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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
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   يریگرود با بهرهندهیزاحوضۀ ن در یزم ۀیرو يدما یساختار مکان ییشناسا
  ياماهواره يعدد يهااز داده

  

  ۲ محمدصادق کيخسروي کياني ،*۱اميرحسين حلبيان

  دانشگاه پيام نور، تهران، ايران، شيار، گروه جغرافيادان۱
  اصفهان دانشگاه دکتري آب و هواشناسی، دانشجوي۲

  13/1/95؛ تاریخ پذیرش:  15/8/94تاریخ دریافت: 
  

 دهیچک
 در را و انرژي ماده تبادل تنها نه که است عواملی ترینمهم از یکی و مکان زمان به نسبت آن تغییرات چگونگی و خاك دماي

 غیرمستقیم یا مستقیم صورت خاك به فیزیکی فرآیندهاي ۀکلی جهت و میزان توان گفتمی بلکه دهد،می قرار تأثیر تحت خاك
 و نوع خاك، رطوبت میزان هوا، دماي خورشید، تابش توپوگرافی، جمله از متعددي عوامل به دماي خاك دماست. به وابسته

 ییشناسا این پژوهشهدف از  دارد. بستگی ویژه گرماي و هدایت حرارتی ضریب ایی،گرم ظرفیت خاك نظیر هاي حرارتییویژگ
تررا س یمود ةن سنجندیسطح زم يدما يهان منظور دادهیا يبراباشد. یرود مندهیزاحوضۀ ن در یزم یۀرو يدما یساختار مکان

س تررا یمود ةسنجند يدما يهاد. دادهیافت گردیاسا درن ییسازمان فضا يصورت روزانه از تارنما به 1393تا  1379 یزمان يبازه يبرا
رود تعداد ندهیزاحوضۀ  يها بر روبا برش زدن داده باشد.یدر دسترس م ینوسیر سیستم تصویلومتر و با سیک 1 × 1 یمکان  کیدر تفک

پس  ) بود.48347( هااختهین تعداد یدما در حوضه هم یبررس يقضاوت ما برا ياخته در درون حوضه قرار گرفت. مبنای 48347
سال محاسبه  ماههايک از یهر  يحوضه برا ين بلندمدت دمایانگی، مرودندهیزاحوضۀ  يها بر روداده يسازاز برش زدن و آماده

 ين دمایانگین میها نشان داد کمترافتهید. یم گردیلب ترسافزار متدر نرم فصولک از یهر  يهاو به طور جداگانه نقشه دیگرد
وند وارد یسال به روش پ ياههما يبندن خوشهیهمچن شود؛یده میه در ماه مرداد دیرو ين دمایانگین میشتریو ب يه در ماه دیرو

حوضۀ در  هیرو ياز نظر دما فصول هم رفته سه دوره ينشان داد رو 12×48347سال در ابعاد  يهاهن مایانگیه میآرا يبر رو
حوضۀ ه در یرو يت ساختار دمایشناخت ما را از وضعتواند مین پژوهش یا يهاافتهیجموع در م است. ییرود قابل شناساندهیزا
  رود باال برد.ندهیزا
  

  يبندرود، خوشهندهیزاحوضۀ س، یمود ةسنجندخاك،  یۀرو يدما :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 رومندین صورت به یک عامل، عنوان به خاك يدما

 گرفته قرار د استفادهمور بحرانی فرآیندهاي در مؤثر و
 و ذخیـره یک منبع عنوان به سطحی انرژي توازن در و

(ســـامر و  دارد ســـزاییب نقـــش اتمســـفر بـــر مـــؤثر
ار یه فراسنج بسـیرو يدمان ی). همچن2،1981همکاران

 يکه دما چرا ؛است يسازمدل يکاربردها يبرا یمهم
موج بلند و موج کوتـاه، نـوع  يهااز تابش یه بازتابیرو

                                                             
  halabian_a@yahoo.comنویسنده مسئول: *

2. Sommers and Gilmour 

، رطوبـت خـاك یاهیـزان پوشش گی، میاهیپوشش گ
 ،خـاك یـۀرو ي). دما1999، 3و همکاران ي(دا باشدیم

 يانـرژ يترازمنـد ییشناسـا يبـرا یار مهمـیعامل بس
رخنـه  يمرز یۀاست که به ال ییدما يو شارها یسطح

ـــد ( یم ـــارانکنن ـــس و همک ـــگال و 1993، 4اطل ؛ س
 آن تغییرات چگونگی و خاك دماي). 1989 ،5همکاران

