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واژههای کلیدی :روند ،دمای اعماق خاک ،خرم آباد.

 -1مقدمه
خاک مجموعهای از ذرات و اجسام طبیعی مرکب از موواد

بیش ضخی  ،روی سنگ اولیوه را کوه هنووز تحوت توأثیر

آلی و معدنی است که پوستة خارجی زمین را پوشواند و

عوام خارجی واقع نشود  ،مویپوشواند .در نتیجوة توأثیر

و هووا،

و ییور ) موواد

ویژگیهایی دارد که در نتیجة تأثیرات متقابو آ

عوام جوی (آ  ،اکسیژن ،گواز کربنیو

موجودات زند و توپوگرافی بر روی سنگ مادر در طوو

معدنی متعددی بهوجود میآیود .طبقوهای کوه از تخریوب

زمان حاص شد است (رهنمایی.)1381 ،

سنگ به طریق مذکور به وجوود آمود اسوت ،بوه محوی

سنگهای سفت و سخت موجود در سطح زمین ،درنتیجة

زندگی و مح فعالیت موجوودات پسوت و عوالی تبودی

تأثیر عوام فیزیکی به مرور زمان خرد میشوند .این مواد

میگردد (کردوانی.)1381 ،

که از تخریب سنگ حاص شد  ،بهصورت طبقهای کو و

بهطور کلی ،تأثیر متقاب پنج عام آ

*نویسنده مسئول
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زند  ،سنگ مادر ،توپوگرافی و زمان ،سبب تشکی خواک

دمای خاک در اعماق بیش از شِش تا هَشت متوری نواچیز

میگردد ،بنابراین خاک پدید ای طبیعی است که بیشتر در

بود اما ،در اعماق پایینتر ثابت ماند و تیییری نمیکنود.

همه جا و در هر نوع شرای آ

در مناطق استوایی نوسان دما فق تا عمق ی

و هوایی میتواند وجوود

داشته باشود (کردوانوی .)1381 ،خواک ضومن نداوداری
گیاهان بوهعنوان تکیوهگا مکوانیکی ،تأمینکننود ی آ

متری قابو

توجه است و از سطح به عمق خاک دموا کواهش مییابود
(.)Smit et al.,1964

و

مواد یذایی برای آن نیز میباشد (کردوانی .)1381 ،یکوی

( )Baggz,1982در مقالووهای تو ش نمووود نقشووة خوواک

از ما ترین ویژگیهای دمای خواک ،آن اسوت کوه منشوأ

استرالیا را بهمنظور پیشبینی توزیع دمای زمین تایه نماید.

