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استفاده از تصاویر ماهواره ای  MODISو شاخص  NDSIبه منظور تهیه نقشه پوشش برف (مطالعه
موردی حوضه آبخیز بهار)
تاریخ دریافت01/90/21 :

تاریخ پذیرش00/90/12 :

چکیده
تعیین سطح پوشش برف در حوضه های آبخیز بهعنوان یکی از پارامترهای مهم برفسنجی ،نقش مهمی در مطالعات
هیدرولوژی و اقلیمی دارد .در این تحقیق ،از طریق شاخص  NDSIبا اعمال آستانههایی به شناسایی و تفکیک
سطوح پوشیده از برف بهواسطه تصاویر سنجنده  MODISپرداختیم .با وجود شاخص  ٬NDSIبه منظور جلوگیری
از قرار گرفتن آب در گروه برف می بایست باند  242-278( 1نانومتر) بزرگتر یا مساوی  9/22باشد .بدین منظور
با اعمال آستانه  b2 <0/11سطوح برفی از سطوح آبی متمایز گردید و جهت جلوگیری از قرارگیری اشیاء تیره به
عنوان برف می بایست باند  545-585( 4نانومتر) بزرگتر یا مساوی  9/2باشد .در نتیجه با اعمال آستانه b4≤9/22

 -2دانشیار گروه مرت ع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ٬دانشگاه مالیر ،ایران.

E-mail: ildoromi@gmail.com

 -1استاد گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ٬دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
 -0دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ٬دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
 -4استادیار گروه جغرفیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران.
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 NDSIبه طور متوسط کمتر از  19درصد خطا دارند.
کلید واژهها :الگوریتم نقشه برداری پوشش برف ،NDSI ٬MODIS ٬حوضه آبخیز بهار.

مقدمه
پوشش برف و تغییرات زمانی آن ٬پارامترهای اساسی در مطالعات هیدرولوژیکی و اقلیم شناسی در مناطق با عرض
جغرافیایی باال و متوسط میباشد (ژانگ و همکاران .)777 :1929،5برف یکی از اشکال مهم بارش در چرخه
هیدرولوژی مناطق کوهستانی بوده که در تامین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی به صورت جریانهای تأخیری در
فصول پرآبی و جریانهای کمینه در فصول کم آبی و تولید انرژی نقش ارزنده ایفا میکند (قنبرپور و همکاران،
 .)5994 :2024ذخایر برفی در باالدست کوهها الگوی رواناب فصلی پایین دست را تحت تاثیر قرار میدهد ،به
خصوص در مناطق با فصل تابستان خشک ،که درآن رواناب حاصله از ذوب برف/یخچال یک منبع اساسی برای
تأمین آب می باشد (یانگ 8و همکاران .)0 : 1995 ،آب حاصله از ذوب برف برف فصلی و یخچال های طبیعی منبع
تامین آب بیش از یک ششم از جمعیت جهان می باشد ،که ممکن است به علت بروز پدیده گرمایش کره زمین در
معرض خطر بیآبی باشند و بنابراین پایش سطح پوشش برف به منظور درك سیکلهای هیدرولوژیکی منطقهای مهم
میباشد (لی 7و همکاران .)122 :1992 ،مزایای مختلف دادههای سنجش از دور ،همچون امکان تهیه اطالعات در
مقیاسهای مختلف جهانی ،ملی و ناحیهای ،پوشش وسیع ،مقرون به صرفه بودن ،تولید اطالعات چند زمانه و
مواردی از این دست ،کاربردهای گوناگونی را برای دادههای سنجش از دور امکانپذیر ساخته است (حدادی و
همکاران .)04 :2022 ،از جمله این کاربردها تهیه نقشههای پوششی از جمله نقشه پوشش برف با استفاده از دادههای
سنجش از دور است .برای نخستین بار برفسنجی در سال  2089در شرق کانادا توسط ماهواره  TIROS- 1انجام
شد .پیشرفتهای اخیر در فناوری و تعدد ماهوارهها ،استفاده از دادههای ماهوارهای در بررسی پوشش برف را امری
حیاتی ساخته است (سیرگی 2و همکاران  .)289 :1990 ،سطوح برفی دارای تغییرات زیادی نسبت به زمان میباشد،
در نتیجه پایش آن نیازمند استفاده از تصاویری با قدرت تفکیک زمانی باال است .بهکارگیری نسبت بازتابندگی باند
5- Zhang
6- Yang
7- Li
8- Sirguey
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گرفت .این نسبت توسط سازمان فضایی ایالت متحده برای دادههای سنجنده  MODISو به نام شاخص پوشش
برف 0معرفی گردید .بهطور کلی این تکنیک اساس شناسایی برف و همچنین یخ در تصاویر ماهوارهای می باشد .در
مطالعات متعدد توانایی سنجنده  MODISدر استخراج سطوح پوشیده از برف به اثبات رسیده است به عنوان مثال
بالش29و پاراژك22به بررسی ارزش داده های سنجنده  MODISدرکالیبراسیون و اعتبارسنجی مدلهای هیدرولوژیکی
نیمه توزیعی بر مبنای مقایسه غیر مستقیم آب معادل برف شبیهسازی شده به وسیله مدل و دادههای پوشش برفی
سنجنده  MODISپرداختند؛ این آنالیز برای  242حوضه در استرالیا با استفاده از تصاویر سنجنده  MODISماهواره
ترا21و آکوآ20صورت یافت که نتایج نشان داد که دادههای تصاویر سنجنده  MODISکارایی مدلهای ذوب برف را
بهبود میبخشد (بالش و پاراژك .)149:1992 ،مائور و همکاران24مساحت پوشش برفی تولید شده از تصاویر
سنجنده  MODISرا با مساحت پوشش برفی تولید شده از تصاویر سنجنده  NOHRSCرا در شرایط بدون ابر
مقایسه نموند و دریافتند دقت سنجنده  MODISباالتر از سنجنده  NOHRSCمیباشد (مائور و همکاران1990 ،
 .)50:سالومونسون و اپل 25در مقاله خود به برآورد نقشههای سطح پوشش برف در حد زیر پیکسل از تصاویر
سنجنده  MODISبه کمک شاخص  NDSIپرداختند .این پژوهشگران کار خود را در سه منطقه مختلف شامل
آالسکا ،سیبری و کانادا انجام دادند .آنها ابتدا تصاویر با رزولیشن  599متر این سنجنده را مبنا قرار دادند و به کمک
شاخص  NDSIنقشههای سطوح پوشیده شده از برف را استخراج کردند .سپس به کمک تصاویر سنجنده ETM+

