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چكیده
مطالعه دمای خاک در اعماق مختلف ،از نظر هواشناسی ،اقلیمشناسی (بخصوص در مقیاس خرد) ،کشاورزی و صنعت
حائز اهمیت است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و هدف آن تعیین تغییرات دمای هوا و دمای اعماق (،21 ،11 ،5
 51 ،01و  )111سانتیمتر خاک در ساعتهای  12/5 ،6/5و  11/5طی دوره آماری  1995-2116در منطقه شمال استان فارس
می باشد .آمار روزانه از مرکز هواشناسی استان دریافت گردید و دادهها در نرمافزارهای اکسل و  SPSSمرتب شد و مورد
تحلیل قرار گرفت و با روش درون یابی  IDWدر نرمافزار  GISنقشه پهنه بندی دما ترسیم شد .نتایج نشان داد که نوسان
ساالنه دما در منطقه شمال فارس حدود  21درجه سانتیگراد میباشد .باالترین نوسان دما در حاشیههای جنوبی و شرقی
منطقه مورد مطالعه است و پایینترین میزان آن در بخش شمالی و ارتفاعات مرکزی مشاهده میشود .کمترین دمای روزانه،
دمای هوا و سطح زمین در ساعت  6/5صبح و بیشترین دما در اعماق نزدیک به سطح زمین است .دامنه نوسان روزانه دما از
سطح به عمق خاک کمتر و تغییرات آن در ماههای مختلف متغیر است به طوری که در ماه بهمن در عمق  01سانتیمتر ،در
ماه اردیبهشت در عمق  ،51در ماه مرداد در عمق  51و در ماه آبان در عمق  01به صفر رسیده است.
واژههای كلیدی :دمای هوا ،دمای خاک ،دامنه نوسان دما ،یخبندان ،استان فارس

مقدمه

سطح جامد زمین ،با تابش روزانه گرم میشود ،اما این گرما از طریق هدایت گرمایی به
قشرهای زیرین آن منتقل میگردد .چنین انتقالی اصوال آهسته اناام میگیرد و موج
گرمایی پس از مدت نسبتا زیاد به قشرهای عمیقتر سطح زمین نفوذ میکند .درجه
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ارزیا

حرارت قشرهای نزدیک به سطح با دمای سطح زمین بسیار هماهنگ است ،در حالی که
بی
دامنهپتاننوسان دما (تفاوت بین حداقل و حداکثر دمای روزانه ماهانه یا ساالنه) با افزایش
سیلپیوسته کاهش مییابد و همزمان با آن ،زمان رسیدن به درجات حرارت نهایی
عمق،
اجرا
(حداقل و حداکثر) به تعویق میافتد .بدیهی است که دمای معینی که بر سطح حاک
ی

است ،در گذار خود به درون زمین ،به صورت امواج گرمایی در مدت زمانهای
رو

متفاوت به ژرفای متفاوتی میرسد .نفوذ موج گرمایی حداکثر دمای روزانه به درون
ش

هایمعموال کندتر از نفوذ موج گرمایی حداقل دمای روزانه است ،به طوری که موج
زمین،
گرمایی دمای پایینتر ،معموال زودتر از موج گرمایی دمای باالتر به ژرفای معین
SM
Aو

میرسد .دیرتر رسیدن موج گرمایی حداکثر نسبت به موج گرمایی حداقل تا عمقی
معین را تاخیر حرکت (تاخیر زمانی) مینامند (کاویانی و علیاانی .)121:1090 ،نوسان
شبانهروزی دمای خاک مشابه نوسان شبانهروزی دمای هوا بوده اما این نوسانات با تأخیر
زمانی همراه است .بنابراین اطالع از میزان دمای هوا و اعماق خاک و نیز نحوه تغییرات
آنها در طول روز و سال برای کشاورزی در مراحل کاشت ،داشت و برداشت بسیار مفید
است (ثنایی نژاد و همکاران .)26:1012،دمای خاک و چگونگی تغییرات آن نسبت به
زمان و مکان یکی از مهمترین عواملی است که نه تنها تبادل ماده و انرژی را در خاک
تحت تأثیر قرار میدهد بلکه میتوان گفت میزان و جهت کلیهی فرآیندهای فیزیکی
خاک بصورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دماست .عالوه بر آن فرآیندهایی مانند
تبخیر -تعرق ،تهویه خاک ،جوانهزنی ،رشد گیاه ،توسعه ریشهها و فعالیتهای میکروبی
درون خاک تابع دمای آن هستند (علیزاده .)512:1090 ،نوسان روزانه درجه حرارت
خاک بستگی به ابری بودن ،نوع پوشش گیاهی ،طول روز ،رنگ خاک ،شیب خاک،
رطوبت خاک ،گردش هوا در خاک و درجه حرارت بارانی دارد که به خاک نازل
میشود .در مناطق حاره بین مدار رأسالسرطان و الادی نوسانات فصلی کم است و
درجه حرارت زمستان بیش از تابستان میباشد .در یک خاک معین هرچه به سطح
خاک