اثوورات مامووی بوور روی فرآینوودهای متفوواوت فیزیکووی،

وی با توجوه بوه اینکوه خانوههای زیرزمینوی در اسوترالیا

شیمیایی و زیستشناختی خاک است و در تبادالت انرژی

هواداران بسیاری پیدا کرد بوود و در ضومن آموار درجوة

بین سوطح خواک و جوو نقوش ویوژ ای دارد (خوشوخو،

حرارت زمین برای مکانیابی مناسب اینگونه ساختمانها

 .)1388دمای خاک و چدووندی تیییورات آن نسوبت بوه

در دسترس نبود ،اقودام بوه تایوة داد هوای طوالنیمودت

زمان و مکان یکی از ما ترین عواملی است کوه نوه تناوا

درجة حرارت زمین از  02مکان نمود و بوا اسوتفاد از آن

تباد ماد و انرژی در خاک را تحت تأثیر قورار میدهود،

داد ها ،نقشة ه دمای خاک را در اعماق مختل

بلکه میزان و جات تمامی فرآینودهای فیزیکوی خواک بوه

نمود (.)Baggz,1982
(1)Mihalakako,2001

را ترسی

نحو مستقی یا ییرمستقی وابسته به آن است (نجفی مود،

میااالکاکو

 .)1381با توجه به اینکه گیاهان برای جوانوهزنی باتور و

و برآورد تیییرات روزانه و ساالنة دموای سوطح زموین از

دمای مطلو اند ،برای فوراه آوردن

روشهای مد تجربوی و نظریوة شوبکه عصوبی اسوتفاد

این دما میتوان زمان مناسبی را برای بذرکاری تعیین نمود

نمود .وی اعتبار هور دو روش را نسوبت بوه دسوتدا های

کوورد .بوورای

عظی انداز گیری دمای خاک در شارهای آتون و دوبلوین

از

سنجید .در ناایت ،مقایسة هر دو مد نشان داد کوه روش

کاشت اهمیت داشته و دمای بسیار زیاد و یوا بسویار کو ،

پیشناادی در این پژوهش قادر به برآورد نسوبی توزیوع و

جوانهزنی را با تأخیر مواجه میسازد (علیزاد .)1381 ،

پراکندگی دمای سطح زمین است (.)Mihalakako,2001

کشاورزان هموار از خسارت زمستانی ناشوی از یخبنودان

( )Paul et al.,2004بهمنظور پیشبینوی درجوة حورارت

در زمینی که بذرپاشی شد اسوت ،بیمناکنود ،زیورا در اثور

خوواک در الیووههووای زیوورین انووواع جند و در  11مکووان

یخبندان جوانههای تاز از زمین کند شود یوا ریشوههای

استرالیای جنوبی ،از ی

مد ساد استفاد نمودند ( Paul

آنها پوار میشوود (کاویوانی  .)1382بوا توجوه بوه ایون

 .)et al., 2004روشی عددی را برای برآورد دمای خاک

توضوویحات ،شووناخت محووی خوواک و آگوواهی از رژی و

بر مبنای تاثیر همرفت حرارتی خاک ارائوه کردنود کوه بوه

حرارتی خاک و نوسانات دمایی آن ،در امور کشواورزی از

نتایج خوبی منتای شد ( .)Gauo et al.,2007بوا مقایسوه

خسووارات احتمووالی جلوووگیری کوورد و افووزایش بووازد

دماهووای سووطح زمووین و نیموورا اعموواق زمووین ،بووهمنظور

محصوالت کشاورزی را موجب میشود.

پیشبینی دماهای اعماق خاک در نیمکر شمالی ،از مود

( )smit et al.,1964مطالعاتی بر روی تیییرات روزانوه و

 POM-SATاستفاد و نتیجه گرفت کوه مود یواد شود

و

و هوا در دور های معوین

سریعتر نیازمند ی

و یووا عمووق مناسووبی را بوورای بووذر انتخووا

کشاورزان تعداد روزهوای الزم بورای جوانوهزنی پو

سوواالنة درجووه حوورارت خوواک بوورای نقووا مختلوو

وسیلة خوبی برای بازسازی آ

به منظور مد سازی

عرضهای متفاوت جیرافیایی انجام داد و به ایون نتیجوه

است (.)Hariss, 2007

رسیدند که ،در مناطق معتود  ،نوسوان فصولی یوا سواالنة

با استفاد از مد انتقا درجة حرارت هوا به خاک،
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شاخصهای حرارتی حد رویش درختان را در منطقة آلپ

دمای حداق زمین و حداق هوا پرداخت و به این نتیجوه

برآورد نمودند .آنها به دلی در دسوترس نبوودن

رسید که بین این دو متییر ضریب همبستدی کوام قووی

داد های خاک از مد  ASTRAMOاستفاد کردند .ایون

برقرار است و مود همبسوتدی از پتانسوی خووبی بورای

مد با استفاد از درجة حرارت روزانة هوا ،متوس درجة

تعیین دمای حوداق زموین از طریوق دموای حوداق هووا

حرارت روزانة محدودة ریشة گیا (عمق  12سوانتیمتری

برخوردار است .بواقری ( )1384بوا هودش مطالعوة دموای

از سطح زموین) را پیشبینوی مویکننود ( Gahrik et al.,

خاک در بروز پدیودة یخبنودان در کبوترآبواد اصوفاان بوه

.)2008

بررسی تیییرات سواالنه ،ماهانوه و روزانوة دموای اعمواق

سوئی

( )Peng et al.,2009نیز به بررسی رابطة تنف

زمین بوا

مختل

خاک پرداخته و همبستدی الزم بوین پارامترهوای

دموا در اکوسیسووت های گونوواگون چووین پرداختنوود .نتووایج

حداق دمای هوا ،حوداق دموای خواک و حوداق دموای

حاص از ترکیب  161آمار انداز گیری شود از  10بور

سطح زمین را به دست آورد است .براتیان ( )1384تأخیر

درخت پراکند در محودودة موورد مطالعوه نشوان داد کوه

زمانی در اعماق خاک ایستدا شوارکرد را بررسوی نموود.

