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و استخراج منحني اي هاي زماني ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره پايش تغييرات سطح

2يه سيمامس،1ميثم عطاخرمي

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس-1

 استاديار دانشگاه تربيت مدرس-2

Meysam.atakhorami@modares.ac.ir 

 خالصه
ميبههاي آبريز حوضهبيالن هيدرولوژيكيدرذوب برف از جمله متغيرهاي مهم و رود. شمار پايش دراز مدت سطح برف، شناخت دوره بارش

و ارزيابي تراكم سطح برفي از نيازمندي به ذوب برف هايي است كه در برآورد سهم برف از رواناب حوضه آبريز نقش موثري دارند. اين مطالعه

از تصاوير پوشش برف اين منظورو تحليل دوره ذوب برف صورت گرفت. براي رود زرينه ) حوضه آبريزSCA١منظور پايش سطح برف(

MODISو استخراج منحني براي٢ نتايج اين مطالعه منحني استفاده گرديد. 2015تا 2001هاي ) سالSDC٣كاهش برف(برآورد بازه ذوب برف

ميروز90بازهطي)97/0ينتبيضريببا(سهكاهش پوشش برف حوضه را به صورت معادله درجه  كند. از اوخر ژاويه تا اواخر آوريل برآورد

23/14و4/23،81/20به ترتيب،)SDCمنحني كاهش پوشش برف(از اعمال روشيبا 2015تا 2001هاي ساله، طي سال5در سه دوره همچنين

مي باشند. درصد از كل حوضه داراي پوشش برف عميق مي  تواند سهم به سزايي در زمينه مديريت منابع آب حوضه ايفا كند. نتايج اين مطالعه

.MODISذوب برف، سنجنده،)SCAح برف()، سطSDCكاهش پوشش برف(يمنحنكلمات كليدي:

 مقدمه.1

و تجمع برف از فرآ بسيكيدرولوژيهيندهايذوب نياريمهم در و ممهياز مناطق خشك ز مناطق جهان حدودايكه در برخيبه طور باشديخشك

جر80 م رودخانهاني% از و ذوب برف بارش برف، تجمع برف وذوب برف از جمله،يكيدرولوژيهيهايساز . در مدل]1[باشديها حاصل از توده برف

بييندهايفرآ ا]2[آب دارنديجهاني را در چرخهريتاثنيشتريهستند كه پاني. از و عمق برف از جمله مواردشيرو بسيسطح ازيارياست كه در

ايا ماهوارهريكشورها به كمك تصاو ميبرفسنجيها ستگاهيو .رديگيصورت

پايمتعدديها به امروز سنجنده تا مشيدر خصوص كل توانيسطح برف مورد استفاده قرار گرفته است كه نمود.يبندميآنها را تقسيبه دو دسته

مايمكانكيبا قدرت تفكيها سنجنده  NOAAو MODISمتوسط ماننديمكانكيبا قدرت تفكيهاو سنجنده Landsat ،IRS ،JERSنند باال

ا16تناوب برداشت حداقليباال دارايمكانكيبا قدرت تفكيها . سنجندهباشنديم دريادهيپديامر در بررسنيروز هستند كه مانند برف كه دائما

دليمتعدد قاتيدر تحق MODISسنجندهريبرآورد پوشش سطح برف به كمك تصاو.]3[خواهد بودنياست مشكل آفر راتييحال تغ تناوبليبه

و قدرت تفكربا2برداشت  ب36يدارا MODIS. سنجنده]3،4[مترصورت گرفته است 500يمكانكيدر روز هانيباند در 14تا4/0يطول موج

ا]5[باشديم ميكرومتر طيهادهيپدصيتشخيابريسبب شده محصوالت متعددنيكه ايعيبمختلف به محصول پوشش برفنيبنيارائه دهد كه از

مي NDSIكه به كمك شاخص سنجندهنيا .]6[نمايد اشاره نمود سطوح برفي را از ساير سطوح مجزا

رو از برف، مدلدهيرودخانه به كمك سطح پوشانيجريسازهيشب در م بازه ذوب برف نسبت به بازهيها اغلب بر ا كننديانباشت برف تمركز نيو از