نزدیکتر

شویم

دامنه

تغییرات

درجه

حرارت

بیشتر
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میشود(بایبوردی .)125:1061،گرما در سطح خاک و افزایش دما در طول روز
نسبت به الیه های زیرین بیشتر است و همین امر باعث به وجود آمدن گرادیان دمایی
بین سطح زمین و خاک از یک طرف و سطح زمین و هوای مااور سطح از طرف
دیگر می شود که نتیاه آن جریان گرمایی نزولی است ) آلن )2111،بنابراین دمای
هوا تأثیر مستقیمی بر دمای خاک دارد ،اما تراز انرژی در سطح خاک فقط تحت
تأثیر دما نمی باشد ) الورنس .(2111 ،باگز(  )1912در مقاله خود نقشه خاک استرالیا
را به منظور پیشبینی توزیع دمای زمین تهیه نمود .وی با توجه به اینکه ساخت
خانههای زیرزمینی در استرالیا هواداران زیادی پیدا کرده بود و در ضمن آمار درجه
حرارت زمین برای مکانیابی مناسب اینگونه ساختمانها در دسترس نبود اقدام به
تهیه دادههای طوالنیمدت درجه حرارت زمین از  21مکان نمونه نمود که در  5ایالت
استرالیا پراکنده بودند و با استفاده از آن دادهها ،نقشه همدمای خاک را در اعماق
مختلف ترسیم نمود .تونهلم ( )1991با کمک مدلسازی عددی و با استفاده از دو
پارامتر درجه حرارت هوا و توازن انرژی سطح خاک به مقایسه بین مقادیر دمای خاک
اندازهگیری شده و شبیهسازی شده در ناحیه سوئد شمالی پرداخت .هریهارن 1و
همکاران ( )2119در مطالعهای برای برآورد دمای خاک در اعماق مختلف از روش
موجک هار استفاده کردند .نتایج تازیه و تحلیل نشان میدهد که درجه حرارت خاک
به هیچ یک از پارامترهای حرارتی خاک حساس نیست و استفاده از موجک هار باعث
میشود که محاسبات دقیق ،ساده ،سریع و انعطافپذیز باشند .ازجینر 2و همکاران
( )2110در مقالهای با عنوان یک روش عملی برای پیشبینی تغییرات درجه حرارت
خاک برای تولید انرژی مبدلهای حرارتی ،از پارامترهای تغییرات کوتاهمدت آب و
هوا ،تغییرات فصلی ،رطوبت خاک و هدایت حرارتی خاک استفاده کردند .محمدی و
همکاران ( )2116در مقالهای با عنوان استفاده از روش فازی-عصبی تطبیقی برای تعیین
مناسبترین متغیر برای پیشبینی درجه حرارت روزانه خاک در اعماق مختلف ،اعماق
1

-Hariharan
- Ozgener
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ارزیا

 51 -01 -21 -11و  111سانتیمتری خاک را برای یک شهرستان ایران واقع در
-5
بی
پتان ساحلی جنوب کشور بررسی کردند .برای این هدف هشت پارامتر حداقل
بخش
سیل
رطوبت نسبی ،حداکثر و متوسط درجه حرارت هوا و خورشیدی ،افقی ،ساعات آفتابی،
فشاراجراجو ،فشار بخار آب مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در همهی اعماق
ی

مهمترین پارامتر رطوبت است .در حالی که عنصر رطوبت کمتر از همه مرتبط است.
رو

کایسی و همکاران ( )2115در پژوهشی درجه حرارت خاک یک ایستگاه را با استفاده
ش

درجه حرارت ایستگاههای همسایه بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها یا پارامترهای
از
های
 SMبا خواص خاک ارزیابی کردند .برای این منظور ،درجه حرارت خاک در
مرتبط
Aو

عمقهای  51 ،01 ،21 ،11 ،5و  111سانتیمتری خاک در هشت ایستگاه ترکیه
اندازهگیری شد .نتایج به دست آمده نشان میدهد که مدل

ANN

توسعه یافته یک

پیشبینی ساده و دقیق برای تعیین درجه حرارت خاک فراهم میکند .عالوه بر این،
دادههای مفقود در ایستگاه مورد مطالعه میتواند با دقت باالیی تعیین شود .طبری و
همکاران ( )2115در مقالهای با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشبینی
کوتاهمدت درجه حرارت خاک اعماق ( 51 ،01 ،21 ،11 ،5و  111سانتیمتری) را برای
آب و هوای مناطق خشک و مرطوب ایران طی دوره آماری ( )2114-2115اناام
دادند .خطای کم بین مقادیر پیشبینی شده و مقادیر مشاهده شده دمای خاک نشان داد
که این مدل برای پیشبینی کوتاهمدت قابل اعتماد است .گوجی 1و همکاران ()2116
در مطالعه ای به منظور برآورد درجه حرارت دقیقتر خاک ،در تانگوال از چینگهای
تبت دریافتند که مدل انتقال حرارت بهبود یافته در مقایسه با مدلهای سنتی ،پروفیل
درجه حرارت خاک را بهتر می تواند برآورد کند .گودریک 2و همکاران ( )2116در
پژوهشی با عنوان انتشار دی اکسید کربن از خاک جنگل ساحلی نواحی گرمسیری که
با درجه حرارت خاک ،رطوبت خاک و عمق به سطح آب هدایت میشود ،با هدف
شناخت عوامل تولید گازهای گلخانهای برای کنترل دی اکسید کربن خاک در
-Guojie
-Goodrick

