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چکیده
دمای سـطح زمین برای انواع وسیعی از مطالعات علمی از اقلیمشناسـی و هواشناسـی تا هیدرولوژی ،بومشناسی ،زمینشناسی،
علوم پزشکی ،طراحی و بهسازی شبکه حمل و نقل و مکانیابی آتشسوزیها مورد نیاز است پژوهش حاضر باهدف بررسی سنجش
دمای سطح زمین با استفاده از زمینآمار و تکنیک سیستم اطالعات جغرافیایی در استان یزد میباشد،روشکار در این پژوهش به
این شیوه میباشد که ابتدا دادههای هواشناسی ( 8ایستگاه) با دوره زمانی 20ساله( 1377تا  )1397به صورت ماهانه دریافت و در
ادامه برای ارزیابی دمای سطحزمین معادله رگرسیون برای هر ماه تهیه شد سپس از ابزار  Rastercalculatorبرای تجزیه
تحلیل داده ها استفاده گردید در پایان برای اختالف نوسانات تمام ماه ها از ابزار  Cellstatisticsبهره گرفته شد نرم افزارهای
استفاده شده در این تحقیق عبارتند از ArcGis :و  Excelمیباشند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماه های
سال ماه(ژوئن-ژوئیه_اوت) نسبت به سایر ماه ها از نوسان دمایی باالیی برخوردار است این نوسانات مریوط به شهرستانهای طبس،
بهاباد ،اردکان ،بافق ،میبد و یزد است.
واژهگان کلیدی :استان یزد ،دمای سطح زمین ،زمینآمار ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مدل رقومی ارتفاعی.
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مقدمه
دما یکی از ویژگیهای اولیه و اساسی سیاره زمین است که بدون داشتن تماس فیزیکی با سطح آن قابلاندازهگیری است .دما
بهعنوان مؤلفهای است که در تمامی مقیاسها مورداستفاده است .برای مطالعات بیالن انرژی ،آتشفشانها ،زلزله ،جزایر حرارتی
شهری ،فعالیتهای زمینگرمایی ،تبخیر و تعرق و غیره قابلاستفاده است .افزایش رشد جمعیت و رشد سریع صنعتی یکی از دالیل
اصلی تغییرات آب و هوایی در جهان است امروزه مهمترین مشکل در مناطق شهری ،افزایش درجه حرارت سطح زمین به دلیل
دگرگونیهای به وجود آمده در سطوح طبیعی است ،که در اثر آن پوششگیاهی طبیعی حذفشده و با سطوح غیرقابل نفوذ ،ازجمله
سنگ ،آسفالت ،سیمان و ، ...جایگزین شده است(ملکپور و طالعی .)29:1390،یکی از عناصر مهم در مطالعه محیط حرارتی شهرها
دمای سطح زمین است جهت مطالعهی دمای سطح شهرها مدلهای عددی و فیزیکی پیشرفتهای توسعه دادهشده است مدلهای
نامبرده شامل بیالن انرژی ،آزمایشگاهی ،گاوسین و شبیهسازیهای دیگر هستند (صادقینیا و همکاران .)69:1392،اجسام بسته به
دما و خصوصیات فیزیکی که دارند از خود انرژی تابشی گسیل مینمایند و بهصورت ایدئال یک جسم سیاه حداکثر انرژی تابشی
ممکن را به ازای دمای مشخص از خود گسیل مینماید مطابق با قانون پالنک گسیل انرژی از یک جسم سیاه تابع دمای فیزیکی
جسم ،طولموج و سرعت سیر نور در خالء میباشد و بهطور تجمعی در تمام طیف امواج الکترومغناطیسی ،کل انرژی گسیل یافته از
جسم سیاه از قانون استفان بولتزمن  -پیروی مینماید اکثر اجسام در طبیعت رفتاری مغایر با اجسام سیاه دارند و انرژی تابشی
کمتری نسبت به جسم سیاه از خود گسیل مینمایند و تنها در یک طولموج خاص ،حداکثر تابش را تولید میکنند .نسبت انرژی
گسیل یافته از این اجسام نسبت به جسم سیاه با کمیتی به نام گسیلندگی جسم معرفی میشود البته باید به این میزان انرژی
گسیلشده از اجسام طبیعی ،به مقدار انرژی تابشی بازتاب شده از آنها که دارای منشأ خارجی است را نیز افزود (دانشکار آراسته و
همکاران .)68:1390،در سالهای اخیر با توسعه فناوری سنجشازدور دمای سطح زمین برای یک منطقه وسیع ،با دقت باالیی
قابلمحاسبه شده است(جهانبخش و همکاران .)20:1390،دمای هوا و سطوح موجود در شهر گرمتر از حاشیهی شهر است که این به
دلیل جایگزینی پوشش گیاهی طبیعی با مواد بدون تبخیر و غیرمتخلخل مواد شهری است که قابلیت باالیی در نگهداری گرما و
انعکاس کم تابش خورشیدی دارند .تنها بخشی از اشعه خورشید بهطور مستقیم باعث گرمای محیط میشود بقیه جذب ساختارهای
پیچیده شهری میشود و غیرمستقیم باعث گرم شدن محیط میشود .مشخصشده که شهرهایی با جمعیت یکمیلیون یا بیشترºc ،
 1 – 3اتمسفر گرمتری نسبت به مناطق روستایی اطراف دارند .اگرچه این اختالف دما در بیشتر مواقع 11تا  12 ºcاندازهگیری شده
است ( .)Andrew Farina،2012با توجه به مباحث مذکور ،پژوهش حاضر باهدف سنجش دمای سطح زمین با استفاده از
زمینآمار و تکنیک سیستم اطالعات جغرافیایی در استان یزد میباشد .اهمیت دمای هوا در سطوح محلی و منطقهای و در رابطه با
آمایش سرزمین روز به روز در حال افزایش است در محدوده شهرها که با رشد سریع جمعیت و توسعه صنعتی روبرو هستند مشکالت
آلودگی و تغییر عوامل جوی نیز در آنها بیشتراست .پدیدههایی از قبیل افزایش دما همراه با آلودگی هوا ،پدیده وارونگی و پدیده مه
دود ازجمله مشکالت زیستمحیطی هستند که در محدوده شهرهای بزرگ به چشم میخورند این مسئله با توجه به موقعیت اقلیمی
گرم و خشک بیابانی استان یزد و به دلیل بارش اندک ،نوسان شدید درجه حرارت ،تبخیر شدید ،پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی
و نامساعد بودن خاک ،در کانون توجه قرارگرفته است .چراکه این مسئله ،درصد زیادی از مساحت این استان را با فقدان پوشش
گیاهی ،گسترش کویر ،حرکت تپههای شنی و ایجاد توفانهای سیاه روبرو ساخته است.

