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اثر پوشش گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم در اکوسیستمهای مناطق خشک
(مطالعۀ موردی :دشت سیستان)
 فرهاد ذوالفقاری؛ استادیار ،مجتمع آموزش عالی سراوان ،سراوان ،ایران.
 حسین آذرنیوند؛ استاد ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسن خسروی*؛ دانشيار ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 شهرام خلیقی سیگارودی؛ دانشيار ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
تغییر در سطح زمین اثراتی بر اقلیم نزدیک به سطح یا میکروکلیما خواهد دا شت .تاالب بین المللی هامون در دهههای اخیر خ شک و
پوشش گیاهی در آن کاهش چ شمگیری داشته ا ست .آمارهای ای ستگاه سینوپتیک زابل ن شان دهندۀ افزایش درجه حرارت این محل
میبا شد .برای ن شان دادن نقش و ضعیت سطح زمین بر میکروکلیمای نزدیک به سطح در سه میکرو سایت با در صد پو شش مختلف،
درجه حرارت عمق  5سانتیمتری ،سطح زمین و ارتفاع  150سانتیمتری از سطح زمین و شارهای حرارتی و انرژی ارزیابی و مقای سه
شده است .فاصلۀ بین میکرو سایتهای مختلف پوشش گیاهی حدود  20کیلومتر و اختالف ارتفاع بین آنها کمتر از  10متر میباشد.
میکرو سایت  Aبا  65در صد پو شش گیاهی در داخل تاالب هامون ،میکرو سایت  Bبا  20در صد پو شش گیاهی در ارا ضی رها شده و
ای ستگاه سینوپتیک شهر ستان زابل با تقریباً  100در صد خاک لخت بهعنوان میکرو سایت  Cانتخاب گردید .برای برر سی نقش و اثر
پوشششش گیاهی بر میکروکلیمای سششطح زمین معادلۀ تعادل انرژی سششطحی مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز دادهها در طول دورۀ مورد
مطالعه ن شان داد که درجه حرارت در میکرو سایت  Cبی شتر از سایر مناطق بود .که به تبع آن دمای درجه حرارت ارتفاع نیز در این
میکروسایت بیشتر مشاهده کردید .به نظر میرسد که کمبود پوشش گیاهی نقش عمدهای در افزایش درجه حرارت هوا در میکروسایت
 Cدا شته با شد .نتایج ن شان داد که حداکثر اختالف دما در سه میکرو سایت مورد برر سی در ساعت  30دقیقۀ بامداد به وقت محلی و
میزان دما حدود  3/2درجه سانتیگراد گرم تر از میکروسایتهای  Aو  Bبود .بررسی معادلۀ شار انرژی نشان داد که دمای سطح زمین
به دلیل تغییر در در صد پو شش سطح زمین متفاوت ا ست و دمای ارتفاع  150سانتیمتری واب سته به تغییرات شارهای حرارتی سطح
زمین میباشد.
کلید واژگان :میکروکلیما ،اثر سطح ،مناطق خشک ،درصد پوشش ،سیستان
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 .1مقدمه
با توجه به پدیدۀ تغییر اقلیم در غالب مناطق خشک و
نیمهخشک جهان شاهد تغییر در الگوهای پوشش گیاهی
ه ستیم ] .[21از بین رفتن پو شش و برهنه شدن سطح
خاک باعث بروز پدیدههایی چون بیابانی شدن این مناطق
می شود .فقر نا شی از پو شش گیاهی دارای بازخوردهایی
روی خشک شدن سطح خاک ،میزان آلبدو ،افزایش درجه
حرارت سشششطح خاک و اقلیم های محلی خواهد داششششت.
کاهش پوششششگیاهی به نوبۀ خود موجب تغییر در میزان
آل بدو و در نتی جه کاهش باز تابش خالص سشششطح خاک
میششششود .دمششای سشششطح زمین در هر محششدودهای بششه
خصشششوصشششیات مواد تششششکیل دهندۀ آن و بازتابش انرژی
خورشششید وابسششته اسششت ] .[32بر این اسششاس یکی از علل
تغییرات د مای هوا در میکروکلی مای هر م حل ،تغییر در
کاربری زمین و پوشش گیاهی سطح زمین میباشد ].[25
مطالعات زیادی در خ صوص ارتباط بین پو شش گیاهی و
اقلیم در برخی اکوسیستم ها انجام شده است ] .[9پوشش
گیاهی تغییرات ماده و انرژی را بین سطح زمین و اتمسفر
تحت تأثیر قرار داده و باعث تعدیل شششرایم میکروکلیمای
نزدیک سطح زمین میشود ].[17
پوششهای گیاهی بر میزان تابش خورشیدی منعکس
شده از سطح زمین ،تفکیک تابش خالص در شار گرمایی
محسشششوس و ن هان ،میزان بازیافت بارش ،افزایش گرد و
خاک و دیگر ذرات معلق موجود در جو ،رطو بت خاک،
انتقال بخار آب و آبهای زهک شی و جریان روانابها تأثیر
میگذارد ] 16 ،27 ،31و .[13
همچنین تغییرات درجششه حرارت سشششطح زمین در
دورههای مختلف و کاهش سطح آب تاالبها و رودخانهها
در سشششطوح محلی با عث ای جاد طو فان های گرد و غ بار
میگردد ] .[3بین پراکنش پوشش گیاهی و وضعیت اقلیم
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .از طرف دیگر پو شش گیاهی
نیز به دلیل تغییراتی که در زبری سشششطح ،تبخیر و آلبدو
ای جاد میک ند روی آب و هوا اثر می گذارد ،ا ما اثر این