 است عواملی ترینمهم از یکی و مکان زمان به سبتن
 تأثیر تحت خاك در را و انرژي ماده تبادل تنها نه که

                                                             
3. Dai et al 
4. Atlas et al 
5. Segal et al 
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 ۀکلیـ جهت و میزان توان گفتمی بلکه دهد،می قرار
 یـا مسـتقیم صـورت خـاك بـه فیزیکـی فرآینـدهاي
 عوامـل بـه دماي خاك دماست. به وابسته غیرمستقیم

 دمـاي خورشـید، شتـاب توپوگرافی، جمله از متعددي
 هـاي حرارتـییویژگـ و نوع خاك، رطوبت میزان هوا،

 و هـدایت حرارتـی ضریب گرمایی، ظرفیت خاك نظیر
 ماننـد فرآینـدهایی بر دارد. عالوه بستگی ویژه گرماي

خـاك،  یـۀتهو نظیر، فرآیندهاي دیگري تعرق، تبخیر و
 هـايفعالیـت و هـاریشـه ۀگیاه، توسع رشد زنی،جوانه

 هسـتند؛ دمـاي آن تـابع نیـز خـاك روند میکروبـی
ق یـبهنگـام و دق يهاین داشتن اطالعات و آگاهیبنابرا

که نیدارد. با توجه به ا ییخاك نقش بسزا یۀرو ياز دما
وجـود  يریـگاندازه ۀدر مناطق مرتفع و دورافتاده شبک

از بـه یـن نیبنابرا ؛ار محدود استیکه بس نیا ایندارد و 
 ییت آوردن اطالعـات دمـابه دسـ ين برایگزیمنبع جا

تـوان یمـ یدورسنج يهان راستا دادهیباشد. در همیم
کـه  ییهـااز سـنجنده یکـیباشـد.  ینیگزیراهکار جـا

ــا ــات دم ــرا در اخت ییاطالع ــی ــذارد یار م ــنجندگ  ةس
طـور  سـنجنده بـهن یـا يهـاس تـررا اسـت. دادهیمود

 شده اسـت یو واسنج ییآزمایراست یعیگسترده و وس
 ،3نی؛ جــ1999 ،2نسـونیکین و دی؛ جـ2004 ،1نی(جـ

ن یزمـ یـۀرو يدمـا يریـگبرآورد و اندازه يبرا ).2000
کـار ه را بـ یتکـ يتم پنجـرهیالگـور سیمـود ةسنجند

ــ ــگ یم ــرا ردی ــ؛ وان و دوز1985، 4سی(پ ). 1996 ،5ری
باند موجـود  36از  32و  31 يباندهاس یمود ةسنجند

 ةسـنجندسـطح سـه در  يهـا رد. دادهیـگ یکار مه را ب
بـا  1200 × 1200در ابعـاد  یس به صورت کاشـیمود
 يدمـا يهـاداده. گردند ید میتول يلومتریک 1ک یتفک
 ینوسـیر سیسـتم تصـویس در سیمـود ةسـنجند یۀرو
 کـه توسـط نیزم یۀرو يدما يهاداده .گردندید میتول

بـر شـود یمـ يریگاندازهتررا  س ماهوارهیمود ةسنجند
، 6اچه( وان و همکارانیرمانند د یمختلف يهاهیرو يرو

                                                             
1. Jin 
2.  Jin and Dickinson 
3. Jin 
4. Price 
5. Wan and Dozier 
6. Wan et al 

؛ 2008، 8؛ وان7،2004؛ هـــــوك و همکـــــاران2002
ــورل ــمن و ه ــرنج (2009، 9کراس کــول و ) مــزراع ب

؛ 11،2004؛ وان و همکــاران2009و  2005، 10همکـاران
 (وان، ) مناطق با پوشش انبـوه12،2007گالو و همکاران

شـــده اســـت.  ییآزمـــایو راســـت ی) بررســـ200813
) و وسـترمن و 2010(14نالنگـر و همکـارا يها يواکاو

ــاران ــ2011(15همک ــای) نشــان م ــد خط ــا يده  يدم
 یدانیـم يهايریگسه با اندازهیس در مقایمود ةسنجند

ه ن بـا بــیبنــابرا ن اسـت؛یکلـو ۀدرجــ 2دمـا کمتـر از 
م شـناخت یتـوانیدما مـ یدورسنج يهاداده يریکارگ
شـتر یت دما در مناطق مختلف بیخود را از وضع یعلم
سـاختار  ییو شناسا یبررس ین پژوهشاهدف از  .میکن
رود نــدهیزاحوضـۀ ن در یزمـ یـۀرو يدمـا يکربنـدیو پ

ت یاز وضـع یبه دسـت آوردن اطالعـات و آگـاه. است
و  يکـاربرد ياریتواند از جهات بسین میزم یۀرو يدما

ر و تعـرق یـتبخ یچراکه دما عامل اصـل سودمند باشد؛
 ياهـک از پـژوهشیـچ یدر هـباشد. یدر هر منطقه م

ه مـورد توجـه قـرار یـرو يمرتبط با دما، سـاختار دمـا
  نگرفته است.

