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Abstract 
 

Introduction  
North Karun Basin is one of the snow-covered regions of Iran and its snowfall has a great role in the water supply situation in 
the central and southern regions of the country. In this research, an attempt has been made to investigate the changes in the 
snow-covered surface in the study basin. Access to this information in high and impassable areas is possible only with the 
help of remote sensing techniques. The MODIS sensor has multiple spectral bands, but the ETM+ sensor has a better spatial 

resolution. The purpose of this study is to monitor, compare and map snow-covered areas by MODIS and ETM+ data in the 
northern part of the Karun Basin.  

Materials and Methods 
The research has been conducted in the northern part of Karun Basin, as one of the snowy areas in Iran. This area is 

geographically between 31° 19' 9'' to 31° 39' 17'' northern latitude and 49° 33' 56'' to 51° 54' 23'' eastern longitude. The study 
basin is over 14802 square kilometers, about 90% of Chaharmahal and Bakhtiari Province and 23% of Karun Basin. The 
height of the study area is changing between 800 m at Karun No. 4 dam to 4440 m at the Peak of Zard Kooh Mountain. The 
satellite data included MODIS and ETM+ sensors over a period of 15 years (2000 to 2015) used to calculate NDSI. The 
satellite pass-times were at Julian day number 360, 333, 365, 355, 360, 363, 331, 350, 336, 355, 342, 345, 363, 334 and 1. 

Results and Discussion  

The minimum and maximum snow-covered areas produced by MODIS in 2010 and 2013 were 107,295 and 1,364,118 ha, 
respectively, and for ETM+ sensor, were 128,758 and 1,090,580 ha, in 2010 and 2006, respectively. The snow-covered areas 
estimated by MODIS in 14 dates were more than the corresponding values for ETM+. The exception was 2011 when the 
snow-covered area in the ETM+ was greater than MODIS (3067 ha or 1.36%). Based on the results in 15 years, the MODIS 
sensor overestimated the snow-covered area equivalent to 26.95% compared to ETM+. In a small snow-covered area, 
deviation from the 1:1 line was small but, by increasing snow-covered area, deviation increased. The overall difference in 

snow pixels in the 15 years between the two sensors was 26.95%. As MODIS pixels are 500 by 500 m, and ETM+ pixels are 
30 by 30 m, the size of the pixels in ETM+ resized to 500 m by resampling method in which to use same pixel size for 
another comparison. After resampling, the slope of the regression line slightly dropped. However, there are no-significant 
differences. Using data from MODIS and ETM+ sensors had a good performance to monitor spatio-temporal and map snow-
covered surfaces in North Karun Basin.  

Conclusion  

Due to spatio-temporal frequency in obtaining MODIS imageries via internet freely in temporal resolution of eight-days and 
one-day, and also at very wide area coverage, short-time monitoring is possible for hydrological studies, forecasting and 
flood warning. On the other hand, the ability and better spatial resolution of ETM+, small snowy fields could be estimated 
and mapped better than MODIS. Although it may be need to mosaic several ETM+ imageries to cover wide areas. However, 
paying attention to geographical characteristics and time of the study area, end user decides to choose one or both sensor 
data. 
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و  MODIS یها سنجنده یها  با استفاده از داده NDSI ییراتتغو مقایسه  یشپا

ETM+ یکارون شمال آبریز ۀدر حوض یمنظور برآورد پوشش برف به 
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 شهرکرد، ایران ی،کشاورز یجآموزش و ترو

 شهرکرد، ایرانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر،  کارشناس 2

 
 چكیده 

و  یطق مرکزمنا آبیمنابع  تأمین یتدر وضع یادیز یارآن، نقش بس یکشور بوده و نزوالت برف گیراز مناطق برف یکی ی،کارون شمال یزآبر ۀحوض
اطالعات در  ینبه ا یابیدست. شد یبررس یقمورد تحق حوضۀاز برف در  یدهسطح پوش ییراتشده است تا تغ یپژوهش سع یندر ا. کشور دارد یجنوب

 ETM+ ۀدسنجن یمتعدد، ول یفیط یباندها یدارا MODIS ۀسنجند. است یرپذ سنجش از دور امکان یکالعبور، تنها به کمک تکن مناطق مرتفع و صعب
 دۀدر محدو ETM+و  MODIS یها سنجنده یها برف از داده یبند و پهنه یسهمقا، پایش، تحقیق ینهدف از ا. ی استبهتر یمکان فکیکقدرت ت یدارا

که  دادشان ن 2212تا  2222سال  ازاز برف  یدهبرآورد سطوح پوش یجنتا. ایران است گیر برف یاز نواح عنوان یکی بهکارون  یزآبر ۀحوض یبخش شمال
 ۀپوشش برف از دو سنجند ییراتتغ ینب یکبه  ۀ یکرابط. داشت ETM+ ۀدرصد نسبت به سنجند 52/22معادل  برآوردی یشب MODIS ۀسنجند

 یاندک یزانم خط به یباما ش یش،از برف، انحراف از خط برازش، افزا یدهسطح پوش یشمجدد نشان داد که با افزا یبردار پس از نمونه یکدیگرنسبت به 
 ی،زمان های یشدر پا یخوب ییکارآ ETM+و  MODIS یها نشان داد که سنجنده یجنتا ی،طور کل هب(. 9213/1در مقابل  9125/1)است  یافتهکاهش 

از  رهتاز برف را ب یدهکوچک پوش های یدانم تواند یم ETM+سنجندۀ مناسب  یمکان یکاز برف دارند، اگرچه تفک یدهسطوح پوش یبند و پهنه یمکان
 .یدنما یبند زده و پهنه ینتخم MODISسنجندۀ 
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 مقدمه -1 

از برف بوده  یده، همواره پوشینزم ۀکل سطح کردرصد  92از  یشب
 Nolin) دهند یتشکیل م یدائم های یخچالدرصد را  12که حدود 

and Dozier, 2000). کره  یمدرصد ن 32از  یشب یگرد یاز سو
بر اساس آمار . است از برف یدهدر فصل زمستان پوش یزن یشمال

 یها درصد آب 20و  یسطح یها درصد آب 22حدود  ،موجود
 ,Mashayekhi)شود  یم یناز ذوب برف تأم یرانا یرزمینیز

1990) . 
در مناطق غرب و شمال غرب کشور، برف حاصل از 

های فصلی و  ای در ایجاد جریان های زمستانی، نقش عمده شبار
دائمی برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی و غیرکشاورزی در 

 ۀبرف در چرخ. (Zeynali et al., 2021)کند این منطقه ایفا می
از  یدهسطوح پوش یشبوده و پا یتحائز اهم یاربس یدرولوژی،ه

 محصوالت یدو تول یآب یازن ینمختلف مانند تأم یها برف از جنبه
، برآورد رواناب حاصل از ذوب (Rango et al., 2000) یکشاورز
رطوبت خاک و آب  ین، تأم(Marsh and Woo, 1985)برف 

 یستیتور یها ، جاذبه(Zhang et al., 2017)ها  و رودخانه یاچهدر
خاک  یش، فرسا(Schneebeli, 2002)و اطالع از خطرات بهمن 

(Larney and Timmerman, 2001) ماکرو  یتبر جمع یرو تأث
 ;Cline, 1997; Gerland et al., 1999) ها یکروارگانیزمو م

Mir Yaghoobzadeh and Ghanbarpour, 2010; 

Vafakhah et al., 2011) برآورد  این،بنابر. است یتحائز اهم
ترین منابع  ز مهما یکی عنوان بهآن،  یبند پوشش برف و پهنه

یقلمداد م ضروریآب شیرین در مناطق کوهستانی،  ۀکنند تأمین
در . (Donmez et al., 2021; Shayan et al., 2017)شود 

