نمایش برف با استفاده از سنجنده مودیس در باندهای 

های مشابه دارد )کالین و داری نسبت به دیگر سنجندهمنحصر به فرد و قدرت تفكیک باال پیشرفت معنی

هایی که در الگوریتم نقشه ی بوده و تكنیک(. تصاویر حاصله دارای دامنۀ طیفی وسیع364: 1998همكاران، 

ای است )الماس پور و های محلی و ناحیهشود مبتنی بر آشكارسازی در مقیاسکاربرده میبرفی مربوط به

 (. 1382:14اردبیلی، 

ای سنجنده مودیس جهت بررسی که تصاویر ماهواره دادنتایج حاصل از مطالعۀ هال و همكاران نشان 

رواقلیمی نظیر برف بسیار مناسب هستند. دارا بودن قدرت تفكیک مناسب )از نقطه نظرهای پارامترهای هید

زمانی، طیفی، رادیومتریک و مكانی( از اهم امتیازات این سنجنده در روند برآورد سطح پوشش برف و تخمین 

 (.181: 2002گردد )هال و همكاران، مقادیر آب ذوب معادل برف، محسوب می

در ارتفاعات انجـام گیری پوشش برف اندازهداخلـی و خـارجی مطالعـاتی در خصـوص  تاکنون محققین

-به شبیه 2016سال  همكاران در و 5یانگ: انـدداده واعداد و ارقام مختلفی را در ایـن خصـوص ارائـه کـرده

                                                 
4 . Mather and Koch 

5. Yang 
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نجش از دور سازی ذوب برف رودخانه در حوضه سانگ هوا جانگ با استفاده از سنجنده مودیس و اطالعات س

استفاده شده است. برای محاسبه  (SRM)از مدل رواناب ذوب برف  2010از ماه مارس تا اوت در  پرداختن

توسط سه  SRMیابی کریجینگ استفاده کردند. مدل میانگین روزانه دما و بارش هر منطقه از روش درون

مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج های فیزیكی و هیدرولوژیكی منطقه مورد متغیر و هشت پارامتر ویژگی

ساتكلیف -ضریب نش نییتع وسط آوریل و در پایان ماه مه است. دهد که اوج رواناب ذوب برف درنشان می

(R2 ) و انحراف از حجم رواناب(DV)  2014همكاران در سال  و 6آگاروال درصد است. 59٫25و  57٫0به ترتیب 

رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل شاخص دما، سنجش از دور به ارائه رویكرد یكپارچه برای برآورد 

ماهوارۀ  های سنجش از دورذوب برف با داده حاصل پرداختند و از شاخص دما به برآورد میزان رواناب GIS و

 ( باSRMمدل )اند. رواناب حاصل از ذوب برف در ی ارتفاع مناطق استفاده کردهبرا 7DEMو نقشه  مودیس

هواشناسی روزانه آبی از اداره هواشناسی هند و  یهاشود. دادهسازی میه به درجه حرارت شبیهتوج

ی آالخاندا برای رودخانه SRMکمیسیون آب مرکزی برای تخمین رواناب مورد استفاده قرار گرفت. دقت کلی 

 0٫84- 0٫74 بهاگیراتی انهرودخ و برای 2008 تا 2000 هایسال برای 0٫9 و 0٫84( R2)از لحاظ ضریب همبستگی 

پوشش  ،سازی رواناب ذوب برفبه مدل 2014و همكاران در سال  8پوگیو .باشدمی 2007 تا 2002 هایسال در

ها را پرداخت. به توصیف شاخص الگوهای سری زمانی توجه کرده و آن از سنجنده مودیس برف با استفاده

محیطی به حساب ه به الگوهای برف و اطالعات زیستهفت خوشه زمان را با توج ،مورد آزمایش قرارداد

-و نتایج نشان داد خوبی در دو فضایی جدا از هم قرارها را بهالگوهای زمانی از حضور برف استفاده کرده و آن

زمانی برف ثابت و مفید است که -دهندۀ این است استفاده از توالی برای تجزیه و تحلیل الگوهای مختلف فضا

محیطی مربوط به توصیف رژیم برف در زمین مناطق اسكاتلندی و با اقدامات دیگر اطالعات زیست تواند بهمی

های عنوان اطالعات پایه برای تغییر مدلیكپارچه بیشتر زمین برای تجزیه و تحلیل هیدرولوژیكی و اقلیمی به

مكانی پوشش  -یرات زمانیدر پژوهشی با عنوان تغی 1396عزیزی و همكاران در سال وهوا استفاده کرد.آب

های ساعتی و ماهانۀ به محاسبۀ پوشش برف پرداختند. بدین منظور از داده های البرز جنوبی برف دامنه

که روند ماهانۀ دهد نتایج نشان میهای منطقه و محصوالت برف سنجنده مودیس استفاده شده و ایستگاه

ای در فزایش و در ژانویه و به وِیژه فصل بهار به میزان فزایندهپوشش برف در اوایل پاییز و اواخر زمستان رو به ا

در پژوهشی با عنوان بررسی تغییرات سطوح  1396خسروی و همكاران در سال در ایران:  حال کاهش است.

