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مقدمه 
مهمترین پیامد معنیدار و قابل پیشبینی در خصوص آلبدو از طریق گرمایش جهانی مشاهدهشدنی است .مطالعات نشان
داده ،به استثنای یخهای قطب جنوب (اخیراً یک درصد در سال میزان آلبدو افزایش داشته است) ،بهدلیل کاهش سطح
پوشش برف ( )IPCC, 2007و حتی ابرناکی ،انرژی کمتری به فضا بازتاب میشود ،یا به بیانی ،میزان آلبدو رفتاری
کاهشی داشته است .همین امر به گرمایش زمین در سطح جهان میافزاید که در این میان سرزمین ایران از این قاعده
مستثنا نیست .پیشرفت فناوری ماهوارهای در سالهای گذشته این امکان را برای کارشناسان علوم زمین فراهم کرده
است که سیارة زمین را با دقت بیشتر و یکپارچه مطالعه کنند؛ بهطوریکه این مطالعات با بهرهگیری از روشهای
دورسنجی با پرداخت هزینههای مالی و اتالف وقت کمتر انجام میگیرد و نتایج بهدستآمده از این روشها در بسیاری از
موارد قابل استنادند .از جمله کارهای مهمی که میتوان با استفاده از مطالعات دورسنجی انجام داد مطالعة فراسنجهای
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تابش است که میتواند در بیالن انرژی تابشی مؤثر باشد؛ یکی از فراسنجهای مهم تابش سپیدایی 6است که بر مقدار
تابش جذبشده توسط زمین اثر میگذارد .ابزارهای جدید ماهوارهای اطالعات فراوانی دربارة سپیدایی سطح زمین تولید
کردهاند .این دادهها نشان میدهند که چه مقدار از تابش خورشید از سطح زمین بازتاب شده است (پینتی و همکاران،
 .)1281 :1112بر همین اساس ،پژوهشگران بسیاری بهمنظور بررسی سپیدایی از دادههای دورسنجی استفاده و این
تکنیک را برای این نوع مطالعات مناسب ارزیابی کردهاند (جکسون و همکاران86 :6181 ،؛ اسچف و همکاران:1111 ،
632؛ وانگ و همکاران.)21 :1168 ،
سپیدایی ،بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم در بیالن تابش زمین ،عبارت است از نسبت چگالی شار بازتابی به چگالی
شار برخوردی به یک جسم .در سپیدایی کل ،تابش مرئی را درنظر دارند ،اما به صورت دقیقتر از سپیدایی تکفام سخن
میگویند .سپیدایی تکفام عبارت است از نسبت چگالی شار بازتابی به چگالی شار برخوردی به یک جسم در یک طول
موج دلخواه .سپیدایی برف در بخش طیفِ دیدنیِ 1تابش حدود  1/8و سپیدایی آب آرام و ژرف به شرطی که آفتاب بر آن
عمود بتابد حدود  1/14است .سپیدایی وابسته به زاویة تابش است و با افزایش ارتفاع خورشید سپیدایی بسیاری از اجسام
کاهش مییابد (انجمن هواشناسی ایاالت متحده .)1161 ،در ادبیات از سپیدایی رویة زمین 3و سپیدایی سیارهای سخن به
میان آمده است .سپیدایی رویة زمین نشاندهندة درصد بازتاب نور از سطح یک جسم در روی زمین است .اما سپیدایی
سیارهای بازتابی از کل سامانة زمین -جو است که از فضا دیده میشود (هومل و رِک .)121-131 :6111 ،در این
پژوهش میانگین بلندمدت سپیدایی رویة زمین در گسترة ایرانزمین انجام شده است.
