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 چکیده
با توجه به وجود ناهمگنی زیاد در خصوصیات سطح زمین از جمله تنوع در پوشش سطحی، شرایط توپوگرافی و 

گیاهی از  های جغرافیایی مختلف، بررسی ارتباط همبستگی دمای سطح زمین، آلبیدو و پوشش قرارگیری در موقعیت

گیاهی در  بیدو، دمای سطح زمین و پوششهدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط آل. باشد اهمیت خاصی برخوردار می

 پوشش گیاهیتفاوت شاخص نرمال شده سری از تولیدات آلبیدو،  44برای این منظور از . دشت سیستان می باشد

(NDVI) و دمای سطح زمین(LST)  و  2214تا  2222ساله از سال  14سنجنده مودیس ماهواره ترا برای یک دوره

کیلومتر هر تصویر،  1در  1با توجه به قدرت تفکیک فضایی . استفاده شد( آوریل، می و ژوئن)برای سه ماه فصل رشد 

پیکسل  32202الغ بر تعداد مجموع پیکسل های هر تصویر که در داخل مرزهای منطقه مورد مطالعه قرار می گرفتند ب

با و دمای سطح زمین  پوشش گیاهیتفاوت شاخص نرمال شده  دو متغیربین جهت برآورد رابطه در ادامه . می شدند

بندی رابطه بین آلبیدو با پوشش گیاهی و  در پایان جهت مدل. پیرسون استفاده شد گشتاوری از ضریب همبستگیآلبیدو 

پوشش تفاوت شاخص نرمال شده  نتایج نشان داد که بین. متغیره استفاده شد دمای سطح زمین، از روش رگرسیون چند

با آلبیدو یک همبستگی  دمای سطح زمینِآلبیدو در دشت سیستان همبستگی معناداری وجود ندارد اما بین  و  گیاهی

αدر سطح احتماالتی ( -292/2)ضعیف معکوس  ین سه وجود این همبستگی های ضعیف بین ا. وجود دارد      

 . متغیر در این دشت به ماهیت بیابانی آن بازمی گردد

 همبستگی، دشت سیستان، مودیس، آلبیدو: کلیدی هایواژه

 مقدمه -1
-می اتمسفر -بیالن انرژی تابشی دریافتی و برگشتی از کره زمین بیانگر انرژی قابل دسترس در هر بخش از سامانه زمین

های میان  ترین نیروی محرکه برای تبخیر و تعرق و تمامی کنش و واکنش بنیادیهمچنین تابش خالص خورشیدی . [1]باشد

تابش خورشیدی . [2]افکنند یم و دگرگونی آن سایه میدار بر اقل ای معنی این برهمکنش به گونه. باشد سطح زمین و اتمسفر می

و یا غیرمستقیم روی همه کارکردهای  ای مستقیم کند و به گونه کم و بیش همه انرژی رسیده به سطح زمین را فراهم می

گیری شار تابش خورشیدی در باالی جو و آگاهی از جایگاه جغرافیایی و جوی هر  با اندازه. زیستی و فیزیکی سایه افکنده است

تابش خورشیدی در علوم جوی و اقیانوسی، . رسد را محاسبه کرد توان بخشی از انرژی که به سطح زمین می مکانی می

به عنوان نمونه روزنه گیاهان در حضور نور بازشده و کارکرد . ، صنعت و شهرسازی از کارکرد باالیی برخوردار استکشاورزی

های مزوفیل دارای تعداد  فعالترین بافت فتوسنتزی گیاهان عالی مزوفیل برگ است، سلول. کنند فتوسنتزی خود را آغاز می

 .[2]باشند م کلروفیل برای جذب نور میای به نا یژههای و زیادی کلروپالست هستند که حاوی رنگدانه

، در مقیاس وسیع و با در نظر گرفتن و ارتباط آن با سایر عوامل برای تعیین آلبیدوی اجسام روی سطح زمین

 یها ناچار از روش زمینی مقادیر آلبیدوی اجسام وجود نداشته، لذا به یریگ سطح زمین، امکان اندازه های یتوپوگراف