لندست با رزولیشن  09متر که به عنوان نقشه واقعیت زمینی در نظر گرفته شده بود .درصد پوشش برف در
9- NDSI
10- Blosch
11- Parajka
12-Terra
13- Aqua
14- Maurer
15- Salomonoson & Apple
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درصد پوشش برف برقرار گردید .نتایج نشان داد میانگین خطای مطلق این روش کمتر از  9/2می باشد .در انتها
چنین نتیجه گرفتند که رابطه مذکور قابلیت بسط و توسعه در مقیاس جهانی را دارد سالومونسونو اپل.)057 :1994 ،
ریگز 28و همکاران ثابت نمودند که توانایی نمایش برف توسط سنجنده  MODISدر باندهای منحصر به فرد و
قدرت تفکیک  599متری برتری معنیداری را نسبت به دیگر سنجندها نظیر  AVHRRو  SARدارد .چرا که نقشه
برفی حاصله از انعکاسهای دامنه طیفی نسبتا وسیع مبتنی بر آشکارسازی دقیق در مقیاسهای محلی و ناحیهای
دارای مزیتهای مشخصی است (ریگز و همکاران .)4 :1990 ،در مطالعهای که توسط گومز و همکاران صورت
گرفت دو روش برای تهیه نقشههای برفی شامل روش ترکیب خطی باندهای مادون قرمز و نور مرئی طیف
الکترومغناطیس بر پایه الگوریتم  NDSIو  NDVIمورد مقایسه قرار گرفت (گومز27و همکاران .)82 :1992 ،محققان
فوق نشان دادند که در مناطق با پوشش متراکم الگوریتم  MODISاز دقت بیشتری نسبت به روش ترکیب خطی
برخوردار می باشد .در تحقیق حاضر با توجه به برفگیر بودن حوضه آبخیز مورد مطالعه با استفاده از تصاویر
سنجنده  MODISبه استخراج سطوح پوشیده از برف برای روزهایی معین می پردازیم.
منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش زیر حوضهای از حوضه آبخیز قره چای (حوضه آبخیز بهار ) با توجه به شرایط مناسب برف گیری
آن با مساحت تقریبی  2499کیلومتر مربع به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد .این زیر حوضه در دامنههای شمالی
الوند بین عرض جغرافیایی  04درجه و  49دقیقه تا  05درجه و  29دقیقه شمالی و  42درجه و  7دقیقه تا  42درجه
و  7دقیقه شرقی واقع گردیده شده است (شکل .)2حداکثر و حداقل ارتفاع حوضه به ترتیب  0071متر در ارتفاعات
الوند و  2729متر در محل خروجی حوضه میباشد.
شیب عمومی منطقه جنوبغربی-شمالشرقی میباشد و بیش از  14مسیل عمده که شامل آبراهههایی با جریان
فصلی و دائمی میباشد ،در این زیر حوضه جریان دارد این آبراههها در قسمت مرکزی به هم پیوند خورده
ورودخانه اصلی زیر حوضه را تحت عنوان سیمینهرود ،تشکیل میدهد و این رودخانه از ناحیه شمالشرقی زیر
حوضه خارج شده و به رودخانه قرهچای میریزد .در پایین دست این زیر حوضه دشت همدان-بهار واقع گردیده
شده است ،به دلیل نقش این زیر حوضه در تامین آب آشامیدنی شهرستانهای همدان و بهار ،آب کشاورزی بهار ،و