واکاوی آبوهواشناسی دادههای بلندمدت سپیدایی میتواند ویژگیها و اثرهای تغییرات سپیدایی را آشکار کند و اطالعات
ارزشمندی برای مدلسازی آب و هوایی فراهم آورد .از این رو ،پژوهشهای بسیاری بر روی آبوهواشناسی سپیدایی رویة
زمین انجام شده است .در پژوهشی ،میانگین سپیدایی رویه در کمربندهای 1درجهای عرض جغرافیایی از  6آوریل  6114تا 36
مارس  6112بررسی شد .یافتههای اولیه نشان داد بیشینة سپیدایی در کمربند قطبین و کمینة آن در کمربند استوایی دیده
میشود .کمربند  11-81درجة قطب جنوب در همة ماههای سال سپیدایی باالی 81درصد را تجربه میکنند؛ درحالیکه همین
کمربند در قطب شمال سپیدایی  81-11درصد دیده میشود .این تفاوت ناشی از گستردگی و ستبرای کالهکهای یخی قطب
جنوب نسبت به قطب شمال است (کوکال و رابینسون .)82 :6181 ،در پژوهش دیگری نیز تغییرات ساالنه و ماهانة میانگین
سپیدایی کمربندهای عرض جغرافیایی طی دورة زمانی  1118-1111با دادههای مودیس بررسی شد .یافتهها نشان داد این
تغییرات بین عرضهای  21درجة جنوبی تا  31درجة شمالی بسیار اندک است .بیشترین تغییرات فصلی سپیدایی بین
عرضهای  31تا  11درجة شمالی رخ میدهد؛ علت این تغییرات فنولوژی است .در نیمکرة جنوبی بیشترین تغییرات فصلی بین
عرض  21تا  11درجة جنوبی دیده میشود که علت آن تغییرات فصلی پوشش برف و یخ است .کمترین مقدار سپیدایی بین
عرض  61درجة جنوبی تا  61درجة شمالی دیده میشود .همچنین ،یافتهها نشان داد تغییرات فصلی سپیدایی رویه در
کمربندهای مداری نیمکرة شمالی بیشتر از نیمکرة جنوبی است (ژانگ و همکاران .)316 :1161 ،افزایش سپیدایی رویه در طی
خشکسالی در دهة  6181در منطقة ساحل افریقا ارزیابی شد .مقایسة سپیدایی سطح از سال  ،6884که خشکترین سال دهة
 6181بوده ،با سال  ،1113که میزان بارش مشابهی نسبت به شرایط پیش از خشکسالی دهة  6181داشت ،نشان داد کمبود
1. Albedo
2. Visible spectrum.
3. Land Surface Albedo
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بارندگی موجب افزایش سپیدایی سطح در طی خشکسالیهای دهة  6181شده و تفاوت مقدار سپیدایی بین سالهای -6184
 1113برابر با  1/11بوده است (گاورتس و التانزیو .)631 :1118 ،روند سپیدایی رویه در منطقة مدیترانه در دورة زمانی  1116تا
 1161برآورد شد .برای این هدف دادههای فرآوردة  MCD43B1سنجندة مودیس در بازة زمانی هشتروزه و تفکیک مکانی
 6×6کیلومتر سینوسی 6استفاده شد .این منطقه بهدلیل گستردگی به سه منطقة لوانت( 1شرق مدیترانه) ،افریقای شمالی ،و
جنوب اروپا تقسیم شد .یافتهها نشان داد روند سپیدایی رویه در منطقة لوانت 3/3درصد افزایش و در افریقای شمالی 1/1درصد
کاهش یافته است؛ درحالیکه نشانههای متفاوتی در جنوب اروپا مشاهده شده است .همچنین ،یافتهها نشان داد تغییرات پوشش
رویة زمین ،تغییرات بارش ،و ضخامت نوری هواویزها 3نقش مهمی در ناهنجاریهای سپیدایی رویة زمین بازی میکنند (بِناس