  
  قیروش تحق

 یـۀرو يرات دمـاییـتغ یبررسـ يدر پژوهش حاضر بـرا
ک یـتررا بهره گرفته شد. تفک ماهواره يعدد يهاخاك از داده

ن یـا يهـاباشـد. دادهیلومتر میک 1×1ن سنجنده یا يهاداده
 2000( يدیخورشـ 1379سنجنده به صورت روزانه از سـال 

 يهـار دادهیستم تصویرد. سیگیتا به امروز را در برم )يالدیم
ــا فرمــت ینوســین ســنجنده سیــا در  16اف ياچ د بــوده و ب

ـنجنده بـرایـا يهاداده ،دسترس است. در گام نخست  ين س
بــه صــورت  29/12/1393تــا  1/1/1379 یزمــان يبــازه

ــه از تارنمــا  ینناســا بــه نشــا ییســازمان فضــا يروزان
)http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/افــــــت ی) در

                                                             
7. Hook et al 
8. Wan 
9. Crosman and Horel 
10. Coll et al 
11. Wan et al 
12. Galve et al 
13. Wan 
14. Langer et al 
15. Westermann et al 
16. HDF 
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رود نـدهیزاحوضۀ ارتفاع  ین مدل رقومیهمچن د.یگرد
ـــا ـــا ياز تارنم ـــازمان فض ـــان ییس ـــه نش ـــا ب  یناس

ftp://landsc1.nascom.nasa.gov/pub/outgoing/c6_de
m/sin_<res<( دادهد. یـاسـتخراج گرد منطقه يبر رو-

دمــا  یابیــارز ن پــژوهش بــه منظــوریــکــه در ا ییهــا
 يهـاباشد. دادهیسطح سوم م يهابکارگرفته شد داده

 ةویشـ .اسـتدر دسترس  يسطح سوم به صورت عدد
ل یمعادالت تبدز ینن و یسطح زم يدما يهاد دادهیتول

ناسـا بـه  یفنـ يهـاگـزارشمتـون در  یفیط يباندها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانآدرس و   ینش

ttp://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/land_atbd.ph
p(  .ت یـسـاختن مؤقع يبرا ،يدر گام بعدموجود است

در  دیمشـگر ها از تـابعاختهی ییایطول و عرض جغراف
 يدر مرحلـه لب بهـره گرفتـه شـد.افزار متط نرمیمح
کـه تنهـا در درون مـرز  ییهـاالزم بـود تـا داده يبعد

شـود.  يرد پردازش و واکاویگیرود قرار مندهیزاحوضۀ 
رود از نـدهیزاحوضـۀ ر درون هـا دبرش زدن داده يبرا

لب بهره گرفتـه افزار متط نرمیدر محگون ینپولیاتابع 
 يهـادادهلـب افزار متک برنامه در نرمیبا نوشتن شد. 

ــ ــورد بررس ــر روز م ــی ،یه ــا  1/1/1379از روز  یعن ت
ل بــه یتبــد ،لــبافــزار مــتدر نــرم 29/12/1393
تن ن مرحله با نوشـیپس از ا جداگانه شد. يها سیماتر

ک یـن بلندمدت هر یانگیم لبافزار متدر نرم يابرنامه
ن بلندمدت یانگیم يهاسال محاسبه و نقشه ياز ماهها

در  د.یـم گردیک از فصول سـال محاسـبه و ترسـیهر 

ن یـا يهـانـان از صـحت دادهیاطم يبرا يمرحله بعد
 يخاك و دمـارویۀ  يدما يها، دادهيافرآورده ماهواره

بازه زمانی مورد بحـث در د در یهمدستگاه یا 13 يهوا
 1 در جــدول. گرفتــه شــد کــاره رود بــنــدهیزاحوضــۀ 

  مورد مطالعه آورده شده است. يستگاههایمشخصات ا
 تـرین یاختـهدر مرحلۀ بعـدي، مختصـات نزدیـک

