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 چكیده
 

این تحقیق به صورت ویژه با مطالعۀ روش اکتساب داده در تحقیقات انگلیسی زبان در مطالعات حوزۀ 

سنجش از دوری را در این گونه مطالعات مورد کنكاش قرار  هایمطالعات پوشش برف، جدیدترین روش

-ای قصد دارد به معرفی جدیدترین روش بپردازد. به توجه به وسیع بودن یافتهداده و با رویكرد توسعه

های مروری برای شرح دقیق شاخص مذکور، محقّق و همكاران در مطالعات تكمیلی خود که به صورت 

-اند، قصد دارند این شاخص و روش استفاده از آن را در تحقیقات فارسیدادهای انتشار مقاالت جداگانه

تر های آبخیز ایران بسط دهند تا محقّقان بعدی به صورت دقیقزبانِ حوزۀ مطالعات پوشش برف در حوضه

بتوانند از آن استفاده نمایند و چرخۀ فرآیند تحقیق خود را به طور جامع، صریح و بدیع کامل نمایند. 

تحلیل دارد که با کمک مرور  -ای و از نظر روش ماهیت توصیفیپژوهش حاضر از حیث هدف، توسعه

 MOD10A2محصول شناسی تحقیقات انجام شدۀ خارجی صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد روش

ت، مورد های از دست رفته را دارد و اثر آلبیدو نیز روی این تصاویر کمتر اسبه این دلیل که کمترین داده

سازی و گیری مساحت پوشش برف را دارد. از طرفی در این تصاویر تفكیکاستفادۀ بهتری در اندازه

  NDSIهای سطحی )نظیر ابرها( در قالب شاخصفیلترگذاری به منظور حذف سایر عوارض و پدیده

ه از لحاظ باشد کگیری پوشش برف میصورت گرفته است. به همین دلیل بهترین شاخص مناسب اندازه

ها مقرون به صرفه تر است. با توجه به اهمیت میزان بارش برف آنهم در هزینه نیز نسبت به سایر شاخص

های آبخیز که در شرایط حاضر، امكان احداث ایستگاه هواشناسی وجود ندارد، مناطق مرتقع حوزه

 . استفاده از این شاخص مناسب است
  MOD10A2محصول ، NDSIشاخص  ،آبخیزمساحت پوشش برف، حوزۀ ها: کلید واژه
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MODIS products and introduction of NDSI for snow cover studies in 

Iran's watersheds  

 
Abstract 
 
This study specifically examines the latest methods of remote sensing in these studies by 

studying the method of data acquisition in English language studies in the field of snow cover 

studies, and intends to introduce the latest method with the development approach. Due to the 

wide range of review findings for the detailed description of the index, the researcher and 

colleagues in their supplementary studies, published in separate papers, intend to use this index 

and its method in the Farsi-language studies of the field of snow cover studies. Expand the 

watersheds of Iran so that future researchers can use it more accurately and complete the 

process of their research comprehensively, explicitly and exquisitely. 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 results show that 

the MOD10A product is better used to measure snow cover due to the fact that it has the lowest 

lost data and the Albedo effect is also lower on these images. On the other hand, in these 

images, the separation and filtering to eliminate other superficial effects and phenomena (such 

as clouds) have been made in the NDSI index. For this reason, the best index for snow cover 

measurement is cost effective compared to other indicators. Considering the importance of 

snowfall in the watershed areas where there is no possibility of establishing a meteorological 

station in the present conditions, the use of this indicator is appropriate.  
Keywords : Snow Cover Area, Watershed, NDSI, MOD10A2 Product. 

 

   

 پیشینۀ و  مقدمه
 

و قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا فهم  1ریزی شده، هوشیارانه، نظام مندفرایندی برنامه ست ازا تحقیق عبارت

ً عینی نیست که توسط یک عالم صرفاً به تحقیق در علوم انسانی همیشه یک فعالیت کامالً. لئعمیق مسا

(، با این حال در 5: 1390)ابراهیم زاده و همكاران،گیردانجام میها همانند علوم طبیعی گر پدیدهعنوان نظاره

های هیدرولوژیكی شناسی که با حوزهای از تحقیقات اقلیمایِ علوم جغرافیایی نظیر دستهرشتهتحقیقات بین

