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 چکیده  

بحران در هنگام    تيريو در مد  یآب   نیتأم  یهایزيربرنامه  یبرا  اتياز ضرور  ی کيبرف    يی فضا  عيتوز  حیصح  نیتخم

تاب  یبرا  لیس سال  یکاربرداریبس  منطقه  یآوربرآورد  در  برف  یاديز  راتییتغ  ریاخ  هایاست.  سطوح    علت به    یدر 

 در اين پژوهش از  نبوده است.  یقاعده مستثن  نيمازندران از ا  که  افتادهاتفاق    رانيدر مناطق مختلف ا  یمیاقل  راتییتغ

ساله از سال   18دوره  ك ي فصل زمستان در برف مرز استان مازندران در راتییتغ یبررسبه منظور ازدور سنجش یفناور

  یکه برا  کا يآمر  یشناس  ن یشده استاندارد سازمان زم  یساز  هیشب  ی میاقل  ی هاپرداخته شد، داده   1397  اني تا پا  1380

از زمستان  فصل  ای  برف مرز استان بر   راتییروند تغ  ینیبش یپ   سپس  ،ديگرد   هیته  1472  یمیاقل  راتییتغ با استفاده 

  ی با استفاده روش منحن  . دياسبه گردآن نسبت به زمان حال مح  راتییتغ  زانیو مانجام     MLP  یمدل شبکه عصب

ROC د يگرد ی نیب شیپ  برف مرز استان یساز هیشببرای  درصد 50/98فصل   اين یدقت مدل برا.   
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Abstract 

Correct estimation of snow spatial distribution is one of the requirements for water supply 

planning and in flood crisis management is very useful for estimating resilience of the area. In 

recent years, many changes in snow levels have occurred due to climate change in different 

regions of Iran, which Mazandaran has not been an exception to. In this study, remote sensing 

technology was used to study the changes of winter snow in Mazandaran province over a period 

of 18 years from 1380 to the end of 1397 , Simulated US Geological Standard Climatic Data for 

Climate Change 1472, Then, the forecast of winter border changes in the province for winter 

was performed using MLP neural network model and the amount of its changes compared to the 

present time was calculated. Using the ROC curve method, the accuracy of the model for this 

season was predicted 98.50% for simulating the province's border snow. 
 

Keywords: Remote Sensing, Climate changes, Processing satellite images, Snow Border, neural 

netw, Mazandaran Province 

 

 

 مقدمه      1
 نيباشد. بنابرا  یمواجه م  یفراوان  یقرارگرفته، با تنش آب  نیخشك کره ی زم  مهیکه در منطقه خشك و ن  رانيا
ی  کننده  کنترل از فاکتورهای مهم  یکيو    ده يآب محسوب گرد  ريذخا  زانیگذار در م  ریعامل تأث  نيبرف مهم تر  بارش

آبخحوضه  میاقل  درویه مناطق  ]1[باشد یم  زیهای  بارش در چرخه هیدرولوژی  مهم  اشکال  از  يکی  برف  کوهستانی   . 
های کمینه های تاخیری در فصول پرآبی و جريانآشامیدنی و کشاورزی به صورت جريانبوده که در تامین منابع آب  
. به طوری که آب معادل پوشش برفی، حدود يك سوم آب مورد نیاز    ]2[ای داشته استدر فصول کم آبی نقش ارزنده

-ر سراسر جهان تامین می ها را دها و رودخانهبخش کشاورزی، رطوبت خاک، ذخیره آب زيرزمینی و منابع آب درياچه
 .  ]4[،   ]3[کند

 ی آناب ارش منطق ه عي توز نیو همچن دهيپد نيا فضايی راتییتغ یبررس یراهکار برابهترين  پوشش سطح برف    شيپا
ام ا دهن د، یق رار م کارشناس ان  اری در اخت یریگاز مکان اندازه یقیاطالعات دق ینیزم یهاستگاهياگر چه  .]5[است.