عنوان نماینده انتخاب شـد و  دما به ايهاي ماهوارهداده
رتیب که هاي ایستگاهی مقایسه گردید. به این تبا داده

میانگین بلندمدت ماهانه دما، مقایسـه و ارزیـابی شـد. 
ان دهـد ضـریب همبسـتگی میــ محاسـبات نشـان مـی

اي دمـا بسـیار هاي مـاهوارههاي ایستگاهی و داده داده
باشـد. همچنـین در مرحلـۀ بعـدي بـراي گیر میچشم

ارتفاع در هر یـک از  -ي دماي رویۀ زمینبررسی رابطه
لـب افـزار مـتامه در محیط نرمفصول سال یک کُد برن

نوشته شـد کـه طـی آن از روي مـدل رقـومی ارتفـاع 
حوضه رابطۀ دما و ارتفاع براي هر یـک از کمربنـدهاي 

هاي ارتفاعی یک متري محاسبه گردیـد. ارتفاعی با گام
هـاي  همچنین براي بررسی رابطۀ دماي هر یک از مـاه

وش اي بـه ررود، واکـاوي خوشـهسال در حوضۀ زاینده
ادغام وارد بـر روي مـاتریس بلندمـدت دمـاي ماهانـۀ 

رود انجـام پـذیرفت. هـدف از ایـن کـار حوضۀ زاینـده
بررسی همانندي میان دمـا در ماههـاي مختلـف سـال 

  بود.

  

  (ماخذ: سازمان هواشناسی کشور)رودندهیزا حوضۀکارگرفته شده در ه ب يستگاههایمشخصات ا :1جدول 
 ارتفاع (متر)  عرض جغرافیایی  یطول جغرافیای  نام ایستگاه

        
  2250  بروجن
  2390  داران

  1575  اصفهان
  1545  کبوترآباد
  2300  کوهرنگ

  1950  میمه
  1670  مورچه خورت

  1545  نایین
  1649  آبادنجف
  1650  نطنز

  1800  شهرضا
  1750  شهرزرین
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  ینوسیر سیتم تصوسیدر س يلومتریک 1×1 یک مکانی) در تفکDem( رودندهیزاحوضۀ ارتفاع  یمدل رقوم :1 شکل

  
  بحث

 يهابه کمک داده ياماهواره يهادقت داده یابیارز
بـود. ها ان آنیار باال میبس یهمبستگ يایگو یستگاهیا

سـنجنده  يهاان دادهیم یزان همبستگیم 2 در جدول
نشـان  هروی يهوا و دما ير دمایدو متغ يستگاه برایو ا

 یدهـد همبسـتگیهـا نشـان مـافتـهی. داده شده است
   ياــهداده ۀانــن بلندمدت ماهیانگیمان یم يرومندین

  
چ یکـه در هـ شود. چرا یده مید ياو ماهواره یستگاهیا
ــتگاهیا ــم یس ــتگی ــر از  یزان همبس ــه کمت  933/0ب

 ز اشاره شدیگونه که در بخش مقدمه نهمان رسد. ینم
 يدما يهاز در ارتباط با دقت دادهین ياریمطالعات بس

دقـت  يایـن مطالعـات گویـته کـه اس انجام گرفیمود
  است. تررا سیمودسنجندة  يهاار دادهیبس

  
  )نگارندهمطالعات ماخذ: ( ياماهواره يهاهوا با داده يخاك و دما رویۀ يدما یهمبستگ: 2جدول

  هوا يدما یهمبستگ  هیرو يدما یهمبستگ  ستگاهینام ا
  995/0  933/0  سامان
  992/0  986/0  بروجن
  990/0  987/0  داران

  996/0  990/0  اصفهان
  993/0  984/0  کبوترآباد
  995/0  981/0  کوهرنگ

  990/0  980/0  مهیم
  992/0  991/0  مورچه خورت

  992/0  987/0  نیینا
  990/0  989/0  آبادنجف
  994/0  990/0  نطنز

  992/0  986/0  شهرضا
  992/0  984/0  شهرنیزر
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ن به شدت تـابع ارتفـاع اسـت. بـه یزمرویۀ  يدما
ن بــا یزمــرویــۀ  يدمــا ین ســبب ســاختار مکــانیهمــ

نشـان  يادیـار زیبسـ یهـا همـاهنگيناهموار يکربندیپ
ن در یزمـرویـۀ  ين دمـایکمتـر ،در فصـل بهـار .دهد یم

