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  چكيده

 ،دماي سطح زمين، ارتفاع، شيب، پوشش گياهي شامل بين پيشهدف اساسي اين مطالعه تخمين دماي هوا با استفاده از متغيرهاي 
در طبقات پوشش اراضي  2015تا  2001هاي  سالو ميانگين فشار سطح دريا طي دو ماه ژانويه و ژوئيه در  آلبيدوعرض جغرافيايي، 

مدل  42و  شدپوشش اراضي موجود در كشور استفاده  7 تفكيك بهه متغيرتا چند متغيره تكمدل رگرسيوني  6. از باشد ميمختلف 
براي هر ماه توسعه داده شد. نتايج بيانگر آن بود كه بيشترين اختالفات بين دماي هوا و دماي سطح زمين در طبقه با پوشش  برآوردگر

ي كشاورزي) ها پهنهي شهري و ها بافتي باير، ها زميني ها پوشش(در  در ژانويه، ارتفاع شش گياهي تنك ديده شد.سطحي باير يا پو
دماي هوا  گرهاي برآورد نيتر مهمشيب منطقه جنگلي و عرض جغرافيايي در پهنه آب،  ،ها)زار بوتها و هزار علفي ها پوششفشار (در 
حرارتي چسبيده به زمين با ارتفاع كم در بخش وسيعي از پهنه كشور تشكيل  فشار كمدر ژوئيه در سطح زمين يك  كه حالي درهستند. 

را  پوشش زمينشيب و ، شده و اين عامل اقليمي ناشي از گرمايش شديد سطح زمين نقش عوامل ميكرواقليمي از قبيل ارتفاع
 برآوردگرين تر مهم ژوئيهدر ماه ل فشار را عام توان مي . لذاكند مي رنگ كمدماي هوا تخمين را در  آنهاثير أرسانده و ت حداقل به

  .دانست تغييرات فضايي دماي هوا در پهنه ايران
  

  .بين پيشدماي هوا، دماي سطح زمين، رگرسيون، متغيرهاي تخمين  هاي كليدي: واژه
 

  مقدمه. 1
 اهداف ينتر مهم از هوا دماي فضايي الگوي شناسايي

 سطح نزديك هواي دماي. شود مي محسوب شناسان اقليم
 است شده گيري اندازه جوي هاي ايستگاه توسط كه

 الگوي فضايي توزيع مورد در كمي و محدود اطالعات
). 2014(سان و همكاران،  دهد مي قرار اختيار در هوا دماي
 دامنه در هوا دماي پراكندگي الگوي درست تخمين
 هواشناسي و اكولوژي هيدرولوژي، نظير علوم از وسيعي

 هاي بيماري شناسي زيست و) 2013همكاران، ونبين و (
بنالي و همكاران، ( دارد كاربرد ناقلين طريق از منتقله
 در بااليي قابليت دور از سنجش علم امروزه). 2012
 دماي تصاوير از استفاده با هوا دماي بزرگ مقياس تخمين
 هاي پژوهش). 2016جنتيان و همكاران، ( دارد سطحي
بنالي و . است گرفته صورت ارتباط اين در متعددي

 ماديس LST يها داده از پرتغال در )2012همكاران (
 شده، گرفتهكار به مدل 14 از استفاده با و ندكرد استفاده
 هوا دماي ميانگين) RMSE( ميانگين خطاي مربع مجذور

 در و گراد سانتي درجه 33/1 ممكن مدل بهترين در را
آوردند.  دست به گراد سانتي درجه 24/2 مدل بدترين

 مختلف متغيرهاي از استفاده با )2016جنتيان و همكاران (
 عرض خورشيد، سالرأ سمت زاويه تابش، نظير

 با و گياهي پوشش شاخص و بازتاب ارتفاع، جغرافيايي،
 تصاوير طريق از هوا دماي رگرسيوني، مدل 14 از استفاده

LST روزانه دماي تخمين نتايج. ندكرد برآورد را ماديس 
 درجه 8/1 و 3/2 بين خطاي با و مناسب دقت با هفتگي و

 با )2017فان و همكاران ( .است داده نشان را گراد سانتي
 هاي مدل و) SVM( پشتيبان بردار ماشين از استفاده

 farajzam@modares.ac.ir                                                                                                                     نگارنده رابط:               *
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Random forests تصاوير روي از هوا دماي تخمين به 
LST ممكن حالت بهترين در نتايج پرداختند. ماديس 
 گراد سانتي درجه 2/1 ميانگين خطاي مربع مجذور داراي
 بهتر عملكرد از حاكي نتايج. بود هوا ميانگين دماي براي
 در. است بوده SVM به نسبت Random forest هاي مدل
 سه به مطالعاتي منطقه )2014سان و همكاران ( جالب كار

 با كوهستاني نواحي و كوهستاني نواحي دشت، بخش
 گياهي پوشش يها داده از. شدند تقسيم باال بسيار ارتفاع
EVI يها داده و LST روش و استفاده ماديس TVX 
 مدل باالي بسيار حاكي از دقت نتايج. شد گرفته كار به
 نواحي و كوهستاني نواحي دشت، نواحي در ترتيب به

 ضريب تعيين با ترتيب به باال بسيار ارتفاع با كوهستاني
 و 34/2 ،84/1 ترتيب به RMSE با و 96/0 و 98/0 ،97/0
 برخي شده ذكر كارهاي در. بود كلوين درجه45/2

 و حداقل دماي هوا، ميانگين دماي بر عالوه محققين
ونبين و همكاران  اما. ندكرد بررسي نيز را هوا حداكثر

 قرار بررسي مورد را حداكثر و حداقل دماي تنها )2013(
 هوا حداكثر ميانگين يها داده مورد در نتايج كه دادند

 باالي ميانگين خطاي مربع مجذور و نكرده عمل خوبي به
 روش گيريكار به اما با آمد دست به گراد سانتي درجه 6

TVX گراد سانتي درجه 79/3 به درجه 6 از خطا اين 
 پوشش دخالت با )2011شن و لپتوك ( .يافت كاهش
 گيريكار به با و ماديس سطحي دماي تصاوير با و اراضي
 اوراسيا، شرقي و مركزي نواحي در رگرسيوني مدل

 و زار بوته روي را هوا حداكثر دماي ميانگين مطلق خطاي
 براي و گراد سانتي درجه 2/3 و 4/2 ترتيب به زار علف
 .آوردند دست به گراد سانتي درجه 3 حداقل دماي

 مختلف هاي سيستماكو در )2010ونكوتسم و همكاران (
 رسيدند نتيجه اين به رگرسيوني هاي روش با و آفريقا در
 شديداً هوا حداكثر دماي و سطحي دماي بين اختالف كه
. كند ميتغيير  فصلي طور به و ابرناكي تابش، اكوسيستم، با

 را NDVI و خورشيد الرأس سمت زاويه جدا طور به آنها
 LST تصاوير از استفاده با هوا حداكثر دماي برآورد در
 مشاهده پارامترها اين بين معناداري ارتباط و گرفتند كار به

در ايران  .كردند پيشنهاد را تكميلي هاي پژوهش ونكردند 
پرويز و مطالعات محدودي در اين زمينه انجام شده است. 

