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 صورتبه سال سرد فصول در ویژهبه کشور، شمال غرب کوهستانی مناطق در هابارش از عظیمی خشب        

 هایسفره تغذیه سطحی، هایرواناب گیریشکل در مهمی نقش برف ذوب از حاصل آب درنتیجه،. است برف

استان اردبیل  کیلومترمربع در 7/1245حوضه آبخیز بالیقلوچای با مساحت  .دارد سیل وقوع و زیرزمینی آب

شود. این های غالب اقلیمی در این منطقه محسوب میواقع شده و در فصل زمستان بارش برف جزو پدیده

آب شرب و کشاورزی منطقه از جمله شهر اردبیل دارد. در تحقیق پیش رو،  تأمینحوضه نقش مهمی در 

بررسی شد. جهت نیل به این  (1384 -1393ساله ) 10تغییرات سطح پوشش برف زمستانه طی دوره آماری 

نتایج تحقیق نشان داد که شمال  استفاده شد. NDSIو الگوریتم  NOAA-AVHRRهدف از تصاویر ماهواره 

گیری غرب و جنوب غرب منطقه به دلیل قرار گرفتن کوهستان سبالن و ارتفاعات بزقوش از شرایط برف

و حداقل  1386درصد( مربوط به سال  4/75حداکثر سطح پوشش برف ساالنه ) مناسبی برخوردار هستند.

تا سال  1387طورکلی، از سال بوده است. به 1388درصد( مربوط به سال  33سطح پوشش برف ساالنه )

. نتایج به دست ، میانگین سطح پوشش برف ساالنه در مقایسه با سه سال قبل دچار کاهش شده است1393

 آب منابع پذیریآسیب متعاقباً و مطالعه مورد منطقه برف پوشش میزان در شدید تغییرات آمده از تحقیق،

 منطقه آبی منابع بهینه مدیریت منظور به که است ضروری بنابراین ؛دهدمی نشان را برف ذوب به وابسته

 گیرد. صورت مناسب ریزیبرنامه

 

 ی، حوضه آبخیز بالیقلوچاNOAA-AVHRR ،NDSI، از دورسنجش پوشش برف،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1-1

ذوب برف  بینی و کنترل حوادث ناشی ازمطالعه سطح پوشش برف در مدیریت و تأمین منابع آب، پیش        

ذخایر  ای برخوردار است. قسمت اعظم سطح پوشش برف وو مسائل هواشناسی و هیدرولوژیکی از اهمیت ویژه

های سنتی باشند، بنابراین مطالعه و پایش سطح برف با روشوهستانی واقع میهای کبرفی در ارتفاعات حوضه

در  دقت باال های برف سنجی بسیار دشوار است. چرا که برای رسیدن بهو استفاده از آمار و اطالعات ایستگاه

ایجاد و  باشد.های برف سنجی با فواصل کم نسبت به هم در نواحی کوهستانی میپایش برف نیاز به ایستگاه

باشد. از طرفی ایجاد های برف سنجی آن هم به تعداد زیاد نیازمند هزینه باالیی میتجهیز ایستگاه

پذیر نبوده و در صورت ایجاد العبور کوهستانی امکانهای برف سنجی در بیشتر ارتفاعات صعبایستگاه

چنین مهنخواهد بود.  پذیردسترسی به ایستگاه و ثبت اطالعات آن در فصول سرد و برفی امکان

ای ای، برای مطالعه پدیده پیوستهها به دلیل داشتن ماهیت نقطههای ثبت شده در این ایستگاهگیریاندازه

از دور جهت های سنجش کارگیری تکنیکباشد. در نتیجه بههمچون سطح پوشش برف، معیار مناسبی نمی

 (.1393)هاشمی پازیکویی، باشد بررسی سطح پوشش برف در این مناطق ضروری می

خوش تغییرات سریع و ناهمگن است. با سطوح پوشیده از برف در اثر عوامل اقلیمی و توپوگرافی دست        

ها قادر به تصویربرداری از یک سطح در مقاطع زمانی مختلف هستند، در مطالعات برف که ماهوارهتوجه به این

راکنش زمانی و مکانی برف مورد مطالعه قرار گیرد )قنبرپور و کنند که پسنجی این امکان را فراهم می

های از دور، همچون امکان تهیه اطالعات در مقیاسهای سنجش (. مزایای مختلف داده1384همکاران، 

صرفه بودن، تولید اطالعات چند زمانه و مواردی از این بهای، پوشش وسیع، مقرونمختلف جهانی، ملی و ناحیه

پذیر ساخته است )حدادی و همکاران، از دور امکانهای سنجش ردهای گوناگونی را برای دادهدست، کارب

های سنجش های پوششی مانند نقشه پوشش برف با استفاده از داده(. از جمله این کاربردها تهیه نقشه1388

انجام شد.  TIROS-1 در شرق کانادا توسط ماهواره 1960از دور است. برای نخستین بار برف سنجی در سال 

ای در بررسی پوشش برف را امری های ماهوارهها، استفاده از دادههای اخیر در فناوری و تعدد ماهوارهپیشرفت

 (.2009و همکاران،  1ضروری ساخته است )سیرگی

                                                           
1. Sirguey 
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ر د، واقع لوچایتحقیق پیش رو به منظور پایش زمانی و مکانی سطح پوشش برف در حوضه آبخیز بالیق        

 10مربوط به  NOAA-AVHRRین هدف تصاویر ماهواره شود. جهت نیل به اغرب استان اردبیل اجرا می

ررسی قرار بمحاسبه و مورد  NDSIکارگیری شاخص ( تهیه شده و سطوح پوشش برفی با به1384 -93سال )

 خواهد گرفت.

