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بررسی پراکنش فصلی و روند بیهنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران
با استفاده از دادههای

سنجندة MODIS

محمود احمدی* ـ دانشیار آبوهواشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة علوم زمین ،تهران
زهرا سادات میرزایی ـ کارشناسارشد آبوهواشناسی ،داانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة علوم زمین ،تهران
عباسعلی داداشی رودباری ـ پژوهشگر پسادکتری آبوهواشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد

دریافت7022/20/71 :

پذیرش7022/20/00 :

چكیده
بیهنجاری دمای سطح زمین ( )LSTAمتغیری کلیدی در مطالعات اقلیمی ،کشاورزی ،و مدیریت منابع آب است .هدف از این
مطالعه بررسی تغییرات فصلی و روند بیهنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران است .بیهنجاری دمای سطح زمین برگرفته
از سنجندة  MODISماهوارة  Terraطی دو بازة زمانی روز و شب برای دورة  1022-1002بررسی شده است .برای
درستیسنجی دادههای دمای سطح زمین از دادههای هشت ایستگاه همدید با روش رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج نشان
از دقت باالی این دادهها در کشور را داشته است .نتایج نشان داد بیهنجاری منفی در مناطق خشک کمارتفاع و بیهنجاری مثبت
در مناطق مرتفع و عرضهای جغرافیایی باال دیده میشود .تحلیل روند نشان داد بیهنجاری دمای سطح زمین روز و شب با
سرعت متوسط  0/02و  0/01درجة سلسیوس به ازای هر سال در حال افزایش است .بیشینة نمرة  Zآزمون من -کندال (روند
مثبت) با  3/20در فصل تابستان برای شب و روز اتفاق افتاده است .برعكس ،روند منفی در بیهنجاریها برای مناطق خشک
جنوبشرقی و داخلی و کوهپایههای زاگرس و البرز جنوبی بهدست آمده است.

واژگان کلیدی :ایران ،بیهنجاری دمای سطح زمین ،سنجندة  ،MODISماهوارة .Terra

مقدمه
7

دمای سطح زمین ( )LSTیک متغیر بیوفیزیکی بسیار مهم است ،زیرا میزان تابش ساطعشده از سطح و تبادل انرژی
بین سطح زمین و جو را منعکس میکند LST .بهدستآمده از سنجش از دور در مطالعات بیشماری استفاده شده است ،از
جمله میتوان به منابع حرارتی زمین (جیا و همکاران ،)0271 ،تعادل انرژی (ونگ و همکاران ،)0273 ،ساختار
زمینشناسی ،تغییر اقلیم و پدیدههای شهری (برگر و همکاران0271 ،؛ پناه و همکاران ،)0271 ،تبخیر و تعرق ،رطوبت
خاک و مدیریت منابع آب (جیا و همکاران0271 ،؛ هریس و همکاران ،)0271 ،و شناسایی اشیا /پدیدههای مختلف
(بالویی و همکاران )0271 ،اشاره کرد.
دمای سطح زمین نقش مهمی در تعادل انرژی سطح ایفا میکند (استوکر و همکاران .)0273 ،تبادل انرژی در رابطة
زمین و جو تا حد زیادی با تفاوت بین پوسته و دمای هوا نزدیک به سطح کنترل میشود (جین و دیکینسون .)0272 ،از
این رو ،نظارت طوالنیمدت بر  LSTو بیهنجاری آن در پوشش وسیع مکانی نقش کلیدی در مطالعات مربوط به
برنامهریزیهای انسانی ،کشاورزی ،و مدیریت منابع آب دارد (ژانگ و همکاران .)0271 ،در پاسخ به این نیاز پایش