بلندم دت  یداده ه ا دیبه منظور تول یاطالعات کافتوان های هواشناسی، نمیايستگاه يا فقدانمتاسفانه به دلیل کمبود 
م دل  ب ا اس تفاده ازبرف  یو زمان یمکان یها یژگيواگرچه پايش مدلسازی   .]6[فراهم کرد  هیته  یمکان  اسیبرف در مق

 ری اخ  یهادهه  یط.  ]7[  وردآمی  نيیپارا    یمدل ساز  جيدقت، و صحت نتاامکان پذير است اما نبود اطالعات    زین  یساز
کمتر بوده و مشکل   نهي، دارای هزايستگاه های زمینیبا    سهيدر مقا  ،یدورسنج  نهیبه دست آمده در زم  یها  شرفتیبا پ 

ب رف ب ا اغل ط س طوح،   یخوب بازتابن دگ  نيتبا  لیبه دل  نیمرتفع را آسان ساخته است. همچن  به محل های  یدسترس
 یک ه ب را پژوهش ی در(، 2017.داري ان و همک اران  ]8[پوشش برف است  رییجهت اندازه گ یماهواره ها ابزار مناسب

 یال  2002  یه اس ال  یبرف ط  سطوح  راتییتغ  سهيانجام دادند، به مقا  رانيدر شمال ا  یمرکز  البرزی  منطقه کوهستان
 یه ام اهوار ريتص او قي از طر یش تریب ابر، سطح برف را ب ا دق ت یحذف متوال تميالگور توسعه پرداختند و با 2015

MODIS كي در  یالب رز مرک ز یکوهس تان سطح برف منطقه زانینشان داد که م ايشان قیتحق جي. نتاکردند برآورد 
اق دام ب ه  ی(، در پژوهش 1393و همک اران   یداداش.] 9[ را داشته است یديشد کاهش ،)سال 13  مدت  دوره کوتاه

اهداف پژوهش از  شبردیپ  یبرا شانيدر استان تهران نمودند، ا  سيسنجنده مود  ريمحاسبه سطح برف با استفاده از تصاو
پ ژوهش نش ان داد  نيحاصل از ا جياستفاده نمودند. نتا NDSI و روش سيودسنجنده م 2014مربوط به سال  ريتصاو

 یدر استخراج نقشه پوش ش برف  داريرابطه پا 6و  4باند  یبر رو  یفیط  یهمراه با آستانه گذار  یبرف  وششکه شاخص پ 
   .] 10[  شد سهيناسا مقا  ريآن با مساحت حاصل از تصاو جينتاوپژوهش مساحت برف استخراج  ني. در ادنمايیارائه م

با   ساله  18  ی بازه زمان  ك يدر    یو مکان   یرا از نظر زمان  یسطوح برف  راتییپژوهش قصد بر آن است که روند تغ  نيدر ا
از تصاو بررس  MODISای  ماهواره  رياستفاده  الگور  یمورد  از  استفاده  با  استخراج شده، سپس  پوشش آن   ميو سطح 

 رفت. قرار گ ینبیشی مورد پ  2050 ی زمان بازه یروند را برا  نيا راتییتغ ینبیشیپ 
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 روش تحقیق      2
 

 و داده های مورد استفاده در اين پژوهش   محدوده مورد مطالعه   یمعرف 
. شکل  باشدیم  ،  استان مازندران  یايمتر ارتفاع از سطح در  500  باالی  ینواح  در اين پژوهش،  منطقه مورد مطالعه

 .دهدیمنطقه مورد مطالعه را نشان م يیایجغراف تی نقشه استان مازندران و موقع ،1

  ی داده ها  -1  :میمستقل خود روبرو هست   یرهایمتغ  دیتول  یسه دسته از داده ها برا  برای پیشبرد اهداف اين پژوهش از

-هیشب  ی میاقل  یها داده  -3ی،  شده است سازمان هواشناس  هیته  ی میاقل  ی هاداده  -۲  ، ارتفاع  ی شده از مدل رقوم  دیتول

کل    ی شناس  نینقشه زم  -5ی،  اماهواره  ريشده با استفاده از تصاو  هیته  یاراض  یکاربر  -4،  ۱۴۷۲ساله    یشده برا  یساز

