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خالصه
دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچههای فوق شور جهان میبا شد که کاهش تراز آن باعث افزایش سطح ناحیه خ شک و شوری آب دریاچه
شده است .در این مطالعه اثر تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه بر روی آلبیدوی سطح دریاچه و نواحی خشک شده در دو طیف امواج با طول موج
کوتاه و ماورای بنفش مورد برر سی قرار گرفته ا ست .برای انجام این کار ت صاویر آلبیدوی  16روزه سنجنده مادیس با قدرت تفکیک مکانی 500
متری دریافت و حداکثر مقدار آلبیدو ساالنه در سالهای  2002تا  2013در محدوده مکانی دریاچه و نواحی خشک شده در هر سال استخراج شده
ا ست .نتایج ن شان میدهد در محدوده طول موج های کوتاه با کاهش تراز آب دریاچه ،میانگین آلبیدوی سطح آن و مناطق خ شک شده ،به ترتیب
تقریبا  4و  1/5برابر شده ا ست .همچنین همب ستگی معکوس باالی ) (R2=0.97بین کاهش م ساحت دریاچه و افزایش آلبیدوی سطح و همب ستگی
مستتتقی ) (R2=0.74بین افزایش آلبیدوی ستتطح و افزایش چگالی آب دریاچه مشتتاهده می شتتود .در محدوده امواج فرا بنفش نیز با نصتتف شتتدن
سطح دریاچه مقدار آلبیدو سه برابر و مقدار آلبیدوی بخش خشک شده در فاصله سالهای  2007تا  2013به طور پیوسته به مقدار  50درصد افزایش
داشته است که علت آن تبدیل شدن پهنه های آبی به شوره زارها و بسترهایی ماسه ای که آلبیدوی فرابنفش باالتری دارند ،میباشد .افزایش مقدار
آلبیدو به طور م ستقی در میزان کل ت شع شعات فرابنفش موثر بوده و می توان احتمال وقوع بیماری هایی چون سرطان پو ست و آب مروارید را در
ساکنین منطقه افزایش دهد.
کلمات کلیدی :دریاچه ارومیه ،آلبیدو ،شوری آب ،تغییرات زمانی-مکانی ،امواج ماورای بنفش و طول موج کوتاه

.1

مقدمه

آلبیدوی سطح مقدار کل انرژی بازتاب شده به کل انرژی دریافتی در طول موج کوتاه بوده که یکی از پارامترهای مه در توسعه مدل بیالن انرژی سطح
و تبادالت انرژی سطح با اتم سفر مجاور آن ا ست .به عبارتی هر چه مقدار آلبیدو بی شتر با شد مقدار انرژی جذب شده تو سط زمین نیز کمتر خواهد بود
[ .]1از طرف دیگر در طول موج فرابنفش افزایش مقدار آلبیدو به معنی افزایش تشعشعات فرابنفش در محیط بوده که برای سالمتی مضر است و می تواند
عامل ایجاد اختالالت پوستتتی و ستترطان در موجودات زنده از جمله انستتان گردد [ .]2به طور کلی آلبیدوی ستتطج زمین تاب موقعیت جغرافیایی منطقه،
زاویه سمت الرأس خورشید (زمان در طول روز) ،ویژگی سطح ،شرایط آب و هوایی و عمق اپتیکی ذرات اتمسفر (که شاخصی است از شفافیت اتمسفر)
می باشد [.]1