های مورد بررسی تقریباً عینی بوده و الزم است با روش تحقیق کامالً کمّی و پدیده)طبیعی( مرتبط است، 

)ابراهیم زاده و های کمّی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرندها و شاخصرقومی و با استفاده از مدل

 . (5: 1390همكاران،

ها و ثیر انگیزهأبه نحو نیرومندی تحت ت )و اجتماعی( تحقیق در علوم انسانیبیم دخل و تصرف در نتایج 

گیرد که در آن زمینۀ اجتماعی گسترده انجام می تحقیق در علوم انسانی در یکدارد. ق قرار های محقّارزش

یافتن »در حالی که  گذاردروابط بر روی تحقیق و چگونگی اجرا و گزارش نتایج آن تاًثیر می سیاست و قدرتِ

نیز همواره دارای قدرت « ذهنیت»واژۀ . در رونددو فعالیت کامالً مجزا به شمار می« قضاوت ارزشی»و « حقیقت

ها و موضوعاتی قادر است بسیاری از فعالیت« ذهنیت» در فرایند تحقیق در علوم انسانی است.کاربردی خاصی 

به احتمال زیاد،  ها و موضوعاتاین گونه فعالیت حذف کند. ؛را که بر پایۀ عقالنیت، منطق وروند عینی نبوده اند

                                                 
1 - Systematic 
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. در این میان در صورت شوندان میکنند که از سوی افراد متفاوت به طور متفاوت  بیهایی را تعیین میویژگی

 شود.های صحیح در تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی، دخل و تصرف در نتایج محتمل میعدم تكیه بر شاخص

، اما در ایران در علوم  طبیعی با ماهیت مهم است بیطرفی در جریان و گزارش نتایج تحقیق بسیاراز آنجا که 

علمی از مجموعۀ علوم جغرافیایی که خود زیرمجموعۀ گروه علوم  شناسی به عنوانکمّی همچون اقلیم

تواند زمینۀ دارد، ابهام در روش تحقیق و گریز از معرفی دقیق شاخص/های تحقیق، می اجتماعی و انسانی قرار

 های به کار گرفته در تحقیقات بعدیِ این شاخۀ علمی را به مرور زمانایجاد اِشكال در نحوۀ استفاده از روش

-فراهم آورد. یكی از مشكالتی که در این دسته از تحقیقات وجود دارد، عدم استفادۀ  صحیح و بجا از شاخص

ها، ها، مدلهای نوین است. توسعع و بسط روشهای مناسبِ کمّی و به روز و متناسب با توسعۀ فناوری

ای انجام شده با تشریح ههای کمّی در بخش روش تحقیق تمامی پژوهشهای محاسباتی و شاخصالگوریت

دقیق و گام به گام و به دور از ابهام آنها میسّر است؛ تا جایی که بتواند زمینۀ استفاده درست و بجا از آنها را در 

 .(6: 1390)ابراهیم زاده و همكاران،تحقیقات بعدیِ خود فراهم آورد

پردازد، ولی متاسفانه قبل از خود می گیری فرآیند تحقیق خود به مطالعۀ دیگر تحقیقاتهر محقّقی در تصمیم

های اکثر تحقیقات در روش تحقیق یا نامفهوم بوده و روش کار خود را بدرستی توضیح نداده و یا از مدل

شود و ممكن است دست از اند. در میان این ابهامات، محقّق فعلی نا امید میای استفاده کردهقدیمی و کلیشه

)ابراهیم زاده و خوردمیزبان به چشم های فارسیدر روش تحقیق پژوهش کار بكشد. اکثر این ابهامات

 . (6: 1390همكاران،

به عنوان مثال، امروزه علم این موضوع را ثابت کرده که در طول حیات کرۀ زمین، تغییرات آب و هوایی زیادی 

دهد ارد که نشان میزبان وجود دهای انگلیسیهای زیادی در پژوهشصورت گرفته و در حال حاضر شاخص

تغییرات طبیعی با مداخلۀ بشر در طبیعت تسریع یافته و به همین دلیل، بشر در وقوع بالیای طبیعی از جمله 

های اسیدی و ازون، باران الیۀها، سیل، سوراخ شدن گرم شدگی جهانی، باال آمدن سطح آبها، تخریب جنگل

زبان در حوزۀ ا در موارد متعددی، محققان فارسیامکاهش تنوع گونه های زیستی دخالت داشته است. 