بازخورد به آسانی قابل شناسایی نیست ] 15و  .[14تفاوت
در حداقل های دمایی در م ناطق مرتعی و بوته زار بارها
گزارش ششششده اسشششت ] 19و  .[11همچنین تحقیقاتی در
خ صوص تأثیر پو ششهای بوتهای و مرتعی بر شار انرژی
سطحی و آب صورت پذیرفته ا ست ] 23و .[24گرمایش
شبانه در ف صل زم ستان در مناطق بوته زار بهدلیل تفاوت
در ویژگیهای سششطحی و شششار انرژی بیان گردیده اسششت
] .[20طب قهب ندی م ناطق کشششششاورزی بر اسششششاس نوع
محصششوالت از رویکرد دینامیک سششاالنۀ پوشششش زمین بر
ا ساس رفتار دمای سطح زمین و شاخص پو شش گیاهی
استفاده گردیده است ] .[22نتایج بررسیها نشان میدهد
که تمایز بین محصششوالت به خوبی حاصششل میگردد ،فقم
در خصوص محصوالتی که خصوصیات شاخصهای دمای
سشطحی و پوششش گیاهی آنها یکسشان بود ،مانند گندم،
جو و یوالف تفکیک آنها به سختی امکانپذیر میباشد.
در تحقیقاتی با اسششتفاده از تصششاویر ماهوارهای مودیس
نقش تغییرات در جه حرارت سشششطح زمین در دوره های
مختلف و کاهش سشششطح آب در رودخانه فرات و برکههای
مجاور آن را در طوفانهای گرد و غبار غرب و جنوب غرب
ایران بررسششی گردیده اسششت ] .[2اثر تغییر درجه حرارت
بین دریای مدیترانه و بیابان سشششوریه در وقوع طوفانهای
گرد و غ بار در نی مۀ غربی ایران نششششان داد که اختالف
معنیداری بین درجه حرارت سطح در ایستگاه دمشق در
سشششوریه و دریای مدیترانه در روزهای گرد و غباری وجود
دارد ] .[3آن ها در این تحقیق نتیجه گرفتند که هرچه به
وقوع روزهای گرد و غباری نزدیکتر میششششویم اختالف
بین درجه حرارت سشششطح زمین و دریا بیششششتر مششششاهده
میگردد و اختالف درجششه حرارت بین سشششطح دریششای
مدیترانه و سطح بیابان سوریه در وقوع طوفان گرد و غبار
مهمترین فاکتور در پیشبینی این رخداد میباشد.
نقش پوششششش گیاهی در کاهش درجه حرارت سشششطح
شهر مونیخ با ا ستفاده از فناوری سنجش از دور و دادههای
کاربری زمین /پوشششش زمین و اثر خنک کنندگی تغییرات
پوششششش گیاهی ششششهری را در خالل دورههای گرم سشششال
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بررسی گردید ] .[5در این مطالعه برای محاسبۀ ارتباط بین
در جه حرات سشششطح زمین و کاربری  /پوششششش زمین از
دادههای مودیس و دادههای پایۀ پوشش زمین استفاده شد.
نتایج این تحقیقات ن شان داد که اثر خنک کنندگی حا صل
از پوششششش ششششهری گرایش غیر خطی دارد و اثر خ نک
کنندگی قوی و قابل توجه از نظر درجه حرارت سطح زمین

تصاویر ماهوارهای لندست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و ن شان داد که بر خالف انتظار ،حداکثرهای دمایی سطح
در پهنههای متراکم شهری حضور گستردهای ندارند و در
پهنه های کوهسشششتانی ارتباط بین دمای سشششطح زمین و
شاخص  NDVIپایین بوده و به طور کلی گرادیانت توزیع
دمایی در منطقۀ ششهری تهران از ششمال ششره به جنوب

در مناطقی که مقدار پوششششش گیاهی بین هفتاد و غالباً
هشتاد درصد در هر کیلومتر مربع باشد مشهودتر میباشد.
اثرات شهر سازی مرتبم با تغییرات کاربری و پو شش

غرب کاهش می یا بد .همچنین د مای هوا در تهران در
طول گراد یا نت شششش مالی -جنوبی بهطور بارزی کاهش
مییابد و با افزایش شششاخص ( NDVIیکدسششت تر شششدن

اراضششی بر درجه حرارت و رطوبت سششطحی با اسششتفاده از
دادههای لندسششت در ایاالت متحده بررسششی ] [33و نتایج
پژوهشها بیانگر این بود که در پاسششخ به تغییرات کاربری
و پوششششش گ یاهی گرایش کلی تغییرات پیکسشششل ها از

پوشش در سطح زمین) همبستگی بین دمای سطح زمین
و شاخص  NDVIنیز قوی تر میگردد و سطوح پو شیده
شششده از پوشششش گیاهی دمای سششطحی کمتری دارند و
پوشش گیاهی آثار خنک کنندگی بر پیرامون دارد ].[18