تأثیر می یزها ن عین حال، پوشش برف بر کیفیت آب در رودخانه
در اما، تعیین پوشش برفی،  .(Parajka et al., 2001)گذارد 

 یکبه کمک تکن یربرداریتنها از روش تصو ،مناطق مرتفع
اطالعات  ینا ینیبرداشت زمزیرا . است یرپذ سنجش از دور امکان

بوده  یسنج برف های یستگاهاز ا یوستهبه هم پ ۀشبک یکزمند یان
. یستمقدور ن یو هم از نظر اقتصاد ییکه هم از لحاظ اجرا

 یو بررس یو سنجش برف در مناطق کوهستان یریگ اندازه
بودن  یدلیل ناکاف به یممستق یها آن با روش ییراتتغ
 یرناممکن بوده و استفاده از تصاو یهواشناس های یستگاها

از برف راهکار  یدهبرآورد سطوح پوش های یتمو الگور یا ماهواره
 . (Porhemat, 2002)است  یمناسب

ازتاب و ب یمرئ یفط ۀدر محدود یدشد  بازتاب یبرف دارا
است  یکمادون قرمز نزد یها در محدوده و طول موج یفضع

(Wiscombe and Warren, 1980; Warren, 1982) .ینچن 
از برف و  یدهپوش های یکسلپ یصباعث تشخ یفیط یها مشخصه

 شده است یو مکان یآن با دقت قابل قبول زمان یبند طبقه
(Drewry, 1986; Dozier, 1989) . سنجش از دور با توجه به

ی و زمانی با وضوح مکان را وسیعیتواند مناطق مزیتی که دارد می
این . (Manickam and Barros, 2020) نمایدباال، رصد 

گیری کمی خصوصیات فیزیکی برف و  تکنولوژی توانایی اندازه
گیری زمینی  دسترس، که اندازه آب در مناطق دورافتاده و غیرقابل

کند قیمت و خطرناک باشد را فراهم می ممکن است گران
(Custodio et al., 2016) .توان گفت در بنابراین، می

توان از هایی که فاقد آمار دقیقی از پوشش برف هستند می حوضه
این تکنولوژی برای استخراج پوشش برفی استفاده کرد 

(Haghizadeh et al., 2020) . 
پوشش برف  یشپا ینۀمطالعات متعددی در زم یزن یراندر ا

توان یای انجام شده است که از آن جمله م ماهواره یرتصاو یلۀوس به
 یرخود تأث ۀدر مطالع Porhemat and Saghafian (2007)به 

سطح تحت  یینای در تع اطالعات ماهواره یریپذ یکقدرت تفک
 ۀمنظور سنجند ینبد. قرار دادند یپوشش برف را مورد بررس

AVHRR ۀماهوار NOAA معادل  یاسم پذیری یکبا قدرت تفک
با قدرت  Landsat ۀماهوار TM ۀمتر و سنجند 1222

در . شدند یسهتخاب و مقامتر ان 2/26معادل  یاسم یریپذ یکتفک
عمق برف با  ۀرابط یلبه تحل (Sharifi et al., 2008) ۀمطالع

های کوچک کارون  از سرشاخه یکیکه  یصمصام ۀارتفاع در حوض
عمق برف در  ییراتتغ یمطالعه بررس یناست، پرداخته و در ا

نقطه انجام  226عمق در  یریگ اندازه یقارتفاعات مختلف را از طر
انجام شد، از  Faizizadeh (2019)ای که توسط  در مطالعه. دادند

برای برآورد عمق برف و از تصاویر  Sentinel A1 ۀتصاویر ماهوار
 1(NDSI) و شاخص تفاضلی نرمال شده برف Landsat 8 ۀماهوار

 .برآورد سطح پوشش برف استفاده شد یبرا
با استفاده از  Haghizadeh et al. (2020)در پژوهش 

NDSI  سطح پوشش برف بر تصویرLandsat 8 دلیل قدرت  را به
شاخص را  این تفکیک مکانی باالی این سنجنده استفاده کرده و

 SRM2عنوان ورودی در مدل هیدرولوژیکی رواناب ذوب برف  به
 یقدر تحق. سازی رواناب مورد استفاده قرار دادند شبیه یبرا
(Kadkhodaei et al. (2020  سنجندۀ به کمک تصاویر

MODIS  و با استفاده از الگوریتمSnow Map  وNDSI  سطح
 Donmez etدر پژوهش . پوشش برف از برف را برآورد کردند

al. (2021) سنجندۀ های  به کمک دادهMODIS  وLandsat 

. شدای ترکیه اقدام  مدیترانه ۀدر منطق ، به بررسی پوشش برف8
 Landsatهای  به این نتیجه رسیدند که این شاخص بر داده ها آن

این سنجنده بهتر عمل میدلیل قدرت تفکیک مکانی باالی  به
 های یخچالپوشش برف در   ۀنقش Afifi( 2021) یقدر تحق. کند

 یراحمد با استفاده از تصاو یرو بو یلویهزاگرس، در استان کهک

                                                
1 Normalized Difference Snow Index 
2 Snow Runoff Model 



 01                                                                              ...                 و MODIS یها سنجنده یها  با استفاده از داده NDSI ییراتتغو مقایسه  یشپا

MODIS پهنه ینآن به تخم یجدست آمد و با استفاده از نتا هب  
 یرتصو یکقدرت تفک یقتحق یندر ا. ذوب برف اقدام شد

MODIS روش  یلهوس هبResampling  از . شد یلمتر تبد122به
 Ghorbanzadeh توان به یم یلقب یناز ا یگرجمله مطالعات د

Kharazi et al. (2007); Rasouli and Adhami (2007); 

Dini et al. (2008); Raigani et al. (2008 a,b) اشاره نمود .
برف پوشش  یبند و پهنه  یسهمقاپایش،  ،تحقیق نیهدف از الذا، 

بخش  ۀددر محدو ETM+و  MODIS یها سنجنده یها از داده
( 2212تا  2222)ساله  12 ۀطی دورکارون  یزآبر ۀحوض یشمال
 .است

 

 هاروش و مواد -8
 مورد مطالعه ۀمنطق -8-1

کارون که یکی از  یزآبر ۀحوض یتحقیق در بخش شمال این
 بررسی مورد منطقۀ. شد انجام است، ایران در رگی برف ینواح

. رودخانه کارون را در بر دارد اصلی های قسمت اعظم سرشاخه
درجه  91بین عرض شمالی  ۀاین ناحیه از نظر جغرافیایی در فاصل

 99درجه و  35 شرقیو طول  یقهدق 95درجه و  91 تا یقهدق 15و 
(. 1شکل ) قرار گرفته است دقیقه 23درجه و  21تا  دقیقه

درصد  52و  لوده مربع کیلومتر 13622 بر بالغ حوضه این مساحت
 ۀدرصد از حوض 29بختیاری و و از مساحت استان چهارمحال 
متر در  622ارتفاع این منطقه از . کارون در آن واقع شده است

متر در قلل زردکوه متغیر  3332محل جایگاه سد کارون چهار تا 
مربوط به  یا عات ماهوارهپژوهش از اطال یندر ا. است

ساله  12 یزمان ۀباز یکدر  ETM+ و MODIS یها سنجنده
 ۀشمار گذر ماهواره به یدر روزهاترتیب  به( 2212تا  2222)

، 922، 991، 929، 922، 922، 922، 999، 922برابر با  یوسیژول
 . استفاده شد 1و  993، 929، 932، 932، 922، 992

 
 

 
 یکارون شمالموقعیت حوضه  -1شكل 

Figure 1- Location of North Karun Basin 

 

  NDSIشاخص پوشش برف  -8-8

 ی،بند مانند دانه یاز برف به عوامل یدهسطوح پوش یبازتابندگ
 یۀبرف، زاو  یسطح، عمق و مقدار ناخالص یشکل، مقدار آب، زبر