16- Rigges
17- Gomes
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میباشد.

22

شکل :1موقعیت حوضه آبخیز مورد مطالعه

تصویر ماهوارهای مودیس
سنجنده  MODISیکی از پنج سنجنده مستقر بر روی ماهواره ترا میباشد که در سال  22دسامبر  2000به فضا
پرتاب گردید .این سنجنده هر  2الی  1روز یک پوشش کامل تصویری از زمین در  08باند طیفی (باندهای  2تا  7که
جز باندهای انعکاسی هستند و همچنین باندهای  19تا  10که جز باندهای تابشی هستند) با قدرت تفکیک مکانی
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دارای قدرت تفکیک زمانی باال ( 2الی  1روز( و قدرت تفکیک مکانی متوسط ( 159تا  )2999میباشد که این
خصوصیات برای مطالعات برف سنجی مورد نیاز می باشد .به همین دلیل ،سازمان فضایی ایاالت متحده به تعریف
شاخصی برای تعیین سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر  MODISپرداخته است و در این بین به منحنی طیفی
برف توجه نموده است .منحنی طیفی برف نشانگر انعکاس باالی برف در محدوده مرئی و انعکاس پایین آن در
محدوده مادون قرمز نزدیک میباشد (شکل  )1که در واقع نسبت نرمال شده باندهای مرئی و مادون قرمز ،اساس
تعریف شاخص جهانی پوشش برف توسط ناسا میباشد .در این تحقیق از باند 2تا  7سنجنده  MODISاستفاده
گردید که مشخصات آن در جدول ( )2ارائه شده است.

شکل  :2منحني انعکاس طیفي برف و ابر (جانسون)2 :2222 ،
جدول  -1مشخصات  7باند اول سنجنده ( MODISناسا)2212 ،
شماره باند

طول موج (نانومتر)

قدرت تفکیک مکانی

2

819-879

159

1

242-278

159

0

450-470

599

4

545-585

599

5

2109-2159

599

8

2812-2851

599

7

1295-1255

599
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روند پوشش برف
در استان همدان معموال اولین ریزش برف هر ساله در اوایل آذر ماه رخ میدهد ،و از سوی دیگر در اوایل فروردین
سال متعاقب آن ذوب برف اتفاق میافتد .با توجه به اینکه ،انباشت برف فقط زمانی شروع میشود که درجه
حرارت زمین در سه روز متوالی کمتر از صفر درجه سانتیگراد باشد (ژانگ20و همکاران .)790 :1929 ،مطابق درجه
حرارت ثبت شده (از  4ایستگاه هواشناسی) برای منطقه مورد مطالعه در فصل زمستان طی دوره زمانی - 1997
 ،1995نقشهبرداری پوشش برف برای سال آبی  ،1995-1998از اوایل دی ماه تا اوایل فروردین ماه سال بعد از آن
(شکل  ،0باال) و برای سال آبی  ،1998 - 1997از اوایل آذر ماه تا اوایل فروردین ماه سال بعد از آن انجام شد
(شکل  ،0پایین) .در نهایت با استفاده از تصاویر سنجنده  MODISو مدل رقومی ارتفاعی حوضه آبخیز بهار ،سطح
پوشش هر زون ارتفاعی با موفقیت استخراج شد.