مقدار ( Q10عاملی که به ازای هر  12درجه افوزایش دموا،

در این پژوهش رابطهی دمای اعماق خاک بوا دموای هووا

زمووین افووزایش مییابوود) ،بووه شوودت بووه دمووای

برآورد شد و ضریب همبسوتدی  Rدر سوطح  11درصود

توونف

انداز گیری شد در عمق خاک وابسوته اسوت ( Peng et

معنیدار گزارش شد.

 .)al.,2009در مطالعهای در ناحیه ترومبوی بورای بورآورد

بایار و همکاران ( )1386بهمنظور پیشبینی دمای حداق

اخووت ش شووبانهروزی دماهووای اعموواق خوواک ،از روش

و روشهای مبوارز بوا یخبنودان و سورمازدگی در اسوتان

سوری خاصوی از توابوع

چاارمحا و بختیاری ،دمای اعماق خاک در این استان را

ریاضی است که اولین بار توس آلفرد هوار بورای تجزیوه

بررسی نمودند .نتایج نشان داد که تیییورات ماهانوة دموای

سیدنا های پیوسته به مولفههای تناوبی آن بهکار برد شد

خاک نسبت به زمان ،موجی شوک اسوت و هرچوه عموق

( .)Heryharan et al.,2009در ف ت کیندای -تبوت بوا

خاک بیشتر میشوود ،دامنوة تیییورات دموا بوهطور نموایی

استفاد از دامنة شبانهروزی فصلی دمای سطح زمین و نیز

کاهشمییابد (بایار و کمالی .)1386

موج

استفاد کردنود .موجو

داد های مربو به گرمایش جاوانی از یو
ی

مود عوددی

علیووزاد و همکوواران ( )1381بووه منظووور بوورآورد عمووق

بعدی انتقا گرما برای شبیهسازی رژی دموا در الیوه

رابطهی سواد و منطقوی بوین

یخبندان خاک و ارائهی ی

پرمافروست واقع در زیر خاکریزهای بزرگرا ها ،به منظور

درجوووة حووورارت هووووا و اعمووواق مختلووو

کاربرد در احداث بزرگورا و خو آهون اسوتفاد کردنود

شارستانهای استان خراسان رضوی ،مطالعوهای بور روی

مود تحلیلوی بورای

داد های جمعآوری شدة درجوة حورارت هووا در اعمواق

بوورآورد قابلیووت هوودایت گرمووایی خوواک اسووتفاد کوورد

هواشناسوی اسوتان

( .)Kinn and Hiler, 2011از ی
( .)Peer,2011با ی

مختل

مود وایوازی چندگانوة ییرخطوی

خاک از ایسوتدا های مختلو

انجام دادند .نتایج به ارائة ی

خووواک در

مد درجة دوم به ازای هر

دمای خاک تا عمق سه متری در دو ایستدا کشوور هنوگ

عمق خاک منجر شد (علیزاد و همکاران .)1381

کنگ پیشبینی کردند .ورودیهای مد شام شومار روز

سووبزیپرور و همکوواران ( )1388بووا اسووتفاد از داد هووای

سا  ،عمق خاک و دمای هوا بودنود .بوه نظور آنوان مود

دمای هوا ،تابش خورشیدی ،بارندگی ،رطوبت نسبی هوا،

وایازی به کار رفته ،ی

مد سریع و دقیق بورای بورآورد

فشار و بخار آ  ،سورعت بواد و فشوار هووای یو

دورة

دماهووا در اعموواق زمووین اسووت (.)Chaw et al.,2011

12ساله هشت ایستدا منتخب هواشناسی ،روابو تجربوی

رابطه و مد همبسوتدی بوین

جات برآورد دمای روزانة خاک در اعماق گوناگون بورای

مادویان ( )1383به تعری
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چاار اقلی متفاوت پیشنااد دادند .نتایج این پژوهش نشان