  د يو ارتفاع محاسبه گرد  طیجهت ش  ط،یش  یهاارتفاع نقشه  یبا استفاده از مدل رقوم  ی شناسخاک  ی هاداده  -6  ،استان

سردتر  نیز؛  شده  یسازهیشب  یمیاقل  یهاداده  یبرا در  دما  دما  ني حداقل  دامنه  سال،  م  یماه  در  نیانگیساالنه،    دما 

ساالنه،  نيترخشك  بارش  بارش  فصل، متوسط  بارش فصل  نيترخشك  در  مقدار    ن يبارش در گرمتر  ،ی فصل، محاسبه 

 رود.ی پژوهش به شمار م   نيمورد استفاده در ا یهاریفصل  از جمله متغ

 
 مازندران(  یاداره کل هواشناس -منطقه مورد مطالعه  منبع يیا یجغراف  ت ینقشه استان مازندران و موقع .1شکل

 
 

 استان مازندران، متعلق به  TERRAماهواره    MODIS  مورد استفاده در اين مطالعه شامل تصاوير سنجنده   های داده
( 1397  2018( تا زمستان سال  1380  2002سال    زيیپژوهش، از پا  نيتصاوير مورد استفاده در ا  یزمان  است. بازه

انتخا  ی به اهداف پژوهش، سع  لین  ی. در راستاباشدیم ابر    یباشد تا تمام  ایبگونه  ريتصاو  ببر آن شد که  آنها بدون 
پا  ايبوده     یرا داشته باشد. در مجموع برا  یاز منطقه مطالعات  یپوشش مناسب  نکهيداشته باشد و ا  ی ابرناک  ی نيیدرصد 

تصو  700پژوهش    نيا  بردشیپ  گرد  ایماهواره  ريعدد  تمام  ديدانلود  محصول    یکه  ماهواره   MOD021KMآنها 
منطقه   یآن، برف مرز دائم  رویانجام شده بر  هایلی و تحل  سيمود  ایماهواره  رياستفاده از تصاو  با  .استبوده    سيمود

کالس   ی% برا70که    د،يگرد  میکالس تقس  3به    یپوشش برف   ی. مناطق دارادياستخراج گرد  هر فصل  یبرا  یمطالعات 
مدل در نظر    یسنجصحت  یدرصد آن برا  10و    ش،يآزما  یدرصد آن برا  20  ،ن(پرسپترو   یآموزش مدل شبکه عصب

برف مرز   ینبیشیمدل و پ  یاجرا یبراانجام گرفته شد. Terssetمطرح شده در نرم افزار  های لیتحل ی گرفته شد، تمام 
عصب  زمستانفصل    یبرا شبکه  ال   ریمتغ  12  یدر  دو  در  و  عدد    یمخف  هي ثابت  دو    1و    یمخف  هاینرون  يی تا12و 

برا   یخروج درخواست  حداکثر  شد  گرفته  نظر  را    یرسبر  یدر  نرخ    100مدل  مقدار  و  شد  گرفته  نظر    ی ریادگيدر 
داده  70.  د يانتخاب گرد  001/0 برا  10آموزش،    یبرا  ها درصد  باق  20و     ی صحت سنج  یدرصد    یبرا  مانده یدرصد 
استفاده قرار گرفته است.    ROC  یدقت منحن  یبررس بر  یدر بررسمورد  فصل    یبرا  رهایوزن متغ  رویصورت گرفته 

وزن را به   نيشتری ب  04/2فصل با وزن    نتريدما در خشك  نیانگیو م  32/2  متوسط بارش ساالنه با وزن  ریزمستان، متغ
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  ط يضر  همچنین.دارد  تعلق  -16/2  مقدار  رطوبت بابه دست آمده به شاخص    وزن  نيخود اختصاص داده است، کمتر
متغ مع  رها ینفوذ  زمستان،  دما  ی ارهایدر  ضر  ی دامنه  با  کدام  هر  ساالنه  بارش  متوسط  و   یدارا9974/0  طيساالنه 