1دانشجوی دکتری مهندسی عمران ،گرایش منابع آب ،دانشگاه صنعتی شریف
 2استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،گرایش منابع آب ،دانشگاه صنعتی شریف
 4استاد دانشکده مهندسی عمران ،دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
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در یک محدوده مکانی ثابت و در یک زمان مشخص در سالهای مختلف پارامترهایی مانند عرض جغرافیایی ،زاویه تابش خورشید و شرایط آب و هوایی
(با توجه به اینکه در چه فصلی از قرار داری ) تقریبا ثابت بوده و تغییر در شرایط سطح زمین تنها عامل تغییرات در آلبیدوی سطح خواهد بود .با توجه به
کاهش تراز آب در دریاچه ارومیه سطح پیکره آبی این دریاچه ،به تدریج کوچکتر و شوره زارها و زمین های بایر به جا مانده از خشک شدن دریاچه
بزرگتر شده است؛ همچنین چگالی آب دریاچه ارومیه نیز افزایش یافته است .هدف این مطالعه بررسی زمانی -مکانی اثر تغییرات تراز ،سطح و شوری
آب دریاچه بر مقدار آلبیدوی سطح آب و همچنین بررسی مقادیر آلبیدو در ناحیه خشک شده دریاچه در دومحدوده از طیف الکترومغناطیس (امواج
کوتاه و امواج ماورای بنفش) می باشد.
در توسعه مدل بیالن انرژی سطح ،مهمترین ترم تشعشعی ،ترم تابش خالص طول موج کوتاه می باشد .در مطالعات مختلف انجام گرفته روی بیالن انرژی
دریاچه ها نیز از این ترم به عنوان ترم غالب شار انرژی یاد شده است[3و .]1از این رو برآورد آلبیدو در تعیین مقدار انرژی جذب شده سطح بسیار حائز
اهمیت است .از طرفی مقادیر پیشنهادی جدول  1برای آلبیدوی آب غیر زالل محدوده نسبتاً وسیعی( از  0/15تا  )0/5را دربر می گیرد؛ بنابراین الزم است
باتوجه به وضعیت کیفیت آب دریاچه ،برآورد دقیقتری از تغییرات آلبیدو در سطح دریاچه صورت گیرد.
جدول  -1آلبیدوی سطوح مختلف []3

آلبیدو
0/25-0/15
0/6-0/15
0 /1
0/15 – 0/0
0/50 – 0/15
1/00 – 0/90
0/90 – 0/70

نوع پوشش
گیاهان زراعی
خاك فاقد پوشش
جنگل
آب زالل
آب گل آلود
برف تازه
برف کهنه

محققان مختلفی آلبیدوی طول موج کوتاه بدست آمده از تصاویر مودیس 1را با داده های زمینی مورد مقایسه قرار داده اند [ Stroeve .]6-10وNolin
در سال  2000در مطالعه ای آلبیدو ی بدست آمده از تصاویر خام مودیس را با داده های زمینی برای سطح پوشیده از برف مورد مقایسه قرار دادند .نتایج
آن ها ن شان داد که آلبیدوی ا ستخراج شده از سنجش از دور در محدوده  6%از مقادیر اندازه گیری شده قرار دارد [ Wang .]11و همکاران(،)2010
آلبیدوی مرئی وطول موج کوتاه واقعی بدست آمده از سنجنده  ،(MCD43B3) MODISنسخه  4و  5را در  18سایت در سراسر دنیا در حدفاصل
سالهای  2000تا  2007مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که نسخه  4محصول آلبیدوی سنجنده  MODISنسبت به داده های زمینی دارای نا اریب
منفی  ،0/008انحراف معیار  0/023و ضتتریب همبستتتگی  0/82می باشتتد .مقادیر ضتترایب برای نستتخه  5به ترتیب عبارتند از :اریب منفی  ،0/009انحراف
معیار  0/023و ضتتریب همبستتتگی  .]12[ 0/80در اکثر مطالعات تأیید اعتبار آلبیدو با داده های زمینی یک اریب منفی به اندازه چند صتتدم برای تصتتحیح
نتایج دادههای ماهواره ای با مقادیر اندازه گیری شده آلبیدو پیشنهاد شده است؛ که به این معنی است که آلبیدوی مستخرج از تصاویر ماهواره ای کمی
کمتر از مقادیر واقعی است.
امواج ماورای بنفش طول موج کمتر و انرژی بیشتری نسبت به نور مرئی دارند و می توانند اثر مثبت یا منفی بر سالمت انسان داشته باشند .الیه اُزن بیشتر
تشعشعات ماورای بنفش را جذب کرده ولی بخشی از این پرتو از آن عبور می کند .تشعشعات  UVبه سه دسته اصلی تقسی می شوند که الیه اُزن برخی
از آنها را جذب و برخی را عبور می دهد (جدول  2و شکل  UVC .)1که کمترین طول موج را دارا ست به طور کامل تو سط الیه اُزن جذب می شود
در حالی که  UVAبه طور کامل و بخشتتتی از  UVBکه از الیه اُزن عبور می کنند می تواند عامل ایجاد بیماری هایی از قبیل ستتترطان پوستتتت ،آب
مروارید ،اختالل در سیست ایمنی بدن و پیری زودرس پوست شود [.]2