 شـود.یده مـیـحوضه د یمناطق شرقتر ارتفاعمناطق کم
درجـه  40ن مناطق حدود یثبت شده در ا ين دمایشتریب

ز در ارتفاعات ین هیرو ين دمایباشد. کمتریوس میسلس
 شـود.یده مـیـحوضه د یغرب مناطق ژهیو به و یشمال
ن مناطق به حـدود یدر ا ز در فصل بهارینن دما یکمتر

رات ییـنمـودار تغ یبررسرسد. یوس میدرجه سلس 12
ن فصـل نشـان یـش ارتفـاع در ایه به ازاء افزایرو يدما

ک یـ 1450تـا  1446ان یم یدهد در مناطق ارتفاعیم
خـاك رویـۀ  يو دمـا شودیده مید ییدما یگنوع وارون

ــدر ا ــاطق از ی ــردتر ن من ــود س ــاالتر از خ ــات ب ارتفاع
 یمنفـ يک نـوع ناهنجـاریـرسد یبه نظر م .باشند یم

شه یر یبررس يبرا شود.یده مین مناطق دیدر ا ییدما
ان یــممنـاطق (مزبــور  منـاطق ،ن مســئلهیـا یـیو چرا
ــا  1446 ــر 1450ت ــوم ي) از رومت ــدل رق ۀ حوضــ یم

 يبـراال ام  یکـو با فرمت  د.یرود استخراج گردندهیزا
 یبررسـد. یـره گردیـذخگوگل ارث افزار در نرمش ینما

ن یـن منـاطق نشـان داد، ایـا ين بـرایزمـرویۀ جنس 
انـد و قرار گرفته یتاالب گاوخون يبر رو درست مناطق

ن منطقـه سـبب شـده تـا یا یوجود آب و حالت باتالق
ن یـا يدمـا ن منـاطقیـا يروهنگـام گـذر از  ماهواره

ن منـاطق نسـبت بـه یو اد یتر ثبت نمانییمناطق را پا
  ارتفاعات باالتر از خود سردتر باشند.

  

  
  

   رودندهیزاحوضۀ ن در فصل بهار در یزم رویۀ ين بلندمدت دمایانگیم: 2 شکل
  نوسییر سیستم تصویدر س
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  رود.ندهیزاحوضۀ  فصل بهار در اع درش ارتفین با افزایزم رویۀ يرات دمایینمودار تغ: 3شکل

  

  
  باشند.یمتر م 1450تا  1446ارتفاع  يرود که داراندهیزاحوضۀ از  یمناطق: 4شکل

  
حوضـۀ ه در یـرو ين بلندمدت دمـایانگیم یبررس

-مناطق کـم دهدیرود در فصل تابستان نشان مندهیزا
از  یدر برخ باشند.ین دما میباالتر يدارا یارتفاع داخل

وس یدرجـه سلسـ 52ه به حدود یرو ين مناطق دمایا
است که در مناطق پرارتفـاع  ین در حالیا رسد.یز مین

 وس استیسلس درجه 30ک به یه نزدیرو يحوضه دما
کـه در ارتبـاط بـا فصـل  یجـالب ۀامـا نکتـ .)5(شکل 

ه در یـرو يشـود آن اسـت کـه دمـایده مـیتابستان د
داشـتن رود بـه سـبب نـدهیزاحوضـۀ  يمناطق مرکـز

-نـدهیبودن رودخانـه زا يبه علت جار( یاهیپوشش گ
ارتفـاع  منـاطق پـر يهمانند با دمـا ییدما يدارا )رود

ه در مناطق یرو يدماگر ی. به عبارت ددنباشیمحوضه 
دمـا در منـاطق مرتفـع ة اندازهم یاهیپوشش گ يدارا

رویـۀ  ين دمایبنابرا مناسب است؛ یاهیفاقد پوشش گ
از  ،از ارتفــاع يریرپـذیبــر تأث ن در حوضــه افـزونیزمـ

تـر روشـن يبـرا رد.یـگیر مـیز تأثین نیزمرویۀ جنس 
فصـل  يحوضه برا يصدك دهم دما ن موضوعیشدن ا

ن یـد. محاسـبات نشـان داد در ایتابستان محاسبه گرد
وس اسـت یدرجه سلس 37فصل صدك دهم دما حدود 

 یرات ارتفاع به کمـک مـدل رقـومییتغ ۀدامن نیبنابرا
 36تـا  30 ییدمـا ۀدامنـ يرود براندهیزاحوضۀ ارتفاع 