در زمینه محاسبه آلبیدو و عوامل موثر در برآورد آن با استفاده از تولیدات  .گردد یاستفاده م ازدور برای این مورد سنجش

به طوریکه محققین مختلفی با استفاده از ماهواره مودیس به بررسی . مختلف سنجش از دور مطالعات مختلفی انجام شده است
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، 16، 14، 14، 13، 12، 11، 12، 9، 0، 7، 6، 4، 4، 3[ اندپرداختهآبی و دمای سطح زمین ارتباط آلبیدو، پوشش گیاهی، منابع 

 .]10و  17

به بررسی ارتباط بین دما، شار تابش خالص با خصوصیات بیوفیزیکی و کاربری ( 2217)کریمی فیروزجائی و کیاورز مقدم 

این محققان نشان داد که شار تابش خالص با پارامترهای  اراضی شهر ساری با استفاده از تصاویر لندست پرداختند و نتایج

NDVI سبزینگی و رطوبت ارتباط مستقیم و با پارامتر ،NDBI آلبیدو، روشنایی و دمای سطح ارتباط معکوس با میانگین ،

 . [12] دارد 0/2ضریب همبستگی 

بررسی ارتباط عوامل جغرافیایی بر حرارت سطحی زمین ای لندست به  با استفاده از تصاویر ماهواره( 2124)بهرامی و همکاران 

در کوه تفتان پرداختند و نتایج نشان داد که در طبقات ارتفاعی باالتر، دمای سطح زمین کاهش یافته و جهت های جغرافیایی 

 . [19] نقش بسیار مهمی را در این کاهش دما ایفا می نمایند

های ماهواره لندست با استفاده از الگوریتم سبال برآورد کرد و  ای از آیداهو از داده نیاز آبی گیاهان را در منطقه( 2223)ترزا 

نتایج . های الیسیمترهای وزنی واقع در موسسه تحقیقات کشاورزی کیمبرلی آیداهو، مقایسه نمود دقت این مدل را با داده

های الیسسمترهای وزنی با اختالفی کمتر از  ادهحاکی از همبستگی بین مقادیر بدست آمده از روش سبال با نتایج حاصل از د

 . [20] درصد بوده است 4

تعرق واقعی و کل -با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر سنجنده مودیس مقادیر متوسط تبخیر( 2214)قمر نیا و رضوانی 

داده های دمای سطح زمین، آلبیدو  از. روز مختلف محاسبه نمودند 14تعرق روزانه از سطح، در دشت میان دربند را در -تبخیر

نتایج نشان داد که . و شاخص پوشش گیاهی برای محاسبه شاخص سطح برگ، آلبیدو سطحی و تابش خالص استفاده کردند

 . [4] تعرق واقعی در سطح منطقه مناسب می باشند-استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر سنجنده مودیس، جهت برآورد تبخیر

های محیطی به  ای در راستای مطالعه مؤلفه های ماهواره ترین داده های سنجنده مودیس یکی از مهم نکه دادهبا توجه به ای

و دمای سطح زمین ( MOD13A3)، پوشش گیاهی (MCD43B3) آلبیدو تولیداترود، در این مطالعه، از  شمار می

(MOD11A1 )نسبتاً مناسبی که سنجنده مودیس برای اهداف با توجه به جداسازی مکانی . سنجنده مودیس استفاده شد

باند  36در )و همچنین جداسازی باندی خوب این سنجنده ( متر 242متر و  422متر، 1222)هواشناسی و محیط زیست دارد 

دی، گیری ریزبینانه عناصر هواشناسی مانند دمای سطح زمین، دمای هوا، تابش خورشی ، امکان اندازه(میکرومتر 4/14تا  4/2از 

که بخشی از یک رساله در این مطالعه لذا  ]22و  21، 2[ آورد یفراهم م یرمستقیمصورت مستقیم و غ را به.... آلبیدو، نم هوا و 

تصاویر سنجنده مادیس ماهواره ترا و با معرفی یک ی زمانی ها یقصد بر این است که با استفاده از سرباشد، دکترا می