 

 بیان مسئله -1-2

و متوسط، پوشش برف و تغییرات زمانی آن، پارامترهای  جغرافیایی باال هایعرضدر مناطق واقع در         

آب مورد  سومیک(. حدود 2010و همکاران،  1هستند )ژانگ شناسیاقلیماساسی در مطالعات هیدرولوژی و 

 تأمیننیاز برای آبیاری و رشد محصوالت کشاورزی در سراسر جهان از پوشش برف و حجم آب معادل آن 

از جمعیت جهان، از ذوب برف  ششمیک(. آب مورد نیاز بیش از 2000ان، و همکار 2)گودینسون شودمی

. این مناطق ممکن است به علت بروز پدیده گرمایش کره زمین با شودمی تأمینطبیعی  هاییخچال وفصلی 

هیدرولوژیکی  هایچرخهبنابراین پایش سطح پوشش برف به منظور درک  ؛مواجه گردند آبیبیخطر 

(. در صورتی که بارش برف سهم زیادی در نزوالت جوی 2008، همکارانو  3)لی باشدیممهم  ایمنطقه

مختلف مانند مدیریت  هایزمینهسطحی بارش برف در  هایویژگی سازیمدلاز  توانمیمنطقه داشته باشد، 

نمود  برداریبهرهآب مصرفی  تأمینخشکسالی و  بینیپیشآبخیز، کنترل سیالب، فرسایش خاک،  هایحوضه

 (.1992، 4)میدمنت

در  تأثیرگذارعامل  ترینمهمکره زمین واقع شده و بارش برف  خشکنیمهایران در منطقه خشک و         

(. در شمال غرب 1384)قنبرپور و همکاران،  رودمیدر فصول گرم سال به شمار  ویژهبهمیزان ذخایر آب، 

برف بوده و به دلیل وسعت مناطق کوهستانی در این  صورتبهایران نزوالت جوی در فصول سرد سال اغلب 

آب  تأمین. در نتیجه مدیریت علمی این ذخایر آبی جهت باشدمینواحی، ذخایر برفی در طول سال ماندگار 

 (.1384)عادلی،  نمایدمیمصرفی )شرب، صنعتی و کشاورزی( ضروری 

                                                           
1. Zhang 

2. Goodinson 

3. Li 

4. Maidment 
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. شودمیاستفاده  ایماهوارهبرف سنجی و تصاویر  هایایستگاه هایدادهبرای سنجش برف از  طورکلیبه        

هواشناسی و برف سنجی در حوضه و امکان دسترسی به  هایایستگاه قبولقابلدر صورت وجود و پوشش 

ی مانند تعیین ضریب برفی و خط برف برای تعیین میزان برف حوضه به هایروشآماری،  هایدادهسری کامل 

 هاآنبوده و استفاده از  اینقطهزمینی  هایایستگاه هایداده(. 1383همکاران، )برهانی داریان و  روندمیکار 

، دارای مزایای مختلف از جمله امکان تهیه اطالعات در از دورسنجش  هایداده کهدرحالی. باشدمی برهزینه

ات چند زمانه و بودن، تولید اطالع صرفهبهمقرون، پوشش وسیع، ایناحیهمختلف جهانی، ملی و  هایمقیاس

 (.1388)حدادی و همکاران،  باشدمیسایر موارد 

 

 ضرورت و اهمیت انجام طرح -1-3

است که میزان بارش ساالنه  حالی در. این شودمی تأمینبخش اعظم آب در کشور ایران از طریق بارش         

)زارع ابیانه و همکاران،  اشدبمیمتوسط بارش آسیا  سومیکمتوسط بارش جهان و  سومیکدر ایران کمتر از 

زیرزمینی کشور  هایآبدرصد  57سطحی و  هایآبدرصد  60، حدود یافتهانجام هایبررسیطبق (. 1388

ایران در ارتفاعات کوهستانی قرار دارند  گیربرف(. بیشتر مناطق 1369)مشایخی،  شودمی تأمیناز ذوب برف 

برف توسعه نیافته است، در نتیجه انباشت و ذوب  گیریاندازهو  نیبادیده هایایستگاهکه در این مناطق شبکه 

(. حوضه آبخیز 1390)وفاخواه و همکاران،  شودمین گیریاندازهدقیق و گسترده  طوربهبرف در این مناطق 

 شودمیکوهستانی محسوب  ایمنطقه، گرددمیبالیقلوچای که از ارتفاعات سبالن در غرب استان اردبیل آغاز 

برف است. نبود اطالعات کافی و صحیح از ذخایر برفی منجر به استفاده  صورتبهآن  هایبارشعمده  که

از طریق سیل وارد نماید. در نتیجه پایش  ناپذیریجبراند خسارات توانمینامناسب از ذخایر آبی شده و حتی 

 .شودمیمکانی و زمانی سطوح پوشیده از برف امری ضروری تلقی 
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 هداف تحقیقا -1-4 

بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف زمستانه حوضه آبخیز بالیقلوچای در استان اردبیل، در بازه زمانی ( 1

  ایماهوارهو تصاویر  از دورسنجش ( با رویکرد 1384 -93ساله ) 10

 ی در برآورد سطح پوشش برف در مناطق کوهستانیاز دورسنجش  هایتکنیکنشان دادن توانایی ( 2

 آینده در خصوص مدیریت بهینه منابع آب در منطقه مورد مطالعه هایریزیبرنامه( کمک به 3

 

 

 سؤاالت تحقیق -1-5
ابزار مناسبی جهت بررسی سطوح پوشش  NOAA-AVHRR و تصاویر ماهواره  از دورسنجش آیا فناوری  (1

 ؟شوندمیبرفی منطقه محسوب 

 ؟شودمیت از منطقه مورد مطالعه مشاهده ، بیشترین انباشت برف در کدام قسمطورکلیبه (2

 

 فرضیات تحقیق -1-6

برف سنجی اطالعاات مرباوط باه ساطح پوشاش برفای را  هایایستگاهسنتی و  هایروشبا توجه به اینکه ( 1

به دلیال تصاویربرداری روزاناه، پوشاش وسایع و باه  NOAA، تصاویر ماهواره دهندمیارائه  اینقطه صورتبه

 .شوندمیار مناسبی جهت بررسی سطوح پوشش برفی منطقه محسوب هنگام بودن، ابز

، بیشترین انباشت برف در ارتفاعات سبالن واقع در شمال غرب منطقه و نیز ارتفاعات بزقاوش در طورکلی( به2

 .شودمیجنوب غربی منطقه مورد مطالعه مشاهده 

 

 مبانی نظری -1-7

 بر سطح پوشش برف   مؤثرعوامل  -1-7-1

هاای سطح پوشش برف تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیط است. عواملی چاون هاوا، ناوع ناهمواری        

شاوند، طور، ذوب برف میسطح زمین و پوشش زمین همگی موجب ایجاد الگوهای متفاوت در انباشت و همین

و هواشناسای مثال روند. عوامل آب لذا از عوامل بسیار مهم در تهیه مدل دقیق سطح پوشش برف به شمار می
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های هوا، میزان کاهش و افت دما با افازایش عارض جغرافیاایی، دما، بارش، الگوهای چرخش اتمسفری، جبهه

پایداری توده هوا و باد تأثیر بسیار مهمی در نحوه توزیع و خصوصیات پوشش برف در یک حوضه آبخیز دارناد. 

