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  چکیده

 اریشود و نقشش بسش   یمحسوب م نیزم یتابش رهیو محاسبه ذخ یمطالعات انتقال تابش م،یو اقل یدر هواشناس یمهم اریبس یکیزیء ف مولفه دویآلب بیضر
 راتییش بشه تغ  یادیش ز یاسشت کشه وابسشتگ    یو فصشل  یمکشان  راتییتغ یدارا ریمتغ نیدارد. ا نیسطح زم یو مدل ها میاقل رییتغ یدر پژوهش ها یمهم

مختلش    یاراض یها یدر کاربر نیسطح زم یدویآلب بیضر یبررس یپژوهش برا نیدارد. در ا یانسان یها تیو فعال اهانیرشد گ د،یخورش یرخشندگد
 یطبقشه بنشد   یها در فصل تابستان استفاده شد. سپس با استفاده از انواع روش 4112تا 4119 یدر سال ها  8 لندست ریاردکان، از تصاو-زدیدر دشت 

دقت را داششته و از   نیشده با روش حداکثر احتمال باالتر هینشان داد که نقشه ته جیشد. نتا هیته یاراض ینقشه کاربر ،یماهواره ا ریشده تصاو ظارتن
 دویش آلب بیضشر  نیانگیش حداقل، حشداکثر، م  ریمقاد یبود که در هر کاربر ی. منطقه مورد مطالعه شامل شش کاربردیتفاده گردآن نقشه به عنوان مبنا اس

مقشدار مربشوط بشه     نیو کمتشر  91/1 نیانگیش با م  ریبا یمربوط به اراض دویآلب بیضر نیشترینشان داد که ب جیاتمسفر استخراج شد. نتا یو باال یسطح
 ،یتپه ماسشه ا  ،یمناطق مسکون ر،یبا یاراض یاه یکاربر یبرا دویآلب بیضر نیتا کمتر نیشتریاز ب بیو به ترت است 41/1 نیانگیمبا  یکشاورز یاراض

 یداشته اسشت و مش   یروند ثابت دوینشان داد که آلب یمورد مطالعه در هر کاربر یدر سالها دویآلب راتییروند تغ یاست بررس یمرتع، کوهستان و کشاورز
 استفاده نمود. یسطح یدویآلب بیضر نیلندست جهت تخم ریاز تصاو ادیز نانیا اطمتوان ب
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Abstract  
 

Albedo is a very important physical component in meteorology and climate, radiation transfer studies 

and calculation of Earth's radiation reserve and plays a very important role in climate change research 

and land surface models. In this study, Landsat 8 images during the summer of 2013 to 2016 were 

used to investigate the land surface albedo in different land uses in Yazd-Ardakan plain. Then, land 

use map of the study area was prepared using a variety of supervised classification methods for 

satellite imagery. The results showed that the map prepared with the maximum likelihood method had 

the highest accuracy and that map was used as the basis. The results showed that the highest albedo 

belonged to the Barren lands with an average of 0.31 and the lowest to the agricultural land with an 

average of 0.20 and respectively, from the highest to the lowest albedo coefficient for Barren lands, 

residential, sand dune, pasture, mountain, and agricultural land uses and Landsat image can be used 

with great confidence to estimate the surface albedo. 
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  مقدمه -9
آب و  ینش یب شیکشرده و در پش   سریسطح را م یکنترل توازن انرژ دو،یآلب

 ستمیاکوس یآب و هوا و مدل ساز یو جهان یمنطقه ا یهوا، مدل ساز
 گشر، ید  یش در تعر (.1332و گرانشد،   لشی کنشد    یم فایا یها نقش مهم

به فضا است که به  نیپراکنده از زم یورود یدیخورش یاز انرژ یبخش
بخشش   کیش  یانعکاس انرژ نی. اشود یم دهینام یا ارهیازتاب سعنوان ب

آن، و  عیش حاکم بر مقشدار، توز  یندهایو فرآ ن،یزم یمهم در تعادل انرژ
 .(4112است  استفان و همکاران،  نیزم یریپذ شکل رییآب و هوا و تغ

انجشا  ششده    یادیش مدت ز یبرا یعیبه طور طب یسطح یدویآلب شیپا
بشه دسشت آمشده اسشت  والتشال و       شیپشا  نیش ا از یادیش ز جیاست و نتا
: رانسون 1334و هولبن، مسی: ک1381و راموند، ینتی:پ1382همکاران، 