بررسی ارتباط بین آلبیدو، به  مبنا-در یک مقیاس پیکسل ازدور و آمار و دانش سنجشچهارچوب علمی جدید مبتنی بر د

 .پرداخته شودپوشش گیاهی و دمای سطح زمین 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2
این منطقه از مشرق و . دشت سیستان با مرکزیت شهر زابل در جنوب شرقی ایران و در مرز افغانستان واقع شده است

افغانستان و از جنوب به شهرستان نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان و از مغرب به شهرستان نهبندان در شمال به کشور 

هکتار از زمین های این دشت دارای پتانسیل  142222در حدود . [23] استان خراسان جنوبی و کویر لوت محدود است

متر است و تنها عارضه  404سط ارتفاع این دشت از سطح دریا متو. کشاورزی بوده و می تواند در چرخه تولید زراعی قرار گیرد

اقلیم متوسط منطقه سیستان براساس طبقه بندی کوپن اصالح شده،  .متر ارتفاع است 612طبیعی این دشت کوه خواجه با 

 .اد شده استاقلیم صحرایی با آب و هوای خیلی گرم و خشک بیابانی یعنی تابستان های طوالنی و زمستان های مالیم قلمد

درصد متوسط بارندگی ساالنه در  7میلیمتر است که حدود  44تا  42متوسط بارندگی ساالنه این دشت بسیار ناچیز و بین 

متوسط حداکثر درجه حرارت . میلیمتر گزارش شده است 4022میزان تبخیر ساالنه آن بسیار باال و در حدود . جهان می باشد

مهمترین مشخصه آب و هوایی دشت  .درجه سانتیگراد است 4/0سط حداقل درجه حرارت درجه سانتیگراد و متو 4/34آن 

روزه آن است که از اواسط خرداد ماه شروع به وزیدن می کند و تا اوایل مهر ماه ادامه دارد و جهت آن از  122سیستان بادهای 

 .[24] کیلومتر در ساعت نیز می رسد 122 شمال شرقی به جنوب شرقی است و سرعت آن گاه تا باالی
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه(: 1)شکل 

 هامواد و روش -3
تفاوت شاخص نرمال شده ، (MCD43B3)سری از تولیدات آلبیدو  44های اقلیمی دشت سیستان،  با توجه به ویژگی

ساله از  14سنجنده مودیس ماهواره ترا برای یک دوره  (MOD11A1)و دمای سطح زمینِ (MOD13A3) پوشش گیاهی

بعد از اخذ تصاویر، تمامی . دانلود شدند EOSاز سایت ( آوریل، می و ژوئن)و برای سه ماه فصل رشد  2214تا  2222سال 

-برداری نزدیکر معکوس با استفاده از روش نمونهو با سیستم مختصات جهانی مرکاتو موزائیکآنها برای منطقه مورد مطالعه 

هر سه ماه آوریل، می و ژوئن به تفکیک و برای  در ادامه میانگین ماهانه دمای سطح زمین برای .رفرنس شدندترین همسایه ژئو

تصویر دانلود شده از هر پارامتر، تک به تک به فرمت  44در مرحله بعدی تمامی  .کل دوره آماری مورد مطالعه آماده شدند

ASCII  کیلومتر هر تصویر، تعداد مجموع پیکسل های هر  1در  1با توجه به قدرت تفکیک فضایی . شدندتبدیل و ذخیره

با استفاده از نرم در ادامه . پیکسل می شدند 32202تصویر که در داخل مرزهای منطقه مورد مطالعه قرار می گرفتند بالغ بر 

برای هر سه ماه آوریل، می و ژوئن به تفکیک و برای  پیکسل 32202و آلبیدو تمامی  NDVI ،LSTشاخص  هایداده، Rافزار 

های نقشه R افزاراده از نرمهای پیکسلی تهیه شده با استفسپس با استفاده از داده .کل دوره آماری مورد مطالعه آماده شدند

تایج به دست آمده، سنجی نجهت صحت. تهیه شدند Surferافزار نرمدمای سطح زمین، پوشش گیاهی و البیدو با استفاده از 