زان برش برف ممکن است در ساطح منطقاه باه شود، میزمانی که صحبت از یک محدوده وسیع مطالعاتی می

طور، درجه حرارت یا دمای محایط هام در ساطح محادوده وسایع، شدت تغییر کند و یکنواخت نباشد. همین

اما تأثیرگذارترین عامل هواشناسای  یکنواخت نخواهد بود، چون دما وابسته به میزان انباشت و ذوب برف است؛

های زیادی را در سطح برف حوضه آبخیز ایجااد است. وزش باد تفاوتگیری نوع سطح برف، وزش باد در شکل

های متفاوت بارف در ساطح حوضاه کند. باد با ایجاد الگوهای سطحی متفاوت، موجب به وجود آمدن عمقمی

سازد. در بعضی مناطق، وزش باد موجب ناازک سازی سطح پوشش برف را دشوار میشود و در نتیجه، مدلمی

شود که کامالً شود و لذا با کاهش انباشت برف موجب ایجاد افزایش شارش حرارتی برف میمیشدن الیه برف 

، ذوب در ایان شارایط شود برف تا اواخر بهار دوام نیااورد.بر روی الگوی ذوب برف تأثیرگذار است و سبب می

اخات بارف در ساطح افتد و عدم توزیاع یکنوزمان و یکنواخت در سطح حوضه اتفاق نمیصورت همبرف هم به

کند. مواردی چاون شایب منطقاه، جهات شایب منطقاه، سازی ذوب برف را با مشکل مواجه میحوضه، مدل

ارتفاع، پوشش گیاهی، جهت تابش خورشید به منطقه و کاربری اراضی، عواملی مؤثر در تنوع مکانی انباشات و 

ت دقیقای از وضاعیت توپاوگرافی زماین سازی سطح پوشش برف به اطالعاطورکلی، برای مدلاند. بهذوب برف

 (. 1392نیاز است )فرج زاده و کریمی، 

 

 از دور برففیزیک سنجش  -1-7-2

دهد که در محدوده مرئای و مطالعه بازتاب طیفی برف تازه در محدوده طیف الکترومغناطیسی نشان می        

های سطح زماین، مثال آب، خااک و پدیدهمادون قرمز نزدیک، برف تازه بازتاب بسیار بیشتری نسبت به سایر 

شود. چنین موجب تشخیص راحت آن از اغلب ابرها نیز می(. این ویژگی برف تازه، هم1-1 شکلگیاهان دارد )

. در محدوده مادون قرمز میانی، برف نسبت باه بسایاری از نمایش داده شده است خوبیبهاین مسئله در شکل 

تار از ساایر دهد، یا به عبارتی آلبدوی برف در مادون قرماز میاانی کمشان میتری از خود نها بازتاب کمپدیده

های موجود در سطح زمین است. بازتاب یا آلبدوی برف به پارامترهای متعددی مانند سن برف، انادازه و پدیده
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ها یزدگی  مجدد، ناخالصاموج، دما، عمق پوشش برف، زبری سطح )بافت سطح(، یخهای برف، طولشکل دانه

ایان  های برف، زاویه تابش خورشید، ارتفاع خورشید و تأثیرات زاویه تابش بساتگی دارد. بسایاری ازو آلودگی

شوند که بازتاب برف بر حسب عمر برف تغییر کند. برای مثال با اند و بنابراین موجب میعوامل وابسته به زمان

اباد و ایان افازایش قطار ذرات موجاب کااهش یزدگی مجدد آن، قطر ذرات بارف افازایش میذوب برف و یخ

چنین، باقی مانادن بارف بار روی زماین شود. همبازتابندگی برف در محدوده باندهای مادون قرمز نزدیک می

ها کاه نتیجاه تجماع ذرات دهد. این ناخالصایهای آن را افزایش میها و آلودگیبرای مدت طوالنی، ناخالصی

اند، موجب کاهش بازتاب بارف کهناه نسابت باه بارف تاازه در بر روی برفاتمسفری مانند کربن و گردوغبار 

  (.1392شوند )فرج زاده و کریمی، محدوده مرئی طیف الکترومغناطیسی می

 

 ( 1998، 1)کلین بازتاب طیفی برف، خاک، گیاهان و آب هایمنحنی -1 -1 شکل

ر وجود ابر در تصاوی آیدمیپیش  ایماهوارهر در تفسیر هواشناسی تصاوی غالباًاز جمله مشکالتی که         

 تقریباً هر چند که بازتابندگی ابر و برف در محدوده طیف مرئی  دهدمینشان  2-1که شکل  طورهماناست. 

 صد دارندست دریکسان است، ولی در محدوده مادون قرمز اختالف بازتابندگی بسیار قابل توجهی، بیش از بی

 (. 1392)فرج زاده و کریمی، 

                                                           
1.  Klein 
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 (2000، 1منحنی بازتابش طیفی ابر و برف )جنسن -2 -1شکل 

 وشش برفپبرآورد سطح  -1-7-3

از دور در این زمینه محسوب ترین کاربردهای سنجش تهیه نقشه منطقه پوشیده از برف از عمومی        

امل شبرف است که شود. برای تهیه این نقشه دو نکته اهمیت دارد: نکته اول مقیاس تهیه نقشه سطح می

از دور های سنجش های کوچک، متوسط و بزرگ یا جهانی است. نکته دوم نیز شامل استفاده از روشمقیاس

این نوع  های مرئی و مادون قرمز یا میکروویو و به عبارتی انتخاب نوع سنجنده مورد نیاز برایدر قسمت

ا به دنبال رنتایج رضایت بخشی  +ETMو  TMای مطالعه است.  در مقیاس خرد استفاده از تصاویر سنجنده ه

ر ود ابر دکل وجداشته است که غالبًا دو مشکل اصلی برای استفاده از این تصاویر وجود دارد که اولین مش

 اساییتصاویر یا تداخل ابر و برف با هم بوده و مشکل دوم ریزش برف در مناطق جنگلی است که شن