ها نشان داده است کشه   ی(. بررس1332و کارند، ی: ل1331و همکاران، 
با دقشت مطلشق    دیبا دویآلب ،یو هواشناس یکیدرولوژیه یمدل ها یبرا
 کیش از قدرت تفک یدامنه ا( در 1339 سلرز و همکاران، ، 12/1-14/1
 انهیروزانه تا ماه یزمان کیو قدرت تفک لومتر،یک 2متر تا  11از  یمکان
 یبشرا  دویش آلب بیضشر  ری(. مقشاد 4111دسشون، یشود  ونش  و داو  نییتع

مختلش  توسش     یهشا  سشنجنده سطوح مختل  با استفاده از اطالعشات  
:وانش  و  4111،یزده ششده است سشوزاک   نیتخمش  یادیش پژوهشگران ز

(  1339  نی(. به عنوان مثال گود4112: سرو وهمکاران،4112مکاران،ه
 یمشاهواره ا  ری(، بشا اسشتفاده از تصشاو   1932پور و همکشاران    یو سبز

در  AVHRR ریتصاو یری( با بکارگ1332لندست و آبرو و همکاران  
 ینش یزم یرا محاسبه و با داده هشا  بیضر نیقطب شمال مقدار ا یایدر
و  ی(  و سششوزاک4114و همکششاران   انشش یل نیچنششنمونششد. هم سششهیمقا

دقششت  یابیشش(  بششه ارز1931(، اکبششرزاده و همکششاران  4111همکششاران  
و  یپرداختند تسشام  سیمود یسنجنده  یو بازتابندگ دویمحصوالت آلب
 یدویششمحاسششبه آلب یرا بششرا یع و عملششی( روش سششر4118همکششاران  

 یلش  اتمسشفر  مخت  یششرا  یبرا س،یلندست و مود ریاز تصاو یسطح
 MOD43و   MOD09بشا محصشول    سشه یارائه نمودند. که در مقا

؛  4118جندقیان و اکبشری ،  . افتندیدست  -+192/1 یبه خطا سیمود
 ریتشاث  ی، به بررس(4113؛ جندقیان و برادی، 4112توچایی و همکاران، 

 دویآلب شینشان داد که افزا جیهوا پرداختند نتا تیفیبر ک دویآلب شیافزا
سشرعت بشاد ششده اسشت. ونش  و       شیهشوا و افشزا   یکاهش دما باعث

 خششک  مشه یکه در منطقه خششک و ن  ی( با مطالعه ا4112همکاران  

Western Platenبدست  یفیط یدوهایکه آلب افتندیانجا  دادند، در
داد که  ینشان نم یبارز راتییدر طول چهار فصل، تغ س،یمودآمده از 
 اریبسش  یاهیوجود پوشش گ ایو  در منطقه یاهینبود پوشش گ یبه معن

مطالعشات   جیهمگن بودن سطح مورد مطالعه بود. نتشا  جهیتنک و در نت
 یدویش مقشدار آلب  نهیشش یاز آن بشود کشه ب   ی( حشاک 4111  ان یژان  و ل

 نیو به علت پوشش برف و کمتر مستاندر ز سیحاصل از مود یسطح
و  لیش کیلیباششد. و  یمش  اهشان یمقدار آن در تابستان بشه علشت وجشود گ   

 لهیکه به وس نیزم یدویآلب بیضر راتییتغ ی( با بررس4112همکاران  
و  یسال را ثابت نمودنشد. بهانشدر   2 یدر ط یدرصد 2 شیماهواره افزا

 نیمدار زمش  یها اهوارهم یبرا نیزم یدوی( با ارائه مدل آلب4112بک  
 دید هیو زاو یدیخورش هیوابسته به زاو اریبس دویثابت نمود که مقدار آلب

 یکه ماهواره در آن قرار دارد در مدل ها ییایماهواره است. طول جغراف
( بشه  1932زاده و همکاران    یدارد. حجاز یدار یارائه شده نقش معن

 جیپرداختنشد نتشا   رانیش ا ی آلبشدو در گسشتره   زمانی – ییفضا یمدلساز
مقشدار   نیششتر ینشان داد که ب یفصل اسیدر مق یزمان لیحاصل از تحل