* نویسندة مسئول ،تلفن29707011091 :
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)1. Land surface temperature (LST
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سنجش از دور در مطالعات اقلیمی (یانگ و همکاران )0207 ،نقشی محوری دارد .در این پژوهش بیهنجاری  LSTاز
سنجندة  MODISاستخراج و به بررسی تغییرات بلندمدت آن پرداخته شده است.
مؤلفههای بیوفیزیکی سطحی همانند پوشش گیاهی ،رطوبت خاک ،و تبخیر و تعرق به همراه پارامترهای اقلیمی و
شرایط زیرسطحی میتوانند باعث وردایی زمانی -مکانی  LSTو بیهنجاری آن شوند (سوالنگی و همکاران.)0279 ،
مطالعة بیهنجاری دمای سطح زمین نسبت به پارامترهای زیستمحیطی در بسیاری از مطالعات علمی و
تصمیمگیریهای دقیق مدیریتی از جمله شناسایی منابع زمین گرمایی ،نظارت بر روند تغییرات در گسلها و فعالیتهای
آتشفشان ،روند بیهنجاریهای حرارتی و ارتباط آنها با زلزله ،کشاورزی ،مدیریت منابع آب ،ذخیرهگاههای برف و یخ و
سایر مسائل مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است (ماتر .)0270 ،همچنین ،برنامهریزی مصرف انرژی در محیط
شهری نیز از دیگر مزایای مطالعة  LSTو بیهنجاری آن است.
تغییرات کاربری و پوشش زمین ( 7)LULCCمستقیماً بیهنجاری دمای سطح و نزدیکی سطح را کنترل میکنند
(لی و همکاران0272 ،؛ آلکاما و سسکاتی .)0270 ،بیهنجاریهای دمای سطح زمین ناشی از  LULCCبه تغییرات در
عوامل مختلف بیوفیزیکی از جمله آلبیدو و زبری سطح (همچنین تحت عنوان مقاومت آیرودینامیکی) پیامدهای مهمی
برای درک مکانیسمهای فیزیکی مرتبط با سطح زمین دارد (بویزر و همکاران .)0270 ،بنابراین ،شناخت درست از
بیهنجاری دمای سطح زمین میتواند برای پیشبینیهای اقلیمی در آینده و تدوین استراتژیهای سازگاری با گرمایش
جهانی (نودتس و همکاران )0270 ،مفید واقع شود.
اهمیت دمای سطح زمین و بیهنجاری در طیف وسیعی از مطالعات باعث شده است که در سالهای اخیر توجه
ویژهای به این دست از مطالعات شود .در ادامه به برخی از مهمترین این مطالعات در ارتباط با دمای سطح زمین و
بیهنجاری پرداخته میشود .ساالما و همکاران ( )0270تغییرات دهسالة بیهنجاریهای دمای سطح زمین مشاهدهشده
در فالت تبت را به وسیلة سنجندة  SSM / Iاز  7911تا  0221بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که روند
بیهنجاریهای ساالنه و ماهانه با سرعت متوسط  2/2در دهه در حال افزایش است .ریگدن و لی ()0271
بیهنجاریهای دمای سطح ناشی از تغییر کاربری اراضی و تغییر سطح زمین را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
تغییرات کاربری و پوشش زمین ( )LULCCبهطور مستقیم بر دمای سطح با تغییر خصوصیات تابشی ،فیزیولوژیکی ،و
آیرودینامیکی تأثیر میگذارد .بهاردواج و همکاران ( )0271بیهنجاری دمای سطح زمین را با استفاده از دادههای سنجش
از دور بهعنوان نشانگر زلزله در سطح جهانی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان و دامنة بیهنجاریهای
دمای سطح زمین بسیار متفاوت است .بیهنجاری دمای سطح و زیرسطح زمین در فصل بهار و اثرهای آن در
خشکسالی و سیل در امریکای شمالی و آسیای شرقی پژوهشی است که ژو و همکاران ( )0271انجام دادند .نتایج نشان
داد ارتباط معنیداری بین دمای هوا و بیهنجاریهای سرد (گرم) در هر دو منطقة ایاالت متحدة امریکای غربی و فالت
تبت و رخدادهای سیل در اواخر بهار /تابستان وجود دارد .یان و همکاران ( )0202محرکهای تغییرات بیهنجاری دمای
سطح زمین را در امریکای شمالی بین سالهای  0220تا  0271با استفاده از دادههای سنجندة  MODISبررسی کردند.
نتایج آنها نشان داد پوشش گیاهی و بخار آب جو تأثیر بسیار زیادی در تغییرات  LSTداشته است .همچنین ،آنها نشان
دادند روند گرمشدن شبهجزیرة فلوریدا در زمستان با افزایش شاخص نوسان آتالنتیک شمالی ارتباط تنگاتنگی دارد .بنز و
همکاران ( )0207به پیشنگری بیهنجاری دمای سطح زمین در سطح جهانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
دمای سطح زمین بهطور متوسط  2/79درجة سلسیوس در مناطق شهری تا پایان قرن افزایش مییابد.