ای برای حل این مشکل ارائه شده است که های ویژهسازد. الگوریتمرو میهای برفی را با مشکل روبهپیکسل

 .(1392)فرج زاده و کریمی، سازد ها را ممکن میامکان تفکیک پیکسل

ماهواره لندست  +ETMو  TMبرای شناسایی سطوح پوشیده از برف با استفاده از تصاویر سنجنده های         

 (: 2006، 1شود )گرسه میطورمعمول از شاخص زیر استفادبه

                                                           
1. Jensen 
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 :(1-1معادله )

 NDSI =                                                                                                    

سنجنده  5و  2به ترتیب میزان بازتابندگی باندهای  5rو  2rشاخص تفاضلی نرمال برف و  NDSI2که در آن 

باشد؛ می 4/0میکرومتر است. آستانه مورد استفاده در این شاخص  65/1و  57/0موج مرکزی ر با طولمذکو

شود. بندی میباشد تحت عنوان پیکسل برفی طبقه 4/0یعنی در مناطقی که ارزش پیکسل برابر یا بیشتر از 

. برای مثال مقدار آن در ماه یابدصورت فصلی تغییر میدهد که ارزش آستانه بهحال مطالعات نشان میدرعین

شود. در مقیاس میانی، استفاده از تصاویر گرفته می در نظر 6/0و در ماه سپتامبر برابر  48/0ژوالی برابر 

3AVHRR  وMODIS های تهیه شده با این نوع سنجنده طور طبیعی دقت نقشهنتایج مطلوبی دربر دارد. به

های استفاده شده در این ها خواهد بود. الگوریتمیک مکانی آنها حدود یک کیلومتر متناسب با قدرت تفک

های استفاده شده در مقیاس خرد یا کوچک است و تنها باندهای مورد استفاده در مقیاس شبیه الگوریتم

وجود دارد:  AVHRRهای کند. دو رویکرد اصلی برای تهیه نقشه سطح برف با دادهمحاسبه شاخص تفاوت می

بندی دستی در برابر ترکیب رنگی کاذب بندی هدایت نشده است که مطابق آن طبقهجام طبقهرویکرد اول ان

های محاسبه شده برای شاخص پوشش گیاهی گیرد. رویکرد دوم میانیابی خطی بر مبنای ارزشصورت می

 شود: یک پیکسل از طریق رابطه زیر برآورد می 4است. در رویکرد دوم پوشش برف جزئی

 (:2-1معادله )

 

ارزش حداکثر پوشش گیاهی بدون برف است که باید در فصل  و  NDSIارزش فعلی  که در آن 

 مناسب 

شود. همانند روش محاسبه در نظر گرفته می ارزش پوشش برف است که بیشتر از صفر محاسبه شود و 

NDSI های سنجنده برای دادهTM  وETMخص سطح پوشش برف برای تصاویر ، شاAVHRR  از طریق رابطه

 شود:زیر محاسبه می
                                                                                                                                                                          

1. Gareth 

2. Normalized Difference Snow Index 

3. Advanced Very High Resolution Radiometer 

4. fractional 
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 (:3-1معادله )

NDSII =   

باند مادون قرمز میانی است. در رابطه با و باند قرمز  شاخص پوشش برف و یخ،  NDSII1که در آن  

)به ترتیب  6و  4، 2گیرد. برای این کار از باندهای ده قرار میرویکرد مشابهی مورد استفا MODISسنجنده 

عالوه از شود. بهکه آیا برف وجود دارد یا خیر استفاده میمیکرومتر( برای تعیین این 64/1و  56/0، 86/0

برای اصالح قابلیت تشخیص در  2میکرومتر( و باند  64/0) 1شاخص پوشش گیاهی با استفاده از باند 

 شود:صورت زیر تعریف میبه NDSIشاخص  MODISشود. نسخه متراکم استفاده می هایجنگل

 (:4-1معادله )

NDSI =  

است. معیار یا آستانه برای شناسایی ابر به این صورت  MODISدهنده شماره باندهای نشان و  که در آن 

 تعریف شده است:

NDSI >= 0/4 and >= 0/11 and  

را نشان  NDSIهای زیاد تواند ارزشکه می به تعیین مرز یا محدوده مناطق آب 4و  2که آستانه در باندهای 

های سایر سنجنده ها در کنار داده AVHRRهای از داده کند. در مقیاس جهانی، استفادهدهد، کمک می

های حدودهمسایر  بر اساسهای مختلفی نیز ه از باندهای مرئی و اپتیکی، روشعمومیت دارد. در کنار استفاد

واقع از  توان به باندهای حرارتی اشاره کرد. درطیف الکترومغناطیسی طراحی شده است که از آن میان می

 به  ایهای برفی، استفاده از باندهای حرارتی تصاویر ماهوارههای رایج جهت شناسایی پوششجمله تکنیک

 

ای با توجه به تر سطح برف نسبت به محیط اطراف خود است. لذا همواره در تصاویر ماهوارهجهت دمای پایین

خوبی نسبت به محیط اطراف خود تمایزپذیر است. در مطالعات مختلفی که در دمای پایین، سطح برف به

های حرارتی مناسب موجب از تانههمین زمینه صورت پذیرفته است استفاده از این تکنیک و قرار دادن آس

شده است. در  MODISهای برفی با استفاده از تصاویر بین رفتن بسیاری از اشتباهات در تشخیص پوشش

                                                           
1. Normalized Difference Snow and Ice Index 
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های ابری، بندی برف با پوششهای حرارتی کاهش اشتباهات طبقهواقع از جمله مزایای استفاده از تکنیک

گونه مطالعات با استفاده از ینانواحی ساحلی است. در  تأثیرات گردوغبار و ذرات ریز برف با ماسه در

چنین خصوص ارتفاع استقرار برف و همهای حرارتی مناسب )که خود به شرایط محیطی منطقه و بهآستانه

طور مثال در تصاویر شود. بههای برفی از مناطق اطراف خود متمایز میتوپوگرافی بستگی دارد( پیکسل

MODIS  شود که بسته به مناطق مطالعاتی این ای از مطالعات استفاده میدرجه کلوین در پاره 277از آستانه

از جمله  MODISسنجنده  32و  31درجه کلوین نیز تغییر یافته است. باندهای  283آستانه حرارتی تا 