 TVX) دماي هوا را با استفاده از روش 1389( همكاران
در حوضه آبريز سفيدرود تخمين زدند. نتايج نشان داد كه 

زمين و استفاده از روش همبستگي منفي بين دماي سطح 
ي متراكم از ها پوششبا  شاخص پوشش گياهي در مناطق

برخوردار است. واعظ موسوي و  قبولي قابلنتايج 
) با استفاده از محصول دماي سطح زمين 1394مختارزاده (

مدل مختلف را براي  3، 1/6/2013خ موديس در تاري
ايجاد ارتباط ميان دماي سطح زمين و دماي هوا بررسي 

گيري مدلي كه با استفاده كار بهكردند و نتيجه گرفتند كه 
 تر مناسب پردازد مياز داده شبانه به تخمين دماي هوا 

ي سنجش ها دادهگيري كار به) با 1394است. بابايي فيني (
يك محيط شهري در  عنوان بهاز دور در كالنشهر اصفهان 

دماي  بررسي بهساله  19دوره سرد و گرم سال در يك بازه 
پوشش گياهي  شده بهنجارسطح و رابطه آن با شاخص 

هدف اين مطالعه آزمون چند مدل رگرسيون با  پرداخت.
و بر اساس  بين پيشتوجه به تعداد متفاوت متغيرهاي 

ي مختلف اراضي و تعيين بهترين مدل در اه پوشش
 2015تا  2001ي ژانويه و ژوئيه در بازه زماني ها ماه
  .باشد مي

  
منطقه مطالعه. 2  

 شمالي عرض درجه 40 تا 25 جغرافيايي محدوده در ايران
). 1شكل( است شده واقع شرقي طول درجه 60 تا 45 و

همكاران مرادي و  توسط ايران سطحي دماهاي از توصيفي
 دمايي نواحي و انجام ماديس يها داده توسط )2016(

 سرد و معتدل گرم، داغ، خيلي اصلي دسته چهار به ايران
 هاي كوه در سرد و معتدل نواحي. ه استشد ميتقس

 و گرم نواحي كه صورتي در اند شده واقع البرز و زاگرس
 .اند گرفتهقرار  ايران جنوبي هاي عرض و ها بيابان در داغ

 هاي سال در هوا دماي روند تغييرات )2015قاسمي (
 دما داد نشان و كرد بررسي را ايران در 1961-2010

 تا09/0 بين مقدار با افزايشي روند داراي يك كلي طور به
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  .2015-2001ماهانه دماي هوا و دماي سطحي طي بازه زماني ميانگين  .2شكل

  

  شناسي روشداده و . 3
ي مورد استفاده را نشان ها دادهمشخصات  1 جدول

 اي دادهاستفاده از منابع  دليل به. در اين مطالعه دهد مي
 يابي دست منظور بهگوناگون با وضوح فضايي متفاوت 

براساس  ها نقشهالگوي فضايي مشخص، تمامي  يك به

درجه قوسي تبديل شدند. اين كار 125/0وضوح فضايي 
انجام شده  bilinear يابي درونو با روش  GIS افزار نرمدر 

  است.
 ها دادهكدام از اين  هر سنجي صحت و ها ويژگيدر ادامه به 

  .شود ميجداگانه پرداخته  طور به
  

  .ي مورد استفاده در تحقيقها داده .1جدول

  وضوح فضايي  منبع  متغير

  ˚Era-Interim mean (Ta)  0.125  دماي ميانگين هوا

  IRIMO(Ts)  280 stations  

  ˚MODIS-Land webpage (MOD11C3)(LST)  0.05  دماي سطحي

  ˚MODIS-land webpage (MOD13C2)(NDVI)  0.05  پوشش گياهي

  ASTER(Altitude and Slope)  30 m  ارتفاع و شيب

  ˚Era-interim mean(MSLP)  0.125 ميانگين فشار سطح دريا

  ˚Era-interim mean     (Albedo)  0.125  آلبدو

  ˚Geo-referenced by WGS-84  0.125  عرض جغرافيايي

 ˚MODIS-land webpage (MCD12C1) 0.125  پوشش اراضي

  
 

ژانويه فوريه مارس آوريل مي ژوئن ژوئيه اوت سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر
دماي هوا 5.77 8.59 13.77 19.04 24.45 28.87 30.72 29.60 25.74 20.43 12.74 7.43

دماي سطحي 18.01 22.38 30.51 38.27 44.91 50.11 50.41 50.55 46.98 39.44 27.44 19.79
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  ERA-interimدماي هواي سطحي . 1- 3
   ERA-interimي ها داده) 2007سيمون و همكاران (

 )2011. همچنين دي و همكاران (اند كردهرا توصيف 
   گواري دادهبا طرح  راها دادهچگونگي توليد اين 

)data assimilation(  شرح ساعتي  12در چرخه  
  . در هر چرخه، مشاهدات با اطالعاتي كه اند داده

تركيب  ،آمده است دست به بيني پيش هاي مدلتوسط 
كه حالت جو و سطح زيرين آن را تخمين  شوند مي
ي ها دادهبه  فرآينداين  اند كردهها اشاره آن. زنند مي

  ي جو باال نيازمند است. ها دادهنزديك سطح و  سطحي،
  ا، آلبدو و ميانگين در اين مطالعه سه داده دماي هو

موني و فشار سطح دريا از اين منبع استفاده شده است. 
ي دماي هواي سه ها دادهبين  اي مقايسه )2011همكاران (

 NCEP/NCARو  ERA-interim ،ERA-40 اي دادهمنبع 
. اند دادهند انجام ي دماي هواي مشاهداتي در ايرلها دادهبا 

  متفاوت هر  اي شبكهادند عامل وضوح آنها نشان د
ي در نتايج ندارد و نشان دادند تأثير اي دادهپايگاه 
بسيار اندكي بين اين سه داده وجود دارد كه  هاي تفاوت
 ±01/0بين  اي دامنهدر  ERA-Interimي ها دادهبراي 

  ) قرار دارد.01/1-83/0(
  
  دماي هواي سطحي ايستگاهي . 2- 3

ايستگاه  280ي ميانگين دماي هواي روزانه از ها داده
سينوپتيك از سازمان هواشناسي ايران طي دوره مطالعاتي 

  . شددريافت  2001-2015
  
  )LSTدماي سطح زمين (. 3- 3

ي دماي سطح زمين يكي از محصوالت بخش ها داده
  محصول دماي  7كه  باشد ميسنجنده ماديس  زميني

  وا جدا براي دو ماهواره ترا و اك طور بهسطح زمين را 
و وضوح زماني روزانه،  اي ناحيهبا وضوح فضايي جهاني و 

 MODIS land web)كند ميهشت روزه و ماهانه فراهم 

page, 2017)ت. در اين مطالعه از ميانگين محصوال 
MOD11C3  وMYD11C3 (ترا و آكوا)  استفاده  

  شده است. اين محصول در وضوح فضايي ماهانه و 
  . تئوري شود ميدرجه فراهم  05/0در مقياس فضايي 

  توضيح داده  )1989ون و دوزير ( توسط LSTپايه 
   شب يا روز LSTاز الگوريتم  ها دادهشده است. اين 

. از شوند مي(با توجه به ماهواره ترا و آكوا) ماديس تهيه 
 33تا  31، 29، 23، 22، 20فت باند باند ماديس، ه 36بين 

   گيرد ميبراي اين الگوريتم مورد استفاده قرار 
  ).1999(ون، 

 

  پوشش گياهي . 4- 3
 سنجنده ماديس شده بندي شبكه ياهيگ پوشش هاي شاخ
 حاتيتصح با كه باشد مي روزه 30 و 16 صورت به

 ريناد نقطه در ليتعد با و ابر از يعار طيشرا در ،ياتمسفر
 فراهم درجه05/0 و لومتريك كي ،متر 250 وضوح با

 شبكه عنوان به درجه 25/0 ييفضا وضوح كه اند شده
 منظور به. دو الگوريتم شود مي شناخته يمياقل سازي مدل

شاخص پوشش گياهي در محدوده مادون قرمز  برآورد
 شاخص كه عبارتست از: شود مينزديك و قرمز استفاده 

- 1981 سال از كه) NDVI( ياهيگ پوشش نرمال تفاضل
 توسط كه دارد وجود NOAA_AVHRR يسر در 1999

 يبرا مدت دراز يها داده آوري فراهم يبرا سيدام
 شاخص و است شده داده توسعه باني ديده مطالعات
 به بهتر تيحساس با) EVI( شده يبارزساز ياهيگ پوشش
 تنك ياهيگ پوشش طيشرا از ياهيگ پوشش هاي تفاوت

در اين مطالعه از  .)1999هوت و همكاران (، متراكم تا
درجه  05/0با وضوح فضايي  MOD13C2محصول ماهانه 

ي ماهانه ها دادهده است. شاستفاده  NDVI برآورد منظور به
شده و در مقياس ساالنه مورد استفاده  گيري ميانگينسپس 

بين  اي دامنهساالنه در  طور بهواقع شده است. اين شاخص 
  قراردارد. بعد بي 75/0تا  -0/1

  

  و شيب) (ارتفاع ي ارتفاعيها داده. 5- 3
ي مدل ارتفاع رقومي سنجنده ها دادهدر اين پژوهش از 

ASTER  متر استفاده شده است.  30ضوح فضايي ودر
متر  5512تا  -23ناحيه مورد مطالعه در دامنه ارتفاعي بين
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تهيه شده  GIS افزار نرمنقشه شيب در  واقع شده است.
  است.