پوشش برف در ارتفاعات زرد کوه بختیاری با استفاده از سنجش از دور تغییرات پوشش برف را در ارتفاعات 

های آوریل و سپتامبر در ماه +ETMو  TMایی لندست رسی کرده. بدین منظور از تصاویر ماهوارهزرد کوه بر

دهد که سطوح برف در ارتفاعات زرد کوه استفاده گردید. نتایج نشان می 2011و  1991، 2003های در سال

 است.روندی کاهشی داشته 1991نسبت به  2011بختیاری طی دورۀ آماری 

 

 

                                                 
6. Agarvalon 

7. Digital Elevation Model 

8. Poggio 
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 هاو روشمواد 

تحلیلی و بر اساس مرور روش تحقیق مطالعات انجام شده در منابع  -تحقیق حاضر به شیوۀ توصیفی

ۀ پوشش برف انجام شده است. با توجه به تبیین دقیق شیوۀ اکتساب داده از ضوحزبان( در خارجی )انگلیسی

ارسی زبان با این فرآیند اکتساب ماهوارۀ مادیس در مطالعات برف برای آشنایی دقیق هوا و اقلیم شناسان ف

برای بدست آوردن  NDSI از شاخص  .ای استداده، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه

 Normalized Difference)شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش برف پوشش برف استفاده شده است. 

Snow Index) که دارای  بوده یعنی پیكسلی 4/0تر از که دارای ارزش بزرگNDSI باشد  4/0تر از بزرگ

 (.1995آید )هال و همكاران، به دست می 5 -2شود و با استفاده از رابطه عنوان برف و یخ معرفی میبه

(2-1)  
NDSI = 

 

   

  نتایج و بحث

علت به روز بودن وتفكیک مناسب آن برای این ه های موجود تصاویر سنجنده مودیس بدر بین ماهواره

 د.شوای بیان میباشد که در این پژوهش، مختصراً طریقۀ جدا کردن برف از تصویر ماهوارهمنظور مناسب می

 مرحلۀ اوّل )دانلود تصویر مورد نظر(: -1

نام )ریجیستری( شود و ثبت مراجعه می https://earthdata.nasa.govبه سایت باید برای این امر ابتدا 

انجام خواهد شد تا محقّق بتواند تصاویر را دانلود نماید. پس از ثبت نام و دریافت یوزرنیم و پسورد وارد 

 پروفایل کاربری خود خواهید شد.

 
 ریجستری اولیه -1شكل 

 مرحلۀ دوم: -2

در قسمت مخصوص  شوید و نام تصویر مورد نظر خود را https://search.earthdata.nasa.govوارد سایت

 تایپ، بنویسید.

 
 ثبتِ نام تصویر مد نظر -2شكل 

یک  طور مثال از کدامه ب نمایید.خواهید انتخاب مجموعه هایی که می  Matching Collectionsدر قسمت 

ر دتصویر مورد نظرتان . کلیک کنید خواهید استفاده کنید و روی اسم مجموعههای ترا یا اکوا میاز ماهواره
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توانید با کشیدن پلیگون محدوده مورد در گوشه سمت راست تصویر می ین صفحه نشان داده خواهد شد.پای

 نظر خودتان را بكشید و یا مختصات آن منطقه را وارد نمایید.

 
 انتخاب مجموعۀ مد نظر -3شكل 

 .توانید تاریخ را مشخص کنیدمی  Glanur filterدر قسمت 

 
 تعیین تاریخ مد نظر -4شكل 

در مرحلۀ بعد برای پردازش  ن دانلود را کلیک کنید تا تصویر دانلود شود.وایك ،سپس بر روی تصویر مورد نظر

آید. پس از اجرای برنامه از طریق زیر تصویر استفاده نمایید که شرح آن در پی می ENVIتصاویر از نرم افزار 

 فراخوانی نمایید. ENVIمورد نظر را در 

File Open Image File 

 
 ENVIبازنمودن تصویر در  -5شكل 

تصاویر مودیس نیازی به تصحیح هندسی و رادیومتریک ندارند چراکه خود ماهواره این عمل را انجام می دهد؛ 

ین کار به صورت زیر عمل ولی برای ادامه کار تصویر مورد نظر را باید ژئورفرنس )زمین مرجع( کرد که برای ا