مناطقی با درجه حرارت پائین ،پوششششش گیاهی متراکم و
وضشششعیت های باالی رطوبت به سشششمت مناطقی با درجه
حرارت باال ،پوششششش گیاهی پراکنده و وضشششعیت رطوبت
سطحی اندک در شاخص اندازهگیری شده درجه حرارت
پوشش گیاهی (نسبت دمای سطح زمین به شاخص کسر
پوشش گیاهی) میباشد.
تغییر پذیری فضششششایی–ز مانی حرارت در ارت باط با
کاربری و پوشش زمین در منطقۀ شهری تبریز با استفاده
از دادههای انعکا سی و حرارتی سنجش از دور ن شان داد
که تبدیل کاربریهای ف ضای سبز و ک شاورزی به مناطق
مسکونی با تغییرات حرارتی همراه بوده و انتقال پیکسلها
از ششرایم مطلوب (دمای پایین و پوششش گیاهی متراکم)
به شرایم نامطلوب (دمای باال و پو شش گیاهی پراکنده و
کم) منجر گردیده که از عوامل مؤثر در وقوع حرارت های
باال در شهر میباشد .این گونه استنباط میشود که ارتباط
م ستقیمی بین کاهش تودۀ گیاهی و افزایش دمای سطح
وجود دارد ] .[4اسششتفاده از دادههای حرارتی سششنجش از
دور و توزیع مکانی دمای سششطح زمین در محیم زیسششت
ششششهری تهران بررسشششی گرد ید ] .[18توزیع م کانی و
گرادیانت تغییرات دمای سطح و همچنین شاخص پوشش
گیاهی  NDVIدر منطقۀ ششششهری تهران با اسشششتفاده از

در بررسشی دمای سشطح در رابطه با کاربری و پوششش
ارا ضی با تکنیک سنجش از دور ن شان میدهد که دمای
سشششطحی از جمله پارامترهای مهم در مطالعات مربوط به
زمین و شهرها میبا شد .که بی شترین دمای سطحی در
نواحی بیرون شششهری و جاهایی که سششطح زمین کمترین
پوشششش را داشششته اتفاه افتاده اسششت ] .[1همچنین نتایج
بررسششیها در ارزیابی تعدادی از نقاط نمونه که بهصششورت
تصششادفی انتخاب شششده بود نشششان دهندۀ وجود یک رابطۀ
منفی بین پوشش گیاهی و دمای سطحی است.
درجه حرارت سششطح زمین یکی از مهمترین پارامترهای
محیطی اسشششت که در تعیین ت بادل انرژی و ماده در بین
سششطح زمین و الیۀ پایینی جو مورد اسششتفاده قرار میگیرد.
مناطق خ شک جهان هر کدام دارای شرایم و خ صو صیات
ویژهای می باششششند .بنابراین ارزیابی های محلی در مناطق
مختلف میتواند راهگ شای ب سیاری از امور مدیریتی در این
مناطق باشد .منطقۀ سیستان در دهههای اخیر با معظالتی
از جمله طوفانهای گردوغبار و خشششک شششدن تاالب بین
المللی هامون مواجه گردیده اسشششت ،پایش مسشششتمر این
پارامترها ،اطالعاتی را در مورد تغییرات احتمالی آب و هوا
ارائه خواهد کرد .از طرفی با توجه به اینکه در منطقۀ مورد
نظر تا کنون م طال عاتی از د ید گاه ت بادالت انرژی و نقش
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تغییرات سشششطحی بر اقلیم نزدیک به سشششطح زمین کمتر
صورت گرفته ا ست ،با انجام این پژوهش و عملیات میدانی
میتوان تغییرات دمایی و اقلیمی منطقۀ مورد نظر و سشششایر
مناطق م شابه را در مناطق خ شک جدای از تأثیر گرمایش
جهانی به احتمال زیاد در عوامل محلی و منطقهای جستجو
کرد که ضرورت بررسی این پژوهش را دو چندان مینماید.

به  400هزار نفر زندگی میکنند و حیات این منطقه واب سته
به تاالب بینالمللی هامون میباشد ].[31
منطقۀ سیستان از شمال و شره به کشور افغانستان،
از جنوب به شهر ستان زاهدان و از غرب و شمال غربی به
د شت لوت و شهر ستان نهبندان ا ستان خرا سان جنوبی
محدود می شود .این منطقه در کمربند خ شک جغرافیایی

 .2روششناسی

جهان قرار دا شته و از دریاها و آبهای آزاد فا صلۀ زیادی
دارد .میانگین بارندگی این منطقه  61/01میلیمتر اسششت
که حدود  44درصششد بارندگیهای آن در فصششل زمسششتان

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
دشششت سششیسششتان با مسششاحت  15197کیلومتر مربع در
محدودۀ جغرافیایی΄ 60˚15تا ΄ 61˚50طول شرقی و ΄30˚5
تا ΄ 31˚28عرض شمالی در شمال سی ستان و بلوچ ستان
واقع شده است (شکل .)1دلتای سیستان واقع در پایاب یک
حوزۀ ب سته واقع شده ا ست .در این منطقه جمعیتی نزدیک

اتفاه میافتد .متوسششم بلند مدت درجه حرارت هوا 26/6
درجه سششانتیگراد و گرمترین ماه سششال تیرماه با متوسششم
 41/4درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال دیماه با 2/4
درجه سششانتیگراد اسششت .حداکثر سششرعت بادهای غالب بر
اسشششاس دیده بانی های دراز مدت در ماه های خرداد ،تیر،
مرداد و شهریور میبا شد و حداقل متو سم سرعت باد در
آذرماه اتفاه میافتد ].[35

شکل  .1منطقۀ مورد مطالعه (الف-میکروسایت ، Aب -میکروسایت  ،Bپ -میکروسایت )C

 .2.2روش تحقیق
برای برر سی و ارزیابی تأثیر خ صو صیات سطح ارا ضی
بر اقلیم نزدیک سششطح زمین ،سششه میکروسششایت واقع در
منطقۀ خ شک سی ستان با خ صو صیات پو ش شی متفاوت