1
2

11

اندیشه جغرافیایی ،سال یازدهم  ،شماره بیست و یکم ،بهار و تابستان 8931

جنگلهای ساحلی در کوئینزلند استرالیا ،تولید گازهای گلخانهای را در یک دوره
یکساله اندازهگیری نمودند .کمون هسته خاک نشان داد که حساسیت دمایی افزایش
یافته و در نتیاه خاک خشک شده است .الگانیر 1و همکاران ( )2116در پژوهشی با
عنوان اثر موقعیت جنگل شمال روی تنفس خاک از طریق واسطه تغییرات در درجه
حرارت خاک و کیفیت کربن ،تاثیر دو گونه درخت شمالی در چرخه کربن جهانی
مورد بررسی قرار گرفت .در نتایج نشان از شواهدی بود که ترکیب جنگل شمالی تحت
تاثیر جریان  CO2و کیفیت بستر خاک است .وانگ 2و همکاران ( )2116در پژوهشی
روابط دمای هوا  -خاک شبیهسازی شده را به وسیله مدلهای سطح زمین در طول
زمستان و در سراسر منطقه پرمافراست بررسی کردند .نتایج کار آنها نشان داد که
تفاوتهای بزرگ متقابل در مدلهای شبیهسازی شده وجود دارد .برخی از مدلها
عملکرد ضعیف را در نمایندگی عایق برف به دلیل نادیده گرفتن عمق برف و یا ارزیابی
بیش از حد قابلیت هدایت برف نشان میدهد .باتیر 0و همکاران ( )2112به منظور
اندازهگیری و مدلسازی تغییرات درجه حرارت خاک و اثرات آن بر پرمافراست در
شمال غرب آالسکا ،روند گرمایش زمین را برای یک دورهی  11ساله ()1996-2116
با استفاده از تعادل دما عمق اندازهگیری نمودند .نتایج نشان داد که تغییرات در عرض
جغرافیایی در مناطق قطبی به میزان قابل توجهی موجب گرمشدن کره زمین شده است.
نافیمود و همکاران ( )1012به منظور برآورد عمق یخبندان خاک و ارائهی یک
رابطهی ساده و منطقی بین درجه حرارت هوا و اعماق خاک در سطح شهرستانهای
استان خراسان رضوی مطالعهای بر روی دادههای جمعآوری شده درجه حرارت هوا و
اعماق  51 ،01 ،21 ،11 ،5و  111سانتیمتری خاک از ایستگاههای هواشناسی در سال
 1016اناام دادند .نتایج منار به ارائهی یک معادله درجه دوم به ازای هر عمق خاک
گردید .مزیدی و همکاران ( )1091در مطالعهای با عنوان روند دمای ساالنهی خاک در
1

-Laganière
- wang
3
-Batir
2
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ایستگاه یزد دادههای روزانهی دمای خاک در اعماق  51 -01 -21 -11 -5و 111
بی
پتانمتری از سطح زمین در ساعات  9 -0و  15گرینویچ در دورهی آماری  5ساله
سانتی
سیل )1011-مورد تازیه و تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد که بیشترین دامنهی
(1014
اجراروزانهی دما در الیههای نزدیک به سطح زمین (عمق  5سانتیمتری) در ساعت
نوسان
ی

 6/5صبح و در ماه فروردین میباشد که با افزایش عمق پیوسته از مقدار آن کاسته
رو

میشود بطوری که در عمق  111سانتیمتری در مرداد به کمترین مقدار خود میرسد.
ش

خوشخو و همکاران ( )1092در پژوهشی با هدف ارزیابی مدل ( )COUPبرای شبیهسازی
های
عمقSMنفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیاار برای بازه زمانی  1992تا  2116و
Aو

 2112تا  2119ابتدا مدل را اجرا کردند سپس با به کارگیری روش برآورد عدم قطعیت
درست نمایی تعمیم یافته ( ،)GLUEمدل را مورد واسنای قرار دادند .نتایج حاصل از
اعتبار سنای مدل نشان داد که در بیشتر موارد تطابق قابل قبولی بین دادههای
اندازهگیری شده و شبیهسازی شده وجود دارد و مدل توانسته است روند تغییرات
دادههای مشاهداتی را دنبال کند .ختار و همکاران ( )1094در پژوهشی با عنوان
پیشبینی دمای الیههای خاک با استفاده از مدلهای سری زمانی تالش نمودند با
استفاده از سریهای زمانی دمای خاک در عمق  5تا  01سانتیمتر در ایستگاه فرودگاه
همدان بین سالهای آماری  1996تا  2111به صورت ماهانه پیشبینی کنند .نتایج به دست
آمده نشان داد که دمای خاک از مدل فصلی

