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مقدمه
1

هدف از این پژوهش واکاوی رفتار زمانی -مکانی سپیدایی رویه بر اساس تحلیل مؤلفة اصلی ( )PCAدر گسترة ایران
است .سنجندة مودیس سپیدایی تیره را برای تابش مستقیم و سپیدایی روشن برای تابش پراکندة همسانگرد 2در ظهر
محلی ارائه میدهد (وانگ و همکاران .)4 :2004 ،سپیدایی رویه در مطالعات برهمکنش زمین -آب و هوا و تغییر اقلیم
(لی و همکاران )1475 :2019 ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا فراسنجی کلیدی است که بر ترازمندی تابش زمین
اثر میگذارد (سونگ و همکاران1 :2019 ،؛ حجازیزاده و همکاران .)2 :1396 ،تابشی که جذب رویة زمین میشود
(تابش خالص) دستگاه اقلیم را به حرکت درمیآورد .سپیدایی رویة زمین از راه تغییر مقدار تابش خالص را ،سهمی از
انرژی خورشیدی که نصیب رویة زمین و جو میشود ،کنترل میکند و درنتیجه در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف اثر
چشمگیری در آبوهوا میگذارد (کریسوالکی و همکاران .)1171 :2019 ،سپیدایی رویه فراسنجی است که نسبت میان
 نویسندة مسئول ،تلفن09132770511 :

Email: std_karbalaee@khu.ac.ir
1. Principal component analysis
2. Isotropic Diffuse Radiation
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تابش خورشیدی بازتابشده از رویة زمین به تابش خورشیدی فرودآمده بر آن را نشان میدهد (هی و همکاران:2014 ،
10281؛ کربوچه .)1 :2019 ،در دهههای اخیر ،که شگردهای مدلسازی آبوهوایی با بهرهگیری از پر مایش زمانی
سپیدایی پیشرفتهتر شدهاند ،الزامات دقت سپیدایی نیز تغییر کرده و نیاز به سپیدایی در بازههای زمانی و مکانی دقیقتر
احساس میشود (هی و همکاران .)10282 :2014 ،سطوح مختلف سپیدایی متفاوتی دارند؛ اقیانوسها ،دریاچهها ،و
جنگلها بخش نسبتاً کوچکی از نور خورشید را بازتاب میکنند که سپیدایی پایینی دارند .برف ،یخ دریایی ،و صحراهای
نسبتاً بزرگ نور خورشید را بازتاب میکنند و سپیدایی باالیی دارند (کوکلی .)1914 :2003 ،منابع اصلی تغییرات سپیدایی
رویة زمین تغییر در پوشش برف ،تغییر در میزان رطوبت خاک ،خشکسالی ،تغییر در فنولوژی پوشش گیاهی ،آتشسوزی
جنگل ،تغییر پوشش و تغییر کاربری زمین است که بهطور مستقیم با فعالیتهای انسانی مانند جنگلزدایی ،آبیاری و
گسترش شهر مرتبط است .سپیدایی جنگلها از سپیدایی بوتهزارها ،کشتزارها ،علفزارها ،و زمینهای بایر کوچکتر است.
درنتیجه ،تبدیل جنگل به این نوع پوششها به افزایش سپیدایی رویه منجر میشود .این تغییرات میتواند پسخوراندهای
محلی و منطقهای 1داشته باشد؛ زیرا افزایش سپیدایی رویه سبب کاهش تابش خالص ،شار تالطمی گرما ،2ابرهای
همرفتی ،و بارش میشود و درنتیجه هواسپهر خشکتر میشود .وقتی کربن سیاه بر روی برف و یخچالهای طبیعی
مینشیند باعث کاهش سپیدایی میشود؛ زیرا با برفدانهها ترکیب میشود ،سطح برف و یخ را تیره میکند ،و ذوب
سطحی را افزایش میدهد .غبارهای هواویزمانندی که وارد هواسپهر میشوند و توسط باد به مناطق کوهستانی منتقل
میشوند بر روی برف و یخچالها مینشینند ،سپیدایی را کاهش میدهند ،و موجب تشدید گرمایش در ارتفاعات باال
میشوند .گرچه بارش بهعنوان منبع اصلی تغییرات رطوبت خاک شناخته شده ،اثر آن بر سپیدایی وابسته به تبخیر ،نوع
خاک ،مقدار تابش ،پوشش گیاهی ،و ناهمواری زمین است (کریسوالکی و همکاران.)1174 :2019 ،
تغییرات ساالنه و ماهانة میانگین سپیدایی بین عرضهای  50درجة جنوبی تا  30درجة شمالی بسیار اندک است.
بیشترین تغییرات فصلی سپیدایی بین عرضهای  30تا  70درجة شمالی رخ میدهد؛ علت این تغییرات فنولوژی است .در
نیمکرة جنوبی بیشترین تغییرات فصلی بین عرض  50تا  70درجة جنوبی رخ میدهد که علت آن تغییرات فصلی پوشش
برف و یخ است .کمترین مقدار سپیدایی بین عرض  10درجة جنوبی تا  10درجة شمالی دیده میشود .تغییرات فصلی
سپیدایی رویه در کمربندهای مداری نیمکرة شمالی بیشتر از نیمکرة جنوبی است (ژانگ و همکاران.)301 :2010 ،
افزایش ناگهانی سپیدایی غرب فالت تبت در زمستان بهعلت وجود پوشش برف و کاهش ناگهانی آن در تابستان بهدلیل
افزایش رطوبت خاک است (وانگ و همکاران .)4 :2004 ،بر اساس دادههای مودیس ،میانگین جهانی سپیدایی رویه
 0/24است که بیشترین مقدار خود را در زمستان و کمترین را در تابستان دارد (ژانگ و همکاران.)296 :2010 ،
تحلیل مؤلفة اصلی یک شگرد تعیین تغییرات محیطی در بُعد زمانی است (فیروزجاعی .)2094 :2019 ،مطالعات
بسیاری با استفاده از تحلیل مؤلفة اصلی در حیطة آبوهواشناسی انجام پذیرفته است (وتون ،)158 :1988 ،اما در ارتباط
با فراسنج سپیدایی روشن تاکنون مطالعة چندانی انجام نشده است .پرسشهایی که در این پژوهش به آن خواهیم
پرداخت آن است که رفتار زمانی -مکانی سپیدایی روشن در گسترة ایران چگونه است؟ چه تعداد از مؤلفهها پراش
سپیدایی روشن را تبیین میکند؟ چه عواملی سبب تمایز سپیدایی در ایران خواهد شد؟