)1. Land use/land cover changes (LULCC
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مطالعة بی هنجاری دمای سطح زمین در مقیاس روز و شب در ایران بسیار محدود است و تاکنون مطالعهای در این
زمینه انجام نگرفته است؛ اما مطالعات مربوط به دمای سطح زمین با استفاده از دادههای ماهوارهای انجام شده است که
در ادامه به برخی از این مطالعات پرداخته خواهد شد .از پژوهشهایی که به بررسی دمای سطح زمین با استفاده از
دادههای سنجندة  MODISدر ایران پرداختند میتوان به پژوهش پهنهبندی دمای رویة زمین ایران با دادههای
 MODISتوسط مرادی و همکاران ( )7392اشاره کرد .نتایج پژوهش آنان نشان داده است که خوشههای دمای رویة
زمین ایران هماهنگی زیادی با ناهمواریها و عرض جغرافیایی دارد .احمدی و همکاران ( 7391الف) با استفاده از
دادههای دمای سطح زمین سنجندة  ،MODISکه با استفاده از خوارزمیک روز -شب تولید شد ،در دورة آماری -0227
 0272به پایش دمای شبهنگام سطح زمین در گسترة ایران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد کانونی از دماهای
گرم شبهنگام سطح زمین در ماههای مختلف سال قابلمشاهده است .از نظر زمانی ،این دماهای گرم از آوریل تا
سپتامبر بر مناطق گرمسیری حکمفرمایی میکنند .احمدی و همکاران ( 7391ب) به واکاوی دمای روزهنگام سطح زمین
ایران مبتنی بر برونداد سنجندة  MODISپرداختند و به این نتیجه رسیدند که قلمرو دمایی همخوانی زیادی با
ویژگیهای محیطی و جغرافیایی بهویژه ارتفاع ،ویژگیهای شیب زمین ،و عرض جغرافیایی خود دارد .همانطورکه مرور
منابع نشان داد ،تاکنون در هیچ تحقیقی بهطور مستقل بیهنجاری دمای سطح زمین در ایران بررسی نشده است.
بنابراین ،این تحقیق در راستای پُرکردن خأل نامبرده با رویکرد بررسی تغییرات فصلی و روند بیهنجاری دمای سطح
زمین روز و شب ایران انجام شده است .نتایج این مطالعه میتواند برای مسائل مرتبط با تغییر اقلیم منابع برف و مدیریت
منابع آب و کشاورزی مفید باشد.

روش تحقیق
منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه در این پژوهش گسترة ایران است (شکل )7؛ ایران کشوری وسیع با تنوع جغرافیایی باالست .حداقل
ارتفاع ایران از  -01در سواحل دریای خزر تا بیش از  2022متر در رشتهکوه البرز در تغییر است .بخشهای بزرگی از
ایران در مناطق داخلی ،شرقی ،و جنوب شرقی کشور پوشیده از بیابانهای بزرگی است؛ بهطوریکه بیابان دشت لوت 72
درصد از کل مساحت کشور را دربر گرفته است.