 ماندگاری یشبا افزا. بازتاب وابسته است یۀو زوا یدیفرود خورش
و مادون قرمز  یمرئ یفط ۀآن در محدود یتابندگ یزاناز م ،برف
برف و  ۀو انجماد دوبار وبکه علت آن را ذ شود میکاسته  یکنزد

. (Barton et al., 2000)دانند  یبرف م یبند دانه یشلذا افزا
 یبرف یها که باعث اختالف در بازتاب یفیط  یژگیو ینتر مهم

و مادون قرمز است  یمرئ یفط یها تفاوت در محدوده شود، یم
 . شود یم یبررس ینابر و زم ،برف یها بازتاب یکه با بررس

برف در باند مادون قرمز و بازتاب باال در  یینبازتاب پا علت به
 ییکارآ یسطوح برف یصتشخ یبرا NDSIشاخص  ی،مرئ یباندها

 ینقع نسبت بدر وا NDSIشاخص پوشش برف . دارد یخوب
 Dozier, 1989; Hall et) یمادون قرمز و مرئ یفاختالف دو ط

al., 1998) یها از روش یگرد یشاخص مانند تعداد ینا. است 
 Hall et) دهد یرا کاهش م یاثرات اتمسفر فی،یط یریگ نسبت

al., 2001). بر اساس پژوهش Hall et al. (2000)  محاسبه
 : شده است یانب 1ی کل ۀصورت معادل به NDSIشاخص 

(1) 
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 یها در طول موج 1مربوط به بازتاب rSWIR و rGreenمعادله  یندر ا
با  NDSIشاخص . نانومتر سنجنده هستند 2/1نانومتر و  22/2

 یو برا 2 رابطۀصورت  به MODISسنجندۀ  یاستفاده از باندها
 :شوند یم یانب 9 رابطۀصورت  به ETM+سنجندۀ  یباندها

(2) 
 

 

(9) 
 

از  یدهپوش 3/2با  یمساو یابزرگتر  NDSI یدارا های پیکسل
فاقد  های یکسلعنوان پ تر باشند به کم 3/2که از  یبرف و در صورت

در  یگرد یانیبه ب(. ینریبا یا ییقالب دودو) شوند یم یابیبرف ارز
شده باشد،  دهیبا برف پوش یکسلدرصد هر پ 22که  یصورت

NDSI  از برف شناخته  یدهبرآورد شده و پوش 3/2آن حداقل
به  یکنزد NDSI یدارا ،آب های یکسلپ یگراز طرف د. شود یم
آب از  یکتفک یمناسب برا یبند طبقه یک یستیبوده و با 3/2

تر از  کم یبازتاب یچون آب و برف هر دو دارا. یردبرف انجام پذ
 2در باند  یکسلیکه پ یلذا در صورت ،هستند 2درصد در باند  11
 3/2تر از  هم بیش NDSIدرصد و مقدار  11از  یشب یتابش یدارا

. شود یاز برف در نظر گرفته م یدهپوش یکسلداشته باشد، آن پ
درصد  12تر از  کم یزن 3که بازتاب باند  یعبارت بهتر در صورت به

شد عنوان برف در نظر گرفته نخواهد  به یکسلباشد، آن پ
(Cline, 1997). 

اما در  ،باال بوده NDSI یدارا ی،برف کامالً های یکسلپ
 NDSIمقدار ( ها یدهپد یرهمراه سا برف به)مخلوط  های یکسلپ

 های یکسلپ یتعداد فراوان ی،در مناطق جنگل. کند یم یداکاهش پ
 ینحل ا یشده که برا یشناسائ 2/2تر از  کم NDSIبا  یبرف

 یها از شاخص هبا استفاد ها یکسلوأمان پت یبند مشکل از طبقه
NDSI  وNDVI از . شود یپوشش برف استفاده م یینتع یبرا

 NDVI یدارا ی،با پوشش جنگل های یکسلپ یگر،طرف د
در  ینهستند، بنابرا یجنگلیرغ های یکسلبا پ یسهدر مقا یباالتر

برف از  یصتشخ یتماصالح و بهبود الگور یبرا یمناطق جنگل
 2شکل . شود یاستفاده م NDVIهمراه  به NDSI تر یینپا یرمقاد

 .دهد یرا نشان م یپردازش یاتنحوه انجام عمل
 

 MODIS های داده -8-3

 2فعال یعو توز یومرکز آرش یقاز طر MODIS و برف یخ تصاویر
(NDAAC) 9و برف یخ یها داده یمربوط به مرکز مل (NSIDC) 

 2222سال  ژوئیهو از  Terra ۀماهوار یبرا 2222از سپتامبر سال 
 MOD10A2 یرتصاو یها داده. وجود دارد Aqua ۀماهوار یبرا

                                                
1 Reflectance 
2 NASA Distributed Active Archive Center. 
3 National Snow and Ice Data Center. 

با  ینوارهائ هروز و مربوط ب هشت یبا دقت زمان MyD10A2و 
 یستممتر و س 222 یبا دقت مکان یلومتر،ک 1222در  1222ابعاد 

با  هائی یسکلها مشتمل بر پ داده کل . ینوسی هستندپروجکشن س
از برف  یدهبوده و سطوح پوش( روزه هشت)برف  یپوشش حداکثر

 NDSIنقشه برف که از  یتمهر دو سنجنده بر اساس الگور یبرا
در واقع . (Hall et al., 2002)شوند  یم یدند، تولک یاستفاده م

 MODIS یرکد شده از تصاو یرهارست ،پوشش برف یها نقشه
فاقد ) یک، (فاقد داده)صفر  :کدها عبارتند از ینا. هستند
-یاچهدر) 90، (فاقد برف -ینزم) 22، (شب) 11، (یبند طبقه
 122 ،(ابر) 22، (یانوساق) 95، (یدرون اراض یآب یها مکان

سنجندۀ اشباع آشکارساز ) 223، (برف) 222، (یخی های یاچهدر)
MODIS ) هستند ( بدون داده های یکسلپ) 222و(Hall et al., 

2001). 
 یبارگذار NSIDC پایگاه اطالعاتیمورد استفاده از  تصاویر

افزار  و بخش مربوط به حوضه مورد مطالعه به کمک نرم
ArcGIS 10.8.1 مقدار  یتاستخراج و در نها ی،اصل یراز تصو

 ارزش با های از تعداد پیکسل یاز برف با آگاه یدهسطح پوش
ر و حاصل ضرب آن در مساحت ه یردر هر تصو 222 عددی

 .شدمورد پژوهش تعیین  ۀپیکسل، در منطق
 

  +Landsat ETM های داده -8-4

 یک. است یفیباند ط هشتشامل  ETM+سنجندۀ  یرتصو هر
متر، شش باند مربوط به  12 یبا دقت مکان یکباند پانکرومات

متر و  92 یبا دقت مکان( موج کوتاه)و مادون قرمز  یمرئ یفط
پوشش برف با  ۀنقش. است 22 یبا دقت مکان یباند حرارت یک

بارتاب  یبرف دارا یراز شد؛ یهته 2و  2 یاستفاده از باندها
 22/2با طول موج  2باند ) یفط یدر محدوده مرئ یحداکثر

به صفر در بخش مادون قرمز موج  یکنزد یو بازتابش( یکرومترم
 .است( یکرومترم 22/1با طول موج  2باند )کوتاه 
 Landsat ۀتصاویر ماهوار تردودمحپوشش مکانی توجه به  با

استفاده  یرتصاو یکبود تا از موزائ یازن، MODISنسبت به  7
 ینبد. یردقرار گ یمورد بررس یزآبر ۀکه کل حوض یبه نحو ،شود