انتخاب شششد .میکروسششایتها طوری انتخاب گردید که از
نظر پوشش سطحی و پستی و بلندی بهعنوان نمایندۀ آن
منطقه بوده و نشششان دهندۀ خصششوصششیات محدودۀ مورد
مطالعه باشششند .اندازۀ میکروسششایتهایی با شششعاع  100تا
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 200متر برای بررسششی اثر خصششوصششیات سششطح بر اقلیم
نزدیک سطح زمین مناسب میباشد ] .[30در این مطالعه
اندازۀ میکرو سایتها به صورت دایرهای با شعاع  100متر
در نظر گرفته ششششد .برای اندازهگیری فاکتورهای دمایی
سشششطح و ارت فاع و همچنین عمق زمین م حل اسشششتقرار
تجهیزات مرکز دایره در نظر گرفته شد .میکرو سایت  Aبا

 : L ↓atmتابش موج بلند ورودی از اتمسفر
 : εsfcگسیلمندی سطح زمین
برای د ستیابی به پارامترهای معادلۀ فوه در این سه
میکروسششششایششت فششاکتورهششایی از جملششه دمششای عمق 5
سشششانتیمتری ،د مای سشششطح زمین و د مای ارت فاع 150
سانتیمتری از سطح زمین ،سرعت باد و رطوبت نسبی هوا

 65درصششد پوشششش گیاهی و  35درصششد خاک برهنه در
داخل تاالب هامون و میکرو سایت  Bبا  20در صد پو شش
گیاهی و  80در صد خاک برهنه در ارا ضی ک شاورزی رها

به صورت همزمان در پنج شبانه روز به صورت سه ساعته
اندازهگیری گردید .برای بررسشششی ارزیابی اثرات تغییرات
کاربری/پو شش زمین بر روی سی ستم اقلیم در مطالعات

شده در منطقۀ شیب آب زابل و میکرو سایت  Cبا تقریباً
 100درصششد خاک برهنه واقع در ایسششتگاه سششینوپتیک
شهر ستان زابل انتخاب گردید .پارامترهایی از قبیل دمای
عمق  5سشششانتیمتری زمین ،دمای سشششطح زمین و دمای

مختلف فاصششلههای متفاوتی در نظر گرفته شششده اسششت.
بطوری که در فاصششش لۀ افقی کمتر از چ هار کیلومتر بین
منطقۀ تونداری آلپی و جنگل های تحت آلپی نیز اختالف
در دما ،رطوبت ن سبی و سرعت باد قابل م شاهده میبا شد

ارتفاع  150سشششانتیمتری از سشششطح زمین ،سشششرعت باد و
رطوبت ن سبی هوا اندازهگیری میگردد .در نهایت برای هر
کدام از میکروسایتهای مورد بررسی دادههای دمایی شب
و روز بهصشششورت جداگانه میانگینگیری و برای بررسشششی
ارتباط و آنالیز دادهها از مدل رگرسشششیون خطی اسشششتفاده
میشششود ] [26و نقش پوشششش سششطح زمین بر روی اقلیم
نزدیک سطح بررسی میشود .همچنین دالیل اختالف دما
در سه میکروسایت بر اساس معادلۀ تعادل انرژی سطحی
ارائه شده در رابطۀ ( )1مورد ارزیابی قرار میگیرد ].[20

] 8و  .[28همچنین در مقایسۀ اثر متقابل زمین-اتمسفر و
نمایش نقش سطوح مختلف ،فا صلۀ بین سایتهای مورد
مطالعه به این نحو تعیین گردید که فاصلۀ بین سایت اول
(مرکز شششهر) با سششایت دوم (مناطق حاشششیۀ شششهر) 18
کیلومتر و فاصششلۀ بین مرکز شششهر تا سششایتهای سششوم و
چهارم (اراضششی پوشششیده شششده از علفزار و کشششاورزی) 38
کیلومتر بود .فا صلۀ بین این میکرو سایتها در این مطالعه
بهگونهای تعیین گردید که اوالً درصشششد پوششششش سشششطح
متفاوت با شد و همچنین اثر اختالف ارتفاع در نتایج تأثیر
گذار نباشد .با در نظر گرفتن این پیش فرضها فاصلۀ بین
میکروسشششایت ها حدود  20کیلومتر و اختالف ارتفاع بین
آن ها در این پژوهش کمتر از  10در نظر گرف ته شششششد.
ا ندازهگیری ها در فصشششل پائیز و ماه آذر طوری انت خاب
گردید که سشششرعت باد کمتر از  4متر بر ثانیه و آسشششمان
صاف و بدون ابر با شد و با تاریخ عبور ماهوارۀ لند ست از
محل مورد مطالعه همزمان باشششد .جهت یکسششان سششازی
اندازهگیریها دو عدد جعبۀ اسششکرین به ابعاد 55×65×55
سششانتیمتر مشششابه جعبۀ اسششکرین مسششتقر در ایسششتگاه
سینوپتیک زابل ساخته شد.
همچنین قبل از ا ستقرار تجهیزات در میکرو سایتهای
مورد مطالعه ابتدا کلیۀ دماسنجها در آب صفر درجه کالیبره