اسدی و همکاران ( )1313با برآورد دمای خاک با استفاد

داد که رواب پیشناادی در سطح معنیداری جات برآورد

از روشهای نوین داد کاوی به این نتیجه رسیدند کوه بوا

دمای خاک در اعماق و اقلی های مورد نظور قابو اعتمواد

افزایش عمق ،میزان تاثیر پارامترهوای هواشناسوی و دقوت

میباشوود .ه چنووین نشووان داد شوود کووه اهمیووت تووأثیر

پیشبینی دمای خاک کاهش مییابد (اسودی و همکواران،

متییرهای هواشناسی بر دمای خاک در اقلی های مختلو

.)1313

یکسان نمیباشد (سبزیپرور .)1388

با بررسی پیشینه پوژوهش ،چنوین اسوتنبا مویشوود کوه

مزیدی و همکاران ( )1381به بررسی روند دموای اعمواق

مطالعه روند دمای خاک به علت ارتبا تندواتندی کوه بوا

خاک در ایستدا یزد پرداختوه و داد هوای روزانوة دموای

موودیریت پایوودار کشوواورزی دارد ،از اهمیووت ویووژ ای

و در

برخوردار است .بنابراین هدش این مطالعه بررسوی رونود

ساعات  21 ،23و  11به وقت گرینووی ،،در دورة آمواری

تیییرات دمای اعماق خواک در مقیواس روزانوه و سواالنه

خاک در ایستدا سینوپتی
پنج ساله را انتخا

یوزد در اعمواق مختلو

است.

و تجزیه و تحلی نمودند .نتایج نشان

داد که بیشترین دامنة نوسان روزانة دما در الیههای نزدی
به سطح زموین (عموق پونج سوانتیمتری) در سواعت 6/1

 -2روشها

صبح و در فروردین ما میباشد و با افزایش عمق پیوسته

 -3-2منطقه مورد مطالعه

از مقدار آن کاسته میشود (مزیدی و همکاران او .)1381

استان لرستان با مساحتی در حدود  08111کیلوومتر مربوع

مزیدی و ف ح زاد ( )1312در بررسی روند دمای ساالنه

در ناحیة جنو یربی ایران بین  46درجه و  12دقیقه توا

خاک در ایستدا یوزد بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه موو

 12درجه و  1دقیقة طو شرقی و  30درجوه و  42دقیقوه

گرمایی حداکثر روزانوه ،دیرتور از موو گرموایی حوداق

تا  34درجه و  30دقیقة عرض شومالی واقوع شود و 1/1

روزانه به ژرفایی معین میرسد.

درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داد اسوت.

قائمینیا و عظی زاد ( )1310به ارزیابی مد های خطی و

میاندین ارتفاع این استان بیش از  0022متر از سطح دریوا

درجه دو برای برآورد دمای سطحی خواک بوا اسوتفاد از

میباشد .منطقه مورد مطالعه در ایون پوژوهش ،شارسوتان

دمای هوا در چاار اقلی ایران پرداختوه و بوه ایون نتیجوه

خرمآباد در  48درجه و  01دقیقة طو شرقی و  33درجه

رسیدند که مود های درجوه دو دارای دقوت بیشوتری در

و  01دقیقووة عوورض شوومالی اسووتان واقووع شوود اسووت

برآورد دمای خاک در عمق پنج سوانتیمتر بوود و دموای

(شک .)1

خوواک در ما هووا و اقلی هووای مختلوو

متفوواوت اسووت

بهمنظور بررسی روند دمای خاک در خورمآبواد ،داد هوای

(قائمینیا و عظی زاد .)1310

روزانه درجه حرارات سطح زمین و اعماق مختل

مجرد و صادقی ( )1310با برسی رابطه دمای سطح زموین

( اعموووواق  12 ،32 ،02 ،12 ،1و  122سووووانتیمتری) در

با اعماق خاک در استان کرمانشا به این نتیجه رسیدند که

ساعات  21 ،23و  11به وقت گرینوی ،در دور آمواری 1

با افزایش ژرفای خاک ،دامنه نوسان ساالنه دموا و بوهویژ

ساله ( )0223-0212از سازمان هواشناسی کشور تایه شد.