شکل :2درجه حرارتهاي ثبت شده براي زمستان سال آبي ( 2222 -2222باال) و سال آبي ( 2222-2227پایین)

19 -Zhang
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این دادهها از تاریخ  2آذر ماه یعنی شروع بارش برف تا  27اردیبهشت ماه بررسی شدند که در این فاصله زمانی در
برخی از تاریخها سنجنده دچار اشکال شده و برداشتهای آن دارای اختالل بودند و به دلیل غیر راداری بودن
تصاویر این سنجنده و عدم عبور از ابر (امری19و همکاران )127 :1995 ،در مجموع  21گذر در این فاصله زمانی که
فاقد ابر بودند ،تهیه شد (جدول .)1برای آنالیزهای  RSو  GISاولین گام یکسانسازی مرجع جغرافیایی دادهها
میباشد ،تا بتوان آنها را با هم مقایسه نمود .با توجه به آسان بودن و سادهتر بودن روش پیدا نمودن موقعیت در
سیستم تصویربرداری  UTMاین سیستم برای تصاویر سنجنده  MODISمورد استفاده قرار گرفت (رایگانی:2025 ،
 . )079این دادهها پس از ورود به نرم افزار  ERDASبا انتخاب  15نقطه کنترل زمینی و با توجه به این موضوع که
در کلیه روشهای انطباق ،ارزش دادهها به هنگام ژئورفرنس تغییر میکند و تنها روش نزدیکترین همسایه میباشد
که ارزش دادههای ورودی به طور یکسان و همگون تغییر میکند .لذا جهت آنالیز و پردازش تصاویر ماهوارهای به
خصوص جهت تفکیک ابر و برف بهتر است از روش نزدیکترین همسایه استفاده گردد (میریعقوب زاده:2024 ،
 .)77بنابراین تصاویر در دسترس با روش نزدیکترین همسایه تصحیح هندسی شدند و به سیستم تصویربرداری
 UTMقاچ  00شمالی تبدیل شدند .خطای جذر میانگین مربعات تصحیح هندسی این تصاویر در جدول ( )0نمایش
داده شده است.
جدول  -2تاریخ دادههاي ماهوارهاي مورد استفاده از سنجنده
تاریخ تصویربرداری

تاریخ تصویربرداری

MODIS

تاریخ تصویربرداری

 27اردیبهشت 28

 22بهمن 24

 11فروردین 25

 17آذر 24

 22اسفند 24

 2آذر 25

 15دی 24

 5دی 25

 20آذر 25

 1بهمن 24

 19فروردین 25

 20اسفند 25

20 -Emre
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آمادهسازی تصاویر ماهوارهای سنجنده MODIS

استفاده از تصاویر ماهواره ای  MODISو شاخص  NDSIبه منظور تهیه نقشه پوشش برف..

MODIS

تاریخ

خطاي کل

 22دسامبر 1995

9/5200

 4مارس 1998

9/4101

 0آوریل 1998

9/0889

 18دسامبر 1998

9/100

 4دسامبر 1998

9/2097

 22آوریل 1998

9/9095

 02ژانویه 1998

9/9082

 4مارس 1997

9/9742

 7می 1997

9/58

 25ژانویه 1997

9/0402

اعمال شاخص  NDSIبر روی تصویر
 NDSIبه عنوان یک الگوریتم استخراج اتوماتیک برف به همراه مجموعهای از آستانهها بهکار میرود و به صورت
پیکسل به پیکسل محاسبه میگردد .این شاخص بر مبنای این حقیقت که برف دارای بازتابندگی باال در ناحیه مرئی و
بازتابندگی پایین در فروسرخ میانی میباشد (نولین و همکاران .)029 :1999 ،12جهت تشخیص برف از ابر و مناطق
فاقد برف استفاده میشود NDSI .شاخصی به هنجار است که از نسبت اختالف بازتابندگی باند مرئی ( b4باند چهار
سنجنده  )MODISو فروسرخ میانی ( b6باند شش سنجنده  )MODISتقسیم بر مجموع بازتابندگی در این دو باند
بهدست میآید (شکل ،4ب) .البته شاخص مذکور به گستره شرایط نوردهی غیرحساس بوده و نسبت به تاثیرات
اتمسفری قابل تنظیم می باشد .به بیان دیگر این شاخص فقط به مقادیر بازتابش در یک باند بستگی ندارد ،بلکه به

21- Nollin
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جدول  -2خطاي کل حاصل از تصحیح هندسي تصاویر ماهوارهاي سنجنده
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سنجنده  MODISنیز توسط رابطه  2محاسبه میگردد:
رابطه ()2
) NDSI= ( MODIS BAND 4 - MODIS BAND 6 ) / ( MODIS BAND 4 + MODIS BAND 6

با وجود شاخص  NDSIبه منظور جلوگیری از قرار گرفتن آب در گروه برف می بایست باند  1بزرگتر یا مساوی
 9/22باشد بدین منظور با اعمال آستانه  b1 <9/ 22سطوح برفی از سطوح آبی متمایز گردید و نیز جهت جلوگیری از
قرارگیری اشیاء تیره به عنوان برف باید باند 545-585( 4نانومتر) بزرگتر یا مساوی  9/2باشد (شکل ،4د).

