
 1397(، پاییز و زمستان  8مهندسی جغرافیایی سرزمین دوره ، شماره  )پیاپی  

       X595- 2538شاپای الکترونیکی    2538 - 5968شاپای چاپی 

http://jshsp.iaurasht.ac.ir 
 275- 294. صص 

آمار و تکنیک سیستم اطالعات  با استفاده از زمین  سنجش دمای سطح زمین 

 جغرافیایی )مطالعه موردی: استان یزد(  
 

 عضو علمی گروه جغرافیا ، دانشگاه پیام نور ،ایران.  -1*  ایوب بدراق نژاد

 . مدرس،تهران،ایران  تربیت روستایی،دانشگاه  ریزی   برنامه  و جغرافیا  دکتری  دانشجوی  - سعید سجادی

 . رانیا مازندران، دانشگاه  ی، طیمح  ی زیربرنامه  -ی دورژئومورفولوژیه ارشدی دانشجو  - مهین پیره

 

 04/08/99تاریخ پذیرش:  16/11/98تاریخ دریافت: 
 
 

 

 چکیده
شناسی، شناسی، زمینشناسـی و هواشناسـی تا هیدرولوژی، بومدمای سـطح زمین برای انواع وسیعی از مطالعات علمی از اقلیم    

 پژوهش حاضر باهدف بررسی سنجش ها مورد نیاز استسوزی علوم پزشکی، طراحی و بهسازی شبکه حمل و نقل و مکانیابی آتش
به    پژوهش  این  کار درباشد،روشیزد می   جغرافیایی در  استان  اطالعات  سیستم  تکنیک  و   آمارزمین  از  استفاده  با    زمین  سطح  دمای

( به صورت ماهانه دریافت و در  1397تا    1377ساله)  20ایستگاه( با دوره زمانی  8های هواشناسی )داده  باشد که  ابتدااین شیوه می
ابزار    زمین معادلهدمای سطح  ارزیابی   ادامه برای برای هر ماه تهیه شد سپس از  برای تجزیه     Rastercalculatorرگرسیون 
بهره گرفته شد نرم افزارهای   Cellstatisticsام ماه ها از ابزار  ها استفاده گردید در پایان برای اختالف نوسانات تمتحلیل داده

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماه های    باشند.میExcel و   ArcGis استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:

های طبس،  نوسانات مریوط به شهرستان  اوت( نسبت به سایر ماه ها از نوسان دمایی باالیی برخوردار است این_ژوئیه- سال ماه)ژوئن
 بهاباد، اردکان، بافق، میبد و یزد است.

 

 آمار، سیستم اطالعات جغرافیایی، مدل رقومی ارتفاعی.  : استان یزد، دمای سطح زمین، زمینگان کلیدیواژه

 
 

 
 
 
 
 

 
    :Yahoo.Comgupnu.bEMail@                                                                              :   نویسنده مسئول *



 1399  پائیز و زمستا ، ،  8،  شماره  چهارم ،  دوره  مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                                       276

 

 

 

  مقدمه 
  دما .  است  گیریاندازهقابل  آن   سطح  با  فیزیکی  تماس   داشتن  بدون   که   است  زمین  سیاره  اساسی   و  اولیه  هایویژگی  از   یکی  دما    

 حرارتی  جزایر  زلزله،  ها،فشانآتش  انرژی،   بیالن  مطالعات  برای.  است  مورداستفاده  هامقیاس  تمامی  در  که  است  ایمؤلفه  عنوانبه

 دالیل از یکی صنعتی سریع  رشد و  جمعیت رشد افزایش .است استفادهقابل غیره  و  تعرق  و تبخیر گرمایی،زمین  هایفعالیت شهری،

 به دلیل زمین سطح حرارت درجه افزایش شهری، مناطق در ترین مشکل مهم امروزه است جهان  در هوایی و  آب تغییرات اصلی

 ازجمله نفوذ،  غیرقابل  سطوح  با و شدهحذف طبیعی گیاهیپوشش آن اثر در  است، که طبیعی سطوح در آمده وجود  به هایدگرگونی

 شهرها حرارتی محیط  مطالعه در مهم عناصر (. یکی از29:1390طالعی،  و   است)ملکپور  جایگزین شده ،... و  سیمان آسفالت، سنگ،

 هایمدل  است شدهداده  توسعه هایپیشرفت  فیزیکی و  های عددی مدل  شهرها سطح  دمای یمطالعه است جهت زمین سطح دمای

 به بسته (. اجسام69:1392همکاران، و  نیادیگر هستند )صادقی هایسازیشبیه و  گاوسین آزمایشگاهی، انرژی، بیالن شامل نامبرده

 تابشی انرژی حداکثر سیاه یک جسم ایدئال صورتبه و  نمایندمی گسیل تابشی انرژی خود از دارند که فیزیکی خصوصیات و  دما

 فیزیکی دمای تابع سیاه جسم یک از  گسیل انرژی پالنک قانون  با  مطابق نماید می گسیل خود از مشخص  دمای  ازای به را ممکن

 از یافته گسیل انرژی کل الکترومغناطیسی، امواج طیف در تمام تجمعی طوربه و  باشدمی  خالء در نور سیر سرعت و  موجطول جسم،

 تابشی  انرژی و  دارند سیاه اجسام با مغایر رفتاری طبیعت در نماید اکثر اجساممی پیروی - بولتزمن استفان قانون از سیاه جسم

 انرژی نسبت .کنندمی تولید را تابش حداکثر خاص، موجطول  یک در و تنها نمایندمی گسیل خود از سیاه جسم به نسبت کمتری

با جسم به نسبت اجسام این از یافته گسیل البتهمی معرفی جسم گسیلندگی نام به کمیتی سیاه   انرژی میزان این به باید شود 

 و  آراسته کارافزود )دانش نیز را است خارجی منشأ دارای که هاآن از شده بازتاب  تابشی  مقدار انرژی به طبیعی، اجسام از شدهگسیل 

در68:1390همکاران،  باالیی دقت با وسیع، منطقه برای یک زمین سطح دمای ازدورسنجش  فناوری توسعه با اخیر هایسال (. 

ی شهر است که این به  تر از حاشیهدمای هوا و سطوح موجود در شهر گرم  (.20:1390همکاران، و  شده است)جهانبخش محاسبهقابل

دلیل جایگزینی پوشش گیاهی طبیعی با مواد بدون تبخیر و غیرمتخلخل مواد شهری است که قابلیت باالیی در نگهداری گرما و  

ساختارهای  شود بقیه جذب  طور مستقیم باعث گرمای محیط میتنها بخشی از اشعه خورشید به.  انعکاس کم تابش خورشیدی دارند

 ºc یا بیشتر،  میلیونیکشده که شهرهایی با جمعیت  مشخص. شودشود و غیرمستقیم باعث گرم شدن محیط میپیچیده شهری می

گیری شده  اندازه ºc 12تا  11اختالف دما در بیشتر مواقع تری نسبت به مناطق روستایی اطراف دارند. اگرچه این اتمسفر گرم 1 – 3

با توجه به مباحث مذکور، پژوهش حاضر باهدف سنجشAndrew Farina،2012)  است   از   استفاده  با   زمین  سطح  دمای  (. 