ط ها،يتوسعه داده شده اند. اكثر منحنيكمك به مدلسازي) برا SDCكاهش سطح برف(يهايرو منحن زمان در مناطقيكاهش پوشش برف را

يريگ مقدار قابل اندازهكي كاهش پوشش برف را، نسبت مقدار پوشش سطح برف در مقابليمنحننيقياز محقگريديو برخ كننديميبررسلفمخت

و مايشده(عمق برف براي منطقه گانسو 2013تا 2002هاي ) با بررسي پوشش برف بين سال2014و همكاران( Liu].7[رنديگيآب معادل برف) در نظر
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2 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
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و درصد رخداد و رابطه مستقيم بين بارش و درصد رخداد پوشش برف وLi].4[ندگزارش نمودبرف را پوشش واقع در چين رابطه معكوس دما

چيا در منطقهنكاهش پوشش برف را نسبت به زمايمنحن 2008همكاران در سال طيبررسنياز كشور و كاهش پوشش برف را در روز،80يكردند

سو]8[ارائه كردند  ( Jainگريدي. از هيا كاهش پوشش برف منطقهيروز را برا 180) مقدار 2011و همكاران .]3[ بدست آوردندايماليواقع در

Shukla ) [99/0اي در هندوستان با ضريب تبيين ) نيز منحني درجه سومي براي كاهش پوشش برف منطقه2016و همكاران ].9پيشنهاد دادند

هتيموارد حائز اهمگريد از ميدرولوژيدر اينيزميها كه با برداشت باشديبرف، عمق برف ميبرفسنجيها ستگاهيدر و Kim.ودشيمحقق

) .]10[ كل حوضه بدست آوردنديعمق برف را برا،يجنوب در كشور كرهيا حوضهيبرفسنجيها ستگاهيانيبيابي ) با استفاده از درون2015همكاران

ب در ارشاما دلكيبرف و برخ كنواختيبه طوريو توپوگرافيجوطيشراليمنطقه به بيپخش نخواهد شد بيشتريمناطق عمق سانسبت مناطقريه

بيسطوح برفنيخواهند داشت. محقق و سطوح برفقي(عمنيرا برف سنگ متريسانت20ازشيبا عمق اي) .]10[نامنديميمقدار را برف سطحنيكمتر از

عمنياييشناسا پقيمناطق همتيرواناب حاصل از ذوب برف حائز اهمينيبشيدر ( Deryمنظورنياست به رو2005و همكاران كيتفكيرا برايش)

ا]11[ارائه نمودنديو كم عمق برفقيسطوح عم پا2) در SDCكاهش برف(يمحنبيشيروش محل تالقني. در و ان بازهيزمان آغاز بازه ذوب برف

 شده است.يو كم عمق معرفقيذوب برف، به عنوان مرز سطوح عم

ايها از بارشياديز سهم م رانيشمال غرب ا]12[ باشديبه صورت برف اني. از زرشيپاقيتحقنيرو در و عمق برف، حوضه كه رودنهيپوشش سطح

ميها از جمله حوضه ز باشديشمال غرب كشور به 2015تا 2000يها ساليبرا MODISسنجندهريآب منطقه دارد، از تصاونيدر تامياديو سهم

و تفكSDCكاهش برف(ياستخراج منحن،يسطوح برفشيمنظور پا  استفاده شده است.ساله5يها در بازهو كم عمققيعميسطوح برفكي)

و روش.2  مواد

 منطقه مورد مطالعه-2-1
دلهياروم اچهيدريو در جنوب شرق رانيايدر شمال غرب رودنهيزر حوضه و به دريدرصد آب ورود40ازشيبنيتامليواقع شده است هياروم اچهيبه

مهيحوضه اروم،يهاهحوضريزنيتر از مهم اروديبه شمار يهاو طوليشمال35º37´تا30º35´ييايجغرافيها عرضنيبزيحوضه آبرني.

و مساحت حوضه آبريشرق15º47´تا45º45´ييايجغراف م لومتريك 12025حدود رودنهيزرزيقرار دارد اباشديمربع مهينمياقليحوضه داراني.