MODIS
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جدول  -2انواع تشعشعات ماورای بنفش
محدوده طول موج

مقدار جذب توسط الیه اُزن

نام
UVA

315-400

جذب نمی شود

UVB

280-315

بخش اعظ آن جذب می شود ولی مقداری از آن نیز به سطح می رسد

UVC

100-280

جذب کامل

(نانومتر)

شکل  -1از انواع تشعشعات ماورای بنفش خورشیدیUVC ،که مضرترین آنهاست به طور کامل و بخش اعظ  UVBتوسط الیه اُزن جذب
میشود ولی تمام  UVAبه زمین می رسد.

مقدار ت شع شعات ماوارای بنفش( )UVبه ضخامت الیه اُزن ،زمان روز (موقعیت قرارگیری خور شید در آ سمان) ،زمان در سال (در ف صلهای مختلف با
توجه به موقعیت خورشید نسبت به زمین مقدار تشعشعات ماورای بنفش متفاوت است بیشترین آن در تابستان می باشد) ،عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح
زمین (با افزایش ارتفاع از ستتتطح  UVافزایش می یابد ،هر  300متر  4درصتتتد و هر  1000متر  10تا  12درصتتتد) ،میزان ابرینگی (هر چقدر مقدار ابر و
ضخامت آن بیشتر باشد مقدار  UVکمتری عبور میکند) و میزان بازتاب از سطح بستگی دارد [.]13
سطوحی مانند سطوح برفی ،ماسهای ،روسازی و آب بخشی از تابش رسیده را باز می گردانند؛ بنابراین شدت تشعشعات می تواند حتی در سایه نیز زیاد
باشد [ .]12تحقیقات  Longو همکاران در سال  2006نشان می دهد که سطحی با آلبیدوی  0/1مقدار تشعشعات ماورای بنفش را به مقدار  %3و سطحی
با آلبیدوی  0/7مقدار تشعشعات  UVرا تا  39%افزایش می دهد (جدول .]14[ )3
جدول  -3درصد افزایش شدت تشعشعات ماورای بنفش در مقادیر مختلف آلبیدوی سطح []14
آلبیدو

درصد افزایش شدت تشعشعات فرابنفش

آلبیدو

درصد افزایش شدت تشعشعات فرابنفش

0/ 1

3

0/ 6

31

0/ 2

8

0/ 7

39

0/ 3

12

0/ 8

47

0/ 4

19

0/ 9

57

0/ 5

24

1

68

در یک موقعیت مکانی ثابت و در یک زمان م شخص در سالهای مختلف پارامترهایی مانند ارتفاع از سطح زمین ،عرض جغرافیایی ،زمان در روز و سال
تغییری نمی کند .بنابراین در صتورتیکه دو روز با ابرینگی یکستان را در نظر بگیری تنها پارامتری که می تواند مقدار تشتعشتعات  UVرا تحت تاثیر قرار
دهد مقدار آلبیدو می با شد که تابعی از م شخ صات سطح ا ست .بنابراین هر گونه تغییر در نوع سطحی که پرتوی ماورای بنفش به آن می ر سد می تواند
باعث تغییر مقدار آلبیدو سطح و متعاقبا افزایش یا کاهش تشعشعات  UVشود که از نقطه نظر سالمتی حائظ اهمیت است.
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.3

