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چکیده
پوششهای سطحی متفاوت مانند خاک ،سنگ ،رستنیها و غیره با تأثیر بر روی تغییرات عناصر جوی مجاور خود منجر به شکلگیری
شرایط اقلیمی متفاوت ،در مقیاسهای کوچک می شوند .در مناطق خشک و بیابانی معموالً در روزهای گرم سال بیشترین اختالف
دما در سطح خاک و هوا دیده میشود ،که میتواند تأثیر ریزاقلیمی و اکولوژیکی مؤثری بر روی پدیدهها داشته باشد .در این پژوهش،
بهمنظور مقایسه دمای هوای اندازهگیری شده در ایستگاه سینوپتیک یزد و دمای سطوح مختلف زمین ،دمای هشت پوشش سطحی
مختلف (شامل سطح گیاهی سبز ،سطح گیاهی خشک شده ،خاک زراعی ،سطح سیمانی ،خاک غیرزراعی ،موزاییک ،آسفالت ،سطح
فلزی تیره رنگ) با دو نوع دماسنج جیوهای و رقومی در محدوده شهر یزد ،در ماههای تیر و مرداد سال  1331اندازهگیری و با
یکدیگر و با دمای هوای اندازهگیری شده ایستگاه سینوپتیک مقایسه گردید .براساس نتایج ،بیشترین دما برابر  07/3 °Cو کمترین
دمای سطحی برابر  40/4 °Cبهترتیب برای پوشش سطحی آسفالت و سطح گیاهی سبز ثبت گردید .همچنین ،براساس نتایج آزمون
کلموگرف اسمیرنوف ،تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد و همبستگی باالی  ،7/68بین دمای سطوح مختلف و دمای هوا مشاهده
شد .در مجموع ،سطح آسفالت با  23 °Cو سطح گیاهی سبز با  1°Cاختالف بهترتیب بیشترین و کمترین تفاوت را با دمای هوا
نشان دادند .در نتیجه ،سطوح مختلف در برابر تابش خورشید ،الگوهای دمایی گوناگونی از خود نشان میدهند.
واژگان کلیدی :الگوی دمایی؛ پوشش سطحی؛ دمای سطح؛ دمای هوا؛ مناطق بیابانی یزد

 مقدمه
ویژگیهای سطططوح مختلف (مانند آب ،خاک ،رسططتنیها،
پوشطشهای شهری و  )...بر تغییرات عناصر جوی مجاور سطح
تطأثیرگاار و قادر به ایجاد الگوهای متفاوت دمایی در سططططوح
مختلف هسطططتنطد بطهطوریکه قادر به ایجاد تأثیرات زیادی بر

روی تنوع میکروکلیمطائی و حتی رفتططار اکولوژیکی پططدیطدههطا
هسطتند .این در حالی است که معموالً در گزار های مرتبط با
درجطه حرارت محیط ،از دمطای هوا در ارتفاع  2متری سططططح
زمین بهعنوان شطاخ دمای هواشناسی استفاده میشود .الزم
بهذکر اسططت که جنس و ترکیب مواد بهکار رفته در سطططوح
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شططهری ،بهویژه در تابسططتان و مناطقی که تابش خورشططیدی
باالیی دارند ،دلیل اصططلی تفاوت دمای هوا در نواحی شططهری یا
نواحی روسططتایی اسططت .از اینرو ،در نواحی شططهری که نوع
پوشططش سطططوح متنوعتر اسططت ،تفاوتهای آب و هوایی در
مقیاس کوچک نیز بارزتر اسططت ( 6و .)11همچنین تغییر در
پوشططش سطططحی این مناطق میتواند بهعنوان مهمترین عامل
در افزایش دمای سطحی بهشمار آید (.)0
آگطاهی از دمطای سططططح زمین جهطت انجطام فعطالیتها و
مطالعات علوم زمین ،از قبیل تغییرات محیط زیسطططت جهانی و
بهویژه آب و هوای شططهری ،ضططروری اسططت ( .)3همچنین در
مطالعات دورسنجی ،الگوهای متفاوت دمایی میتوانند بهعنوان
ابزاری برای شططناسططایی و تفکیک رخسططارههای متفاوت به کار
روند .از آن جاییکه دما بهعنوان یکی از عناصططر اقلیمی نقش
مؤثری را در تکامل بسطططیاری از منابع طبیعی دارد و قادر به
کنترل سططرعت واکنشها اسططت ،بررسططی دما و الگوی رفتاری
آن ،در فرآیندهای زیسططتی (رشططد و نمو گیاهان و جانوران)،
فرآیندهای فیزیکی تخریب و فرسطایش و فرآیندهای شیمیایی،
به ویژه در شرایط جوی گرم و خشک دارای اهمیت است (.)3
سططططوح مختلف خاکی در مناطق خشطططک بهدلیل فقر
پوشططش گیاهی ،خشططکی سطططح ،تابش شططدید آفتاب و کمبود
رطوبطت نسطططبی شطططرایط مناسطططبی جهت مطالعه دقیقتر
ویطژگیهططای حرارتی و ترمودینططامیکی فراهم میکنططد .انواع
سطططنطگهطا و کطانیها در برابر تابش امواج الکترومغناطیس
خورشطید رفتار متفاوتیاز خود نشان میدهند .اختالف در مقدار
جاب ،بازبخش میتواند برای شططناسططایی و تشططخی ویژگی
حرارتی آنها بهکار رود (.)1
در زمینطهی دمای سططططوح فیزیکی گوناگون میتوان به
مطالعه علویپناه و همکاران اشططاره کرد که در آن مدل دمای
سطططحی بیابان تهیه شططد ( .)2در پژوهش دیگر ،رفتار الگوهای
دمای سططوح فیزیکی مختلف در محیط زیست شهری بررسی
شطد ( .)12در این پژوهش ،دادههای دمای شش سطح مختلف
( شططامل آسططفالت ،خاک ،سططیمان ،سططنگ ،چمن و آب) با به
کارگیری سطه دسطتگاه دمانگار و شش سنجنده تماسی از نوع
 ،PT100در بازهی زمانی  17دقیقهای و در طول یک سطططال
آماری ( )2712-2713اندازهگیری شططد .سططلس الگوی دمای
آنها در طول شططبانه روز و شططرایط جوی مختلف (آفتابی ،ابری،
بارشطی و بادی) اسطتخراج شطد .نتایج نشطان داد که در شرایط