دادهها
تابشسنج تصویربرداری با توان تفكیک متوسط ()MODIS
تابشسنج تصویربرداری با توان تفکیک متوسط ( )MODISیک ابزار کلیدی در مأموریتهای سامانة نظارت بر سطح
زمین است ( 70 )EOSکه سطح زمین را هر  7تا  0روز یک بار تصویربرداری میکند .سنجندة  MODISتوسط دو
ماهوارة  71( Terraدسامبر  )7999و  0( Aquaمی  )0220پرتاب شد .این سنجنده در  30باند طیفی بین  2/070تا
 70/31میکرومتر ( )μmبا تفکیک فضایی  022متر ( 0باند) 222 ،متر ( 2باند) ،و  7222متر ( 09باند) به اخذ داده
میپردازد .شعاع اندازهگیری  MODISبا وضوح فضایی باال اطالعات ارزشمندی دربارة ساختار فیزیکی جو و سطح زمین
فراهم میآورد (شیونگ و همکاران .)0229 ،برای بررسی بیهنجاری دمای سطح زمین از دادههای سنجندة MODIS
ماهوارة  ،Terraفرآوردههای  MOD_LSTADو  MOD_LSTANبهترتیب برای دادههای روز و شب با تفکیک افقی
 72کیلومتر و دورة آماری  0271-0227استفاده شد .داده به شکل روزانه اخذ شد و پس از مرتبسازی در قالب فصل
پردازش و برای محاسبة روند و تهیة نقشههای مربوط به متوسط بلندمدت خروجی گرفته شد .ماتریس نهایی که بر
اساس آن روند و نقشهها ترسیم شد  72200×10×0بهدست آمد که  0روز و شب 10 ،تعداد تجمعی فصلها در سری
زمانی ،و  72200تعداد نقطه شبکهها با تفکیک افقی  72کیلومتر است (شکل .)7
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شكل  .2موقعیت منطقة مورد مطالعه به همراه نقطه شبكههای  20کیلومتری MODIS

محاسبه و روند شیب روند با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک من -کندال و سنس
از روشهای پارامتری و ناپارامتری برای شناسایی روند در پژوهشهای بسیاری استفاده شده است؛ اما روشهای
ناپارامتری به دلیل تواناییشان در پایش دادههای پرت از یک سو و همچنین ضرورت نداشتن نرمالبودن دادهها بیشتر
موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است (دوهان و پاندی .)0273 ،بهمنظور بررسی روند بیهنجاری دمای سطح زمین
ایران از آزمون ناپارامتریک من -کندال (( )M-Kمن7902 ،؛ کندال )7922 ،استفاده شد .این روش نیز همانند آزمون
شیبخط سنس در مباحث علوم محیطی بهطور گستردهای کاربرد دارد .برای برآورد شیب روند در سری زمانی
بیهنجاری دمای سطح زمین و روز و شب ایران از روش ناپارامتریک ( Sen’sسن )7901 ،استفاده شد .روش حاضر
همانند بسیاری دیگر از روشهای ناپارامتریک همچون  M-Kبر ارزیابی تفاوت بین مشاهدات سری زمانی استوار است
(داداشی رودباری و احمدی .)0202 ،به جهت کاهش حجم مقاله از ارائة جزئیات محاسبات دو روش نامبرده پرهیز شد؛
عالقهمندان میتوانند به منبع داداشی رودباری و احمدی ( )0202مراجعه کنند.