منطقه مورد مطالعه و داده ها

دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچههای فوق شور جهان و بزرگترین دریاچه فوق شور خاورمیانه میبا شد که در شمال غرب ایران واق شده ا ست
[ .]15دریاچه در پرآبترین حالت خود سطحی معادل  6100کیلومتر داشته که از سال  1995به صورت پیوسته کاهش یافته است [ .]16تغییرات مساحت
دریاچه که با استفاده از نقشه عمق سنجی موسسه تحقیقات آب و تراز ثبت شده آب دریاچه از سال  2000تا  2013بدست آمده ،در شکل  2نشان داده
شده ا ست .عالوه بر تغییرات سطح دریاچه ،سطح بخش خاکی و پهنه نمکی اطراف دریاچه نیز دستخوش تغییر شده است .شکل  3م ساحت هر یک از
این بخ شها را در سال  2010 ،1975و  2013با یکدیگرمقای سه کرده ا ست .همانطور که در این شکل ن شان داده شده ،با کاهش سطح دریاچه م ساحت
زمینهای بایر و شورزارهای اطراف دریاچه زیاد شده است.
5000
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3500
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مساحت دریاچه ()km2

4500

2000

شکل  -2تغییرات سطح دریاچه از سال  2000تا  2013میالدی []17
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100
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آب
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5
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7
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نسبت مساحت به سطح دریاچه (درصد)

80

0
2013
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شکل  -3نسبت مساحت دریاچه ،پهنه خاکی و شورزارهای اطراف دریاچه به مساحت دریاچه در پر آبترین حالت (بر حسب درصد) ،در سالهای
 2010 ،1975و  2013میالدی []18

در این مطالعه به منظور استتتخراج آلبیدوی ستتطح دریاچه از محصتتوالت آلبیدو ستتنجنده  MODISاستتتفاده شتتده استتت .محصتتوالت
آلبیدوی این ستتنجنده مقدار آلبیدو را در طول موجهای مختلف و در دوحالت آستتمان ستتیاه (آلبیدو در غیاب جز پخش شتتده تابش
ر سیده به سطح) و آ سمان سفید (آلبیدو در غیاب جز م ستقی تابش ر سیده به سطح) ارائه می کند .مح صول مورد ا ستفاده در این
مطالعه  MCD43A3,B3- version5سنجنده  MODISبوده که مشخصات این محصول در جدول  4نمایش داده شده است.
جدول -4مشخصات تصاویر ماهواره ای استفاده شده جهت محاسبه آلبیدو

نام محصول

سکو

نوع رستر

دقت

دوره زمانی

MCD43A3

Combined

Tile

 500متر

 16روزه
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آلبیدوی واقعی ترکیبی از آلبیدوی آسمان سیاه و سفید می باشد که به آن آلبیدوی آسمان آبی گفته می شود .این پارامتر با استفاده
از رابطه زیر محاسبه میگردد:

() 2

𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴𝑆𝐵 × )𝐿𝑌𝐾𝑆 𝐵𝑙 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 (𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜) = 𝑆𝐾𝑌𝐿 × 𝑊𝑆 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 + (1 −
𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴 𝑆𝐵 = 𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴 𝑆𝑊 = 𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴 𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝐴

𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴 𝑆𝑊=𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴 𝑆𝐵

→

که در آن  BL Albedoآلبیدوی آستتتمان آبی SKYL ،ضتتتریب ترکیب خطی آلبیدو و  WS Albedoو  BS Albedoبه
ترتیب آلبیدوی آسمان سفید و سیاه می باشند؛ در صورتی که مقادیر آلبیدوی آسمان سفید و سیاه نزدیک به یکدیگر باشند ،میتوان
از مقادیر هر یک از آنها به جای آلبیدوی آسمان آبی استفاده نمود .بررسی تغییرات البیدوی آسمان سفید و سیاه در محدوده دریاچه
ونواحی خشتتک شتتده به جای مانده از آن حاکی از نزدیک بودن این دو پارامتر می باشتتد .بنابراین در این مطالعه از آلبیدوی آستتمان
سیاه به عنوان آلبیدوی سطح واقعی منطقه استفاده شده است.
.4