  

  پوشش اراضي . 6- 3
اراضي ماديس با نام  پوششدر اين مطالعه از داده 

فريدل و  استفاده شده است. MCD12C1 اختصاري
اراضي  پوششتغييرات الگوريتم  )2010همكاران (

 5شامل  محصول. اين اند دادهماديس را مورد بررسي قرار 
 IGBPنها آاست كه يكي از  بندي طبقهاليه مختلف 

International Geosphere–Biosphere Programme 

Classification نوع مشخص  17كه داراي  باشد مي
بر اساس  بندي طبقهاراضي است. اين نوع  پوشش
  ).2(جدول باشد مينظارت شده  بندي طبقه

  

  . عرض جغرافيايي7- 3
  بسيار باالي  تأثير دليل بهيي كه ها دادهين تر مهميكي از 

  داده  گيرد، ميآن در دما مورد استفاده قرار 
  ) 2013روادكار و همكاران (عرض جغرافيايي است. 

عرض جغرافيايي را در وقايع حدي دمايي مورد  تأثير
ارتفاع براي  همراه بهو نقش آن را  اند دادهبررسي قرار 

تغييرات عرضي زياد  دليل به. اند كردهآسياي جنوبي تفسير 
ژوهش اين داده مورد استفاده واقع شده ايران در اين پ

وم يتي رستري مورد نظر براساس دها اليهاست و از 
WGS1984  افزار نرمدر GIS  استخراج شده است. عرض

درجه  125/0در ابعاد  5/61تا  5/44بين  اي دامنهايران در 
  قرار دارد.

درجه براي  125/0در  125/0ي هر پوشش در وضوح فضايي ها پيكسلپوشش اراضي ماديس و تعداد  MCD12C1محصولنوع پوشش اراضي در  17 .2جدول
  .)/http://glcf.umd.edu/data/lcايران (

Value Label 
Pixel Number 
(0.125×0.125) 

0 Water 57 

1 Evergreen Needleleaf forest  

2 Evergreen Broadleaf forest  

3 Deciduous Needleleaf forest  

4 Deciduous Broadleaf forest  

5 Mixed forest 106 

6 Closed shrublands  

7 Open shrublands 2084 

8 Woody savannas 2 

9 Savannas  

10 Grasslands 1812 

11 Permanent wetlands 3 

12 Croplands 414 

13 Urban and built-up 24 

14 Cropland/Natural vegetation mosaic 15 

15 Snow and ice  

16 Barren or sparsely vegetated 5478 

254 Unclassified  

255 Fill Value  
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يكي از اهداف اين تحقيق آشكارسازي و  كه آنجايي از
و  )Ta(تبيين ارتباط فضايي بين ميانگين ماهانه دماي هوا 

  . در باشد مي (LST) ميانگين ماهانه دماي سطح زمين
  تحليل روابط فضايي مانند ت هاي مدلاين راستا از 

 95/0حليل همبستگي فضايي در سطح اطمينان 
)P_value=0.05 ي ها تحليل. با استفاده از شد)، استفاده

  ي توزيع فضايي ها ويژگيآمار فضايي كه مبتني بر 
  ي آماري ها ويژگيمتغير در سطح منطقه هستند، 

  توزيع فضايي دماي هوا و دماي سطح زمين مشخص 
گيري كار بهالگوي توزيع فضايي اين دو مؤلفه نيز با  .شد

عمومي  MORANشاخص خودهمبستگي فضايي 
مطلق  (قدر ارتباط بين توزيع فضايي خطاهامشخص شد. 

تفاضالت بين دماي هوا و دماي سطح زمين) با تشكيل 
) بررسي Tabulate intersection( ماتريس تحليل انطباقي

ي ها داده. همچنين ارتباط بين دماي هواي ايستگاهي با شد
با  ERA-interimي ها دادهي دماي هواي ها دادهماديس و 

  پس از مشخص  .شداديس مشخص ي دماي مها داده
   منظور بها و دماي سطحي، شدن ارتباط دماي هو

، همبستگي بين پيشكدام از پارامترهاي  هر تأثيرتعيين 
-Ts) ي هوا و دماي سطح دما اختالفكدام از آنها با  هر

Ta) برآوردنيز محاسبه شد. سپس بخش اصلي كار يعني 
  دماي هوا با استفاده از شش مدل ساده رگرسيوني در 

  (ژانويه  شده ذكرهر پوشش اراضي و براي هر دو ماه 
  از آنها  كدام هرو نقش  شدو ژوئيه) طراحي 

  جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.  طور به
  (مدل اول) و چند متغيره  متغيره يكمدل رگرسيون 

  پارامتر،  7) براساس 1 رابطه(مدل دوم تا ششم) (
  دماي سطح زمين، عرض جغرافيايي، ارتفاع، 

  و فشار سطح دريا ارائه  آلبيدوشيب، پوشش گياهي، 
را نشان ها  مدلمتغيرهاي استفاده شده در  3شد. جدول 

  .دهد مي
  

= + + + + + + + 																																						 )1(  

در مدل اول تنها از دماي سطحي سنجنده ماديس استفاده 
شده است. در مدل دوم نقش ارتفاع و شيب نيز به مدل 
افزوده شده و در حقيقت سه پارامتر را در نظر خواهد 

عرض  ترتيب پوشش گياهي، هاي بعدي به گرفت. در مدل
جغرافيايي، آلبيدو و ميانگين فشار سطح دريا در مدل 

). علت استفاده ازتعداد 2شود (جدول  دخالت داده مي
بين در  متغيرهاي مختلف، تعيين ميزان تأثير هر متغير پيش

هرپوشش اراضي و ارائه بهترين مدل براي تخمين دماي 
پردازد كه تغييرات  هوا است. در واقع به اين سوال مي

طور  بين، تغييرات دماي هوا را به ام پارامترهاي پيشكد
كدام از هفت پوشش  كند؟ براي هر حداكثري توجيه مي

اراضي اصلي كه در ادامه توضيح آنها خواهد آمد، شش 
مدل  42مدل مورد بررسي قرار گرفتند يعني در حقيقت 

(شش مدل رگرسيوني در هفت نوع پوشش اراضي) براي 
ل نيز براي ماه ژوئيه تحليل شدند. مد 42ماه ژانويه و 
خطاي معيار و همچنين معناداري هر مدل   ضرايب تبيين،

منظور  همچنين به در جداول مربوطه آنها استخراج شد.
ترين متغير در هر پهنه از ضرايب استاندارد شده  تعيين مهم

بعد كردن متغيرها و امكان مقايسه آنها استفاده  منظور بي به
منظوردرك بهتر، نمودار ضرايب تبيين و  به شد. در انتها

ذكر است در اين  همچين خطاي معيار ترسيم شد. الزم به
مطالعه دو ماه ژانويه و ژوئيه براي آزمون قرار دادن نقش 
متغيرهاي مختلف در تخمين دماي هوا استفاده شده است. 

) در پژوهش 2012پژوهشگراني نظير بنالي و همكاران (
هاي تخمين دماي  ند كه بهتر است مدلا خود ذكر كرده

منظور تعديل ارتباط فصلي بين  صورت ماهانه به هوا به
دماي هوا و دماي سطحي بررسي شوند. فرآيندهاي 
محيطي و اقليمي بدون شك از فاكتورهاي تأثيرگذار در 

  نتايج خروجي است.
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  در هر مدل.پارامترهاي استفاده شده  .3جدول

  پارامترهاي استفاده شده در مدل  مدل

  دماي سطحي  1مدل

  دماي سطحي، ارتفاع، شيب  2مدل

  دماي سطحي، ارتفاع، شيب و شاخص پوشش گياهي  3مدل

  دماي سطحي، ارتفاع، شيب، شاخص پوشش گياهي و عرض جغرافيايي  4مدل

  جغرافيايي و آلبيدودماي سطحي، ارتفاع، شيب، شاخص پوشش گياهي، عرض   5مدل

  دماي سطحي، ارتفاع، شيب، شاخص پوشش گياهي، عرض جغرافيايي، آلبيدو و ميانگين فشار سطح دريا  6مدل
  

  نتايج و بحث. 4
ي آماري توزيع ها ويژگيدر اين بخش ابتدا به ارائه 

فضايي دماي هوا و دماي سطح زمين در دو ماه ژانويه و 
ارائه  آنهاژوئيه پرداخته شده و مشخصات آمار فضايي 