1. local and regional feedback
2. turbulent heat fluxes
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موادورو ﻫﺎ
1

در پژوهش حاضر ،از دادههای سپیدایی روشن مرئی سنجندههای مودیس تررا و آکوا استفاده شده است .تفکیک مکانی
این دادهها 500متری است .دادههای مورداستفاده در این پژوهش بهصورت روزانه به مدت  19سال از تاریخ 1378/12/5
خورشیدی برابر با  2000/2/24میالدی تا تاریخ  1398/3/13خورشیدی برابر با  2019/6/3میالدی معادل  7040روز
بوده است .جدول  1درصد و جمع روزهای مورداستفاده از دادههای سپیدایی روشن مودیس بهصورت روزانه را نشان
میدهد .در این پژوهش از فرآوردههای سپیدایی سنجندة مودیس  MCD43A3v006بهره گرفته شد .حجم این دادهها
نزدیک به  4ترابایت است؛ از میان دادههای مختلف موجود در این فرآورده دادههای سپیدایی تابش پراکنده (سپیدایی
آسمان روشن) مرئی ( )white Sky Albedoرا بهکار برده شد .این دادهها از تارنمای فرآوردههای مودیس 2دریافت شد.
سنجندة مودیس در هر روز  2برداشت از ایران انجام میدهد که کل ایران را پوشش میدهد .بهمنظور پایش زمانی-
مکانی تغییرات سپیدایی ،پایگاه دادهها در نرمافزار متلب گردآوری شد و سپس با استفاده از تابع  MLTMمیانگین
بلندمدت سپیدایی روشن محاسبه شد .این ماتریس به ابعاد  4800×7200×12برای محدودة موردمطالعه بهدست آمد .با
توجه به اینکه نیاز بود تا تنها دادههایی که درون کشور ایران جای میگرفت پردازش شود ،با برشزدن دادهها در دورن
مرز ایران دادههای بیرون از مرز خاک اصلی ایران حذف شد .درنهایت ،ماتریس برشزدهشده میانگین بلندمدت سپیدایی
روشن با ابعاد  7541502×12برای ایران حاصل شد و سپس با اعمال تحلیل مؤلفة اصلی بر روی این ماتریس رفتار
زمانی -مکانی سپیدایی در گسترة ایران واکاوی شد .شکل  1مدل مفهومی پژوهش کنونی را نشان میدهد .از آنجا که
تفکیک مکانی سپیدایی روشن در دادههای بهکارگرفتهشده  500×500متر است ،در یک تصویر قابل نمایش نیست .لذا،
سعی شد نمونهای از یاختهها برای آشکارشدن مقیاس پژوهش نشان داده شود (شکل .)2
ﺟدول.1درصدروزﻫﺎيمورداستفﺎدهدرپژوﻫﺶ
درصدروزﻫﺎي