و كو و سرد زتياز لحاظ وضعنيو همچن باشديم متريليم 390متوسط ساالنهيبارندگ زانيم باشديميهستانخشك ازياديبارش برف، سهم

بزييپايها ساالنه، در فصليها بارش ريالديملينوامبر تا آوريها ماهنيو زمستان، بخصوص ريزتي) موقع1. شكل(]13[ كنديمزشيبه صورت برف

رو رودنهيحوضه زر مهيحوضه ارومينقشه رقوميرا مناطقو ابدييمشيارتفاع افزا اچهيدرهيبا دور شدن از حاش رود در زير حوضه زرينه.دهدينشان

مريو شرقيجنوب ا باشنديم، تفعاز مناطق بنيكه بارش برف در م شتريمناطق .دهديرخ

زرو زيرهياروم آبريز حوضهارتفاعينقشه رقوم.1 شكل  رودنهيحوضه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، رانس هيدروليك ايرانكنف پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

3

نيها داده-2-2 ازيمورد

يا ماهوارهيها داده-2-2-1
سا MODIS/Terraسنجنده MOD10A2روزه8بيترك محصول ايكه دسترس reverbتياز تهنيازاد به اهيمحصوالت دارد محصولنيشد.

ب باشديم Maximum Snow Extentو Eight Day Snow Coverيهيال2شامل  هايبرفيروزهابيترتب،يتتره كه مختلفيو پوشش

م ساير پوششهاو اچهيمنطقه از جمله برف، ابر، در كه باشديم 2016سالهيروزه مربوط به ماه ژانو8) نقشه پوشش برف2. شكل(كنديرا مشخص

غيسطوح برف  را از هم مجزا نموده است.يبرفريو

ب MOD10A2مطالعه از محصولنيا در زربه منظور فصل ذوبيپوشش برف منطقه از ابتداسطحودياستفاده گرد رودنهيرآورد سطح برف حوضه

.ديگرديابيارز 2015تا 2001يها ساليبرايالديمليماه آوريتا انتهايالديمهيماه ژانوياز انتهايعنيبرف، 

اي 2016هيژانو رودنهيزر آبريز نقشه پوشش برف حوضه.2 شكل  هاي برفسنجي منطقه ستگاهو موقعيت

ينيزميها داده-2-2-2
زر در و چگال)1و جدول()2مطابق شكل(يبرفسنج ستگاهيا19 رودنهيحوضه بهيوجود دارد كه اطالعات مربوط به عمق برف، آب معادل برف برف،

و اسفند(ژانو،يديها در ماهبيبرداشت به ترت3يطور متوسط سال مو مارسهيفوره،يبهمن ارسدي) به ثبت قبيبرفسنجيها ستگاهي. اطالعات لياز

در ها، ستگاهياتيموقع بيهاو اطالعات مربوط به برداشتايارتفاع از سطح تا 2007مصادف با سال(يشمس 1391تا 1385يها سالنيصورت گرفته

مد)يالديم 2013 تهتيرياز سازمان  ورد استفاده واقع شد.مبه منظور اعتبارسنجيوهيمنابع آب كشور

 رود هاي برفسنجي حوضه زرينه . ايستگاه1جدول
12345678910 شماره

 گورباباعلي ايستگاه
حيدرآ

 باد
 صفاخانه

مائين

 بوالغ
 آالسقل

زره

 شوران
 قمچيان چهارطاق آغ بوالغ

شيخ

 چوپان

 1800 2050 2500 2200 2030 1750 2320 1800 2410 2210 ارتفاع

111213141516171819 شماره

 پل آنيان سه راهي آفچه بيان دره ايستگاه
سد

 بوكان
 گلزار عليا احمدآباد قبقبلو

دره

 قبله

 1790 1660 1650 1550 1520 1450 1900 1870 1950 ارتفاع
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و نحوه تفك-2-3 ياز مناطق با برف سطحنيمناطق با برف سنگكياستخراج دوره ذوب
و استخراج مرز پوشش برف سنگيمنحنيرررسبيبرا همييالزم است ابتدا بازه ذوب برف در منطقه شناسايو سطحنيكاهش برف منظورنيگردد به