نتایج و بحث
برای درستیسنجی دادههای دمای سطح زمین سنجندة  MODISماهوارة  Terraدر ایران از دادههای عمق خاک
پنجسانتیمتری (نزدیکترین دادة اندازهگیریشده به دادههای ماهواره) با استفاده از روش رگرسیون خطی و ضریب
تعیین ( )R2استفاده شد .نتایج برای ایستگاههای تهران ( ،)2/90تبریز ( ،)2/19مشهد ( ،)2/90اصفهان ( ،)2/92زاهدان
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( ،)2/90کرمانشاه ( ،)2/11بندرعباس ( ،)2/92و اهواز ( )2/93نشان داد ،بهرغم آنکه اختالفی در دادههای مشاهداتی (عمق
پنجسانتیمتری خاک) با دادههای ماهواره (دمای سطح زمین) دیده میشود ،بین این دو سری داده ارتباط قوی وجود
دارد .بر این اساس ،میتوان اذعان داشت دادههای سنجندة  MODISماهوارة  Terraاز عملکرد باالیی در ایران
برخوردار است.
جدول  7اطالعات آماری مربوط به روند و متوسط آماری بلندمدت بیهنجاری دمای سطح زمین ایران را در روز
( )LSTADو شب ( )LSTANبا استفاده از دادههای سنجندة  MODISنشان میدهد .میانگین بیهنجاری دمای سطح
زمین روز ایران ( )LSTADدر سه فصل زمستان ،بهار ،و پاییز منفی و در تابستان مثبت بهدست آمده است .همچنین،
متوسط بلندمدت بیهنجاری دمای سطح زمین شب ( )LSTANدر فصول سرد سال (زمستان و پاییز) منفی و در فصول
گرم سال مثبت بهدست آمده است .بیشینة مثبت  LSTADایران در فصل تابستان با مقدار  2/710درجة سلسیوس و
بیشینة منفی آن در فصل پاییز با مقدار  -2/010درجة سلسیوس بهدست آمده است .همین کمیت آماری برای LSTAN
برای بیهنجاری مثبت در فصل تابستان  2/000و برای فصل پاییز  2/000بهدست آمده است .کمینة  LSTADبین
 -7/900تا  -3/291درجة سلسیویس و بیشینة آن بین  7/201تا  0/102درجة سلسیوس محاسبه شد .برای شبهنگام نیز
کمینه بین  -2/101تا  -7/090درجة سلسیوس و بیشینه بین  7/291تا  0/719درجة سلسیوس بهدست آمده است.
متوسط روند آماری  LSTADو  LSTANایران در همة فصول به غیر از پاییز افزایشی است؛ این مقدار ،بهرغم
افزایشیبودن ،معنیدار نیست .در روز بیشینة متوسط روند افزایشی بیهنجاری در فصل تابستان ( )2/100و در شب در
فصل بهار ( )7/231بهدست آمده است .روند بیهنجاری دمای سطح زمین شب و روز در ایران معنیدار است
) و از نظر شدت روند نیز فصول گرم سال دارای شدت بیشتری است .بیشترین نمرة  Zمحاسباتی آزمون
(
من -کندال در شبهنگام با مقدار ( 0/291فصل بهار) بهدست آمده است .همچنین ،همین مقدار بیشینه در روز نیز با
مقدار  3/971در فصل تابستان محاسبه شد.
جدول  .2اطالعات آماری بیهنجاری دمای سطح زمین و روند آن در ایران
با استفاده از دادههای سنجندة MODIS
روز
متوسط بیهنجاری دمای سطح زمین بلندمدت ()1022-1002
میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