 رابطه با در و  ایمنطقه و محلی سطوح در هوا دمای باشد. اهمیتیزد می جغرافیایی در  استان اطالعات سیستم تکنیک و  آمارزمین

 مشکالت هستند  روبرو  صنعتی توسعه و  جمعیت سریع  رشد با که شهرها محدوده  است در افزایش حال در روز به روز سرزمین آمایش

مه   پدیده و وارونگی پدیده هوا، آلودگی با همراه دما افزایش قبیل از هاییبیشتراست. پدیده  هاآن در نیز جوی عوامل تغییر و  آلودگی

 اقلیمی موقعیت به توجه با مسئله خورند اینمی چشم به بزرگ شهرهای محدوده در که هستند محیطیزیست  مشکالت ازجمله دود

 زیرزمینی هایآب سطح بودن  پایین شدید، تبخیر حرارت، درجه نوسان شدید اندک،  بارش  دلیل به  و یزد استان بیابانی  خشک و  گرم

 پوشش فقدان با را استان این مساحت از زیادی درصد مسئله، این چراکه  .است قرارگرفته توجه کانون در خاک، بودن  نامساعد و 

 است.  ساخته روبرو  سیاه هایتوفان و ایجاد شنی هایتپه  حرکت کویر، گسترش گیاهی،



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

 بوده اقلیمی و اکولوژیکی هیدرولوژیکی،  مطالعات در  کلیدی متغیرهای از 1زمین  سطح دمای و زمین سطح نزدیک هوای دمای     

تغییرات  از  آگاهی استار این  در شوند. می تنظیم هوا توسط دمای تبخیر تنفس، فتوسنتز، مانند زمینی سطح از فرآیندهای بسیاری و 

  .رسدنظر می  به الزم هیدرولوژیکی هواشناسی، اقلیمی، های و بررسی مطالعات انجام جهت وسیع  هایمقیاس در هوا دمای مکانی

( کریجینگ  ازجمله)  یابی درون  و  رگرسیون  هایروش  از  استفاده  هوا،   مکانی دمای  تغییرات  بررسی  جهت  مرسوم  هایروش  ازجمله

  هواست  دمای  پایش تغییرات مکانی  در مورداستفاده  هایروش   محدودیت  از  حاکی  شدهبیان   هایروش  از  حاصل   نتایج  بررسی.  است

  است  واضح هستند برخوردار توجهیکارایی قابل از ( ارتفاعی تغییرات عدم) هموار و کم وسعت با در مناطق بیشتر هاروش این چراکه

 . بنابراینهستند  دخیل...  اراضی،  کاربری  گیاهی، تغییراتپوشش مانند  دیگری  عوامل  وسیع   هایمقیاس  در دمای هوا  بررسی  در  که

چند  زمانی فاصله ای بهماهواره هایداده  اخذ تکرار قابلیت وسیع،  مقیاس در های مکانیداده یآورجمع  علتبه ازدورسنجش تکنیک

 هایه پدید تفسیر جهت حاصل از اطالعات استفاده در چشمگیری توانایی از هاهداد بودن  سال بروز یا ماه طول در روز چند تا ساعت

 جهت ایماهواره تصاویر   از منتج گیاهی هایشاخص ترینکاربردی از یکی  است برخوردار باال، مکانی  زمانی و  مقیاس در زمینی

 .Tucker, C.J) است Normalized Difference Vegetation Index  2  شاخص گیاهی، پوشش وضعیت بررسی

and B.Y. Choudhury, 1987  .) 

در ابتدا برای ذخیره سازی اطالعات در باره ارتفاع و نمایش سه بعدی سطح زمین ابداع شد اما   (DEM) های رقومی ارتفاعیمدل

شود مورد نیاز و تجزیه و تحلیل های مرتبط با زمین استفاده میها، اطالعات   نقشه امروزه از مدل رقومی ارتفاع در تهیه بسیاری از

 :به شرح زیر است DEM که خالصه ای از کاربردهای

بیه سازی چشم اندازهای سطح زمین از اهداف مهم  پدیده های سطح زمین در حالت واقعی به صورت سه بعدی دیده می شوند لذا ش

های رقومی ارتفاع به عنوان پس زمینه برای نمایش سایر منابع اطالعاتی مانند پوشش  های سه بعدی است. در این راستا از مدلمدل

 .جنگلی، کاربری زمین و پوشش گیاهی استخراج شده از عکس هوایی یا تصاویر ماهواره، استفاده می شوند

حجم فراهم است  باشد لذا امکان محاسبات مربوط به  چون مدلهای ارتفاعی دارای سه بعد طول ، عرض و ارتفاع می ➢

ها در محاسبات حجم آب دریاجه ها، حجم رسوب ذخیره شده یا از دست رفته، حجم عملیات خاکی بنابراین از این مدل

 .شودمنظور تخمین زدن میزان خاک برداری و خاک ریزی در طول مسیر راهسازی و غیره استفاده میبه

شود. لذا حرکت بعضی از پدیده ها تابع این  فاعی محاسبه میهای ارتبر اساس مدل GIS چون توابع شیب و جهت آن در ➢

های سه بعدی در مطالعه این لذا مدل  های دامنه ای، مسیر حرکت سیالبعامل هستند مانند آبهای سطحی زمین، حرکت

 .پدیده ها کاربرد زیادی دارد 

لذا تفاوت هایی که آفتاب و سایه یا  پدیده های سطح زمین در هنگام روز تحت تاًثیر حرکت ظاهری خورشید می باشند   ➢

 .ها قابل مطالعه استها ایجاد می کند، با این مدلجهت تابش نور خورشید در پدیده

های رقومی ارتفاع در تحلیل های مشاهده ای کاربردهای ویژه ای دارد از جمله: از یک نقطه و یک زاویه بخصوص  مدل ➢

 .ی مشخص کدام عوارض قابل رویت خواهند بودچه عوارضی و چگونه دیده خواهند شد، در مسیر 

 

 
1  . Land Surface Temperature LST 

 پوشش گیاهی  . 2

http://gistech.ir/tag/dem
http://gistech.ir/tag/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87
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 ق پیشینه تحقی           
ازدور تراکم و پراکنش مکانی پوشش گیاهی و دمای پوشش سطح زمین (، در پژوهش به کمک سنجش 1393امینی و همکاران )      

ضریب بازتاب پوشش سطح زمین و   یاتصویر ماهواره   12اطالعات    پردازشیشقراردادند ابتدا با پ  یدر استان همدان را موردبررس

تراکم و پراکنش پوشش    شدهیین تع  NDVIهای مختلف به دست آمد و شاخص گیاهی  ضریب تابش پوشش سطح زمین در باند