زروشديبندميتقس 2015-2011و 2010-2006، 2005-2001 ساله شامل5به سه بازهيسال مورد بررس 15 يط رودنهيپوشش سطح برف حوضه

جابازه ذكر شده مورد بررسي قرار گرفت3نماينده هر كدام از به عنوان 2013-2012و 2007- 2003،2006-2002يآب هاي سال كه شباهتيي. از آن

طكيپوشش سطح برفنيبياديز ذوب برف،يها مشخص شدن بازهيبازه براهردر سالكييبررس]10[ مختلف وجود دارديها ساليحوضه

و عدم پوشش م تجمع برف زرپس.باشديبرف مناسب اريتصاو رودنهياز مشخص شدن بازه ذوب برف حوضه طنيمربوط به تا 2001يها ساليبازه

ويابيمورد ارز 2015 تع5پوشش برف متوسطنپوشش برف در هر بازه به عنواريمقادنيانگيم قرار گرفت .ديگردنييساله

عمكيمنظور تفك به كيبرفقيسطوح ( Deryاز روشيم عمق برفاز سطوح ا2005و همكاران 2ابتدا)3مطابق شكل( روشني) استفاده شد كه در

اي)، بصورتSDCكاهش برف(يمنحنيمماس بر رو و مماس دومكه مماس اول باز زمان آغاز كاهش برف از، مماسي درصد1شيب مطلق كمتر

مباشد مي تالشوديرسم اديكاهش پوشش برف برخورد نمايكه به منحنيد كرده طورعمويمماسخط2يق. سپس از محل يمنحننيو عدد متقابل با

].11[باشديم)Ashallowكم( عمق برفو)Adeepبا عمق برف زياد(به عنوان مرز سطوح

]10و كم عمق[قيعميسطوح برفكينحوه تفك.3 شكل

و نتايج.3  بحث

)SCAبارش برف(يزمانيسر-3-1
طب پوشش آبكييرف در متيوضعسهدريسال و عدم پوشش برف -2002هاي آبي از بررسي پوشش برف طي سال باشديتجمع برف، ذوب برف

 ) مشخص شده است.4تغييرات پوشش برف در اين سه وضعيت مطابق شكل( 2013-2012و 2006-2007، 2003
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 2013-2012و 2007-2006، 2003-2002يآب هاي ساليطودر تغييرات ساالنه سطح پوشش برف در حوضه آبريز زرينه.4شكل

زر در رو6) در حدود4مطابق شكل( رودنهيحوضه ميماه از ابتدا6نيا شوديمتيماه از سال پوشش برف و تا انتهايالديماه نوامبر ليماه آوريآغاز

بهيتجمع برف از ابتدا نوامبر تا اواسط ژانوبازه ادامه خواهد داشت. سال مورد3با مقايسه. باشديمليآوريتا انتهاهياز اواخر ژانورفو بازه ذوب

و همچنين كوتاه شدن بازه ذوب برف را مي  2003-2002توان گزارش نمود. به اين صورت كه در سال آبي بررسي، تاخير در زمان اوج پوشش برف

اين مقدار به ترتيب در اواخر 2013-2012و 2007-2006و از سوي ديگر در سالهاي دهد ميزان ماكيسمم پوشش برف در اواسط ماه دسامبر رخ مي

ميدسامبر  اهميت رواناب ناشي از سبب به توان كاهش بازه ذوب برف در طي گذشت سه بازه را بيان نمود.و اواسط ژانويه اتفاق افتاده است از اين رو

آبتيريمدذوب برف در  در مدلسازي هيدرولوژيكي از اهميت بازه ذوب برفو ارزيابي پيك سيالب در بهار،تيريمدنيو همچن حوضه منابع

 اي برخوردار است. ويژه

 كاهش پوشش برف حوضهياستخراج منحن-3-2
رويبررس با ط8ريتصاويصورت گرفته بر زر2015تا 2001يسالهايروزه پوشش برف، هيماه ژانو از اواخر رودنهي، روند كاهش پوشش برف حوضه

م مليماه آوريو در انتها شوديآغاز م سطح كاهش روند)5. شكل(رسديدرصد پوشش برف منطقه به حدود صفر يطنيانگيپوشش برف را به طور