واحشد و حشداقل    1/42در فصل زمستان بشه مقشدار    رانیدر پهنه اآلبدو 
اسشت.   دهیواحشد بشه ثبشت رسش     1/49مقدار بازتابش در فصل بهشار بشا   

مجاورشان  یتر نواح گر  ،یشهر یها که مکان دهد ینشان م قاتیتحق
 شیقابل توجه در ارتباط بشا ششهرها، افشزا    یها یاز نگران یکیهستند و 

ششهر از   یحرارت رهیا است. که تحت عنوان جزه مداو  درجه حرارت آن
و روژه  4113، چندر و همکاران1931،  یریام انی دباغ شود یم ادیآن 
 ی( بازتاب از سطح مناطق شهر4111و ژان   ویو ل 4113 واداس،یو د
و  هشا  واریها، د سق  یبا استفاده از مواد با بازتابش باال رو 1,4تا  1,1از 

؛ ؛ اکبششری و 4112کلوکتسششا و اکبششری،   اسششت شینماهششا قابششل افششزا
بشا   یکشاربر  یالگوهشا  نیمطالعه رابطشه بش   قی, از طر(4111همکاران، 

 تششوان یمشش یدیخورششش یانششرژ زتششابشتششابش و با یپششراکنش الگوهششا
  یجهت بهبود شرا ها یکاربر نیا ییجا و جابه رییتغ یرا برا ییها برنامه

داده  دیبه تول ازین.(1932فرد،  یو نارنگ یدیارائه داد  مز یطیمح ستیز
. ششود  یاحساس مش  شیاز پ شیب ،یجهان یدویاز آلب قیو دق داریپا یها
 یطیمح یها یشدن مدل ساز قتریباعث دق دویآلب قتریهر چه دق نییتع

شود  وان   یها م ینیب شیپ نانیاطم تیقابل شیو افزا ییو آب  و هوا
ع، یوسش  ینپوششش مکشا   لیش (. سنجش از دور بشه دل 4111دسون،یو داو

از  داریش پا یمناسب و استخراج مجموعشه داده هشا   یزمان کیقدرت تفک
 دویش آلب یداده هشا  دیتول یبرا یتنها روش عمل ن،یسطح زم یپارامترها

 قابل قبول است  الچشت و  یزمان کیو با قدرت تفک یجهان اسیدر مق
 نشه ی(. با توجه به آنکشه مطالعشات صشورت گرفتشه در زم    4111همکاران،

 رانیش و به خصشو  در ا  ایدر آس یماهواره ا یداده ها یابیارز و دویآلب
سطح  یدویآلب بیضر یاندک است، هدف از پژهش حاضر بررس اریبس
 . است یمرکز رانیمناطق خشک ا یها مختل  اراض یدر کاربر نیزم

 روش انجام تحقیق -4

 مطالعه مورد محدوده  

جنوب غربی  هکتار در1112111با مساحتی بالغ بر  اردکان -یزد دشت 

 22 21' 11"تا  24 49' 28"مختصات جغرافیایی و دراستان یزد 

قرار گرفته  عرض شمالی 94 41' 11"تا  91 18 21"طول شرقی و 
، میبد، اشکذرهای مهریز، تفت،  شهر در برگیرندهاین دشت  است.

 حدودم و خرانق شیرکوه ،به ارتفاعات سیاه کوه است و اردکان، یزد 
 .(1کلشد  شو می

   مطالعه مورد محدوده -9 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



 4249-4912، صفحه 9911مطالعات علوم محیط زیست، دوره پنجم ، شماره اول، فصل بهار  ، سال 
 

4932 

 

 مورد استفاده یداده ها 

در تابسشتان   8ماهواره لندست  OLI  رسنجندهیپژوهش از تصاو نیدر ا

اردکان، و انجا  محاسبات  زدیمربوط به دشت  4112تا 4119 یها سال

استفاده  ENVI 5.3, Arc GIS10.5از نر  افزار  دویمربوط به آلب

 1پژوهش در جدول  نیمورد استفاده در ا ریتصاو یزمانشد مشخصات 

 آورده شده است.

