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 منحنی بازتاب طیفی کلی پوشش گیاهی، خاک، آب خالص و برف

 (میکرومتر)طول موج 

 برف دور از سنجش فیزیک



 ابر و برف در طول موج های مختلف تصاویر مادیس( بازتابش)منحنی بازتاب طیفی 



 منحنی طیفی برف تازه، برف درحال ذوب، یخ یخچالی و یخ یخچالهای دارای خار و خاشاک
 (نانو متر)طول موج 
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 برف (آلبدوی) بازتاب بر گذار تاثیر عوامل



Source: http://slideplayer.com/slide/6977375/ 

 تاثیر اندازه ذرات برف بر روی میزان انعکاس برف





 برف پوشش سطح برآورد

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

 :دارد اهمیت نکته دو نقشه این تهیه برای
 

 یا بزرگ و متوسط کوچک، های مقیاس شامل که است برف سطح نقشه مقیاس -1 
 .است جهانی

 
 و مرئی های قسمت در دور از سنجش های روش از استفاده شامل نیز دوم نکته -2 

 .است مطالعه نوع این برای نیاز مورد سنجنده نوع انتخاب عبارتی به مایکروویو و  قرمز مادون

 +ETM   و  TM های سنجنده تصاویر از استفاده خرد مقیاس در

 جنگل وجود دوم برف و ابر تداخل : مشکل دو وجود  
 

 MODIS  و  AVHRR  سنجنده تصاویر از استفاده میانی مقیاس در

 
    مقیاس بزرگ سنجنده دیگر ،AVHRR  سنجنده تصاویر از استفاده جهانی مقیاس در  
 



 (NDSI)شاخص نرمال شده تفاضلی برف  -1
Normalized Difference Snow Index 

 

𝑁𝐷𝑆𝐼 =  
𝐵𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−𝐵𝑀𝐼𝑅

𝐵𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+𝐵𝑀𝐼𝑅
 سبز)باند مرئی )   

 باند مادون قرمز میانی

 استفاده مورد شاخص ترین قدیمی و اولین•

𝐵𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 

𝐵𝑀𝐼𝑅 



Landsat 

تصاویر لندست برای مناطق کوچک نتایج خوبی در پی دارند و از طرف دیگر 
باندهای آن موج هایی قرار گرفته است که می توان ویژگی های مختلف برف  

 .را استخراج کرد

نیاز به   NDSIبه منظور استخراج برف با استفاده از تصاویر لندست و شاخص 
 .است  ETM+و  TMسنجنده های  5و  2باند 

𝑁𝐷𝑆𝐼 =  
𝐵𝑎𝑛𝑑2 − 𝐵𝑎𝑛𝑑5

𝐵𝑎𝑛𝑑2 + 𝐵𝑎𝑛𝑑5
 

𝑁𝐷𝑆𝐼 =  
0.8−0.3

0.8+0.3
 =0.41 

NDSI > 0.4 



 استخراج برف تازه
 



 استخراج برف فشرده
 



Snow Map=Condition{(NDSI>0.4)NDSI, (B2>%11)NDSI, (B4>=%10)NDSI} 

MODIS 





AVHRR-NOAA 

 تصاویر از استفاده با مقیاس بزرگ یا کشور سطح در برف استخراج منظور به
 AVHRR سنجنده 3 و 1 باند به نیاز NDSI شاخص کارگیری به و نوآ ماهواره

 .است
 3/55 بین) میانی قرمز مادون 3 باند و (میکرومتر0/68 و 0/58  بین – قرمز)1 باند

 .است (میکرومتر 3/93 و

𝑁𝐷𝑆𝐼 =  
𝐵𝑎𝑛𝑑3 − 𝐵𝑎𝑛𝑑5

𝐵𝑎𝑛𝑑3 − 𝐵𝑎𝑛𝑑5
 





 رفع مشکل جنگل و  برف



 NDVIاست اما میزان  0/4آنها کمتر از  NDSIمناطق تیره رنگ مناطق جنگلی دارای پوشش برف سات که میزان 
 .آنها بیشتر از صفر است