 .از دشت انجام و با برخی ساکنین قدیمی دشت نیز مصاحبه حضوری انجام شد 1396های میدانی در ماه می سال برداشت

با  (LST)و دمای سطح زمینِ (NDVI) پوشش گیاهیتفاوت شاخص نرمال شده  دو متغیربین جهت برآورد رابطه در ادامه 

تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه بین دو  منظور بهاین ضریب . پیرسون استفاده شد گشتاوری از ضریب همبستگیآلبیدو 

 .[13]شود  تعریف می( 1)صورت رابطه  گشتاوری پیرسون به ضریب همبستگی. شود یم کاربرده بهمتغیر 
    

             

                         
                                        

(1)  

 .زوج مشاهدات هستند  نشان دهنده ،                     که در آن

بیانگر رابطه مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطه  باشد  r=1اگر. کند تغییر می 1و  -1ضریب همبستگی پیرسون بین 

نیز  r=-1. یابد مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش یا کاهش یابد، دیگری نیز افزایش یا کاهش می

اگر یک متغیر  دهد که رابطه معکوس یا منفی نشان می. وجود یک رابطه معکوس کامل بین دو متغیر را نشان خواهد داد
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تغیر رابطه خطی زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر بوده است بین دو م. یابد و بالعکس افزایش یابد متغیر دیگر کاهش می

  .[1]وجود نداشته است 

از مدل های رگرسیونی چند متغیره نیز برای مدل بندی رابطه شاخص های نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی و دمای 

شاخص )در این مدل های آماری فرض بر این است که رابطه بین متغیرهای مستقل . آلبیدو استفاده شده استسطح زمین با 

 :به صورت زیر است( آلبیدو)های نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی  و دمای سطح زمین و متغیر وابسته 

(2)      pp xbxbxbby  ....22110
 

که در این معادله پارامترهای 
pbbb ,...,, 21

، ضرایب رگرسیون جزیی و 
0b  مقدار عرض از مبداء است که مقدار ثابت

، نرمال بودن Yو  Xاندازه گیری دقت مدل نیز با استفاده از چهار فرض وجود رابطه خطی بین . رگرسیون نیز نامیده می شود

 [15]جزئیات بیشتر در خصوص این روش در منبع . ن شدندخطاها، ثابت بودن واریانس خطاها و ناهمبسته بودن خطاها آزمو

 .وجود دارد

 نتایج  -4
مودیس و آلبیدو حاصل از پردازش تصاویر سنجنده  دمای سطح زمین ،پوشش گیاهیتفاوت نرمال شده  شاخصهای نقشه

برای منطقه مورد مطالعه تهیه شدند  2214تا  2222های  ماهواره ترا به تفکیک برای سه ماه آوریل، می و ژوئن برای سال

های کشاورزی در بین دیگر  انتخاب این سه ماه به دلیل دارا بودن حداکثر پوشش گیاهی به دلیل فعالیت(. 2،3،4شکل )

هر پارامتر بودند که برای  براینقشه  44یی که در این مرحله به دست آمدند مجموع تعداد نقشه ها. های سال بوده است ماه

 .آورده شده اند میهای توزیع فضایی میانگین ماهانه دمای سطح زمین ، پوشش گیاهی و آلبیدو ماه  نقشهدو سال از نمونه تنها 

 شد می برداشت همان گونه که از تصاویر. در تصاویر به روشنی پویایی پوشش گیاهی در سال های مختلف قابل مشاهده است

رودخانه  هانآسرچشمه  که ها هامون و چاه نیمه سه گانههای  ب دریاچهآکه  2223،2224،  2221،2222، 2222 در سال های

 .میزان پوشش گیاهی به کمترین میزان خود رسیده است ،، خشک بودهباشند میهیرمند 
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 دشت سیستان 2222و  2222دو سال ( MODIS NDVI)نقشه های پوشش گیاهی ماه می (: 2)شکل 