 استفاده شده در پژوهش ری. مشخصات تصاو9جدول

  یو رد ریشماره مس تاریخ تصویربرداری سنجنده

 لندست

8 

4119,18,11 

124-98 
4112,11,13 

4112,12,41 

4112,11,18 

 

  حداکثر احتمال  یبند طبقه تمیالگور  

شده، روش حداکثر احتمال تاکنون  بندی نظارت های طبقه از میان روش
و  ویش ها شناخته شده است  ل ترین روش ترین و پراستفاده به عنوان دقیق

 نیحشداکثر احتمشال فشرض را بشرا     یبند طبقه ندی(. فرآ4114همکاران، 
هشرکالس در هربانشد، بشه     یبشرا  یآموزش یآمار یها که داده گذارد یم

 یآموزش یها داده نیاند. بنابرا ( شدهGaussian  عیتوز لصورت نرما
. در سشتند یباند منفرد، مناسشب ن  کیدر  یمد n ای 4 یها ستوگرا یبا ه
 یا جداگانشه  یها کالس ندهیاز مدها احتماال نما کیهر  یطیشرا نیچن

آنها مجشددا آمشوزش داده    ی، برا یبند هستند و الز  است جهت طبقه
که شرط  یگوس عیبا توز یتک مد یها ستوگرا یه ب،یترت نیشود. به ا

احتمشال   ی. تشابع چگشال  دیش آ یبه وجود م کند، ینرمال را برآورده م عیتوز
بشه   ری( با استفاده از معادله زاهی  مثال گ wiکالس  یمحاسبه شده برا

 :دیآ یدست م
(9) 

 
 

 ار  پایه لگاریتم طبیعی( به توان مقد eعبارت است از  []expکه در آن 
عبارت  . عبارت است از مقدار یک پیکسل در محور  Xنظر،  مورد

های آموزشی، و  است از میانگین محاسبه شده برای تما  مقادیر پیکسل
های این  عبارت است از واریانس محاسبه شده برای کلیه پیکسل 

های  کالسبنابراین کافی است میانگین و واریانس هریک از  کالس.
آموزشی را برای محاسبه تابع احتمال ذخیره کنیم. باتوجه به اینکه 

شوند، لذا  بندی در چندین باند تهیه می های تصویری جهت طبقه داده
و همچنین ماتریس  xرابطه فوق به صورت ذیل برای هر بردار طیفی 

برای هرکالس از  Miو ماتریس میانگین  Viواریانس کوریانس 
 ید:آ موزشی در میهای آ داده

 (4)   
 

 شباهت، مقدار احتمال تعلق هر پیکسل با بردار طیفی  حداکثردر روش 

xخواهد بود، اگر شرط  ها محاسبه شده و  به تک تک کالس
 زیر وجود داشته باشد: 

(9) 
 

 در آن: که
برای همه  احتمال اولیه برای هرکالس است. معموال   

تواند از دو طرف معادله حذف  می بنابراین ،شود ها برابر فرض می کالس
و ماتریس  Xتر، این احتمال برای هر بردار طیفی  به شکل ساده. گردد

مطابق ذیل محاسبه  و ماتریس میانگین  واریانس کوریانس 
 شود.  می

(2) 
 

 

 دویآلب بیضر 

سطح انعکاس  لهیاست که به وس یاز تابش ورود یواقع کسردر  دویآلب
در  یمهم اریبس یکیزیف  مولفه دو،ی(. آلب4119 ،یشود  کاوکال یداده م

 رهیو محاسبه ذخ یمطالعات انتقال تابش ،یو هواشناس یمیمطالعات اقل
 رگذاریتاث نیزم می( و بر اقل4114شود  ماورر,  یمحسوب م نیزم یتابش

در  یمهم ارینقش بس ریمتغ نی( ا1389نسون،یکید :1318است  سس،
 راتییتغ یدارا دویدارد.آلب نیسطح زم یو مدل ها میاقل رییمطالعات تغ

 یدرخشندگ راتییبه تغ یادیز یاست و وابستگ یو فصل یمکان
مثل کاشت، برداشت،  یانسان یها تیو فعال اهانیرشد گ د،یخورش

 یریاندازه گ  .(4114،یدارد  ه اجنگل ه دنیسوزاندن مزارع و بر
است.  ریامکان پذ یو ماهواره ا ینیبه دو صورت زم یسطح یدویآلب

 یسطح یدویمقدار آلب یریقادر به اندازه گ یادیز یها امروزه سنجنده
باند کم،  یباال و پهنا یمکان کیبا قدرت تفک یهستند. ماهواره ها

ست آمده از به د یدویآلب یو واسنج یجهان یدوینقشه آلب هیامکان ته
 شتریباند ب یبا پهنا یمتوس  و سنسورها یبا قدرت مکان یماهواره ها