 یط Landsat 7 ۀماهوار ETM+تصویر سنجندۀ  02منظور از 
گذر به  یترتیب مربوط به روزها به( 2212تا  2222)سال  12

، 991، 929، 922، 922، 922، 999، 922برابر با  وسییشماره ژول
شامل هشت باند  یکو  993، 929، 932، 932، 922، 992، 922

مربوط به ( یو مادون قرمز حرارت یکمادون قرمز نزد ی،مرئ)
، 96 یرمس 122  یف، رد96 یرمس 123  یف، رد96 یرمس 129  یفرد
مرجع  ستمیدر س) 90 یرمس 122  یفو رد 90 یرمس 123  یفرد

 . استفاده شد GeoTIF یریو در قالب تصو( یجهان
پس از . بود 96 یرمس 123  یفمربوط به رد یمرکز یرتصو

 یکموزائ یرگروه تصو 12تعداد  یر،تصو پنجکردن هر  یکموزائ



 03                                                                              ...                 و MODIS یها سنجنده یها  با استفاده از داده NDSI ییراتتغو مقایسه  یشپا

 ینا. مورد مطالعه را پوشش دهد ۀشده بدست آمد تا کل محدود
و  فریاتمس مرجع و اصالح شده از نظر-ینصورت زم به یرتصاو
 یتوسط سازمان فضائ LGPSافزار  با استفاده از نرم یهندس

پژوهش از  یندر ا. قرار گرفت یارمتحده در اخت یاالتا
 یکموزائ یجادا یبرا ERDAS IMAGINE 2015 یافزارها نرم

شده  یکاز کل تصویر موزائ یمطالعات ۀمحدود یجداساز یر،تصاو

 ایبر ArcGIS 10.8.1 فزار ا ی، نرمو پردازش زیرتصویر نهائ
 یبرا MS-Office 2019 از پوشش برف و یبند پهنهیم و ترس

در  .استفاده شد یآمار یجنتا یسۀمقاها و  نگارش و ترسیم شکل
 ۀمحدوددر  یکموزائ یجادا یبرا یرتصاو یبترک ۀنحو 9شکل 
 .شود ی مشاهده میمطالعات

 

 
 د نقشه برفیتول یاتعمل مراحل -8شكل 

Figure 2- Steps of snow map production operations 

 

 
 ریتصاو کیموزائ دمانیچ -3شكل 

Figure 3- Mosaic arrangement of images 
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 نتایج و بحث -3 

 یراز برف حاصل از پردازش تصاو یدهمحاسبات سطوح پوش یجنتا
بر . است ارائه شده 1در جدول  ETM+و  MODIS یها سنجنده

 ۀحوضدر از برف  یدهسطح پوش ینتر شو بی ینتر اساس کم ینا
 یها ترتیب در سال به MODISسنجندۀ  برای یکارون شمال

سنجندۀ  یو برا( هکتار 1923116و  120252) 2219و  2212
+ETM و  126026) 2222و  2212 یها ترتیب در سال به

 (. 1جدول )بود ( هکتار 1252262
حسب بر )از برف  یدهتفاضل سطح پوش ییرات،در ستون تغ

دو سنجنده ارائه  ینسطح برآورد شده ب ییراتو درصد تغ( هکتار
 یخ،تار 13که در  داداز برف نشان  یدهسطوح پوش یجنتا. شده است

 یمتناظر برا یرتر از مقاد بیش MODIS ۀسنجند ردهایبرآو
مقدار پوشش ( 2211)مورد  یکبود و فقط در  ETM+سنجندۀ 

 92/1 یاهکتار  9220) یافت یفزون ETM+سنجندۀ در  یبرف
ساله،  12 یجبر اساس نتا ی،طور کل هب(. MODISدرصد نسبت به 

نسبت به  درصد 52/22معادل  برآوردی یشب MODISسنجندۀ 
 .دادنشان  ETM+سنجندۀ محاسبات در 

نسبت به  هپوشش برف از دو سنجند ییراتتغ ینب 1:1 رابطۀ
در  شود ینشان داده شده است و مشاهده م 3در شکل  دیگر یک

و با  اندکاز برف، انحراف از خط برازش،  یدهسطوح کوچک پوش
( ETM+ ۀسنجند) Xاز برف در محور  یدهسطح پوش یشافزا

 .بدیا یم یشافزا( MODISسنجندۀ ) Yانحراف در محور 

 

 +ETMو  MODIS ةسنجند دو در آن تفاوت و برف از پوشیده سطوح مقدار -1جدول 

Table 1- The amount of snow covered surfaces and the difference between the two sensors MODIS and ETM  +  

 +ETMبا  MODIS تفاوت (هکتار)سطح پوشیده از برف  روز سال
MODIS ETM+  (درصد)نسبت  (هکتار)سطح 

2000 360 967674 755353 212321 28.11 

2002 333 441134 298005 143129 48.03 

2002 365 602221 496612 105609 21.27 

2004 355 1293095 912512 380583 41.71 

2006 360 1299418 1090580 208838 19.15 

2007 331 158065 139523 18542 13.29 

2007 363 1067064 829235 237829 28.68 

2008 350 405024 379025 25999 6.86 

2009 336 980542 615989 364553 59.18 

2010 355 107295 128758 21463 16.67 

2011 342 228697 225630 3067 -1.36 

2012 345 621544 474370 147174 31.03 

2013 363 1364118 978028 386090 39.48 

2014 334 292917 253668 39249 15.47 

2015 001 259485 155105 104380 67.30 

 

 
 برآورد شده توسط دو سنجنده یرمقاد ینب 1:1 ۀرابط -4شكل 

Figure 4- 1:1 relationship between the values estimated by the two sensors 

 

متر  MODIS (222 یکسلتر هر پ بزرگ یها دلیل اندازه به
 ETM+ یکسلتر هر پ کوچک یها نسبت به اندازه( متر 222در

 یکسلپ یکچرا که  ؛است یهامر قابل توج ینا( متر 92متر در 92)
برابر  MODISسنجندۀ از برف در  یدهخطا در برآورد سطوح پوش
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هر  یمربع به ازا ترم 522با  یسهمتر مربع در مقا 222222با 
 یعبارت بهتر، برا به. خواهد بود ETM+سنجندۀ خطا در  یکسلپ

 از برف در نظر یدهپوش یکسلعنوان پ که به MODIS یکسلهر پ
 ETM+سنجندۀ  یکسلپ 200در مجموع حدود  شود یگرفته م

 . از برف باشد یدهپوش یستیبا
مربوط  یبند پهنه یها از نقشه یتعداد 12تا  2 یها در شکل

( 2212و  2223، 2222 یها سال)از برف  یدهبه سطوح پوش
( 2222سال ) 2و  2 یها توجه به شکل با. داده شده است یشنما

از برف  یدهپوش های یدانموجود در م یائیافجغر ییراتروند و تغ
است،  یکسان یتا حدود سنجندهدو  یها حاصل پردازش بر داده

  علت اندازه به) یتر بیش یاتجزئ ETM+سنجندۀ  یراما در تصو
 MODISنسبت به  یبرف های یداناز م( ها یکسلتر پ کوچک

نسبت  MODISسنجندۀ در  یمساحت پهنه برف. شود یمشاهده م
 .برآورد شده است تر  درصد بیش 11/26حدود  ETM+نجندۀ سبه 

 2223در سال  ETM+و  MODISی ها سنجنده یبند پهنه
 یندر ا. داده شده است یشترتیب نما به 6و  0 یها شکلدر 

( رنگ یدسف ینواح)از برف  یدهپوش های یدانها وسعت م شکل
 یبرا یراز است 2و  2 یها شکلدر  یبرف های یدانتر از م گسترده