سنجش دمای سطح زمین با استفاده از زمینآمار و تکنیک سیستم اطالعات جغرافیایی .......بدراق نژاد و همکاران

دمای هوای نزدیک سطح زمین و دمای سطح زمین  1از متغیرهای کلیدی در مطالعات هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی و اقلیمی بوده
و بسیاری از فرآیندهای سطح زمینی مانند فتوسنتز ،تنفس ،تبخیر توسط دمای هوا تنظیم میشوند .در این راستا آگاهی از تغییرات
مکانی دمای هوا در مقیاسهای وسیع جهت انجام مطالعات و بررسیهای اقلیمی ،هواشناسی ،هیدرولوژیکی الزم به نظر میرسد.
ازجمله روشهای مرسوم جهت بررسی تغییرات مکانی دمای هوا ،استفاده از روشهای رگرسیون و درونیابی (ازجمله کریجینگ)
است .بررسی نتایج حاصل از روشهای بیانشده حاکی از محدودیت روشهای مورداستفاده در پایش تغییرات مکانی دمای هواست
چراکه این روشها بیشتر در مناطق با وسعت کم و هموار (عدم تغییرات ارتفاعی) از کارایی قابلتوجهی برخوردار هستند واضح است
که در بررسی دمای هوا در مقیاسهای وسیع عوامل دیگری مانند پوششگیاهی ،تغییرات کاربری اراضی ...،دخیل هستند .بنابراین
تکنیک سنجشازدور بهعلت جمعآوری دادههای مکانی در مقیاس وسیع ،قابلیت تکرار اخذ دادههای ماهوارهای به فاصله زمانی چند
ساعت تا چند روز در طول ماه یا سال بروز بودن دادهها از توانایی چشمگیری در استفاده از اطالعات حاصل جهت تفسیر پدیدههای
زمینی در مقیاس زمانی و مکانی باال ،برخوردار است یکی از کاربردیترین شاخصهای گیاهی منتج از تصاویر ماهوارهای جهت
بررسی وضعیت پوشش گیاهی ،شاخص  2 Normalized Difference Vegetation Indexاست ( Tucker, C.J.
.)and B.Y. Choudhury, 1987
مدلهای رقومی ارتفاعی ) (DEMدر ابتدا برای ذخیره سازی اطالعات در باره ارتفاع و نمایش سه بعدی سطح زمین ابداع شد اما
امروزه از مدل رقومی ارتفاع در تهیه بسیاری از نقشه ها ،اطالعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل های مرتبط با زمین استفاده میشود
که خالصه ای از کاربردهای  DEMبه شرح زیر است:
پدیده های سطح زمین در حالت واقعی به صورت سه بعدی دیده می شوند لذا شبیه سازی چشم اندازهای سطح زمین از اهداف مهم
مدلهای سه بعدی است .در این راستا از مدل های رقومی ارتفاع به عنوان پس زمینه برای نمایش سایر منابع اطالعاتی مانند پوشش
جنگلی ،کاربری زمین و پوشش گیاهی استخراج شده از عکس هوایی یا تصاویر ماهواره ،استفاده می شوند.
➢ چون مدلهای ارتفاعی دارای سه بعد طول  ،عرض و ارتفاع میباشد لذا امکان محاسبات مربوط به حجم فراهم است
بنابراین از این مدل ها در محاسبات حجم آب دریاجه ها ،حجم رسوب ذخیره شده یا از دست رفته ،حجم عملیات خاکی
به منظور تخمین زدن میزان خاک برداری و خاک ریزی در طول مسیر راهسازی و غیره استفاده میشود.
➢ چون توابع شیب و جهت آن در  GISبر اساس مدلهای ارتفاعی محاسبه میشود .لذا حرکت بعضی از پدیده ها تابع این
عامل هستند مانند آبهای سطحی زمین ،حرکتهای دامنه ای ،مسیر حرکت سیالب لذا مدلهای سه بعدی در مطالعه این
پدیده ها کاربرد زیادی دارد.
➢ پدیده های سطح زمین در هنگام روز تحت تاًثیر حرکت ظاهری خورشید می باشند لذا تفاوت هایی که آفتاب و سایه یا
جهت تابش نور خورشید در پدیدهها ایجاد می کند ،با این مدلها قابل مطالعه است.
➢ مدل های رقومی ارتفاع در تحلیل های مشاهده ای کاربردهای ویژه ای دارد از جمله :از یک نقطه و یک زاویه بخصوص
چه عوارضی و چگونه دیده خواهند شد ،در مسیری مشخص کدام عوارض قابل رویت خواهند بود.