 ی(. برا4111ان ،یآورد  ل یرا فراهم م ینیبا استفاده از نقاط کنترل زم
، اقدا  به برآورد 8لندست  ریپارامتر با استفاده از تصو نیا نییتع

بازتابش در  تیقابل ازیفاکتور مورد ن نیشد. اول یمختلف یپارامترها
 یفاکتور، بازتابندگ نیمحاسبه ا ی. براباشد یم ρ t,bاتمسفر،  یباال
 :دیمحاسبه گرد 2براساس رابطه  کسلیهر پ یبرا
 

(5) 

 
 

انرژی خروجی باند که در باالی اتمسفر    E out(band)در این رابطه؛ 
انرژی ورودی باند در   Ein(band)شود،  گیری می توس  ماهواره اندازه

های  االی اتمسفر. انرژی ورودی براساس مقادیر تئوری برای طول موجب
 (1332شود  آلن،  محاسبه می 2متغیر تشعشعات خورشیدی طبق رابطه 

(6) Ein(band)= Gsc(band)* cosθ* dr 

 

مقادیر ثابت خورشیدی برای هر باند  وات بر    Gsc(band)در این رابطه؛  
نووس زاویه ورودی تابش خورشید کسیcosθ مترمربع بر میکرومتر(،

معکوس فاصله نسبی بین زمین و خورشید است که بدون  dr رادیان(، 
 (.1332گردید  آلن،  تعیین می 1باشد و مطابق با رابطه  بعد می

(7) dr= 1+ 0.0033 * cos (DOY 2π/365) 
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شماره روز ژولیانی از ابتدای سال میالدی  DOYدر این رابطه؛ 
 1,31بین  drباشد، مقادیر  د عبارت داخل پرانتز رادیان میباشد، واح می
 (.1332 آلن،  تعیین گردید 8قرار دارد. انرژی خروجی از رابطه  1,91تا 

 

(8) E out(band) = (α+(b-α) DN/255) π 
 

 ریتصو کسلیپ یشماره رقوم  DNثابت،  ریمقاد bو  αرابطه؛  نیدر ا
در  انیات بر مترمربع در استرادبرحسب و  bو  α ریمقاد ،یا ماهواره

با  3از رابطه  s,bρبازتابش سطح  تی. سپس قابلباشند یم کرومتریم
 (.1332 آلن،  دیگرد نییبازتابش سطح تع تیتوجه قابل

 

   (1) 
 

قابلیت بازتابش در   t,bρقابلیت بازتابش سطح،  s,bρدر این رابطه؛ 

بازتابش  a,b  ρ باشد(. ر میباالی اتمسفر  مقدار آن بین صفر و یک متغی
اند،  کاذب ثبت شده در ماهواره که از پراکنش امواج در هوا به وجود آمده

نه از انعکاس امواج از سطح زمین  مقدار آن بین صفر و یک متغیر 
گسیلمندی اتمسفری وارد شده به اتمسفر از خورشید   in,bτباشد(،  می

اتمسفری ارسال  شده از گسیلمندی b ،out,bτبه سمت زمین در باند 
، قابلیت بازتابش در 3از رابطه  .bسطح زمین به داخل اتمسفر در باند 

قابل  9باالی اتمسفر معلو  بوده، بازتابش کاذب نیز توس  جدول 
محاسبه گردید. گسیلمندی اتمسفری وارد شده به اتمسفر و خارج شده از 

  : هند بودقابل محاسبه خوا 19و  11آن به ترتیب توس  رواب  
 

(94) 
 

 

ضرایبی هستند که مقادیر آنها ثابت است، C5 تا   C1در این رابطه، 
Pair   ،)فشاراتمسفر  کیلوپاسکالw متر(،  آب قابل بارش  میلیKt 

باشد،  می 1فرض آن  ضریب کدر بودن  شفافیت(، که مقدار پیش
Cosθh   .زاویه خورشیدی از نقطه نادیر در یک سطح افقی استPair 
 گردد تعیین می 11از رابطه 

(99) 

 
 

باشد.گسیلمندی  می : ارتفاع از سطح دریا  متر(Zدر این رابطه؛ 
 14اتمسفری ارسال شده از سطح زمین به داخل اتمسفر نیز از رابطه 

 (.4112گردد  هان ،  محاسبه می
 
(94) 

 
 