آرام و آفتابی ،بیشططترین دمای سطططحی در طول روز به ترتیب
مربوط به آسطفالت ،سطیمان ،خاک ،سطنگ ،چمن و آب اسطت.
بیشططترین اختالف دمای سطططوح با یکدیگر نیز در هنگام ظهر
رخ میدهطد ،درحططالیکططه کمترین اختالف دمططا بین آنهططا در
ساعات طلوع و غروب رخ داده است.
در مطالعات دمایی ،پژوهشهای متعددی در زمینه برآورد
دمای سططح زمین با اسطتفاده از فنون گوناگون سنجش از دور
حرارتی انجطام شطططد .بطهعنوان مثطال دمطای سططططح زمین در
کاربریهای مختلف با بهکارگیری روابط شططار گرمایی در سططه
منطقه مختلف آمریکا ،اسطتخراج شطد ( .)8همچنین در بررسی
اثر چشطماندازهای شطهری بر جزایر گرمایی در شططهر شانگهای
چین ،رابططهی مثبطت معنیداری بین نوع سططططح و دمای آن
نشطان داده شطد ( .)6دمای سططح زمین در شهرها ،روستاها و
همچنین منططاطق مختلف خططاک لخططت در منطقططه مراغططه بططا
اسطططتفاده از دادههای سطططنجنده  ETM+ماهواره لندسطططت و
الگوریتم سططبال برآورد گردید .براسططاس نتایج ،بیشططترین مقدار
دمای سططططح زمین مربوط به مناطق رخنمون سطططنگی بوده و
رابطهی معکوسططی با مقدار رطوبت و پوشططش گیاهی دارد (.)1
در پژوهشطی دیگر با محاسبه دمای سطح زمین به رو سبال
و بررسطی ارتباط آن با  ،NDVIالگوریتم ماکور بهبود و اصالح
گردید ( .)13بررسططی دینامیک و کنترل جزایر حرارتی شططهر
دبی از دیگر مططالعاتی اسطططت که با هدف بررسطططی پویایی و
کنترل جزایر حرارتی شطططهری و با توسطططعه یک طرح اقلیمی
محلی انجام شطططده اسطططت .در این پژوهش ،یک ناحیه اقلیمی
محلی برای طبقهبندی مناطق مختلف بر اسططاس شططباهتهای
موجود در پوشطش زمین و شطهری توسطعه داده شد .اثر جزایر
حرارتی شططهری در ماههای تابسططتان در طول روز و در ماههای
زمسططتان در طول شططب ،بیشططترین اسططت و نزدیکی به خلیج
فارس بیشطترین تأثیر را در ایجاد جزایر حرارتی شهری بهدلیل
خنک شططدن زمین در طول روز در ماههای تابسططتان و گرم
شدن زمین در طول شب در ماههای زمستان ،دارد (.)17
این پژوهش تال دارد با مقایسططه دمای هوای اندازهگیری
شطده در ایسطتگاه سینوپتیک شهر یزد و دمای سطوح مختلف
زمین بطا توجه به تفاوت در جنس سططططوح و جاب دمایی ،به
بررسی الگوی دمایی موجود در سطوح مختلف بلردازد.
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 مواد و روشها