العات گونه مطگیری دمای درخشندگی سطح زمین است که در اینباندهای حرارتی مورد استفاده در اندازه

یرفعال غشود. در سنجش میزان پوشش برف در سطح جهانی استفاده از سنجنده های میکرو موج استفاده می

در این زمینه کارایی زیادی دارند که برای  SSM/Iهای حاصل از ماهواره کاربرد زیادی دارند. برای مثال داده

گیگاهرتز برای این منظور  85که عمدتاً از باند های متعددی ارائه شده است استفاده از این ماهواره الگوریتم

برای تهیه نقشه سطح پوشش برف در مقیاس  SARهای کنند. در همین زمینه استفاده از دادهاستفاده می

 .(1392)فرج زاده و کریمی، خرد نیز اهمیت زیادی دارد 

 

 شدهمروری بر مطالعات انجام -8 -1

توجهی قیق، یکی از مراحل اولیه و اصلی هر تحقیقی است که کمک قابل ی تحمطالعه و بررسی پیشینه        

نماید. در این قسمت به ی موردنظر میبرای حل مسئله کار رفتههای مختلف به با روش به آشنایی محقق

 گیریبهره برآورد سطح پوشش برف باگرفته در رابطه با های داخلی و خارجی انجاممعرفی تعدادی از پژوهش

 شود.پرداخته می از دورسنجش  هایتکنیکز ا

 

 در داخل کشور شدهانجاممطالعات و تحقیقات  -1 -8 -1

را با  ایچندمرحله -، بارزسازی و تحلیل چند طیفیایآستانهتحلیل  هایروش(، ترکیبی از 1381پرهمت )

ر و زمین به کار برد. در در تفکیک برف، اب NOAAماهواره  AVHRRسنجنده  4و  2، 3استفاده از باندهای 

به کار گرفته شد. درجه حرارت نیز  هادادهنسبت گیری و تفاضل گیری برای بارزسازی  هایروشاین تحقیق 
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رقومی بارز شده  هایدادهمحاسبه شد. در مرحله بعد هیستوگرام  4و  3رقومی باندهای  هایدادهبا استفاده از 

 این دراستفاده شد. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی  هاآستانهیین در تع 4و  3و نیز درجه حرارت باندهای 

تحقیق بدون وابستگی به منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی، توانایی تفکیک برف را از محیط زمین بدون 

   .نیز محیط پوشیده از ابر دارد وپوشش 

وا، به ارزیابی دقت تفکیک برف از ابر (، با استفاده از تصاویر ن1383علی محمدی و جلوخانی نیارکی )

به دست آمد. تغییرات سطح پوشش برف نیز  831/0عنوان متوسط کاپای کلی معادل پرداختند. این دقت به

های چندزمانه برف برای حوضه آبریز سد کرج آشکارسازی شد. نتایج حاصل از با استفاده از روش تفریق نقشه

های با ارتفاع شیب( نشان داد که کالس تغییر پوشش برف در زمین بررسی وضعیت توپوگرافی )ارتفاع و

های برف تهیه شده دهنده قابلیت اعتماد نقشهتر و شیب بیشتر قرار دارد که این موضوع تا حدودی نشانپایین

 است.

 و ماهواره ترا سنجنده AVHRRهای ماهواره نوآ سنجنده (، با استفاده از داده1386دینی و همکاران )

MODIS های کارگیری دو روش قرار دادن آستانه در دادهو بهAVHRR  وMODIS  اقدام به شناسایی سطوح

ها در گیر در ارتفاعات البرز مرکزی نمودند. در این تحقیق، اساس تفکیک ابر و برف اختالف انعکاس آنبرف

به کار  NDSIنواحی شاخص  های مرئی و مادون قرمز بود. برای جداسازی برف از سایرموجمحدوده طول

 5303گیر مساحت سطوح برف 6/1/1383در تاریخ  AVHRRهای گرفته شد. با استفاده از داده

گیر البرز مرکزی با پوشش ، سطوح برف3/1/1382در تاریخ  MODISهای کیلومترمربع و با استفاده از داده

ربع محاسبه گردید. در پایان نیز با کیلومترم 2505و  2570، 994کامل، ناقص و پوشش ابر به ترتیب 

عنوان آستانه ریزش برف و ارتفاع گراد بهدرجه سانتی 9/2استفاده از همبستگی میان عناصر اقلیمی دمای 

 عنوان خط ماندگاری برف محاسبه شد. متناظر صفر درجه به

برای حوضه  NDSIشاخص (، نقشه پوشش برفی را با استفاده از تصاویر مودیس و 1387رایگانی و همکاران )

استفاده شد. به کمک  82 -83های تصویر برای سال 14رود تهیه نمودند. در این پژوهش از آبخیز سد زاینده

( و ایجاد روابط رگرسیون میان درجه حرارت، ارتفاع و تصویر جهت شیب، DEMمدل رقومی ارتفاعی منطقه )
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 5ودیس موجود نبود، به دست آمد. بدین منظور برای روز هایی که تصاویر مدار در تاریخ تغییرات سطوح برف

که دارای تصویر مناسب بود از این روش سطح پوشیده از برف برآورد گردید که در مقایسه با  1382اسفند 

 تصویر مذکور درستی و صحت روش مذکور تأیید گردید. 

لعه سطح پوشش برف در دو حوضه (، به ارزیابی شاخص جهانی پوشش برف برای مطا1387متکان و همکاران )

 23/1/2007مرباوط باه تااریخ   IRSو  MODISی هااماهوارهآبخیز سد کرج و لتیاان، باا اساتفاده از تصااویر 

به دست آمد. نتایج نشان داد که آساتانه  0.45( مربوط به نقشه حاصل از آستانه %92پرداختند. بهترین دقت )

مناسب نبوده و بایاد در تحقیقاات باه ایان نکتاه  ایمنطقهمقیاس  پیشنهادی ناسا برای مطالعه پوشش برف در

 توجه گردد.