که جـزء  تر از صدك دهم دما)نیی(پا وسیدرجه سلس
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نـد یآین فصل بـه شـمار مـین حوضه در اییپا يدماها
 يرات ارتفاع براییتغ یبررس ).6 (شکل دیاستخراج گرد

دهـد یوس نشان میدرجه سلس 36تا  30 ییدما ۀدامن
رات ارتفاع که نقـش ییکه در فصل تابستان افزون بر تغ

کنـد، یمـ يبـاز هرویـ يرات دمـاییدر تغ یار مهمیبس
کـه  چـرا دارد؛ ياز نقش برجسـتهین نیزمرویۀ جنس 

وس) افـزون یدرجه سلسـ 36تا  30( ییدما ۀن آستانیا
ز بـه یـتـر ننییبر مناطق بلند حوضـه در ارتفاعـات پـا

ک بـه یـنمونه ارتفاعـات نزد يبراشود. یده میآشکارا د
کـه در باشـند یخنک مـ يدماها يز دارایمتر ن 2000

اسـت کـه در فصـل  یمنـاطق ةندین مناطق نمایواقع ا
ن یـباشـند، چراکـه ایمـ یاهیپوشش گ يبستان داراتا

انـد و رود قرار گرفتهندهیزاحوضۀ  يهاانهیمناطق در م
 یانیـمنـاطق م یاهیـن موقـع از سـال پوشـش گیدر ا

ــبــودن  يرود بــه ســبب جــارنــدهیزاحوضــۀ   ۀرودخان
رتـر از یگچشم ییط دمایرود و مناسب بودن شرا ندهیزا
ماننـد فصـل ز یـدر فصل تابسـتان ن گر فصول است.ید

رود نـدهیزاحوضـۀ در  ین ارتفـاعییبهار در طبقـات پـا
ن یـا ۀشـی) کـه ر7(شکل شود یده مید ییدما یوارونگ

  د.یگرد يمسئله در باال واکاو
  

  
  رود زاینده حوضۀزمین در فصل تابستان در  ۀرویمیانگین بلندمدت دماي  :5 شکل

  در سیستم تصویر سینوسی

  
  وس).یدرجه سلس 36تا  30( ییدمادامنۀ رات ارتفاع در ییتغ ۀدامن: 6شکل
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  رود.ندهیزا حوضۀش ارتفاع در فصل تابستان در ین با افزایزم رویۀ يرات دمایینمودار تغ: 7 شکل

  
ن یشـتری، بگذشـته يماننـد ماههـا زییدر فصل پـا

 شـود.یده مید یتر شرقارتفاعه در مناطق کمیرو يدما
ز یـوس نیدرجه سلسـ 30ه به یرو ين مناطق دمایدر ا

ه در یـرو ين دمایاست که کمتر ین در حالیا رسد.یم

ن دمـا در یکمتـر شود.یده میپرارتفاع حوضه دمناطق 
 (شکل رسدیوس میدرجه سلس 8 حدود ن مناطق بهیا

ن حوضـه در فصـل ییدر طبقات پـا ییماد یوارونگ ).8
  ).9 (شکل شودیده مید یز به روشنیز نییپا

  

  
  

   حوضۀزمین در فصل پاییز در  رویۀمیانگین بلندمدت دماي : 8 شکل
  رود در سیستم تصویر سینوسیزاینده
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   زییپاش ارتفاع در فصل ین با افزایزم رویۀ يرات دمایینمودار تغ :9 شکل

  ود.رندهیزا حوضۀدر 
  

ان رفـتن یـرسد در فصل زمستان با از میبه نظر م
رات ییتغدر  ياحوضه که نقش برجسته یاهیپوشش گ

ه از یـرو يرات دمـاییـتغ يکنـد الگـویمـ يباز ییدما
ها نشان یبررس کند.یم يشتریب يرویرات ارتفاع پییتغ

رود در ندهیزاحوضۀ درارتفاع  -دما انیم یداد همبستگ
گـر یسـه بـا دیرسد و در مقایم 96/0به  فصل زمستان

  ).3 شتر است(جدولیب فصول

  

  
  

  رود زاینده حوضۀزمین در فصل زمستان در  رویۀمیانگین بلندمدت دماي : 10 شکل
  در سیستم تصویر سینوسی
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  ش ارتفاع در فصل ین با افزایزم رویۀ يرات دمایینمودار تغ: 11 شکل