مساله5ه ذوب برف در سه بازه روز90 دوره .دهدينشان

Shukla ) م2016و همكاران هنيا كاهش پوشش برف حوضه زاني) يبه صورت منحن MODISروزه سنجنده8ريدوستان را با تصاودر شمال كشور

ا]9[ بدست آوردنديخوبيبا همبستگسه درجه زرSDCكاهش برف(يمنحنزينقيتحقني. در ط رودنهي) حوضه و زمان،يدر مورد بررسي واقع شد

زسهدرجهيبه صورت منحن ساله5بازهسهدر،يسال مورد بررس15يكاهش پوشش برف در منطقه برا بر اين اساس اتفاق افتادهريو به شكل معادله

ز مxمقدارر،ياست. در رابطه ضرايبdوa،b،cو ضرايب ساله حوضه(%)5درصد پوشش برف متوسطyويالديتعداد روز گذشته از ابتدا سال

مي2براي هر بازه مطابق جدول(معادله درجه سه كه   باشد.)
3 2 a b+ (1)c + dy x x x= +

 
 رود . مقادير ضرايب منحني كاهش پوشش برف حوضه زرينه2جدول

)R2(ضريب تبيين dضريب cضريب bضريب aضريب بازه زماني

99/0 150/107 386/0- 002/0- 4-10*1 2001-2005

96/0 970/125 381/1- 007/0- 5-10*8 2006-2010

98/0 030/125 107/1- 002/0- 5-10*3 2011-2015

97/0 690/17 177/1- 007/0- 5-10*7 كل بازه
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كه ها وجود دارد ها تفاوت زيادي با منحني در برخي از سالاما با وجود اينكه ضرايب تبيين در هر سه بازه مورد بررسي، مقادير مناسبي بدست آمده است

رو اند. ساله تاثير چنداني نداشته5به دليل لحاظ مقادير ميانگين اراز اين براي بررسي روند كاهش97/0ائه شده براي كل بازه با ضريب تبيين منحني

مي  شود. سطح برف منطقه پيشنهاد

 2015تا 2001يدر بازه زمان رودنهيزرزيكاهش پوشش برف در حوضه آبريمنحن.5شكل

عمكيتفك-3-3  برف از سطوح كم عمققيسطوح
عممرز سطوكياز استخراج پوشش برف منطقه، تفك پس به ساله صورت گرفت5از مقادير ميانگين براي سه بازهيبا سطوح كم عمق برفيبرفقيح و

(6ترتيب اشكال( ،(7) و  ) حاصل گرديد.8)

و به طور ميانگين حدود به طور كلي در حوضه زرينه و تا اواسط مارس ادامه خواهد داشت 20رود ذوب پوشش برف سطحي از اواخر ژانويه آغاز

ا ميدرصد دوره زماني مورد بررسي سبب شده كه ميزان مساحت سطوح برفي3كاهش پوشش سطح برف در طي باشند اماز حوضه داراي برف سنگين

و مطابق جدول( از)3با عمق زياد كاهش يابد . همچنين غيير كندت 2015-2011درصد در دوره32/14به 2005-2001درصد در دوره4/23اين مقدار

ب جا شدهه حركت نقاط اوج پوشش برف در طي زمان، زمان آغاز ذوب پوشش برف با عمق زياد نيز از اوايل ماه مارس به اواخر ماه مارس جابهبا توجه

. است

و زياد مقادير درصد.3جدول  ساله5هاي بازهدر پوشش برف با عمق كم

 دوره زماني
بادرصد پوشش برف

 عمق برف كم

با عمقدرصد پوشش برف

 آغاز بازه ذوب برف با عمق زياد برف زياد

2001-2005  مارس78/6140/2310 

2006-2010  مارس61/5181/2017 

2011-2015  مارس69/5432/1428 
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عمكيتفكيمنحن.6 شكل طريو كم عمق با مقادقيسطوح  2005تا 2001يها ساليمتوسط پوشش برف