 بااز برف برابر  یدهوسعت مناطق پوش MODISسنجندۀ 
ترتیب  به ETM+سنجندۀ  یهکتار و برا 1259252و  520203
 2223و  2222 یها هکتار در سال 512212و  022929برابر با 

مقدار  ،از برف یدهسطح پوش یشبا افزا(. 1جدول ) دست آمد به
و  یافت یشزااف یزن MODISسنجندۀ تخمین در برآوردهای  بیش

 ETM+سنجندۀ درصد نسبت به  11/26از  2222نسبت به سال 
سطوح  یبند برآورد و پهنه (.1جدول ) یددرصد رس 01/31به

 ینتر کم 2212در سال  MODISسنجندۀ از برف توسط  یدهپوش
از حداقل  و( 5شکل ) است  یمورد بررس یها سال یندر ب یزانم

 .برخوردار است( 12شکل ) ETM+سنجندۀ  تفاوت با برآورد
عنوان مرجع و  کوهرنگ به یهواشناس یستگاهکه ا یدر صورت

کارون  یزآبر ۀها در حوض ثبت مقدار بارش یستگاها ینتر مهم
ارتفاع  ینب یمیمستق ۀتوان رابط میدر نظر گرفته شود،  یشمال

مورد  ۀاز برف در حوض یدهکوهرنگ با سطح پوش یستگاهبرف در ا
بارش  یش، با افزاعبارتی به(. 11شکل )انتظار داشت  بررسی

قابل انتظار  یزاز برف ن یدهسطح پوش گستردگیبرف، ( ارتفاع)
برف در  یبند پهنه یها نقشه یصحت و درست بنابراین،. است
 11با استناد به شکل ( 12تا  2 یها شکل)مورد مطالعه  یها سال

  .است تأیید توجیه و قابل یزن

 یهواشناس یستگاهتفاع برف در اار ۀروزان ییراتتغ 12 کلش
. دهد می یشساله را نما 12 ۀکوهرنگ در چهار سال از کل دور

و در روز گذر  2222که در سال  شود یشاهده مم چنین، هم
از  2223ارتفاع برف نسبت به روز گذر ماهواره در سال  ،ماهواره

 یشین،که مطابق استدالل پ استبرخوردار  یتر ارتفاع بیش
را در حوضه  یتر از برف بیش یدهو سطوح پوش یتردگگس توان یم

مطلب  ینا یدمؤ یزانتظار داشت که آمار و ارقام محاسبه شده ن
عنوان کم  به 2212سال (. 12تا  2 یها و شکل 1جدول )است 
 یمورد بررس یها سال ینسال از نظر برف در ب ینتر بارش

 یستگاهبرف در ا رتفاعا متر یو چهار سانت( 12و  5 یها شکل)
سطح اندک  یکوهرنگ در زمان گذر ماهواره به خوب یهواشناس

 .(12و  5 یها و شکل 1جدول ) دهد یم یشاز برف را نما یدهپوش
 یسۀمقا از Porhemat and Saghafian (2007)در پژوهش 

 یپوشش برف ییندر تع TM و AVHRR یا ماهواره یردقت تصاو
 یینتب یبه ضرک شد یجهکارون نتحوضۀ  یرگ در مناطق برف

(R2 )وز از سال ردو سنجنده در دو  یرمساحت برف در تصاو
 حاضربوده است که در پژوهش  555/2و  5562/2برابر با  1550

دست آمده است  هب 5206/2برابر با ( ساله 12) یانگینطور م به
د نگرفت یجهنت Porhemat and Saghafian (2007)(. 3شکل )

تر باشد،  بیش یا العات ماهوارهاط یمکان یککه هر چه دقت تفک
 یو برا شود یم یینتع یتر پوشش برف با دقت بیش یرسطح ز

 یردر تصاو یبرف های یدانپوشش برف در م یرسطح ز ینکها
حد  یکبه  یهر قدرت مکان یبرا یدظاهر شود، با یا ماهواره
 یکبا قدرت تفک AVHRR ۀسنجند یبرسند که برا یا آستانه

ورد م یقدر تحق. باشد یمربع م یلومترک 22د در حدو یلومترک 1/1
، سطوح AVHRR ۀسنجند یرکه تصاو گیری شد اشاره نتیجه

 12طور متوسط حدود  به TM ۀاز برف را نسبت به سنجند یدهپوش
در  .تخمین برآورد کردند بیش( درصد 22تا  12 ۀدامن)درصد 
برآورد مساحت  یخطا Vafakhah et al. (2011) پژوهش

 ۀیسمقا یسه سال برا یط یرتصو 13برف در  از یدهپوش
 ینشان داد که برآوردها MODISو  AVHRR یها سنجنده
 یندرصد و در دامنه ب 50/20طور متوسط  به AVHRR ۀسنجند

مذکور در پژوهش  ۀدامن. درصد است 32/220درصد تا  60/9
(. درصد 52/22 یانگینم) شتقرار دا 16/25تا  92/1 ینب حاضر

 ۀمطلوب سنجند یعدم توانائ Dini et al. (2008)، عالوه بر این
AVHRR ها را فقدان باند مادون قرمز  سنجنده یرنسبت به سا

 یبه خوب یراز نمایند یگزارش م( یکرومترم 02/1تا  22/1) یانیم
 .یستبرف و ابر ن یکقادر به تفک
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 MODIS (8777)از سنجندة  یپوشش برف یبند پهنه -7شكل 

Figure 5 - Snow cover mapping of MODIS )2000( 

 
 ETM+ (8777) ةاز سنجند یپوشش برف یبند پهنه -8شكل 

Figure 6 - Snow cover mapping of ETM+ year 2000 

 
 MODIS (8774)سنجندة  از یبرف پوشش یبند پهنه -0شكل 

Figure 7 - Snow cover mapping of MODIS (2004) 

 
 ETM+ (8774) ةاز سنجند یرفپوشش ب یبند پهنه -6شكل 

Figure 8 - Snow cover mapping of ETM+ (2004) 

 
 MODIS (8717)از سنجندة  یپوشش برف یبند پهنه -9شكل 

Figure 9 - Snow cover mapping of MODIS (2010) 

 
 ETM+ (8717) ةاز سنجند یپوشش برف یبند پهنه -17شكل 

Figure 10 - Snow cover mapping of ETM+ (2010) 

 
برای  NDSIیتم شد که الگور خصمش Afifi (2021) یقدر تحق

مناسب و کاراست و  یارروزانه بس های پوشش سطح برفنقشه یدتول
 یمکان یتموقع ییباال ینانتوان با درصد اطمیآن م یجنتا یلۀوسبه

را در منطقه مشخص  یسطوح برف یارتفاعیت موقع ینچن و هم
 ارزیابیمثبت  نیز Zeynali et al. (2021)تحقیق  در NDSI. نمود
 .Donmez et al و Crawford (2015) های در پژوهش .شد

 MODISحاصل از سنجندۀ  یجکه نتا ه استزارش شدگ (2021)

اگرچه، . بود ETM+سنجندۀ  یخوب با برآوردها یهمبستگ یدارا
دو سنجنده برقرار نشد، علت  یجنتا ینب یخوب ۀکه رابط مواقعیدر 

که گستره سطوح  یدر زمان یا ماهواره یرتصاو یاز ابرناک یآن، ناش
 یدر موارد یزوهش حاضر ندر پژ. از برف اندک بود، ذکر شد یدهپوش

 یجدرصد بوده است نتا 12از  یشمورد استفاده ب یرتصاو یکه ابرناک
 . شد دیده یمشابه
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 (کارون شمالی آبریز حوضۀ)و سطح پوشیده از برف ( ایستگاه کوهرنگ)بین ارتفاع برف  ۀمقایس -11شكل 

Figure 11- Comparison between snow height (Koohrang station) and snow covered surface (North Karun Basin) 
 