. Land Surface Temperature LST
 . 2پوشش گیاهی
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پیشینه تحقیق
امینی و همکاران ( ،)1393در پژوهش به کمک سنجشازدور تراکم و پراکنش مکانی پوشش گیاهی و دمای پوشش سطح زمین
در استان همدان را موردبررسی قراردادند ابتدا با پیشپردازش اطالعات  12تصویر ماهوارهای ضریب بازتاب پوشش سطح زمین و
ضریب تابش پوشش سطح زمین در باندهای مختلف به دست آمد و شاخص گیاهی  NDVIتعیینشده تراکم و پراکنش پوشش
گیاهی و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال برآورد گردید نتایج نشان داد که دمای سطح زمین برآورده شده از اطالعات
سنجشازدور مطابقت قابل قبولی با آمار ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی دارد که بین مقادیر دمای پوشش سطح برآورد شده و
اندازهگیری شده اختالف معنیداری مشاهده نمیشود .در تحقیق دیگری طبری و همکاران ( ،) 1391رونـد تبخیـر و تعـرق گیاه
مرجع برای  20ایستگاه سینوپتیک واقع در غرب کشور را بررسی نمودند .نتایج آن ها نشان داد کـه تبخیـر و تعـرق مرجـع از
رونـدهـای افزایشی و کاهشی برخوردار بوده که در  70درصـد ایسـتگاههـا رونـدتبخیر و تعرق در مقیاس ساالنه افزایشی بوده و
همچنین رونـدهـای افزایشـی بیشتر در فصول زمستان و تابستان اتفاق افتاده است.حمزه و همکاران( )1397در تحقیقی تحت عنوان
مدلسازی ارتباط دمای سطح زمین ،شرایط توپوگرافی ،و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست  8به این نتیجه
رسیدهاند که ارتفاع با دمای سطح دارای ارتباط معکوس است .پارامترهای شیب و جهت شیب در مدلسازی دمای سطح تأثیرگذارند.
در بررسی ارتباط سطح و شرایط توپوگرافی ،با درنظرگرفتن همزمان دو متغیر ارتفاع و شیب در جهت شیبهای خاص ،بهعنوان متغیر
مستقل ،ارتباط قویتر شده است .همچنین ،با اضافهکردن پارامتر شاخص پوشش گیاهی به پارامترهای مستقل ،ضریب تعیین ارتباط
باالتر رفته است .رابطههای بهدستآمده در سطح معناداری 95درصد بررسی و آمارة  tحاصلشده برای ضرایب رابطهها معناداربودن
ارتباط را تأیید کردهاند .حمزیـییـزد و همکاران ( ) 1391بـرای  33ایستگاه سینوپتیک کشـور در دو دوره آمـاری بلندمـدت (40
سـاله) و کوتاهمدت ( 20ساله) صورت گرفته است .نتایج حاکی از آن است که در دوره آماری  40ساله ،بهطـور میـانگین  38درصـد
از ایسـتگاههـا دارای روند مثبت و  62درصد دارای روند منفـی و در دوره آمـاری  20ساله 62/5 ،درصد ایسـتگاه دارای رونـد مثبـت
و  37/5درصـد دارای روند منفی بوده اند که با کاهش طول دوره آماری از سطوح دارای روند منفی کاسته شده و به سطوح دارای
روند مثبت افزودهشده است .اکبری و همکاران ( ،)1390به کمک سنجشازدور ،تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی را در شرایط اقلیمی
مختلف برآورد کردند و نتیجه گرفتند که میزان تبخیر و تعرق در سال کم بارش به بیشترین میزان رسیده است .با مقایسه نتایج تبخیر
و تعرق بهدستآمده از روش سنجشازدور با دو روش برآورد تبخیر-تعرق (هارگریوز و پنمن مانتیث) در هرسال مشاهده شد که نتایج
بهدستآمده از روش سنجشازدور باریشه میانگین مربعات خطاها  0/67و میانگین خطای مطلق 0/4مطابقت خوبی با برآوردهای
حاصل از روشهای محاسباتی دارد که نشاندهنده امکان استفاده از تکنیک سنجشازدور برای تخمین تبخیر و تعرق مکانی در
سطوح مختلف مزرعه و شبکههای آبیاری میباشد.
راجش واری و مانی ( ،) 2014به برآورد سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر لندست هشت پرداختند و صحت
این روش را مورد ارزیابی قراردادند و مقدار Root-mean-square deviation1را برای کار K0.9محاسبه نمودند .آفر و
ایت آل( )2014در پژوهشی با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر لندست هشت برآورد کردهاند که ریشه مربعات خطا Land
 Surface Temperature2را 0.93درجه سانتیگراد برآورد نمودهاند .استیل و همکاران (  ) 2014برای کم کردن اثرات سیل
رودخانه دویس در شمالشرقی ایالت داکوتای شرقی آمریکا از الگوریتم سنجشازدور سبال و دادههای کاربری اراضی و پیمایش
. 1خطای جذر میانگین مربعات
 . 2دمای سطح زمین
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زمینی استفاده کردند .اختالف  17و  41میلیمتر تبخیر و تعرق محاسبهشده پنبه و گندم با سبال و دادههای اندازهگیری شده در طول
فصل کشت نشان میدهد که میتوان برای کاهش اثرات سیل و مدیریت منابع آب نیز از الگوریتم سبال استفاده نمود .پاپاداوید و
همکاران )  ( 2013الگوریتم CYSEBAL1را بر اساس الگوریتم سبال ،دادههای هواشناسی و خاک محلی برای دهکده ماندریا از
بخش پافوس قبرس محاسبه نمودند و این الگوریتم را با الگوریتم سبال که بر اساس معادالت تجربی تعیینشده بود و همچنین
روش پنمن مانتیث بهعنوان مرجع مقایسه نمودند .آنها از تصاویر برای مشخص کردن  ETM+و لندست هفت  TM2لندست پنج
پارامترهای مدل سبال استفاده نمودند .بندیوپدهایی و همکاران ( )1390در بررسی روند تبخیر و تعـرق گیـاه مرجع در کشور هند ،بـا
اسـتفاده از آزمـون مـن-کنـدال و آمـار  133ایستگاه در دوره آماری  1971تا ،2002وجود روند کاهشی در منطقـه موردمطالعه را
تعیین کردند .آنها دلیل این کاهش را افزایش معنیدار رطوبت نسبی و همچنین کاهش سرعت باد بیان داشتند .روند تبخیر و عوامل
تأثیرگذار بر آن در کانادا نشاندهنده روند کاهشـی تبخیـر در فصل گرم (ماههای اکتبر ،اوت ،ژوئن و ژوئیه) و روند کاهشی سـرعت
باد بود .در تحقیق دیگـری گاربچـت و همکـاران ( ) 2013در کشـور آمریکا رونـد بارنـدگی ،جریـان سـیالبی و تبخیـر و تعـرق را
بررسـی نمودند .آنها نشان دادند که در دو دهه اخیر در قرن بیستم ،افـزایش بارندگی اثر قابلتوجهی برافزایش میـزان جریـان
سـیالبی داشـته و همچنین باعث افزایش کمتر میزان تبخیرتعرق شده است .مرلین  3و همکاران ( ،)2010طی تحقیقی در استرالیا
روش تجربی را برای افزایش توان تفکیک زمینی دمای سطح زمین در تصاویر  ASTERارائه نمودند .در این روش رابطه تجربی
بین دمای سطح و جزء پوشش گیاهی در دو کشت آبی که گیاهان آن مسن بودند تولیدشده است .آگام 4و همکاران)2009( ،
کوستاس 5و همکاران ) ،(2012در تحقیقی با استفاده از شاخصهای گیاهی ،اثرات زیانبار تغییرات پوشش و کاربری سطح زمین بر
روی دمای سطح زمین از سه تصویر سنجنده  TMو  +ETMبررسی گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که تغییر کاربری زمین
یک عامل مهم برای افزایش دمای سطح زمین است .همچنین نتایج این بررسی نشاندهنده درجه حرارت باال در مناطق با پوشش
گیاهی پراکنده و درجه حرارت پایین در مناطق با پوشش گیاهی متراکم بود .شرایط جوی در برنامهریزی توسعه و انجام بسیاری از
طرحها و پروژه های مربوط به آینده و روند وقوع وضعیت هواشناسی درگذشته تأثیرگذار است پس الزم است تا متغیرهای مختلف
هواشناسی بهمنظور تصمیمگیری و پیشبینی رفتار ا قلیمی منطقه مورد تجزیه تحلیل و ارزیابی قرار گیرند به عبارتی پیشبینی
چگونگی وقوع یک پدیده در آینده به تجزیه تحلیل داده های مربوط به آن پدیده درگذشته ارتباط دارد توسعه دادههای کمی در
اقلیمشناسی باعث شده است که روشها و فنون تجزیه تحلیل آماری روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شود بهطوریکه امروزه
می توان گفت که تقریباً هیچ نوع مطالعه اقلیمی وجود ندارد که در آن از یک روش آماری استفاده نشود .درنهایت با توجه به
پژوهشهای اشارهشده در این بخش که در زمینهی تحقیق حاضر انجامگرفته میتوان اینگونه بیان نمود که تفاوت پژوهش حاضر
در این مقوله میباشد که این پژوهش عالوه بر بررسی معیارهای موردسنجش قرارگرفته شده در پژوهشهای پیشین به سنجش
شاخص دمای سطح زمین در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمینآمار در محیط( )ArcGisپرداخته همچنین در این
پژوهش از دادههای  20ساله دما و بارش بهره گرفتهشده است در پایان پژوهشهای پیشین به ما در راستای رسیدن به اهداف
پژوهش این یاری را نمودهاند که بهخوبی مسائل مرتبط با تغییرات محیطی را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنیم.