Z M-k
کمینه

بیشینه

زمستان

-0/273

-1/942

1/301

0/149

-2/704

3/557

بهار

-0/005

-3/097

2/765

0/044

-4/097

3/557

تابستان

0/172

-2/464

1/931

0/744

-4/547

3/917

پاییز

-0/672

-2/309

1/074

-0/481

-3/197

3/107

میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

Z M-k
کمینه

بیشینه

زمستان

-0/006

-1/179

2/171

0/236

-2/656

3/557

بهار

0/151

-0/748

2/189

1/038

-2/746

4/097

تابستان

0/266

-0/996

1/817

0/920

-3/107

4/007

پاییز

-0/244

-1/296

1/597

-0/337

-3/737

3/737

فصل

شب
فصل

متوسط بیهنجاری دمای سطح زمین بلندمدت ()1022-1002
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شکل  0میانگین بیهنجاری فصلی دمای سطح زمین ایران را در روز و شب نشان داده است LSTAD .فصل
زمستان نشان داده است کانون اصلی مکانی بیهنجاری مثبت در ارتفاعت زاگرس و همچنین جنوب غربی ایران قرار
دارد؛ در این فصل رشتهکوه زاگرس بهعنوان کانون اصلی بیهنجاری دمای سطح زمین دیده میشود .بهطوریکه در
زاگرس شمالی و جنوبی مقدار بیهنجاری به  7/7درجة سلسیوس میرسد .زاگرس مرکزی نیز بیهنجاری دمای سطح
زمینی بین  2/12تا  7درجة سلسیوس را نشان داده است .دامنههای جنوبی البرز بهخصوص در قزوین و البرز نیز
بیهنجاری باالی  2/2درجة سلسیوسی را نشان داده است .کانون مهم بیهنجاری دمای سطح زمین روزهنگام ایران در
فصل زمستان جنوب غرب ایران در استان خوزستان است که بیهنجاری باالیی را نشان داده است .بیهنجاری منفی
دمای سطح زمین در مناطق مرکزی ،شرقی ،و جنوبشرقی ایران دیده میشود .بیهنجاری دمای سطح زمین شبهنگام
در فصل زمستان الگویی کامالً متفاوت را هم به جهت مکانی و هم از نظر شدت نشان داده است .کمینة بیهنجاری
دمای سطح زمین در شب نسبت به روز در فصل زمستان کاسته شده است ،اما مقدار بیشینة آن افزایش  2/20درجة
سلسیوسی را نشان میدهد؛ کانون اصلی بیهنجاری مثبت نیز در چهار منطقة زاگرس شمالی و مرکزی ،غرب زاهدان ،و
بستر خشکیدة هامون جازموریان بهدست آمده است .از نظر مکانی نیز مناطقی با بیشینة بیهنجاری منفی در شمال شرق
ایران دیده میشود.
دامنة تغییرات بیهنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران بهترتیب بین  -0/32تا  0/32و  7/19 -2/211درجة
سلسیوس در نوسان است .همانطورکه دیده میشود ،در شب نسبت به روز در فصل بهار از مقدار کمینه و بیشینة
بیهنجاری دمای سطح زمین در ایران کاسته شده است .بیهنجاری دمای سطح زمین روز ایران از یک الگوی منظم
مکانی پیروی میکند .در مقابل در شب نظم مکانی به هم خورده است .در روز بیهنجاری دمای سطح زمین از شمال به
جنوب ایران کاهشی است .کانون اصلی بیهنجاری دمای سطح زمین روز ایران در جنوب رشتهکوه البرز قرار دارد .این
منطقه به جهت مکانی از تهران تا کاشان و قم تا سبزوار کشیده شده است .شمال شرق ایران در خراسان شمالی تا
بخشهایی از استان گلستان نیز دارای بیهنجاری مثبت قابل توجه است .در فصل تابستان ،همانند فصل بهار،
بیهنجاری دمای سطح زمین شب نسبت به روز کاهشی است .همچنین ،برخالف فصل بهار در این فصل نظم مکانی
بیهنجاری دمای سطح زمین نیز حفظ شده است .بیشینة بیهنجاری دمای سطح زمین در روز  7/17درجة سلسیوس و
در شب  7/01درجة سلسیوس بهدست آمده است .در حالت کمینه نیز در روز بیهنجاری دما سطح زمین  -7/90و در شب
 -2/939درجة سلسیوس بهدست آمده است .در روز هنگام فصل تابستان در باالتر از مدار  30درجة شمالی بیهنجاری
دمای سطح زمین سراسر افزایشی است .اما شبهنگام یک جابهجا یی مکانی غرب به شرق برای دمای سطح زمین ایران
دیده میشود .بهطوریکه در اغلب مناطق شمال غرب بیهنجاری منفی و در مناطق شمال شرقی بیهنجاری مثبت
دیده میشود.
در فصل پاییز ،برخالف سایر فصول ،مقدار بیشینة بیهنجاری دمای سطح زمین در شب نسبت به روز افزایش داشته
