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 مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

 4سیدامیدرضا میرنژاد ،*3، محمد زارع2مسعود منتظرقائم ،1، عاطفه جبالی1سهیال پویان

 و کویرشناسی، دانشگاه یزد زدایی، دانشکده منابع طبیعیانشجوی دکتری،  بیاباند .1

 دانشگاه تهران ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،محیط زیست مهندسی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد .2

 ، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزدمدیریت مناطق خشک و بیابانیاستادیار، گروه  .3

 یزدواحد  مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی آموخته کارشناسیدانش .4

 mzernani@yazd.ac.ir  :ولئنویسنده مس *

 02/99/9315تاریخ پذیرش:          20/27/9315تاریخ دریافت: 

 چکیده
 گیریلشک به منجر خود مجاور جوی عناصر تغییرات بر روی تأثیر با و غیره هارستنی سنگ، خاک، مانند متفاوت سطحی هایپوشش

 الفاخت بیشترین سال گرم روزهای در معموالً بیابانی و خشک مناطق در. شوند می کوچک هایمقیاس در اقلیمی متفاوت، شرایط

 ژوهش،پ این در. باشد داشته هاپدیده روی بر مؤثری اکولوژیکی و اقلیمیتأثیر ریز تواندمی که شود،دیده می هوا و خاک سطح در دما

 طحیس پوشش هشت دمای زمین، مختلف سطوح دمای و یزد سینوپتیک ایستگاه در شده گیریاندازه هوای دمای مقایسه منظوربه

 حسط آسفالت، موزاییک، غیرزراعی، خاک سیمانی، سطح زراعی، خاک شده، خشک گیاهی سطح سبز، گیاهی سطح )شامل مختلف

و با  گیریاندازه 1331 سال مرداد و تیر هایماه در یزد، شهر محدوده در رقومی و ایجیوه دماسنج نوع دو با رنگ( تیره فلزی

و کمترین  C 3/07°نتایج، بیشترین دما برابر  گیری شده ایستگاه سینوپتیک مقایسه گردید. براساسیکدیگر و با دمای هوای اندازه

زمون براساس نتایج آ همچنین، ت گردید.ثب سبز گیاهی سطح و آسفالت سطحی پوشش ترتیب برایبه C 4/40°دمای سطحی برابر 

و دمای هوا مشاهده  مختلف سطوح بین دمای ،68/7 باالی دار در سطح پنج درصد و همبستگیکلموگرف اسمیرنوف، تفاوت معنی

 هوا دمای با را تفاوت کمترین و بیشترین ترتیباختالف به C1°با  سبز گیاهی سطح و C 23°آسفالت با  سطح مجموع، در شد.

 .دهندمی نشان خود از گوناگونی دمایی الگوهای خورشید، تابش برابر در مختلف سطوح نتیجه، در. دادند نشان

  مناطق بیابانی یزد هوا؛ دمای سطح؛ دمای سطحی؛ پوشش دمایی؛ الگوی کلیدی: ناواژگ

 

 مقدمه 

 ها،رسططتنی خاک، آب، مانند) مختلف سطططوح هایویژگی

 سطح جوی مجاور عناصر تغییرات بر...( و  شهری هایپوشطش 

تطأثیرگاار و قادر به ایجاد الگوهای متفاوت دمایی در سططططوح  

که قادر به ایجاد تأثیرات زیادی بر طوریمختلف هسطططتنطد بطه  

ا هططروی تنوع میکروکلیمطائی و حتی رفتططار اکولوژیکی پططدیطده  

های مرتبط با هسطتند. این در حالی است که معموالً در گزار  

متری سططططح  2درجطه حرارت محیط، از دمطای هوا در ارتفاع   

 الزم شود.عنوان شطاخ  دمای هواشناسی استفاده می زمین به

 سطططوح در رفته کاربه مواد ترکیب و ت که جنسذکر اسططبه

http://www.isadmc.ir/
mailto:mzernani@yazd.ac.ir
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 خورشططیدی تابش که مناطقی و تابسططتان در ویژهشططهری، به