  0/ 9987با مقدار    فصل  نتريدما در خشك  نیانگینفوذ هم مربوط به م  طيضر  نينفوذ بوده است، کمتر  طيضر  نيشتریب
  ط یترک  نيبهتر  جي نتا.دهدیارائه م  ار یمع  كیها را به تفکهيط نفوذ تمام اليضر  ،3جدولاطالعات ارائه شده در  باشد.  یم

در رابطه با    یورود  ریرا با توجه به نوع و تعداد متغ  هي و توابع انتقال در هر ال   هيپنهان، تعداد عناصر هر ال  هایهيتعداد ال 
 صیتشخ  طيضر  ار معی  ها ازاز شبکه  كيهر    ی ابي. به منظور ارزدهدیم   ش ينما (MLP) پرسپترون  ی مدل شبکه عصب

(R2) نتا  ادهاستف به  با توجه  م  2جدول    ج يشده است.  افزا  شودی مشاهده  با    ص یتشخ  طيضر  ها،ریتعداد متغ  ش يکه 
حاصل از  جهینت نياست. بهتر 9991/0برابر  صیتشخ طيکل ضر نیانگیکاهش داشته، م 2565/0به 9987/0شبکه از 
 . باشدینم  یبعد  یهاگام راربه تک ازیمستقل در مراحل اول به دست آمده است و ن یرهایتکرار متغ

 
 پنهان   های ه يتعداد ال   طی ترک   ني بهتر.  1جدول 

R square Variables included Model 
0.9991 All variables With all variables 
0.9987 [1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12] Step 1: var.[8] constant 
0.9975 [1,2,3,4,5,7,9,10,11,12] Step 2: var.[8,6] constant 
0.9942 [1,2,3,4,5,7,9,11,12] Step 3: var.[8,6,10] constant 
0.9854 [1,2,3,4,5,9,11,12] Step 4: var.[8,6,10,7] constant 
0.9618 [1,2,3,5,9,11,12] Step 5: var.[8,6,10,7,4] constant 

 
 

 منطقه مورد مطالعه  یبرف مرز در فصل زمستان، در پنج کالس برا  راتییصورت گرفته نقشه تغ  هایلیتحل  جهینتدر  
اشکال  یبندطبقه  نيا  جهینت  د،يگرد  بندیطبقه نتا  3و2  در  به  توجه  با  است.  شده  جدول    حاصله  ج يارائه    2مطابق 

کالس   ن يا ی مساحت کل با  متر  3389 تا 163 ارتفاعاتکه در درصد را   20تا0ی رگیاحتمال برف  با  ی کالس اول مناطق
می  4/65   هکتار  1156250 شامل  دومشوددرصد(  برف  یمناطق  .کالس  احتمال  را    40تا  20یرگیبا  در درصد    که 

 . دهد یاز مساحت استان را پوشش م درصد( 7/9 هکتار   3/172708 آن ی کل مساحت متر با  3577 تا 183 ارتفاعات
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 برف مرز در هم کالس در فصل زمستان   رات یی تغ .2جدول 

 نام کالس  مساحت به هکتار  درصد  کمترين ارتفاع  بیشترين ارتفاع  میانگین 

178/1300 3389 163 4/65 1156250 20-0 

644/2132 3577 183 78 /9 3/172708 40-20 

226/2510 3735 190 7/11 4/206944 60-40 

009/3014 4117 193 33 /8 3/147083 80-60 

266/3560 5595 2337 88 /4 1/86111 100-80 
 

 

سوم   احتمال  کالس  با  برفمناطقی  ارتفاعات  درصد  60تا  40یپوشش  در  که  مساحت    با  یمتر  3735تا    190را 

که درصد را    80تا  60یرگیبا احتمال برف  یالس چهارم مناطقکرا اختصاص داده است.  (درصد7/11 هکتار    206944

داده    درصد(3/8 هکتار    3/147083با مساحت    یمتر  4117تا    193ارتفاعات    در اختصاص  خود  به  را  مساحت  از 

  ی از ارتفاعات باال  درصد(   87/4 هکتار،    1/86111، با مساحت  100تا80یرگیمناطق با احتمال برف  تيدر نها  است.