دامنه شبانهروزی دما کاهش مییابد تا اینکه در عموق 2/1

جات تکمی نواقص آمواری از روش رگرسویون اسوتفاد

متری ،کمابیش اخوت ش شوبانهروزی دموا از بوین رفتوه و

شد .در ناایت با استفاد از نرمافزارهای  SPSSو Excel

نوسانات شبانهروزی دمای هر عمق در تابسوتان بیشوتر از

به تجزیه و تحلی داد هوا پرداختوه شود .همننوین توأثیر

فص های دیدر است (مجرد و صادقی.)1310 ،
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خواک

محیطی مانند دمای هوا ،بارش ،ساعات

بررسی روند تغییرات دمای اعماق خاک در ایستگاه خرمآباد

آفتابی بر روی دمای خاک در اعماق مختل

کمینة دمای خاک در سه انداز گیری مذکور در اعمواق ،1

در طو ی

 12 ،32 ،02 ،12و  122سانتیمتر به ترتیب برابور بوا ،6/8

سا نیز بررسی شد.

 -2/0 ،1/0 ،3/0 ،8و  2/0و در اردیباشت موا ،1/0 ،6/8
 -2/0 ،1/0 ،3/4و  2بووود و در خوورداد مووا ،3 ،6/8 ،1/8
 2 ،1/0و 2میباشد .این نتایج نشان میدهد کوه تیییورات
در تمام عمقهای خاک در اوای فروردین بیشوتر از آخور
فروردین ما اسوت .عو و بور ایون ،تیییورات قاب توجوه
میاندین دمای خاک در ساعات  6/32صبح 10/32 ،ظار
و  18/32عصر ،حداکثر توا عموق  12سوانتیمتری دارای
نوسان است.
در اردیباشووت مووا  ،دمووای خوواک در اعموواق  12و 122
سانتیمتری در سواعات  10/32و  ،18/32بیشوتر از دموای

شکل  .3موقعیت منطقه مورد مطالعه

این اعماق در سواعت  6/32اسوت ،کوه ایون امور بوهدلی
بودن خاک است و باعث ایجاد

 -1بحث

وجود بارندگی و مرطو

انتقا گرما و اقلوی حرارتوی خواک توسو چاوار عامو

نوساناتی در این اعماق شد اسوت .قابو ذکور اسوت کوه
بووودن خوواک سووبب تسووریع در انتقووا حرارتووی

حرارتی کنتر میشود که شام هدایت حرارتی ،ظرفیوت

مرطووو

گرمووووایی ،قابلیووووت انتشووووار حرارتووووی و پووووذیرش

خاک میشود.

حرارتی(کاویانی .)1382 ،یا گرم شدن سطح زموین ،موو

تیییرات دمای خاک نسبت به زمان ،موجی شوک بوود و

از موودت زمووانی نسووبتا زیواد بووه قشوورهای

هر چه عمق خاک بیشتر میشود ،دامنوة تیییورات دموا بوه

عمیقتر سطح زمین نفوذ میکند .معموال تیییورات دموا در

طور نمایی کاهشمییابد .این رونود در تموام مفلفوههوای

خاک بهصورت تصاعد هندسی اسوت .موث در عموق 10

دمایی مورد بررسی قاب مشاهد است.

گرمووایی پو

متری دما بوه نصو

نوسان دمای خاک در بخشهای سطحی با نوسوان انورژی

و در عموق  04سوانتیمتری بوه یو

چاارم میرسد.

خورشیدی هماهنگ است .با دور شودن از سوطح خواک،

برای بررسی این امور در ایسوتدا خورم آبواد نمودارهوای

تیییرات دما نیوز کمتور شود و بورای رسویدن بوه مقودار

با استفاد از نورم

حداکثر زمان بیشتری الزم است .در فروردین ما بیشترین

افزار اکس تایه و مورد پردازش قرار گرفت .همانگونهکه

دما در عمقهای  12سانتیمتری در سواعت  18/32عصور

در شک های  0و  3مشاهد میشود ،تیییرات دمای خاک

اتفاق میافتاد کوه علوت آن توأخیر زموانی انتقوا دموا در

در الیههای سوطحی از نوسوان خاصوی تبعیوت مویکنود.

خاک است.