ﺟﻤ روزﻫﺎي

مورداستفﺎده

استفﺎدهﺷده


100
100
100
100
100
100
100
100
100
42

365
365
366
365
365
365
366
365
365
154

سﺎل

ردیف

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

درصدروزﻫﺎي
مورداستفﺎده

85
99
100
100
100
100
100
100
100
100

استفﺎدهﺷده

ﺟﻤ روزﻫﺎي

سﺎل

ردیف

312
362
365
365
366
365
365
365
366
365

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Albedo WSA_vis
)2. https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MODV6_Cmp_B/MOTA/MCD43A3.006
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ﺷکل.1مدلمفهومﯽرو ﺷنﺎسﯽ

.نﻤونةمورديیﺎختهﻫﺎيسپﯿدایﯽروﺷنﺟهتنﻤﺎیﺶ:

ﺷکل2
تهﺮان

تحلیل مؤلفة اصلی یک روش بهینة ریاضی برای کاهش حجم دادهها (برر و همکاران951 :2017 ،؛ غیور و منتظری،
 )21 :1384و تبدیل متغیرهای اولیه به چند مؤلفة محدود است؛ بهطوریکه این چند مؤلفه بیشترین پراش متغیرهای
اولیه را توجیه نماید (عساکره و بیات .)121 :1392 ،در تحلیل مؤلفة اصلی همة کوشش بر آن است تا بدانیم کدام
متغیرها در مکان سبب پراش میشوند .متغیرهایی عامل پراش محسوب میشوند که بیشینة بردار ویژه را در مؤلفة
نخست دارا باشند (خسروی .)298 :1396 ،تحلیل مؤلفة اصلی یا مبنایی را برای نخستین بار کارل پیرسون در سال 1900
معرفی کرد ( .)Timm, 2002پس از پیرسون هتلینگ ( )1933آن را گسترش داد .تحلیل مؤلفة اصلی شگردی ریاضی-
آماری است .وجه ریاضی این روش در آنجاست که  nمتغیر اولیه را بهصورت ترکیب خطی به  nمؤلفة اصلی تبدیل
میکند؛ بنابراین ،کُل پراش دادههای اولیه با  nمؤلفة اصلی تبیین میشود .درعینحال ،ترکیبات خطی چنان بهدست
میآیند که همواره مؤلفة اول درصد بیشتری و مؤلفههای پس از آن درصد کمتری از پراش دادهها را تبیین میکنند.
همین ویژگی بسیار مهم وجه آماری تحلیل مؤلفة اصلی را مطرح میکند .چون درصد پراش تبیینشده بهوسیلة مؤلفهها
سلسلهمراتبی است .بنابراین ،میتوان درصد قابلمالحظهای از پراش دادهها را با اولین  kمؤلفه تبیین کرد؛ بهطوریکه k

خیلی کوچکتر از  nباشد .در این صورت ،میتوان حجم زیادی از اطالعات موجود در  nمتغیر را با  kمؤلفه بیان کرد.
بدین ترتیب هم میتوان حجم دادهها را کاهش داد هم متغیرهایی را که حامل اطالعات زیادتری هستند از دیگر متغیرها
تمیز داد .مؤلفة اصلی مبتنی بر آرایه هم پراش (همبستگی) دادهها هستند .مزیت بزرگ این تحلیل آن است که الزم
نیست دادهها فرض نرمال چندمتغیری را تأمین کنند .این ویژگی از آن جهت اهمیت دارد که دادههای اقلیمی عموماً
فرض نرمال را تأمین نمیکند .هرچند گاهی حتی با تأمیننشدن فرض نرمالبودن دادهها خطای حاصل در نتایج
قابلچشمپوشی است .بهعبارتدیگر ،مجموع پراش مؤلفههای اصلی برابر مجموع پراش متغیرهای اولیه است .در این
صورت ،پراشی که توسط مؤلفة  kام تبیین میشود عبارت است از:
()1

λk
λ1  λ2  λ p

Pk 
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𝑘𝑃 نسبتی از پراش کل متغیرهاست که توسط مؤلفة  Kام تبیین میشود .بنابراین ،آرایه مقادیر ویژه بیانی از اهمیت
نسبی هر یک از مؤلفههای اصلی برای تبیین پراش کل دادهها را بهدست میدهد .از سوی دیگر ،هر یک از بردارهای
ویژه ]  𝑒𝑖′ = [e1𝑖 , e2i , … , epiارتباط مؤلفههای اصلی را با هر یک از متغیرهای اولیه مشخص میکند .مثالًe𝑘𝑖 ،

اهمیت متغیر  kام را در مؤلفة اصلی  iام نشان میدهد .به همین دلیل ،مقدار 𝑖𝑘 eبا ضرایب همبستگی 𝑖𝑌 و 𝑘𝑋 متناسب
است .اگر آرایة دادهها دارای آرایش  Sباشد ،بردارهای ویژه ( 𝑖 )eبیانگر وجه مکانی و نمرات مؤلفهها ( 𝑖𝑌) معرف وجه
زمانی دادههاست .در این صورت ،مکانهایی که از بردار ویژة بزرگی برخوردارند کانون فعالیت مؤلفة اصلی موردنظر را
مشخص میکنند .درجة وابستگی بردار ویژة هر مکان با هر مؤلفه به طریق زیر بهدست میآید:
λi