رابطۀ ()1
dTair
= H + G + L ↑sfc − εsfc L ↓atm
dt

ρcp za

+ (1 − εsfc )L ↓atm

در این رابطه:
 :ρچگالی هوا کیلوگرم بر مترمکعب
 :cpگرمای ویژۀ هوا (1004ژول بر کیلوگرم بر کلوین)
 :Zaضخامت الیۀ هوا به متر
 :Hشار گرمای محسوس
 :Gشار گرمای خاک
 : L ↑sfcتابش موج بلند خروجی از سطح زمین
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گرد ید .در گام ب عدی برای بررسشششی خ طای احت مالی
دماسنجها و تجهیزات ،به مدت  24ساعت در محل ایستگاه
سینوپتیک شهرستان زابل به صورت همزمان قرائت و دقت
آنها بررسشششی گردید .با توجه به اینکه دماسشششنجهای مورد
ا ستفاده از نوع دما سنجهای ا ستاندارد و م شابه نمونۀ مورد
اسشششتفاده در ایسشششتگاه سشششینوپتیک زابل بود ،اختالفی در
اندازهگیری بین تجهیزات مششششاهده نگردید .دمای سشششطح
زمین بهو سیلۀ دما سنج لیزری غیرتما سی اندازهگیری شد.
برای انششدازهگیری دمششای عمق و دمششای ارتفششاع از نمونشه
دماسنجهای ایستگاه سینوپتیک زابل استفاده گردید .برای
افزایش دقت پس از بردا شت دادهها به صورت سه ساعته،
برای هر یک از ساعتها میانگین آنها محاسبه گردید.
 .1.2.2محاسبۀ پارامترهای معادلۀ شار انرژی
شار گرمای مح سوس ( 1،)Hعبارت ا ست از میزان هدر
رفت گرما به هوا بهوسشششیلۀ همرفت و هدایت مولکولی به
علت اختالف دما ،با ا ستفاده از رابطۀ ( )2محا سبه گردید
] 6و .[7
رابطۀ ()2

H = (ρ × cp × dT) / rah

در این رابطه:
 :ρچگالی هوا کیلوگرم بر مترمکعب

z
)ln( 2
z1

u∗×k

= rah

kux

رابطۀ ()4

z
) ln( x
zom

= ∗u

در این رابطه:
 K= 0.41میزان ثابت وان کارمن
 :Uxسرعت باد متر بر ثانیه در ارتفاع zx
 :Zomطول زبری جنب شی بر ح سب متر که با ا ستفاده
از رابطۀ ( )5محاسبه میشود ].[10
رابطۀ ()5

Zom = 0.1h

در این رابطه:
 :hارتفاع پوشش گیاهی به متر است
ب -شششششار گر مایی خاک (2)Gمیزان ذخیرۀ گر مای
دا خل خاک و پوششششش گ یاهی در اثر هدا یت مولکولی
میباشد و با استفاده از رابطۀ ( )6محاسبه گردید ].[23
رابطۀ ()6

 :cpگرمای ویژه هوا (1004ژول بر کیلوگرم بر کلوین)
 :rahمقاومت آئرودینامیکی نسششبت به انتقال گرما ثانیه
بر متر
 :dTاختالف درجه حرارت در ارتفاع اولیه و ثانویه  Z2و
 Z1به درجه کلوین
میزان مقاومت آئرودینامیکی با اسشششتفاده از رابطۀ ()3
بهدست میآید ] 6و .[7
رابطۀ ()3

در این رابطه:
 Z2و  Z1ارتفاع اولیه و ثانویه به متر باالتر از سشششطح
جابجایی در اثر پوشش
 K= 0.41میزان ثابت وان کارمن
* :uسشششرعت اصشششطکاکی متر بر ثانیه که میزان آن بر
اساس رابطۀ ( )4محاسبه میشود ].[6

)(𝑇̅2 −𝑇̅1

𝑍( 𝑠𝐾𝑄𝐺 = −

) 2 −𝑍1

در این رابطه:
-1 -1
 :Ksقابلیت هدایت گرمایی Wm K
 T2و  T1درجه حرارت بر حسشششب کلوین در عمقهای
اولیه و ثانویه
 Z2و  Z1عمقهای مورد بررسی بر حسب متر
پ -تابش امواج بل ند ورودی (↓ 3)RLدر واقع شششششار
تابش حرارتی از آسششمان به سششمت پایین میباشششد و بر
حسششب وات بر متر مربع میباشششد و با اسششتفاده از رابطۀ

1Sensible heat flux
2Soil heat flux
3Incoming longwave radiation
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استفان – بولتز من طبق رابطۀ ( )7محاسبه میشود ].[6
رابطۀ ()7

RL ↓=εa ×σ×T4a

در این رابطه:
 :Taدمای هوای نزدیک سطح زمین به درجه کلوین
 :σثابت اسششتفان بولتزمن (  5/67 ∗ 10−8بر حسششب
وات بر متر مربع بر توان چهارم درجه کلوین)
 :εaگسششیلمندی اتمسششفر بدون بعد که با اسششتفاده از
رابطۀ ( )8قابل محاسبه میباشد ].[6
رابطۀ ()8

εa =0.85×(-Lnτsw )0.09

در این رابطه τsw :قابلیت عبور اتمسششفری اسششت که به
عنوان بخ شی از رادیانس ورودی که توسم اتم سفر انتقال
داده می شود تعریف شده و بیانگر تأثیرات اتفاه افتاده در
اتمسفر میباشد و مقدار آن از رابطۀ ( )9محاسبه شد ].[6
رابطۀ ()9

τsw = 0.75 + 2*10-5 * z

در این رابطه:
 :Zارتفاع باالتر از سشششطح دریا به متر در منطقۀ مورد
مطالعه میباشد.
ت -تابش امواج بل ند خروجی(↑1)RLشششششار تابش
حرارتی از سطح زمین به باال و سمت آ سمان ا ست که بر
حسب وات بر متر مربع بر اساس رابطه استفان – بولتزمن
بیان میشود و از طریق رابطه( )10بدست آمد ].[6
رابطه ()10