ورده شده از اطالعات گیاهی و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال برآورد گردید نتایج نشان داد که دمای سطح زمین برآ

های هواشناسی دارد که بین مقادیر دمای پوشش سطح برآورد شده و  شده در ایستگاه ازدور مطابقت قابل قبولی با آمار ثبتسنجش

(، رونـد تبخیـر و تعـرق گیاه    1391شود. در تحقیق دیگری طبری و همکاران )داری مشاهده نمیگیری شده اختالف معنیاندازه

بر آن  20ای  مرجع  نتایج  نمودند.  بررسی  را  غرب کشور  در  واقع  از  ایستگاه سینوپتیک  تعـرق مرجـع  و  تبخیـر  کـه  داد  نشان  ها 

در مقیاس ساالنه افزایشی بوده و    تبخیر و تعرقهـا رونـددرصـد ایسـتگاه  70رونـدهـای افزایشی و کاهشی برخوردار بوده که در  

  ( در تحقیقی تحت عنوان 1397حمزه و همکاران)در فصول زمستان و تابستان اتفاق افتاده است.همچنین رونـدهـای افزایشـی بیشتر  

به این نتیجه    8  لندست  ای  ماهواره  تصاویر  از  استفاده  با  گیاهی   پوشش  و  توپوگرافی،  شرایط   زمین،  سطح  دمای  ارتباط  سازیمدل

سازی دمای سطح تأثیرگذارند.  ارتفاع با دمای سطح دارای ارتباط معکوس است. پارامترهای شیب و جهت شیب در مدل  اند کهرسیده

عنوان متغیر های خاص، بهدر جهت شیب زمان دو متغیر ارتفاع و شیب  در بررسی ارتباط سطح و شرایط توپوگرافی، با درنظرگرفتن هم 

کردن پارامتر شاخص پوشش گیاهی به پارامترهای مستقل، ضریب تعیین ارتباط  ، با اضافه تر شده است. همچنینمستقل، ارتباط قوی 

ها معناداربودن شده برای ضرایب رابطهحاصل t درصد بررسی و آمارة95آمده در سطح معناداری دستهای بهباالتر رفته است. رابطه

  40ایستگاه سینوپتیک کشـور در دو دوره آمـاری بلندمـدت )  33ـرای  ( ب  1391)  و همکاران  یـزدحمزیـی   .اندارتباط را تأیید کرده

درصـد  38طـور میـانگین ساله، به 40ساله( صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در دوره آماری  20مدت )سـاله( و کوتاه

درصد ایسـتگاه دارای رونـد مثبـت    5/62ساله،    20درصد دارای روند منفـی و در دوره آمـاری    62هـا دارای روند مثبت و  از ایسـتگاه

اند که با کاهش طول دوره آماری از سطوح دارای روند منفی کاسته شده و به سطوح دارای  درصـد دارای روند منفی بوده  5/37و  

ی را در شرایط اقلیمی  ازدور، تبخیر و تعرق پتانسیل و واقع(، به کمک سنجش1390اکبری و همکاران ) .شده استروند مثبت افزوده 

مختلف برآورد کردند و نتیجه گرفتند که میزان تبخیر و تعرق در سال کم بارش به بیشترین میزان رسیده است. با مقایسه نتایج تبخیر 

تایج تعرق )هارگریوز و پنمن مانتیث( در هرسال مشاهده شد که ن-ازدور با دو روش برآورد تبخیرآمده از روش سنجشدستو تعرق به

مطابقت خوبی با برآوردهای   4/0و میانگین خطای مطلق  67/0میانگین مربعات خطاها    یشهازدور بارآمده از روش سنجشدست به

ازدور برای تخمین تبخیر و تعرق مکانی در  دهنده امکان استفاده از تکنیک سنجشهای محاسباتی دارد که نشانحاصل از روش

 باشد. بیاری میهای آسطوح مختلف مزرعه و شبکه

(، به برآورد سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر لندست هشت پرداختند و صحت  2014راجش واری و مانی )   

محاسبه نمودند. آفر و   K0.9را برای کار Root-mean-square deviation1 این روش را مورد ارزیابی قراردادند و مقدار 

 Landاند که ریشه مربعات خطا  با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر لندست هشت برآورد کرده  یوهش( در پژ2014ایت آل)

Surface Temperature2     ( برای کم کردن اثرات سیل   2014اند. استیل و همکاران )  گراد برآورد نمودهدرجه سانتی0.93را

اراضی و پیمایش   یهای کاربرازدور سبال و دادهشرقی آمریکا از الگوریتم سنجششرقی ایالت داکوتای  رودخانه دویس در شمال

 
 .خطای جذر میانگین مربعات  1
 . دمای سطح زمین  2
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گیری شده در طول های اندازهشده پنبه و گندم با سبال و دادهتبخیر و تعرق محاسبه  متریلیم  41و    17زمینی استفاده کردند. اختالف  

 و  منابع آب نیز از الگوریتم سبال استفاده نمود. پاپاداویدتوان برای کاهش اثرات سیل و مدیریت  دهد که میفصل کشت نشان می

 از ماندریا دهکده برای خاک محلی و  هواشناسی هایداده سبال، الگوریتم بر اساس را CYSEBAL1 الگوریتم ( 2013 ) همکاران

 همچنین و بود شدهیینتع یتجرب  بر اساس معادالت که سبال الگوریتم با را الگوریتم این و  محاسبه نمودند قبرس پافوس بخش

لندست پنج  TM2 هفت  و لندست +ETM کردن مشخص  تصاویر برای  از ها نمودند. آن مقایسه مرجع  عنوان به پنمن مانتیث روش

بـا  ( در بررسی روند تبخیر و تعـرق گیـاه مرجع در کشور هند،  1390بندیوپدهایی و همکاران )  .نمودند استفاده سبال مدل پارامترهای

،وجود روند کاهشی در منطقـه موردمطالعه را  2002تا    1971ایستگاه در دوره آماری    133کنـدال و آمـار  -اسـتفاده از آزمـون مـن

رطوبت نسبی و همچنین کاهش سرعت باد بیان داشتند. روند تبخیر و عوامل    داری ها دلیل این کاهش را افزایش معنتعیین کردند. آن

اکتبر، اوت، ژوئن و ژوئیه( و روند کاهشی سـرعت   یهادهنده روند کاهشـی تبخیـر در فصل گرم )ماهدر کانادا نشانتأثیرگذار بر آن 

( در کشـور آمریکا رونـد بارنـدگی، جریـان سـیالبی و تبخیـر و تعـرق را  2013باد بود. در تحقیق دیگـری گاربچـت و همکـاران )

توجهی برافزایش میـزان جریـان که در دو دهه اخیر در قرن بیستم، افـزایش بارندگی اثر قابلها نشان دادند  بررسـی نمودند. آن

(، طی تحقیقی در استرالیا  2010و همکاران )  3مرلین  سـیالبی داشـته و همچنین باعث افزایش کمتر میزان تبخیرتعرق شده است.