()2

e ki

e kk

P (Y i , X k ) 

که 𝑖𝑘𝑒 بردار ویژة متغیر  kام روی مؤلفة  iام 𝜆𝑖 ،مقدار ویژة مؤلفة  iام ،و 𝑘𝑘𝑒 پراش متغیر  kام است.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

شکل  3نشاندهندة میانگین سپیدایی روشن در هر ماه به درصد است .بیشترین مقدار سپیدایی در ماه بهمن با مقدار
 21/6درصد و کمترین سپیدایی در ماه اردیبهشت با مقدار  14/7مشاهده میشود.

ﺷکل.3مﯿﺎنگﯿنسپﯿدایﯽروﺷندرایﺮانبهدرصد

شکل  4نمایشدهندة مقادیر میانگین بلندمدت سپیدایی هر ماه فصل بهار در گسترة ایران است .با توجه به اینکه در
فصل بهار از سطح پوشش برفی ایران کاسته شده و بارشها بیشتر بهصورت مایعاند .در این زمان ذوب برف اتفاق
میافتد و درنتیجه رطوبت رویة خاک افزایش مییابد و از مقدار سپیدایی کاسته میشود؛ همانطورکه برخی مطالعات
نشان داد سپیدایی رویه با افزایش رطوبت خاک نیز کاهش مییابد (التهیر1998 ،؛ برگ1986 ،؛ رکسی و همکاران،
 .)2010تغییرات جزئی در ویژگیهای پوشش گیاهی سبب تغییرات در سپیدایی رویه ،ترازمندی انرژی ،و درنهایت
پسخورهای اقلیمی در منطقه میشود (لورانتی و همکاران .)2011 ،در فصل بهار و تابستان پوشش گیاهی نقش مؤثری
در کاهش سپیدایی ایران دارد .میانگین بلندمدت سپیدایی فصل بهار در گسترة ایران  14/99درصد است .با استخراج
یاختههایی که دارای میزان باالیی از سپیدایی بودند مشخص شد این یاختهها دقیقاً منطبق بر نمکزارها شامل دریاچة
نمک مسیلة قم ،دریاچة نمک حاجعلی قلی (در جنوب شرقی شهرستان دامغان) ،دریاچة نمک فصلی کویر مرکزی (در
جنوب منطقة حفاظتشدة توران شاهرود) ،کف نمک خیرآباد یا سیرجان (در  30کیلومتری جنوب غرب سیرجان) ،باتالق
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گاوخونی ،دریاچة نَمکی مهران یا نَمَکدان مِهران در غرب استان هرمزگان است .بنابراین ،نمکزارها در این فصل از
عوامل اثرگذار در سپیداییاند.

فروردین

اردیبهشت

خرداد

ﺷکل.4مﯿﺎنگﯿنبلندمدتسپﯿدایﯽروﺷنﻫﺮمﺎهدرﻓصلبهﺎر

در بیابان انرژی مستقیم خورشید که به رویة زمین برخورد میکند زیاد است؛ زیرا خورشید نیمروزی تابستانی در
عرضهای جنب حارة بیابانی تقریباً به سر سو نزدیک و آسمان صاف و بدون ابر است .ضمناً ،بخار آب موجود در جو
بسیار کم و از این رو جذب تابش فروسرخ نیز بسیار کم است .بیابانهای بدون گیاه یا دارای پوشش گیاهی ولی با فاصلة
زیاد و تنک سپیدایی زیاد است (قائمی و همکاران .)185 :1392 ،در نواحی بیابانی و پالیا بهدلیل ماهیت فیزیکی و رنگ
مواد مقادیر سپیدایی رویه و شدت آن نیز بیشتر است (ادب و همکاران .)417 :1393 ،با شروع فصل تابستان در ارتفاعات
بهسبب ذوب برف کاهش سپیدایی روشن مشاهده میشود .در ماههای تیر ،مرداد ،و شهریور سپیدایی روشن در مناطق
نمکزاری وجود دارد .با توجه به اینکه در فصل تابستان با مقدار دما افزایش مییابد ،از رطوبت رویة خاک کاسته میشود.
بنابراین ،نواحی کمارتفاع و پست در مقایسه با نواحی مرتفع سپیدایی باالتری خواهند داشت .میانگین بلندمدت سپیدایی
فصل تابستان در گسترة ایران  16/06درصد است که بیشینة آن با توجه به یاختههای سپیدایی هر ماه در فصل تابستان
منطبق بر نواحی نمکزاری ازجمله دریاچة حاجعلی قلی (جنوب شرقی شهرستان دامغان) ،دریاچة نمک سیرجان ،دریاچة
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نمک مسیلة قم ،دریاچة بختگان (در شرق استان فارس) ،دریاچة هامون (در سیستان و بلوچستان) ،شورهزار مهران (در
شرق هرمزگان) ،شورهزار شرق اصفهان ،و شورهزار شمال ابرکوه یزد است (شکل  .)5بنابراین ،در فصل تابستان نمکزارها
از عوامل مؤثر در سپیداییاند.