 
  یمورد بررس یزمان ةکوهرنگ در چهار سال از کل باز یهواشناس یستگاهارتفاع روزانه برف در ا ییراتتغ -18شكل 

Figure 12- Changes in the daily height of snow in Koohrang Meteorological Station in four years of the total period (JD stands for 

Julius Day for satellite transit day 

 

برابر با  MODISسنجندۀ  های یکسلپ که ینبا توجه به ا
متر در  92برابر با  ETM+سنجندۀ  یمتر و برا 222متر در  222
که در  2مجدد یبردار نمونه یکبا استفاده از تکن ،متر هستند 92
اندازه  ییرمورد پردازش دچار تغ یرتصو یکسلآن ابعاد پ یانجر

سنجش  یها داده یبرا کنیکت یناقدام به استفاده از ا شوند،یم
 یکسلهر پ یها اندازه یعبارت شد، به ETM+از دور در سنجندۀ 

 یلتبد MODISسنجندۀ   یکسلهر پ یها سنجنده به اندازه ینا
 پوشش برف از دو سنجنده نسبت به ییراتتغ ینب 1:1 ۀرابط. شد

                                                
6 Resampling 

و  19 یها دوباره در شکل یبردار نمونه یاتپس از عمل یکدیگر
و مخالف صفر در نظر  یترتیب عرض از مبدأ مساو که به 13

 با( 3شکل ) یشینپ یجمشابه با نتا. گرفته، نشان داده شده است
 یشاز برف، انحراف از خط برازش، افزا یدهسطح پوش یشافزا
است  یافتهکاهش  یاندک یزانخط به م یباما ش یابد، یم یشافزا

 (.9213/1در مقابل  9125/1)
چنان  اما هم یافته،خط برازش کاهش  یباگرچه ش ین،ابنابر

از برف و  یدهسطوح پوش یبرآوردها ینب داری اتفاوت معن
عرض از مبدأ با عالمت . دو سنجنده وجود دارد ینآن ب یبند پهنه
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برف  سطوح کوچک یناست که ب معنی ینبد 13در شکل  یمنف

 ,Porhemat and Saghafian) وجود ندارد داری امعن ۀرابط

سطوح  یبند پهنه یها نقشه 10تا  12 یها در شکل. (2007
قبل و بعد از  ETM+و  MODIS سنجندۀ یبرااز برف  یدهپوش
 .اند داده شده یشمجدد نما یبردار نمونه یاتعمل

دست آمد که به یجهنت ینا Rittger et al. (2021)در پژوهش 
 ینو تخم یصدر تشخ MODISو  +ETM سنجندههر دو 

 222 های یکسلپ یوژنبرخوردار و ف یاز دقت خوب یسطوح برف
به کمک  یمتر 92 های یکسلبه پ MODIS یردر تصاو یمتر

 یاسدر مق یموجب بهبود برآورد سطوح برف +ETMیر تصاو
از برف، مشابه با  یدهطوح پوشدر س یروند کاهش. روزانه شد

که در  Khosravi et al. (2017)حاضر در پژوهش  یقتحق
.گزارش شده است یزانجام شد، ن یاریارتفاعات زردکوه بخت

 

 
  ETM+ یها بر داده Resamplingدو سنجنده قبل از  برآورد شده توسط یرمقاد ینب 1:1 رابطه -13شكل 

Figure 13- 1: 1 Line relationship between the values estimated by two sensors before resampling on ETM+ data 
 

 
  ETM+ یها بر داده Resamplingسنجنده پس از  دو برآورد شده توسط یرمقاد ینب 1:1 رابطه -14شكل 

Figure 14- 1: 1 Line relationship between the values estimated by two sensors after resampling on ETM+ data  
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 Resamplingقبل از  ETM+ ةسنجند یاز برف برا یدهسطوح پوش یبند پهنه -17شكل 

Figure 15- Mapping snow-covered surfaces for ETM + sensor before resampling 
 

 
 Resamplingاز  پس ETM+نجندة س یاز برف برا یدهسطوح پوش یبند پهنه -18شكل 

Figure 16- Mapping snow-covered surfaces for ETM + sensor after resampling 
 

 گیری یجهنت -4
 یها حاضر نشان داد که استفاده از داده ۀحاصل از مطالع نتایج

 های یشدر پا یخوب یکارآئ ETM+و  MODIS یها سنجنده
 یزآبر ۀاز برف در حوض یدهوشسطوح پ یبند و پهنه یمکان ی،زمان

از برف  یدهو برآورده سطوح پوش یبند پهنه. دارد یکارون شمال
 یزآبر ۀآب در حوض بعمنا یریتو مد یبردار در بهره تواند یم

طور هب) یزآبر یها حوضه یرو در سا( طور خاص هب) یکارون شمال
محصوالت  یو مکان یتوجه به تناوب زمان با .باشد یدمف( عام

 یکهشت روزه و  یزمان یککه با قدرت تفک MODIS( یراوتص)
 یگانو به را ینترنتا یقاز طر یعوس یاربس یروزه و پوشش مکان

ی برا یهنگام و کوتاه مدت به های یشهستند، پا یقابل دسترس
یر پذ را امکان یلو هشدار س بینی یشپ یدرولوژیکی،مطالعات ه

مناسب سنجندۀ  ینمکا یکقدرت و تفک یگر،د یاز سو. سازند یم
+ETM از برف را بهتر از  یدهکوچک پوش های یدانم تواند یم

اگرچه ممکن  ید،نما یبند زده و پهنه ینتخم MODISسنجندۀ 
 ۀماهوار یرتصاو زیادیکردن تعداد  یکبه موزائنیاز  است

Landsat به هر حال بر . باشد یعوس یها پوشش منطقه یبرا
از  یکهر  ۀیه، امکان تهمنطق یو زمان یمکان یتحسب موقع

 یمتصم یکاربر نهائ یتمورد استفاده، در نها یها سنجنده یرتصاو
 .هر دو سنجنده در مطالعات خود خواهد گرفت یا یکبه انتخاب 
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 یساز یهشب(. 1955. )آ یانی،و ک. ی یاراحمدی،، .ح یوسفی،، .ع زاده، حقی

مورد  ۀمنطق)از ذوب برف  یرواناب ناش یزانبر م یماقل ییرغت یرتاث
آب و  یریتمد(. لرستان-یدعلیسراب ص یزآبخ ۀحوز: مطالعه

 .112-121 ،(1)12 ،یاریآب
داداشی  ، و.ع ،علیمحمدی سراب ،.پ ،ضیائیان فیروزآبادی ،.غ ،دینی

بررسی سطوح برفگیر در البرز مرکزی با (. 1962) .س ،خانقاه
و   AVHRRو MODIS ایهای ماهواره از دادهاستفاده 

، تحقیقات منابع آب ایران .(GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی
9(9) ،1-6. 

. س ی،و برات ،.س یی،کوپا ی، سلطان.ج. س ین،الد ، خواجه.ب رایگانی،
شده از  یهته یپوشش برف یها نقشه ییراتتغ ۀمحاسب(. 1960)

علوم آب . یرفاقد تصو یاه در دوره MODIS یا ماهواره یرتصاو
علوم و فنون ( علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)و خاک 

  .992-912 ،(33)12، آب، خاک و منابع طبیعی
 .و براتی، س ،.ج.الدین، س خواجه. کوپایی، س، سلطانی. رایگانی، ب،

و شاخص  MODISای  استفاده از تصویرهای ماهواره(. 1960)
NDSI یمنابع طبیع .های پوشش برفی نقشه ۀمنظور تهی به 

 .292-222 ،(9) 21، ایران
 یآب معادل از پوشش برف ۀمحاسب(. 1962. )س ی،و ادهم ،.ع رسولی،

 ،(12)2، جغرافیا و توسعه. MODISسنجندۀ با پردازش تصاویر 
29-92. 