 .از آن است یصاص داده است که ارتفاعات دماوند، علم کوه و آزادکوه در مازندران جزئرا به خود اخت یمتر 2337

 

  

 2050تا سال مازندران زمستان شده  ی نقشه برف مرزطبقه بند.3شکل زمستان مازندران در  ینقشه برف مرز احتمال .2شکل
 

 

  ل ین  یاستفاده شده است. برا ROC یروش منحن MLP یحاصل از مدل شبکه عصب  ج يصحت نتا  زانیم  نییتع  یبرا

و به    دندنگردي   استفاده  مدل  در  هانمونه  درصد  مطالعه  مورد  محدوده  در  شده  ثبت  هادرصد داده   20به هدف مذکور، از  

در قالط    یصحت سنج  جي، نتا4استفاده شدند. مطابق شکل ROC یمدل در روش منحن  ایسهيمقا  هایعنوان نمونه

 .درصد بوده است 36/91آن دقت مدل استفاده شده برابر  ینمودار نشان داده شده است که ط
 

 
 زمستان فصل    ROCیمنحن. 4شکل
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دانلود   ۲۰۱۸تا  ۱۳۸۰از سال  یعني ریساله اخ ۱۸ یبرا  ۱۰۰ماده  یاماهواره ر يپژوهش در اول کار تصاو  نيانجام ا یبرا

از شاخص  شد، استفاده  با  برف   NDSI سپس  ا  د يمحاسبه گردمنطقه مورد مطالعه  سطح  از  استفاده  با  ادامه    ن يدر 

  یسطوح برف راتییهر فصل تغ  یهاهيال  یبه دست آمد و با رو هم پوشان  فصل زمستان یبرا رفسطوح ب راتییتغتصاوير 

  . شد د  یتول  یشبکه عصب  در مدل   لیتحل  یوابسته برا  ریمتغ  هيالگو ال   ن يبا استفاده از ا  . ديفصل محاسبه گرد  ی اينبرا

برف  هيال ماز    ی مناطق  ی سطوح  شامل  را  فصلیاستان  در طول  که  نظر   شود  د  مورد  برف  منطقه  آن  . شودیم  ده ي در 

به سطوح   لیم  یستان مازندران روند کاهش دهد که روند خط برف در ا  ینشان م  ی اين فصلسطوح برف  یها  یبررس

   شده است.متر مشاهده   ۲۵۰۰ یارتفاعات باال اين فصل در در برفخط  تیوضع ، باالتر دارد

سطوح برف  از آن استفاده شد و    یاحتمال  راتییتغ  ی نیب  ش یپ   یعمل کرده و برا  یبه صورت خط  ی نوع شبکه عصب  ناي

مستقل در    ا يثابت    ریوابسته و چند متغ  رهیمتغ  هيال   كيمدل    یاجرا  یآن انجام داد برا  یفصل محاسبات برا  هری  برا

شد گرفته  برا  یساز  هیشب.  نظر  با     یکه  گرفته  صورت  زمستان  و    ریمتغ  ۱۲فصل  دقت    ریمتغ  كيثابت  با  مستقل 

که    ی متر بوده در حال  ۳۵۶۰  ن یانگیمحاسبه شده با م  2050سال  یکه برا  ی درصد بوده و ارتفاع   98.50  راکی  منحن

ارتفاع    رییمتر تغ  ۸۰۰  نده يآ  طيباشد که نسبت به شرایمتر م  ۲۷۵۰زمستان    صل برف مرز در ف  مقدار  ی کنون  طيدر شرا

  ی استان مازندران با سرعت   ارتفاعات  درمرز زمستان  برف    راتییروند تغگر اين رويداد است که  نشان   ن يو ا  خواهد داشت

تغ  اریبس است که. است  رییباال در حال  واقعیت  اين  بیانگر  آ  یمیاقل  طيشرا  اين موضوع  به    تواندیم   ندهيدر  که  برف 

تام  كيعنوان   در  موثر  آب   نیعامل  فاحش  یکشاورز  یبرا  ی منابع  مقدار  به  را  بوده  تابستان  و    یدر فصل  کاهش دهد 

 روبرو کند.  یرياستان مازندران را با  صدمات جبران ناپذ
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