  :گردد یم نییتع ریمرحله، بازتابش سطح با استفاده از رابطه ز نیدر آخر
 

(99) 

 
 یدیخورش یاز تما  انرژ یکه بخش یوزن بیضر Wbرابطه؛  نیدر ا

 خواهد شد. کیباند مقدار  2 یکه جمع آن برا ردیگ یرا درنظر م
 

  نتایج -9
شششده؛  نظشارت  یبنشد  طبقشه  هششایروش انیش نششان داد از م  جینتشا 

 ،ی آرتمپ فششازیحششداکثر احتمششال، شششبکه عصششب هششایتمیالگششور
 انششعاب   میدرخشت تصشم   یهشا  سپترون(، انواع روشکوهونن، پر

دقشت را روش حشداکثر    نیترشش ی(، بینش یو ج ینسبت بهره، آنتروپ
 بیضشر و  یصشحت کلش   زانی، م 4. جدول باشند یاحتمال دارا  م

  نشان داده شده است. 4در جدول  ها تمیکاپا الگور
 

 بندی مورد استفادههای طبقهارزیابی دقت روش .4جدول 
 

 دقت کل  درصد( بندی های طبقه مالگوریت
ضریب 
 کاپا

 1,3112 1,834 حداکثر احتمال

 1,1944 1,811 آرتمپ فازی

 1,4113 1,499 پرسپترون

 1,8123 1,834 کوهونن

 18/12 1,812 نسبت بهره

 32/88 1,311 آنتروپی

 18/82 1,312 جینی
 

 منطقه مورد مطالعه به روش حداکثر یاراض ی. نقشه کاربر4شکل

 احتمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

اردکششان بششا اسششتفاده از روش  - زدیششدشششت  یاراضشش یکششاربر ی نقشششه
دششت،   نیش (. در ا9شد  شکل  هیته 82/1کاپا  بیحداکثراحتمال با ضر

مسشاحت   بیش مسشاحت را دارد و بعشد از آن بشه ترت    نیشتریب ریمرتع فق
محاسبه  .دارند یجا یها و تپه یکشاورز ر،یبا یمنطقه کوهستان، اراض

در   8لندست  ریاتمسفر با استفاده از تصاو یو باال نیسطح زم یدویآلب
( در 9 ششکل  دیش گرد نیشی در فصل تابسشتان تع  4112تا  4119 یسالها

در هشر کشدا  از    دویش و حشداقل و حشداکثر آلب   نیانگیش م ریمقاد 9جدول 
محاسشبه   ریمقشاد  جینتشا  2جدول  در . دیمورد مطالعه ارائه گرد یسالها
 یو بشاال   یسشطح  یدویش حشداکثر، حشداقل آلب   زانیش و م  نیانگیم شده
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مذکور با اسشتفاده از   یسال ها یمختل  برا یها یکاربر یاتمسفر برا
 یدر سشالها  دویآلب یروند صعود انگریکه ب دیذکرشده ارائه گرد ریتصاو

در  دویش آلب نیانگیش ، مقشدار م 2به شکل باتوجه .باشد یم 4112تا  4119
مقدر آن  نیدهد که کمتر یرا نشان م419/1مقدار   یکشاورز یکاربر

 نیش تشوان بشه ا   یامر را مش  نیباشد علت ا یها دارا م یانواع کاربر نیب
متشراکم   یاهیش وجود پوششش گ  یموضوع اختصا  داد که در کشاورز

در  سیالکترومغناط  یط شتریها، موجب جذب ب یکاربر رینسبت به سا
بشوده کشه در    911/1مقدار  ر،یاب یشده، و در اراض یمرئ  یمحدوده ط

 یاراضش  نیش باششد کشه ا   یمقدار م نیشتریذکر شده ب یها یکاربر نیب
در  دویاست. مقدار برآورد شده آلب یاهیکه فاقد پوشش گ زدانهیسازند ر

 کشاس انع  یش ط نشد یمقدار حاصل برآ نیاست ا 1,412 یمحدوده شهر
 ،یبز ششهر سش  یفضا ابان،یاز عوارض مختل  از جمله آسفالت خ افتهی