روش رابطه تجربی    ارائه نمودند. در این ASTER در تصاویرروش تجربی را برای افزایش توان تفکیک زمینی دمای سطح زمین  

تول بودند  مسن  آن  گیاهان  که  آبی  دو کشت  در  گیاهی  پوشش  و جزء  دمای سطح  آگام  یدشدهبین  )  4است.  (  2009و همکاران، 

کاربری سطح زمین بر های گیاهی، اثرات زیانبار تغییرات پوشش و  ، در تحقیقی با استفاده از شاخص(2012)و همکاران    5کوستاس 

نتایج این تحقیق نشان داد که تغییر کاربری زمین   بررسی گردید. ETM+ و  TM روی دمای سطح زمین از سه تصویر سنجنده

دهنده درجه حرارت باال در مناطق با پوشش  یک عامل مهم برای افزایش دمای سطح زمین است. همچنین نتایج این بررسی نشان

ریزی توسعه و انجام بسیاری از  شرایط جوی در برنامه  .حرارت پایین در مناطق با پوشش گیاهی متراکم بودگیاهی پراکنده و درجه  

های مربوط به آینده و روند وقوع وضعیت هواشناسی درگذشته تأثیرگذار است پس الزم است تا متغیرهای مختلف  ها و پروژهطرح

به  تصمیمهواشناسی  پیش منظور  و  اگیری  رفتار  پیش بینی  عبارتی  به  گیرند  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  تجزیه  مورد  منطقه  بینی  قلیمی 

آینده به تجزیه تحلیل داده های کمی در  های مربوط به آن پدیده درگذشته ارتباط دارد توسعه داده چگونگی وقوع یک پدیده در 

که امروزه طوریاهمیت بیشتری برخوردار شود به  ها و فنون تجزیه تحلیل آماری روز به روز ازشناسی باعث شده است که روشاقلیم 

نشود.  می استفاده  آماری  روش  یک  از  آن  در  که  ندارد  وجود  اقلیمی  مطالعه  نوع  هیچ  تقریباً  که  گفت  به   یتدرنهاتوان  توجه  با 

تفاوت پژوهش حاضر  توان اینگونه بیان نمود که  گرفته میتحقیق حاضر انجام  یینهشده در این بخش که در زمهای اشاره پژوهش

پیشین به سنجش    یهاموردسنجش قرارگرفته شده در پژوهش  یارهایکه این پژوهش عالوه بر بررسی مع  باشدیدر این مقوله م

( پرداخته همچنین در این ArcGisآمار در محیط)در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمین  ینشاخص دمای سطح زم

بهره گرفته  20های  پژوهش از داده بارش  و  پیشین به ما در راستای رسیدن به اهداف   یهاپژوهش  یان شده است در پاساله دما 

 کنیم. و تجزیه و تحلیل محیطی را شناسایی ییراتمسائل مرتبط با تغ  یخوباند که بهپژوهش این یاری را نموده 

 

 
 ای  ماهواره تصاویر  بر  مبتنی انرژی  بیالن معادالت   از  SEBAL  . الگوریتم  1
 های نصب شده بر روی ماهواره . سنجنده 2

5 . Merlin 
4 . Agam 

5 . Kustas 
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 منطقه موردمطالعه
  52 جغرافیایی طول  و شمالی دقیقه  30درجه و  33دقیقه تا  48درجه و  29جغرافیایی  هایعرضاستان یزد در مرکز ایران بین      

  از  اصفهان، استان به  غرب و  شمال از استان این است قرارگرفته مبدأ النهارنصف از شرقی دقیقه 30 و  درجه 56 تا دقیقه 45 و  درجه

  با   یزد  استان  شودراسان، از جنوب غربی به استان فارسی و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود میخ  استان  به  شرقی  شمال

 ،ابرکوه هاینام به شهرستان هفت ،دارای کشوری تقسیمات  آخرین اساس بر و  دارد قرار ایران مرکز در وسعت کیلومترمربع  120000

  و  هاچاله  و  وبلندیپستی  از  و  شدهواقع   ایران  مرکزی  جبال  سلسله  قلمرو   در  یزد  استان  .است  یزد  و  میبد  مهریز،   ،تفت  ،بافق  ،اردکان

دو علت اساسی و عمده دارد : یکی این که روی کمربند خشک    شکی اقلیمی استان یزد، خاست.    شدهتشکیل   متعددی کویری   های کفه

زای دریایی دور است. عامل  های داخلی و بادهای رطوبتفارس و دریاچه دریاهای آزاد عمان و خلیج که از جهانی قرار دارد و دیگر آن

که قابلیت زیست نسبتاً مناسبی به آن بخشیده است، ارتفاعاتی است که بیشتر به صورت موضعی    مهم اعتدال نسبی آب و هوای یزد،

ارتفاعا در  که  مناطقی  است  باعث شده  امر  این  و  از  مؤثراند  بیش  به   2500ت  بیشتری نسبت  و رطوبت  اعتدال  از  دارند  قرار  متر 

  هایتپه و کویری نواحی ها، بیابان ها،دشت ،کوهی پای های تپه بر مشتمل هاناهمواری  این .های یزد و اردکان برخوردار باشنددشت 

کل کشور را به خود اختصاص    در صد از جمعیت  1/4که  نفر است    890000  بربالغ جمعیت استان یزد در حال حاضر    است  ای ماسه

ها و به دلیل وجود بیاباندهد میتشکیل  روستاییدر صد را جمعیت  22در صد را جمعیت شهری و  78از کل جمعیت استان دهد می

 (.1395)سازمان هواشناسی کشور،کویرهای وسیع تراکم جمعیت در سطح استان کم است

 

 

 

 منطقه موردمطالعه . نقشه 1شکل 
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   ژوهشروش پداده ها و  
باشد بنابراین از نوع مطالعات کاربردی با  عنوان یک مخاطره اقلیمی میهای دمایی بهتحقیق حاضر پیرامون شناسایی ناهنجاری      

( 1ایستگاه)جدول شماره 8هواشناسیهای داده  باشد که  ابتدابه این شیوه می پژوهش این کار درهای کمی است روشتأکید بر روش

زمین معادالت رگرسیونی مربوط دمای سطح ارزیابی ( به صورت ماهانه دریافت و در ادامه برای1397تا  1377ساله) 20با دوره زمانی

از سال   های هواشناسی استخراج سپس این معادالت در مدل رقومی ارتفاعی ضرب گردید تا دمای مربوط به هرماهبه هرماه از داده 

ها استفاده گردید در پایان برای اختالف نوسانات تمام برای تجزیه تحلیل داده  Rastercalculatorدست آید سپس از ابزار به 

باشند.  میExcel و   ArcGis بهره گرفته شد نرم افزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:  Cellstatisticsماه ها از ابزار  

 باشند که هر سلول آن داراری مقدارمی ArcGis ، در واقع یک رستری درDEM1 مدل رقومی ارتفاعی یا هماندلیل استفاده از 