مطالعات مذکور به طور کامل روش تحقیق خود را توضیح نداده و به صورت پراکنده و مبهم به شرح و بسط 

-به ویژه پایانهای تحقیقاتی طرحاند؛ در حالی که روش خود پرداخته و یا بعضاً موارد کلیدی را مطرح نكرده

 .باید اصیل و بدیع باشند ی دانشجویی،هاها و رسالهنامه

شده؛ اما در روش  های متنوعی به زبان فارسی نوشتهبه عنوان مثال در خصوص سنجش از دور برف مقاله

ها ابهامات وجود دارد؛ به طور مثال در تحقیقی با عنوان برآورد دمای سطح برف و گستره تحقیق بیشتر آن

ضمن توضیح در مورد روش کار به طور مختصر عنوان  MODISجنده پوشش برف با استفاده از تصاویر سن

؛ اما به طور کامل ذکر نكرده که از کدام یک از محصوالت مودیس «از تصاویر مودیس استفاده کردند»اند: کرده

پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از تصاویر استفاده نمودند. همین طور در تحقیقات دیگری مانند 

در  TERRAها فقط عنوان شده از تصاویر سنجنده در معرفی دادهغرب شمالۀ در منطق دیسسنجنده مو

MODIS .استفاده کرده و ذکر نكردند که از کدام یک از محصوالت مودیس استفاده کردند 

تری به نحوۀ اکتساب داده و چرایی آن اشاره نمودند، اما همچنان در تحقیقات خارجی به طور نسبتاً شفاف

( در تحقیق خود که در رابطه درصد 2015) اماتی در آنها نیز وجود دارد. به عنوان مثال جورج و دورتیابه
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های به این دلیل که داده MOD10A2پوشش برف با ماهواره مودیس انجام دادند، اشاره نمودند که از محصول 

که   NDSIبعد از آن از شاخص  ند. ، استفاده نمودو روی این تصاویر تاثیر نداشتیو آلب هاز دست رفته نداشت

) جورج و دوروتی، ندسازی پرداختو به نقشه نمودهبرای تشخیص برف استفاده ، در اکثر مقاله ها از آن یاد شده

2015: 12). 

این پژوهش به صورت ویژه با مطالعۀ روش اکتساب داده در تحقیقات انگلیسی زبان در مطالعات حوزۀ مطالعات 

را در این گونه مطالعات مورد  NDSIهای سنجش از دوری با تكیه بر شاخص رین روشپوشش برف، جدیدت

-ای قصد دارد به معرفی این روش بپردازد. به توجه به وسیع بودن یافتهکنكاش قرار داده و با رویكرد توسعه

ت مقاالت های مروری برای شرح دقیق شاخص مذکور، محقّق و همكاران در مطالعات تكمیلی خود که به صور

زبانِ حوزۀ اند، قصد دارند این شاخص و روش استفاده از آن را در تحقیقات فارسیای انتشار دادهجداگانه

تر بتوانند از آن های آبخیز ایران بسط دهند تا محقّقان بعدی به صورت دقیقمطالعات پوشش برف در حوضه

 ، صریح و بدیع کامل نمایند. استفاده نمایند و چرخۀ فرآیند تحقیق خود را به طور جامع

 
 چرخۀ فرآیند تحقیق -1شكل

روز یک  2الی  1به فضا پرتاب گردید. این سنجنده هر 1999دسامبر  18که در MODIS  ۀسنجند

همچنین ؛ که جز باندهای انعكاسی هستند 7تا  1باند طیفی )باندهای  36پوشش کامل تصویری از زمین در 

متر به طور ردیفی  1000و  500 ، 250 با قدرت تفكیک مكانی ،های تابشی هستند(که جز باند 23تا  20باندهای 

 2الی  1سنجنده دارای قدرت تفكیک زمانی باال ) این  دهد.کیلومتر را پوشش می 2330و با دیدی به عرض 

یاز سنجی مورد نخصوصیات برای مطالعات برف که این است 1000تا  250و قدرت تفكیک مكانی متوسط  روز(