و کریسوالکیز .)61621 :1162 ،برای واکاوی روند سپیدایی در فالت تبت ،سپیدایی سنجندة مودیس با پیشفرض مدل
 4WRFدر بازة  1111تا  1111راستآزمایی شد .یافتهها نشان داد بیشینة سپیدایی در فصل زمستان و کمینة آن مربوط به
فصل تابستان است .در غرب فالت تبت ،در همة فصلها بهطور پیشفرض مدل  WRFمقادیر بسیار بیشتری نسبت به
مودیس نشان میدهد .درحالیکه در مرکز و شرق فالت تبت مقادیر نسبتاً کوچکتر است .بررسیهای بیشتر نشان داد میانگین
سپیدایی دادههای مودیس  1/11است؛ درحالیکه میانگین سپیدایی مدل  1/31 WRFاست که نشاندهندة برآورد باالی
سپیدایی در پیشفرض مدل  WRFاست .همچنین ،هر دو فرآوردة تغییرات بین سالیانه و ساالنه را بهطور پیوسته نشان دادند؛
اما پیشفرض مدل  WRFدامنة بسیار بیشتری نسبت به مودیس داشته است (مِنگ و همکاران.)8-6 :1168 ،
ایران ،بهدلیل گستردگی زیاد به لحاظ طول و عرض جغرافیایی ،وجود پیچیدگی پیکربندی ناهمواریها و قرارگیری در
معرض یورش تودههای هوا ،از نظر سپیدایی شرایط ویژهای دارد .هر یک از پدیدههای جغرافیایی میزان آلبدوی ویژة خود
را دارا هستند و بسته به نوع پوشش رویة زمین میزان آلبدو دارای تغییرات فضایی و زمانی است .بهطور کلی ،مقدار
آلبدوی کلی زمین حدود  1/36است .بنابراین ،با آگاهی از میزان آلبدوی هر نقطه میتوان شناخت دقیقی از پدیدههای
سطح زمین داشته باشیم .سپیدایی تحت تأثیر عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،و تودههای هوا قرار دارد؛ بهطوریکه با تغییر هر
یک از این عوامل سپیدایی نیز تغییر خواهد کرد .به عبارت دیگر ،شرایط کلی سپیدایی تابعی از زاویة تابش و ارتفاع است و
عوامل دیگری مانند دما ،ابرناکی ،پوشش گیاهی ،رطوبت خاک ،و حتی نوع خاک در سپیدایی هر مکان نقش دارند .در
ایران پژوهشهایی که با بهرهگیری از دادههای دورسنجی انجام گرفته محدود به یک حوضه یا یک استان بوده
(فرخخان طُرقی6311 ،؛ قبادی6312 ،؛ حاجیزاده )6311 ،یا اینکه در آنها بیشتر به تابش و پارامترهای آن اشاره شده
است (سُنبلی6381 ،؛ لطفی6311 ،؛ موقری .)6314 ،از آنجا که سپیدایی متغیر فیزیکی بسیار مهمی در مطالعات
زیستمحیطی ،هواشناسی ،و بیالن تابشی محسوب میشود و بر حیات زیستبومهای گیاهی و حیوانی تأثیرگذار است،
الزم است تغییرات مکانی سپیدایی ایرانزمین بررسی و آشکار شود میانگین بلندمدت سپیدایی ایران به چه صورت است؟
باالترین مقدار سپیدایی در چه مناطقی از کشور یافت میشود؟ پیوند میان سپیدایی و ارتفاع چگونه است؟
پاسخ به هر یک از این پرسشها به شناخت جغرافیایی کشور کمک شایانی میکند .درواقع ،هدف اصلی از این
مطالعه شناسایی تفاوتهای مکانی میزان آلبدو در سطح کشور است و از آنجا که بیشتر پژوهشهای پیشین در یک دورة
نسبتاً کوتاه به تجزیه و تحلیل سطح آلبدو و آن هم بهصورت کامالً محلی متمرکز شدهاند ،در این پژوهش نخست
1. Sinusoidal
2. Levant region
3. Aerosol Optical Thickness
4. Weather Research and Forecasting