SARIMA

پیروی میکند .با توجه به

تخمین مناسب مدل ،دمای خاک برای سالهای  2119تا  2110پیشبینی گردید که
نشانگر تغییرات جزئی در روند دمای خاک در این دوره میباشد .نورزاده نامقی و
همکاران ( )1094به منظور ارزیابی مالچهای مختلف آلی و غیر آلی بر دما و رطوبت
خاک ،آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایهی طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار بر روی درختان  21سالهی پسته در منطقهی فیض آباد مهالت
استان خراسان رضوی در سال زراعی 1092-90اناام دادند .نتایج نشان داد که محتوی
رطوبتی تمام تیمارهای مالچ در مقایسه با شاهد افزایش یافت و دما در تیمارهای مالچ
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پالستیکی به طور معنیداری در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود و تیمارهای مالچهای
آلی به خصوص چیبس چوب باعث کاهش دما در مقایسه با شاهد در عمق 61-51
سانتیمتری خاک شدند .پیریصحراگرد و همکاران ( )1095برای مقایسه مدل شبکه
عصبی با الگورریتم ترکیبی شبکه عصبی -ژنتیک از دادههای روزانه دمای خاک در
اعماق  5 ،11 ،21 ،01 ،51و  111سانتی متری) برای ایستگاه سینوپتیک زابل طی دوره
( )1091-1090استفاده کردند .نتایج نشان داد در شبکه عصبی نسبت به الگوریتم
ترکیبی شبکه عصبی -ژنتیک از میزان خطا بیشتر و دقت کمتری برخوردار است از
دالیل آن میتوان به باال بودن دقت و کارایی باال مدل الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی-
ژنتیک نام برد .نتایج منار به ارائهی یک معادلهی درجه دوم به ازای هر عمق خاک
گردید .محمدی و فروزانفرد ( )1095در پژوهشی با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و
تغییرات درجه حرارت خاک مرتبط با گرمایش جهانی از یک سو و نقش درجه
حرارت خاک از سویی دیگر ،به بررسی روند تغییرات درجه حرارت اعماق مختلف
خاک در دوره آماری ( )1994-2111پرداختند .نتایج نشان داد که درجه حرارت
دراعماق مختلف و در مکانهای مختلف دارای روند یکسانی نیست .نصیریان و
همکاران ( )1096تاثیر دو دمای مختلف خاک ( 00 ،20درجه سانتیگراد) روی فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان و مقدار گلوکز در بافتهای جوانه و کورم زعفران در طول
دوره خواب ( تیر تا مهرماه) بررسی کردند .نتایج نشان داد دمای خاک به طور
معنیداری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و مقدار گلوکز را تحت تاثیر قرار داد .در
دمای باالی خاک ( 01درجه سانتی گراد) آنزیمهای مورد مطالعه غیرفعال بودند و روند
ثابتی در طول آزمایش نشان دادند .مطالعهای که بر روی نتایج کار محققان صورت
گرفت نشان داد که اکثر محققان از روش شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای
آماری در پژوهش خود استفاده کردهاند .این بیانگر کارآمد بودن روشهای آماری و
معادالت رگرسیونی در بررسی دمای خاک است .در پژوهش حاضر برای بررسی
روابط موجود میان دمای هوا و دمای خاک در ایستگاههای منتخب منطقهی شمال استان
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ارزیا

فارس از روشهای آماری و همچنین پهنهبندی دمای اعماق مختلف خاک در منطقه
بی
موردپتان مطالعه با نرمافزار  GISاستفاده شد .تاکنون پژوهشی در منطقه مورد مطالعه و با
سیل
استفاده از روش پهنهبندی با نرمافزار  GISاناام نشده است .هدف از این تحقیق بررسی
اجرا
تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس (آباده ،اقلید،
ی

صفاشهر و بوانات) میباشد .منطقه مورد مطالعه در این پژوهش منطقهای نیمهکوهستانی
رو

در شمال استان فارس است که یکی از قطبهای کشاورزی در استان فارس میباشد.
ش

ترین محصوالت کشاورزی در این منطقه شامل گیاهان غدهای مانند چغندرقند،
مهم
های
زمینی ،هویج و غیره و یا گیاهان علوفهای مانند یوناه میباشد که ریشه آنها تا
سیب
SM
Aو

اعماق بیشتر از یک متر خاک نفوذ میکند و در ارتباط مستقیم با تغییرات دمای سطح و
عمق خاک میباشد .همچنین پروژههای صنعتی موجود در منطقه مورد مطالعه مانند
عبور خط لوله انتقال گاز و آب از این منطقه و لولهکشی آب شهری از دمای خاک
تاثیر میپذیرند .بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش میتواند کشاورزان و مسئوالن را
در اتخاذ تصمیمات بهتر برای پیشبرد اهداف و رفع مشکالت یاری کند.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

شکل  1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را در استان فارس و کشور ایران نشان
میدهد .منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود  21192کیلومتر مربع در بخش شمالی
استان فارس واقع شده است .این منطقه بین عرض جغرافیایی  29درجه و  42دقیقه و 01
درجه و  41دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  54درجه و  6دقیقه و  52درجه و  12دقیقه
شرقی قرار دارد و به وسیله استانهای یزد و اصفهان محدود شده است.
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان فارس و کشور ایران

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک
در ایستگاههای منتخب منطقه شمال استان فارس (آباده ،اقلید ،بوانات و صفاشهر) طی
دوره آماری  1995 -2116اناام شد .ابتدا برای این تحقیق دادههای مورد نیاز از اداره
کل هواشناسی استان اخذ گردید ،برای بررسی تغییرات دمای اعماق مختلف خاک به
طور کلی از دادههای دمای اندازهگیری شده در ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه
(دمای هوا و دمای اعماق  51 ،01 ،21 ،11 ،5و  111سانتیمتری خاک به صورت
روزانه) استفاده شد .جهت اناام تحلیلهای آماری و ترسیم شکلها و جداول مورد
نیاز ،دادههای روزانه و ساعتی ثبت شده در منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار
اکسل مرتب گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت .برای ترسیم نقشههای پهنهبندی از
روش رگرسیون و درونیابی  IDWاستفاده شد .مشخصات و موقعیت ایستگاههای مورد
مطالعه در جدول  1آمده است.
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ارزیا
بی
پتان

جدول  :1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

آباده

01.11

52.41

2114

اجرا

اقلید

01.54

52.01

2192

صفاشهر

01.05

50.19

2251

ی

بوانات

01.21

50.41

1991

سیل

رو
ش
مطالعه ای که بر روی نتایج کار محققان صورت گرفت نشان داد که اکثر محققان از

هایشبکههای عصبی مصنوعی و روشهای آماری در پژوهش خود استفاده کردهاند.
روش
SM

بیانگر کارآمد بودن روشهای آماری و معادالت رگرسیونی در بررسی دمای
این Aو
خاک است .در پژوهش حاضر برای بررسی روابط موجود میان دمای هوا و دمای
خاک در ایستگاههای منتخب منطقهی شمال استان فارس از روشهای آماری و
همچنین پهنهبندی دمای اعماق مختلف خاک در منطقه مورد مطالعه با نرمافزار GIS

