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چکیده
ضریب آلبیدو مولفهء فیزیکی بسیار مهمی در هواشناسی و اقلیم ،مطالعات انتقال تابشی و محاسبه ذخیره تابشی زمین محسوب می شود و نقشش بسشیار
مهمی در پژوهش های تغییر اقلیم و مدل های سطح زمین دارد .این متغیر دارای تغییرات مکشانی و فصشلی اسشت کشه وابسشتگی زیشادی بشه تغییشرات
درخشندگی خورشید ،رشد گیاهان و فعالیت های انسانی دارد .در این پژوهش برای بررسی ضریب آلبیدوی سطح زمین در کاربری های اراضی مختلش
در دشت یزد-اردکان ،از تصاویر لندست  8در سال های  4119تا 4112در فصل تابستان استفاده شد .سپس با استفاده از انواع روشهای طبقشه بنشدی
نظارت شده تصاویر ماهواره ای ،نقشه کاربری اراضی تهیه شد .نتایج نشان داد که نقشه تهیه شده با روش حداکثر احتمال باالترین دقت را داششته و از
آن نقشه به عنوان مبنا استفاده گردید .منطقه مورد مطالعه شامل شش کاربری بود که در هر کاربری مقادیر حداقل ،حشداکثر ،میشانگین ضشریب آلبیشدو
سطحی و باالی اتمسفر استخراج شد .نتایج نشان داد که بیشترین ضریب آلبیدو مربوط به اراضی بایر با میشانگین  1/91و کمتشرین مقشدار مربشوط بشه
اراضی کشاورزی با میانگین  1/41است و به ترتیب از بیشترین تا کمترین ضریب آلبیدو برای کاربری های اراضی بایر ،مناطق مسکونی ،تپه ماسشه ای،
مرتع ،کوهستان و کشاورزی است بررسی روند تغییرات آلبیدو در سالهای مورد مطالعه در هر کاربری نشان داد که آلبیدو روند ثابتی داشته اسشت و مشی
توان با اطمینان زیاد از تصاویر لندست جهت تخمین ضریب آلبیدوی سطحی استفاده نمود.
کلمات کلیدی
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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.
Keywords
“Albedo”, “Reflection”, “Land use”, “Solar radiation”.

4932

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره اول ،فصل بهار  ،سال  ،9911صفحه 4249-4912
مدلسازی فضایی – زمانی آلبشدو در گسشترهی ایشران پرداختنشد نتشایج
حاصل از تحلیل زمانی در مقیاس فصلی نشان داد که بیششترین مقشدار
آلبدو در پهنه ایران در فصل زمستان بشه مقشدار  42/1واحشد و حشداقل
مقدار بازتابش در فصل بهشار بشا  49/1واحشد بشه ثبشت رسشیده اسشت.
تحقیقات نشان میدهد که مکانهای شهری ،گر تر نواحی مجاورشان
هستند و یکی از نگرانیهای قابل توجه در ارتباط بشا ششهرها ،افشزایش
مداو درجه حرارت آنها است .که تحت عنوان جزیره حرارتی ششهر از
آن یاد میشود دباغیان امیری  ،1931 ،چندر و همکاران 4113و روژه
و دیواداس 4113 ،و لیو و ژان  )4111بازتاب از سطح مناطق شهری
از  1,1تا  1,4با استفاده از مواد با بازتابش باال روی سق ها ،دیوارهشا و
نماهششا قابششل افششزایش اسششت کلوکتسششا و اکبششری4112 ،؛ ؛ اکبششری و
همکاران ,)4111 ،از طریق مطالعه رابطشه بشین الگوهشای کشاربری بشا
پششراکنش الگوهششای تششابش و بازتششابش انششرژی خورش شیدی م شیتششوان
برنامههایی را برای تغییر و جابهجایی این کاربریها جهت بهبود شرای
زیست محیطی ارائه داد مزیدی و نارنگی فرد.)1932 ،نیاز به تولید داده
های پایدار و دقیق از آلبیدوی جهانی ،بیش از پیش احساس مشیششود.
تعیین هر چه دقیقتر آلبیدو باعث دقیقتر شدن مدل سازی های محیطی
و آب و هوایی و افزایش قابلیت اطمینان پیش بینی ها می شود وان
و داویدسون .)4111،سنجش از دور بشه دلیشل پوششش مکشانی وسشیع،
قدرت تفکیک زمانی مناسب و استخراج مجموعشه داده هشای پایشدار از
پارامترهای سطح زمین ،تنها روش عملی برای تولید داده هشای آلبیشدو
در مقیاس جهانی و با قدرت تفکیک زمانی قابل قبول است الچشت و
همکاران .)4111،با توجه به آنکشه مطالعشات صشورت گرفتشه در زمینشه
آلبیدو و ارزیابی داده های ماهواره ای در آسیا و به خصشو در ایشران
بسیار اندک است ،هدف از پژهش حاضر بررسی ضریب آلبیدوی سطح
زمین در کاربری ها مختل اراضی مناطق خشک ایران مرکزی است .
 -4روش انجام تحقیق