پژوهشهایجغرافیایطبیعی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1199



55

دورهای بلندمدت هجدهساله ( 6311-6311ش) انتخاب و مطالعه بهصورت کشوری انجام شده است .بنابراین ،میتواند
پژوهشی جامع در خصوص تحلیل فضایی میزان آلبدو محسوب شود.
بنابراین ،هدف از این مطالعه بررسی رابطة تغییرات بلندمدت سپیدایی سطح کشور براساس نتایج دادههای ماهوارهای
در یک دورة هجدهساله با توجه به اثر عوامل جغرافیایی همچون ارتفاع و عرض جغرافیایی است.

شها 
داده و رو 
سنجندة مودیس در  68دسامبر  6111خورشیدی توسط سازمان ناسا به فضا پرتاب شد .این سنجنده بر روی دو ماهوارة
ترا 6و آکوا 1قرار داده شده است .این دو ماهواره هر دو روز یک بار از سراسر سطح زمین تصویربرداری میکنند و
دادههایی در  31باند طیفی (طولموجهای  1/4-64/4میکرومتر) با قدرت تفکیک  ،211 ،121و 6کیلومتری برداشت
میکنند (تارنمای مودیس .)1161 ،در این پژوهش برای بررسی میانگین بلندمدت سپیدایی سرخفام ایرانزمین از باند
سرخ فرآوردة  MCD43A4سنجندة مودیس در محدودة  1/11-1/11میکرون و در بازة زمانی  6311/6/6تا
 6311/61/11خورشیدی به مدت  1214روز استفاده شد .این فرآورده دارای تابع توزیع بازتابندگی دوراستایی 3است .این
تابع تعیین میکند که وقتی انرژی تابشی از راستایی معین به سطحی برخورد میکند چه میزان از آن در راستای معین
دیگر بازتاب میشود .بنابراین ،تابع توزیع بازتابندگی دوراستایی تابعی از زوایای نوردهی و دید 4است .وقتی انرژی تابشی
خورشید بر سطحی فرود میآید ،بسته به ویژگیهای فیزیکی سطح ،طول موجهای مختلف به مقادیر مختلف جذب،
بازتاب ،یا عبور داده میشوند .این بدان معنی است که این تابع تابعی از طول موج است و از رابطة  6بهدست میآید:
)

()6

(
)

واحد این تابع ،استرادیان (
دید هستند) .

) است و

)

(

(

بهترتیب زوایای زنیت و آزیموت مربوط به راستاهای فرودی و

( تابش فرودی در راستای تابش در طول موج

و)

(

رادیانس در

راستای دید و در طول موج تحت شرایط نوردهی است (نیکودموس و همکاران3 :6111 ،؛ استرالر و همکاران.)64 :6111 ،
دادههای فرآوردة  MCD43A4سنجندة مودیس ترکیبی از ماهوارههای ترا و آکوا با پوشش مکانی  211متر بوده
است .فرمت دادهها  HDFاست و بازة زمانی آن روزانه است که از تاریخ  6318/61/2خورشیدی بر روی تارنمای مودیس
در دسترس است .همچنین ،مختصات این دادهها سینوسی است و ایران در مختصات  2و  1عمودی و  16تا  13افقی
قرار دارد (شکل  .)6دادههای این سنجنده بهصورت کاشیهای جداگانه در ابعاد  6111×6111کیلومتری در دسترس است
و در مجموع شش کاشی گسترة ایران را پوشش میدهد .با توجه به اینکه دادههای بهکارگرفتهشده خارج از گسترة
ایرانزمین را نیز دربر میگرفت ،به کمک تابع این پلیگون 2در نرمافزار متلب ،فقط دادههایی که درون مرز جغرافیایی
ایران را پوشش میداد استخراج شد .سپس ،کشور ایران براساس مقادیر ارزش یاختهها به چهار ناحیه تقسیم شد .اساس
تقسیمبندی مقادیر چارکی( 1چارک اول ،دوم ،و سوم) است .ازاینرو ،مرزهای نواحی بر مبنای این معیار ترسیم شد .پس
1. Terra
2. Aqua
)3. Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF
4. View angles
5. Inpolygon
6. Quartile
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از ناحیهبندی ،با استفاده از روش تحلیل آمار ناحیهای 6در نرمافزار متلب آمارههای میانگین ،کمینه ،بیشینه ،پراش ،1دامنة
تغییرات و ضریب چولگی 3و کشیدگیِ 4یاختههای واقع در هر یک از نواحی استخراج شد و در قالب جدول  6ارائه شده
است .این جدول امکان مقایسة نواحی سپیدایی ایران را فراهم میآورد .در پایان نیز نواحی چهارگانه سپیدایی در گسترة
ایرانزمین ترسیم شد (شکل  )1و پیوند آن با ارتفاع آشکار شد (شکل .)3