روش انجام کار
در این مطالعه تصاویر ماهواره ای جهت سنجش تغییرات آلبیدو روی محدوده دریاچه ارومیه و نواحی خشک اطراف آن به کار رفته
ا ست .در این را ستا ابتدا مح صول  16روزه ای که حداکثر مقدار آلبیدو در سال در آن اتفاق می افتد ،انتخاب شده ا ست .برای انجام
این کار مقادیر آلبیدو در چهار بازه  16روزه از سال (هر بازه به نمایندگی از یک ف صل سال) به صورت میانگین در محدوده دریاچه
و نواحی به جا مانده از خشک شدن آن به طور جداگانه محاسبه شد .نتایج نشان می دهد که دوره  16روزهای در فصل تابستان که از
روز  225آغاز شتتتده (با توجه به داشتتتتن حداکثر روزهای غیر ابری در ستتتالهای مختلف) ه در دریاچه و ه در نواحی اطراف آن
حداکثر مقدار آلبیدو را به خود اختصاص داده است (شکل  .)4در این مطالعه آلبیدوی این دوره به عنوان نمایندهای از بیشترین مقدار
آلبیدو در هر سال ،مبنای مقایسه قرار گرفته است.
خشک شده
Buffer
بخشهایzone

دریاچه ارومیه
Urmia
Lake

0.3

0.1

آلبدوی آسمان سیاه

0.2

0
Fall

summer

spring

winter

شکل  -4تغییرات مقدار آلبیدوی آسمان سیاه در فصلهای مختلف

در ادامه باتوجه به نقشه های ارتفاعسنجی و ارتفاع آب دریاچه در سالهای مخنلف ،محدوده آبی و محدوده باتالقی و خشک دریاچه
در تصاویر از یکدیگر تفکیک تا آلبیدوی سطوح آبی و سطوح خشک شده جداگانه مورد بررسی قرار گیرند .سپس با رس تغییرات
میانگین آلبیدوی ستتطح در ستتالهای مختلف در برابر تراز آب و مستتاحت دریاچه ،وجود ارتباط معنی دار بین تغییرات آلبیدو ستتطح
دریاچه با تغییر تراز و مستتاحت دریاچه و همچنین تغییرات آلبیدو در ناحیه باتالقی با تغییر مستتاحت ناحیه باتالقی بررستتی گردید .در
مرحله بعدی با توجه به داده های موجود از چگالی آب دریاچه در سال های  2000تا  ،2010اثر تغییرات چگالی آب دریاچه بر روی
آلبیدوی آب دریاچه نیز بررسی شده است.
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دهمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف
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با توجه به اینکه محصتتتول آلبیدوی ستتتنجنده  MODISدر محدوده طول موجهای فرا بنفش داده آلبیدو را ارائه نمی کند ،در این
مطالعه ابتدا دادههای آلبیدوی مرئی در محدوده مکانی مورد نظر استخراج ،سپس با استفاده از جداولی که داده های آلبیدوی مرئی را
به آلبیدوی فرابنفش مرتبط میسازند ،تغییرات آلبیدوی فرابنفش بررسی شد.
با توجه به توضیحاتی که در بخش مقدمه آورده شد ،بخشی از امواج ماورای بنفش که از الیه اُزن عبور کرده و به زمین میر سد ،در
مطالعات ستتتالمتی حائظ اهمیت استتتت .بنابراین در این مطالعه ستتتعی شتتتده تغییرات آلبیدوی امواج مرئی با میزان آلبیدوی فرابنفش
 UVAو  UVBمقایسه شود Bray .و همکاران در مطالعه ای در سال  1966محدوده تغییرات آلبیدو فرابنفش  UVAو  UVBرا
با آلبیدوی متناظر مرئی روی سطوح مختلف مقایسه کردند [ .]19نتایج این مطالعه در جدول  5آورده شده است.
جدول  -5مقایسه محدوده تغییرات آلبیدو در محدوده مرئی با ماورای بنفش در سطوح مختلف
آلبیدوی UVA