(Value) Z هایباشد. بنابراین دادهیا ارتفاع می DEMبر    یلی است شامل ارتفاع در ناحیه بخصوص و در یک شبکه منظم، فا  

ایجاد شده جزئیات بیشتری از پستی و بلندی  DEM باشد،  کوچکتری  های  سلول  دارای  شبکه  این  هرچه  زمین برهنه سطح  روی

باشند. می  هابلندی  و   پستی  به  مربوط  پیوسته  تغییرات  از  رقومی  تبیین  که  ارتفاعی  های  مدل   های سطح زمبن را مشخص می کند

 تواند باشد. (. اختالف ارتفاع و دما  خود دلیل بر تغییرات فصلی بارش و گرمتر شدن دمای سطح زمین می91:  1385)قهره وردی تالی،

 
 ها های موردمطالعه، موقعیت جغرافیایی و ارتفاع آن. اسامی ایستگاه 1جدول 

 جغرافیایی عرض  طول جغرافیایی ها نام ایستگاه

 33.6 56.916 طبس 

 31.6 55.47 بافق

 32.43 53.61 عقدا

 33.033 55.55 رباط پشت بادام 

 31.9 54.28 یزد 

 30.88 55.25 انار 

 30.5 54.25 مروست

 31.3 54.1 کاریز 

 
تاثیر گذار هستند. جذب و تابش دمای سطح زمین شدیدا از لحاظ زمانی و مکانی متغیر است و عوامل بسیار زیادی بر روی آن     

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 

برای مناطق مسطح صادق نیست. به عبارت دیگر عموما در نواحی   دما توپوگرافی برای برآورد البته این ضرورت  ضرروری است. 

فلوچارت مراحل انجام کار    2در شکل شماره .شودانی و مکان هایی که توپوگرافی ناهمواری دارند از این مدل ها استفاده میکوهست

 در فرایند پژوهش نشان داده شده است. 

 

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

 

   و بحث  ها یافته
بین    2بر اساس جدول شماره    -های مختلف سال ارائه گردیدههای هواشناسی و ارتفاعی در ماهپارامترروابط رگرسیونی)خطی( 

میند.همانا مالحظه  که  ماهطور  به  مربوط  ارتفاع  پارامتر  و  زمین  سطح  دمای  بین  خطی  همبستگی  ضریب  بیشترین  -گردد 

 ت. بیشتر بودن ضریب  و کمترین ضریب همبستگی مربوط به ماه دسامبر اس  R2=95/0% های)می،ژوئن،ژوئیه،اوت و اکتبر( با

R2ارتفاع  همبستگی بین باوجود که دهدمی نشان نتایج طورکلیدهنده همبستگی بهتر و باالتر بین دمای سطح زمین است. بهنشان 

 .یابدمی کاهش ارتفاع افزایش با هوا، دمای کاهش به دلیل نیز خاک سطحی دمای زمین، دمای سطح و 

 
 معادالت رگرسیونی .2جدول     

 R2 معادالت رگرسیونی  ماه های سال 
 y = -0.0069x + 32.666 0.79 ژانویه 

 y = -0.0069x + 36.309 0.81 فوریه 

 y = -0.007x + 42.305 0.83 مارس 

 y = -0.0077x + 45.237 0.85 آوریل 

 y = -0.0082x + 50.857 0.95 مه 

 y = -0.0078x + 53.783 0.95 ژوئن 

 y = -0.0076x + 54.601 0.95 ژوئیه 

 y = -0.0085x + 54.86 0.95 اوت 

 y = -0.0076x + 49.861 0.91 سپتامبر 

 y = -0.0078x + 45.633 0.95 اکتبر 

 y = -0.0067x + 38.555 0.93 نوامبر 

 y = -0.0045x + 31.163 0.48 دسامبر 

 y = 0.0196x + 52.564 0.15 بارش 
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ساله دمای استان یزد  و ارتباط آن با مدل   20های  از داده   آمدهدستبهاز معادالت رگرسیونی    شدهحاصل ی  پارامترهاارزیابی       

در جه  37تا    0ها در حدود بیننوسان دمایی آن  باشندیم دهد که نقاطی که دارای ارتفاع زیاد از سطح  رقومی ارتفاعی  نشان می

کمینه دمای آن مربوط به ماه ژانویه    باشدیمماه نخست سال مربوط به ماه ژوئن    6باشد که بیشینه دمای آن  در  متغیر می  گرادیسانت

و کم ارتفاع  درجه برای ارتفاعات باال خود نشان  37دمای    درواقع  باشدیم نقاط پست  ی  هاعرصهکه    باشدیمدهنده دمای باالی 

دو علت اساسی ی به چرخه زیستگاهی منطقه باشد یا اینکه  توجهیبار داده ممکن است دلیل آن عدم  خود قر  ریتأثباالیی  را هم تحت  

های داخلی فارس و دریاچه که از دریاهای آزاد عمان و خلیج روی کمربند خشک جهانی قرار دارد و دیگر آن  کهنییکی ا  و عمده دارد :

که قابلیت زیست نسبتاً مناسبی به آن بخشیده است،  یزد، یوهواال نسبی آبزای دریایی دور است عامل مهم اعتدو بادهای رطوبت

متر قرار دارند    2500صورت موضعی مؤثرند و این امر باعث شده است مناطقی که در ارتفاعات بیش از  ارتفاعاتی است که بیشتر به

، متوسط دمای سالهستیب  ر بررسی مربوط به یک دوره د  های یزد و اردکان برخوردار باشند از اعتدال و رطوبت بیشتری نسبت به دشت 

گراد و حداقل آن  درجه سانتی 47برابر  حداکثر مطلق دما در خردادماه و  شدهیابیگراد ارزدرجه سانتی 9/22برابر ماه نخست  6در  هوا 

منطقه    یاستثنابه  گراد است.درجه سانتی   50حرارت ساالنه حوالی یزد    و اختالف درجه   شدهیابیگراد ارزسانتی  درجه 18برابر    ماهی در د

که از مغرب و جنوب غربی به سمت شمال    است  گرم و خشک و بیابانی   یاقلیمدارای    کوهستانی شیرکوه، سایر نقاط استان یزد  

های ناستان یزد به علت قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی، دارای زمستا یوهوا، آب بیترتنیابه شودتر میشرقی و شرق خشک

و خشک استسرد و نسبتاً مرطوب و تابستان وزش بادهای سیاه در استان یزد به دلیل برخورداری از اقلیم   .های گرم و طوالنی 

خصوص از اواسط بهار تا اوایل پاییز که به  آید باد غالب در استان یزد عموماً باد شمال غربی استخشک امری عادی به شمار 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  می

اع آن از سطح دریای  که ارتفطوریتنوع فراوانی دارد به   یوبلندی استان یزد ازنظر پست ماه از سال )آبان تا بهمن( جنوب شرقی است