تیییرات دما در خاک در ما های مختل

بهنحویکووه در فووروردین در زمووان نزدیوو

در شک های  4و 1مشاهد میشود تیییرات دموای خواک

بووه طلوووع

خورشید ،دما در عمق پنج سانتیمتری  12/6و بوا نزدیو

در الیههای سطحی در سه زمان از سا از نوسان خاصوی

شدن به موقع ظاور ،در وسو روز  11/0و در عصور دموا

تبعیت میکند ،بهطوری که در روز او تیور موا در زموان

 11/4میباشد .اما دامنة تیییرات دما در الیة سطحی خاک

نزدی

به طلوع خورشید دما در عمق پنج سانتیمتری 01

حداکثر بود و با افزایش عموق خواک ،کواهش موییابود.

درجه و با نزدی

بررسیهای بیشتر بیانگر آن اسوت کوه تفواوت بیشوینه و

و در عصر دما  38/4درجه میباشد.
31
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 122سانتیمتر به ترتیب برابر با  2/2 ،1/0 ،4 ،11 ،13/4و
 2/2و در مرداد ما  2/2 ،0/0 ،3 ،1 ،11و  2/2بود و در
شاریور ما  -2/0 ،1/0 ،3/4 ،12/4 ،13/4و 2/0میباشد.
این نتایج نشان میدهد کوه تیییورات در تموام عموقهوای
خاک در تیر ما بیشتر از شاریور اسوت .عو و بور ایون،
تیییرات قاب توجه میاندین دموای خواک در سواعات 6/1
صووبح 10/1 ،ظاوور و  18/1عصوور حووداکثر تووا عمووق 12
سانتیمتری دارای نوسان است.
همووانطووور کووه در شووک های  6و 1مشوواهد موویشووود،
تیییرات دمای خاک در الیههای سطحی در سوه زموان از
سا از نوسان خاصی تبعیت میکند ،بهطووریکوه در دی
ما در زمان نزدی

به طلوع خورشید دموا در عموق پونج

سانتیمتری هَفت درجه و با نزدی

شدن به ظار در وس

روز به 12و در عصر دما  12/0درجه میباشد.

شکل .2برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات 1/13
صبح 32/13،ظهر و  31/13عصر (فروردین و اردیبهشت)

شکل  .1برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات 1/1
صبح 32/1 ،ظهر و  31/1عصر (خرداد)

اما دامنه تیییرات دما در الیه سوطحی حوداکثر بوود و بوا
افزایش عمق خاک ،کاهش موییابود .بررسویهوای بیشوتر

شکل .1برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات

بیانگر آن است که تفاوت بیشینه و کمینه دمای خواک در

 1/13صبح 32/13 ،ظهر و  31/13عصر (تیر و مرداد)

سه انداز گیری مذکور در عمقهای  12 ،32 ،02 ،12 ،1و
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شهریور

بهمن

ب

شکل  .1برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات
شکل  .1برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات

 1/13صبح 32/13 ،ظهر و  31/13عصر (شهریور)

 1/13صبح 32/13 ،ظهر و  31/13عصر(دی و بهمن)

اما دامنه تیییرات دما در الیه سوطحی حوداکثر بوود و بوا
اسفند

افزایش عمق خاک کاهش موییابود .بررسویهوای بیشوتر
بیانگر آن است که تفاوت بیشینه و کمینه دمای خواک در
سه انداز گیری مذکور در عمقهای  12 ،32 ،02 ،12 ،1و
 122سانتیمتر به ترتیب برابر بوا 2/2 ،2/4 ،2/8 ،3/0 ،3/0
و  2/0و در بامن موا 2/4 ،2/8 ،1/8 ،4/4 ،1و  1بوود و
در اسفند ما  -1 ، -2/0 ،1/0 ،1/0 ،1/8و -2/0میباشود.
این نتایج نشان میدهد کوه تیییورات در تموام عموقهوای
خاک در آخر ما ژانویه بیشتر از او ما ژانویه اسوت .در
بامن و اسفند ما بهدلی افزایش ساعات آفتابی ،نوساناتی
در اعماق  12و  122سانتیمتری ایجاد شد اسوت .عو و

شکل  .1برش قائم رابطهی بین دما و عمق خاک در ساعات 1/13

بر این ،تیییرات قاب توجه میاندین دمای خاک در ساعات

صبح 32/13 ،ظهر و  31/13عصر(اسفند)

 6/1صبح 10/1 ،ظار و  18/1عصر حداکثر تا عموق 122

همانطور که در شک شومار  6مشوخص اسوت دموا در

سانتیمتری دارای نوسان است.