تیر

مرداد

شهریور

ﺷکل.5مﯿﺎنگﯿنبلندمدتسپﯿدایﯽروﺷنﻫﺮمﺎهدرﻓصلتﺎبستﺎن

در دورة سرد سال ،با پسروی رود باد جنب حاره از ایران ،بادهای غربی وارد کشور میشود و تقریباً در سراسر این
دوره بر هوای کشور غلبه دارد (مسعودیان .)38 :1390 ،در فصل پاییز با ورود بادهای غربی ،تقریباً در بیشتر نواحی کشور،
بارش بهصورت باران وجود خواهد داشت .بارندگی در این ماه سبب میشود رطوبت رویة خاک افزایش یابد و لذا از
سپیدایی رویه کاسته خواهد شد .همانطورکه مشاهده میشود ،در ماههای مهر و آبان سپیدایی ایران کاهش داشته است
و در اواخر فصل پاییز ،ماه آذر ،در نواحی کوهستانی با توجه به کاهش دما میانگین سپیدایی روشن افزایش داشته است
(شکل  .)6میانگین بلندمدت سپیدایی فصل پاییز در گسترة ایران  15/53درصد است .با استخراج بیشینة یاختههای
سپیدایی هر ماه در فصل پاییز مشخص شد این یاختهها منطبق بر بخشی از ارتفاعات ازجمله قلههای دماوند ،سهند و
سبالن ،قالیکوه (غالیهکوه رشتهکوهی از کوههای زاگرس در مرکز بخش بشارت زلقی شهرستان الیگودرز) و زردکوه
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بختیاری و در بخشهای کوچکی از نمکزارها ازجمله دریاچة نمک حاجعلی قلی (در جنوب شرقی شهرستان دامغان)،
دریاچة نمک سیرجان (در جنوب غرب شهرستان سیرجان) ،و تاالب میقان (در شمال شرقی اراک) مشاهده میشود .در
این فصل ارتفاعات ،شورهزارها ،نمکزارها ،و نواحی کویری از عوامل مؤثر در سپیداییاند.

مهر

آبان

آذر

ﺷکل.6مﯿﺎنگﯿنبلندمدتسپﯿدایﯽروﺷنﻫﺮمﺎهدرﻓصلپﺎیﯿز

شکل  7مقادیر میانگین بلندمدت سپیدایی هر ماه از فصل زمستان را در گسترة ایران نشان میدهد .با توجه به
بیشینة یاختههای سپیدایی در هر ماه فصلِ زمستان ،مشخص شد میزان سپیدایی در امتداد رشتهکوههای زاگرس،
ارتفاعات البرز ،و ارتفاعات شمال غرب ایران ازجمله سهند و سبالن بهصورت چشمگیر افزایش یافته که مقدار سپیدایی
در بعضی نقاط به  90الی  100درصد رسیده است .در این ماه با توجه به اینکه در ارتفاعات بارشها بیشتر بهصورت برف
است (مسعودیان ،)140 :1390 ،در بیشتر ارتفاعات پوشش برفی ایجاد میشود و لذا بیشینة سپیدایی بر نواحی مرتفع
منطبق بوده و از عوامل مؤثر بر سپیدایی در این فصل ارتفاعات است .بهطورکلی ،میانگین سپیدایی در فصل زمستان
 19/58درصد در گسترة ایران است .اوج مقادیر باالی سپیدایی در فصل زمستان مشاهده میشود .در هر سه ماه دی و
بهمن و اسفند پراکندگی مکانی سپیدایی یکسان است.
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بهمن