  (.130 :1393 )ایلدرمی و همكاران،است 

آبی الزم است که رفتار متقابل  عدور برای مدیریت مناب ازهای سنجشبرای استفاده هر چه بهتر از داده

ت از تغییر عواملی الكترومغناطیسی مورد بررسی قرار گیرد. بازتابندگی سطح برف به شدّ برف و یخ با موج

فزایش سن برف از میزان بازتابندگی آن در نواحی طیفی . پذیردتأثیر می آب، یبندی، شكل، محتوچون دانه

بندی برف به دلیل ذوب و انجماد اصلی این کاهش افزایش دانه کاهد که عاملمرئی و فروسرخ نزدیک می

فرایند  تواند منبع مهمی برایمی ،شودبرف دریافت می میزان امواج کوتاه و بلند که در سطح .آن است ۀدوبار

شود، اختالف برف که باعث اختالف در بازتابش طیفی برف می( اپتییک) مهمترین ویژگی نوری. ذوب برف باشد

 (.1393)داداشی و همكاران،  طیف مرئی و مادون قرمز است ۀدر محدود
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های های بهتری از محدودهتواند ارزیابیهای سنجش از دور میقان معتقدند که دادهبرخی از محقّ

(. از 66: 1999تی ارائه دهد )میتكالفی و بوتلی، احی سنّهای مسّهای آبریز نسبت به روشحوضهوشش برف درپ

کارگیری دادهای سنجش از دور با هدف کسب اطالعات این رو، امروزه در روند مدیریت کارآمد منابع آبی، به

 (. 2001ران، گردد )جاهانسون و همكادقیق از پوشش برف به صورت عملیاتی اجرا می

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

ر متنوعی را در باندهای مختلف های فنی و اپتیكی خود تصاویماهواره مذکور با توجه به قابلیت

 (. 21: 1382نایینی، دارد )صادقیالكترومغناطیس عرضه می

سازی مشخصات سطحی پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجش از دور آگاهی از به منظور مدل

 (.3: 1383زاده و همكاران، خصوصیات فیزیكی برف و فرآیند ذوب آن امری ضروری است )نجف

برف تازه دارای بیشترین انعكاس نسبت به ، ی نور مرئی و مادون قرمز نزدیکست که در محدودهثابت شده ا 

باشد. معموالً، ویژگی برف تازه آن را از پوشش ابری متمایز سطوح دیگر از جمله: آب، خاک و پوشش گیاهی می

ای کمترین میزان انعكاس میكرومتر( دار 5/2الی  5/1ی مادون قرمز میانی )حدود ساخته و برف در محدوده

 (.  12: 2003ی ابر است )رایكس و همكاران، نسبت به پدیده

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

ها، آب موجود در آن، زبری سطح و ضخامت آن نیز بستگی دارد )گومز و مانند اندازه ابعاد و شكل دانه

 (. 67: 2001كاران هم

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

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

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

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، 

انتخاب  عنوان دو فاکتور اساسی در روندضمناً باید اندازۀ حوضۀ آبریز و قدرت تفكیک زمانی، به

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، 

 

   

 هامواد و روش

 

ای است و ماهیت نظری دارد. شیوۀ ن توسعهو هدف آ یلیتحل-یفیتوصاین تحقیق،  مطالعه در روش

ای و اسنادی است. به منظور معرفی دقیق شاخص گردآوری اطالعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه

در مطالعات پوشش برف شیوۀ تجزیه و تحلیل کمّی در پیش گرفته شد. به منظور درک بهتر  NDSIکمّی 

به دست دهد، محدودۀ باالدست حوزۀ آبخیز هلیل رود در استان کرمان  تواندشاخص مذکور و نتایجی که می
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به عنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شده است. با استفاده از این شاخص، تغییرات پوشش برف در سه کوه 

 2015تا  2005زار )قلۀ کوشا( و بحرآسمان )در محدودۀ سه منطقۀ راین، رابر و جیرفت( بین سال هزار، الله

 ورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است.م

   

  نتایج و بحث

سازی کرد، قبل از اینكه بتوان حرکات و تغییرات جهانی را به طور دقیق درک نموده و مدل

مدت یافت. به منظور تمایز روندهای کوتاه های مربوط به هر پدیده دستبایستی به اطالعات و داده