 شططهری یا نواحی در هوا دمای تفاوت اصططلی دلیل دارند، باالیی

 نوع که شططهری نواحی در رو،این اسططت. از روسططتایی نواحی

در  و هوایی آب هایتفاوت اسططت، ترمتنوع سطططوح پوشططش

در  رییتغ. همچنین  (11و 6)اسططت  بارزتر نیز کوچک مقیاس

عامل  نیترمهمعنوان تواند بهی این مناطق میپوشططش سطططح

   .  (0)شمار آید ی بهدمای سطح شیدر افزا

ها و انجطام فعطالیت  سططططح زمین جهطت   دمطای آگطاهی از  

مطالعات علوم زمین، از قبیل تغییرات محیط زیسطططت جهانی و 

. همچنین در (3) آب و هوای شططهری، ضططروری اسططت  ویژهبه

وان عنتوانند بهمطالعات دورسنجی، الگوهای متفاوت دمایی می

های متفاوت به کار خسططارهابزاری برای شططناسططایی و تفکیک ر

 نقش اقلیمی عناصططر از یکی عنوانبه که دماروند. از آن جایی

قادر به  و دارد منابع طبیعی از بسطططیاری تکامل مؤثری را در

 رفتاری الگوی و بررسططی دما اسططت، هاواکنش کنترل سططرعت

 جانوران(، و گیاهان نمو و )رشططد زیسططتی فرآیندهای آن، در

 یی،فرآیندهای شیمیا فرسطایش و  و تخریب فرآیندهای فیزیکی

 .(3)خشک دارای اهمیت است  و گرم جوی شرایط در ویژه به

 فقر دلیلبه خشطططک مناطق در خاکی مختلف سططططوح

 ودکمب و آفتاب شططدید سطططح، تابش خشططکی گیاهی، پوشططش

 تردقیق مطالعه جهت مناسطططبی شطططرایط نسطططبی رطوبطت 

 انواع. کنططدمی فراهم و ترمودینططامیکی حرارتی هططایویطژگی 

 الکترومغناطیس امواج تابش برابر در هاکطانی  و هطا سطططنطگ 

دار مق در اختالف دهند.می متفاوتیاز خود نشان رفتارخورشطید  

 ویژگی و تشططخی  شططناسططایی برای تواندمی بازبخش جاب،

   .(1)کار رود به آنها حرارتی

 توان بهمی گوناگون فیزیکی سططططوح دمای یزمینطه  در

دمای  مدل  آن در که کرد اشططاره  همکاران و پناهعلوی مطالعه

 الگوهای در پژوهش دیگر، رفتار .(2)بیابان تهیه شططد  سطططحی

شهری بررسی  زیست محیط در مختلف فیزیکی سططوح  دمای

مختلف  سطح شش دمای هایداده ،در این پژوهش .(12)شطد  

 به آب( با و سططنگ، چمن سططیمان، خاک، آسططفالت، شططامل )

 نوع  از سیسنجنده تما شش و نگاردما دسطتگاه  سطه  کارگیری

PT100سطططال یک طول در و ایدقیقه 17 ی زمانیبازه ، در 

شططد. سططلس الگوی دمای   گیری( اندازه2712-2713آماری )