متر در شیرکوه متغیر است تراکم ارتفاعات در   4000متر در اطراف ریگ زرین تا حدود  850آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود 

عالوه بر این  است    جنوبی   –   شمالی  و  شرقی  جنوب  –ها شمال غربی  کنند و جهت آنسه رشته جبال مرکزی ایران را دنبال می

وجود این ارتفاعات، استان را ازنظر ژئومورفورژیک تنوع بخشیده  د.طور پراکنده وجود دارننیز در سطح استان به  یامانده  های جداکوه

 .و باوجود کویری بودن، مناطق ییالقی فراوانی را در پهنه استان ایجاد نموده است

 کاهش ارتفاع افزایش با هوا  دمای دلیل کاهش به نیز خاک سطحی دمای هوا، دمای میزان بر ارتفاع نقش صحت باوجود

وهوا را نیز در پی خواهد داشت گرم شدن  باال رفتن متوسط دمای زمین است که تغییرات آب  رویه  دمایمنظور از  یابد  می
و تأثیرات عمیق   هااچهیزمین سبب تغییر الگوی بارش باران و برف، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب در

ی مقابله با خطرات  هاضرورتپس بررسی دما یکی از    ها خواهد شدمختلف گیاهان و حیوانات و سرانجام انسان  یها گونه  بر
تر  باشد و نیز رخدادهای آب و هوایی خشک  رگذاری بر رفتار بادها تأث  تواندیهمچنین م  منطقهگرمایش  محیطی و انسانی است  

از    یهاتر بر روی زمین، آبرا تقویت نماید باوجود هوای گرم  دتریشد  یها تر، همراه با وقوع مکرر توفانو خشن ناشی 
  شوند یسرعت تبدیل به بخارآب مو زمین را آبیاری کنند بلکه به ماندهیزیاد بر سطح زمین باق توانندیسنگین نم یها باران

  ی راحتبه  توان یزجمله مسائلی است که نمدارد گرمای هوا ا   منطقه بسزایی روی عملیات کشاورزی در سرتاسر   ر ی این امر تأث 
را عصبی و کالفه کرده و باعث شود   انسان  تواندیآن را تحمل کرد حتی اگر انسان صبوری هم باشید، دمای زیاد هوا م 

در این   شودیمگردشگری و افزایش روند اقتصادی  هرگونه و این خود باعث عدم جذب  کنترل رفتار خود را از دست بدهد
از منظر رخداد دمایی  ایشراستا پ ی دقیق در منطقه  زی ربرنامه  منظوربههای زیر)نقشه( جهت نشان دادن مناطق مختلف 

 صورت گرفته است.
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با  4شکل                     . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 5شکل ارتباط  در  حرارت  درجه  نوسانات   .

                        ارتفاع

                                                                                                ارتفاع. نوسانات درجه حرارت در ارتباط با 6شکل . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 7شکل

 

 

 . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 8شکل . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 9شکل
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 تحلیل نوسانات درجه حرارت در ارتباط به مدل رقومی ارتفاعی )فصل زمستان( .3جدول  
فصول  

 سال 
 تحلیل متغیرها  های سال ماه

 زمستان

 دسامبر 

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق گراد میدرجه سانتی21و  29حداکثر و حداقل دما به ترتیب 
این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس شود که  مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرفته است کمینه
شود گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میدرجه سانتی0-21این ماه برابر
باشد با توجه به جدول توصیفی اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق میو دو هسته  

  5ی  که در طبقه 28-29گردد که نوسان دمایی بندی دمای حداکثر ماه دسامبر مالحظه میحاصل از پهنه
  0-24ساندرصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به نو   5/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  

 درصد پوشش داده است.  5/4درجه که کمترین مساحت را با 

 ژانویه

باشد در این ماه دمای بیشینه استان گراد میدرجه سانتی  18و  29در این ماه بیشینه و کمینه دما به ترتیب 
می مشاهده  ارتفاع  و کم  پست   و  مرکزی  مناطق  استان وسعت در  در شمال شرقی  میزان  این  شود که 

های کوهستانی استان  ترین دما مربوط به بخشبیشتری را به سمت نواحی غربی در بر گرفته است پایین
به سمت شرق دیده می  از غرب  ژانویه  ماه  در  ارتفاعات  است  به  مربوط  این دما  اصلی  و دو هسته  شود 

ن مساحت متعلق به  شده است که بیشتریگروه تقسیم  5باشد دمای ماه ژانویه به  شیرکوه، تفت و صدوق می
 باشدمی 27-29درصد و دمای 3/48طبقه پنجم با 

 فوریه 

باشد در این ماه دمای بیشینه استان در مناطق  گراد میدرجه سانتی22و  33حداکثر و حداقل دما به ترتیب 
شود که این میزان در شمال شرقی استان وسعت بیشتری را به مرکزی و پست  و کم ارتفاع مشاهده می

گراد است که در ناحیه  درجه سانتی  22ی دما در این ماه برابرسمت نواحی غربی در بر گرفته است کمینه
شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده می

به جدول توصیفی حاصل از پهنهتفت و صدوق می با توجه  ثر ماه فوریه مالحظه  بندی دمای حداکباشد 
درصد اشغال    1/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  5که در گروه   31-33گردد که طبقه دمایی می

 کرده است یعنی نیمی از استان با این طبقه دمایی مشاهده گردید. 
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 تحلیل نوسانات درجه حرارت در ارتباط به مدل رقومی ارتفاعی )فصل بهار(  .4جدول    
 تحلیل متغیرها  های سال ماه فصول سال 

 بهار 

 مارس

باشد در این ماه دمای بیشینه استان در مناطق  گراد میدرجه سانتی27و   39حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
این میزان در شمال شرقی استان وسعت بیشتری را به شود که  مرکزی و پست  و کم ارتفاع مشاهده می

گراد است که در ناحیه  درجه سانتی  27ی دما در این ماه برابرسمت نواحی غربی در بر گرفته است کمینه
استان دیده می و غرب  مرکزی  قسمت  ارتفاعات  کوهستانی  به  مربوط  این دما  اصلی  و دو هسته  شود 

بندی دمای حداکثر ماه مارس  توجه به جدول توصیفی حاصل از پهنه باشد با  شیرکوه، تفت و صدوق می 
   8/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  5ی که در طبقه  37-39گردد که نوسان دمایی مالحظه می

به ماه با کمترین تغییرات نسبت  با این طبقه  درصد احاطه کرده است  نیمی از استان  های پیشین یعنی 
 گردید. دمایی مشاهده 

 آوریل

باشد در این ماه دمای بیشینه استان در مناطق  گراد میدرجه سانتی28و   41حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شود که این میزان در شمال شرقی استان وسعت بیشتری را به مرکزی و پست  و کم ارتفاع مشاهده می

گراد است که در ناحیه  درجه سانتی  28ماه برابری دما در این  سمت نواحی غربی در بر گرفته است کمینه
استان دیده می و غرب  مرکزی  قسمت  ارتفاعات  کوهستانی  به  مربوط  این دما  اصلی  و دو هسته  شود 

باشد با توجه به جدول توصیفی حاصل از رتبه بندی دمای حداکثر ماه آوریل  شیرکوه، تفت و صدوق می
   7/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  5ی ه در طبقهک  39-41گردد که نوسان دمایی مالحظه می

به ماه با کمترین تغییرات نسبت  با این طبقه  درصد احاطه کرده است  نیمی از استان  های پیشین یعنی 
 دمایی مشاهده گردید. 