شکل :4آشکارسازي سوح پوشیده شده از برف براساس شاخص  NDSIو آستانههاي تعریف شده در کل ایران

الف) تصویر ژئورفرنس شده .ب) .NDSIج) .NDSI>0.4د) اعمال  NDSIبه همراه آستانههای ذکر شده
ایجاد مدل رقومی ارتفاع و تهیه نقشههای پوشش برف
به منظور ایجاد نقشه پوشش برف ،نقشه مدل رقومی ارتفاع (شکل )7همراه با مرز حوضه آبخیز منطقه پس از یکسان
سازی سیستم مختصات با تصاویر طبقهبندی شده منطقه ،بر روی این تصاویر قرار گرفته و برش داده شد و پس از
مرحله آمادهسازی دادههای ماهوارهای ،سطح پوشیده از برف در هر تصویر در محدوده منطقه مورد مطالعه ،به دست
آمد .شکل  8نمونهای از نقشههای پوشش برف را نشان میدهد.
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میزان ارزش رقومی بازتابش پیکسلها نیز وابسته میباشد (رسولی و ادهمی .)15 :2028 ،این شاخص در دادههای

استفاده از تصاویر ماهواره ای  MODISو شاخص  NDSIبه منظور تهیه نقشه پوشش برف..

930

از آنجاییکه در ایران نقشهبرداری پوشش برف صورت نمیگیرد .بنابراین نمیتوان دقت تصاویر  MODISرا بدین
طریق سنجید ،بدین وسیله ما با تکیه به منابع مختلف که گویای دقت این تصاویر در تهیه نقشههای پوشش برف در
شرایط آسمان صاف می باشد ،به استخراج سطوح پوشیده از برف پرداختیم ،به عنوان مثال کالین و بارنت در نتایج
حاصل از بررسی نقشههای پوشش برف دادههای ماهوارهای سنجنده  MODISبا دادههای زمینی و مدلهای توزیع
برف ،در حوضهآبخیز ریوگراند دریافتند ،بیشترین خطای حاصل از این نقشهها مربوط به اوایل و اواخر دوره بارش
برف میباشد؛ همچنین ذکر نمودند ،دقت نقشههای پوشش برفی ماهوارهای حاصل از این سنجنده در شرایط بدون
ابر  9/22میباشد (کالین و بارنت .)094 :1990، 11یادآور میشود نقشههای پوشش برف حاصله به صورت صفر و
یک تهیه شده اند ،بدین معنی که هر نقشه شامل دو عرصه پوشیده از برف (یک) و فاقد برف (صفر) میباشد .نتایج
نهایی حاصله در جدول ( )4ارائه گردیده شده است .همچنین در شکل 7نمودار سطح پوشش استخراج شده به ازای
روزهایی معین ارائه شده است.
22- Klien & Barnet
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شکل :2مدل ارتفاعي رقومي منطقه مورد مطالعه
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شکل  :2نمونههایي از نقشه پوشش برف ( باینري :عرصه پوشیده از برف (سفید) و فاقد برف (سیاه)

استفاده از تصاویر ماهواره ای  MODISو شاخص  NDSIبه منظور تهیه نقشه پوشش برف..