 . 1الگوریتم  SEBALاز معادالت بیالن انرژی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای
 . 2سنجندههای نصب شده بر روی ماهواره

5 . Merlin
4 . Agam
5 . Kustas
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منطقه موردمطالعه
استان یزد در مرکز ایران بین عرضهای جغرافیایی  29درجه و  48دقیقه تا  33درجه و  30دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52
درجه و  45دقیقه تا  56درجه و  30دقیقه شرقی از نصفالنهار مبدأ قرارگرفته است این استان از شمال و غرب به استان اصفهان ،از
شمال شرقی به استان خ راسان ،از جنوب غربی به استان فارسی و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود میشود استان یزد با
 120000کیلومترمربع وسعت در مرکز ایران قرار دارد و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری،دارای هفت شهرستان به نامهای ابرکوه،
اردکان ،بافق ،تفت ،مهریز ،میبد و یزد است .استان یزد در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران واقعشده و از پستیوبلندی و چالهها و
کفههای کویریمتعددی تشکیلشده است .خشکی اقلیمی استان یزد ،دو علت اساسی و عمده دارد  :یکی این که روی کمربند خشک
جهانی قرار دارد و دیگر آنکه از دریاهای آزاد عمان و خلیجفارس و دریاچههای داخلی و بادهای رطوبتزای دریایی دور است .عامل
مهم اعتدال نسبی آب و هوای یزد ،که قابلیت زیست نسبتاً مناسبی به آن بخشیده است ،ارتفاعاتی است که بیشتر به صورت موضعی
مؤثراند و این امر باعث شده است مناطقی که در ارتفاعات بیش از  2500متر قرار دارند از اعتدال و رطوبت بیشتری نسبت به
دشتهای یزد و اردکان برخوردار باشند .این ناهمواریها مشتمل بر تپههای پای کوهی ،دشتها ،بیابانها ،نواحی کویری و تپههای
ماسهای است جمعیت استان یزد در حال حاضر بالغبر  890000نفر است که  4/1در صد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص
میدهد از کل جمعیت استان  78در صد را جمعیت شهری و  22در صد را جمعیت روستایی تشکیل میدهد به دلیل وجود بیابانها و
کویرهای وسیع تراکم جمعیت در سطح استان کم است(سازمان هواشناسی کشور.)1395،