 مه

حداکثر استان در مناطق  باشد در این ماه دمای  گراد میدرجه سانتی33و   47حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرفته است کمینه
شود  انی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میگراد است که در ناحیه کوهستدرجه سانتی 33این ماه برابر

باشد با توجه به جدول توصیفی و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق می
قرار   5ی  که در طبقه  44-47گردد که نوسان دمایی  حاصل از رتبه بندی دمای حداکثر ماه مه مالحظه می

های  درصد احاطه کرده است با کمترین تغییرات نسبت به ماه   4/49دارد بیشترین مساحت استان را با  
 پیشین یعنی نیمی از استان با این طبقه دمایی مشاهده گردید. 

 

 

 . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 10شکل . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع                     11شکل
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 . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 12شکل . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع                     13شکل

. نوسانات درجه حرارت در ارتباط با  13شکل                   . نوسانات درجه حرارت در ارتباط با ارتفاع 14شکل

 ارتفاع

 

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

 تابستان

 ژوئن 

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق گراد میدرجه سانتی37و    50حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شرقی استان که محدوده شهرستان طبس  شود که این میزان در شمال  مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرفته است کمینه
شود  گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میدرجه سانتی  37این ماه برابر

باشد با توجه به جدول توصیفی اعات شیرکوه، تفت و صدوق می و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتف
  5ی  که در طبقه  47-50گردد که نوسان دمایی  بندی دمای حداکثر ماه ژوئن مالحظه میحاصل از پهنه 

های درصد احاطه کرده است با کمترین تغییرات نسبت به ماه   8/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  
 از استان با این طبقه دمایی مشاهده گردید.  پیشین یعنی نیمی

 آگوست)اوت(

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق گراد میدرجه سانتی36و    51حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس  مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهوسعت بیشتری را 
برابر استان دیده  درجه سانتی  0-36این ماه  ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب  گراد است که در 

ل باشد با توجه به جدوشود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق میمی
که در    48-51گردد که نوسان دمایی  توصیفی حاصل از رتبه بندی دمای حداکثر ماه اوت مالحظه می
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با    5ی  طبقه بیشترین مساحت استان را  به    6/49قرار دارد  است کمینه دما مربوط  درصد احاطه کرده 
 درصد پوشش داده است.   2/4درجه که کمترین مساحت را با  0-36نوسان

 جوالی 

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق گراد میدرجه سانتی38و    51حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس  مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  ته است کمینهوسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرف
برابر استان دیده  درجه سانتی  0-38این ماه  ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب  گراد است که در 

باشد با  شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق،ابر کوه، خاتم میمی
گردد که نوسان دمایی  وئیه مالحظه می بندی دمای حداکثر ماه ژتوجه به جدول توصیفی حاصل از پهنه

درصد احاطه کرده است کمینه دما     4/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با    5ی که در طبقه  48-51
 درصد پوشش داده است.  4/4درجه که کمترین مساحت را با  0-38مربوط به نوسان

 

 

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

 پاییز 

 سپتامبر 

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق  گراد میدرجه سانتی33و    44حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس شود که  مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرفته است کمینه
شود  گراد است که در ناحیه کوهستانی قسمت مرکزی و غرب استان دیده میدرجه سانتی 33این ماه برابر

باشد با توجه به جدول توصیفی دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق می  و دو هسته اصلی این
ی که در طبقه  44-46گردد که نوسان دمایی  بندی دمای حداکثر ماه سپتامبر مالحظه میحاصل از پهنه

 0-33درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط به نوسان   6/49قرار دارد بیشترین مساحت استان را با  5
 درصد پوشش داده است.  3/4درجه که کمترین مساحت را با 

 اکتبر 

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق  گراد میدرجه سانتی29و    42حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در بر گرفته است کمینهوسعت  
برابر ماه  سانتی  0-29این  دیده  درجه  استان  و غرب  مرکزی  قسمت  ناحیه کوهستانی  در  است که  گراد 

وجه به جدول باشد با تشود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق میمی
که در    39-42گردد که نوسان دمایی  بندی دمای حداکثر ماه اکتبر مالحظه میتوصیفی حاصل از پهنه

با    5ی  طبقه بیشترین مساحت استان را  به    4/49قرار دارد  درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط 
 درصد پوشش داده است.  2/4درجه که کمترین مساحت را با  0-29نوسان

 نوامبر

باشد در این ماه دمای حداکثر استان در مناطق  گراد میدرجه سانتی24و    35حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
شود که این میزان در شمال شرقی استان که محدوده شهرستان طبس مرکزی و کم ارتفاع مشاهده می

ی دما در  بر گرفته است کمینه  وسعت بیشتری را به سمت نواحی غربی بهاباد، اردکان، بافق و میبد را در
برابر ماه  سانتی  0-24این  دیده  درجه  استان  و غرب  مرکزی  قسمت  ناحیه کوهستانی  در  است که  گراد 

باشد با توجه به جدول شود و دو هسته اصلی این دما مربوط به ارتفاعات شیرکوه، تفت و صدوق میمی
نوامبر متوصیفی حاصل از پهنه  که در  33-35گردد که نوسان دمایی  الحظه میبندی دمای حداکثر ماه 

با    5ی  طبقه بیشترین مساحت استان را  به    6/49قرار دارد  درصد احاطه کرده است کمینه دما مربوط 
 درصد پوشش داده است.  5/4درجه که کمترین مساحت را با  0-24نوسان
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 ساله 20های رقومی ارتفاعی در ارتباط با داده ماه دوم سال بر اساس مدل  6. نقشه دمای سطح زمین برای 15شکل

 

 
های اخیر با  شود در سالدرصد نزوالت جوی آن تبخیر می 90استان یزد که ازنظر اقلیمی خشک و کویری است و   

ویژه سال آبی جاری نیز مزید بر علت شده  های اخیر و بههای اندک در سالکند بارشوپنجه نرم میآبی دستمعضل بی

های زیرزمینی  آبی درحرکت کرده است در شرایط طبیعی، بارندگی مؤثر و مفید برای سفرهبه سمت بی آبی نجیره کمو ز
ها مشاهده نگردیده است  گیرد اما متأسفانه در استان یزد بارندگی خوبی در این ماههای آذر تا بهمن صورت میآب در ماه