. در مرحله بعد اقدام به تحليل همبستگي فضايي شود مي
 دماي هوا و دماي سطح زمين شده است. همچنين بين
رگرسيوني در طبقات مختلف پوشش اراضي  هاي مدل

ارائه شده و در نهايت بر اساس بهترين مدل و با استفاده از 
ضرايب استاندارد رگرسيون مؤثرترين پارامتر معرفي 

  .شود مي
  

ژانويه و ژوئيه  هاي ماهكلي دما در  هاي ويژگي. 4-1
  در ايران

توزيع فضايي دماي هوا و دماي سطح  3ي شكل ها نقشهدر 
براساس ميانگين دوره ژوئيه براي دو ماه ژانويه و زمين، 
ميانگين بلندمدت ارائه شده است.  2015تا  2001آماري 

دماي هوا و دماي سطح زمين براي دو ماه ژانويه و ژوئيه 
 هاي نقشهدر  2015تا  2001ماري آبراساس ميانگين دوره 

  ارائه شده است. 3شكل 
مشخصات دماي سطح زمين و دماي هوا كه  4در جدول 

ارائه شده است،  3صورت نقشه شكل  توزيع فضايي آن به
طور كه  براي دو ماه ژانويه و ژوئيه ارائه شده است. همان

شود، ميانگين دماي سطح زمين ماه ژانويه  مشاهده مي
 5/7معيار برابر  گراد است و انحراف درجه سانتي 9/18

باشد. بنابراين ضريب تغييرپذيري  گراد مي درجه سانتي

 1/8، 4/48درصد است. در ژوئيه اين اعداد برابر  38برابر 
درصد است. دماي هوا در ماه  16گراد و  درجه سانتي

گراد  درجه سانتي 35/5معيار آن  و انحراف 5/7ژانويه 
كه اين  صورتي درصد است در 71است و تغييرپذيري برابر 

 26گراد و  درجه سانتي 41/7، 27ژوئيه  اعداد براي ماه
درصد است. نتايج بيانگر آن است كه تغييرپذيري دماي 
هوا باالتر از دماي سطح زمين است و دوماً ضريب 
تغييرپذيري ماه ژانويه باالتر از ماه ژوئيه است. در مورد 
باال بودن ضريب تغييرپذيري فضايي باالي دماي ماه ژانويه 

توان به تنوع سينوپتيكي و اقليمي ماه  نسبت به ژوئيه مي
كه ماه  حالي ژانويه در مقايسه با ماه ژوئيه اشاره كرد در

هاي سينوپتيكي و  ژانويه گستره ايران عرصه گذار سيستم
باشد در فصل گرم  هاي هواي با دماهاي مختلف مي توده

صورت يكپارچه تحت سلطه پرفشار جنب  كل ايران به
صورت همگني گرم  رشيد بهحاره و تابش شديد خو

صورت  شود و تغييرپذيري فضايي دماي آن به مي
  .يابد محسوسي كاهش مي

همچنين نقشه قدرمطلق اختالفات بين دماي  3در شكل 
طور كه در  هوا و دماي سطح زمين ارائه شده است. همان

اغلب  شود در فصل تابستان، نقشه اختالفات مشاهده مي
شود كه  مشاهده مي رانيا يها در مناطق مركز تفاوت

كاهش  يها هستند و با حركت به مناطق ساحل عمدتاً بيابان
وجود بخار آب در مناطق ساحلي و پايين بودن  يابد. مي

رطوبت نسبي نواحي خشك داخلي كشور، در كنار لخت 
بودن پوشش اراضي مناطق داخلي نسبت به مناطق ساحلي، 
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ومي توزيع 
ماه، داراي 
و توزيع آن 
ودار بودن 

دهنده  نشان
ديگر ر يگ
دار در  عني

 دماي هوا 
سري   يك

جغرافيايي، 

 

 و هوا دماي ف

                            

وران عموآماره م
زمين در هر دوم

اي بوده است و ه
گو نيست. الگو

هاي مذكور ن اه
م و سرد در كنا
تگي فضايي مع
سطح زمين و
 دو عنصر به

 تابش، عرض ج

  

 

و ميانگين اختالف) 

       ... در ژوئيه و 

. براساس آبود هي
ا ودماي سطح ز
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(ب)                

 (د)                

  (و)               
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ژانويه هاي ماه در وا

هيئدر ماه ژو 9/0
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وزيع فضايي دم
چينش يا جورشد
ست. وجود الگ

لگوي توزيع فض
تواند بيانگر ي

تغيرهاي ديگر
وپوگرافي و لندك

                       

                      

                       
ژوئ ماه ماديس جنده

هو دماي تخمين در ن

وا و
ست.

در 
 يما

ست
تر از

ماي
شان
وران

و  0/

1
فض
يك
به
تو
چ
اس
الگ
مي
مت
تو

                       

                       

                       
سنج سطحي ن دماي

2015.  

بين پيش متغيرهاي ش

بين دماي هوت
 داخلي شده اس
نگر آن بود كه

درجه است دم 1
اس دماي هوااز

كمت يح تنها كم

توزيع فضايي دم
ژانويه و ژوئيه نش

مو يها  شاخص
/98و  هي ماه ژانو

                      

                       

                       
ميانگين ؛) ب( ژانويه

5تا  2001طي بازه  )و

نقش بررسي

باالرفتن اختالفات
 نواحي بياباني
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  .ژانويه و ژوئيه هاي ماهفضايي دماي هوا و دماي سطحي در  هاي ويژگي .4جدول

  پارامتر
  دماي هوا  دماي سطحي

 ژانويه  ژوئيه ژانويه  ژوئيه

  9990 9990 9990  9990  نقاطتعداد 

  - 23/6 48/19 - 46/7  0  حداقل دما

  23/21 34/39 4/35  49/64  حداكثر دما

  5/7 27 9/18  4/48  ميانگين فضايي دما
 35/5 41/7 5/7 1/8انحراف معيار فضايي 

  71/0 26/0 38/0  16/0ضريب تغييرات 
  98/0 91/0 98/0  81/0شاخص موران 

Z_score  14/114  44/138 71/128 61/137  

P_value  0  0 0 0  
  

 تفكيك به، همبستگي فضايي بين دماي هوا 5در جدول 
-ERAي اخذ شده از پايگاه ها دادهي ايستگاهي و ها داده

Interimطور همان. است ، و دماي سطح زمين ارائه شده 
دماي سطح زمين با دماي ، همبستگي شود ميكه مشاهده 

-Eraپايگاه ز شده ا ذثبت شده ايستگاهي و دماي اخ

Interim بوده  84/0و  79/0برابر  ترتيب به ژوئيه، براي ماه
و  46/0برابر  ژانويهاست اين ميزان همبستگي براي ماه 

 اين ميزان همبستگي كه در همه حاالت .باشد مي 62/0
 يهاي ايستگاه هو هم براي داد ئيه(هم براي ماه ژانويه و ژو

گوياي ارتباط و همسويي باالي  )Era-Interimو پايگاه 
بين الگوهاي توزيع فضايي دماي هوا و دماي سطح زمين 
 است كه محققين ديگري از جمله خو و همكاران

. اند كرده)، اين نتيجه را در تحقيق خود اثبات 2014(
باال بودن نسبي همبستگي دماي سطح زمين با  ديگر طرف از

، Era-Intrimشده پايگاه  بندي شبكهي دماي ها داده
شده داراي  بندي شبكه نقاطناشي از تعداد بيشتر  تواند مي

اما ي كشور باشد. ها ايستگاهنسبت به تعداد  دماي ثبت شده
در مورد باال بودن ميزان همبستگي بين دماي هوا و دماي 

به  توان ميدر ماه ژانويه نسبت به ژوئيه،  سطح زمين
 بزرگ مقياسي سينوپتيك ها سيستمگذاري عمومي تأثير

 تأثير تحتكه در يك زمان بخش وسيعي از پهنه كشور را 
قرار داده و يك الگوي عمومي دمايي را به دماي هواي 

و  رنگ كمو الگوهاي محلي را كرده كل كشور تحميل 
نتايج حاصل از آزمون . كرداشاره  كند ميمحو 

ييد أخودهمبستگي موران عمومي نيز همين نتيجه را ت
كه در ماه ژانويه الگوهاي عمومي دماي هوا و  كند مي

دماي سطح زمين شديدتر از فصل گرم است. برخي 
عكس اين  )2015موتيبوا و همكاران (محققين از جمله 