  رود.ندهیزا حوضۀزمستان در 
  

  رودندهیزا حوضۀدر  یو ارتفاع ییدما يهایژگیو یرسبر: 3جدول

   متر 100هر  يدما به ازا یطیافتاهنگ مح  ن دمایانگیم  فصول سال
  وس)ی(درجه سلس

رویۀ  يدما یهمبستگ
  ارتفاع- نیزم

  92/0  2/1  17/36  بهار
  91/0  85/0  86/45  تابستان

  93/0  92/0  38/24  زییپا
  96/0  36/1  44/13  زمستان

  

ن در فصول مختلف یزمرویۀ  يت دمایعوض یبررس
 يدمـا یطـین افتاهنگ محیشتریدهد بیسال نشان م

ش ارتفاع در فصـل زمسـتان بـه ین به ازاء افزایزمرویۀ 
پـس از آن . شودیده میوس دیدرجه سلس 36/1زان یم

و فصـل تابسـتان  92/0ز با یی، فصل پا2/1 فصل بهار با
ن یشـــتری. بقـــرار داردوس یسلســـ ۀدرجـــ 85/0بـــا 

فصـل ز در یارتفاع ن -نیزمرویۀ  يان دمایم یهمبستگ

ــد 96/0زان یــزمســتان بــه م ن ی. کمتــرشــودیده مــی
ن یـشـود. ایده مـیـز در فصل تابستان دین یهمبستگ

ن موضوع هستند کـه در فصـل یا يایاعداد در واقع گو
-دما یهمبستگ یاهیتابستان به سبب وجود پوشش گ

پوشـش ز متأثر از ینه یرو يابد و دماییارتفاع کاهش م
ن ین مسئله سبب شـده تـا کمتـریشود. همیم یاهیگ

    ده شود.ین فصل دیارتفاع در ا -ان دمایم یهمبستگ

  

  رودندهیزا حوضۀسال در  يها ماه ییدما يبندنمودارخوشه : 12شکل
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ان یها مها و تفاوتيهمانند یبررس ين برایهمچن
به  ياوشهخ ي، واکاورودندهیزاحوضۀ سال در  يماهها
ــدیپروش  ــر رو ون ــاتر يوارد ب ــایم ــدت دم  يس بلندم
 انجـام گرفـت رودنـدهیزاحوضـۀ ن در یزمرویۀ  ۀماهان

 دهـدین نمودار نشـان مـیگونه که اهمان ).12 (شکل
ده یـر دیمرداد و ت يها ان ماهیم یین تفاوت دمایکمتر

ن دو یـان ایم یدسیاقل ۀگر فاصلیو به عبارت د شودیم
 بیـانبـه باشـد. ینـه مـیگر ماههـا کمیماه نسبت به د

را نسبت بـه  یین تفاوت دماین دو ماه کمتریاتر روشن
 ين دو مـاه، ماههـایـپـس از اباشـند. یگر دارا میکدی

 .هسـتند ين هماننـدیشـتریب داراي وریخرداد و شـهر
 يان ماههـایـم یکـین نزدیشـترین دو مـاه، بیپس از ا

 ه در نمودارک یجالب ۀنکت بهشت و مهر وجود دارد.یارد
هـا از نظـر  ماه یکیشود تطابق و نزد یده می) د12شکل

شـود یده مـیـطـور کـه دهمـاناست.  یمیب تقویترت
ک خوشه یز خود در ین، آبان و اسفند نیفرورد يها ماه

معتـدل  يماهها ةدهندکه در واقع نشان اندقرار گرفته
 يآذر، بهمـن و د يماهها رود هستند.ندهیزاحوضۀ در 

ز نقـش یـن خوشـه نیاک خوشه قرار دارند که یز در ین
دگاه یک دیکنند. از یم يسرد در حوضه را باز يماهها

خاك رویۀ  يرود را از منظر دماندهیزاحوضۀ م یتوانیم
فصـل سـرد کـه  -1م. یز بخـش کنـیبه سه فصل متما

فصـل  -2شـود. یو بهمـن مـ يآذر، د يشامل ماههـا
فند را در بـر ن، آبـان و اسـیفـرورد يمعتدل که ماهها

ر، یـت ياهـ مـاه ةکه دربردارنـد فصل گرم -3رد. یگیم
بهشـــت و مهـــر یور، اردی، شـــهردادخـــرمـــرداد، 

  ).12است(شکل
  

  يریگجهینتو  يبندجمع
 و منطقه هر اقلیمی شرایط در دما تاثیر به توجهبا 

 هــايریــزيآمــایش ســرزمین و برنامــه در آن اهمیــت
هـاي زمـانی و واکاوي رفتـار دمـا در مقیـاس محیطی،