در این دشت نشان می دهد که در قسمت های شمال شرقی دشت  LSTعالوه بر این، توزیع فضایی میانگین ماهانه 

سایر مناطق دارای دمایی به مراتب سیستان که زمین کشاورزی و باغات، بیشتر مساحت سطح زمین را پوشانده اند، نسبت به 

تحت تاثیر نوع گیاه بوده و ( اکوکلیما)چونکه میکروکلیمای باالی سطح خاک در زیر تاج پوشش گیاهی . تری می باشندپایین

چون وجود پوشش گیاهی جریان هوا را کاهش داده و در . ممکن است با آب و هوای اطراف چتر پوشش گیاهی متفاوت باشد

در مقابل مناطق شهری، بایر و کویری، مانند بخش مرکزی و غرب منطقة مورد مطالعه، دمای . ایه می اندازدسطح خاک س

باالتری از قسمت شمال و شرق دارند، این موضوع نیز به دلیل وجود سطوح آسفالت، ساختمان سازی، بایر و لخت بودن خاک 

 .در بخش مرکزی و غرب محدودة مورد مطالعه می باشد
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 دشت سیستان 2222و  2222ماه می دو سال  MODIS LSTهای توزیع فضایی میانگین ماهانه نقشه(: 3)شکل 

برداشت می ماه آلبیدوی گونه که از تصاویر  همان. بررسی آلبیدوی دشت سیستان مرحله بعدی پژوهش را تشکیل داد

در شمال شرق، شمال و شرق دشت سیستان که سطح اکثر منطقه زمین کشاورزی، باغات و از طرف دیگر دریاچه  شد یم

بوده  2214تا  2222 یها در سال تری ییننسبت به سایر مناطق دارای میزان آلبیدو به مراتب پا باشد یم ها یمههامون و چاه ن

صاص داد که در زراعت فعال وجود پوشش گیاهی متراکم نسبت به سایر توان به این موضوع اخت است، که علت این امر را می

است که  ها یمه، موجب جذب بیشتر طیف الکترومغناطیس شده است و از طرف دیگر وجود تاالب هامون و چاه نها یکاربر

زان انعکاس، با افزایش کند، می یمرسد جذب  یمگونه بیان کرد که آب قسمت اعظم انرژی را که بدان  یناتوان  یمدلیل آن را 

به صفر می رسد و همچنین نیمه ( حدود یک میکرومتر)نزدیک  قرمز مادونیابد تا اینکه در محدوده  یمطول موج کاهش 

ها  ها به دلیل از بین رفتن حاصلخیزی خاک و افزایش نمک در سطح زمین میزان آلبیدو در این پیکسل شرقی در برخی پیکسل

باشد که دلیل آن  های آلبیدو نیمه غربی دشت سیستان، میزان موج کوتاه کمتر از نیمه غربی می نقشهدر . افزایشی بوده است

ای و  ها مناطق خشک به رنگ قهوه این خاک. باشد که از نوع اریدی سل هستند وجود ارتفاعات و همچنین نوع خاک منطقه می
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های بیابانی است که از بازتاب سطح  طرف دیگر وجود سنگفرش شوند و از باشند، که مانع از انعکاس نور خورشید می قرمز می

 .کنند خاک جلوگیری کرده و به نحوی خاک را در زیر خود پنهان می

   

   

   

   

   



 

 0 

 دشت سیستان 2222و  2222ماه می دو سال البیدو های توزیع فضایی میانگین ماهانه نقشه(: 4)شکل 

های محیطی با استفاده از روش آماری پیرسون در یک مقیاس پیکسلی برای سه ماه  در ادامه به بررسی همبستگی مولفه

 0(. 4شکل )های سنجنده مودیس پرداخته شد  پیکسل هر تصویر مستخرج از داده 32202آوریل، می و ژوئن برای تمامی 

میزان درصد همبستگی پیرسون بیشترین ( 1)که با توجه به جدول ها استفاده شد،  گروه برای بررسی همبستگی بین مولفه

ها که  درصد از پیکسل 216/2را گروه خیلی ضعیف و کم تشکیل می دهد و تنها  پیکسل های دو متغیر پوشش گیاهی و آلبیدو