ايشان مشاهده  اند كردهيافته را در تحقيق خود مشاهده 
كردند كه ارتباط بين دماي هوا و دماي سطح زمين در 
تابستان و پاييز باالتر از زمستان و اوايل بهار بود. ايشان 

زمستان و اوايل بهار از علل اصلي  در عامل ابرناكي را
 .اند دانستهكاهش همبستگي بين اين دو دما در اين فصل 

 همكارانبرخي محققين نظير كلوگ و  كه حالي در
نشان دادند كه همبستگي بين دماي هوا و دماي  )2014(

  .سطح زمين در زمستان باالتر از تابستان است
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  .همبستگي بين دماي هوا و دماي سطحي .5جدول

  ژوئيه  ژانويه  داده

ERA_Interim and LST  
Cor.Co.  84/0  62/0  

Sig  0  0  

Station data and LST 
Cor.Co. 79/0  46/0  

Sig 0  0  

  

متغيرهاي با  LST و Ta نيتفاوت مطلق ب ارتباط. 4-2
  ژوئيهو  هيدر ژانو بين پيش

در مطالعه با  استفاده شده يپارامترها نيب ييفضا يهمبستگ
 6در جدول سطحي  دمايهوا و  دماي نيتفاوت مطلق ب

در اين جدول مشاهده كه  طور هماننشان داده شده است. 
 هيدر ماه ژانو LST و Ta اختالف بين دو دماي، شود مي
هاي ديگر ارتباط متغير، با ساير پوشش گياهي جز به

ارتفاع،  ب،يش شيكه با افزا معني اين به معكوس دارد
 و Ta نيب، اختالف MSLPو  آلبيدو، جغرافيايي عرض
LST  نزديك  هم بهكاهش پيدا كرده و دو دماي مذكور
. اين نكته گوياي آن است كه اختالف بين دماي شوند مي

سطح زمين و دماي هوا، در نواحي سرد، از جمله 
ي شمالي كشور در حالت ها عرضارتفاعات و نواحي 

 يها بخشيعني  كشور كمينه قرار دارد و در نواحي گرم
اين اختالف در حالت بيشينه قرار دارد.  ارتفاع كمجنوبي و 

 6كه در ماتريس همبستگي جدول  طور همان در ماه ژوئيه
، اختالف بين دو دماي مذكور رفتاري شود ميمشاهده 

كه همبستگي فضايي بين  معني بدينعكس ماه ژانويه دارد 
 ،تفاضل دو دماي مذكور با ارتفاع، عرض جغرافيايي

ستگي مستقيم و با دو پارامتر ، داراي همبو فشار آلبيدو
پوشش گياهي و شيب داراي ارتباط معكوس است. 
بنابراين در ماه ژوئيه بيشينه اختالف بين دماي هوا و دماي 

ي شمالي كشور و در ارتفاعات ها عرضسطح زمين در 
در كه  طور همان(برخالف ماه ژانويه) متمركز است. 

عامل  نيتر مهم هيدر ماه ژانو ،شود ميمشاهده  6جدول 
 ،اختالف بين دماي هوا و دماي سطح زمين كننده كنترل

 ناي ٪12 و ٪81/16 ترتيب بهو ارتفاع است كه  بيش
 نيدر ا ييايو عرض جغراف فشار. كند ميرا تبيين  ها تفاوت

در اين ماه . كند نمي جاديتفاوت ااين در  يفصل نقش مهم
ي را در سرمايش سطح زمين و تر مهمهر عاملي كه نقش 

دماي هوا و دماي سطح  تواند ميسرمايش هوا ايفا كند، 
برساند،  حداقل بهنزديك كرده و اختالف را  هم بهزمين را 

گذاري در ميزان دريافت تابش تأثير دليل بهارتفاع و شيب 
و افزايش هدررفت تابش بلند سطح زمين، بيشترين نقش 

ين ايفا كرده و لذا باالترين را در سرمايش هوا و سطح زم
 ،ژوئيهدر ماه  . امااند داشتهنقش را در كاهش اختالف 

در افزايش را  ينقش مهم و فشار ييايعرض جغراف
  .دارا هستنداختالف بين دو دما 

 

  .بين پيشهمبستگي بين اختالفات دماي هوا و دماي سطحي با متغيرهاي  .6جدول

  MSLP  آلبيدو  عرض جغرافيايي  NDVI  شيب  ارتفاع  ماه

  ژانويه
R2  12%  81/16  6/9%  25/2%  9%  61/3%  

Cor.Co.  36/0-**  41/0-**  31/0**  15/0-**  30/0-**  19/0- ** 

  R2  21/1%  29/7%  24/3%  61/9%  16/0%  61/9%  ژوئيه

Cor.Co.  11/0**  27/0-**  18/0-**  31/0**  04/0**  31/0**  
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  در ژانويه Taتخمين  .4-3
 يبر مبنا دماي هوا در ماه ژانويه برآورد هاي مدل 7جدول 
نشان اراضي پوشش يك از هر  يبرا شده ذكر يپارامترها

 طور بهين متغير، هر پارامتر تر مهمتعيين  منظور به .دهد مي
تا بر اساس ضرايب  جداگانه به مدل وارد شده است

. مدل تعيين شود ترين كارآمدين پارامتر در تر مهماستاندار 
. الزم معنادارند 05/0در سطح در همه موارد  ها مدل
 يبرا ونيرگرس هاي مدلدر مطالعه حاضر، است كه  ذكر به

را شامل  كسليپ 3و 2 تنها ترتيب بهكه  11 و 8 يها پوشش
و  8 هاي پوشش، تخمين زده نشد. عالوه بر حذف شد مي
پوشش  درتعداد اندك نمونه  علت به ،در اين مطالعه 11

 منظور به پوشش اين دو شباهت علت بهو  14و  12 اراضي
و  (R2) نييتع بيضر .ند، تلفيق شدها نمونهافزايش تعداد 

اجرا شده،  هاي مدلاز  كدام هر (SE) استاندارد يخطا
 ترتيب به ي اراضي مختلف براي ماه ژانويهها پوشش يبرا

كه مشاهده  طور هماننشان داده شده است.  5و  4در شكل 
ي با ها پهنهاجرا شده در  هاي مدل هيدر ماه ژانو، شود مي

 ي تنكاهيپوشش گ نواحي باو  يمناطق شهر ،آبپوشش 
از تغييرات فضايي دماي هوا  92/0و  95/0، 99/0 ترتيب به

 R2 مقدار نيشتريب يداراو  اند كردهتبيين  ها پهنهرا در اين 

ي با ها پهنهاجرا شده در  هاي مدل كه حالي درهستند. 
، تنها توانست )mixed forest( ي مخلوطها جنگلپوشش 

از تغييرات فضايي دماي هوا در اين  27/0در بهترين حالت 
 بود ٪27 بربراو R2  نيكمتر يدارا پهنه را مدل كند و

 شهري مناطق به مربوط خطا حداقلبنابراين ). 4 شكل(
در سه  ها مدلكارايي  .بوده است) گراد سانتيدرجه  69/0(

ي آبي و محيط شهري در ها پهنهمحيط مذكور يعني 
 داليل به تواند مي ين دماي هواي ارتفاع دو متري هواتخم

 يبدون در نظر گرفتن خطا ه،يدر ماه ژانومتفاوتي باشد. 
وجود  دليل بهي شهري ها بافتمتوسط، حداقل خطا در 

(آسفالت و بتن)، قابليت  ي غيرقابل نفوذها پوششزمين 
رطوبت (كه پاسخ حرارتي زمين را به  داشت نگهنفوذ و 

) را نداشته و لذا به اندازد ميتابش دريافتي به تعويق 
 دهد ميبه تغييرات در ميزان دريافت انرژي پاسخ سرعت 

ي شهري در زمستان ها بافتدما در  و اين سرعت تغيير
در اين  ديگر عبارت به. كند ميورد دماي هوا را راحت آبر

عدم وجود رطوبت، فاكتورهاي  دليل به ها كاربري
دما از قبيل تابش، فشار، آلبدو، ارتفاع و شيب  كننده تعيين

و  كنند ميواقعي خود را روي دما اعمال  تأثيربه سرعت 
شفاف تعامل و  صورت بهو  راحتي بهدماي مشاهده شده 

در كار  اي نتيجه. چنين دهد مينقش اين عوامل را نشان 
 ندنشان داد نيز مشاهده شد. ايشان )2013و همكاران ( شاه

ي ها زميناز  شتريب يدر مناطق شهر Ta كه دقت برآورد
ي شهري ها بافتي با پوشش ها پهنهدر ت. اس زار كشت

مدل ششم باالترين كارايي را در تخمين دما داشته است و 
دما  برآوردگرين عامل تر مهمدر اين پهنه عامل ارتفاع 

كه ناشي  (براساس ضرايب استاندارد شده مدل) بوده است
آن در تغييرات ميزان دريافت انرژي تابشي  تأثيراز 
 ي جنگليها پهنهو  ي با پوشش آبها پهنهدر . باشد مي

و عدم وجود  ها پهنهاين همگن بودن توزيع فضايي دما در 
كه ناشي از  ها محيطتولرنس و تنوع فضايي دما در اين 

و وجود تبخير و تعرق و  ظرفيت گرمايي باالي آب است
ورد دما را راحت كرده است آ، بررطوبت باال در هوا است

ي آبي داراي كاريي ها پهنه اجرا شده در هاي مدلو لذا 
) گراد سانتيخطايي پايين (كمتر از يك درجه بسيار باال و 
و در  عرض جغرافياييي آبي ها محيطدر  بوده است.