عمكيتفكيمنحن.7 شكل طريو كم عمق با مقادقيسطوح  2010تا 2006يها ساليمتوسط پوشش برف

عمكيتفكيمنحن.8 شكل طريو كم عمق با مقادقيسطوح  2015تا 2011يها ساليمتوسط پوشش برف

اريمقاديبررس با ا30حوضه، حدوديبرفسنجيها ستگاهيعمق برف ازيعموجود در حوضه كه غالبا ارتفايها ستگاهيدرصد از متر از سطح 1600كمتر

مهيو فورهيكه در ماه ژانويدارند، مقدار عمق برفايدر سو رسديرخ داده است تا ماه مارس به صفر ا37حدودگريديو از يها ستگاهيدرصد از

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، رانس هيدروليك ايرانكنف پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

8

در 2000يآنها باالتيكه اكثريبرفسنج ا عمق برفشيمذكور افزايارتفاع دارند، در بازه زمانايمتر از سطح موضوع نشاننيگزارش شده است.

و به تبع تمركز بارشيدماشيبه سمت ماه مارس، افزاهيكه با گذشت زمان از ماه ژانو دهديم پو هوا يبرف سطحششها در ارتفاعات باعث شده كه

عم ابديبه مرور كاهش  افزوده شود.قيو در مقابل به عمق پوشش برف

 جمع بندي.4

وشيپا و مشخص نمودن بازه پوشش سطح مدتيتجمع برف، ذوب برف از جمله مطالعات حائز اهميها عمق برف و كنترلتيريدر بحث منابع آب

اباشديمالبيس ازقيتحقني. در زوقوع برفيها بازه MODISروزه سنجنده8 محصول سطح برفبا استفاده زرريدر كه سهم رودنهيحوضه

انيدر تاميا عمده و ذوب برف تفكيك گرديد. مشخصو دوره 2015تا 2001در سالهاي دارد،هيرومآب حوضه بهيبازه زمان هاي تجمع ذوب برف،

ا نقش مهم در تعيين سهم رواناب ناشي از ذوب برف براي تحليل مورد توجه قرار گرفت.ليدل كاهشيمنحن به منظور برآورد شكل،قيتحقنيدر

م5دسته3به 2015تا 2001ساله15بازهيبندمي) با تقسSDCپوشش برف( شد سومدرجهيپوشش برف، منحنريمقادنيانگيساله از ه كه برازش داده

ضردر طي سه دوره به نحو قابل قبولي( مي97/0 تبيينبيبا از سپس تواند براي تغييرات زماني سطح برف حوضه در دوره رواناب به كار رود.) با استفاده

(و همك Deryروش  و مارس17مارس بازه اول،10 روزدر)2005اران حد درصد32/14و4/23،81/20به ترتيب مارس بازه سوم28بازه دوم نرمال

انيهمچن آستانه ذوب برف بدست آمد. پدنيتوجه به حتيا ماهوارهريمانند ابر در تصاويعيطبيهادهينكته كه وجود درتاختالاليو سنجنده

مييمختلف سبب خطاهايهاهديپدصيتشخ غ شوديدر برآورد پوشش برف مريكه  MODISروزه سنجنده8ريتصاوتمياما الگور باشديقابل انكار

آدرموضوع را به حداقل رسانده است.نيا د ندهيمطالعات پريمناسب از مقادديبا توجه به عدم وجود به كمك گردديم شنهاديعمق برف حوضه،

ايريگ اندازهريمقادنيب،يابي درونيها حاصله از روش نقشهب،يترك كهنيو دانستن مناطق با احتمال برف سنگيبرفسنجيها ستگاهيشده عمق برف در

ا نققيتحقنيدر توان از تصاوير مايكروويو،مي MODISهمچنين به جاي استفاده از تصاوير عمق برف كل حوضه ارائه گردد.ريمقادشهبدست آمد،

و يا تلفيق اين دو تصاوير جهت اعتبارسنجي عمق برف استفاده كرد.ت هاي ذوب برف استفاده از منحني صاوير اپتيكي با قدرت تفكيك مكاني باالتر

وسازي هيدرولوژيكي پيشنهادي در اين تحقيق جهت شبيه  ارزيابي سهم ذوب برف در رواناب موثر باشد. حوضه
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