 -9مقدمه
آلبیدو ،کنترل توازن انرژی سطح را میسر کشرده و در پشیشبینشی آب و
هوا ،مدل سازی منطقه ای و جهانی آب و هوا و مدل سازی اکوسیستم
ها نقش مهمی ایفا می کنشد لشی و گرانشد .)1332 ،در تعریش دیگشر،
بخشی از انرژی خورشیدی ورودی پراکنده از زمین به فضا است که به
عنوان بازتاب سیارهای نامیده میشود .این انعکاس انرژی یشک بخشش
مهم در تعادل انرژی زمین ،و فرآیندهای حاکم بر مقشدار ،توزیشع آن ،و
آب و هوا و تغییر شکلپذیری زمین است استفان و همکاران.)4112 ،
پایش آلبیدوی سطحی به طور طبیعی برای مدت زیشادی انجشا ششده
است و نتایج زیشادی از ایشن پشایش بشه دسشت آمشده اسشت والتشال و
همکاران:1382 ،پینتی و راموند :1381،کیمس و هولبن :1334،رانسون
و همکاران :1331 ،لی و کارند .)1332،بررسی ها نشان داده است کشه
برای مدل های هیدرولوژیکی و هواشناسی ،آلبیدو باید با دقشت مطلشق
 ، 1/14-1/12سلرز و همکاران )1339،در دامنه ای از قدرت تفکیشک
مکانی از  11متر تا  2کیلومتر ،و قدرت تفکیک زمانی روزانه تا ماهیانه
تعیین شود ونش و داویدسشون .)4111،مقشادیر ضشریب آلبیشدو بشرای
سطوح مختل با استفاده از اطالعشات سشنجندههشای مختلش توسش
پژوهشگران زیشادی تخمشین زده ششده است سشوزاکی:4111،وانش و
همکاران :4112،سرو وهمکاران .)4112،به عنوان مثال گودین )1339
و سبزی پور و همکشاران  ،)1932بشا اسشتفاده از تصشاویر مشاهواره ای
لندست و آبرو و همکاران  )1332با بکارگیری تصاویر  AVHRRدر
دریای قطب شمال مقدار این ضریب را محاسبه و با داده هشای زمینشی
مقایسششه نمونششد .همچن شین لیان ش و همکششاران  )4114و سششوزاکی و
همکششاران  ،)4111اکبششرزاده و همکششاران  )1931بششه ارزی شابی دقششت
محصوالت آلبیدو و بازتابندگی سنجنده ی مودیس پرداختند تسشامی و
همکششاران  )4118روش سششریع و عمل شی را بششرای محاسششبه آلبی شدوی
سطحی از تصاویر لندست و مودیس ،برای ششرای مختلش اتمسشفری
ارائه نمودند .که در مقایسشه بشا محصشول  MOD09و MOD43
مودیس به خطای  -+1/192دست یافتند .جندقیان و اکبشری  4118 ،؛
توچایی و همکاران4112 ،؛ جندقیان و برادی ،)4113 ،به بررسی تشاثیر
افزایش آلبیدو بر کیفیت هوا پرداختند نتایج نشان داد که افزایش آلبیدو
باعث کاهش دمای هشوا و افشزایش سشرعت بشاد ششده اسشت .ونش و
همکاران  )4112با مطالعه ای که در منطقه خششک و نیمشه خششک
Western Platenانجا دادند ،دریافتند که آلبیدوهای طیفی بدست
آمده از مودیس ،در طول چهار فصل ،تغییرات بارزی نشان نمی داد که
به معنی نبود پوشش گیاهی در منطقه و یا وجود پوشش گیاهی بسشیار
تنک و در نتیجه همگن بودن سطح مورد مطالعه بود .نتشایج مطالعشات
ژان و لیان  )4111حشاکی از آن بشود کشه بیششینه مقشدار آلبیشدوی
سطحی حاصل از مودیس در زمستان و به علت پوشش برف و کمترین
مقدار آن در تابستان بشه علشت وجشود گیاهشان مشی باششد .ویلیکیشل و
همکاران  )4112با بررسی تغییرات ضریب آلبیدوی زمین که به وسیله
ماهواره افزایش  2درصدی در طی  2سال را ثابت نمودنشد .بهانشدری و
بک  )4112با ارائه مدل آلبیدوی زمین برای ماهواره های مدار زمشین
ثابت نمود که مقدار آلبیدو بسیار وابسته به زاویه خورشیدی و زاویه دید
ماهواره است .طول جغرافیایی که ماهواره در آن قرار دارد در مدل های
ارائه شده نقش معنی داری دارد .حجازی زاده و همکاران  )1932بشه