آلبیدوی UVB

سه  UVAاز کل

سه  UVBاز کل

آلبیدوی طیف

%

%

آلبیدوی % UV

آلبیدوی % UV

مرئی %

ماسه

13

9

59

41

20-30

چمن

2

2

50

50

15-25

آب

7

5

58

42

3-10

برف

94

88

52

48

50-95

نوع سطح

همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،مقدار آلبیدوی مرئی در ماسه تقریبا  %40از آلبیدوی  UVبیشتر است .در آب این دو
مقدار تقریبا در یک محدوده قرار دارند .در سبزهزار مقدار آلبیدوی مرئی  10برابر آلبیدوی ماورای بنفش بوده که نشان دهنده جذب
باالی  UVدر مناطق دارای پوشتتش گیاهی میباشتتد؛ بنابراین با داشتتتن تغییرات آلبیدو طیف مرئی و با استتتفاده از جدول  ،5امکان
تخمین مقادیر آلبیدوی فرابنفش از روی آلبیدوی طیف مرئی وجود دارد.
با توجه به توضتتیحات فوق و جدول  ، 5تغییرات آلبیدوی فرابنفش پهنه آبی مشتتابه تغییرات آلبیدوی طیف مرئی و تغییرات آلبیدوی
فرابنفش پهنه خشک شده با حدود  40درصد کاهش روندی مشابه با تغییرات آلبیدوی پهنه خشک شده دریاچه شده است .همچنین
فرض شتتتده اثری که چگالی آب روی مقدار آلبیدوی طیف مرئی دارد ،بر روی آلبیدوی فرابنفش نیز خواهد داشتتتت .به این ترتیب
تغییرات آلبیدوی فرابنفش با مقدار چگالی آب مشابه تغییرات آلبیدوی طیف مرئی خواهد بود.
در ادامه نتایج بدست آمده از بررسی تغییرات آلبیدو در محدوده امواج کوتاه و امواج فرابنفش از طیف الکترومغناطیس در دو حالت
آسمان سیاه و سفید و همچنین به تفکیک دریاچه و ناحیه به جا مانده از خشک شدن دریاچه مورد بررسی قرار می گیرد.
.5

نتایج
در این ق سمت ابتدا تغییرات مکانی و زمانی آلبیدو در سطح دریاچه و بخش خ شک شده دریاچه مورد برر سی قرار می گیرد .سپس
برای ریشتته یابی این تغییرات ،مقادیر آلبیدو در کنار مقادیر تراز ،ستتطح و دانستیته دریاچه و همچنین ستتطح دریاچه خشتتک شتتده در
سالهای مختلف رس شده و همب ستگی این پارامترها با مقادیر آلبیدو محاسبه و پارامترهای تاثیرگذار در تغییر مقادیر آلبیدو م شخص
خواهند شد.

-1-5

تغییرات مکانی آلبیدوی دریاچه و نواحی خشک شده

همانطور که در شکل  5م شاهده می شود ،مقادیر آلبیدو در نواحی میانی دریاچه که عمیق تر ا ست کمتر بوده و با نزدیک شدن به
نواحی ساحلی دریاچه ،مقادیرآلبیدو نیز افزایش مییابد .از سال  2002تا  2007آلبیدوی نیمه شمالی تغییر زیادی نداشته ،اما آلبیدوی
نیمه جنوبی در ق سمت جنوب و جنوب شرق آن افزایش پیدا کرده ا ست .از سال  2007تا سال  2013تغییرات آلبیدو در هر دو نیمه
شتتمالی و جنوبی به وضتتوح شتتدت گرفته و مشتتاهده میشتتود که در ستتال  2013آلبیدوی نیمه جنوبی دریاچه در همه نواحی از 0/16
تجاوز کرده است.
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شکل  -5تغییرات مکانی  -زمانی آلبیدوی طول موج کوتاه آسمان سیاه دریاچه ارومیه