را انتخاب نمایید. در پنجرۀ جدید تحت عنوان  Georeference MODIS گزینه Mapاز منوی نمایید: 

Input MODIS File   در قسمتSelect Input File  سه گزینه وجود دارد که در اینجا گزینۀ اول را که

شود، انتخاب است و با کلیک روی آن مشخصات آن در پنجرۀ سمت راست ظاهر می Reflectanceمربوط به 

در قسمت پائین و سمت  Spectral Subsetدر ادامه روی گزینۀ  به آلبیدو و انعكاس نیاز دارید. نمایید. چراکه

 6و  2،  4شود. الزم به توضیح است در این کار به سه باند  چپ کلیک نموده که باندهای ماهواره نمایش داده

 ئورفرنس کردن انتخاب نمایید.ژ نیاز است. به منظور افزایش سرعت کار و حجم کمتر فایل، آنها را فقط برای

 
 انتخاب باند و ژئورفرنس کردن تصویر -6شكل 

خواهد؛ لذا شوید که از شما نوع سیستم مختصات را میوارد پنجره جدیدی می Okبا کلیک کردن روی کلید 

 را انتخاب نمایید.Geogeraphic lat/lon گزینۀ 

 
 انتخاب سیستم مختصات تصویر -7شکل 
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را کلیک نمایید. این  Okرا وارد نموده و  Warpن مسیر ذخیره فایل جدید تحت عنوان کرد Okپس از 

توانید آن را فرایند یكبار دیگر مشابه مرحله قبل تكرار نمایید. در ادامه تصویر شما ژئورفرنس شده و می

Load .کنید 

 
 لود تصویر -7شكل 

 د.می شوی برای انجام محاسبات بعدیوارد مرحله  پس از این مرحله،

 (:برای بدست آوردن برف، آب و ابر NDSIشاخص ) سوم ۀمرحل-4-3

 ADD( را در آن تایپ نمایید. بعد از 1را نمایید و فرمول شماره ) Band Mathگزینه  Basic Toolsاز منوی 

TO LIST توان توسط گزینه کردن فرمول میSave ،از  آن را در مسیر دلخواه ذخیره کرد تا در دفعات آینده

 دوباره کاری اجتناب شود.

 

 
 NDSIتایپ فرمول  -8شكل 

 مشخص کردن مسیر ذخیره فایل جدید نرم افزار شروع به 6و  4و معرفی باند های  Okبا کلیک کردن بر روی 

شود قبل از شروع کار پردازش کند. توصیه میمحاسبه نموده و سطح پوشش برف، آب و ابر را مشخص می

صویر یک پوشه ایجاد شود و تمام فایل هایی که در حین پردازش ایجاد می شود در آن پوشه تصاویر برای هر ت

 و ... Warpذخیره شود نظیر فایل 

 چهارم ۀمرحل-4-4

 وارد نمایید که در Band mathدر مرحله بعد برای حذف پوشش گیاهی از فرمول زیر به همان ترتیب قبل در 

 ر معرفی شود.به نرم افزا 4اینجا نیز باید باند 

 
 تایپ فرمول حذف پوشش گیاهی از تصویر -9شكل 

 پنجم ۀمرحل-4-5

 وارد نمایید. Band Mathدر مرحلۀ آخر برای حذف ابر از برف فرمول زیر را به همان ترتیب قبل در 

 
 تایپ فرمول حذف پوشش ابر از تصویر -10شکل 
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بیه تصویر زیر )تصویر پوشش سطح برف( نشان های فوق در تصویری شدر آخرین مرحله بعد از ضرب فرمول

تایپ   Band Math( را در2شود. برای اینكه تمامی مراحل فوق طی یک مرحله انجام شود، فرمول )داده می

 نمایید.

(2) (((b4-b6)/(b4+b6) GT 0.4)*(b4 GT 0.1)*(b2 GT 0.11)) 

 

 
 Band Mathتایپ فرمول تجمیع شده در  -11شكل 

 

-2001، 2000-1001، 1000-0) طبقه ارتفاعی 5کرده و مناطق برفی را   GISست آمده را وارد محیط نقشه برف بد

شود بیشترین مساحت برف مربوط به کنیم. همانطور که مشاهده می( تقسیم می4001-5000، 3001-4000، 3000

بین تغییرات مساحت  2019تا  2000از سال  پیرسونضرایب همبستگی  .باشد( می3000-2001) 2طبقه ارتفاعی 

دهد. بر اساس این جدول، بیشترین نشان می را کل برف در منطقۀ مورد مطالعه با تغییرات برف در هر طبقه

و سپس (4000-3001) 4(، 3000-2001) 3رابطۀ همبستگی به ترتیب بین تغییرات مساحت کل برف با طبقات 