شکل  .1نقشه منطقه موردمطالعه
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داده ها و روش پژوهش
تحقیق حاضر پیرامون شناسایی ناهنجاریهای دمایی بهعنوان یک مخاطره اقلیمی میباشد بنابراین از نوع مطالعات کاربردی با
تأکید بر روشهای کمی است روشکار در این پژوهش به این شیوه میباشد که ابتدا دادههای هواشناسی 8ایستگاه(جدول شماره)1
با دوره زمانی 20ساله( 1377تا  )1397به صورت ماهانه دریافت و در ادامه برای ارزیابی دمای سطحزمین معادالت رگرسیونی مربوط
به هرماه از دادههای هواشناسی استخراج سپس این معادالت در مدل رقومی ارتفاعی ضرب گردید تا دمای مربوط به هرماه از سال
به دست آید سپس از ابزار  Rastercalculatorبرای تجزیه تحلیل دادهها استفاده گردید در پایان برای اختالف نوسانات تمام
ماه ها از ابزار  Cellstatisticsبهره گرفته شد نرم افزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از ArcGis :و  Excelمیباشند.
دلیل استفاده از مدل رقومی ارتفاعی یا همان ،1 DEMدر واقع یک رستری در  ArcGisمیباشند که هر سلول آن داراری مقدار
(Value) Zیا ارتفاع میباشد .بنابراین دادههای ، DEMفا یلی است شامل ارتفاع در ناحیه بخصوص و در یک شبکه منظم بر
روی سطح برهنه زمین هرچه این شبکه دارای سلول های کوچکتری باشد DEM ،ایجاد شده جزئیات بیشتری از پستی و بلندی
های سطح زمبن را مشخص می کند مدل های ارتفاعی که تبیین رقومی از تغییرات پیوسته مربوط به پستی و بلندیها میباشند.
(قهره وردی تالی .)91 :1385،اختالف ارتفاع و دما خود دلیل بر تغییرات فصلی بارش و گرمتر شدن دمای سطح زمین میتواند باشد.
جدول  .1اسامی ایستگاههای موردمطالعه ،موقعیت جغرافیایی و ارتفاع آنها

عرض جغرافیایی
6.33
6.31
43.32
033.33
9.31
88.30
5.30
3.31

طول جغرافیایی
916.56
47.55
61.53
55.55
28.54
25.55
25.54
1.54

نام ایستگاهها
طبس
بافق
عقدا
رباط پشت بادام
یزد
انار
مروست
کاریز

دمای سطح زمین شدیدا از لحاظ زمانی و مکانی متغیر است و عوامل بسیار زیادی بر روی آن تاثیر گذار هستند .جذب و تابش
انرژی به سطح هر پدیده ای بر روی دمای آن تاثیر گذار است .بر همین اساس استفاده از مدل های رقومی زمین برای حذف اثر
توپوگرافی برای برآورد دما ضرروری است .البته این ضرورت برای مناطق مسطح صادق نیست .به عبارت دیگر عموما در نواحی
کوهستانی و مکان هایی که توپوگرافی ناهمواری دارند از این مدل ها استفاده میشود .در شکل شماره 2فلوچارت مراحل انجام کار
در فرایند پژوهش نشان داده شده است.

1 . Digital Elevation Model
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شکل  .2فلوچارت مراحل انجام کار

یافتهها و بحث
بر اساس جدول شماره 2روابط رگرسیونی(خطی) بین پارامترهای هواشناسی و ارتفاعی در ماههای مختلف سال ارائه گردیده-
اند.همانطور که مالحظه می گردد بیشترین ضریب همبستگی خطی بین دمای سطح زمین و پارامتر ارتفاع مربوط به ماه-
های(می،ژوئن،ژوئیه،اوت و اکتبر) با R2=95/0%و کمترین ضریب همبستگی مربوط به ماه دسامبر است .بیشتر بودن ضریب
R2نشاندهنده همبستگی بهتر و باالتر بین دمای سطح زمین است .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که باوجود همبستگی بین ارتفاع
و دمای سطح زمین ،دمای سطحی خاک نیز به دلیل کاهش دمای هوا ،با افزایش ارتفاع کاهش مییابد.

R2
0.79
0.81
0.83
0.85
0.95
0.95
0.95
0.95
0.91
0.95
0.93
0.48
0.15

جدول  .2معادالت رگرسیونی
معادالت رگرسیونی
y = -0.0069x + 32.666
y = -0.0069x + 36.309
y = -0.007x + 42.305
y = -0.0077x + 45.237
y = -0.0082x + 50.857
y = -0.0078x + 53.783
y = -0.0076x + 54.601
y = -0.0085x + 54.86
y = -0.0076x + 49.861
y = -0.0078x + 45.633
y = -0.0067x + 38.555
y = -0.0045x + 31.163
y = 0.0196x + 52.564

ماه های سال
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
بارش
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ارزیابی پارامترهای حاصلشده از معادالت رگرسیونی بهدستآمده از دادههای  20ساله دمای استان یزد و ارتباط آن با مدل
رقومی ارتفاعی نشان میدهد که نقاطی که دارای ارتفاع زیاد از سطح میباشند نوسان دمایی آنها در حدود بین 0تا 37در جه
سانتیگراد متغیر میباشد که بیشینه دمای آن در  6ماه نخست سال مربوط به ماه ژوئن میباشد کمینه دمای آن مربوط به ماه ژانویه
میباشد درواقع دمای  37درجه برای ارتفاعات باال خود نشاندهنده دمای باالی نقاط پست و کم ارتفاع میباشد که عرصههای
باالیی را هم تحت تأثیر خود قرار داده ممکن است دلیل آن عدم بیتوجهی به چرخه زیستگاهی منطقه باشد یا اینکه دو علت اساسی
و عمده دارد  :یکی اینکه روی کمربند خشک جهانی قرار دارد و دیگر آنکه از دریاهای آزاد عمان و خلیجفارس و دریاچههای داخلی
و بادهای رطوبتزای دریایی دور است عامل مهم اعتدال نسبی آبوهوای یزد ،که قابلیت زیست نسبتاً مناسبی به آن بخشیده است،
ارتفاعاتی است که بیشتر به صورت موضعی مؤثرند و این امر باعث شده است مناطقی که در ارتفاعات بیش از  2500متر قرار دارند
از اعتدال و رطوبت بیشتری نسبت به دشتهای یزد و اردکان برخوردار باشند در بررسی مربوط به یک دوره بیستساله ،متوسط دمای
هوا در  6ماه نخست برابر 22/9درجه سانتیگراد ارزیابیشده و حداکثر مطلق دما در خردادماه برابر  47درجه سانتیگراد و حداقل آن
در دیماه برابر 18درجه سانتیگراد ارزیابیشده و اختالف درجه حرارت ساالنه حوالی یزد  50درجه سانتیگراد است .بهاستثنای منطقه
کوهستانی شیرکوه ،سایر نقاط استان یزد دارای اقلیمی گرم و خشک و بیابانی است که از مغرب و جنوب غربی به سمت شمال
شرقی و شرق خشکتر میشود بهاینترتیب ،آبوهوای استان یزد به علت قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی ،دارای زمستانهای
سرد و نسبتاً مرطوب و تابستانهای گرم و طوالنی و خشک است .وزش بادهای سیاه در استان یزد به دلیل برخورداری از اقلیم
خشک امری عادی به شمار می آید باد غالب در استان یزد عموماً باد شمال غربی است که بهخصوص از اواسط بهار تا اوایل پاییز
می وزد بادهای جنوب شرقی و غربی در مراتب اهمیت بعدی قرار دارند جهت چیره باد در شش ماه اول سال ،شمال غربی و در چهار
ماه از سال (آبان تا بهمن) جنوب شرقی است استان یزد ازنظر پستیوبلندی تنوع فراوانی دارد بهطوریکه ارتفاع آن از سطح دریای
آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود  850متر در اطراف ریگ زرین تا حدود  4000متر در شیرکوه متغیر است تراکم ارتفاعات در
سه رشته جبال مرکزی ایران را دنبال میکنند و جهت آنها شمال غربی – جنوب شرقی و شمالی – جنوبی است عالوه بر این
کوههای جدا ماندهای نیز در سطح استان بهطور پراکنده وجود دارند .وجود این ارتفاعات ،استان را ازنظر ژئومورفورژیک تنوع بخشیده
و باوجود کویری بودن ،مناطق ییالقی فراوانی را در پهنه استان ایجاد نموده است.