RL ↑=ε0 *σ*T4s

در این رابطه:
 :Tsدرجه حرارت سطح زمین بر حسب درجه کلوین،
 :σثابت اسششتفان بولتزمن (  5/67 ∗ 10−8بر حسششب
وات بر متر مربع بر توان چهارم درجه کلوین)
 :εگ سیلمندی سطحی بدون بعد ا ست که با ا ستفاده
از رابطه ( )11بدست میآید ].[29

)ɛ=ɛvegPv + ɛsoil(1-Pv

رابطه ()11
در این رابطه:

 :ɛsoilگسیلمندی سطح خاک و معادل 0/97
 :ɛvegگسیلمندی سطح پوشش گیاهی و معادل 0/99
 :Pvنسبت پوشش گیاهی است که با استفاده از رابطه
( )12محاسبه میگردد ].[34
رابطه ()12

𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁𝑁𝐷𝑉𝐼−

Pv=(𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)^2

در این رابطه:
 :NDVIشاخص تفا ضلی پو شش گیاهی ا ست که با
استفاده از رابطه ( )13بدست آمد ].[13
رابطه ()13

)NDVI= (NIR−VIS) / (NIR+VIS

در این رابطه:
 :VISباند قرمز مرئی
 :NIRباند مادون قرمز نزدیک
همچنین برای محاسبۀ طول ارتفاع جایگزینی از رابطۀ
( )14استفاده گردید ].[10
رابطۀ ()14

d = 0.65h

که در این رابطه:
 :hارتفاع پوشش گیاهی به متر است.

 .3نتایج
 .1.3ارتباط بین دمای سطح و ارتفاع  1/5متری
برای بررسشششی و آنالیز ارتباط بین دمای سشششطح زمین و
ارتفاع یک و نیممتری از نرم افزار  PASTاسشششتفاده گردید.
نتایج نشان داد که ارتباطی قوی در هر سه میکروسایت بین
دمای سطح و دمای ارتفاع وجود دارد (شکلهای  2تا .)4

1Outgoing longwave radiation
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شکل  .2ارتباط بین دمای سطح و دمای ارتفاع  150سانتیمتری در میکروسایت A

شکل  .3ارتباط بین دمای سطح و دمای ارتفاع  150سانتیمتری در میکروسایت B

شکل  .4ارتباط بین دمای سطح و دمای ارتفاع  150سانتیمتری در میکروسایت C
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نتایج ن شان داد که ضریب همب ستگی و ضریب تبیین
دو میکرو سایت  Aو  Bتقریبا با یکدیگر برابر میبا شد .در
صورتیکه این ضرایب در میکرو سایت  cکه صد در صد
خششاک بر هنششه بود م تفششاوت از ا ین دو و ک م تر از
میکروسششایتهای  Aو  Bمیباشششد .ضششریب همبسششتگی و

ضریب تبیین حا صل از رگر سیون خطی بین دمای سطح
زمین و د مای ارت فاع یک و نیم متری سشششطح زمین با
اسششتفاده از نرم افزار  PAST3در سششه میکروسششایت مورد
بررسی در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .1نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین دمای سطح و ارتفاع درمیکروسایتهای مورد مطالعه
پارامترها

میکرو سایت A

میکروسایت B

میکروسایت C

ضریب همبستگی ()r

0/892

0/891

0/869

ضریب تبیین ()R2

0/796

0/795

0/755

 .2.3بررسی دمای ارتفاع  1/5متری
نتایج نششششان داد که از بین سشششه منطقۀ مورد مطالعه
حداقل دمای هوا در ارتفاع یک و نیم متری در میکروسایت
 Aو در ساعت  3:30دقیقۀ بامداد به وقت محلی به اندازۀ
 2/1درجششه سششششانتیگراد اتفششاه میافتششد .همچنین در
میکروسششایت  Aاز سششاعت  18:30تا  6:30درجه حرارت
بین  2/5تا  3/3در جه سششششانتیگراد کمتر از سششششایر
میکروسشششایتها میباششششد .کمترین درجه حرارت هوا در
ارتفاع یک و نیم متری در سششه میکروسششایت در سششاعت

 3:30دقیقۀ بامداد اتفاه افتاد و به ترتیب در میکروسایت
Aبه اندازۀ  2/1درجه سششانتیگراد ،در میکروسششایت  Bبه
اندازۀ  3/7درجه سشششانتیگراد و میکروسشششایت  Cبه اندازۀ
 5/3درجه سانتیگراد بهد ست آمد .حداکثر درجه حرارت
هوا نیز در سشششا عت  12:30ات فاه اف تاده و به ترت یب در
میکروسششایت  Aبه مقدار  ،19/9میکروسششایت  Bبه میزان
 20/8و در میکروسششایت  Cمقدار  20/2درجه سششانتیگراد
اندازهگیری گردید که نشششان دهندۀ این اسششت که درجه
حرارت در طول روز اختالف چشششمگیری در سششه منطقۀ
مورد مطالعه نشان نمیدهد (شکل .)5

شکل  .5تغییرات درجه حرارت ارتفاع  150سانتیمتری از سطح زمین در سه میکروسایت مورد مطالعه
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 .3.3بررسی دمای سطح زمین
بررسشی دمای سشطح زمین در سشه میکروسشایت مورد
بررسششی نشششان داد که کمترین درجه حرارت در سششاعت