، ابری ،ی)آفتاب جوی مختلف طیشططرا آنها در طول شططبانه روز و

 طینشطان داد که در شرا  جیو بادی( اسطتخراج شطد. نتا   یبارشط 

 بیدر طول روز به ترت یدمای سطططح نیشططتریب ،یآفتاب آرام و

و آب اسطت.   چمن خاک، سطنگ،  مان،یمربوط به آسطفالت، سط  

هر در هنگام ظ زین گریکدیاختالف دمای سطططوح با  نیشططتریب

آنهططا در  نیاختالف دمططا ب نیکمتر کططهیدرحططال د،هططدیرخ م

 .است رخ دادهساعات طلوع و غروب 

های متعددی در زمینه برآورد در مطالعات دمایی، پژوهش 

دمای سططح زمین با اسطتفاده از فنون گوناگون سنجش از دور   

در  نیدمطای سططططح زم عنوان مثطال  حرارتی انجطام شطططد. بطه  

ه در سططیی روابط شططار گرما کارگیریبه باهای مختلف کاربری

همچنین در بررسی  .(8)شطد  اسطتخراج   کا،یآمر مختلف منطقه

شانگهای یی در شططهر گرما ریاندازهای شطهری بر جزا چشطم  اثر

نوع سططططح و دمای آن  نیداری بیی مثبطت معن ، رابططه نیچ

دمای سططح زمین در شهرها، روستاها و   .(6)نشطان داده شطد   

نططاطق مختلف خططاک لخططت در منطقططه مراغططه بططا همچنین م

ماهواره لندسطططت و  +ETMهای سطططنجنده اسطططتفاده از داده

مقدار  ، بیشططترینالگوریتم سططبال برآورد گردید. براسططاس نتایج

دمای سططططح زمین مربوط به مناطق رخنمون سطططنگی بوده و 

. (1)ی معکوسططی با مقدار رطوبت و پوشططش گیاهی دارد رابطه

 لرو  سبا به زمین سطح دمای محاسبه در پژوهشطی دیگر با 

اصالح  و بهبود ، الگوریتم ماکورNDVIبا  آن ارتباط بررسطی  و

شططهر  جزایر حرارتی و کنترل کینامیدبررسططی  .(13)گردید 

 و پویایی بررسطططی هدف دبی از دیگر مططالعاتی اسطططت که با 

 یمیطرح اقل کیتوسطططعه و با  شطططهری حرارتی جزایر کنترل

انجام شطططده اسطططت. در این پژوهش، یک ناحیه اقلیمی  یمحل

 هایشططباهت اسططاس بر مختلف بندی مناطقمحلی برای طبقه

جزایر  شد. اثرشطهری توسطعه داده    و زمین پوشطش  در موجود

های در طول روز و در ماه های تابسططتاندر ماه حرارتی شططهری

 خلیج به اسططت و نزدیکی بیشططترین زمسططتان در طول شططب،

لیل دایجاد جزایر حرارتی شهری به را در تأثیر بیشطترین  فارس

 تابسططتان و گرم هایماه در روز طول زمین در شططدن خنک

 .(17)ان، دارد زمست هایدر طول شب در ماه زمین شدن

گیری این پژوهش تال  دارد با مقایسططه دمای هوای اندازه

 دمای سطوح مختلف شطده در ایسطتگاه سینوپتیک شهر یزد و  

زمین بطا توجه به تفاوت در جنس سططططوح و جاب دمایی، به  

 بررسی الگوی دمایی موجود در سطوح مختلف بلردازد.
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 هامواد و روش 

گیری مقایسططه دمای هوای اندازه برای، پژوهشدر این 

هواشططناسططی شططهر یزد و دمای سطططوح  شطده در ایسططتگاه 

 ختلف شاملم سطحهشت مختلف زمین در سططح شهر،  

زراعی،  شده، خاکخشک گیاهی سبز، سطح گیاهی سطح

 سیمانی، خاک غیرزراعی، موزاییک، آسفالت، سطح سططح 

)شکل  شططد فلزی تیره رنگ در محدوده شططهر یزد انتخاب

 هر سطحی دمای رقومیای و با دو نوع دماسطنج جیوه  .(1

 روز 1نوبت به فاصططله زمانی  12ماکور در  سطططوح از یک

تا  13/4/1331تاریخ )ماه  1/1طی مدت  ، درمرتبطه یطک  

 17 و با فاصططله زمانی 11تا  12در سططاعات ( 37/1/1331

 هایداده براین، (. افزون1اندازه گیری شططد )جدول  دقیقه

هوا گرمترین روز سال و دمای  دمای موردنیاز شامل جوی

 سینوپتیک ساعتی هوا در روزهای مورد بررسی از ایستگاه

 مختلف در سطوح دمایی در ادامه، رفتار .شطد  افتیزد دری

روزهطای مختلف و ارتباط دمای سططططوح مختلف و دمای  

 .بررسی شد ی ایستگاه هواشناسی از نظر آماریهوا

 
 

 (C°در محدوده شهر یزد) 9315های تیر و مرداد سال گیری شده در ماهدماهای سطوح مختلف در طی روزهای اندازه -9جدول 

 روز ماه
سطح گیاهی 

 سبز

سطح 

 سیمانی

سطح گیاهی 

 خشک شده
 خاک زراعی

خاک 

 غیرزراعی
 آسفالت موزاییک

سطح فلزی 

 تیره رنگ

 تیر

6 0/42 0/46 0/41 0/13 18 13 87 16 

13 8/46 1/18 1/17 1/83 4/84 6/81 3/07 1/80 

16 2/42 0/11 3/46 13 4/16 0/10 1/87 82 

23 3/43 12 6/48 10 0/14 8/18 1/87 1/82 

26 6/41 3/46 0/41 4/12 14 12 16 1/13 

31 3/40 2/10 8/12 16 2/81 8/18 2/88 1/82 

 مرداد

1 4/40 0/11 2/11 1/81 0/82 2/87 1/86 3/81 

17 1/42 0/12 6/40 3/10 6/11 1/18 16 2/10 

11 2/47 8/17 1/47 6/17 3/14 4/12 11 14 

27 3/33 3/40 41 4/46 3/14 2/17 16 18 

21 4/42 43 43 8/13 1/11 2/43 13 10 

37 6/33 3/44 1/47 2/17 11 2/40 13 11 

 