دی

اسفند

ﺷکل.7مﯿﺎنگﯿنبلندمدتسپﯿدایﯽروﺷنﻫﺮمﺎهدرﻓصلزمستﺎن

ماتریس مکان -زمان سپیدایی رویه به ابعاد  7541502×12به کمک تحلیل مؤلفهمبنا به دو ماتریس بردارهای ویژه
(ماتریس مکان) به ابعاد  7541502×12و ماتریس نمرات (ماتریس زمان) به ابعاد  12×12منجر میشود .با استفاده از
تحلیل مؤلفهمبنا در گام اول ماتریس زمان از ماتریس مکان جدا شد .در گام بعدی ،چون مؤلفهها پایگانی هستند،
برحسب مقدار پراشی که تبیین کردهاند مرتب شدند .و درنهایت ،چون عناصر اصلی رفتار سپیدایی را مشخص میکند،
این امکان را فراهم میکند تا رفتار واقعی سپیدایی برحسب نخستین سه مؤلفه تعریف شود و ،از راه مقایسة نمرات
مؤلفههای ماههای مختلف ،ماههایی که رفتارهای یکسانی داشتهاند شناسایی شوند .بهکارگیری تحلیل مؤلفههای آغازین
بر رویدادههای استانداردشدة اولیه نشان داد که سه مؤلفة اصلی قادر به تبیین  97/7درصد از پراش دادههاست .مؤلفة
اول با مقدار ویژة  462/5بیش از  73درصد از کل تغییرات را به خود اختصاص داده است .به همین ترتیب ،مؤلفة دوم
بیش از  20درصد و درنهایت مؤلفة سوم بیش از  3درصد از تغییرات را تبیین کرده است (جدول .)2
ﺟدول.2درصدتﺒﯿﯿنپﺮا

مؤلفهﻫﺎياصلﯽسپﯿدایﯽایﺮان

دوازدﻫم

یﺎزدﻫم

دﻫم

نهم

ﻫشتم

ﻫفتم

ﺷشم

پنجم

0/004

0/008

0/01

0/03

0/11

0/17

0/36

0/61

چهﺎر  سو 
0/9

3/9

دو 

اول

20/8

73/05

مؤلفهﻫﺎ

درصد تبیین
پراش
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واکاوی تغییرات زمانی -مکانی مقادیر سپیدایی با استفاده از تحلیل مؤلفة اصلی انجام شد .واکاوی تغییرات زمانی
سپیدایی در بردار ویژة مؤلفة اول حاکی از آن است که مقدار سپیدایی ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور ،و
مهر مقادیر منفی بوده و حتی به مقادیر منفی پایینتر از میانگین کاهش یافتهاند و ماههای فروردین ،آبان ،آذر ،دی،
بهمن ،و اسفند دارای مقادیر مثبتاند (مقادیر منفی بردار ویژه برای جاهایی که نمرات مؤلفهها مثبت است؛ یعنی سپیدایی
از میانگین ایران پایینتر بوده است) .در بین بردار ویژة مؤلفهها ،ماه بهمن باالترین مقدار ( )0/69و خرداد کمترین بردار
ویژة مؤلفه ( )0/037را داراست .در مؤلفة اول سپیدایی روشن ،در فصل زمستان به اوج خود رسیده است (شکل .)8
واکاوی مکانی سپیدایی روشن نشان داد سپیداییهای باالتر از میانگین در نواحی مرتفع و کوهستانی ایران ،همچون
رشتهکوههای زاگرس و البرز ،ارتفاعات شمال غرب کشور مانند قلههای سبالن و سهند وجود دارد که در ارتباط با پوشش
برفی است (شکل  .)9کیخسروی کیانی ( )1395پیش از این به واکاوی درصد روزهای برفپوشان در ماههای گوناگون
ایران پرداختهاند .آنان بیان میکنند در ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور ،و مهر روزهای برفپوشان بسیار
ناچیزند و ماه آبان نقش ماه گذار از بیبرفی به برف را بازی میکند و در بین ماهها ،دی و بهمن بیشترین شمار روزهای
برفپوشان را دارا میباشند .از طرفی ،با استخراج یاختههای بیشینة سپیدایی روشن در مؤلفة اول مشخص شد این
یاختهها دقیقاً منطبق بر نواحیای است که دارای پوشش برفیاند (شکلهای  10و  .)11بنابراین ،میتوان مؤلف نخست
را پوشش برف نام گذاشت .بیشینة پراش سپیدایی روشن در مؤلفة نخست با پوشش برفی توجیه میشود.