ای(؛ همچنین به منظور تفكیک )مثالً روزانه، ماهانه و یا ساالنه( و شناخت تغییرات بلندمدت )دوره

-هاب مذکور جمع آوری شوند. این داده ها بایستی نشانداده ای، بایستیهای جهانی و منطقهپدیده

ها بایستی در یک طیف ا و جو باشند. همچنین، این دادههمناطقی از سطح زمین، اقیانوس ۀ دهند

مرئی، مادون قرمز تا میكروویو قرار گرفته باشند. در حال حاضر  وسیعی از انرژی از ماوراء بنفش،

)هال و ها توسعه داده استآوری این دادهای جدیدی را برای جمعهای ماهوارهسازمان ناسا، سنجنده

 .(20: 2005رینگ، 

ای ای پیشرفتههای ماهوارهگیری حرکات و تغییرات جهانی، سنجندهای مشاهده و اندازهناسا بر

 ۀ سیستم مشاهده کنند»ای را با نام ، برنامه1980را طراحی، پرتاب و توسعه داده است. ناسا در اوایل 

زء یا زمین بده که متشكل از سه ج ۀ دف اصلی این برنامه، مطالعۀ کرد. ه( شروع کرEOS1« )زمین

 مؤلفه است. این اجزا عبارت است از:

 فضایی ۀ سیستم مشاهده کنند -

 برنامه تحقیق علمی -

سازی و پردازش ها را ذخیرهداده که EOS-DIS (EOS-DIS)  هاسیستم اطالعات و داده -

 دهد.محقّقان قرار می کرده سپس آنها را در دسترس

ت، متشكل از یک سری از که یک سیستم مشاهده کنندۀ فضایی اس EOSنخستین جزء 

 EOSبا  1991ها از سال باشد که پرتاب این قبیل ماهوارههای با مدارهای نزدیک به قطبی میماهواره

AM-1 ساله ادامه خواهد یافت.  11حداقل  ۀ آغاز گردید و در یک دور AM ای است که بیانگر ماهواره

های ی که از طرف قطب شمال به طرف عرضآهنگ پرواز خواهد کرد به طوردر یک مدار قطبی خورشید

پرتاب  EOS PM-1پایین حرکت کرده و در موقع صبح از خط استوا عبور خواهد کرد. سپس ماهوارۀ 

شد و در یک مدار قطبی خورشیدآهنگ قرار داده شد؛ به طوری که از قطب شمال به طرف خط استوا 

نیز در ماه ژوئن سال  EOS AM-2نماید.  حرکت نموده و در هنگام بعدازظهر از خط استوا عبور می

)هال و پرتاب خواهد شد و به همین ترتیب ادامه خواهد یافت EOS PM-2پرتاب شد و بعد نیز 2004

 .(20: 2005رینگ، 

های در تحقیقات حوزۀ سنجش از دور برف، تصاویر مودیس امكانات الزم را برای اکتساب داده

اکثر مقاالت خارجی ذکر شده که از کدام نوع از این تصاویر  مربوط به پوشش برف را داراست که در

  .استفاده کنیم
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 های ترا و آکوا )مودیس(محصوالت مربوط به پوشش برف در سنجنده -1جدول
Earth 

Science 

Data Type 

(ESDT) 

Product 

Level 

Nominal data 

Array Dimensions 

Spatial 

Resolution 

Temporal 

Resolution 

Map 

Projection 

Approximate 

size (Mb) 

MOD10 L2 L2 1354*2030 km 500 m 5 min swath 
None, lat and 

lon referenced 
12 

MOD10GA L2G 1200*1200 km 500 m Daily Sinusoidal 6 

MOD10A1 L3 1200*1200 km 500 m Daily Sinusoidal 2 

MOD10A1S L3 1200*1200 km 500 m Daily Sinusoidal TBD 

MOD10A1F L3 1200*1200 km 500 m Daily Sinusoidal TBD 

MOD10C1 L3 360°*180°, global 0.05° *0.05° Daily Geographic 4 

MOD10C1F L3 360°*180°, global 0.05° *0.05° Daily Geographic TBD 

MOD10A2  1200*1200 km 500 m Daily Sinusoidal 1 

MOD10C2 L3 360°*180°, global 0.05° *0.05° 8-days Sinusoidal 4 

MOD10CM L3 360°*180°, global 0.05° *0.05° Monthly Geographic 2 

(George and Dorothy, 2015: 8) 
 