عمق  122سانتیمتری بیشتر از دما در الیه سوطحی خواک
است که علت آن به خاطر سرما و یخبندان الیوه سوطحی

دی

در این فص میباشد .همانطور کوه در شوک هوای  8و1

الف

مشاهد میشود تیییرات دمای خاک در الیههای سوطحی
در سه زمان از سوا از نوسوان خاصوی تبعیوت مویکنود،
بهطوری که در اوای مار ما در زموان نزدیو

بوه طلووع

خورشید دما در عمق پَونج سوانتیمتری  03/4درجوه و بوا
نزدی

شدن به ظار ،در وس روز به 33/4و در عصر دما

 33/0درجه میباشد .اما دامنه تیییرات دما در الیه سطحی
حداکثر بود و با افزایش عموق خواک ،کواهش موییابود.
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بررسیهای بیشتر بیانگر آن اسوت کوه تفواوت بیشوینه و
آذر

کمینه دمای خاک در سه انداز گیری مذکور در عمقهوای
 12 ،32 ،02 ،12 ،1و  122سانتیمتر بوه ترتیوب برابور بوا
 2/0 ،3/6 ،1/8 ،8 ،1/8و  2-/4و -2/0در آبان ما ،1 ،11
 -2/8 ،-0 ،3/4و  -2/4بود و در آذر ما ،2/0 ،3/8 ،1/0
 -2/0 ،1/6و 2میباشود .ایون نتوایج نشوان مویدهود کوه
تیییرات در تمام عمقهای خاک در او ما مار بیشوتر از
آخر ما آذر اسوت .عو و بور ایون ،تیییورات قاب توجوه
میاندین دمای خاک در سواعات  6/1صوبح 10/1 ،ظاور و
 18/1عصر حداکثر تا عمق  12سوانتیمتری دارای نوسوان

شکل  .1برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات 1/13

است .در مار و آبان ما نیز ،باال بودن سواعات آفتوابی در

صبح 32/13 ،ظهر و  31/13عصر (آذر)

روزهای او  ،عمقهای  12تا  122سوانتیمتوری را دچوار
نوساناتی کرد است.

 -1نتایج
تیییرات دمای خاک در الیههای سطحی از نوسان خاصی
مهر

تبعیت میکند و با افزایش عموق خواک ،کواهش موییابود

الف

تیییرات دمای خاک نسبت به زمان ،موجی شوک بوود و
هر چه عمق خاک بیشوتر مویشوود ،دامنوة تیییورات دموا
کاهش مییابد .این روند در تمام مفلفههای دموایی موورد
بررسووی قاب و مشوواهد اسووت .نوسووان دم وای خوواک در
بخشهای سطحی با نوسان انورژی خورشویدی هماهنوگ
است .با دور شدن از سطح خاک ،تیییرات دما نیوز کمتور
شد و برای رسیدن به مقدار حداکثر زموان بیشوتری الزم
است .با بررسی شرای دمایی خاک در ایستدا خرم آبواد
آبان

نتایج نشان داد که بیشترین دما در اوای تیرما در عموق 1
ب

سانتیمتری اتفاق می افتد ،ولوی بوا افوزایش عموق زموان

شهریور

رسیدن به دمای حداکثر به تعویق میافتد ،بهطوریکوه در
عمق  122سانتیمتری با ی

تاخیر زمانی در اویو مورداد

اتفاق میافتد .در حالیکه در فص زمستان حداق دموا در
الیههای سوطحی خواک را مویدهود .بوه بیوان دیدور در
ما های گورم سوا بوا افوزایش عموق خواک دموا کواهش
مییابد و اخت ش بین دمای اعماق خاک در اوای تیور بوه
بیشترین مقدار خود میرسد ،ولی دامنوه تیییورات روزانوه
شکل .1برش قائم رابطة بین دما و عمق خاک در ساعات

دما کاهش مییابد.در ما های سرد سا هر چوه بور عموق

 1/13صبح 32/13 ،ظهر و  31/13عصر (مهر و آبان)

خاک افزود شود دموا نیوز افوزایش موییابود و از میوزان
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اخت ش بین دمای اعماق خاک نسبت بوه تابسوتان کاسوته

مییابد ،اما در فصو سرد سا (دی ،بامن و اسفند) ،این

میشود و بر مقدار نوسانات روزانه دما افوزود مویشوود.