 هاي مدل گرهاي برآوردين تر مهم شيبي جنگلي ها محيط
   ورد دماي هوا هستند.آبر

ين برآوردگر تغييرات دما تر مهم آلبدوي آبي ها پهنهدر 
ي داخلي) در ها درياچه( ها پهنهاين  كه ازآنجااست. 
، لذا موقعيت قرارگيري اند شدهي متنوعي گسترده ها عرض

 آن تبع بهميزان دريافت انرژي سطح آب و  ها پهنهاين 
اثر بيشترين اثر را گذاشته دماي هوا  تعيين و بر آلبدو را

در ماه  زار علفي ها پهنهاجرا شده در  هاي مدلاست. 
از  64/0ها توانسته است برآوردگربا دخالت تمام  هيژانو

را تبيين كند. در اين  ها پهنهتغييرات فضايي دما در اين 
هم تغييرات فشار در ماه ژانويه، نقش مهمي در  ها پهنه

ي پرفشار و ها سيستمتعيين دماي هوا داشته است. تنوع 
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ساير عوامل  كه حالي درمهاجر در اين ماه،  فشار كم
  تغييرات ثابت هستند، باعث شده است كه  نسبت به 

در  باشد. ها پهنهدماي اين  برآوردگرين تر مهمفشار 
  ي باير و كشاورزي تغييرات ارتفاع ها زميني ها پوشش

  اجرا  هاي مدل گرهاي برآوردين تر مهمو فشار سطح 
  . تغييرات محلي توپوگرافي اند بوده  ها ماهشده براي اين 

در ميزان  تواند ميدر قياس با ساير عوامل  ها پهنهدر اين 
گذار باشد و در تغييرات دمايي تأثيردريافت انرژي تابشي 

ي ها سيستمگذار  ديگر طرف ازنقش مهمي ايفا كند 
در بستر  اين ماهو پرفشار متنوع در  فشار كمسينوپتيك 

 ها پهنهاصلي دماي اين هاي  كننده كنترلاز بادهاي غربي 
  هستند.

  

  .هر متغير تأثيردر هر پوشش و با توجه به  براي ماه ژانويه Taتخمين  هاي مدل .7جدول

 ضريب بتا (ژانويه) آغازگر كاربري اراضي 
ضريب 
 تبيين

 خطاي معيار
 (درجه سانتيگراد)

 معناداري

دل
 م

  
دماي
 سطحي

 شيب ارتفاع
پوشش
 گياهي

عرض
 جغرافيايي

 آلبدو
فشار سطح 

    دريا

1 

 آب

08/7-  83/0        63/0  84/4  05935/1 E-13 
2 63/3  47/0  006/0-  003/0      80/0  5/3  66244/1 E 19-  
3 68/6  39/0  008/0-  06/0  41/14-     84/0  09/3  68073/1 E 21-  
4 26/45  04/0  005/0-  01/0  28/2-  06/1-    98/0  86/0  70816/5 E 49-  
5 64/46  02/0  005/0 -  01/0  45/3 -  02/1 -  98/12 -   99/0  75./  51606/1 E 50-  
6 91/335  02/0  005/0-  01/0  59/3-  92/0-  13-  28/0-  99/0  76/0  42326/4 E 49-  
1 

 جنگل مخلوط

55/1  07/0        02/0  01/1  06/0  

2 66/3  01/0-  0003/0-  03/0-      17/0  93/0  92887/4 E 05-  
3 97/2  01/0-  0002/0-  03/0-  02/1     17/0  93/0  000117023/0  

4 53/24  07/0-  0006/0-  0,02-  34/0  55/0-    27/0  90/0  95901/5 E 06-  
5 98/24  07/0-  0006/0-  02/0-  29/0  54/0-  14/2-   22/0  90/0  72071/1 E 05-  
6 325/325-  07/0-  0006/0-  02/0-  48/0  55/0-  4-  003/0  22/0  90/0  34232/3 E 05-  
1 

 بوته زار باز

38/2-  48/0        43/0  77/2  9033/4 E 258-  
2 13/1-  43/0  0009/0-  09/0      48/0  64/2  5/1 E 301-  
3 23/2-  45/0  0005/0-08/0  5/4     49/0  63/2  9861/3 E 303-  
4 02/35  13/0  002/0-  04/0  3-  86/0-    82/0  54/1  0 

5 09/39  11/0  003/0-  04/0  74/1-  87/0-  39/16-   82/0  53/1  0 

6 42/1612  09/0  002/0 -  04/0  41/4 -  22/0 -  92/18 -  01/0 -  86/0  35/1  0 

1 

 علفزار

2-  13/0        08/0  2 41633/4 E 38-  
2 87/3-  18/0  0003/0  05/0      16/0  93/1  15685/1 E 72-  
3 72/4-  19/0  0005/0  05/0  18/3     17/0  92/1  70405/4 E 76-  
4 68/15  14/0  0003/0-  05/0  2/5  5/0-    34/0  71/1  1689/3 E 165-  
5 73/22  07/0  0005/0-  05/0  89/4  38/0-  27/49-   45/0  5/1  6902/1 E 237-  
6 5/2685  05/0  0004/0-  03/0  14/1  23/0  7/31 -  02/0 -  62/0  3/1  0 

1 

 كشتزار

2/5-  56/0        40/0  7/2  94061/8 E 51-  
2 97/0-  39/0  002/0-  03/0      53/0  38/2  01174/1 E 71-  
3 55/0  37/0  002/0-  04/0  91/2-     54/0  37/2  3735/6 E 72-  
4 85/36  05/0  004/0-  1/0  37/1-  87/0-    82/0  46/1  445/1 E 159-  
5 64/34  06/0  004/0-  09/0  99/0-  86/0-  9/8   82/0  45/1  0874/2 E 159-  
6 7/1450  04/0  003/0 -  07/0  84/1 -  43/0 -  12/8  01/0 -  85/0  34/1  6422/8 E 173-  
1 

شهري و ساخته 
 شده

83/6-  6/0        47/0  52/2  000251572/0  

2 87/1-  43/0  001/0-  1/0-      49/0  42/2  00101538/0  

3 45/4  31/0  003/0-  01/0-  12-     58/0  2/2  000431888/0  

4 41/37  08/0  004/0-  19/0  5/10-  83/0-    94/0  83/0  
66025/8 E 11-  

 
5 75/31  13/0  004/0-  13/0  33/8-  83/0-  68/19   94/0  79/0  22861/2 E 10-  
6 7/1020  11/0  004/0 -  11/0  9/7-  5/0-  3/21  009/0 -  95/0  69/0  56224/1 E 10-  
1 

باير و پوشش 
 گياهي تنك

6,5-  66/0        64/0  6/2  0 

2 0,53-  49/0  002/0-  19/0      75/0  21/2  0 

3 1,9-  5/0  002/0-  18/0  55/10     75/0  19/2  0 

4 15/39  07/0  003/0-  1/0  24/3-  91/0-    91/0  3/1  0 

5 5/39  06/0  003/0-  1/0  13/3-  9/0-  69/2-   91/0  3/1  0 

6 92/1325  01/0  003/0 -  09/0  4/3-  43/0 -  6/6-  01/0 -  92/0  23/1  0 
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  در هر پوشش براي ماه ژانويه. Taضريب تعيين مدل تخمين  .4شكل
  