)پوشش برف( منطقۀ  NSDIهای پردازش شدۀ برای آشنایی بهتر نسبت به مراحل دریافت داده

 :شوده صورت مرحله به مرحله توضیح داده میهمۀ مراحل ب MOD10A2مورد مطالعه از طریق 

نام  ایممكن است به صورت دوره) https://earthdata.nasa.gov یتشدن در سا یجسترر -

 داده شود. ینکمشابه ل هاییتمحصول به سا یافتدر یبرا یاو  یابد ییرتغ یتسا ینا

 یتسا یقمد نظر از طر یرتصو یافتدر یثبت نام برا -
https://search.earthdata.nasa.gov 

   Matching Collections: ینۀگز یقمد نظر از طر ۀماهوار یرتصاو ۀانتخاب مجموع -

   Glanur filter: ینۀگز یقمد نظر از طر یخو تار یمانتخاب تقو -

مد نظر  تصویر و نموده اجرا باز را افزار¬نرم :(ENVI)نرم افزار  یراستفاده از پردازشگر تصاو -

 .ییدباز نما را در آن

  Georeference MODIS یقاز طر یرژئورفرنس کردن تصو -

سه  Select Input Fileدر قسمت   Input MODIS Fileتحت عنوان  یدجد ۀدر پنجر -

آن  یرو یکاست و با کل Reflectanceاوّل را که مربوط به  ینۀگز ینجاوجود دارد که در ا ینهگز

 یازو انعكاس ن یدو. چراکه به آلبییدانتخاب نما شود،یمسمت راست ظاهر  ۀمشخصات آن در پنجر

 . یددار

سرعت کار و  یشبه منظور افزا) Spectral Subset ینۀگز یقاز طر 6و  2، 4 یانتخاب باندها -

 ژئورفرنس کردن انتخاب شود(. یفقط برا یل،حجم کمتر فا
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 .Geogeraphic lat/lon  ینۀگز یقاز طر یاییمختصات جغراف یستمانتخاب نوع س -

  Warp ینۀگز یقاز طر یرتصو یرۀانتخاب محل ذخ -

 کرد. Loadآن را  توانیمد نظر ژئورفرنس شده و م یردر ادامه تصو -

شود. بعد از  یپ) ( در آن تا ۀرا نموده و رابط Band Math ینهگز Basic Tools یاز منو -

ADD TO LIST ینۀتوسط گز توانیکردن فرمول م Save کرد تا در  یرهدلخواه ذخ یردر مس، آن را

 اجتناب شود. یاز دوباره کار یندهدفعات آ

نرم افزار شروع به محاسبه  یدجد یلفا یرۀذخ یرو مشخص کردن مس 6و  4 یباندها یبا معرف -

 . کند¬ینموده و سطح پوشش برف، آب و ابر را مشخص م

شود و تمام  یجادپوشه ا یک یروهر تص یبرا یرقبل از شروع کار پردازش تصاو شود¬یم یهتوص -

 و ... Warp یلفا یرشود نظ یرهشود در آن پوشه ذخ یم یجادپردازش ا ینکه در ح ییها یلفا

نموده  یپتا Band Mathدر  (b4GT0.1از فرمول ) یاهیحذف پوشش گ یدر مرحله بعد برا -

 شود. یبه نرم افزار معرف 4و باند 

 شود. یپتا Band Mathدر  (b2GT0.11، فرمول )حذف ابر از برف یبعد برا ۀدر مرحل -

پوشش  یر)تصو یرز یرتصو یهشب یریفوق در تصو های¬مرحله بعد از ضرب فرمول یندر آخر -

 یرمرحله انجام شود، فرمول ز یک یمراحل فوق ط یتمام ینكها ی. براشود¬یسطح برف( نشان داده م

 شود:   یپتا  Band Mathدر

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

 یر. نظیدالزم قرار ده یحاتو تص یرایشمورد و ArcGISدر  توانیدیبه دست آمده را م یرتصو -

 هاسال یۀمورد مطالعه در فور ۀبرف در منطق ۀ( که مربوط به پوشش به دست آمد2( و )1) هایشكل

 .پوشش برف در قلمر پژوهش است یانگرماروشن ن ۀمحدود شود،می مشاهده که همانطور. 2015 و 2005

های کمّی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل ArcGISتوان در های مربوط به مساحت برف را میداده

 قرار داد.