مﻮقعیتجغرافیاییتصاویراستاادهشدهدراینپژوهش 
شکل.1


نتایجو بحث 
از چندکها برای شناخت فراوانی یا درصد و نیز فراوانی یا درصد تراکمی (تعداد یا درصدی از مشاهدههای برابر ،بیشتر یا
پایینتر از مقدار یا آستانهای خاص) استفاده میشود .درواقع ،چندکها مقادیری از مشاهداتاند که دامنة تغییرات را به
فاصلههای چندکی مورد نیاز تقسیم میکنند .اگر دامنة تغییرات به چهار بخش مساوی تقسیم شود ،چارکها بهدست خواهد
آمد (عساکره .)661 :6311 ،در این پژوهش برای طبقهبندی آماری سپیدایی سرخفام ایرانزمین از چارکها استفاده شد .در
این راستا ،نخست میانگین بلندمدت سپیدایی ایرانزمین در دورة مورد مطالعه محاسبه شد و سپس بر مبنای آستانة چارکی
ایران به چهار ناحیة بازتابشی کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی زیاد تقسیم شد .جدول  6طبقهبندی آماری سپیدایی سرخفام
ایرانزمین در دورة مورد مطالعه را نشان میدهد .چارک نخست با کمینة  6/42و بیشینة 68/82درصد ،میانگین 62/23درصد
را نشان میدهد .ضریب تغییرات این طبقه 16/11درصد است .چارک دوم با کمینة  68/82و بیشینة 11/11درصد ،میانگین
11/28درصد را نشان میدهد .ضریب تغییرات این طبقه 4/11درصد است .چارک سوم با کمینة  11/11و بیشینة
12/81درصد ،میانگین 13/11درصد را نشان میدهد .ضریب تغییرات این طبقه 4/36درصد است .چارک چهارم با کمینة
 12/81و بیشینة 16/18درصد ،میانگین 11/33درصد را نشان میدهد .ضریب تغییرات این طبقه 61/11درصد است .بهطور
کلی ،ضریب تغییرات نشان میدهد که بیشترین دامنة تغییرات در مقادیر بسیار پایین یا باالی سپیدایی رخ میدهد.

1. Zonal Statistics
2. Variance
3. Skewness
4. Kurtosis
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شکل  1میانگین بلندمدت سپیدایی سرخفام ایران در بازة 6311-6311خورشیدی را نشان میدهد .برای ناحیهبندی
سپیدایی ایرانزمین از چارکها استفاده شده است .بر این اساس ،کشور ایران به چهار ناحیه تقسیم شد :ناحیة نخست با
رنگ آبی سپیدایی کمتر از 61درصد را نشان میدهد که بیشتر در جنوب شرقِ کشور ،کرانههای خزری ،و تودههای آب
درون خشکیها مانند دریاچة ارومیه مشاهده میشود .ناحیة دوم با رنگ سبز دامنة 11-61درصد را دربر میگیرد و در
بخشهای مختلف کشور دیده میشود .ناحیة سوم با رنگ زرد دامنة 11-11درصد را دربر گرفته و بیشتر در مرکز کشور
پراکنده شده است .ناحیة چهارم با رنگ سرخ دامنة 11-11درصد را دربر گرفته که باالترین مقدار سپیدایی را نشان
میدهد .در این ناحیه پهنههای پوشیده از برف کوهستانها (برفپوشها) مانند ارتفاعات البرز و زاگرس و پهنههایی که
در گذر زمان سرشار از نهشتههای تبخیری سپیدرنگ شدهاند (شورابهگیرها) دیده میشود .بخشهای زیادی از این ناحیه
بهسبب برف دائمی یا نهشتههای تبخیری سپیدایی بیش از میانگین سیارهای کرة زمین (14درصد) دارند.
ایرانزمین 
سرخفاممناطقمختلف
طبقهبندیآماریسپیدایی
جدول .1