های زیرزمینی مفید نیست بارش زمستانه و ذخیره  های دیگر بود که برای آبماههای استان مربوط به  و بیشترین بارندگی
که گویای این جریان است که بیشتر    (16طبق شکل)  های خوبی برای آب باشدتواند شاخص برفی ارتفاعات می

ه است در این شرایط  ها به نواحی با ارتفاعات باال و همچنین کمترین نوسانات گرمایشی را به خود اختصاص دادبارندگی
منظور انتقال این جریانات به قسمت  های موجود در ارتفاعات و ایجاد بستری مناسب بهریزی جهت ذخیره آببرنامه
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سالی  تواند تا حدودی به مشکل خشکگاه آبی عظیم در منطقه میتواند امری مفید باشد وجود یک ذخیرهدست میپایین
 ها خیلی زیاد است. ن به چرخه پوشش گیاهی نواحی پست منطقه که تراکم در آنو گرمایش منطقه کمک کند  همچنی

 

ها)باران( و انحراف معیار درجه حرارت دمای سطح زمین  . نقشه  اختالف بین کمینه و بیشینه، میانگین، مجموع بارندگی16کلش

 ساله   20های ماه سال بر اساس مدل رقومی ارتفاعی در ارتباط با داده12برای 
 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      گیرینتیجه
حیاتی این ثبت در فراوان  مشکالت وجود و سویک از هیدرولوژی و کشاورزی علوم در زمین  سطح دمای اهمیت         پارامتر 

 دقت با را دما بتوانندکه  باشند  دیگر پارامترهای و  زمین سطح  دمای بین  ایرابطه یافتن دنبال به تا است داشته آن بر را پژوهشگران

ارتباط دمای سطح   بر  مبنی(  2012)  کوستاس  تحقیقات  نتایج  با  پایداری  سطح  خصوص  در  تحقیق  این  نتایج  .کنند برآورد مطلوب

 همین  در  .دارد  همخوانی  تاثیر گذاری و معنادار بودن عوامل توپوگرافیک،    بر  ( مبنی1397حمزه و همکاران)  زمین و عامل ارتفاع، 

های نوسانات الگو  خصوص   در(،     1391طبری و همکاران )  و (    1391)  و همکاران   یـزدحمزیـی  تحقیق  نتایج  با   تحقیق  این  نتایج  راستا

های استان موردبررسی قرار گرفت  ها در ایستگاه وع  دادههای دمایی ابتدا فراوانی وق پس از شناسایی پهنه  . دارد  همخوانی  آب وهوایی

شده و نتایج نشان داد که بیشترین سطح دمایی مربوط به ایستگاه طبس و ایستگاه کوهستانی بافق و کمترین سطح دمایی ثبت
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های دمایی در  وقوع ناهنجاریطورکلی با ارزیابی نوسان دمایی این نتیجه حاصل شد که فراوانی باشد بهمربوط به ایستگاه کاریز می

داری شده  از درجه یکسان و نتایج معنی دهد همچنین همبستگی مقادیر ارزیابیای را نشان نمیمالحظه های استان تفاوت قابلایستگاه 

پیشین در های توان چنین نتیجه گرفت که دمای رویه زمین نسبت به دورههای پژوهش حاضر، میدهد با توجه به یافتهرا نشان می

های جوی و حذف مناطق جنگلی تواند تغییرات حاصل از کاربری و پوشش یا تابشیافته که علت آن میاستان یزد به نسبت افزایش 

 تحقیق این نتایج همچنینهای جوی کافی دانست  ای در منطقه و عدم ریزشسالی دورهو رخ داد خشکو گسترش کاربری مسکونی  

خاک  سطح، دما بودن دالیل باال ارتفاع بوده استبا   موافق جهت در زمین سطحی دمای و  همسو ارتفاعی پارامتر که کرد مشخص

  با  ضمن  در است خاک از آب بیشتر ویژه گرمای اینکه به دلیل شودمی گرم مرطوب  خاک یک از  زودتر باشد خشک منطقه هرچقدر

است  ها مؤثرسطح هر یک از آن در دمای خاک بنابراین باهم متفاوت استخاک   عناصررطوبت بین  نگهداری ظرفیت اینکه به توجه

ها از نوسان دمایی باالیی  اوت( نسبت به سایر ماه_ژوئیه-های سال ماه)ژوئننتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماه 

ان، بافق، میبد؛ تبریز است. در پایان پژوهش نیز با توجه به های طبس، بهبهان؛ اردکبرخوردار است این نوسانات مربوط به شهرستان

ریزی بهتر و همچنین کنترل افزایش دمای سطح و حفظ منطقه موردمطالعه  های حاصل از تحقیق پیشنهادات زیر جهت برنامهیافته 

 گردد.: مطرح می

 هایتفاوت.  است  دریا  سطح  از  ارتفاع  و   جغرافیایی  ضعر مکان،   هایمؤلفه  تابع   و  مکانی  شرایط  از   متأثر  زمین  سطح  دمای  طورکلی،به

 امور  با  مرتبط  هایزمینه   بیشتر  در  تحقیق  این  دستاوردهای  و   نتایج.  است  شده  هوایی  و  آب  و   دمایی  تنوع  موجب  استان یزد    مکانی

  عوامل   که  است  داده  نشان   پژوهش   این  نتایج.  شود  واقع   مفید  تواند می  سال  طول  در  فراغت  اوقات   و  فعالیت   ونقل،حمل  شهری،

  شیب،   وجه  دریا،   سطح  از   ارتفاع  جغرافیای،  عرض   و  طول)   مکان  جغرافیایی  هایمشخصه  هواسپهر،  ایمنطقه  گردش  مانند  بسیاری

 بنابراین.  کنندمی  آفرینینقش  زمین  سطح  دمای  الگوهای  گیریشکل  در  زمین  سطح  بیوفیزیکی  عوامل  و...(  و   هادامنه   گیریجهت

  استان یزد   زمین  سطح  هنگام  روز  دمای  در  مؤثر  عوامل  این   از  یک  هر  نقش  به  مستقل  شکل  به  بعدی  پژوهش  در  شودمی  پیشنهاد

 . شود پرداخته

 بسیار متغیر یک عنوانبه  شهری هایمحیط در ویژهبه را سبز فضای و  گیاهی پوشش نگهداری کاربری و  حفاظت اهمیت و  لزوم

 .رسدمی نظر به ضروری شهری مدیریت در مسئول نهادهای برای هوایی و  شرایط آب تعدیل جهت مهم

های  ویژه در دما به وجود آورده است بنابراین در مدیریت بخشهایی در متغیر هواشناسی بهافزایش دمای متوسط جهان ناهنجاری

های دمایی و عوامل ایجادکننده این ناسایی ناهنجاریهای کشاورزی، اطالع از تغییرات هواشناسی و شخصوص در بخشمختلف به

 تغییرات الزم است 

آگاهی مخاطرات اقلیمی کمک تواند در کاهش اثرات و پیش های اقلیمی میتبیین ارتباط تغیرات و ساختار الگوهای جوی با ناهنجاری 

 شایانی نماید. 
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