 محدوده مورد مطالعه

دشت یزد  -اردکان با مساحتی بالغ بر 1112111هکتار در جنوب غربی
استان یزد و در مختصات جغرافیایی" 24 49' 28تا "22 21' 11
طول شرقی و " 91 18 21تا " 94 41' 11عرض شمالی قرار گرفته
است .این دشت در برگیرنده شهرهای مهریز ،تفت ،اشکذر ،میبد،
اردکان ،یزد است و به ارتفاعات سیاه کوه ،شیرکوه و خرانق محدود
میشود شکل.)1
شکل  -9محدوده مورد مطالعه
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 داده های مورد استفاده

()9

که در آن:

در این پژوهش از تصاویرسنجنده  OLIماهواره لندست  8در تابسشتان

برای همه
احتمال اولیه برای هرکالس است .معموال
کالسها برابر فرض میشود ،بنابراین میتواند از دو طرف معادله حذف
گردد .به شکل سادهتر ،این احتمال برای هر بردار طیفی  Xو ماتریس
مطابق ذیل محاسبه
و ماتریس میانگین
واریانس کوریانس
میشود.

سالهای 4119تا  4112مربوط به دشت یزد اردکان ،و انجا محاسبات
مربوط به آلبیدو از نر افزار  ENVI 5.3, Arc GIS10.5استفاده
شد مشخصات زمانی تصاویر مورد استفاده در این پژوهش در جدول 1
آورده شده است.
جدول .9مشخصات تصاویر استفاده شده در پژوهش

()2

سنجنده تاریخ تصویربرداری شماره مسیر و ردی
4119,18,11
لندست

4112,11,13

8

4112,12,41

 ضریب آلبیدو
آلبیدو در واقع کسری از تابش ورودی است که به وسیله سطح انعکاس
داده می شود کاوکالی .)4119 ،آلبیدو ،مولفه فیزیکی بسیار مهمی در
مطالعات اقلیمی و هواشناسی ،مطالعات انتقال تابشی و محاسبه ذخیره
تابشی زمین محسوب می شود ماورر )4114 ,و بر اقلیم زمین تاثیرگذار
است سس :1318،دیکینسون )1389،این متغیر نقش بسیار مهمی در
مطالعات تغییر اقلیم و مدل های سطح زمین دارد.آلبیدو دارای تغییرات
مکانی و فصلی است و وابستگی زیادی به تغییرات درخشندگی
خورشید ،رشد گیاهان و فعالیت های انسانی مثل کاشت ،برداشت،
سوزاندن مزارع و بریدن جنگل ها دارد هی . )4114،اندازه گیری
آلبیدوی سطحی به دو صورت زمینی و ماهواره ای امکان پذیر است.
امروزه سنجندههای زیادی قادر به اندازه گیری مقدار آلبیدوی سطحی
هستند .ماهواره های با قدرت تفکیک مکانی باال و پهنای باند کم،
امکان تهیه نقشه آلبیدوی جهانی و واسنجی آلبیدوی به دست آمده از
ماهواره های با قدرت مکانی متوس و سنسورهای با پهنای باند بیشتر
با استفاده از نقاط کنترل زمینی را فراهم می آورد لیان  .)4111،برای
تعیین این پارامتر با استفاده از تصویر لندست  ،8اقدا به برآورد
پارامترهای مختلفی شد .اولین فاکتور مورد نیاز قابلیت بازتابش در
باالی اتمسفر ρ t,b ،میباشد .برای محاسبه این فاکتور ،بازتابندگی
برای هر پیکسل براساس رابطه  2محاسبه گردید:

98-124

4112,11,18
 الگوریتم طبقهبندی حداکثر احتمال
از میان روشهای طبقهبندی نظارتشده ،روش حداکثر احتمال تاکنون
به عنوان دقیقترین و پراستفادهترین روشها شناخته شده است لیشو و
همکاران .)4114 ،فرآیند طبقهبندی حشداکثر احتمشال فشرض را بشراین
میگذارد که دادههای آماری آموزشی بشرای هشرکالس در هربانشد ،بشه
صورت نرمال توزیع  )Gaussianشدهاند .بنابراین دادههای آموزشی
با هیستوگرا های  4یا  nمدی در یک باند منفرد ،مناسشب نیسشتند .در
چنین شرایطی هر یک از مدها احتماال نماینده کالسهای جداگانشهای
هستند و الز است جهت طبقهبندی  ،برای آنها مجشددا آمشوزش داده
شود .به این ترتیب ،هیستوگرا های تک مدی با توزیع گوسی که شرط
توزیع نرمال را برآورده میکند ،به وجود میآیشد .تشابع چگشالی احتمشال
محاسبه شده برای کالس  wiمثال گیاه) با استفاده از معادله زیر بشه
دست میآید:
()9

که در آن ][ expعبارت است از  eپایه لگاریتم طبیعی) به توان مقدار
مورد نظر X ،عبارت است از مقدار یک پیکسل در محور  .عبارت
است از میانگین محاسبه شده برای تما مقادیر پیکسلهای آموزشی ،و
عبارت است از واریانس محاسبه شده برای کلیه پیکسلهای این
کالس .بنابراین کافی است میانگین و واریانس هریک از کالسهای
آموزشی را برای محاسبه تابع احتمال ذخیره کنیم .باتوجه به اینکه
دادههای تصویری جهت طبقهبندی در چندین باند تهیه میشوند ،لذا
رابطه فوق به صورت ذیل برای هر بردار طیفی  xو همچنین ماتریس
واریانس کوریانس  Viو ماتریس میانگین  Miبرای هرکالس از
دادههای آموزشی در میآید:

()5

در این رابطه؛ ) E out(bandانرژی خروجی باند که در باالی اتمسفر
توس ماهواره اندازهگیری میشود Ein(band) ،انرژی ورودی باند در
باالی اتمسفر .انرژی ورودی براساس مقادیر تئوری برای طول موجهای
متغیر تشعشعات خورشیدی طبق رابطه  2محاسبه میشود آلن)1332 ،
()6

Ein(band)= Gsc(band)* cosθ* dr

در این رابطه؛ ) Gsc(bandمقادیر ثابت خورشیدی برای هر باند وات بر
مترمربع بر میکرومتر) cosθ،کسینووس زاویه ورودی تابش خورشید
رادیان) dr ،معکوس فاصله نسبی بین زمین و خورشید است که بدون
بعد میباشد و مطابق با رابطه  1تعیین میگردید آلن.)1332 ،

()4

در روش حداکثر شباهت ،مقدار احتمال تعلق هر پیکسل با بردار طیفی
خواهد بود ،اگر شرط
xبه تک تک کالسها محاسبه شده و
زیر وجود داشته باشد:

()7
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در این رابطه؛  DOYشماره روز ژولیانی از ابتدای سال میالدی
میباشد ،واحد عبارت داخل پرانتز رادیان میباشد ،مقادیر  drبین 1,31
تا  1,91قرار دارد .انرژی خروجی از رابطه  8تعیین گردید آلن.)1332 ،
()8

 -9نتایج
روشهششای طبقشهبنشدی نظشارتشششده؛
نتشایج نششان داد از میشان 
تمهششای حششداکثر احتمششال ،شششبکه عصششبی آرتمپ فششازی،
الگششوری 
کوهونن ،پرسپترون) ،انواع روشهشای درخشت تصشمیم انششعاب
نسبت بهره ،آنتروپی و جینشی) ،بیششترین دقشت را روش حشداکثر
احتمال دارا میباشند .جدول  ، 4میزان صشحت کلشی و ضشریب
کاپا الگوریتمها در جدول  4نشان داده شده است.

E out(band) = (α+(b-α) DN/255) π

در این رابطه؛  αو  bمقادیر ثابت DN ،شماره رقومی پیکسل تصویر
ماهوارهای ،مقادیر  αو  bبرحسب وات بر مترمربع در استرادیان در
میکرومتر میباشند .سپس قابلیت بازتابش سطح  s,bρاز رابطه  3با
توجه قابلیت بازتابش سطح تعیین گردید آلن.)1332 ،

جدول  .4ارزیابی دقت روشهای طبقهبندی مورد استفاده

()1

الگوریتمهای طبقهبندی دقت کل درصد)

در این رابطه؛  ρs,bقابلیت بازتابش سطح ρt,b ،قابلیت بازتابش در
باالی اتمسفر مقدار آن بین صفر و یک متغیر میباشد) ρ a,b .بازتابش
کاذب ثبت شده در ماهواره که از پراکنش امواج در هوا به وجود آمدهاند،
نه از انعکاس امواج از سطح زمین مقدار آن بین صفر و یک متغیر
میباشد) τin,b ،گسیلمندی اتمسفری وارد شده به اتمسفر از خورشید
به سمت زمین در باند τout,b ،bگسیلمندی اتمسفری ارسال شده از
سطح زمین به داخل اتمسفر در باند  .bاز رابطه  ،3قابلیت بازتابش در
باالی اتمسفر معلو بوده ،بازتابش کاذب نیز توس جدول  9قابل
محاسبه گردید .گسیلمندی اتمسفری وارد شده به اتمسفر و خارج شده از
آن به ترتیب توس رواب  11و  19قابل محاسبه خواهند بود :

ضریب
کاپا

حداکثر احتمال

1,834

1,3112

آرتمپ فازی

1,811

1,1944

پرسپترون

1,499

1,4113

کوهونن

1,834

1,8123

نسبت بهره
آنتروپی
جینی

1,812
1,311
1,312

12/18
88/32
82/18

شکل .4نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه به روش حداکثر
احتمال

()94

در این رابطه C1 ،تا  C5ضرایبی هستند که مقادیر آنها ثابت است،
 Pairفشاراتمسفر کیلوپاسکال) w ،آب قابل بارش میلیمتر)Kt ،
ضریب کدر بودن شفافیت) ،که مقدار پیشفرض آن  1میباشد،
 Cosθhزاویه خورشیدی از نقطه نادیر در یک سطح افقی استPair .
از رابطه  11تعیین میگردد
()99

در این رابطه؛  :Zارتفاع از سطح دریا متر) میباشد.گسیلمندی
اتمسفری ارسال شده از سطح زمین به داخل اتمسفر نیز از رابطه 14
محاسبه میگردد هان .)4112 ،
نقشششهی کششاربری اراضشی دشششت یشزد  -اردکششان بششا اسششتفاده از روش
حداکثراحتمال با ضریب کاپا  1/82تهیه شد شکل  .)9در ایشن دششت،
مرتع فقیر بیشترین مسشاحت را دارد و بعشد از آن بشه ترتیشب مسشاحت
منطقه کوهستان ،اراضی بایر ،کشاورزی و تپههای جای دارند .محاسبه
آلبیدوی سطح زمین و باالی اتمسفر با استفاده از تصاویر لندست  8در
سالهای  4119تا  4112در فصل تابسشتان تعیشین گردیشد ششکل )9در
جدول  9مقادیر میشانگین و حشداقل و حشداکثر آلبیشدو در هشر کشدا از
سالهای مورد مطالعه ارائه گردید  .در جدول  2نتشایج مقشادیر محاسشبه
شده میانگین و میشزان حشداکثر ،حشداقل آلبیشدوی سشطحی و بشاالی