(، تغییرات احتمالی سطح پوشاش بارف را در شامال غارب ایاران طای دوره آمااری 1389فتاحی و همکاران )

مطالعه نمودند. به منظور تعیین روند تغییارات  NOAA-AVHRRبا استفاده از تصاویر ماهواره  1988 -2005

کندال مورد استفاده قارار گرفات. بار اسااس نتاایج مطالعاه، روناد  -وشش برف، آزمون ناپارامتریک منسطح پ

 نشد. تأییددر تغییرات سطح پوشش برف منطقه  دارمعنی

های آبریز استان (، به پایش سطح پوشش برف و دمای سطح برف حوضه1390فتاحی و وظیفه دوست )

( پرداختند. به منظور 2000 -8ساله ) 9ده مودیس، طی دوره آماری های سنجنگلستان با استفاده از داده

، 32و  31تعیین پتانسیل ریزش و ذوب برف از الگوریتم دمای سطح برف با استفاده از باندهای حرارتی 

به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد با  NDSIمودیس و برای تشخیص سطوح پوشیده شده برف، شاخص 

دسترس بودن این تصاویر از طریق اینترنت برای ای مودیس و قابلمانی و مکانی تصاویر ماهوارهتوجه به دقت ز

توان سطح پوشش برف کار رفته، میهای به بنابراین با اجرای الگوریتم پایش سطح پوشش برف مناسب هستند؛

گردشگری، مدیریت مخازن و صورت به هنگام پایش کرد و نتایج آن را در مدیریت منابع آب، کشاورزی، را به

 های هشدار سیل به کار گرفت.سامانه

 هایداده(، نتایج حاصل از آشکارسازی پوشش برف در کشور را با استفاده از 1391ابراهیمی و همکاران )

سنجنده مودیس بررسی نمودند. برای این منظور محصول روزانه پوشش برف مودیس در یک دوره  ایماهواره
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ساله پوشش  10( برای نمایش نواحی پوشیده از برف به کار برده شد. نتایج روند 2010تا  2001ساله ) 10

سال گذشته کاهش چشمگیری در  10برف نشان داد که در تمامی مناطق کوهستانی و برف خیز کشور طی 

 بارش برف روی داده است.

شمال استان سمنان را طی دوره چراغی در (، تغییرات سطح برف حوضه سد شاه1392بنی حبیب و همکاران )

و به کمک دو روش تحلیل آستانه بر پایه آلبدو باندهای مرئی  NOAA-AVHRRساله با استفاده از تصاویر  22

شده از و دمای درخشندگی باندهای حرارتی بررسی نمودند. نتایج نشان داد که سطح پوشش برف محاسبه 

-AVHRRاز سطح برف محاسبه شده از تصویر سنجنده  درصد بیشتر 4در حدود  AVHRR-3تصویر سنجنده 

 چنین بررسی روند تغییرات سطح برف نشان داد که سری زمانی سطح برف روندی ندارد.است. هم 2

و  NOAA(، سطح پوشش برف را در شمال غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره 1392فتاحی و همکاران )

های الیه برف استخراج شد. پردازش و پیکسل ERDASافزار یر در نرماستخراج نمودند. تصاو AVHRRسنجنده 

با  1988 -2008های نقشه پوشش برف دوره سرد سال )نوامبر تا مارس( برای دوره آماری در نهایت سری

 -روزه به دست آمد. به منظور بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف آزمون ناپارامتریک من 15فواصل زمانی 

نقشه سطح پوشش برف( انجام شد. نتیجه تحقیق، روند  100های به دست آمده )روی سری کندال بر

 داری را برای سطح پوشش برف در منطقه نشان نداد.معنی

(، به پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در منطقه 1393میر موسوی و صبور )

، NDSIمیالدی پرداختند. در این مطالعه از شاخص  2009 تا 2000های شمال غرب ایران برای سال

های مربوط به تغییرات عنوان روش استفاده شد. بررسی نقشهشده بهنشده و نظارتهای نظارتبندیطبقه

ترین مقدار پوشش برف مربوط به سال پوشش برفی در ماه آوریل نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه، کم

باشد. کیلومترمربع می 10471با  2007لومترمربع و بیشترین مساحت مربوط به سال کی 1040با  2008

باشد، سطح پوشش برف در بهار تر میهایی که میانگین دمای فصل سرد پایینچنین نتایج نشان داد در سالهم

سال  10طول  ترین میانگین دما را درکم 2007که سال طوریباشد بههای دیگر میهمان سال بیشتر از سال
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سال نیز مربوط به همان  10که بیشترین سطح پوشش برفی در طول گراد( درحالیدرجه سانتی 6/2داشته )

 کیلومترمربع(. 10471باشد )سال می

هایی به شناسایی و تفکیک سطوح با اعمال آستانه NDSI(، از طریق شاخص 1394ایلدرمی و همکاران )

های پرداختند. نقشه MODISنجنده واسطه تصاویر سدر استان همدان بهپوشیده از برف حوضه آبخیز بهار 

 20طور متوسط دارای خطای کمتر از به NDSIسطح پوشیده از برف در این تحقیق با احتساب خطای شاخص 

 درصد بودند.

مانی در فاصله ز را رودزایندهتغییرات سطح پوشش برف حوزه آبریز در تحقیقی (، 1394قاسمی و همکاران )

وره مختلفی طی این د هایماهمیالدی محاسبه و تغییرات درصد پوشش برف  2015 تا 2000 هایسالبین 

شش شترین سطح پواین موضوع است که بی دهندهنشاننتایج این تحقیق  دادند.ساله مورد بررسی قرار  15

تن وضه و یافحه پوشش برف همچنین به منظور درک توزیع ساالن .شودمیبرف حوضه در ماه ژانویه مشاهده 

اکتبر  هایماه پراکندگی درصد پوشش برف در شکلمختلف دوره تجمع و ذوب برف  هایماهروند تغییرات در 

هترین برازش ب% 96با درجه شش و ضریب همبستگی  ایچندجملهساله ترسیم شد و تابع  15تا می این بازه 

 .بین نقاط را نشان داد

 

 در خارج از کشور شده انجامیقات تحق ومطالعات  -2 -8 -1

سطح پوشش برف را از تصاویر سنجنده مودیس و با استفاده از  هاینقشه(، 2004) 1سالومونسون و اپل

در حد زیر پیکسل تهیه نمودند. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شامل سه بخش آالسکا،  NDSIشاخص 

متر مبنا قرار گرفت و با استفاده از  500ر با قدرت تفکیک سیبری و کانادا بود. در این تحقیق ابتدا تصاوی

با قدرت   از تصاویر سنجنده گیریبهرهسطوح برف استخراج شد. سپس با  هاینقشه، NDSIشاخص 