باوجود صحت نقش ارتفاع بر میزان دمای هوا ،دمای سطحی خاک نیز به دلیل کاهش دمای هوا با افزایش ارتفاع کاهش
مییابد منظور از دمای رویه باال رفتن متوسط دمای زمین است که تغییرات آبوهوا را نیز در پی خواهد داشت گرم شدن
زمین سبب تغییر الگوی بارش باران و برف ،افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچهها و تأثیرات عمیق
بر گونههای مختلف گیاهان و حیوانات و سرانجام انسانها خواهد شد پس بررسی دما یکی از ضرورتهای مقابله با خطرات
محیطی و انسانی است گرمایش منطقه همچنین میتواند بر رفتار بادها تأثیرگذار باشد و نیز رخدادهای آب و هوایی خشکتر
و خشنتر ،همراه با وقوع مکرر توفانهای شدیدتر را تقویت نماید باوجود هوای گرمتر بر روی زمین ،آبهای ناشی از
بارانهای سنگین نمیتوانند زیاد بر سطح زمین باقیمانده و زمین را آبیاری کنند بلکه بهسرعت تبدیل به بخارآب میشوند
این امر تأثیر بسزایی روی عملیات کشاورزی در سرتاسر منطقه دارد گرمای هوا ازجمله مسائلی است که نمیتوان بهراحتی
آن را تحمل کرد حتی اگر انسان صبوری هم باشید ،دمای زیاد هوا میتواند انسان را عصبی و کالفه کرده و باعث شود
کنترل رفتار خود را از دست بدهد و این خود باعث عدم جذب هرگونه گردشگری و افزایش روند اقتصادی میشود در این
راستا پایش های زیر(نقشه) جهت نشان دادن مناطق مختلف از منظر رخداد دمایی بهمنظور برنامهریزی دقیق در منطقه
صورت گرفته است.
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شکل  .3نقشه دمای سطح زمین برای  6ماه اول سال بر اساس مدل رقومی ارتفاعی در ارتباط با دادههای  20ساله
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شکل .4نوسانات درجه حرارت در ارتباط با

شکل .5نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع
ارتفاع

شکل .7نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع

شکل .9نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع

شکل .6نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع

شکل .8نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع
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جدول  .3تحلیل نوسانات درجه حرارت در ارتباط به مدل رقومی ارتفاعی (فصل زمستان)
فصول
سال

ماههای سال

دسامبر

زمستان

ژانویه

فوریه

تحلیل متغیرها

حداکثر و حداقل دما به ترتیب  29و 21درجه سانتیگراد می باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده میشود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر0-21درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میشود
و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول توصیفی
حاصل از پهنهبندی دمای حداکثر ماه دسامبر مالحظه میگردد که نوسان دمایی  28-29که در طبقهی 5
قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/5درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به نوسان0-24
درجه که کمترین مساحت را با  4/5درصد پوشش داده است.
در این ماه بیشینه و کمینه دما به ترتیب  29و  18درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای بیشینه استان
در مناطق مرکزی و پست و کم ارتفاع مشاهده میشود که این میزان در شمال شرقی استان وسعت
بیشتری را به سمت نواحی غربی در بر گرفته است پایینترین دما مربوط به بخشهای کوهستانی استان
است در ماه ژانویه از غرب به سمت شرق دیده میشود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات
شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد دمای ماه ژانویه به  5گروه تقسیمشده است که بیشترین مساحت متعلق به
طبقه پنجم با 48/3درصد و دمای 27-29میباشد
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  33و 22درجه سانتیگراد می باشد در این ماه دمای بیشینه استان در مناطق
مرکزی و پست و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان وسعت بیشتری را به
سمت نواحی غربی در بر گرفته است کمینهی دما در این ماه برابر 22درجه سانتیگراد است که در ناحیه
کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میشود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه،
تفت و صدوق می باشد با توجه به جدول توصیفی حاصل از پهنهبندی دمای حداکثر ماه فوریه مالحظه
میگردد که طبقه دمایی  31-33که در گروه  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/1درصد اشغال
کرده است یعنی نیمی از استان با این طبقه دمایی مشاهده گردید.
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جدول  .4تحلیل نوسانات درجه حرارت در ارتباط به مدل رقومی ارتفاعی (فصل بهار)
فصول سال