()94

در آخرین مرحله ،بازتابش سطح با استفاده از رابطه زیر تعیین میگردد :
()99

در این رابطه؛  Wbضریب وزنی که بخشی از تما انرژی خورشیدی
را درنظر میگیرد که جمع آن برای  2باند مقدار یک خواهد شد.
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محدوده شهری  1,412است این مقدار حاصل برآینشد طیش انعکشاس
یافته از عوارض مختل از جمله آسفالت خیابان ،فضای سشبز ششهری،
تاسیسات و ساختمان ها و سطوح فلشزی اسشت .در اراضشی تپشه ماسشه
 ،1/413در مراتع  1/422و کوهستان  1/412برآورد شد .بررسی میشزان
آلبیدو در کشاربری هشای مختلش در سشالهای مختلش نششان داد کشه
بیشترین تا کمترین ضریب آلبیدو به ترتیب برای کاربری های اراضشی
بایر ،مناطق مسکونی ،تپه ماسه ای ،مرتع ،کوهستان و کشاورزی است.
همچنین بررسی روند تغییرات آلبیدو در سال های مختل نشان داد که
آلبیدو در تما کاربری ها و در تما سالها روند ثشابتی داششته و تغییشر
مشخصشششششششی در آن رخ نشششششششداده اسشششششششت ششششششششکل.)2

اتمسفر برای کاربری های مختل برای سال های مذکور با اسشتفاده از
تصاویر ذکرشده ارائه گردید که بیانگر روند صعودی آلبیدو در سشالهای
 4119تا  4112میباشد .باتوجه به شکل ،2مقشدار میشانگین آلبیشدو در
کاربری کشاورزی مقدار 1/419را نشان می دهد که کمترین مقدر آن
بین انواع کاربری ها دارا می باشد علت این امر را مشی تشوان بشه ایشن
موضوع اختصا داد که در کشاورزی وجود پوششش گیشاهی متشراکم
نسبت به سایر کاربری ها ،موجب جذب بیشتر طی الکترومغناطیس در
محدوده طی مرئی شده ،و در اراضی بایر ،مقدار  1/911بشوده کشه در
بین کاربری های ذکر شده بیشترین مقدار می باششد کشه ایشن اراضشی
سازند ریزدانه که فاقد پوشش گیاهی است .مقدار برآورد شده آلبیدو در

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
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(ه)

(و)

(ز)

(ح)

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

آلبیدو سطح زمین
سال
4119
4112
4112
4112

میانگین

حداقل

1,419
1,412
1,411
1,413

1,121
1,1298
1,1211
1,1231

آلبیدو در باالی اتمسفر

حداک
ثر
1,182
1,144
1,128
1,191

میانگین

حداقل

حداکثر

1,314 1,193 1,491
1,831 1,1118 1,491
1,3422 1,141 1,4931
1,314 1,191 1,422

جدول .9مقادیر حداقل ،حداکثر و میانگین در نقشههای آلبیدو سطح و باالی اتمسفر در سالهای  4499تا 4496
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0.28

2013
2014
2015
2016

0.23

0.18

شکل .2مقایسه مقادیر میانگین آلبیدو سطح زمین در سالهای  4499تا  4496در کاربریهای مختلف

سال

4119

4112

4112

4112

کاربری
اراضی
کشاورزی
کوهستان
مرتع
اراضی بایر
مناطق شهری
تپه ماسهای
کشاورزی
کوهستان
مرتع
اراضی بایر
مناطق شهری
تپه ماسهای
کشاورزی
کوهستان
مرتع
اراضی بایر
مناطق شهری
تپه ماسهای
کشاورزی
کوهستان
مرتع
اراضی بایر
مناطق شهری
تپه ماسهای