است .بهطوریکه مقدار بیشینة روز  2/101درجة سلسیوس و در شب  7/71درجة سلسیوس بهدست آمده است .در این
فصل ایران را میتوان به دو منطقه تقسیم کرد :پایینتر از مدار  32درجة شمالی بیهنجاری مثبت و باالتر از آن
بیهنجاری منفی دیده میشود .به عبارت دیگر ،شمال غرب ایران دارای بیهنجاری سراسر منفی و جنوب شرق ایران
دارای بیهنجاری سراسر مثبت است .در شب بر وسعت مناطقی با بیهنجاری منفی افزوده میشود و از مناطقی با
بیهنجاری منفی کاسته میشود .بهطوریکه بیهنجاری منفی دما که در روز تا شمال کرمانشاه دیده میشد در
شبهنگام تا یزد و حتی بوشهر نیز کشیده شده است.
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شكل  .1بیهنجاری فصلی بلندمدت ( )1022-1002ایران در روز و شب با استفاده از دادههای سنجندة MODIS
(واحد اعداد راهنما :درجة سلسیوس)
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شکل  3روند بیهنجاریهای فصلی  LSTرا برای ایران نشان میدهد .روند بیهنجاریهای  LSTاز  -3/99تا
 3/12متغیر است .بیهنجاری منفی در مناطق خشک کمارتفاع دشت لوت ،مناطق خشک داخلی ،شرق و جنوبشرق
ایران و هامون جازموریان مشخص شد .درحالیکه بیهنجاری افزایشی در مناطق مرتع البرز ،زاگرس ،رشتهکوههای
خراسان ،و شمالغرب ایران درخور توجه است .روند بیهنجاری  LSTدشت لوت ،هامون جازموریان ،و مناطق خشک
جنوب شرق ایران و کوهپایههای زاگرس بهطور متوسط  7/02دهه و به حداقل میزان ( )-0/00میرسد .در توضیح روند
غالباً مثبت بیهنجاری  ،LSTکه در کوهپایههای زاگرس و البرز مشاهده میشود ،میتوان اذعان داشت انتقال رطوبت،
که با افزایش پوشش ابر و بارندگی در مناطق تحت تأثیر آن همراه است ،این امر باعث بیهنجاری مثبت در دمای سطح
زمین میشود .از سوی دیگر ،روند منفی دشت لوت ،هامون جازموریان ،و مناطق خشک شرقی ایران با کاهش ظرفیت
گرمای خاک توضیح داده میشود .کامالً روشن است که خاکهای مرطوب به ذخیرة گرمای بیشتری نسبت به یک خاک
خشک قادرند (وان در ولد و همکاران .)0229 ،گرمشدن بیشتر سطح به تبخیر بیشتر در طول روز و کاهش رطوبت خاک
منجر میشود .همچنین ،باعث افزایش رطوبت خاک در شب و در نتیجه باعث دمای پایین در صبح میشود .از این نظر،
روند منفی مشاهدهشده بر روی مناطق خشک جنوب شرقی ایران و مناطق خشک و نیمهخشک داخلی میتواند بیانگر
کاهش آب و بیابانزایی بیشتر باشد.
روند مثبت برجستهتر در ارتفاعات نسبت به مناطق کمارتفاعتر را میتوان در شکل  3مشاهده کرد .همانطورکه در
شکل  3نیز نشان داده شده ،بیهنجاری و روند با افزایش ارتفاع افزایش مییابد .ظاهراً ،مناطق مرتفع در البرز و زاگرس
یک روند بیهنجاری منطقهای تقویتشده را نشان میدهند .جورجی و همکاران ( )7991وابستگی مشابهی از افزایش
گرمایش را نسبت به ارتفاعات در خروجی یک مدل اقلیمی گزارش کردند .آنها این گرمایش تقویتشده در ارتفاعات
باالتر را به کاهش برف و یخچالهای طبیعی نسبت دادند که باعث کاهش آلبدو سطح و افزایش تابش خورشیدی
جذبشده توسط سطح زمین میشود .همچنین ،کن و همکاران ( )0229وابستگی ارتفاعی روند  LSTرا با استفاده از
محصوالت  MODISبر فراز فالت تبت تأیید کردند که نتایج این پژوهش آن را برای مناطق مرتفع ایران همچون البرز
و زاگرس تأیید مینماید.
روندهای بیهنجاری  LSTفصلی در جنوب شرق ایران در فصل تابستان تحت تأثیر سامانة دینامیکی موسمی
تابستانه (اوکه و همکاران )0220 ،است.
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شكل  .3روند بیهنجاری فصلی ایران در روز و شب با استفاده از دادههای سنجندة ( MODISواحد اعداد راهنما
نمرة  Zآزمون من -کندال است 29.1-0 .فاقد روند معنیدار و  19.2-29.1دارای روند معنیدار در سطح 0/0.
درصد است .و از  19.2و بیشتر دارای روند معنیدار در سطح  0/02درصد است .مقادیر مثبت
روند افزایشی و مقادیر منفی روند کاهشی را نشان میدهند).
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نتیجهگیری