 یبررس(. 1962. )ج ی،و محمد. پرهمت، ج. م.ع ی،، آخوندعل.ر.م شریفی،
 ۀبر عمق برف در حوض یبش یو تندارتفاع، جهت  یرثأت

 ،(5مسلسل ) 9، تحقیقات منابع آب ایران(. یگزارش فن) یصمصام
20-05. 

خط  یینسطح پوشش برف و تع ییراتتغ یبررس(. 1322. )ا.م عفیفی،
و  یسمود یربا استفاده از تصاو یذوب برف در مناطق کوهستان

و  جغرافیا(. زاگرس یها یخچال یمورد ۀمطالع) NDSIشاخص 
 .92-22 ،(96)12، مطالعات محیطی

های پردازش  ارزیابی تطبیقی تکنیک(. 1956) .ب ،زاده فیضی
 Asterای بندی تصاویر ماهواره پایه و شیءگرا در طبقه پیکسل

 ۀای اراضی کشاورزی و باغی در حاشیه برای استخراج نقشه

، (125)26، (سپهر) اطالعات جغرافیایی. ارومیه ۀشرقی دریاچ
120-169.  

(. 1966. )پرهمت، جو ، .ب یان،، ثقف.ح ی،، صدق.ح ی،خراز زاده یقربان
از  یرواناب ناش یانجر یزمان یعبر توز یماقل ییراثر تغ یبررس

، (11)9 ،یزداریآبخ یعلوم و مهندس. ذوب برف در حوزه کارون
96-22. 

 .کپور،  و عباس ،.احمدی، ح. ثقفیان، ب، ،.محسنی ساروی، م. ر،.ر، مقنبرپو
ثر در انباشت و ماندگاری سطح پوشش ؤمناطق متعیین (. 1963)

 ،(9)26 ،منابع طبیعی ایران .برف و سهم ذوب برف در رواناب
229-212. 

(. 1955) .خ ،زاده کامران ولی و ،.س ،جهانبخش اصل ،.س ،کدخدایی
 SRM برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل

، ریزی جغرافیا و برنامه(. ریز سهزابحوضه آب: موردی ۀطالعم)
23(01) ،915-990. 

 ۀبینی آبدوی رودخان بررسی و پیش(. 1900. )فارسانی، ش محمدی
 ،کارشناسی ارشد ۀنام پایان .رود در دوران ذوب برف زاینده

 .زدانشگاه شیرا
منابع  یها یبرف در بررس یاستفاده از هیدرولوژ(. 1925. )ت مشایخی،
 .یسطح یها منابع آب، بخش آب های یبررس دفترگزارش  .آب
 یها کاربرد نقشه یبررس(. 1965. )و قنبرپور، م ،.ح.زاده، م میریعقوب

در  MODIS یا ماهواره یرحاصل از تصاو یپوشش برف
سد  یزآبخ ۀحوز: یمورد ۀمطالع)رواناب ذوب برف  یساز مدل
 .136-131 ،(02) 15 علوم زمین،(. کرج

. ح یینی،شهرآ یو طاهر ،.م یشی،، تجر.ا چی، یشم، ابر.زاده، ر نجف
آب و . رودخانه با مدل ذوب برف یانجر یساز یهشب(. 1969)

 . 11-2 ،(3)12، فاضالب
. ک.پناه، س یو علو ،.م ی،، مهدو.م ی،سارو ی، محسن.وفاخواه، م

ماهواره نوآ و  یرسطح پوشش برف در تصاو یسۀمقا(. 1952)
(. طالقان یزآبخ ۀحوز :یمورد ۀمطالع) یسسنجنده مود

 .53-62 ،(9)23 ،(پژوهش و سازندگی)های آبخیزداری  پژوهش

 

References

Afifi, M.E. (2021). Investigation of changes in snow 

cover and determination of snowmelt line in 

mountainous areas using MODIS images and 

NDSI index (Case study of Zagros Glaciers). 

Geography and Environmental Studies, 10(38), 

25-36 (in Persian).  

Barton, J.S., Hall, D.K., & Riggs, G.A. (2000). 

Remote sensing of fractional snow cover using 

Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) data. Proceedings 
of the 57th Eastern Snow Conference, 

Syracuse, New York, USA. 

Cline, D.W. (1997). Snow surface energy exchanges 

and snowmelt at a continental, midlatitude 

Alpine site. Water Resources Research, 33, 

689.  

Crawford, C.J. (2015). MODIS Terra Collection 6 

fractional snow cover validation in 

mountainous terrain during spring snowmelt 

using Landsat TM and ETM+. Hydrological 

Processes, 29(1), 128-138.  

Custodio, E., Cabrera, M.C., Poncela, R., Puga, 

L.O., Skupien, E., & del Villar, A. (2016). 

Groundwater intensive exploitation and mining 
in Gran Canaria and Tenerife, Canary Islands, 

Spain: Hydrogeological, environmental, 

economic and social aspects. Science of The 

Total Environment, 557-558, 425-437.  



 61                                                                              ...                 و MODIS یها سنجنده یها  با استفاده از داده NDSI ییراتتغو مقایسه  یشپا

Dini, G.R., Ziaeian Firozabadi, P., Ali Mohammadi 

Sarab, A., & Dadashi Khanghah, S. (2008). 
GIS-based snow mapping in central 

Alborzmountain chain using MODIS and 

AVHRR data. Iran-Water Resources Research, 

3(3), 1-8 (in Persian).  

Donmez, C., Berberoglu, S., Cicekli, S.Y., Cilek, A., 

& Arslan, A.N. (2021). Mapping snow cover 

using landsat data: Toward a fine-resolution 

water-resistant snow index. Meteorology and 

Atmospheric Physics, 133(2), 281-294.  
Dozier, J. (1989). Spectral signature of alpine snow 

cover from the landsat thematic mapper. 

Remote Sensing of Environment, 28, 9-22.  
Drewry, D. (1986). Remote sensing for polar regions 

- remote sensing ice and snow. D.K. Hall and J. 

Martinec 1985. London, New York, Chapman 

and Hall. 189 p, illustrated, hard cover. ISBN 

0412259109. Polar Record, 23(143), 213-214.  

Faizizadeh, B. (2019). A comparative evaluation of 

pixel-based and object-oriented processing 

techniques, used for the classification of Aster 

Satellite imageries and extracting agricultural 

and orchard maps in the Eastern Margin of 

Urmia Lake. Scientific- Research Quarterly of 
Geographical Data (SEPEHR), 28(109), 167-

183 (in Persian).  

Gerland, S., Winther, J.G., Ørbæk, J.B., Liston, 

G.E., Øritsland, N.A., Blanco, A., & Ivanov, B. 

(1999). Physical and optical properties of snow 

covering Arctic tundra on Svalbard. 

Hydrological Processes, 13(14-15), 2331-

2343.  

Ghanbarpour, M.R., Mohsen Saravi, M., Saghafian, 

B., Ahmadi, H., & Abbaspour, K. (2005). An 

evaluation of regions effective in accumulation 

and persistence of snow cover and snowmelt 
contribution in runoff. Iranian Journal of 

Resources, 58(3), 503-515 (in Persian).  

Ghorbanizadeh Kharazi, H., Sedghi, H., Saghafian, 

B., & Porhemat, J. (2007). The study on the 

effect of climate change on the peak time of 

snowmelt runoff. Plant and Ecosystem, 3(11), 

38-50 (in Persian).  

Haghizadeh, A., Yousefi, H., Yarahmadi, Y., & 

Kiyani, A. (2020). Simulation of climate 

change impact on snowmelt runoff (Case 

study: Sarab Seyed Ali Watershed-Lorestan). 
Water and Irrigation Management, 10(1), 101-

112 (in Persian).  