 229/2 را پوشش می دهند، رابطه پوشش گیاهی و آلبیدو را متوسط و معکوس و( 4)قسمت شمال و جنوب شرق نقشه 

 (. 1)جدول بیان می کنند متوسط و مستقیم 

میزان ( 2)که با توجه به جدول . سپس به بررسی رابطه بین دو مولفه پوشش گیاهی و دمای سطح زمین پرداخته شد

از پیکسل ها که در قسمت غرب و مرکز  226/2. همبستگی خیلی ضعیف بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است

 متوسط و مستقیم 221/2پراکنده هستند همبستگی دو متغیر دمای سطح زمین و پوشش گیاهی را متوسط و معکوس و 

 (. 4)دهد شکل  نشان می

 

  
زمین و پوشش گیاهی و دمای سطح ( پایین)های تهیه شده از خروجی همبستگی پوشش گیاهی و آلبیدو نقشه(:2)شکل

 2222-2214طی سال ( باال)

 های دو متغیر پوشش گیاهی و آلبیدومیزان درصد همبستگی پیرسون پیکسل(: 1)جدول 

قوی و 

 مستقیم

متوسط و 

 مستقیم

کم و 

 مستقیم

خیلی 

 ضعیف

خیلی 

 ضعیف

کم و 

 معکوس

متوسط و 

 معکوس

قوی و 

 معکوس
 گروه

⃰ 229/2 230/2 27/2 43/2 22/2 216/2 * 
درصد 

 همبستگی

 

 های دو متغیر پوشش گیاهی و دمای سطح زمینمیزان درصد همبستگی پیرسون پیکسل(: 2)جدول 

قوی و 

 مستقیم

متوسط و 

 مستقیم

کم و 

 مستقیم

خیلی 

 ضعیف

خیلی 

 ضعیف

کم و 

 معکوس

متوسط و 

 معکوس

قوی و 

 معکوس
 گروه

⃰ 221/2 230/2 22/2 42/2 22/2 226/2 ⃰ 
درصد 

 همبستگی

بندی رابطه بین آلبیدو با پوشش گیاهی و دمای سطح زمین، از روش رگرسیون چند متغیره با ورود  مدلدر پایان جهت 

 24درصد از کل داده ها برای مدلسازی و  74در این مرحله ابتدا . استفاده شد( Enter)داده های مستقل به روش همزمان 

تفاوت نرمال شده با وارد کردن همزمان دو متغیر شاخص . فتدرصد باقیمانده آن برای آزمون دقت مدل مورد استفاده قرار گر

به مدل رگرسیونی برای تخمین آلبیدو مشاهده گردید که میزان ضریب همبستگی این  دمای سطح زمین و پوشش گیاهی

جدول  Fاز ( 79/10)محاسباتی  Fاز طرف دیگر چونکه میزان آماره . است 2/2مدل رگرسیونی دو متغیره با مقدار آلبیدو 
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ناهمبسته بودن خطاها نیز توسط  .بیشتر است در نتیجه خطی بودن رابطه بین مولفه ها در این مدل تایید می شود( 27/2)

گیرد،  قرار می 4/2تا  4/1می باشد و چون در حد فاصل  27/2میزان این آماره . واتسون مورد آزمون قرار گرفت-شاخص دوربین

آزمون شد، چون نقاط  p-p plotنرمال بودن خطاها نیز با استفاده از نمودار . گردد د میپس ناهمبسته بودن خطاها نیز تایی

و در نهایت نمودار پراکنش هیچ روند (. 6)اطراف خط نرمال قرار گرفته اند پس داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند شکل 

ده می توان مدل رگرسیونی چند متغییره بین پس از تایید تمامی فرض های مطرح ش(. 7شکل )خاصی را نشان نمی دهد 

   :با البیدو را به صورت زیر ارائه داد دمای سطح زمین و پوشش گیاهیتفاوت نرمال شده شاخص 

Albedo= 332/2 + ( 126/1  × NDVI) + ( 212/2  × LST) 