 
 2005 ۀزار و بحرآسمان در فوریهای هزار، اللهپوشش برف در کوه -2شكل 

 

 شماره ارزش نام کیلومتر مربع مساحت

 0 25 بدون برف 19906.34
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 1 37 دریاچه 2.57

 3 200 برف 7674.12

 2005:مساحت قسمت برفی منطقه مورد مطالعه،فوریه1جدول

 
 2015زار و بحرآسمان کرمان در فوریه های هزار، اللهپوشش برف در کوه -2شكل

 شماره ارزش نام کیلومتر مربع مساحت

 0 25 بدون برف 21566.97

 1 50 ابر 24.68

 2 200 برف 12687.89

 2015:مساحت قسمت برفی منطقه مورد مطالعه،فوریه1جدول

حاکی از وجود شرایط آب و هوایی خاص بوده کهه ممكهن    2015 و 2005ی هاسال دربرف  های وسیعوجود پهنه

هكتوپاسهكال(   1000اسی طبقات فوقانی جهو )تهراز   هواشن های بعد نیز تكرار شود. بررسی نقشهاست در سال

زای سودانلو و مدیترانه از یک سو و نزول پرفشار سرد سهیبری  های هوای بارانهمزمان تودهنشان از حاکمیت 

(CPاز سوی دیگر در بازه )هایی هوای ناپایدار ماندگاری بهه مهدت   های مورد بررسی بوده است. در چنین سال

های سهنگین و  تر، بارشتطوالنی در بیشتر ایام زمستان و بهار این سال بر منطقه حاکم بوده که در مناطق پس

توان ذخایر ، میبدست آمده نتایجبا توجه به  .تر، بارش برف را به همراه داشته استسیالبی و در مناطق مرتفع

ههای الزم را  ریهزی بینی نمود و سپس برنامهه فوریه را با تقریب خوبی پیش رود در ماهی حوضۀ آبخیز هلیلبرف

 .ن منابع ارزشمند آب شیرین انجام دادجهت کنترل و استفاده بهینه از ای

 
 2015هكتوپاسكال فوریه  1000نقشه تراز 
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 نتیجه گیری

در حال حاضر در اکثر تحقیقات ایرانی در حوزه سنجش از دور برف به طور کامل به شرح و بسط مواد و  

ری اشهتباهات و یها خطاههایی در    گیپردازند که این کار باعث ایجاد ابهامات و به دنبال آن شكلروش کار نمی

شود. پژوهشگر باید تمام اطالعات خود را با بیان علمی، مختصر اما جامع در پهژوهش خهود   تحقیقات بعدی می

کنند، با سردرگمی و ابهام مواجه بیاورد تا سایر محقّقان هنگامی که با موضوع مشابه به آن پژوهش مراجعه می

تحقیقاتی که به  حوزۀ سنجش از دور برف تعلق دارد و از تصاویر مهودیس   نشوند. این در حالی است که بیشتر

انهد و  اند از کدام یک از محصوالت مودیس استفاده کهرده اند؛ ذکر نكردهبرای پایش پوشش برف استفاده کرده

مها  ای آموزش فرآینهدها نیسهت، ا  اند. اگرچه هدف اصلی هیچ مقالهطی چه فرآیندی به اکتساب داده پرداخته

کند بلكه ممكن است باعث سردرگمی نویسهندگان  ها نمیروش تحقیق مبهم نیز نه تنها کمكی به توسعۀ مدل

 بعد از خود باشد.