چارک  فراوانی 

اول
دوم
سوم
چهارم

نبﻮد
داده 

کمینه  بیشینه  میانگین  دامنه 

انحراف
معیار 

واریانس  چﻮﻟگی  کشیدگی 

ضریب
تغییرات 

6818111

1141

6/42

68/82

62/23

61/31

3/38

66/44

-6/88

1/42

16/11

6886281

3181

68/82

11/11

11/28

3/32

1/12

1/16

-1/11

6/81

4/11

6881811

4221

11/11

12/81

13/11

3/11

6/13

6/11

1/66

6/83

4/36

6883848

6218

12/81

16/18

11/33

32/12

3/63

1/81

6/11

1/18

61/11

سرخفامایران 1191-1119
شکل.5میانگینبلندمدتسپیدایی 

شکل  3پیوند سپیدایی سرخفام و ارتفاع از تراز دریا در گسترة ایرانزمین را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده
میشود ،این پیوند قطعه به قطعه خطی است؛ بهطوریکه تا ارتفاع 6111متری با افزایش ارتفاع سپیدایی کاهش مییابد.
مقدار سپیدایی در این دامنة ارتفاعی کمتر از 61درصد است .در ارتفاع 6411-6111متری بهسبب کاربری اراضی متفاوت،
مقدار سپیدایی از 31-61درصد متغیر است .از ارتفاع 6411متری پیوند نیرومند مستقیمی بین سپیدایی سرخفام و ارتفاع از
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تراز دریا در گسترة ایرانزمین دیده میشود؛ بهطوریکه با افزایش ارتفاع بهسبب کاهش دما و پوشش برفی بر سپیدایی
افزوده شده و در ارتفاع 4111متری سپیدایی نزدیک به 11درصد را تجربه میکند .بهطور کلی ،میتوان گفت این پیوند
نسبی سپیدایی سرخفام و ارتفاع از تراز دریا در گسترة ایرانزمین برگرفته از پیچیدگی پیکربندی و کاربری اراضی است.
به همین سبب ،این پیوند در ارتفاعات باالی 6411متری مستقیم است و با افزایش ارتفاع سپیدایی افزایش مییابد و در
ارتفاعات کمتر از  6111متر غیرمستقیم است و با افزایش ارتفاع کاهش سپیدایی مشاهده میشود.
شکل  4پراکنش مکانی سپیدایی سرخفام بر روی ایرانزمین را نشان میدهد .میانگین بلندمدت سپیدایی ایرانزمین
16درصد است؛ در این شکل نیز دیده میشود که نیمی از گسترة ایرانزمین سپیدایی کمتر از 16درصد دارد و نیمی باالتر
از آن .اگر براساس یافتههای سلطانی اکمل ( )6311میانگین سیارهای سپیدایی کرة زمین را 31درصد درنظر بگیریم،
آنگاه سپیدایی کل کشور در مقایسه با سپیدایی سیارهای بسیار کمتر است و نزدیک به 11درصد گسترة ایران سپیدایی
کمتر از میانگین سیارهای را تجربه میکند .اما براساس یافتههای ژانگ و همکاران ( )111 :1161میانگین سیارهای
سپیدایی کرة زمین 14درصد است .ازاینرو ،سپیدایی کل کشور نزدیک به سپیدایی سیارهای است.