 3:30دقیقه بامداد به میزان  -1/5درجه سشششانتیگراد در
میکروسشششایت  Aاندازهگیری گردید و بیششششترین درجه
حرارت در سشششا عت  12:30دقیقه به میزان  32/3درجه
سانتیگراد در میکروسایت  Cاتفاه افتاده است (شکل .)6

شکل  .6تغییرات درجه حرارت سطح زمین در سه میکروسایت مورد مطالعه

نتایج حاصشششل از بررسشششی دمای سشششطح زمین بهطور
همزمان در میکرو سایتهای مورد مطالعه بیانگر این ا ست
که در م ناطقی که پوششششش گ یاهی وجود ندارد ،میزان
درجه حرارت سطح افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
بهطوری که اختالف درجه حرارت در سشششاعت 12:30
دقیقه به وقت محلی بین میکروسایت  Aو میکروسایت C
به  7درجه سانتیگراد میر سد .همچنین نتایج ن شان داد
که تغییرات در سه میکروسایت مورد مطالعه در طول شب
نزدیک به هم می باششششد .اما در طول روز بهدلیل تابش
مسقیم خورشید درجه حرارت سطح زمین در میکروسایت
 Cبهدلیل برهنه بودن سطح زمین از درجه حرارت باالتری
برخوردار میباشد.

 .4.3بررسی معادلۀ تعادل انرژی
جشهششت بشررسششششی اخشتشالفششات درجششه حشرارت در
میکرو سایتهای مورد مطالعه معادلۀ تعادل انرژی برر سی

گردید .نتایج حاصششل از بررسششی پارامترهای مورد نیاز این
معادله و خ صو صیات آئرودینامیکی میکرو سایتهای مورد
مطالعه در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده است.
نتایج حاصل از بررسی شار گرمایی خاک در طول روز
نشان می دهد که میزان شار گرمایی خاک در منطقۀ فاقد
پو شش یا میکرو سایت  cن سبت به دو میکرو سایت دیگر
بیشششتر اسششت .این بدان معناسششت که در طول روز میزان
گرمای بیششششتری در مناطق فاقد پوششششش گیاهی ذخیره
میگردد و جهت جریان از سشششطح به داخل عمق خاک و
مثبت میباشد .شار گرمایی خاک در شب بر عکس شده و
جهت جریان از عمق به سششطح بوده و در میکروسششایت A
بی شتر از دو منطقۀ دیگر میبا شد .در مدل شار انرژی هر
کدام از مولفههای اندازهگیری شششده که در جدول شششمارۀ
( )2ارائه شده است برای هر کدام از سه میکروسایت مورد
م طال عه جایگزین گرد ید ،از آن جائی که در سششش مت چ
معادله برای هر سشه میکروسشایت پارامترهای  Za ،ῤو Cp

911

اثر پوشش گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم در...

 Za ،ῤو  Cpبهدلیل تغییرات مؤلفههای شارهای انرژی در
سمت راست معادله میباشد.

که بهترتیب عبارتسشششت از (چگالی هوا ،ضشششخامت الیۀ
سشششطحی و گرمای ویژۀ هوا) ثابت اسشششت .تغییرات درجه
حرارت نسشششبت به زمان با توجه به برابر بودن پارامترهای

جدول  .2نتایج حاصل از پارامترهای مورد بررسی در سه میکروسایت مورد مطالعه
ردیف

پارامترهای مورد ارزیابی

میکروسایت A

میکروسایت B

میکروسایتC

1

درصد پوشش گیاهی

65

20

0

2

طول ارتفاع جایگزنی ()d

0/552

0/325

0/1

3

طول زبری حرکتی ()zo

0/085

0/05

0/005

4

گسیلمندی سطح زمین ()ɛ

0/975

0/97

0/97

5

سرعت اصطکاکی (*)U

0/142

0/12

0/107

6

مقاومت آئرودینامیکی ()rah

17/17

31/08

61/72

7

قابلیت عبور اتمسفری ()Tsw

0/759

0/759

0/759

8

گسیلمندی اتمسفر ()ɛatm

0/756

0/756

0/756

9

تابش موج بلند ورودی (↓ )RLدر شب

258/8

264/18

269/24

10

تابش موج بلند ورودی(↓ )RLدر روز

291/02

295/1

11

تابش موج بلند خروجی (↑ (RLدر شب

322/42

325/8

329/06

12

تابش موج بلند خروجی (↑ (RLدر روز

405/19

413/61

419/48

13

شارگرمای محسوس ( )Hدر شب

-251/2

-150/01

-73/39

14

شارگرمای محسوس ( )Hدر روز

133/14

137/51

116/66

15

شار گرمای خاک ( )QGدر شب

-32/22

-31/26

-31/2

16

شار گرمای خاک ( )QGدر روز

35/82

38/52

40/98

 .4بحث و نتیجهگیری
دمای سششطح زمین با توجه به درصششد پوشششش گیاهی
سطح زمین متفاوت بوده و هرچه در صد پو شش بی شتر
با شد دمای سطح کمتر ا ست .در واقع ارتباط م ستقیمی
بین کاهش م قدار تودۀ گ یاهی و افزایش در جه حرارت
سشششطح وجود دارد ] 4و  .[18دمای سشششطح زمین بهطور
مسششتقیم باعث تأثیر بر انرژی تابشششی موج بلند از سششطح
زمین می شود ،بهطوریکه در میکرو سایت  Cمیزان انرژی
تابششششی موج بلندی که خارج میششششود نسشششبت به دو
میکرو سایت دیگر بی شتر ا ست .نتایج ارائه شده در جدول
( )2حاصل از میانگین شبانۀ دماها از ساعت  18:30دقیقه