آلبیدو در باالی اتمسفر
حداک
میانگین حداقل
ثر
1,29 1,11
1,13
1,18 1,121 1,18
1,21 1,11
1,44
1,98 1,12
1,41
1,21 1,11
1,42
1,94 1,12
1,42
1,92 1,18
1,18
1,24 1,12
1,13
1,21 1,11
1,44
1,21 1,11
1,41
1,14 1,11
1,42
1,99 1,12
1,42
1,92 1,13
1,18
1,22 1,12
1,18
1,21 1,19
1,41
1,92 1,12
1,42
1,12 1,18
1,49
1,91 1,12
1,42
1,91 1,11
1,13
1,93 1,12
1,13
1,98 1,12
1,44
1,91 1,13
1,41
1,19 1,11
1,42
1,91 1,11
1,42

آلبیدو سطح زمین
حداک
میانگین حداقل
ثر
1,22 1,11
1,41
1,31 1,19
1,41
1,28 1,11
1,42
1,22 1,11
1,91
1,11 1,11
1,41
1,91 1,11
1,48
1,21 1,12
1,41
1,29 1,11
1,41
1,21 1,11
1,42
1,28 1,18
1,91
1,83 1,12
1,41
1,93 1,12
1,41
1,29 1,18
1,13
1,22 1,14
1,13
1,28 1,14
1,49
1,24 1,12
1,91
1,34 1,12
1,42
1,92 1,12
1,41
1,22 1,11
1,41
1,21 1,19
1,41
1,22 1,12
1,42
1,22 1,41
1,91
1,31 1,11
1,48
1,92 1,18
1,48

جدول .2مقادیر آلبیدو سطح زمین و باالی اتمسفر در هر یک از کاربریهای اراضی در سالهای  4499تا 4495

شکل .5روند تغییر مقدار میانگین آلبیدو در کاربریهای مختلف در سالهای 4499تا 4496
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تاثیر کاربری اراضی و تغییرات کاربری اراضی بر میزان آلبیدو در پی آن
تاثیر بر بیالن انرژی را نشان می دهشد .فعالیشتهشای انسشانی آلبیشدوی
سطح را تغییر میدهد که تعیین تاثیر این تغییشرات بسشیار مششکل مشی
باشد.

جهت بررسی تاثیر کاربری اراضی بشر میشزان آلبیشدو سشطح زمشین سشه
پروفیل در منطقه بر روی نقشه های کاربری و آلبیدو سشطح زمشین زده
شد شکل  )2که نتایج نشان داد نمودار در کاربری کشاورزی به حداقل
خود رسیده است و در مناطقی که ترانسکت بر روی کاربری اراضی بایر
عبور کرده است مقدایر حداکثر را نشان میدهد این نمودار بیانگر اهمیت

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

است .در این پژوهش میزان آلبیدو با استفاده از تصاویر لندست  8تعیین
گردید .در هر کاربری اراضی میزان آلبیدو در سالهای  4119تا 4112
برآورد گردید نتایج این پژوهش با نتایج ویلیکیل و همکاران )4112

 -2نتیجهگیری
آلبیدوی سطح زمین؛ یکی از متغیرهای مهم هواشناسی در محاسبه
ترازمندی تابشی سطح ،نیاز آبی گیاهان و شرای مرزی مدل ها اقلیمی
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 می توان با، بنابراین.مراکز تحقیقاتی و فعالیت های محققان نمی باشد
اطمینان زیاد از تصاویر لندست برای تخمین ضریب آلبیدوی سطحی
 کمبود داده های مشاهده ای نیز از دیگر مشکالت موجود.استفاده نمود
. که امکان مقایسه دقیق تر را از بین می برد.است

 استفاده از تصاویر.مخال و با نتایج سبزی پور و همکاران موافق است
 در حال.ماهواره ای جهت تخمین این ضریب مفید و کارامد است
حاضر تعداد ایستگاه های زمینی که قادر به اندازه گیری آلبیدوی
سطحی به صورت نقطه ای هستند بسیار اندک بوده و پاسخگوی نیاز
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