تپشه ماسشه    یاسشت. در اراضش   یو ساختمان ها و سطوح فلشز  ساتیتاس
 زانیش م یبرآورد شد. بررس 412/1و کوهستان  422/1، در مراتع 413/1
مختلش  نششان داد کشه     یمختلش  در سشالها   یهشا  یدر کشاربر  دویآلب
 یاراضش  یها یکاربر یبرا بیبه ترت دویب آلبیضر نیتا کمتر نیشتریب
است.  یمرتع، کوهستان و کشاورز ،یتپه ماسه ا ،یکونمناطق مس ر،یبا

مختل  نشان داد که  یدر سال ها دویآلب راتییروند تغ یبررس نیهمچن
 رییش داششته و تغ  یها روند ثشابت  ها و در تما  سال یدر تما  کاربر دویآلب

.(2 ششششششششکل در آن رخ نشششششششداده اسشششششششت  یمشخصششششششش
   

 
 ()الف

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(
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 )ه(

 
 )و(

 

 )ز(

 

 )ح(

 4496ح(  ، ز  4495و(، ه 4492د( سال ،ج  4499نقشه آلبیدو سطح زمین و آلبیدو در باالی اتمسفر از سال  الف و ب( .9شکل

 

 

 

 

 

 

 

 4496تا  4499های آلبیدو سطح و باالی اتمسفر در سالهای  . مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین در نقشه9جدول

 سال
 آلبیدو در باالی اتمسفر آلبیدو سطح زمین

 حداقل میانگین
حداک
 ثر

 حداکثر حداقل میانگین

4119 1,419 1,121 1,182 1,491 1,193 1,314 

4112 1,412 1,1298 1,144 1,491 1,1118 1,831 

4112 1,411 1,1211 1,128 1,4931 1,141 1,3422 

4112 1,413 1,1231 1,191 1,422 1,191 1,314 
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0.18

0.23

0.28

                                      

       
            

2013

2014

2015

2016

 
 های مختلف در کاربری 4496تا  4499های  . مقایسه مقادیر میانگین آلبیدو سطح زمین در سال2شکل

 

 سال
 کاربری
 اراضی

 آلبیدو سطح زمین آلبیدو در باالی اتمسفر

 حداقل میانگین
حداک
 ثر

 حداقل میانگین
حداک
 ثر

 
 

4119 
 

 1,22 1,11 1,41 1,29 1,11 1,13 کشاورزی

 1,31 1,19 1,41 1,18 1,121 1,18 کوهستان

 1,28 1,11 1,42 1,21 1,11 1,44 مرتع

 1,22 1,11 1,91 1,98 1,12 1,41 اراضی بایر

 1,11 1,11 1,41 1,21 1,11 1,42 مناطق شهری

 1,91 1,11 1,48 1,94 1,12 1,42 ای تپه ماسه

4112 

 1,21 1,12 1,41 1,92 1,18 1,18 کشاورزی

 1,29 1,11 1,41 1,24 1,12 1,13 کوهستان

 1,21 1,11 1,42 1,21 1,11 1,44 مرتع

 1,28 1,18 1,91 1,21 1,11 1,41 اراضی بایر

 1,83 1,12 1,41 1,14 1,11 1,42 مناطق شهری

 1,93 1,12 1,41 1,99 1,12 1,42 ای تپه ماسه

4112 

 1,29 1,18 1,13 1,92 1,13 1,18 کشاورزی

 1,22 1,14 1,13 1,22 1,12 1,18 کوهستان

 1,28 1,14 1,49 1,21 1,19 1,41 مرتع

 1,24 1,12 1,91 1,92 1,12 1,42 اراضی بایر

 1,34 1,12 1,42 1,12 1,18 1,49 مناطق شهری

 1,92 1,12 1,41 1,91 1,12 1,42 ای تپه ماسه

4112 

 1,22 1,11 1,41 1,91 1,11 1,13 کشاورزی

 1,21 1,19 1,41 1,93 1,12 1,13 کوهستان

 1,22 1,12 1,42 1,98 1,12 1,44 مرتع

 1,22 1,41 1,91 1,91 1,13 1,41 اراضی بایر

 1,31 1,11 1,48 1,19 1,11 1,42 مناطق شهری

 1,92 1,18 1,48 1,91 1,11 1,42 ای تپه ماسه
 4495تا  4499در سالهای  های اراضی . مقادیر آلبیدو سطح زمین و باالی اتمسفر در هر یک از کاربری2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
4496تا 4499های مختلف در سالهای  . روند تغییر مقدار میانگین آلبیدو در کاربری5شکل  
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سشه   نیسشطح زمش   دویش آلب زانیش بشر م  یاراض یکاربر ریتاث یجهت بررس
زده  نیسشطح زمش   دویو آلب یکاربر ینقشه ها یدر منطقه بر رو لیپروف