295/1

عصشششر تا  03:30دقیقه بامداد که تابش خورششششید وجود
ندارد .میانگین روزانۀ دماها از ساعت  06:30دقیقه صبح
تا  15:30دقیقه عصشششر از زمان طلوع خورششششید تا قبل از
غروب خورشششش ید اسشششت .ن تایج نششششان میدهد که در
میکروسشششایت  Cکه خاک برهنه بوده و پوششششش گیاهی
حضور ندارد نسبت به دو میکرو سایت  Bو  Aکه درصدی
از سطح خاک بهوسیلۀ پوشش گیاهی پوشیده شده است،
دمای سطح زمین باالتر ا ست که منجر به باال بودن درجه
حرارت ارتفاع نیز میگردد .ارزیابی اثرات ششششهر سشششازی
مرتبم با کاربری اراضی و تغییر پوشش بر درجه حرارت و
رطوبت سشششطحی در ایاالت متحده نششششان داد که درجه
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حرارتهای پائین در مناطق با پوششششش متراکم و دماهای
باال در پوششششش های کم تراکم ات فاه میاف تد ].[33
همچنین اثر تعدیل کنندگی قوی و قابل توجهای از نظر
درجه حرارت سششطح زمین در مناطقی که مقدار پوشششش
گیاهی متراکم وجود دارد م شهودتر ا ست ] .[5از طرفی با
توجه به اینکه میزان تابش موج بلند خروجی از سشششطح

دما در سششه میکروسششایت مورد مطالعه بهدلیل درصششدی از
پوشش گیاهی است که به صورت یک محافظ سطح خاک
را پوشششانده و بهصششورت عایق عمل مینماید و در مناطقی
که خاک بیششششتر برهنه باششششد ،در طول روز میزان انرژی
دریافتی که خاک برهنه دریافت میکند نسششبت به مناطق
دارای پوشش گیاهی بیشتر است .در طول شب این میزان

زمین ارت باط مسشششتقیمی با در جه حرارت دارد ،با عث
میشششود که دمای ارتفاع  150سششانتیمتری نیز در مناطق
عاری از پوششششش گیاهی بیششششتر باششششد ] .[21همچنین

انرژی بهصورت امواج تابشی موج بلند از سطح زمین خارج
میگردد .از آنجائیکه ضششریب انتشششار سششطحی در سششه
میکروسشششایت تفاوت قابل مالحظهای با یکدیگر ندارند

بررسششی درجه حرارت هوا در ارتفاع در مناطق با پوشششش
بوتهای نسبت به مراتع مجاور آن باالتر است ].[22
نتایج ششششار گرمایی زمین نیز بیانگر این اسشششت که در
طول روز (از 6:30صشششبح تا  15:30عصشششر به وقت محلی)

( )ɛA=0.975, ɛB=0.97, ɛC=0.97مششیتششوان چششنششیششن
نتی جهگیری کرد که دل یل اختالف در میزان تابش طول
موج بلند بازتاب ششششده از سشششطح زمین بهدلیل تفاوت در
دمای سشششطح زمین می باششششد .نتایج بررسشششی در سشششه

میزان شار گرمایی خاک در میکرو سایت  Cن سبت به دو
میکروسششایت دیگر بیشششتر بود .میتوان گفت برهنه بودن
خاک و نبود پو شش گیاهی یک فاکتور کلیدی در ضریب
انتششششار گرمای خاک و جریانات گرمایی خاک محسشششوب
میششششود .بهطوری که میزان شششششار گر مایی خاک در
میکروسششششا یت  Cبرابر با  40/98وات بر متر مربع و در
میکروسشششایت  Aمعادل  35/82وات بر متر مربع بود .که
دلیل این امر تفاوت در میزان انرژی دریافت شششده توسششم
خاک برهنه بهدلیل عدم وجود پوشششش گیاهی میباشششد
] .[21شار گرمایی مح سوس نیز ن شان دهندۀ این ا ست
که میزان این شششار گرمایی در میکروسششایت  Aبیشششتر از
میکرو سایت  Cا ست که در واقع با سردتر بودن دمای هوا
در منطقه دارای پوشش گیاهی متناسب میباشد .بنابراین
با توجه به پارامترهای اندازهگیری شده در سه میکروسایت
مورد مطالعه در یک اکو سی ستم خ شک جدول ( )2بهطور
خالصه میتوان چنین نتیجهگیری کرد که دلیل اختالفات

میکروسشششایت مورد مطالعه در این تحقیق نششششان داد که
دلیل عمده تفاوت در دمای سشششطح زمین بهدلیل درصششد
پو شش گیاهی میبا شد .بهطوریکه در مناطقی که سطح
زمین برهنه میباشد دارای درجه حرارت سطحی بیشتری
ن سبت به مکانهای ا ست که سطح زمین پو شیده از گیاه
میباشد.

سپاسگزاری
از نهادها و سازمانهایی که در مراحل انجام این پروژه
همکاری و راهنمایی الزم را داششششتهاند از جمله سشششازمان
هوا شنا سی ا ستان سی ستان و بلوچ ستان (ریا ست محترم
ادارۀ هواشششناسششی شششهرسششتان زابل جناب آقای مهندس
عابدی) به دلیل همکاری و در اختیار گذاششششتن تجهیزات
مورد نیاز و ادارۀ محیم زیست شهرستان زابل سرکار خانم
مهندس آبتین قدردانی میگردد.
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