مساحت پوشش
برف ()km2

تاریخ
تصویربرداری

مساحت پوشش
برف

()km2

تاریخ
تصویربرداری

MODIS

مساحت پوشش برف
()km2

تاریخ تصویربرداری

421/5

 22دسامبر 1995

2922/21

 02ژانویه 1998

228/07

 4مارس 1997

408/0

4مارس 1998

528/94

 4دسامبر 1998

248/79

 7می 1997

20/48

 0آوریل 1998

204/2

 22آوریل 1998

2121/10

 25ژانویه 1997

شکل  :7نمودار سطح پوشش استخراج شده از تصاویر سنجنده مودیس

نتیجهگیري
سنجنده  MODISبا دارا بودن باند مادون قرمز میانی و با ترکیب با باندهای مرئی میتواند برف را از انواع پدیدههای
ابر و زمین تفکیک نماید .با توجه به قدرت تفکیک مکانی نسبتا پایین تصاویر این سنجنده نسبت به تصاویر با قدرت
تفکیک باال مانند لندست فرآیند زمین مرجع بایستی با دقت باالیی صورت پذیرد .در روزهایی که تصویر در دسترس
بود ،برای تهیه تصویر برفدار میبایست پیکسلهای برفدار جدا میشدند .در این تحقیق از الگوریتم برفسنجی
ارائه شده توسط سازمان فضایی ایاالت متحده استفاده گردیده شد .شاخص پوشش برفی به دلیل در نظر گرفتن
اختالف طیفی ما بین پدیدههای با بازتابش نزدیک به برف مانند ابر الگوریتم قابل قبولی را ارائه میدهد .از جمله
عواملی که موجب تغییرپذیری شاخص  NDSIمیشود ،تغییر در برآورد سطح تحت پوشش برفی حاصل از شاخص
در اندازه دانههای برف است .همچنین تغییر در زاویه دید سنجنده و درجات روشنایی برف ناشی از ناهمسانی
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جدول  -4مساحت پوشش برف استخراج شده از تصاویر سنجنده
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پژوهشگران نشان داد که تغییرات سطح پوشش برف و شاخص پوشش برفی به صورت معنیداری به یکدیگر
وابستهاند ،بهویژه زمانیکه به صورت منطقهای و در سطح وسیع مورد استفاده قرار میگیرد (مطالعه کالین و همکاران،
 .)097،1990از مزایای شاخص  NDSIاین است که این شاخص خطاهای سیستماتیک موجود در دادههای باندها را
از بین میبرد ،در حالیکه سنجنده همچون  AVHRRبه علت فقدان باند مادون قرمز میانی فاقد این توانایی میباشد.
با توجه به شرایط اقلیمی حوضه مورد مطالعه بیشترین مساحت تحت پوشش برف در ماههای دی تا اسفند می-
باشد ،به طوریکه در فاصله زمانی مذکور بیش از  09درصد حوضه پوشیده از برف میباشد و این بیانگر صحت و
کیفیت نقشه های حاصله از تصاویر سنجنده  MODISو الگوریتم نقشه برفی میباشد .با توجه به هزینههای باال در
ساخت و تجهیز ایستگاهای برفسنجی در ارتفاعات و مناطق صعبالعبور ،میتوان از این دادهها در کنار دادههای
ایستگاههای زمینی در پروژههای مرتبط با منابع آب استفاده نمود .البته به منظور شناسایی پوشش برف از سایر
عوارض و مدلسازی آن در سطح حوضههای آبخیز ،دادههای ماهوارهای کافی و دقیق باید در اختیار متخصصان قرار
گیرد .در زیر حوضه مذکور سنجش سطح پوشش برف با شاخص  NDSIو آستانهگذاریهای الزم امکان پذیر
گردید و در مطالعات متعدد اذعان گردیده است که استفاده از شاخص  NDSIتفکیک پوشش برف را از سایر پدیده-
ها امکان پذیر میسازد .در کل میتوان اذعان نمود امروزه پایش دقیق منطقی سطح پوشش برف در حوضههای -
آبخیز به صورت به هنگام امکان پذیر گشته و از این طریق امکان کنترل و استفاده بهینه از منابع آب میسر میباشد از
نقشه سطح پوشیده از برف تهیه شده توسط سنجنده  MODISمیتوان در کاربردهای مختلفی ،استفاده کرد به عنوان
مثال با بررسی چندین نقشه در طی دورههای بلند مدت ،بررسی تغییرات اقلیمی و انرژی بودجه تابشی زمین قابل
انجام است (جمیل بات .)0708 :1994 ،10همچنین برای انتخاب مکان مناسب به منظور احداث مکانهای تفریحی
مانند پیستهای اسکی میتوان از این نقشهها به همراه نقشه توپوگرافی منطقه استفاده نمود و زمان شروع و خاتمه
برف در اینگونه مکانها را تعیین نمود.

23- Jamill But
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پوشش برف و تغییر شرایط جوی میتواند در تجزیه طیف توسط شاخص پوشش برفی خطا ایجاد نماید .نتایج
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.. به منظور تهیه نقشه پوشش برفNDSI  و شاخصMODIS استفاده از تصاویر ماهواره ای
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