  
  .در هر پوشش براي ماه ژانويه Taخطاي استاندارد مدل تخمين  .5شكل

  
 در ژوئيهTa تخيمن . 4-4

 يبر اساس پارامترها Ta تخمين هاي مدل 8 جدول
  ورود مرحله و با  اراضيپوشش  هر يبرا شده ذكر

  نشان را در ماه ژوئيه  به مرحله پارامترها در مدل
  ، باالترين شود ميكه مشاهده  طور همان .دهد مي

 ي با پوشش سطحي آبها پهنهدر  ها مدلميزان كارايي 
 ضريب تعيين( و سپس مناطق شهري )95/0 ضريب تعيين(

رفتار عمومي  دليل به. در اين ماه نيز شد) مشاهده 94/0

ي آبي كه داراي نوسانات دمايي كمي است و از ها پهنه
، كند مينوسان شديد اليه هواي باالي خود نيز جلوگيري 

ي آبي، ها پهنهبودن توزيع دما در سطح  همگيو اين 
ميزان . كند ميي آبي راحت ها پهنهتخمين دما را در سطح 

رگرسيون اجرا شده در طبقه  هاي مدل ضريب تعيين
 هاي باززار بوتهمخلوط و  يها جنگلكاربري اراضي 

ي ها جنگل در خطا حداقلو  )6 شكل( شد محاسبه) 93٪(
  ). 7(شكل  باشد مي) گراد سانتيدرجه  3/0( مخلوط
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  .هر متغير تأثيردر هر پوشش و با توجه به  براي ماه ژوئيه Taتخمين  هاي مدل .8جدول

 ضريب بتا (ژوئيه) آغازگر كاربري اراضي 
ضريب 
 تبيين

 خطاي معيار
(درجه 

 سانتيگراد)

 معناداري

دل
 م

  
دماي 
 سطحي

 شيب ارتفاع
پوشش 
 گياهي

عرض 
 جغرافيايي

 آلبدو
فشار سطح 

    دريا

1 

 آب

16/25  06/0        009/0  98/4  479177468/0  

2 16/27  12/0  005/0-  01/0-      39/0  85/3  29611/1 E-06 
3 76/28  13/0  006/0-  06/0  16/20-     93/0  99/2  03188/1 E 11-  
4 9/51  08/0  002/0-  001/0-  5/8-  72/0-    87/0  73/1  60206/4 E 23-  
5 29/47  1/0  003/0-  002/0  42/7-  7/0-  33/20-   89/0  6/1  29717/1 E 23-  
6 52/1129  02/0  001/0-  03/0-  2 12/0  75/16  01/0-  95/0  1 57795/1 E-31 
1 

 جنگل مخلوط

74/23  009/0-        0002/0  24/1  874425002/0  

2 64/25  04/0-  0001/0-  01/0-      0001/0  24/1  369660373/0  

3 67/27  06/0-  0003/0-  01/0-  93/1-     04/0  23/1  341934651/0  

4 72/34  07/0-  0004/0 -  01/0-  2/2-  1/0-    001/0  24/1  404252732/0  

5 5 0,06-  0,0003-  02/0-  7/0-  37/0  44  19/0  11/1  000116567/0  

6 1898 009/0  0002/0  001/0-  15/0-  3/0  11/19  02/0-  93/0  3/0  28187/3 E 58-  
1 

 بوته زار باز

7/12  35/0        19/0  3 31989/7 E 98-  
2 4/24  16/0  002/0-  08/0      38/0  6/2  278/1 E 22-  
3 7/24  16/0  002/0-  08/0  9/0-     38/0  6/2  0841/2 E 221-  
4 50 11/0  003/0-  05/0  2/2-  65/0-    69/0  84/0  0 

5 5/46  11/0  0,003-  04/0  -3 0,64-  15/0   69/0  83/1  0 

6 38/1224  007/0-  0,0005-  0,003-  8,83-  0,42 13-  0,01-  93/0  84/0  0 

1 

 غلفزار

25/20  09/0        02/0  2,49 04261/4 E 11-  
2 5/16  14/0  0,0007 006/0      04/0  46/2  11884/1 E 18-  
3 19 12/0  0,0005 01/0  4,8-     05/0  4/2  85174/5 E 24-  
4 3/63  05/0  0009/0-  01/0  1-  1-    59/0  5/1  0 

5 4/58  05/0  0009/0-  01/0  46/0-  1-  36/18   6/0  5/1  0 

6 1/989  02/0-  0005/0-  007/0  2/1-  0,16-  5/1  0,01-  8/0  1/1  0 

1 

 كشتزار

5/5  47/0        23/0  6/3  59782/5 E 26-  
2 6/4  5/0  0002/0-  03/0-      35/0  3/3  1746/1 E 38-  
3 6/10  45/0  002/0-  02/0-  15/6-     36/0  3/3  36215/1 E 39-  
4 8/55  27/0  003/0-  08/0  7/4-  1-    72/0  19/2  4437/3 E 112-  
5 9/39  12/0  003/0-  06/0  7/2-  83/0-  70,7  80/0  86/1  6133/7 E 140-  
6 14/992  02/0  001/0-  01/0  9/2-  11/0-  24,5 01/0-  92/0  12/1  2134/1 E 227-  
1 

شهري و ساخته 
 شده

3/8-  76/0        46/0  11/3  000211943/0  

2 7/6-  79/0  002/0-  26/0-      53/0  89/2  000499777/0  

3 68/1  65/0  002/0-  2/0-  12/7-     52/0  9/2  001426921/0  

4 95/59  25/0  004/0-  007/0-  15-  1-    87/0  5/1  00127/6 E 08-  
5 14/56  22/0  003/0-  02/0-  14,39-  1-  3/19   86/0  5/1  95407/2 E 07-  
6 21/887  18/0  001/0-  03/0  1/8-  13/0-  8-  009/0-  94/0  1 10269/2 E 09-  
1 

باير و پوشش 
 گياهي تنك

7/21  21/0        09/0  76/2  1034/9 E 116-  
2 31/29  13/0  003/0-  11/0      60/0  81/1  0 

3 88/29  13/0  003/0-  11/0  5/4-     61/0  80/1  0 

4 7/32  15/0  003/0-  1/0  9/3-  13/0-    62/0  7/1  0 

5 25/30  13/0  003/0-  09/0  5/6-  25/0-  91/34   66/0  6/1  0 

6 21/1246  04/0  0006/0-  03/0  98/3-  58/0  28/8  01/0-  89/0  93/0  0 
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  .در هر پوشش براي ماه ژوئيه Taخطاي استاندارد مدل تخمين  .7شكل
  

مطالعه شي و همكاران هاي تحقيق، در  اين بخش از يافته
 دنددانشان نيز مورد تأييد قرار گرفته است. ايشان ) 2017(

هاي  در جنگل خطاها كمترينو  بيشترينكه در تابستان 
رودخانه يانگ تسه  يدر دلتا يو مناطق شهر يكوهستان

ترين  هاي جنگلي كه مهم جز در پهنه به دهد. چين رخ مي
برآوردگر دماي هوا، ميزان آلبيدوي تاج پوشش جنگل 

ترين برآوردگر  ها عامل فشار مهم است، در ساير كاربري
ن دما بوده است (براساس ضرايب استاندارد شده تخمي

سازي دماي  . در زمينه تأثير پوشش اراضي در مدل)ها مدل
اشاره كرد كه ) 2014و همكاران ( كار خو توان به هوا، مي

صورت عمومي با خطاي  در تحقيق خود دماي هوا را به
برآورد  ايكلمب شيتيبر يبرا گراد درجه سانتي 41/2كلي 
ايشان عدم دخالت اليه اطالعاتي پوشش اراضي را  .كردند

مطالعه  نيا جهينت از داليل عمده اين ميزان خطا دانستند.
مخلوط،  يها دهد كه پس از جنگل نشان مي نيهمچن

باز و حداكثر خطا در  زارهاي بوتهحداقل خطا در 
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 همحاسبه شده است. در هم زار زار و علف كشت
تمام  كهاست  ششم مدل ،مدل نيبهتر هاي اراضي پوشش

  پارامترها را در نظر گرفته است. 
هاي وسيعي از كشور  در اين ماه، در سطح زمين در بخش

فشارهاي  دليل تابش زياد و گرمايش شديد سطحي، كم به
گيرد كه  حرارتي با ارتفاع كم و چسبيده به زمين شكل مي

ناشي از گرمايش بيش از حد سطح زمين است. اين تابش 
گيري يك  گرمايش زياد كه منجر به شكل شديد و

فشار سطحي عمومي در بخش بسيار وسيعي از كشور  كم
عنوان يك عامل عمومي، تأثير پوشش اراضي  شود، به مي

ديگر در  عبارت كند. به رنگ مي (هر نوع پوششي) را كم
دليل غالب بودن گرمايش شديد سطحي نقش  اين ماه به

اراضي، ارتفاع، شيب و  عوامل ميكرواقليمي مانند پوشش
شود و همه  پوشش گياهي كمتر در دماي هوا ظاهر مي

فشار سطح زمين  آنها در نقش عمومي تابش شديد و كم
ها و مؤثرين  كارآمدترين مدل 9شوند. در جدول  محو مي

  متغير (بر اساس ضرايب استاندارد شده) ارائه شده است.
  