 500 هایشبکهیت زمینی(، درصد پوشش برف در عنقشه واق عنوانبهمتر ) 30تفکیک 

 

                                                           
1. Salomonoson and Apple 
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رف بو درصد پوشش  NDSIبطه رگرسیونی بین مشاهدات شاخص متری محاسبه شد. در نهایت یک را

 .باشدمی 1/0برقرار گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین خطای مطلق این روش کمتر از 

با استفاده  2الینسطح پوشش برف بهاره را در منطقه قطبی کانادا در شمال تری ،(2005و همکاران ) 1وانگ

با  1981 -2000های ارزیابی نمودند. شش فصل بهار طی سال NOAA-AVHRR هایاز مجموعه داده

( مورد بررسی قرار گرفت. 1985و  1995، 1997( و زیاد )1984و  1988، 1998سطح پوشش برف کم )

، بیشتر از NOAA هاینتایج نشان داد که در فصل ذوب برف )بهار(، سطح پوشش برف برآورد شده از داده

های باالی نیمکره شمالی ها در زمان ذوب برف در عرضاستفاده از این داده براین دربنا مقدار واقعی است؛

 بایست دقت الزم به عمل آید.می

ای ( در منطقه2000 -2010(، به پایش تغییرات پوشش برف یک دهه )2011) 3پراساد پاودل و اندرسن

رفته حذف ابر پرداختند. در این تحقیق، در نپال با استفاده از داده مودیس و روش پیش 4در ترانس هیمالیا

، فیلتر فضایی 6، استنتاج زمانی مجاور5های ترا و آکواهای ماهوارهای، شامل ترکیب دادهیک روش پنج مرحله

و فیلتر زمانی بر  ایهای همسایه متعامد، فیلتر فضایی مبتنی بر روش خط برف ناحیهبر اساس پیکسل

حذف اثر ابر از محصوالت روزانه مودیس مورد استفاده قرار گرفت. ای برای اساس سیکل برف منطقه

 91ها نشان داد که روش پیشنهادشده برای کاهش ابر مؤثر بوده است )با متوسط دقت باالتر از بررسی

چنین نتایج حاکی از تغییرات بسیار شدید ساالنه و فصلی متوسط پوشش برف، حداکثر سطح درصد(. هم

 وشش برف بود.برف و مدت زمان پ

ای های ماهواره(، به پایش سطح پوشش برف کشور چین با استفاده از داده2014و همکاران ) 7یانگ

 ،Fengyun-2Dای هواشناسی چینی های ماهوارههواشناسی چینی پرداختند. در این تحقیق از داده

 

                                                           
1. Wang 

2. Tree line 

3. Prasad Paudel and Andersen 

4. Trans Himalaya 

5. Terra and Aqua 

6. Adjacent temporal deduction 

7. Yang 
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 Fengyun-2E  وFengyun-3B وش جدیدی که های پوشش برف استفاده شد. در رجهت تهیه نقشه

های در ماهواره 1برای کشف اطالعات پوشش برف به کار رفت، از ترکیب رادیومتر مرئی و مادون قرمز

2D-FY  2وE-FY 3در ماهواره مدار قطبی  2و تصویرگر تابش مایکروویوB-FY  استفاده شد. پوشش

مقایسه شد.  IMSو  MODISبا محصوالت پوشش برف  Fengyunهای برف برآورد شده توسط ماهواره

درصد  47/30، تاری )اثر( ابرها را تا FY-2Eو  FY-2Dهای نتایج نشان داد که استفاده ترکیبی از داده

کاهش داده است. مطابق صحت سنجی انجام یافته، دقت تصاویر  MODISدر مقایسه با محصوالت 

 درصد به دست آمد. 28/91پوشش برف نهایی 

های دیگر بر روی و اعمال برخی پردازش NDSIاستفاده از شاخص با  ،(2016) 3سلکوویتز و فارستر

های باال )قطب های پوشش برف و یخ را در مناطق واقع در عرضنقشه ETM+و  TM-Landsatتصاویر 

سپتامبر( استفاده  15تا  اوت 1سال ) 5شمال( تهیه کردند. در این پژوهش، از تصاویر دریافت شده طی 

های س نتایج به دست آمده، روش ارائه شده در این مطالعه توانایی قابل قبولی در تهیه نقشهشد. بر اسا

 یژه زمانی که دسترسی به منابع بسیار دقیق و پایشوبه های باال دارد.پوشش برف و یخ دائمی در عرض

 سنتی برف و یخچال طبیعی وجود نداشته باشد.

با پوشش برف حاصل  MODISاز تصاویر  شدهاستخراجقت برف به ارزیابی د ،(2016و همکاران ) 4میشرا

حوضه آبریز شرق هیمالیا پرداختند. در این پژوهش، پوشش برف برای  در IRS-P6 LISS-IIIاز تصاویر 

با استفاده از  2009 -10و  2008 -09، 2006 -07های می( در سال -سه فصل زمستان )اکتبر

دارای قابلیت مناسبی در تهیه نقشه  MODISت نشان داد که محاسبه شد. نتایج مقایسا NDSIشاخص 

 پوشش برفی در منطقه مورد مطالعه است.

                                                           
1. Visible and Infrared Spin Scan-Radiometer 

2. Microwave Radiation Imager 

3. Selkowitz and Forster 

4. Mishra 
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 مقدمه -2-1

 مورد مطالعهی های منطقهی ویژگیزیست سروکار دارند، ارائهدر تحقیقاتی که با قسمتی از محیط        

و سپس مواد  ی مورد مطالعههای جغرافیایی و اقلیمی محدودهبرخی از ویژگی ابتدا ر این فصلضرورت دارد. د

 ارائه شده است. مورد استفاده در تحقیق و روش تحقیق

 

 مطالعه موردی وضعیت عمومی منطقه -2-2

مورد مطالعه کیلومترمربع منطقه  1245.7حوضه آبخیز بالیقلوچای در غرب استان اردبیل با مساحت         

هایی از باشد. این حوضه در جنوب شهرستان مشگین شهر واقع شده و قسمتدر تحقیق حاضر می

عرض شمالی و  38˚ 19ˈتا  37˚ 51ˈبین  موردنظردهد. حوضه های اردبیل و نیر را پوشش میشهرستان

 1304وضه معادل (. حداقل و حداکثر ارتفاع ح1-2طول شرقی واقع شده است )شکل  48˚22ˈتا  47˚48ˈ