ﺷکل.8الگويزمﺎنﯽسپﯿدایﯽروﺷنمؤلفةاول

ﺷکل.9تﻐﯿﯿﺮاتمکﺎنﯽسپﯿدایﯽروﺷندرمؤلفةاول

ﺎختهﻫﺎيبﯿشﯿنةسپﯿدایﯽروﺷندرمؤلفةاول:زردکوه
ﺷکل.10ی 

ﺎختهﻫﺎيبﯿشﯿنةسپﯿدایﯽروﺷندرمؤلفةاول:
ﺷکل.11ی 

بختﯿﺎري

رﺷتهکوهالﺒﺮز
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واکاوی تغییرات زمانی سپیدایی روشن در بردار ویژة مؤلفة دوم بیانگر آن است که مقدار سپیدایی روشن در فصول
بهار ،تابستان ،و پاییز مقادیر مثبت را داراست .در فصل زمستان ،فقط ماه اسفند دارای مقادیر مثبت بوده و دو ماه دی و
بهمن مقادیر منفی پایینتر از میانگین سپیدایی را دارا هستند .در مؤلفة دوم ماه آبان باالترین مقدار بردار ویژه ( )0/363و
ماه بهمن کمترین مقدار بردار ویژه ( )0/150را داراست .در مؤلفة دوم سپیدایی روشن ،مقادیر یکسانی در سه فصل بهار،
تابستان ،و پاییز مشاهده میشود (شکل  .)12واکاوی مکانی مؤلفة دوم سپیدایی روشن نشان داد سپیداییهای باالتر از
میانگین بهصورت مناطق کوچکی در گسترة ایران وجود دارند؛ مناطقی همچون نمکزارها؛ ازجمله باتالق نمک سیرجان
(در  30کیلومتری جنوب غرب سیرجان) ،کویر حاجعلی قلی (کویر و نمکزاری در جنوب شرقی دامغان) ،باتالق گاوخونی،
دریاچة نمک قم ،بخشهایی از دشت لوت و کویر وجود دارد که در ارتباط با پوشش نمکی است (شکل  .)13کرانهها
دریای خزر و نواحی مرتفع و کوهستانی دارای مقادیر سپیدایی پایینتر از میانگیناند .با بررسی انطباق یاختههای بیشینة
سپیدایی در مؤلفة دوم با محیط مشخص شد این یاختهها دقیقاً منطبق بر نواحیای است که دارای پوشش نمکزاریاند
(شکلهای  ،15 ،14و  .)16بنابراین ،میتوان مؤلفة دوم را پوشش نمکزار نام گذاشت .بیشینة پراش سپیدایی در مؤلفة
دوم با پوشش نمکی توجیه میشود.

ﺷکل.12الگويزمﺎنﯽسپﯿدایﯽروﺷنمؤلفةدو 

ﺷکل.13تﻐﯿﯿﺮاتمکﺎنﯽسپﯿدایﯽروﺷنمؤلفةدو 

ﺎختهﻫﺎيبﯿشﯿنةسپﯿدایﯽ
ﺷکل.14ی 

ﺎختهﻫﺎيبﯿشﯿنةسپﯿدایﯽ
ﺷکل.15ی 

ﺎختهﻫﺎيبﯿشﯿنةسپﯿدایﯽ
ﺷکل.16ی 

روﺷنمؤلفةدو :بﺎتالقنﻤکسﯿﺮﺟﺎن

علﯽقلﯽ
کویﺮحﺎج 
روﺷنمؤلفةدو :


روﺷنمؤلفةدو :بﺎتالقگﺎوخونﯽ

واکاوی تغییرات زمانی سپیدایی روشن در بردار ویژة مؤلفة سوم نشان میدهد که مقدار سپیدایی ماههای فروردین،
اردیبهشت ،آذر ،و اسفند دارای مقادیر مثبت است و مابقی ماهها دارای مقادیر منفی پایینتر از میانگیناند .در اسفندماه
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باالترین مقدار مؤلفه ( )0/684و نیز در ماه بهمن کمترین مقدار مؤلفه ( )- 0/308مشاهده میشود .در مؤلفة سوم،
سپیدایی در ماه اسفند باالترین مقدار را دارد (شکل  .)17واکاوی مکانی سپیدایی نشان داد سپیداییهای باالتر از میانگین
در نواحی بسیار محدودی از ارتفاعات البرز ،رشتهکوههای زاگرس ،قلههای سهند و سبالن وجود دارد که در ارتباط با
برفخوانهاست .برفخوان به پهنهای گفته میشود که با داشتن شرایط مناسب سراسر یا بخش بزرگی از سال پوشیده از
برف است و سرچشمة رودهای فصلی یا دائمی است (شکل  .)18کیخسروی کیانی و مسعودیان ( )1396پیش از این بیان
کردهاند در ایران بهطورکلی سه برفخوان بزرگ وجود دارد که عبارتاند از :برفخوان البرز ،برفخوان شمال غرب ،و
برفخوان زاگرس .از طرفی ،با بررسی یاختههای بیشینة سپیدایی مؤلفة سوم مشخص شد این یاختهها دقیقاً منطبق بر
برفخوانهاست که دارای پوشش برفی در ایام سال هستند (شکلهای  19و  .)20بنابراین ،میتوان مؤلفة سوم را
برفخوان نام گذاشت .بیشینة پراش سپیدایی در مؤلفة سوم با برفخوان توجیه میشود.

