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ماهواره لندست در پایش سطح کارگیری همزمان تصاویر سنجی افزایش دقت سنجنده مودیس با بهامکان عنوان:

  پوشش برف

 جزی، هدا ذوالفقارنژادخلیل قربانی، محمد عبدالحسینی، میثم ساالری نویسنده)گان(:

 

  49-331-16  با شماره شناسهطرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 ، مودیس  8 کاوی، درخت تصمیم، لندستاستان گلستان، برف، داده هاي کلیدي:واژه

 49-331-16 شماره:

 33/63/6341 تاریخ:

 علمی هاي کوتاهیافته
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 رح مساله(ه )شمقدم

 برف هیدرولوژیکی برآورد پارامترهای در فیزیوگرافی و توپوگرافی هایویژگی تنوع تأثیر مناسب، دسترسی عدم

 ها، ضرورت کاربردآن گیریاندازه بودن اینقطه ماهیت و مناطق مرتفع در هواشناسی هایایستگاه بودن ناکافی و

 کوهستانی هایحوزه در برف سنجش و گیریدر اندازهرا  رسنجیدو هایداده تحلیل جمله از مستقیمغیر هایروش

 توان سطحمی موجود هایالگوریتم کاربرد و ایماهواره تصاویر از استفاده با دهد.می نشانآن  تغییرات شناخت و

له در تعیین پوشش برف أترین مسباید در نظر داشت که مهم نمود. استخراج مناسب دقت با را برف پوشش تحت

باشند و این امر استفاده از هایی است که قادر به تعیین سطح پوشش برف در بازه زمانی کوتاه میاستفاده از روش

ترین اشکال در استفاده از این تصاویر، نماید. اما مهمهایی با قدرت تفکیک زمانی روزانه را ملزم میتصاویر سنجنده

دلیل عدم تشخیص اد خطای باال در تعیین سطح پوشش برف بهپایین بودن قدرت تفکیک مکانی بوده که سبب ایج

ای دست توان به رابطهگردد که آیا میحال این سوال مطرح میشود. دقیق برف در مقیاس پیکسل این تصاویر می

 صورت روزانه اما با تفکیک مکانی مناسب برآورد نمود؟ د پوشش برف را بهصیافت که بتوان در

 هاترین یافتهمهم

دهنده قابلیت باالی مدل تصویر لندست نشانحاصل از های برفی بندی پیکسلنتایج کالسه ،در این پژوهش

اسبه شده از طرفی با مقایسه نقشه درصد پوشش برف مودیس محبود. های برفی در شناسایی پیکسل C5درختی 

که در بسیاری از مناطق با پوشش برفی، ، مشخص گردید NDSIشاخص  ازاستفاده  برابربر پایه تصویر لندست در 

با دقت باالیی درصد پوشش برف مودیس را  M5مدل  همچنین. باشدها نمیقادر به شناسایی آن NDSIشاخص 

 د.نباشدر تعیین سطح پوشش برف می ییهای درختی دارای کارایی باالمدلدهد که نشان میمحاسبه نمود 

 اهمیت موضوع

های زمینی، کاری سخت، اساس برداشت های زمینی مانند سطح پوشش برف در سطح وسیع برپدیدهپایش 

ای و دلیل پوشش وسیع منطقهای بهباشد. از اینرو استفاده از تصاویر ماهوارهپرهزینه و در عمل غیرممکن می

ها این زمینه وجود دارد برآورد دقیق پدیدههایی که در با توجه به محدودیت .ها رو به گسترش استهمزمان پدیده

تر های جدید بتوان یه نتایجی که با واقعیت نزدیکهای نوین و ایدهکار بردن روشنیازمند تمهیداتی است تا با به

قبول از مسائل مهم مهندسی و مدیریت منابع آب های برفی با دقت قابلروزانه پوششاست دست یافت. پایش 

شود و های ذوب برف و بارش رواناب استفاده میها از جمله مدلکه از نتایج آن در بسیاری از مدلریطوباشد، بهمی

 دهد.تاثیر قرار میتحت ها راتواند نتایج این مدلن میآدقت در برآورد 
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

و  QUESTو  C5 ،CHAIDالگوریتم درخت تصمیم، شامل  بندی پوشش برفی با استفاده از چهارطبقه

 تدا استفاده از باند یک تا هفت، حال دوم استفاده از باند یک تا هفت بها، ابراساس چهار حالت استفاده از باند

و سرانجام استفاده از هر  NDVI، حالت سوم استفاده از باند یک تا هفت به عالوه شاخص NDSIبه عالوه شاخص 

 های آموزشی و آزمون اجراء شد. برای داده NDSIو  NDVIهای ند و شاخصهفت با

 

   هامدل
 های مدلورودی

 باند و دو شاخص ذکر شده NDSI 7 و 7تا  6باندهای  NDVIو  7تا  6باندهای  7تا باند  6باند 

C5 
 19/48 19/47 94/49 77/47  آموزشی

 97/49 17/89 38/89 16/71  تست

CHAID 
 39/88 84/87 71/87 91/88  وزشیآم

 18/89 17/89 98/87 98/89  تست

QUEST 
 99/88 97/74 34/87 99/87  آموزشی

 69/89 66/89 99/87 33/83  تست

 

 توان چندین نکته را مدنظر قرار داد: میبا مقایسه دقت تعداد و نوع باندهای ورودی 

های ها، شاخصدر کاهش خطا موثر باشد، بویژه زمانیکه ورودیتواند های مدل میالف( باال بردن تعداد ورودی

 ها از یکدیگر باشند. قدرتمندی در تفکیک پدیده

هایی نظیر جنگل و زمین بایر از سایر به مدل سبب باال بردن قدرت تفکیک پدیده NDVIب( وارد کردن شاخص 

 شود.ها میپدیده

 جنگل به دلیل بازتابندگی مشابه برف و گیاه در ناحیه -های مختلط برفدر پیکسلباید در نظر داشت که 

باشد. زیاد می NDVIمیزان  در تغییرات کهحالی در افتدمی اتفاق NDSIدر  کمی تغییرات میزان میانی فروسرخ

شود.  برف استفاده فاقد و برف دارای هایجنگل جداسازی جهت تواندمی NDSIو  NDVIدر  تغییرات بنابراین

های زیادی از منطقه مورد مطالعه در مناظق جنگلی سبب افزایش دقت مدل برآورد شده در بخش قرارگیری

توجه دیگر این است که گردیده است. نکته قابل NDSIو  NDVIهای باند لندست و شاخص 7استفاده همزمان 

مقادیر آموزشی  سبب کاهش خطا بین NDSIو  NDVIهای افزایش تعداد باندهای ورودی و اضافه نمودن شاخص

  مدلسازی شده است.
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