تغییرات مکانی آلبیدو در پهنه خشتتتک شتتتده اطراف دریاچه با توجه به کاربری زمین تغییر می کند [ .]17همانطور که در شتتتکل 6
م شاهده می شود ،مقادیر آلبیدو در شوره زارهای دور دریاچه (با رنگ آبی کمرنگ م شخص شده اند) بی شترین مقدار و با دور شدن
از ساحل دریاچه و در نواحی که بیشتر از زمین بایر تشکیل شدهاند ،مقدار آلبیدو نیز کاهش مییابد.

شکل  -6تغییرات آلبیدو در نواحی خشک شده اطراف دریاچه در سال ( 2013نقشه سمت راست :نوع کاربری زمین در نواحی اطراف دریاچه،
نقشه سمت چپ :مقدار آلبیدو آسمان سیاه در نواحی به جا مانده از خشک شدن دریاچه)
-2-5

تغییرات زمانی آلبیدوی دریاچه و مساحت آن

در شکل  7تغییرات آلبیدو ی آ سمان سیاه سطح دریاچه و م ساحت آن را در سالهای  2002تا  2013به طور همزمان ن شان داده شده
است .همانطور که در این نمودار مشخص است ،به طور کلی با کاهش سطح دریاچه میزان آلبیدوی سطح آب آن افزایش یافته است.
عالوه بر این مو ضوع با مقای سه نمودار ها می توان دریافت که نرخ ر شد مقدار آلبیدو از سال  2007به بعد ن سبت به سالهای گذ شته
افزایش داشته و این اتفاق زمانی رخ داده که تراز آب دریاچه از  1273متر پایین تر رفته است.
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دهمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف
 ۳۰و  ۳۱فروردین ۱۳9۶

شکل  -7تغییرات زمانی مساحت دریاچه ارومیه و میزان آلبیدو آسمان سیاه برای روز 225
 -3-5تغییرات زمانی آلبیدوی طیف فرابنفش در سطح دریاچه

همانطور که در بخش ( 4روش انجام کار) توضتتیح داده شتتد ،مقدار آلبیدوی فرابنفش در پهنه آبی تقریبا مشتتابه آلبیدوی طیف مرئی
می باشد؛ بنابراین نمودار تغییرات آلبیدوی طیف مرئی را میتوان برای طیف فرابنفش نیز در نظر گرفت .بر این اساس مقدار آلبیدوی
آ سمان سیاه محدوده دریاچه تا سال  2007تقریبا تغییر مح سو سی ندا شته ،ولی از سال  2007تا  2013به طور پیو سته افزایش یافته به
طوری که در سال  2013مقدار آن تقریبا  3برابر مقدار سال  2007شده ا ست ( شکل  .)8با افزایش ت شع شات فرابنفش تا بیش از 10
درصد (جدول  ،)3مخاطراتی برای سالمتی ساکنین حاشیه دریاچه ایجاد شده است.
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شکل  -8تغییرات زمانی آلبیدوی آسمان سیاه طیف مرئی و مساحت دریاچه ارومیه برای روز  225هر سال
 -4-5همبستگی آلبیدو با تراز و کیفیت آب دریاچه

همانطور که در شکل  9ن شان داده شده ا ست ،با کاهش ارتفاع آب میزان آلبیدوی آن با روندی خطی افزایش مییابد .این افزایش
آلبیدو می تواند ناشتتی از کاهش مستتاحت دریاچه یا افزایش شتتوری آب دریاچه باشتتد .عمق پهنه آبی که خورشتتید به آن میتابد نیز
ممکن است روی میزان آلبیدو تاثیر گذار باشد که این مساله نیز در ادامه بررسی می شود .در شکل  9میزان تغییرات آلبیدو با توجه به
تغییرات مساحت و تراز دریاچه رس و مقدارهمبستگی با هر پارامتر دریاچه محاسبه شده است .مطابق این نمودار با افزایش سطح و
تراز آب در دریاچه میزان آلبیدو کاهش می یابد.
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شکل  -9تغییرات تراز آب و مساحت دریاچه ارومیه در مقابل میزان آلبیدو آسمان سیاه برای روز  225سالهای  2002تا 2013
 -4-5همبستگی آلبیدو با میانگین چگالی آب دریاچه