ماههای سال

مارس

بهار

آوریل

مه

تحلیل متغیرها

حداکثر و حداقل دما به ترتیب  39و 27درجه سانتیگراد می باشد در این ماه دمای بیشینه استان در مناطق
مرکزی و پست و کم ارتفاع مشاهده میشود که این میزان در شمال شرقی استان وسعت بیشتری را به
سمت نواحی غربی در بر گرفته است کمینهی دما در این ماه برابر 27درجه سانتیگراد است که در ناحیه
کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده می شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات
شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول توصیفی حاصل از پهنهبندی دمای حداکثر ماه مارس
مالحظه میگردد که نوسان دمایی  37-39که در طبقهی  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با 49/8
درصد احاطه کرده است با کمترین تغییرات نسبت به ماههای پیشین یعنی نیمی از استان با این طبقه
دمایی مشاهده گردید.
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  41و 28درجه سانتیگراد می باشد در این ماه دمای بیشینه استان در مناطق
مرکزی و پست و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان وسعت بیشتری را به
سمت نواحی غربی در بر گرفته است کمینهی دما در این ماه برابر 28درجه سانتیگراد است که در ناحیه
کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده می شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات
شیرکوه ،تفت و صدوق می باشد با توجه به جدول توصیفی حاصل از رتبه بندی دمای حداکثر ماه آوریل
مالحظه میگردد که نوسان دمایی  39-41که در طبقهی  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با 49/7
درصد احاطه کرده است با کمترین تغییرات نسبت به ماههای پیشین یعنی نیمی از استان با این طبقه
دمایی مشاهده گردید.
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  47و 33درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 33درجه سانتیگراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میشود
و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول توصیفی
حاصل از رتبه بندی دمای حداکثر ماه مه مالحظه میگردد که نوسان دمایی  44-47که در طبقهی  5قرار
دارد بیشترین مساحت استان را با  49/4درصد احاطه کرده است با کمترین تغییرات نسبت به ماههای
پیشین یعنی نیمی از استان با این طبقه دمایی مشاهده گردید.

شکل .11نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع

شکل .10نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع
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شکل .13نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع

شکل .12نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع

شکل .13نوسانات درجه حرارت در ارتباط با

شکل .14نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع
ارتفاع

جدول  .5تحلیل نوسانات درجه حرارت در ارتباط به مدل رقومی ارتفاعی (فصل تابستان)
فصول سال

ماههای سال

ژوئن

تابستان

آگوست(اوت)

تحلیل متغیرها

حداکثر و حداقل دما به ترتیب  50و 37درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده میشود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 37درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میشود
و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول توصیفی
حاصل از پهنهبندی دمای حداکثر ماه ژوئن مالحظه میگردد که نوسان دمایی  47-50که در طبقهی 5
قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/8درصد احاطه کرده است با کمترین تغییرات نسبت به ماههای
پیشین یعنی نیمی از استان با این طبقه دمایی مشاهده گردید.
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  51و 36درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 0-36درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده
می شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول
توصیفی حاصل از رتبه بندی دمای حداکثر ماه اوت مالحظه میگردد که نوسان دمایی  48-51که در
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جوالی

طبقهی  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/6درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به
نوسان 0-36درجه که کمترین مساحت را با  4/2درصد پوشش داده است.
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  51و 38درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 0-38درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده
می شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق،ابر کوه ،خاتم میباشد با
توجه به جدول توصیفی حاصل از پهنهبندی دمای حداکثر ماه ژوئیه مالحظه می گردد که نوسان دمایی
 48-51که در طبقهی  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/4درصد احاطه کرده است کمینه دما
مربوط به نوسان 0-38درجه که کمترین مساحت را با  4/4درصد پوشش داده است.

جدول  .6تحلیل نوسانات درجه حرارت در ارتباط به مدل رقومی ارتفاعی (فصل پاییز)
فصول سال

ماههای سال

سپتامبر

پاییز

اکتبر

نوامبر

تحلیل متغیرها

حداکثر و حداقل دما به ترتیب  44و 33درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده میشود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 33درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میشود
و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول توصیفی
حاصل از پهنه بندی دمای حداکثر ماه سپتامبر مالحظه میگردد که نوسان دمایی  44-46که در طبقهی
 5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/6درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به نوسان0-33
درجه که کمترین مساحت را با  4/3درصد پوشش داده است.
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  42و 29درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 0-29درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده
می شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول
توصیفی حاصل از پهنه بندی دمای حداکثر ماه اکتبر مالحظه میگردد که نوسان دمایی  39-42که در
طبقهی  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/4درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به
نوسان 0-29درجه که کمترین مساحت را با  4/2درصد پوشش داده است.
حداکثر و حداقل دما به ترتیب  35و 24درجه سانتیگراد میباشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق
مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس
وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد ،اردکان ،بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهی دما در
این ماه برابر 0-24درجه سانتی گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده
می شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه ،تفت و صدوق میباشد با توجه به جدول
توصیفی حاصل از پهنهبندی دمای حداکثر ماه نوامبر مالحظه میگردد که نوسان دمایی 33-35که در
طبقهی  5قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  49/6درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به
نوسان 0-24درجه که کمترین مساحت را با  4/5درصد پوشش داده است.
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شکل .15نقشه دمای سطح زمین برای  6ماه دوم سال بر اساس مدل رقومی ارتفاعی در ارتباط با دادههای  20ساله

استان یزد که ازنظر اقلیمی خشک و کویری است و  90درصد نزوالت جوی آن تبخیر میشود در سالهای اخیر با
معضل بیآبی دستوپنجه نرم میکند بارشهای اندک در سالهای اخیر و بهویژه سال آبی جاری نیز مزید بر علت شده
و زنجیره کمآبی به سمت بی آبی درحرکت کرده است در شرایط طبیعی ،بارندگی مؤثر و مفید برای سفرههای زیرزمینی
آب در ماههای آذر تا بهمن صورت می گیرد اما متأسفانه در استان یزد بارندگی خوبی در این ماهها مشاهده نگردیده است
و بیشترین بارندگیهای استان مربوط به ماههای دیگر بود که برای آبهای زیرزمینی مفید نیست بارش زمستانه و ذخیره
برفی ارتفاعات میتواند شاخصهای خوبی برای آب باشد طبق شکل( )16که گویای این جریان است که بیشتر
بارندگی ها به نواحی با ارتفاعات باال و همچنین کمترین نوسانات گرمایشی را به خود اختصاص داده است در این شرایط
برنامهریزی جهت ذخیره آبهای موجود در ارتفاعات و ایجاد بستری مناسب بهمنظور انتقال این جریانات به قسمت