پیش بینی مدل استفاده شده است مشاهده گردید که این مدل به  درصد از داده ها برای دقت 24و با توجه به اینکه از 

های  در این مطالعه به روشنی مشخص شد که استفاده از داده. خطا پیش بینی را انجام می دهد 23/2طور میانگین با 

سیار کارآمد گیاهی و دمای سطح زمین در مطالعات البیدو مناطق خشک منتج از تولیدات ماهواره ای سنجنده مادیس ب پوشش

 .بوده است

 های مربوط به ضرایب مدل رگرسیونی چند متغیره برای تبیین آلبیدو آماره(: 3)جدول   

 T سطح معناداری
ضرایب 

 استاندارد
 مدل ضرایب غیراستاندارد

 بتا  
انحراف 

 معیار
B  

21/2  49/2   127/2  332/2  (مستقل) 

2 14/4   219/2  126/1  پوشش گیاهی 

2 17/4   223/2  212/2  دمای سطح زمین 

 

 جهت آزمون نرمال بودن خطاها در آلبیدو p-p plotنمودار (: 6)شکل 
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 نمودار پراکنش متغیر ماهانه آلبیدو (:7)شکل 

 

 گیریو نتیجه  بحث -2
در . شود سازی محسوب میمدلای مهم در  شناخت چگونگی رابطه متغیرهای محیطی در مراحل مختلف رشد، مرحله

ماهواره ترا  مودیسهای پوشش گیاهی، دمای سطح زمین و آلبیدو حاصل از پردازش تصاویر سنجنده  نقشهپژوهش حاضر ابتدا 

تصاویر تهیه . دشت سیستان استخراج شدندبرای  2214تا  2222های  به تفکیک برای سه ماه آوریل، می و ژوئن برای سال

های کم آبی و خشک بودن تاالب هامون میزان وسعت پوشش  در سال. را نشان داد NDVIی، پویایی گیاه شده از پوشش

، شمال و شرق دشت سپس به بررسی دمای سطح زمین و آلبیدو پرداخته شد که در شمال شرق. گیاهی کاهش داشته است

تر و همچنین میزان پایینمای به مراتب اند دارای دچاه نیمه، تاالب هامون واقع شده های کشاورزی وسیستان که زمین

یزان کشت وابسته به میزان آب تاالب هامون، چاه نیمه و م NDVIآلبیدوی کمتر بوده است که هر دو این دو مولفه نیز مانند 

اما نیمه غربی دشت سیستان که دارای خاک اریدسل همراه با سنگفرش بیابانی است، دارای . باشندو کار در دشت سیستان می

توان دلیل افزایشی بودن همچنین اراضی باتالقی فصلی را میدر صورتیکه محدودیت شوری و قلیائی و . باشد آلبیدو کمتری می

داخته شد که گیاهی و آلبیدو پر مبستگی مولفه پوششدر مرحله بعد بررسی میزان ه. آلبیدو در نیمه شرقی دشت دانست

سپس به بررسی . را بین دو مولفه نشان دادندمتوسط و مستقیم  229/2ها رابطه متوسط و معکوس و درصد از پیکسل 216/2

ود میزان همبستگی خیلی ضعیف بیشترین درصد را به خ. رابطه بین دو مولفه پوشش گیاهی و دمای سطح زمین پرداخته شد

ها که در قسمت غرب و مرکز پراکنده هستند همبستگی دو متغیر دمای سطح زمین و از پیکسل 226/2اختصاص داد و 

بندی رابطه بین آلبیدو با پوشش گیاهی و دمای سطح  در پایان جهت مدل .پوشش گیاهی را متوسط و معکوس بیان کردند

با توجه به نتایج . استفاده شد (Enter)متغیرهای مستقل به روش همزمان زمین، از مدل رگرسیونی دو متغیره با وارد کردن 

 .مناسب مناطق خشک ارزیابی کرد 23/2توان مدل رگرسیونی آلبیدو با دمای سطح زمین و پوشش گیاهی با خطای  آزمون می
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