استفاده شد .به نظر میرسد تاکنون پژوهشی در منطقه مورد مطالعه و با استفاده از
روشهای مورد استفاده در این پژوهش اناام نشده است.
 -1تغییرات ساالنه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک :تغییرات ساالنه دمای هوا و
دمای اعماق مختلف خاک در ساعتهای 12/5 ،6/5و 11 /5برای ایستگاههای مورد
مطالعه طی دوره آماری  1995-2116توسط نرمافزار اکسل مورد تحلیل قرار گرفت و
به صورت نمودار نشان داده شد.
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شکل  :2تغییرات ساالنه دمای هوا و دمای اعماق خاک در ایستگاههای آباده و اقلید دوره آماری
1995-2116

این شکل نشان میدهد در ایستگاه آباده در ساعت  6/5صبح دمای ارتفاع  2متری باالتر
از سطح خاک و دمای سطح خاک پایین بوده ولی به سمت اعماق بیشتر ،افزایش
مییابد و در عمق  01سانتیمتری به اوج خود رسیده است؛ این امر نشان میدهد که سرما
هنوز به داخل خاک نفوذ نکرده است .در ساعت  12/5دمای هوا  11درجه نسبت به
صبح افزایش یافته و حدود  2درجه گرمتر از دمای سطح زمین بوده و گرمای خورشید
تا عمق  5سانتیمتر نفوذ کرده و به سمت درون خاک تا عمق  21سانتیمتر دما کاهش
یافته و بعد از این عمق دوباره رو به افزایش میرود؛ این موضوع نشاندهنده این است
که سرمای ساعت  6/5صبح اکنون به این عمق رسیده یعنی پس از  6ساعت سرما تا
عمق  21سانتیمتری نفوذ کرده است .در ساعت  11/5برای دمای هوا کاهش  1درجه و
دمای سطح خاک کاهش حدودا  2درجهای اتفاق افتاده اما به طرف درون خاک تا
عمق  5سانتیمتر دما افزایش مییابد و از آن عمق به بعد دوباره کاهش یافته است؛ این
امر نشان میدهد که گرمای ساعت 12/5پس از  6ساعت اکنون به عمق  5سانتیمتر
رسیده است .بیشترین دمای روز در عمق  5سانتیمتری و کمترین نیز دمای هوا و سطح
خاک در ساعت  6/5صبح اتفاق افتاده است .در هر سه ساعت دمای عمق  51سانتیمتر و
یک متری خاک تغییر چندانی نکرده است .دامنه نوسان ساالنه دما در ایستگاه آباده
 14/0درجه سانتیگراد بوده است .تغییرات دمای روزانه در سطح خاک در طول روز
زیاد بوده اما به سمت اعماق خاک دامنه نوسان روزانه کاهش یافته است .دامنه نوسان
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ارزیا

بی هوا بیشتر از سطح خاک میباشد و به طرف درون خاک دامنه نوسان کمتر شده و
دمای
عمق  51سانتیمتر به صفر میرسد؛ این امر نشان میدهد که نوسان دما در اعماق
در پتان
سیلتاثیر زیادی نداشته و تغییرات دما تا این عمق اثر گذار است .در ایستگاه اقلید در
بعدی
اجرا  6/5صبح دمای ارتفاع  2متری و دمای سطح خاک پایین بوده ولی به سمت
ساعت
ی

اعماق بیشتر افزایش مییابد و در عمق یک متری به اوج خود میرسد .در ساعت 12/5
رو

دمای سطح خاک حدود  0درجه گرمتر از دمای هوا بوده و به سمت درون خاک تا
ش

عمقهای 21سانتیمتر دما کاهش یافته و بعد از این عمق دوباره رو به افزایش رفته است .در
 11/5 SMنیز اختالف  0درجه بین دمای هوا و سطح زمین وجود دارد و به طرف
ساعت
Aو

درون خاک تا عمق  5سانتیمتر دما افزایش یافته و از آن عمق به بعد دوباره کاهش
می یابد .بیشترین دمای روز در سطح خاک و کمترین نیز دمای هوا و سطح خاک در
ساعت  6/5صبح اتفاق افتاده است .در هر سه ساعت دمای عمق  51سانتیمتر و یک
متری خاک تغییری نکرده است .دامنه نوسان ساالنه دما در ایستگاه اقلید  12/2درجه
سانتیگراد بوده است و در سطح خاک بیشتر از دمای هوا بوده و به طرف درون خاک
دامنه نوسان کمتر شده و در عمق  01سانتیمتر به صفر میرسد .در ایستگاه صفاشهر
بیشترین دمای روز در اعماق نزدیک به سطح خاک و کمترین نیز دمای هوا در ساعت
 6/5صبح اتفاق افتاده است .دامنه نوسان ساالنه دما در ایستگاه صفاشهر  15/29درجه
سانتیگراد بوده است و از ارتفاع  2متری تا عمق  5سانتیمتر به یک اندازه میباشد و
هرچه به طرف درون خاک پیش برویم کمتر شده تا جایی که در عمق  51سانتیمتر به
صفر میرسد و در ایستگاه بوانات بیشترین دمای روز در عمق  5و کمترین نیز دمای هوا
و سطح خاک در ساعت  6/5صبح اتفاق افتاده است .دامنه نوسان ساالنه دما در ایستگاه
بوانات  15/11درجه سانتیگراد بوده است .دامنه نوسان دمای هوا و سطح خاک به یک
اندازه بوده و هرچه به طرف درون خاک پیش برویم دامنه نوسان کمتر شده تا جایی
که در عمق  51سانتیمتر به صفر میرسد.
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 -2تغییرات ماهانه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک :تغییرات ماهانه دمای هوا و
دمای اعماق مختلف خاک در ساعتهای 12/5 ،6/5و 11 /5برای ایستگاههای مورد
مطالعه طی دوره آماری  1995-2116برای ماههای فوریه ،می ،اگوست و نوامبر ،توسط
نرمافزار اکسل مورد تحلیل قرار گرفت و به صورت نمودار نشان داده شد.