در این پژوهش بیهنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران با استفاده از دادههای سنجندة  MODISماهوارة Terra
طی یک دورة آماری بلندمدت ( )0271-0227بررسی شد .برای مطالعة روند از آزمون ناپارامتریک من -کندال و برای
محاسبة شیب روند از آزمون ناپارامترک  Senاستفاده شد.
نتایج نشان داد بیهنجاری مثبت دمای سطح زمین ایران در شب بیشتر از روز است و همچنین این مقدار در فصول
گرم سال درخور توجه است .علت وردایی بیشتر دمای سطح شبهنگام به آن دلیل است که در طول شب سطح زمین به
شکل یک سطح همدما و همگن عمل میکند .از طرف دیگر ،شبهنگام ،تابشهای کوتاه پس از غروب خورشید حذف
میشود و دمای هوا تابعی از تابشهای بلند خروجی است و بخارآب موجود در هواسپهر با جذب این تابش نقش
گرمایشی بازی میکند (مسعودیان .)7392 ،بیشینة بیهنجاری مثبت دما در روزهنگام در فصل تابستان با مقدار 2/710
درجة سلسیوس و برای شبهنگام با مقدار  2/000درجة سلسیوس بهدست آمد .متوسط روند بیهنجاری دمای سطح
زمین در روز و شب در فصول زمستان تا تابستان افزایشی است و فقط در فصل پاییز این مقدار کاهشی است .کمینه و
بیشینة روند بیهنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران در سطح  2/27معنیدار است و شدت آن نیز در شب بیشتر از
روز است .کانون اصلی بیهنجاری منفی در مناطق خشک کمارتفاع ،مناطق خشک داخلی واقع در شرق و جنوب شرق
ایران ،و چالههای داخلی ایران قابل شناسایی است؛ درحالیکه بیهنجاری افزایشی در مناطق مرتفع و عرضهای
جغرافیایی باالی ایران درخور توجه است .همچنین ،روند افزایشی غالب را ،به غیر از فصل پاییز ،میتوان در ارتفاعات
ایران دید .در خصوص تغییرات روند بیهنجاری دمای سطح زمین ،باید توجه داشت که  LSTارتباط نزدیکی با دمای
هوا دارد .اما روند آن نسبت به دمای هوا افزایش سریعتری دارد؛ نتیجة بهدستآمده در تأیید پژوهشهای ژائو و همکاران
( )0220و میلدرکسلر و همکاران ( )0277است .در همین راستا ،فالح قالهری و همکاران ( ،)0279که با استفاده از سه
روش ریزگردانی  ،MarkSimGCM ،SDSMو  CORDEXدمای کمینه و بیشینة ایران را تحت مدلهای
 ،GFDL-ESM2M ،CanESM2و  MPI-ESM-LRتا  0722شبیهسازی کردند ،به این نتیجه رسیدند که بیهنجاری
دمای ساالنة مدلهای منتخب در عرضهای جغرافیایی باال و مناطق مرتفع کوهستانی است که همراستا با نتیجة
بهدستآمده در این پژوهش است.
یکی از مهمترین نقشهای دمای سطح زمین و بیهنجاری آن تغییر در فرایندهای همرفتی ،عمق الیة مخلوط ،و
سرعت باد است .بنابراین ،افزایش بیهنجاری دمای سطح زمین در ایران میتواند باعث افزایش همرفت از یک سو و
تغییر در سرعت بادهای منطقهای شود .داداشی رودباری ( )7399در توضیح نقش دمای سطح زمین و تغییرات جوی ابراز
داشته است که سطح گرم همرفت را افزایش میدهد و باعث اختالط هوای سطح و هوای سطوح باالی خود میشود .از
آنجا که سرعتهای باد افقی در سطح زمین صفر و در سطوح باال سریعترند ،اختالط قائم بادهای افقی باعث میشود که
سرعت بادهای نزدیک به سطح زمین افزایش و سرعت بادهای سطوح باال کاهش یابد .همچنین ،تغییرپذیری در دمای
سطح زمین دمای هوا را نیز در نزدیکی سطح زمین تغییر میدهد .عالوه بر آنچه گفته شد ،گرمشدن سطح زمین در
مناطق مرتفع البرز و زاگرس نیز چرخة کربن را تحت تأثیر قرار میدهد ،زیرا گرمایش سطح باعث تسریعِ ذوبِ برف و یخ
در این مناطق و در نتیجه باعث آزادشدن کربن اضافی میشود (فیلی و همکاران .)0223 ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی از دادههای دمای سطح زمین سایر ماهوارهها همچون  Aquaو همچنین دادههای ترکیبی  Aquaو
 Terraاستفاده شود تا بهتر بتوان تغییرات روزانة دمای سطح زمین و بیهنجاری آن را در ایران بررسی کرد .همچنین،
پیشنهاد میشود برای بررسی درستی دادههای ماهوارهای از سایر دادههای موجود برای دمای سطح زمین همچون
دادههای بازتحلیل ERA5یا  MERRA-2نیز استفاده کرد.
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