به حداقل  یکشاورز یداد نمودار در کاربرنشان  جی( که نتا2شد  شکل 
 ریبا یاراض یکاربر یکه ترانسکت بر رو یاست و در مناطق دهیخود رس

 تیاهم انگرینمودار ب نیا دهد یحداکثر را نشان م ریعبور کرده است مقدا

آن  یدر پ دویآلب زانیبر م یاراض یکاربر راتییو تغ یاراض یکاربر ریتاث
 یدویش آلب یانسشان  یهشا  تیش دهشد. فعال  یا نشان مر یانرژ النیبر ب ریتاث

 یمششکل مش   اریبسش  راتییش تغ نیا ریتاث نییکه تع دهد یم رییسطح را تغ
 باشد.

 

 

 

 

 
 جهت بررسی رابطه کاربری اراضی و آلبیدو 9و  4و  9. ترانسکت 6شکل

  یریگجهینت -2
در محاسبه  یمهم هواشناس یرهایاز متغ یکی ن؛یسطح زم یدویآلب
 یمیمدل ها اقل یمرز  یو شرا اهانیگ یآب ازیسطح، ن یتابش یزمندترا

 نییتع 8لندست  ریبا استفاده از تصاو دویآلب زانیپژوهش م نیاست. در ا
 4112تا  4119 یدر سالها دویآلب زانیم یاراض ی. در هر کاربردیگرد

( 4112و همکاران   لیکیلیو جیپژوهش با نتا نیا جینتا دیردبرآورد گ
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 ریپور و همکاران موافق است. استفاده از تصاو یسبز جیو با نتا مخال 
و کارامد است. در حال  دیمف بیضر نیا نیجهت تخم یماهواره ا

 یدویآلب یریکه قادر به اندازه گ ینیزم یها ستگاهیحاضر تعداد ا
 ازین یاندک بوده و پاسخگو اریهستند بس یبه صورت نقطه ا یسطح

توان با  یم ن،یباشد. بنابرا یمحققان نم یها تیو فعال یقاتیمراکز تحق
 یسطح یدویآلب بیضر نیتخم یلندست برا ریاز تصاو ادیز نانیاطم

مشکالت موجود  گریاز د زین یمشاهده ا یاستفاده نمود. کمبود داده ها
برد. یم نیاز ب اتر ر قیدق سهیاست. که امکان مقا

  منابع 
 ASTER یدویبا استفاده از آلب MODIS روزه 12 یدویمحصوالت آلب یابی(. ارز1934باقر.   دی, سیطم, محمدرضا, فای, مباشریاکبرزاده, مهر -

 .32-82(, 19 1934, یشناس میاقل یخشک با پوشش همگن. پژوهش ها مهیدر مناطق ن
 هی. نشرنیزم رانیا یِ آلبدو در گستره یِزمان - ییفضا یِبساک عاطفه. مدلساز ثم،ینژاد م یطوالب رضا،یعل یمیرح ن،ینسر یزاده زهرا، بزم یحجاز -

 11-1( :21  11 ;1932. ییایعلو  جغراف یکاربرد قاتیتحق
 یمل شیهما نیکاهش اثرات آن، ششم یبرا ییو راه کارها یشهر ستیز  یمح یبرا یچالش یحرارت رهیجز دهی، پد1931 د،ی, مجیریام انیدباغ -

  ست،یز  یکده محتهران، دانشگاه تهران، دانش ست،یز  یمح یمهندس
 ریبشا اسشتفاده از تصشو    نیسشطح زمش   یدویش آلب بیضشر  نیتخم وس ،ی ،ییصفر، رضا ،یالها ، معروغ ،یرازیزاده ش یاکبر، فخار یپور، عل یسبز -

level1-G و CDR 22-22.   1932و زمستان  زیی، پا4، شماره 9جلد  یکشاورز یهواشناس هی، نشر1ماهواره لندست 
علشو    یکاربرد قاتیتحق هیو فسا. نشر رازیشهر ش ییبر عناصر آب و هوا یکاربر راتییو تغ یتوسعه شهر ری. تأثید مهدفر یاحمد، نارنگ یدیمز -

 122-191( :21  12 ;1932. ییایجغراف
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