های از دسهت  به این دلیل که کمترین داده MOD10A2دهد محصول بندی این تحقیق نشان میجمع

گیری مساحت پوشهش  استفادۀ بهتری در اندازهرفته را دارد و اثر آلبیدو نیز روی این تصاویر کمتر است، مورد 

ههای  سازی و فیلترگذاری به منظور حذف سایر عهوارض و پدیهده  برف را دارد. از طرفی در این تصاویر تفكیک

-صورت گرفته است. به همین دلیل بهترین شاخص مناسب اندازه  NDSIسطحی )نظیر ابرها( در قالب شاخص

ها مقرون به صرفه تر است. با توجه بهه  ظ هزینه نیز نسبت به سایر شاخصباشد که از لحاگیری پوشش برف می

های آبخیز که در شرایط حاضر، امكهان احهداث ایسهتگاه    اهمیت میزان بارش برف آنهم در مناطق مرتقع حوزه

 .هواشناسی وجود ندارد، استفاده از این شاخص مناسب است

حاکی از وجود شرایط آب و هوایی خاص بوده کهه   2015 و 2005ی هاسال دربرف  های وسیعوجود پهنه

 1000اسهی طبقهات فوقهانی جهو )تهراز      هواشن های بعد نیز تكهرار شهود. بررسهی نقشهه    ممكن است در سال

زای سودانلو و مدیترانه از یک سو و نزول پرفشار های هوای بارانهكتوپاسكال( نشان از حاکمیت همزمان توده

ههایی ههوای ناپایهدار    های مورد بررسی بوده اسهت. در چنهین سهال   گر در بازه( از سوی دیCPسرد سیبری )

تهر،  ماندگاری به مدت طوالنی در بیشتر ایام زمستان و بهار این سال بر منطقه حاکم بوده که در مناطق پسهت 

بدسهت   یجنتابا توجه به  .تر، بارش برف را به همراه داشته استهای سنگین و سیالبی و در مناطق مرتفعبارش

بینهی نمهود و سهپس    فوریه را با تقریب خوبی پهیش  رود در ماهی حوضۀ آبخیز هلیلتوان ذخایر برف، میآمده

محاسهبۀ  و  های الزم را جهت کنترل و استفاده بهینه از این منابع ارزشمند آب شهیرین انجهام داد  ریزیبرنامه

 .بینی روناب سودمند باشدالی و پیشستواند در مدیریت خشکمساحت پوشیده از برف ارتفاعات می

 
   

   منابع فارسی
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و  MODISای  (. استفاده از تصهاویر مهاهواره  1394ع ) اوغلی،م؛ دالل شاد،م؛ صفری نژاد روشن،؛ حبیبایلدرمی، ع. 1

ای پژوهشهی فضه  -حوزۀ آبخیز بهار(، فصلنامۀ علمهی  :نقشه پوشش برف )مطالعۀ موردی ۀبه منظور تهی NDSIشاخص 

 .125-140، صص 50جغرافیایی، شمارۀ

 سطح بهرف بها اسهتفاده از تصهاویر     ۀ(. محاسب1393ع ) آبادی،حسن؛ نسیم زرنگ، ؛ع، طیبا ؛م مختاری، ؛م داداشی،. 2

های پیشرفته تحلیل فضایی سهنجش  نخستین همایش ملی کاربرد مدل. استان تهران( :موردی ۀمودیس)مطالع ۀسنجند

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد اسفندماه، 6و  5 یش سرزمین،در آما  GISاز دور و 

خواجهه   انههشگاه صههنعتی  . و تهیهه نقشهه پوششهی ایهران     MODIS معرفی سنجنده(. 1382) نایینی، ع صادقی. 3

 .بردارینقشهۀ نصیرالدین طوسی. دانشكد

بها اسهتفاده از تصهاویر سهنجنده      پوشش بهرف  ۀبرآورد دمای سطح برف و گستر(. 1390دوست، م )؛ وظیفهفتاحی، ا. 4

MODIS (صص 10، پیاپی 3 ۀشمار، 26 دورۀفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ، )های استان گلستانحوضه :موردی ۀمطالع ،

160-150. 

 ۀمهودیس در منطقه   ۀ(. پایش تغییرات پوشش برف بها اسهتفاده از تصهاویر سهنجند    1393صبور، ل ) ؛ح ،یرموسویم. 5

 .185، صص 35  ۀه جغرافیا و توسعه، شمارشمالغرب ایران، مجل
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بررسهی کمهی و کیفهی آب قابهل استحصهال در منهازل       ، 1397دستورانی، م. ت.،  -.48-60، صص 52ۀ شمار ،فاضالب

 .تهران ،اول و دوم اسفندماه، های سطوح آبگیر باران یش ملی سامانههفتمین هما، مسكونی
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