شکل  :0تغییرات دمای هوا و اعماق مختلف خاک در ماه بهمن دوره آماری 1995-2116

شکل  :4تغییرات دمای هوا و اعماق مختلف خاک در ماه اردیبهشت دوره آماری 1995-2116

شکل  :5تغییرات دمای هوا و اعماق مختلف خاک در ماه مرداد دوره آماری 1995-2116
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ارزیا
بی
پتان
سیل
اجرا
ی
رو
ششکل  :6تغییرات دمای هوا و اعماق مختلف خاک در ماه آبان دوره آماری 1995-2116

باالترین دامنه نوسان ماهانه دما در مرداد و پایینترین میزان آن نیز در بهمن بوده است.
های
 SMبهمن دامنه نوسان دما در ایستگاه آباده  9/1و در اقلید  6/1درجه سانتیگراد
در ماه
Aو

(شکل  )0بوده است .از ارتفاع  2متری باالتر از سطح خاک به طرف درون خاک دامنه
نوسان کمتر شده و در عمق  01به صفر رسیده است .دامنه نوسان دمای ماه اردیبهشت
در آباده  15/0و اقلید  12/9درجه سانتیگراد (شکل  )4بوده است .دمای هوا باالترین
دامنه نوسان را داشته به طرف درون خاک کمتر شده و در عمق  51به صفر رسیده
است .بیشترین دما در هر دو ایستگاه در عمق  5و در ساعت  11/5بوده و کمترین نیز
دمای هوا و سطح خاک در ساعت  6/5بوده است .دامنه نوسان دما در هر دو ایستگاه در
عمق  51به صفر میرسد .دامنه نوسان دما در ماه مرداد در ایستگاه آباده  11/2و در اقلید
 12/0درجه سانتیگراد (شکل  )5بوده است .سطح خاک باالترین نوسان را داشته و در
عمق  01به صفر رسیده است .بیشترین دما در ایستگاه آباده در عمق  11و در ساعت
 11/5بوده و در اقلید در عمق  5بوده و کمترین نیز در هر دو ایستگاه در ساعت  6/5و
مربوط به دمای هوا و سطح خاک بوده است .دامنه نوسان دمای ایستگاه آباده در حدود
 1درجه بیشتر از اقلید بوده و تغییرات دمای هوا و سطح خاک آن بیشتر بوده است دامنه
نوسان دمای هر دو ایستگاه در عمق  51به صفر میرسد .دامنه نوسان دما در ماه آبان در
ایستگاه آباده 15/4و در اقلید 12/2درجه سانتیگراد (شکل  )6بوده است .سطح خاک
باالترین دامنه نوسان را داشته و در عمق  01به صفر رسیده است .دامنه نوسان دما در
ارتفاع  2متری باالتر از سطح خاک و سطح خاک تقریبا به یک اندازه بوده و به طرف
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درون خاک کمتر شده و در عمق  01به صفر رسیده است .بیشترین دما در هر دو
ایستگاه در عمق یک متری و در ساعت  6/5بوده و کمترین دما در هر دو ایستگاه دمای
هوا و سطح خاک در ساعت  6/5بوده است .دامنه نوسان دمای ایستگاه آباده در حدود
 1درجه بیشتر از اقلید بوده است و در هر دو ایستگاه در عمق  01به صفر میرسد.
 -3پهنهبندی نوسان دما در منطقه مورد مطالعه :برای پهنهبندی دمای هوا و دمای
اعماق مختلف خاک در منطقه مورد مطالعه ،ابتدا با استفاده از روش رگرسیون برای هر
عمق یک معادله به دست آمد و سپس با روش درونیابی  IDWنقشه پهنهبندی ترسیم
شده و مورد تفسیر قرار گرفت .شکل  2نوسان ساالنه دمای هوا و دمای خاک را در
منطقه مورد مطالعه نشان میدهد .بر این اساس نوسان ساالنه دمای خاک در منطقه مورد
مطالعه به طور میانگین حدود  21درجه سانتیگراد میباشد .باالترین میزان نوسان دما در
بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه (ارتفاعات) مشاهده میشود .پایینترین میزان نوسان
دما در بخش جنوب شرق منطقه (شهرستان بوانات و بخشهایی از اقلید) مشاهده
میشود.

شکل  :2نوسان ساالنه دما خاک در منطقه مورد مطالعه شکل  :1پهنهبندی دمای هوا در منطقه مورد
مطالعه
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بی
پتان
سیل
اجرا
ی
رو
ش
شکل  :9پهنهبندی میانگین دمای عمق  5سانتیمتر