 گيري خالصه و نتيجه. 5

ين متغيرهاي محيطي و اقليم تر مهمدماي هوا يكي از 
مكاني آن بسيار -شناختي است كه آگاهي از توزيع زماني

ي ها ايستگاهحائز اهميت است. نظر به كم بودن تعداد 
در سطح كشور، توزيع  آنهاهواشناسي و توزيع نامناسب 

ي ايستگاهي كشور ها شبكهمكاني دما، توسط -زماني
 دست بهحرارتي كشور برآورد دقيق از وضعيت  تواند مين

مطالعه حاضر، توسعه مدل برآورد  ياصل هدفدهد. لذا 
 سري يكدر ماه ژانويه و ژوئيه با استفاده از  دماي هوا
 ب،يشارتفاع، ، شامل، دماي سطح زمين بين پيشمتغيرهاي 
 آلبيدو و فشار متوسط ،ييايعرض جغراف ،ياهيپوشش گ

نتايج . استي اراضي مختلف ها پوششدر بستر  ادري سطح
حاصل از همبستگي دماي هوا و دماي سطح زمين 

بااليي براي هر  دار معنيعمومي بيانگر ارتباط  صورت به
دو ماه مذكور بودكه محققين ديگري از جمله خو و 

)، اين نتيجه را در تحقيق خود اثبات 2014( همكاران
برآوردگر در بستر هر كاربري نشان  هاي مدل. اند كرده

  عوامل متعددي از قبيل ارتفاع  در ماه ژانويهدادند كه 
  هاي شهري  هاي باير، بافت هاي زمين (در پوشش

  زارها  هاي علف هاي كشاورزي) فشار (در پوشش و پهنه
زارها)، شيب پوشش جنگلي و عرض جغرافيايي  و بوته

گرهاي دماي هوا هستند.  برآورد نيتر مهم پهنه آبي
غلبه شرايط پرفشار جنب حاره كه در ماه ژوئيه با  حالي در

و صاف بودن آسمان، دريافت انرژي تابشي در واحد 
فشار حرارتي  سطح بسيار باالرفته و در سطح زمين يك كم

چسبيده به زمين با ارتفاع كم در بخش وسيعي از پهنه 
كشور تشكيل شده و اين عامل اقليمي ناشي از گرمايش 

از قبيل ارتفاع شديد سطح زمين نقش عوامل ميكرواقليمي 
حداقل رسانده و تأثير آنها را در  و شيب و لندكاور را به

كند. لذا در ماه ژانويه عامل فشار  رنگ مي دماي هوا كم
ترين برآوردگر تغييرات فضايي دماي هوا در پهنه  مهم

   ايران است.
  

  .بر اساس هر پوشش Taدر تخمين  بين پيشبهترين مدل و مؤثرترين متغير  .9جدول

  وشش سطحپنوع 
  ژوئيه  ژانويه

  مؤثرترين متغير  بهترين مدل مؤثرترين متغير بهترين مدل
Water فشار سطح دريا  مدل ششم آلبيدو مدل پنجم  

Mixed forest آلبيدو  مدل ششم عرض جغرافيايي مدل چهارم  
Open shrublands فشار سطح دريا  مدل ششم فشار سطح دريا مدل ششم  

Grasslands فشار سطح دريا  مدل ششم فشار سطح دريا مدل ششم  
Croplands فشار سطح دريا  مدل ششم ارتفاع مدل ششم  

Urban and Built-up فشار سطح دريا  مدل ششم ارتفاع مدل ششم  
Barren or sparsely vegetated فشار سطح دريا  مدل ششم ارتفاع مدل ششم  
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Summary 
The near-surface temperature, Ts measured by ground stations provides limited information on the 
spatial distribution of Ta pattern. A correct estimation of Ta distribution pattern is necessary for a wide 
range of applications such as hydrology, ecology, meteorology (Wenbin et al., 2013) and biology of 
vector-borne diseases. In this study, near-surface air temperatures (Ta) using environmental parameters 
including land surface temperature (LST), altitude, slope, vegetation, latitude, albedo, and mean sea 
level pressure (MSLP), were estimated for January and July in the period 2001-2015 for Iran. In this 
study, due to the use of different data sources with different spatial resolutions, all maps were converted 
to the same spatial resolution of Era-Interim (0.125˚). Then spatial distributions of Ta and LST were 
determined. The spatial distribution patterns of these two components were also determined by applying 
the Moran spatial autocorrelation index. Finally, according to the land cover, multivariate regression 
models are presented for estimating Ta based on seven parameters, including LST, altitude, slope, 
vegetation and latitude, albedo and MSLP. In the following, the characteristics of each of these data are 
also described. Standardized regression coefficients were used to determine the most important 
estimator in each land cover. The correlation between the parameters involved in the study with the 
absolute difference between the air and surface temperature are negative in January, which means that 
by increasing, slope, altitude, NDVI, latitude, albedo and MSLP, the difference is reduced and vice 
versa. Nonetheless, this kind of relationship is not valid in the whole study area, and there are some 
exceptions. In July the relationship between this difference and slope and NDVI is positive, which 
means that with increasing altitude, latitude, albedo and MSLP, the differences also increase. In 
January, waters (99%), urban areas (95%), and barren or sparsely vegetated (92%) have the highest R2. 
While, mixed forests had the lowest R2 equal to 27% (Figure 4). The least errors are related to urban 
areas (0.69 ° C), water (0.75 ° C), and then forest areas (0.9 ° C). The highest errors were observed in 
cropland and open shrubland equal to 1.35˚C and 1.34˚C. The highest R2 was calculated for water 
(95%), urban areas (94%), mixed forest and open shrubland (93%). The least error occurred in mixed 
forest (0.3˚C). The main objective of the present study was to develop a model of air temperature 
estimation from surface temperature and other auxiliary variables (elevation, slope, vegetation, latitude, 
land cover, albedo and mean sea level pressure). Regression models were presented for estimating Ta in 
monthly scale. The results can be summarized as: Between the air and surface temperature, the most 
variability is related to the Ta which in the region of Iran has an annual variation coefficient of 92% in 
January and 41% in July. In January, slope and altitude are the most important variables in the 
estimation model so that up to 16% and 12% can explain LST-Ta differences, respectively, while 
latitude and MSLP are the most important variables in July so that each one of them explains up to 9.6% 
of these differences in July. The role of land cover in estimating Ta is very important. In addition, the 
number of pixels located on each land cover category can also play a decisive role in estimation model. 
Category of water, urban and barren area in January, exhibited the highest R2 of 99%, 95% and 92%, 
respectively. The lowest R2 (approximately 27%) is related to grassland and mixed forest. In July, the 
highest R2 is related to water and urban areas about 95 and 94%. R2 of grassland increases by 
approaching summer. The lowest error is recorded for urban area, water and mixed forest in January 
while the lowest error is related to mixed forest, open shrubland and barren areas in July. The accuracy 
of estimation models varies according to the months and the land cover. Based on standardized 
regression coefficients, in January altitude (in barren, urban and cropland area) mean sea level pressure 
(in grassland and shrubland), slope of mixed forest area and latitude in water area were of great 
importance in air temperature estimation. While, in June, due to presence of low pressure unter in Iran, 
the role of local climatic factors has been minimized and mean sea level pressures was the most 
important estimator almost in all landcovers. 
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