یطک مرتبطه ،در طی مدت  1/1ماه (تاریخ  1331/4/13تا
 )1331/1/37در سططاعات  12تا  11و با فاصططله زمانی 17
دقیقه اندازه گیری شططد (جدول  .)1افزون براین ،دادههای
جوی موردنیاز شامل دمای هوا گرمترین روز سال و دمای
ساعتی هوا در روزهای مورد بررسی از ایستگاه سینوپتیک
یزد دریافت شطد .در ادامه ،رفتار دمایی سطوح مختلف در
روزهطای مختلف و ارتباط دمای سططططوح مختلف و دمای
هوای ایستگاه هواشناسی از نظر آماری بررسی شد.

در این پژوهش ،برای مقایسططه دمای هوای اندازهگیری
شطده در ایسططتگاه هواشططناسططی شططهر یزد و دمای سطططوح
مختلف زمین در سططح شهر ،هشت سطح مختلف شامل
سطح گیاهی سبز ،سطح گیاهی خشکشده ،خاک زراعی،
سططح سیمانی ،خاک غیرزراعی ،موزاییک ،آسفالت ،سطح
فلزی تیره رنگ در محدوده شططهر یزد انتخاب شططد (شکل
 .)1با دو نوع دماسطنج جیوهای و رقومی دمای سطحی هر
یک از سطططوح ماکور در  12نوبت به فاصططله زمانی  1روز

جدول  -9دماهای سطوح مختلف در طی روزهای اندازهگیری شده در ماههای تیر و مرداد سال  9315در محدوده شهر یزد()°C
ماه

تیر

مرداد

روز

سطح گیاهی

سطح

سطح گیاهی

سبز

سیمانی

خشک شده

خاک زراعی

خاک
غیرزراعی

موزاییک

آسفالت

سطح فلزی
تیره رنگ

6
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13/0
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13
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16

13

46/8

18/1

17/1

83/1
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81/6

07/3

80/1

16

42/2

11/0

46/3

13

16/4

10/0

87/1

82

23

43/3

12

48/6

10

14/0

18/8

87/1

82/1

26

41/6

46/3

41/0

12/4

14

12

16

13/1

31

40/3

10/2

12/8

16

81/2

18/8

88/2

82/1

1

40/4

11/0

11/2

81/1

82/0

87/2

86/1

81/3

17

42/1

12/0

40/6

10/3

11/6

18/1

16

10/2

11

47/2

17/8

47/1

17/6

14/3

12/4

11

14

27

33/3

40/3

41

46/4

14/3

17/2

16

18

21

42/4

43

43

13/8

11/1

43/2

13

10

37

33/6

44/3

47/1

17/2

11

40/2

13

11

آسفالت

موزاییک

خاک غیرزراعی

سطح سیمانی

سطح گیاهی سبز

شکل  -9اندازه گیری دمای سطوح مختلف زمین در محدوده شهر یزد – تیرماه 9315

 نتایج
بطا توجطه به ویژگیهای حرارتی متفاوت در سططططوح
مختلف ،میزان جططاب دمططایی در هر یططک از سططططوح
اندازهگیری شده متفاوت و نسبت به جنس و رنگ سطوح
اندازهگیری شده تفاوت دمایی آشکاری دیده میشود.

نتطایج نشطططان داد کططه دمططا در  13تیرمططاه  1331بططه
 ،43/1°Cبططه عبططارتی بطه بیشطططترین مقططدار خود در طی
سطاعات  12الی  11رسطیده اسططت .این در حالی است که
دما در سطططوح اندازهگیری شططده متناظر با این تاریخ  ،نیز
بیشطططترین میزان را در طی  12نوبطت اندازهگیری دمایی
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زمینه نیز بیشطترین درجه حرارت را به میزان  64/3°Cدر
سططح دشطت یزد ،در سططاعت  3بعدازظهر مرداد ماه سال
 ،1362نشان داده است (.)4

نشطان داده است .بیشترین دمای اندازهگیری شده در بین
سطططوح مختلف در این زمان مربوط به سطططح آسططفالتی
( )07/3°Cاسطت (شطکل  .)2نتایج پژوهشی مشابه در این
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آسفالت