سرخفاموارتااوازترازدریا
شکل.1پیﻮندسپیدایی 

سرخفام
شکل.4پراکنشمکانیسپیدایی 
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نتیجهگیری 

در این نوشتار برای بررسی میانگین بلندمدت سپیدایی ایرانزمین از دادههای روزانة باندِ نخست سپیدایی سنجندة مودیس
در فاصلة زمانی  6311/6/6تا  6311/61/11با تفکیک مکانی  211متر بهره گرفته شد .پس از پردازش دادهها ،میانگین
بلندمدت سپیدایی سرخفام ایرانزمین محاسبه شد .یافتهها نشان داد میانگین سپیدایی ایرانزمین 16درصد است.
پژوهشهای انجامشده بر روی سپیدایی کمربند  12-41درجة عرض جغرافیایی ،که ایران نیز در آن قرار دارد ،این مقدار
سپیدایی را تأیید میکنند (سلرز6112 ،؛ هومل و رک6111 ،؛ کوکال و رابینسون .)6181 ،همچنین ،یافتهها گویای آن
است که میانگین سپیدایی رویة ایران نزدیک به میانگین سیارهای است .بر این اساس ،این پژوهش هماهنگ با پژوهش
ژانگ و همکاران ( )1161است .ایشان بر مبنای دادههای مودیس میانگین جهانی سپیدایی رویه را 14درصد برآورد
کردهاند .در گام بعد برای ناحیهبندی سپیدایی ایرانزمین از چندکها استفاده شد .بر این اساس ،کشور ایران به چهار
ناحیه تقسیم شد :ناحیة نخست سپیدایی کمتر از 61درصد را نشان میدهد که بیشتر در جنوب شرقِ کشور ،کرانههای
خزری ،و تودههای آب درون خشکیها مانند دریاچة ارومیه مشاهده میشود .ناحیة دوم دامنة 11-61درصد را دربر
میگیرد و در بخشهای مختلف کشور دیده میشود .ناحیة سوم دامنة 11-11درصد را دربر گرفته و بیشتر در مرکز کشور
پراکنده شده است .ناحیة چهارم با دامنة 11-11درصد باالترین مقدار سپیدایی را نشان میدهد .در این ناحیه پهنههای
پوشیده از برف کوهستانها (برفپوشها) مانند ارتفاعات البرز و زاگرس و پهنههایی که در گذر زمان سرشار از
نهشتههای تبخیری سپیدرنگ شدهاند (شورابهگیرها) دیده میشود .بخشهای زیادی از این ناحیه ،بهسبب برف دائمی یا
نهشتههای تبخیری ،سپیدایی بیش از میانگین سیارهای کرة زمین (31درصد) دارند .در گام بعدی پیوند سپیدایی سرخفام
و ارتفاع از تراز دریا بررسی شد .یافتههای این بخش نشان داد این پیوند نسبی است؛ بهطوریکه تا ارتفاع 6111متری با
افزایش ارتفاع سپیدایی کاهش یافته و در ارتفاع 6411-6111متری بهسبب کاربری اراضی متفاوت مقدار سپیدایی از
31-61درصد متغیر بوده است .از ارتفاع 6411متری پیوند نیرومند مستقیمی بین سپیدایی سرخفام و ارتفاع از تراز دریا در
گسترة ایرانزمین دیده میشود؛ بهطوریکه با افزایش ارتفاع بهسبب کاهش دما و پوشش برفی بر سپیدایی افزوده شده و
در ارتفاع 4111متری سپیدایی نزدیک به 11درصد را تجربه میکند.

سپا گراری 
نویسندگان از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بهسبب حمایت از این رسالة دکتری و مقالة مستخرج از آن
(به شمارة طرح  )11111418تشکر و قدردانی مینمایند.
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