شکل  :11پهنهبندی میانگین دمای عمق  11سانتیمتر

های
SM
Aو

شکل  :11پهنهبندی میانگین دمای عمق  21سانتیمتر

شکل  :12پهنهبندی میانگین دمای عمق  01سانتیمتر

شکل  :10پهنهبندی میانگین دمای عمق  51سانتیمتر

شکل  :14پهنهبندی میانگین دمای عمق  111سانتیمتر
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جدول  :2معادالت گرادیان دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک
دمای هوا

y  24 / 537  0 / 005x

عمق 5

y  38 /194  0 / 01x

عمق 11

y  37 / 079  0 / 009 x

عمق 21

y  34 / 886  0 / 009 x

عمق 01

y  34 / 916  0 / 009 x

عمق 51

y  34 / 385  0 / 008x

عمق 111

y  35 / 545  0 / 009 x

بر اساس معادله گرادیان به دست آمده ،میانگین دمای عمق  5سانتیمتر خاک در این
منطقه  12/1درجه سانتیگراد بوده است .با توجه به شکل  ،9بیشتر نقاط دارای دمایی بین
 12/5و  11/5درجه سانتیگراد هستند .باالترین دما در حاشیههای غربی و جنوبی منطقه
قرار دارند .بیشتر مناطق شرقی و مرکزی منطقه دارای دمای کمتری نسبت به مناطق
دیگر هستند و پایینترین دما مربوط به نقاط مرتفع مرکزی بوده است .میانگین دمای
عمق  11سانتیمتر خاک 11/4 ،درجه سانتیگراد میباشد و نسبت به عمق  5سانتیمتر
میانگین باالتری دارد و گرمتر است .با توجه به شکل  ،11نیمه شرقی و جنوبی منطقه
دمای بیشتری نسبت به مرکز و شمال منطقه دارند .باالترین دما در این عمق بین  21تا 20
درجه سانتیگراد میباشد که مربوط به حاشیه جنوبی و غربی منطقه است .پایینترین
دمای خاک در این عمق بین  15تا  16درجه سانتیگراد است که به صورت نواری از
شمال منطقه تا شمال شهرستان بوانات کشیده شده است و به طور کلی شرق و شمال
منطقه دمای کمتری نسبت به دیگر مناطق دارند .میانگین دمای خاک در عمق 21
سانتیمتر در این منطقه  16/5درجه سانتیگراد است که نسبت به اعماق باالتر دمای
کمتری دارد .با توجه به شکل  ،11بیشترین دمای خاک در این عمق مربوط به بخشی از
شمال منطقه و نیز حاشیههای غربی و جنوبی و بیشتر مناطق دمایی بین  15/2و 16/2
درجه سانتیگراد دارند و کمترین دما در نقاط مرتفع مرکزی دیده میشود .میانگین
دمای خاک در عمق  01سانتیمتر  16/6درجه سانتیگراد بوده و تقریبا شرایطی مشابه
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عمقبی  21سانتیمتر حاکم است .با توجه به شکل  ،12در این عمق نیز مانند عمق 21
پتانهایی از شمال منطقه و غرب و جنوب منطقه دارای بیشترین دما هستند و اکثر نقاط
بخش
سیلدمایی بین  16/2و  12/2درجه دارا هستند که باالتر از حد میانگین است .کمترین
دارای
اجرا در بخش مرکزی منطقه در ارتفاعات مشاهده میشود .میانگین دمای خاک در
دما نیز
ی

این عمق در نسبت به اعماق باالتر از خود بیشتر بوده و به  12/1درجه سانتیگراد میرسد.
رو

با توجه به شکل  ،10باالترین دما در غرب و جنوب منطقه و بخش شرقی شهرستان
ش

آبادههایمشاهده میشود .میانگین دما در اکثر نقاط بین  16/1و  12/1بوده و پایینتر از
میانگین قرار دارند .با توجه به شکل  ،14پایینترین دما بین  15/1و  16/1قرار دارد و در
SM
Aو

ارتفاعات مرکز منطقه واقع است .میانگین دمای خاک در این عمق  12/0درجه
سانتیگراد است .بیشترین دما در شمال ،غرب و جنوب منطقه دیده میشود .پایینترین
دما بین  14/4و  15/4درجه میباشد که در ارتفاعات مرکز منطقه واقع هستند.
نتیجهگیری