Hall, D., Foster, J., Verbyla, D., Klein, A., & 

Benson, C. (1998). Assessment of snow-cover 

mapping accuracy in a variety of vegetation-

cover densities in central Alaska. Remote 

Sensing of Environment, 66(2), 129-137 . 

Hall, D., Riggs, G., Salomonson, V., & Scharfen, G. 

R. (2000). Earth Observing System (EOS) 

Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) global snow-

cover maps. IAHS-AISH publication, 55-60. 

Hall, D.K., Riggs, G.A., Salomonson, V.V., Barton, 

J., Casey, K., Chien, J., DiGirolamo, N., Klein, 
A., Powell, H., & Tait, A. (2001). Algorithm 

theoretical basis document (ATBD) for the 

MODIS snow and sea ice-mapping algorithms. 

Nasa Gsfc, 45, 15-16.  

Hall, D.K., Riggs, G.A., Salomonson, V.V., 

DiGirolamo, N.E., & Bayr, K.J. (2002). 

MODIS snow-cover products. Remote Sensing 

of Environment, 83(1-2), 181-194.  

Kadkhodaei, S., Jahanbakhsh Asl, S., & Valizadeh 

Kamran, K. (2020). The estimation of 

snowmelt runoff using SRM model (case 

study: Sahzab Catchment). Geography and 
Planning, 24(71), 319-337 (in Persian). 

Khosravi, M., Tavousi, T., Raeespour, K., & Omidi 

Ghaleh mohammadi, M. (2017). A survey on 

snow cover variation in Mount Zardkooh-

Bakhtyare using remote sensing (R.S). 

Hydrogeomorphology, 4(12), 25-44.  

Larney, F., & Timmerman, L.J. (2001). An 

Introduction to Wind Erosion Control, Alberta 

Government, Alberta. 

Manickam, S., & Barros, A. (2020). Parsing synthetic 

aperture radar measurements of snow in complex 
terrain: scaling behaviour and sensitivity to snow 

wetness and landcover. Remote Sensing, 12(3), 

483.  

Marsh, P.,   & Woo, M. (1985). Meltwater Movement 

in Natural Heterogeneous Snow Covers. Water 

Resources Research, 21, 1710-1716 . 

Mashayekhi, T. (1990). Application of snow 

hydrology in water resources surveys. Report 

of the Office of Water Resources Surveys, 

Department of Surface Water (in Persian). 

Mir Yaghoobzadeh, M.H., & Ghanbarpour, M.R. 

(2010). Investigation to MODIS snow cover 
maps usage in snowmelt runoff modelling 

(Case study: Karaj dam basin). 

GEOSCIENCES, 19(76), 141-148 (in Persian).  

Mohammadi Farsani, Sh. (1998). Investigation and 

forecasting of Zayandehrood River Basin 

during snowmelt. M.Sc Thesis, Shiraz 

University, Shiraz, Iran (in Persian). 

Najafzadeh, R., Abrishamchi, A., Tajrishi, M., & 

Taheri Shahraeeni, H. (2005). Stream Flow 

with snowmelt runoff modeling using RS and 

GIS (Case study: Pelasjan Sub-basin). Journal 
of Water and Wastewater, 15(4), 2-11 (in 

Persian). 

Nolin, A., & Dozier, J. (2000). A Hyperspectral Method 

for Remotely Sensing the Grain Size of Snow. 

Remote Sensing of Environment, 74, 207-216.  

Parajka, J., Holko, L., & Kostka, Z. (2001). 

Distributed modelling of snow water 

equivalent – Coupling a snow accummulation 

and melt model and GIS. Institute of 

Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 14, 

86-102.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00344257
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00344257


 
 68تا  86، صفحات 1477سال ، 4، شماره 1دوره / سازی و مدیریت آب و خاک نشریه مدل/ مرشدی و حسینی بروجنی                 68

 
 

Porhamat, J. (2002). Distribution model of runoff 

from snowmelt using remote sensing data. PhD 

Thesis, Science and Research Branch of Azad 

University, Tehran, Iran (in Persian). 

Porhemat, J., & Saghafian, B. (2007). Evaluation of 

spatial resolution of satellite data on snow 

cover estimates. Iranian Journal of Natural 

Resources, 60(2), 383-395 (in Persian).  

Raigani, B., Khajeh Aldin, S.J.A.D., Soltani 

Koupaei, S., & Barati, S. (2008a). Analysis of 

MODIS snow-cover map changes during 
missing data period. Water And Soil Science 

(Journal of Science and Technology of 

Agriculture And Natural Resources), 12(44), 

315-332 (in Persian).  

Raigani, B., Soltani Koupaei, S., Khajeh Aldin, 

S.J.A.D., & Barati, S. (2008b). Using MODIS 

images and NDSI index for preparation snow 

cover maps. Iranian Journal of Natural 

Resources, 61(3), 525-536 (in Persian). 

Rango, A., Walker, A.E., & Goodison, B.E. (2000). 

Snow and Ice. Pp. 239-270, In: G.A. Schultz & 
E.T. Engman (Eds.), Remote Sensing in 

Hydrology and Water Management, Springer 

Berlin Heidelberg.  

Rasouli, A.A., & Adhami, S. (2007). Estimation of 

snow water equivalent by processing of modis 

satellite imageries. Geography and 

Development, 5(10), 23-36 (in Persian).  

Rittger, K., Krock, M., Kleiber, W., Bair, E.H., 

Brodzik, M.J., Stephenson, T.R., Rajagopalan, 

B., Bormann, K.J., & Painter, T.H. (2021). 

Multi-sensor fusion using random forests for 

daily fractional snow cover at 30 m. Remote 
Sensing of Environment, 264, 112608.  

Schneebeli, M. (2002). The importance of the 

microstructure of snow in nature and 

engineering. Pp. 87–93, In: Brebbia, C.A., L.J. 

Sucharov and P. Pascolo, eds. Design and 

nature: comparing design in nature with 

science and engineering, Southampton, 

etc., WIT press.  

Sharifi, M.R., Akhound Ali, A.M., Porhemat, J., & 

Mohammadi, J. (2008). Effect of elevation, 

slope and aspect on snow depth at Samsami 

Basin. Iran-Water Resources Research, 3(9), 

69-79 (in Persian).  

Shayan, S., Yamani, M., & Yadegari, M. (2017). 

Zoning of the land subsidence in the Hamedan 
Qarachai Watershed. Hydrogeomorphology, 

3(9), 139-158.  

Vafakhah, M., Mohseni Saravi, M., Mahdavi, M., & 

Alavipanah, S.K. (2011). Comparison of snow 

cover area (SCA) in NOAA and MODIS 

images (A case study: Taleghsn Watershed). 

Watershed Management Researches 

(Pajouhesh-Va-Sazandegi), 24(3), 80-94 (in 

Persian).  

Warren, S.G. (1982). Optical properties of snow. 

Reviews of Geophysics, 20(1), 67-89.  
Wiscombe, W.J., & Warren, S.G. (1980). A Model for 

the Spectral Albedo of Snow. I: Pure Snow. 

Journal of Atmospheric Sciences, 37(12), 2712-

2733.  

Zeynali, B., Ghale, E., & Safari, S. (2021). 

Extraction of snow-covered area of Sabalan 

Mountain using Landsat satellite images by 

object-oriented classification method. 

Hydrogeomorphology, 8(26), 79-97 (in 

Persian).  

Zhang, Y., Cao, T., Kan, X., Wang, J., & Tian, W. 

(2017). Spatial and temporal variation analysis 
of snow cover using MODIS over Qinghai-

Tibetan Plateau during 2003–2014. Journal of 

the Indian Society of Remote Sensing, 45(5), 

887-897. 

 