نمونهگیریهای انجام شده روی آب دریاچه ارومیه نشان میدهند که تغییرات چگالی آب دریاچه بین سال های  2002تا  2010مطابق
جدول  6بوده است [.]20
جدول  -6چگالی آب دریاچه ارومیه در سالهای  2001تا  2010میالدی (کیلوگرم بر متر مکعب)
سال

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

چگالی ()kg/m2

1309/01

1322/61

1298/59

1323/41

1325/93

1328/96

1329/89

1335/61

1346/63

1359/20

نمودار چگالی آب دریاچه در مقابل آلبیدو WSAو  BSAدر شکل  10ر س شده ا ست .م شاهده می شود با افزایش چگالی آب
دریاچه ،آلبیدو ستتتطح آن نیز افزایش یافته استتتت .اما از آنجایی که تراز آب نیز افت کرده و عمق آب ک شتتتده نمیتوان با قطعیت
استنباط کرد که این افزایش آلبیدو به علت افزایش غلظت آب دریاچه بوده است.

.6

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشتتان می دهد ،محدوده تغییرات آلبیدوی ستتطح دریاچه ارومیه از  0/02تا  0/16طی ستتال های مختلف متغیر بوده
استتتت .به لحاظ تغییرات مکانی ،آلبیدوی ستتتطح دریاچه با افزایش عمق از نواحی ستتتاحلی به طرف نواحی مرکزی کاهش مییابد.
همچنین در محدوده خشک شده اطراف دریاچه ،شورهزارها آلبیدوی بیشتری نسبت به زمینهای بایر دارند .مقایسه تغییرات آلبیدو با
تراز چگالی آب دریاچه ن شان دهنده وجود همب ستگی معکو سی بین تراز آب دریاچه و میانگین آلبیدوی سطح و همب ستگی م ستقی
بین چگالی آب دریاچه و میانگین آلبیدو آن میباشتتد .شتتیب رابطه آلبیدو -چگالی نشتتان می دهد که تغییر اندکی در میزان چگالی
میتواند آلبیدوی آب را به شتتدت تغییر دهد؛ اگرچه همبستتتگی موجود بین تراز و آلبیدو بیشتتتر از چگالی آب دریاچه و آلبیدو می
باشد.
بررسی تغییرات زمانی آلبیدو طول موج کوتاه و فرابنفش در محدوده دریاچه و نواحی خشک شده اطراف آن نشان می دهد از سال
 2007تا  2013آلبیدوی ستتطح آب دریاچه  4برابر و آلبیدوی کل محدوده دریاچه و نواحی خشتتک شتتده اطراف دریاچه  2/5برابر
شده است .از طرفی مقدار آلبیدوی فرابنفش با نصف شدن سطح دریاچه سه برابر شده است.
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) تغییر در مقدار آلبیدو ارتباط م ستقی با تغییر در مقدار ت شع شعات ماورای بنفش دارد؛ بنابراین تبدیل شدن پهنه2( با توجه به جدول
 نکته.) مقدار کلی تشعشعات ماورای بنفش را نیز افزایش داده است6  با افزایش مقدار آلبیدو (جدول،آبی به شورهزار و ماسه خشک
 درUV  مقدار اندك آن در مناطق دارای پوشتتتش گیاهی مانند چمنزارهاستتتت (آلبیدوی،قابل توجه در مورد آلبیدوی فرابنفش
)) بنابراین بررسی و مدیریت5  میباشد (جدول%2  در حالیکه آلبیدوی چمنزار در حدود، درصد است12 سطوح ماسهای در حدود
.پوشش گیاهی در نواحی خشک شده از اهمیت زیادی برخوردار است
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