منطقه مورد مطالعه منطقهای نیمهکوهستانی در بخش شمالی استان فارس با مساحت
حدود  21192کیلومتر مربع است .پایینترین دمای هوا در بخش مرکزی منطقه است.
شمال منطقه مورد مطالعه و نقاطی از حاشیههای جنوبی منطقه و نقاطی از شهرستان
بوانات بیشترین دما را دارند .بر اساس شکل  ،2میانگین نوسان ساالنه در منطقه مورد
مطالعه حدود  21درجه سانتیگراد است .باالترین میزان نوسان دما در حاشیههای جنوبی
و شرقی منطقه مورد مطالعه و پایینترین در بخش شمال منطقه و ارتفاعات مرکزی
مشاهده میشود .در ساعت  6/5صبح دمای ارتفاع  2متری و دمای سطح خاک پایین
بوده ولی به سمت اعماق بیشتر افزایش مییابد .در ساعت  12/5دمای سطح خاک به
دلیل تابش خورشید افزایش یافته و گرمای خورشید تا عمق  5سانتیمتر نفوذ کرده است
و به سمت درون خاک تا عمق  21سانتیمتر دما کاهش یافته و بعد از این عمق دوباره رو
به افزایش میرود به این دلیل که سرمای ساعت  6/5صبح اکنون به این عمق رسیده
است یعنی پس از  6ساعت سرما تا عمق  21سانتیمتری نفوذ کرده است .در ساعت
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 11/5دمای هوا و دمای سطح خاک کاهش یافته اما به طرف درون خاک تا عمق 11
سانتیمتر دما افزایش مییابد و از آن عمق به بعد دوباره کاهش یافته است به این دلیل که
گرمای ساعت 12/5پس از  6ساعت اکنون به عمق  5سانتیمتر رسیده است .بیشترین
نوسان دما در ایستگاه بوانات ( )15/11و کمترین نیز در ایستگاه اقلید ( )12/2درجه
سانتیگراد میباشد .دامنه نوسان دمای هر چهار ایستگاه از ارتفاع  2متری به طرف درون
خاک کمتر شده و در ایستگاههای آباده ،صفاشهر و بوانات در عمق  51سانتیمتر به صفر
میرسد ولی در ایستگاه اقلید در عمق  01سانتیمتر به صفر میرسد .کمترین دمای
روزانه در تمام ایستگاهها دمای هوا و سطح زمین در ساعت  6/5صبح میباشد .باالترین
دامنه نوسان ماهانه دما در مرداد و پایینترین میزان آن نیز در بهمن بوده است .در ماه
بهمن دامنه نوسان دما در ایستگاه آباده  9/1و در اقلید  6/1درجه سانتیگراد ،بوده و دامنه
نوسان در عمق  01به صفر رسیده است .دامنه نوسان دمای ماه اردیبهشت در آباده 15/0
و اقلید  12/9درجه سانتیگراد ،بوده و در عمق  51به صفر رسیده است .دامنه نوسان دما
در ماه مرداد در ایستگاه آباده  11/2و در اقلید  12/0درجه سانتیگراد ،بوده و در عمق
 51به صفر میرسد .دامنه نوسان دما در ماه آبان در ایستگاه آباده 15/4و در اقلید
12/2درجه سانتیگراد ،بوده در هر دو ایستگاه در عمق  01به صفر میرسد .میانگین
دمای عمق  5سانتیمتر  12/1درجه سانتیگراد بوده است ،باالترین دما در حاشیههای
غربی و جنوبی و پایینترین دما در به نقاط مرتفع مرکزی بوده است .میانگین دمای عمق
 11سانتیمتر  11/4 ،درجه سانتیگراد است ،باالترین دما در حاشیه جنوبی و غربی و
پایینترین دما به صورت نواری از شمال منطقه تا شمال شهرستان بوانات کشیده شده
است .میانگین دمای خاک در عمق  21سانتیمتر در این منطقه  16/5درجه سانتیگراد
است ،بیشترین دمای خاک در این عمق مربوط به بخشی از شمال منطقه و نیز حاشیههای
غربی و جنوبی و کمترین دما در نقاط مرتفع مرکزی دیده میشود .میانگین دمای خاک
در عمق  01سانتیمتر  16/6درجه سانتیگراد است ،بخشهایی از شمال ،غرب و جنوب
منطقه دارای بیشترین دما و کمترین دما نیز در بخش مرکزی منطقه در ارتفاعات مشاهده
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شود .میانگین دمای خاک در عمق  51سانتیمتر  12/1درجه سانتیگراد است ،باالترین
می
بی
دما پتاندر غرب و جنوب منطقه و بخش شرقی شهرستان آباده است .در عمق 111
سیل
سانتیمتری پایینترین دما در ارتفاعات مرکز منطقه واقع است و بیشترین دما در شمال،
اجراو جنوب منطقه دیده میشود.
غرب
ی

رو
مأخذ
ش
 .1بایبوردی ،م ( .)1061پیدایش و ردهبندی خاک .انتشارات دانشگاه تهران .ویرایش دوم.
های
 .2پیریصحراگرد .ح؛ پیری ،ج و بهمنی ،ف  ،1095شبیهسازی دمای خاک در اعماق مختلف با
SM

 Aواستفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی ژنتیک ( )ANN-GAو شبکه عصبی ()ANN
(منطقه موردی :ایستگاه سینوپتیک زابل) ،پنامین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب ،کرمان،
انامن مهندسی آبیاری و آب ایران.
 .0ثنایی نژاد ،ح؛ ادیب عباسی ،م؛ موسوی بایگی ،م و حیدری گندمان ،م (".)1012بررسی رژیم
دمایی هوا و اعماق خاک و تعیین توابع نوسانات ادواری آنها در ایستگاههای استان کردستان".
مالهی علوم و صنایع کشاورزی ویژهی آب و خاک .جلد ( 22شمارهی  ،)1سال  ،1012ص
.00-25
 .4ختار ،ب و بهمنی ،ا (".)1094پیشبینی دمای الیههای خاک با استفاده از مدلهای سری
زمانی" .نشریهی پژوهشهای خاک .جلد ( 29شمارهی  ،)2ص .211-211
 .5خوشخو ،ی؛ ایراننژاد ،پ؛ خلیلی ،ع؛ رحیمی ،ح و لیاقت ،ع (".)1092ارزیابی مدل Coup
برای شبیهسازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیاار" .نشریهی هواشناسی
کشاورزی .جلد ( 1شمارهی  ،)2پاییز و زمستان  ،1092ص .11-21
 .6علیزاده ،ا ( .)1090فیزیک خاک .انتشارات دانشگاه سااد .ویرایش سوم ،چاپ هفتم.
 .2کاویانی ،م و علیاانی ،ب ( .)1090مبانی آب و هواشناسی .سازمان مطالعه و تودین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی .چاپ هادهم
 .1مزیدی ،ا و فالحزاده ،ف (".)1091روند دمای ساالنهی خاک در ایستگاه یزد" .جغرافیا و
توسعه .شمارهی  ،24پاییز  ،1091ص .51-09
 .9محمدی ،م و فروزانفرد ،م (".)1095بررسی روند درجه حرارت عمقهای مختلف خاک در
چند نمونه اقلیمی ایران" .نشریه پژوهشهای اقلیمشناسی .سال  ،2شماره  25و  ،26بهار و
تابستان  ،1091ص .121-141
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