سطح فلزی تیره رنگ

خاک غیرزراعی

خاک زراعی

موزاییک

سطح سیمانی

سطح گیاهی خشک شده

مرداد ماه

سطح گیاهی سبز

تیر ماه

0

شکل -0بیشینه دمای اندازهگیری شده در سطوح مختلف

نتطایج تجزیطه و تحلیطل آماری نیز رابطه مسطططتقیم و
معنیداری را در سطططح اعتماد  ،%1بین تغییرات سططاعتی
دمای سططح پدیدههای مختلف و میزان دمای هواشناسی
از خود نشطططان داد (جدول  .)2همچنین براسطططاس نتایج
بهدسطت آمده ،همبستگی باالی  %68بین دماهای سطوح
انتخابی و دمای هوا در طی دوره اندازهگیری وجود دارد.

با توجه به یکسطططان بودن میزان انرژی رسطططیده از
خورشطید در طول روز به تمامی سطوح زمین ،عامل اصلی
و تعیین کننده در تفاوت رفتار دمایی سططططوح مختلف،
ویژگیهای حرارتی و فیزیکی آنها است .همچنین با تغییر
در شططرایط جوی و وقوع پدیدههای جوی مختلف در طول
سال ،رفتار دمای سطوح نیز بسته به نوع و شدت پدیدهی
مورد نظر ،دچار تغییر قرار میگیرد (.)11

جدول  -0ضریب همبستگی و توابع خطی دمای هوای خشک و سطوح اندازه گیری شده
سطوح مختلف

R2

تابع خطی

سطح گیاهی سبز

7/66

Y=1.01x+4.91

سطح سیمانی

7/60

Y=0.743x-0.12

سطح گیاهی خشک شده

7/68

Y=0.645x+8.17

خاک زراعی

7/60

Y=0.598x+4.80

خاک غیرزراعی

7/60

Y=0.694x-1.55

موزاییک

7/66

Y=0.617x+4.35

آسفالت

7/60

Y=0.553x+4.31

سطح فلزی تیرهرنگ

7/63

Y=0.667x-1.81

888

سطططوح مختلف در برابر تابش خورشططید الگوهای رفتاری
، در مجموع.گوناگون و معنیدار را از خود نشططان میدهند
1°C  و سطططح گیاهی سططبز با23 °C سطططح آسططفالت با
اختالف بهترتیب بیشترین و کمترین تفاوت را با دمای هوا
نشان دادند که میتواند اثرات ریزاقلیمی و حتی اکولوژیکی
مؤثری را در سطرزمینهای آفتابی و خشک همچون استان
.یزد بهدنبال داشته باشد

... مقايسه تغييرات دمای هوا با سطوح مختلف زمين

 نتیجهگیری
پوششهای مختلف زمینی از مواد و کانیهای متفاوتی
.تشططکیل شططدهاند و بافتهای گوناگونی را ایجاد نمودهاند
،بهطوریکه در شطرایط یکسططان جوی و تابش خورشططیدی
جطاب دمطایی و الگوی رفتطاری متفاوتی را در برابر امواج
 این.الکترومغناطیسطی خورشطیدی از خود نشان میدهند
تفاوت رفتاری در رژیم حرارتی سطططوح و پدیدهها تا حد
 تحت تاثیر و کنترل خصطوصیات فیزیکی و،بسطیار زیادی
 نتایج این پژوهش نیز نشطططان داد که.حرارتی آنها اسطططت
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Abstract
Different surface covers such as soil, rock, plant and etc, lead to be created different climate
conditions in small scales by impacting on the adjacent atmospheric elements. The greatest
difference tangibly in land surfaces and air temperatures were observed in arid and desert
regions on hot days, which can have significant microclimate and ecological effects on
environment. In this study, 8 different land surface cover including, green plant cover, dead
plant cover, arable soil, cement surface, non-arable soil, pavement, asphalt and dark metal
surface were measured using two types of mercury and digital thermometers to compare
between the measured temperature at the Yazd meteorological station and the temperature
of different land surfaces, in June and July, 2016. Then, the land surface temperatures were
compared to each other and also compared with the air temperature measured at the Yazd
meteorological station. Based on the results, the highest measured temperature reaches to
above 70 °C in asphalt cover and the lowest surface temperature of 47.4 °C were recorded
in plant surface. According to the result of Kolmogorov Smirnov test, there are a significant
difference between the different land surfaces and the air temperatures (R2= 0.86) at 5%
level during the measured period. Generally, asphalt and plant surfaces showed the highest
(23 °C) and the lowest (5 °C) thermal differences with air temperature. Concluding, different
land surfaces show different thermal patterns.
Keyword: Thermal pattern; Land surface; Temperature; Desert; Yazd