. و این دو طبقه در برآورد رواناب حاصل از ذوب است درصد برقرار 99در سطح اطمینان  (3000-2001) 2طبقۀ 

فوریه را با تقریب خوبی  در ماهزار و بحرآسمان های هزار، اللهکوهتوان ذخایر برفی میبرف نقش مهمی دارند 

های الزم را جهت کنترل و استفاده بهینه از این منابع ارزشمند آب شیرین ریزیبینی نمود و سپس برنامهپیش

 .م دادانجا

 
 2015، مارس 5000-0: طبقات ارتفاعی 2نقشه                                           2005 مارس، 5000-0: طبقات ارتفاعی 1نقشه

 
Correlations 

    

SnowTotalMarc Layer1Marc Layer2Marc Layer3Marc Layer4Marc Layer5Marc 

SnowTotalMarc Pearson 

Correlation 
1 -.024 *.548 **.957 **.793 .367 

Sig. (2-tailed)   .921 .015 .000 .000 .122 
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N 20 20 20 20 20 20 

Layer1Marc Pearson 
Correlation 

-.024 1 .374 -.049 -.024 -.195 

Sig. (2-tailed) .921   .115 .843 .924 .424 

N 20 20 20 20 20 20 

Layer2Marc Pearson 

Correlation 
*.548 .374 1 **.583 .223 -.257 

Sig. (2-tailed) .015 .115   .009 .359 .288 

N 20 20 20 20 20 20 

Layer3Marc Pearson 

Correlation 
**.957 -.049 **.583 1 **.585 .206 

Sig. (2-tailed) .000 .843 .009   .008 .397 

N 20 20 20 20 20 20 

Layer4Marc Pearson 
Correlation 

**.793 -.024 .223 **.585 1 **.640 

Sig. (2-tailed) .000 .924 .359 .008   .003 

N 20 20 19 20 20 20 

Layer5Marc Pearson 

Correlation 
.367 -.195 -.257 .206 **.640 1 

Sig. (2-tailed) .122 .424 .288 .397 .003   

N 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

 : همبستگی پیرسون1جدول

 

 نتیجه گیری
 

در اختیار اندیشمندان  سنجش از دور برای محاسبۀ پوشش برف هاست تكنولوژیمتأسفانه علیرغم اینكه سال

متعددی که از این فناوری  هایها و یا رسالهنامه، پایانتاکنون مقاالتاما شود، ار گرفته و از آن استفاده میقر

برداری از این فناوری را تشریح استفاده نمودند، در روش کار خود به صورت شفاف فرآیند اکتساب داده و بهره

 .اندننموده

و شفافیت دقیق با صراحت  (به عنوان نمونه مربوط به پوشش برف اکتساب داده )تصاویر فرآیند پژوهشدر این 

تواند گرفت. تشریح صریح و شفاف فرآیند مذکور در این پژوهش میمورد بحث قرار  طی چند گام و مرحله

شناسی، هواشناسی و الگویی برای سایر تحقیقاتِ در دست انجام باشد. در سایر تحقیقات مرتبط با علوم اقلیم

ها نه تنها نباید عیب ها و رسالهها و پایان نامهتشریح دقیق فرآیند اکتساب داده در مقاالت، پژوهش ... نیز

های علمی را برای سایر محسوب شود، بلكه شفافیت در مسیر اکتساب داده در آنها، مسیر توسعۀ علم و روش

ش کار انجام شده توسط متخصّصان محقّقان در آتی هموارتر خواهد نمود؛ همچنین به فهم بهتر فرآیند و رو

 .ها نیز کمک خواهد نمودایسایر علوم و میان رشته

بیشترین رابطۀ همبستگی به ترتیب بین تغییرات نتایج جدول همبستگی پیرسون برای ماه مارس با توجه به  

طبقه برای و این دو  درصد برقرار است 99در سطح اطمینان  2و سپس طبقۀ  4، 3مساحت کل برف با طبقات 

 کنترل و استفاده بهینه از منابع آب شیرین ارزشمند هستند.
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 .31-43، صص 2شمارۀ 

برف. مجلۀ آب و  سازی جریان رودخانه با مدل ذوب(. شبیه1383) ؛ طاهری، ح؛ تجریشی، م؛ ابریشمی، ازاده، رنجف -12

 .48-60، صص 52فاضالب، شمارۀ 
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(. برآورد رواناب ذوب برف با استفاده از سنجش از دور و 1386) قفیان، ب؛ پرهمّت، ج؛ ثنجفی ایگدیر، ا؛ قدوسی، ج -13

 ، 3، شمارۀ 20اطالعات جغرافیایی در حوزۀ شهرچایی ارومیه. مجلۀ پژوهش و سازندگی، دورۀ  سامانه
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