ﺷکل.17الگويزمﺎنﯽسپﯿدایﯽروﺷنمؤلفةسو 

ﺷکل.18تﻐﯿﯿﺮاتمکﺎنﯽسپﯿدایﯽروﺷنمؤلفةسو 

ﺎختهﻫﺎيبﯿشﯿنةسپﯿدایﯽروﺷندرمؤلفةسو 
ﺷکل.19ی 

ﺷکل.20بﯿشﯿنةسپﯿدایﯽروﺷنمؤلفةسو (بﺮفخوان):

علمکوه
(بﺮفخوان) :


قلةسهند

بحثونتﯿجهگﯿﺮي
برای اجرای پژوهش کنونی ،دادههای ترکیبی سپیدایی روشن سنجندههای مودیس تررا  -آکوا در تفکیک مکانی 500
متر برای بازة زمانی  1398-1378بهصورت روزانه بهکار گرفته شد .محاسبة میانگین بلندمدت سپیدایی روشن برای
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هریک از فصول سال نشان داد بیشترین مقدار سپیدایی روشن در فصل زمستان وجود دارد .میزان سپیدایی روشن در این
فصل در امتداد رشتهکوههای زاگرس ،ارتفاعات البرز ،ارتفاعات سهند و سبالن بهصورت چشمگیر افزایش یافته است .در
این ماه ،با توجه به اینکه در ارتفاعات بارشها بیشتر بهصورت برف است ،در بیشتر ارتفاعات پوشش برفی ایجاد میشود.
بهطورکلی ،میانگین سپیدایی روشن در فصل زمستان  19/58درصد در گسترة ایران است .میانگین سپیدایی روشن در
فصول بهار ،تابستان ،و پاییز بهترتیب برابر با  ،16/06 ،14/99و  15/53درصد است .واکاوی تغییرات زمانی -مکانی مقادیر
سپیدایی با استفاده از تحلیل مؤلفة اصلی نشان داد سه مؤلفة اصلی قادر به تبیین  97/7درصد از پراش دادههاست .مؤلفة
اول با مقدار ویژة  462/5بیش از  73درصد از کل تغییرات را به خود اختصاص داده است .به همین ترتیب ،مؤلفة دوم
بیش از  20/8درصد و درنهایت مؤلفة سوم بیش از  3/9درصد از تغییرات را تبیین کرده است .واکاوی تغییرات زمانی
سپیدایی در بردار ویژة مؤلفة اول حاکی از آن است که مقدار سپیدایی ماههای فروردین ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن ،و اسفند
مقادیر مثبت دارند و مابقی ماههای سال مقادیر صفر و حتی به مقادیر منفی پایینتر از میانگین کاهش یافتهاند .واکاوی
مکانی سپیدایی روشن مؤلفة نخست حاکی از آن است که سپیداییهای باالتر از میانگین در نواحی مرتفع و کوهستانی
ایران ،همچون رشتهکوههای زاگرس و البرز ،ارتفاعات شمال غرب کشور مانند قلههای سبالن و سهند وجود دارد که در
ارتباط با پوشش برفی است .واکاوی تغییرات زمانی سپیدایی روشن در بردار ویژة مؤلفة دوم بیانگر آن است که سپیدایی
مقادیر یکسانی را در سه فصل بهار ،تابستان ،و پاییز دارد و در دو ماه دی و بهمن مقادیر منفی مشاهده میشود .واکاوی
مکانی مؤلفة دوم سپیدایی روشن نشان داد سپیداییهای باالتر از میانگین در مناطقی با پوشش نمکی وجود دارد که
بیشینة پراش سپیدایی در مؤلفة دوم با پوشش نمکی توجیه میشود .واکاوی تغییرات زمانی سپیدایی روشن در بردار ویژة
مؤلفة سوم نشان میدهد که مقدار سپیدایی ماههای فروردین ،اردیبهشت ،آذر ،و اسفند دارای مقادیر مثبت است و مابقی
ماهها دارای مقادیر منفی پایینتر از میانگیناند .واکاوی مکانی سپیدایی روشن در مؤلفة سوم بیانگر آن است که
سپیداییهای باالتر از میانگین در نواحیای که برفخوان (ارتفاعات البرز ،رشتهکوههای زاگرس ،قلههای سهند و سبالن)
شکل گرفتهاند وجود دارد که بیشینة پراش سپیدایی در مؤلفة سوم با برفخوان توجیه میشود .یافتههای این پژوهش
هماهنگ با دستیافت وانگ و همکاران ( )4 :2004است .ایشان نیز نشان دادند افزایش ناگهانی سپیدایی غرب فالت
تبت در زمستان بهعلت وجود پوشش برف و کاهش ناگهانی آن در تابستان بهدلیل افزایش رطوبت خاک است .ژانگ و
همکاران ( )299 :2010در مطالعهای بیان میکنند بیشینهشدن سپیدایی در زمستان بهعلت پوشش برفی و کمینهشدن در
تابستان بهعلت افزایش پوشش گیاهی است که نتیجة آن با این پژوهش هماهنگ است .یافتههای پژوهش هو و
همکاران ( )186 :2019با نتایج این پژوهش هماهنگ است .آنان نشان دادند در تابستان سپیدایی عمدتاً بهدلیل رشد
پوشش گیاهی پایین است؛ درحالیکه در زمستان بهدلیل پوشش برفی سپیدایی رویه افزایش مییابد.
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