متر از سطح دریا است که به ترتیب بر ارتفاعات سبالن و محل خروجی حوضه انطباق دارند. جهت  4561و 

های هایی که از دامنه جنوبی کوهستان سبالن و دامنهباشد. آبراههشرقی می -شیب عمومی منطقه غربی

یر به یکدیگر پیوسته و رودخانه گیرند در شهرستان نهای بزقوش سرچشمه میکوهشمال غربی رشته

ریزد. آب رودخانه سو میگذرد و به رودخانه قرهدهند. این رودخانه از شهر اردبیل میبالیقلوچای را تشکیل می

متر و میلی 330از اهمیت باالیی در کشاورزی شهرستان اردبیل برخوردار است. میانگین بارش ساالنه حوضه 

برآورد شده است. این حوضه در فصل زمستان از شرایط  گرادسانتیرجه د 5/10دمای متوسط ساالنه آن 

 گیری مناسبی برخوردار است.برف

. اندیافتهاستقرار زیادی  هایآبادیو  پرجمعیتچای، روستاهای وبالیقل حدوده حوضه آبخیزمدر         

ستایی ی بیشترین مناطق روکشاورزاند. چنین سه شهر اردبیل، نیر و سرعین در این منطقه واقع شدههم

 رونق دارد. بالیقلوچای رودخانه اردبیل بر اثر جریان آب
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شود. تعداد روزهای یخبندان در این منطقه مورد مطالعه جزو نواحی کوهستانی کشور محسوب می        

لبرز مرکزی و روز بوده و از لحاظ شدت زمستان )تعداد روزهای یخبندان(، پس از ارتفاعات ا 90منطقه تقریبًا 

 (.1381واقع در غرب شهرکرد در رتبه سوم قرار گرفته است )علیجانی،  کوه ردز

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1-2شکل 

 

 ی مورد مطالعهوضعیت توپوگرافی منطقه -2-3

 مطالعه ی موردشیب منطقه -2-3-1

دهند. شیب ی موجود، توپوگرافی را تشکیل میهادر یک منطقه، اختالف ارتفاعات و یا ناهمواری        

طورکلی شیب هر امتداد عبارت است از سازد و بهای است که سطح زمین با یک سطح افقی فرضی میزاویه

توان ی افقی میان همان دو نقطه. شیب هر سطح را میی قائم )اختالف ارتفاع( دو نقطه به فاصلهنسبت فاصله

 ترین واحد بیان وضعیت شیب است.یا درجه بیان نمود که واحد درصد متداول با یکی از دو واحد درصد و
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گذارد. برای مثال های هیدرولوژیکی آن حوضه میزیادی بر روی واکنش تأثیری آبریز شیب یک حوضه        

ر ی آبریز دی شیب متوسط حوضهمنظور محاسبههای سطحی ارتباط مستقیمی با شیب دارد. بهسرعت جریان

اند از روش هورتن، روش آلورد، روش عبارت هاهای متفاوتی وجود دارد که برخی از آنمناطق مختلف روش

در شکل  مورد مطالعهی ی شیب منطقهنقشه .25ی شیب حوضه با شاخص شیب رشبندی و محاسبهشبکه

تر بزرگو  30 -40، 20 -30، 10 -20، 0 -10کالس شیب  5نشان داده شده است. این نقشه شامل  2-2

 باشد.درصد می 40از 

 

 مورد مطالعهی منطقه ی شیبنقشه -2-2شکل 

 

 مورد مطالعهی جهت شیب منطقه -2-3-2

جهت شیب نشانگر جهتی است که اگر از باالی شیب به پایین نگاه کنیم سطح شیب به آن جهت         

شود. اهمیت ایی، جهت شیب نامیده میمتوجه است. درواقع امتداد و جهت دامنه نسبت به جهات جغرافی

ی شمالی ی جهت شیب در ارتباط با اقلیم، پوشش گیاهی و حجم آب خاک است. برای مثال در نیمکرهنقشه

                                                           
1 .Roche 
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کنند که این امر جهات شیب جنوب و غرب تابش خورشیدی بیشتری را نسبت به سایر جهات دریافت می

 اهش تراکم پوشش گیاهی و درنتیجه افزایش فرسایشباعث افزایش تبخیر و تعرق، کاهش رطوبت خاک، ک

 

 گردد.ها میخاک در این شیب

نشان داده شده است. این نقشه دارای چهار  مورد مطالعهی ی جهت شیب منطقهنقشه 3-2در شکل 

شود طور که در نقشه مشاهده میهمانباشد. جهت اصلی شمال، شرق، جنوب، غرب و نیز اراضی مسطح می

 های دشت دارای جهت شیب شرقی است.متبیشتر قس

 

 مورد مطالعهی منطقه شیب جهت ینقشه -3-2شکل 

 

 مورد مطالعهی های منطقهآبراهه -2-4
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Monitoring of the Winter Snow Cover Area in Balighlu Chay 

Watershed, Iran Using NOAA-AVHRR Images 

Abstract 

 The most part of precipitation in mountainous areas of northwest of the country comes 

down as snow, especially during the cold seasons of the year. So, the water from 

snowmelt has an important role in the formation of surface runoff, recharge the aquifers, 

and flood occurrence. Balighlu Chay watershed with an area of 1245.7Km2, where 

snowfall is one of the most common climate phenomena, is located in Ardabil province. 

The watershed plays an important role in supplying drinking and agriculture water for 

study area, including Ardabil city. In the present study, the changes of winter snow 

cover area were investigated for a period of 10 years (2006-2015). To achieve this goal, 

NOAA-AVHRR satellite images and NDSI algorithm were used. Results of the study 

showed that northwest and southwest of study area are under appropriate snow 

conditions, due to existence of Sabalan and Bozgush mountains there. It was also 

recognized that maximum annual snow cover area was 75.4% and related to year 2008, 

and minimum annual snow cover area was 33% and related to year 2010. In general, 

average annual snow cover area has been reduced from 2009 to 2015 in compared with 

3 years before that. It was deduced from the study that water resources which are 

dependent on snowmelt were vulnerable due to very intensive changes of snow cover. 

Therefore, proper planning is necessary for optimal management of water resources in 

the study area. 

Key words: snow cover, remote sensing, NOAA-AVHRR, NDSI, Balighlu Chay 

watershed 
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