 سطح گیاهی سبز  سطح سیمانی  خاک غیرزراعی  موزاییک  آسفالت 

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

 

  نتایج 

متفاوت در سططططوح  حرارتی هایبطا توجطه به ویژگی  

مختلف، میزان جططاب دمططایی در هر یططک از سططططوح  

گیری شده متفاوت و نسبت به جنس و رنگ سطوح اندازه

 شود.گیری شده تفاوت دمایی آشکاری دیده میاندازه

بططه  1331تیرمططاه  13نتطایج نشطططان داد کططه دمططا در  

°C1/43  بططه عبططارتی بطه بیشطططترین مقططدار خود در طی ،

رسطیده اسططت. این در حالی است که   11الی  12سطاعات  

گیری شططده متناظر با این تاریخ ، نیز دما در سطططوح اندازه

گیری دمایی نوبطت اندازه  12بیشطططترین میزان را در طی 
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 گیری شده در بینرین دمای اندازهنشطان داده است. بیشت 

سطططوح مختلف در این زمان مربوط به سطططح آسططفالتی   

(°C3/07   نتایج پژوهشی مشابه در این2( اسطت )شطکل .) 

در  C3/64°زمینه نیز بیشطترین درجه حرارت را به میزان  

بعدازظهر مرداد ماه سال  3سططح دشطت یزد، در سططاعت   

 .(4)، نشان داده است 1362

 
 ی شده در سطوح مختلفگیربیشینه دمای اندازه -0شکل

 

 از رسطططیده انرژی میزان یکسطططان بودن به توجه با

 اصلی عامل سطوح زمین، تمامی به روز طول در خورشطید 

 تفاوت رفتار دمایی سططططوح مختلف، در کننده تعیین و

 همچنین با تغییر. است آنها فیزیکی و حرارتی هایویژگی

 طول در مختلف جوی هایپدیده و وقوع جوی شططرایط در

 یهپدید شدت و نوع به بسته نیز سطوح دمای رفتار سال،

 .(11)گیرد قرار می تغییر نظر، دچار مورد

نتطایج تجزیطه و تحلیطل آماری نیز رابطه مسطططتقیم و    

 سططاعتی تغییرات ، بین%1داری را در سطططح اعتماد معنی

میزان دمای هواشناسی  مختلف و هایپدیده دمای سططح 

(. همچنین براسطططاس نتایج 2از خود نشطططان داد )جدول 

بین دماهای سطوح  %68دسطت آمده، همبستگی باالی  به

 گیری وجود دارد.انتخابی و دمای هوا در طی دوره اندازه

 
 

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

 تابع خطی R2 سطوح مختلف

 Y=1.01x+4.91 66/7 گیاهی سبز سطح

 Y=0.743x-0.12 60/7 سیمانی سطح

 Y=0.645x+8.17 68/7 گیاهی خشک شده سطح

 Y=0.598x+4.80 60/7 زراعیخاک 

 Y=0.694x-1.55 60/7 غیرزراعی خاک

 Y=0.617x+4.35 66/7 موزاییک

 Y=0.553x+4.31 60/7 آسفالت

 Y=0.667x-1.81 63/7 رنگسطح فلزی تیره
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 گیری نتیجه 

های متفاوتی و کانی موادهای مختلف زمینی از پوشش

د. انرا ایجاد نموده گوناگونیهای اند و بافتتشططکیل شططده 

که در شطرایط یکسططان جوی و تابش خورشططیدی،  طوریبه

دمطایی و الگوی رفتطاری متفاوتی را در برابر امواج   جطاب  

دهند. این الکترومغناطیسطی خورشطیدی از خود نشان می  

تا حد  هاپدیده و سطططوح حرارتی تفاوت رفتاری در رژیم

و  یفیزیک خصطوصیات  کنترل تاثیر و بسطیار زیادی، تحت 

نیز نشطططان داد که  این پژوهشنتایج  .آنها اسطططت حرارتی

 رفتاری الگوهای تابش خورشططید برابر در مختلف سطططوح

 مجموع، دهند. درمی نشططان دار را از خودگوناگون و معنی

 C1°با  سططبز گیاهی سطططح و C 23°با  آسططفالت سطططح

 هوا ماید با را تفاوت کمترین و بیشترین ترتیببهاختالف 

تواند اثرات ریزاقلیمی و حتی اکولوژیکی که می دادند نشان

های آفتابی و خشک همچون استان سطرزمین مؤثری را در 

 . دنبال داشته باشدیزد به
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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. 
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