دمـا در واقـع،  .است ضرورتی انکارناپذیر مکانی مختلف
هـاي هـاي انسـانی و فراینـداثر انکارناپذیري بر فعالیت

طبیعی از جمله تـامین منـابع آبـی هـر ناحیـه دارد و 
ــزي تغییــرات آن در آمــایش و برنامــه هــاي زیســت  ری

اي کننـدهمحیطی، اقتصادي و اجتماعی عامـل تعیـین

هاي اخیـر بـا ورود مسـاله تغییـر در دهود. ربشمار می
اقلیم و به تبع آن گرمایش جهانی بـه محافـل علمـی، 

الگوهاي رفتاري دما به سـبب اهمیـت و تـاثیر  تحلیل
این نهاده مهم اقلیمی بر شرایط محیطی و نقش آن در 

ــه ــزيبرنام ــه ری ــانون توج ــالن در ک ــرد و ک ــاي خ ه
 از ایـن رو،. اسـتریزان قرار گرفته پژوهشگران و برنامه

 يدمـا یسـاختار مکـان ییشناسـاپژوهش این هدف از 
ن یـا يباشـد. بـرایرود مـنـدهیزاحوضۀ ن در یزمرویۀ 

س یمـودسـنجندة خاك از رویۀ  يدما يهادادهمنظور 
 د؛یـافت گردیدر يلومتریک 1×1 یک مکانیتررا در تفک

 ين در کمربندهایزمرویۀ  يدما یبررس ين برایهمچن
حوضــۀ  یرود مــدل رقــومنــدهیزاوضــۀ حدر  یارتفــاع

ر یستم تصویک و سیهماهنگ با تفک )Dem( رود ندهیزا
هـا یبررس د.یافت گردیناسا در يدما از تارنما يهاداده

از  ین در حوضـه بـه خـوبیزمـرویـۀ  ينشان داد دمـا
ان پوشش ین میاما در ا ؛کندیم يرویرات ارتفاع پییتغ
دما در حوضـه در پراکنش  ياز نقش برجستهین یاهیگ

ن پـژوهش نشـان یـا يهاافتهین یهمچن کند.یم يباز
 يدرجـه 5/8زان یـدما به م نیکمتر يدارا يد داد ماه

ه بـه یـرو ين دمـایشـتریب ير دارایـوس و ماه تیسلس
 ين برایهمچن باشد.یوس میسلس ۀدرج 01/47زان یم

ن بـا یزمـرویـۀ  يافتاهنگ دمـا ک از فصول سالیهر 
در  هـا نشـان دادید. بررسیبه گردش ارتفاع محاسیافزا

ده یـدمـا د یطـین افتاهنـگ محیشـتریماه زمسـتان ب
نرخ کاهش دما بـه ازاء هـر صـد ن فصل یشود، در ا یم

ن در یـوس است، ایسلس ۀدرج 36/1ش ارتفاعیمتر افزا
ش ین نرخ کاهش دما به ازاء افـزایاست که کمتر یحال

ــاع در  ــه مارتف ــتان ب ــل تابس ــفص ــ 85/0زان ی  ۀدرج
 يدمـا یهمبسـتگ ین بررسـیهمچنـ وس است.یسلس
دهـد در فصـل زمسـتان یارتفاع نشان مـ -نیزمرویۀ 

ده یـد )96/0( ریـن دو متغیان ایم ین همبستگیشتریب
در  91/0زان یـز بـه میـن ین همبسـتگیکمتر. شودیم

 يهـاافتـهیهم رفته  يشود. رو یده میفصل تابستان د
ن در یمزرویۀ  يساختار دمادهد مین پژوهش نشان یا

ن شـامل یرود افزون بر ارتفاع از جنس زمندهیزاحوضۀ 
ز بـه شـدت یـن یاهیـ، پوشـش گیو باتالق یپوشش آب

ن پـژوهش یـا يهاافتهی در مجموع .باشدیر میرپذیتأث
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 يساختار دمـات یما از وضع یشناخت و آگاهتواند می
آمـایش  در ؛هرود را باال بردندهیزاحوضۀ ن در یزمرویۀ 

هـاي مبتنـی بـر دانسـته محیطـی هـايزيریـبرنامهو 
این حوضه آبی  کشاورزي و آبی منابع مدیریت ،اقلیمی

  رد استفاده قرار گیرد. وم
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