سنجش دمای سطح زمین با استفاده از زمینآمار و تکنیک سیستم اطالعات جغرافیایی .......بدراق نژاد و همکاران

پاییندست میتواند امری مفید باشد وجود یک ذخیرهگاه آبی عظیم در منطقه میتواند تا حدودی به مشکل خشکسالی
و گرمایش منطقه کمک کند همچنین به چرخه پوشش گیاهی نواحی پست منطقه که تراکم در آنها خیلی زیاد است.
شکل .16نقشه اختالف بین کمینه و بیشینه ،میانگین ،مجموع بارندگیها(باران) و انحراف معیار درجه حرارت دمای سطح زمین
برای  12ماه سال بر اساس مدل رقومی ارتفاعی در ارتباط با دادههای  20ساله

نتیجهگیری
اهمیت دمای سطح زمین در علوم کشاورزی و هیدرولوژی از یکسو و وجود مشکالت فراوان در ثبت این پارامتر حیاتی
پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال یافتن رابطهای بین دمای سطح زمین و پارامترهای دیگر باشند که بتوانند دما را با دقت
مطلوب برآورد کنند .نتایج این تحقیق در خصوص سطح پایداری با نتایج تحقیقات کوستاس ( )2012مبنی بر ارتباط دمای سطح
زمین و عامل ارتفاع ،حمزه و همکاران( )1397مبنی بر تاثیر گذاری و معنادار بودن عوامل توپوگرافیک ،همخوانی دارد .در همین
راستا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حمزیـییـزد و همکاران ( ) 1391و طبری و همکاران ( ،) 1391در خصوص نوسانات الگوهای
آب وهوایی همخوانی دارد .پس از شناسایی پهنههای دمایی ابتدا فراوانی وقوع دادهها در ایستگاههای استان موردبررسی قرار گرفت
و نتایج نشان داد که بیشترین سطح دمایی مربوط به ایستگاه طبس و ایستگاه کوهستانی بافق و کمترین سطح دمایی ثبتشده
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مربوط به ایستگاه کاریز میباشد بهطورکلی با ارزیابی نوسان دمایی این نتیجه حاصل شد که فراوانی وقوع ناهنجاریهای دمایی در
ایستگاههای استان تفاوت قابلمالحظهای را نشان نمیدهد همچنین همبستگی مقادیر ارزیابیشده از درجه یکسان و نتایج معنیداری
را نشان میدهد با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان چنین نتیجه گرفت که دمای رویه زمین نسبت به دورههای پیشین در
استان یزد به نسبت افزایشیافته که علت آن میتواند تغییرات حاصل از کاربری و پوشش یا تابشهای جوی و حذف مناطق جنگلی
و گسترش کاربری مسکونی و رخ داد خشکسالی دورهای در منطقه و عدم ریزشهای جوی کافی دانست همچنین نتایج این تحقیق
مشخص کرد که پارامتر ارتفاعی همسو و دمای سطحی زمین در جهت موافق با ارتفاع بوده است دالیل باال بودن دما سطح ،خاک
منطقه هرچقدر خشک باشد زودتر از یک خاک مرطوب گرم میشود به دلیل اینکه گرمای ویژه آب بیشتر از خاک است در ضمن با
توجه به اینکه ظرفیت نگهداری رطوبت بین عناصر خاک باهم متفاوت است بنابراین دمای خاک در سطح هر یک از آنها مؤثر است
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماههای سال ماه(ژوئن-ژوئیه_اوت) نسبت به سایر ماهها از نوسان دمایی باالیی
برخوردار است این نوسانات مربوط به شهرستانهای طبس ،بهبهان؛ اردکان ،بافق ،میبد؛ تبریز است .در پایان پژوهش نیز با توجه به
یافتههای حاصل از تحقیق پیشنهادات زیر جهت برنامه ریزی بهتر و همچنین کنترل افزایش دمای سطح و حفظ منطقه موردمطالعه
مطرح میگردد:.
بهطورکلی ،دمای سطح زمین متأثر از شرایط مکانی و تابع مؤلفههای مکان ،عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا است .تفاوتهای
مکانی استان یزد موجب تنوع دمایی و آب و هوایی شده است .نتایج و دستاوردهای این تحقیق در بیشتر زمینههای مرتبط با امور
شهری ،حملونقل ،فعالیت و اوقات فراغت در طول سال میتواند مفید واقع شود .نتایج این پژوهش نشان داده است که عوامل
بسیاری مانند گردش منطقهای هواسپهر ،مشخصههای جغرافیایی مکان (طول و عرض جغرافیای ،ارتفاع از سطح دریا ،وجه شیب،
جهتگیری دامنهها و )...و عوامل بیوفیزیکی سطح زمین در شکلگیری الگوهای دمای سطح زمین نقشآفرینی میکنند .بنابراین
پیشنهاد میشود در پژوهش بعدی به شکل مستقل به نقش هر یک از این عوامل مؤثر در دمای روز هنگام سطح زمین استان یزد
پرداخته شود.
لزوم و اهمیت حفاظت و نگهداری کاربری پوشش گیاهی و فضای سبز را بهویژه در محیطهای شهری بهعنوان یک متغیر بسیار
مهم جهت تعدیل شرایط آب و هوایی برای نهادهای مسئول در مدیریت شهری ضروری به نظر میرسد.
افزایش دمای متوسط جهان ناهنجاریهایی در متغیر هواشناسی به ویژه در دما به وجود آورده است بنابراین در مدیریت بخشهای
مختلف بهخصوص در بخشهای کشاورزی ،اطالع از تغییرات هواشناسی و شناسایی ناهنجاریهای دمایی و عوامل ایجادکننده این
تغییرات الزم است
تبیین ارتباط تغیرات و ساختار الگوهای جوی با ناهنجاریهای اقلیمی میتواند در کاهش اثرات و پیشآگاهی مخاطرات اقلیمی کمک
شایانی نماید.
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