روند برعک

میباشد و درجة حرارت خواک بوه سومت

بهطور کلی الیههای سطحی زمین بیشترین نوسان روزانوه

اعماق بیشتر ،روند افزایشوی دارد کوه ایون رونود در موا

دما رانشان میدهد و این نوسان با افزایش عمق بوه مورور

ژانویه (دی) شودت موییابود و همووار دموای خواک در

کاهش مییابد .بنوابراین اعمواق  12و  122سوانتی متوری

اعماق  12و  122سانتیمتری ،بیشوتر از دموای خواک در

کمترین دامنه تیییرات روزانه دما را دارند و این اعماق در

اعماق پنج تا  32سانتیمتوری اسوت .بوهطور کلوی دموای

ما های گرم سا سردتر و در ما های سرد سا گرمتور از

اعماق خاک در ما ژوئن ،بیشترین دامنة تیییرات روزانوه

سایر اعماق میشوند .بوهگونوهای در موورد زیورزمینهوا،

را دارد .دمای اعماق خاک در ما ژانویوه و آوریو (دی و

چشومههوا نیوز ایون امور مشواود اسوت.

فروردین) ،کمترین دامنة تیییرات روزانه را دارد .کمتورین

سردا ها و آ

معموال دامنه نوسان دمای ماهانه خاک تا عموق  42سوانتی

دمای مشاهد شد در درون خاک در تمام ما هوای سوا

متری مشاهد میشود و از آنجا به بعد رونود عوادی دموا

مربو به عمق پنج سانتیمتری بود که نشان از نفوذ سریع

(کاهشی یا افزایشی) مشاهد میگردد .در نتیجه این عمق

دمووای سووطحی بووه داخو خوواک و تاثیرپووذیری سووریعتر

تقریبا دمای متوس ماهانه منطقه را نشان میدهد .کمترین

الیههای باالیی از سطح خواک اسوت اموا بیشوترین دموای

دمای مشاهد شد در عمق  1سانتی متری بود که نشوان

خاک همیشه در سطوح باالی خاک نیسوت .بوهطوری کوه

از نفوذ سریع دمای سطح بوه داخو خواک و تاثیرپوذیری

عمق  122سانتیمتری در ما های سرد ،گرمتور از الیوههای

سریعتر الیههای باالیی از سطح خاک است اموا بیشوترین

باالیی میباشد .دلی این امر احتماال ناشی از سردی زمین

دمای خاک همیشه در سطح خواک نیسوت .بوهطووریکوه

در فص سرد بود که گرمای روزانه نمیتواند تاثیر زیادی

عمق  122سانتیمتری در ما های سرد گرمتر از الیوههوای

در عمق خاک داشتهباشد .کلیه شک های موجوود در ایون

باالیی میباشد .دلی این امر احتماال ناشی از سردی زمین

مقاله حاکی از نفوذ باتر مو سورما در خواک مویباشود،

در فص سرد بود که گرمای روزانه نمیتواند تاثیر زیادی

یعنی مو سرما نسبت به مو گرمایی باتر در خاک نفوذ

در عمق خاک داشته باشد.

میکند علت این امر ناشی از طوو موو بزر تور سورما
بود و اموا بلندتر باتر در خاک نفوذ میکنند.

 -1جمع بندی و نتیجهگیری
 -1پی نوشتها

بووا بررسووی شوورای دمووایی خوواک در ایسووتدا خوورمآبوواد

1. Mihalakakou

مشخص شد که در عمق پَنج سانتیمتری ،بیشترین دما در
اوای ما ژوئن یعنی اوای تیرما اتفواق مویافتود اموا بوا

 -1منابع

افزایش عمق ،زمان رسیدن بوه دموای حوداکثر بوه تعویوق

 -اسدی ،لیدا هوزار چرییوی ،ابوطالوب قربوانی ،خلیو

میافتد .حداق دما نیز در سطوح باالتر در اوای و اواس

ذاکووری نیووا ،ماوودی آقاشووریعتمداری ،زهوورا)1313( ،.

ما ژانویه (دیما ) و در اعماق پایینتر بهتدریج تا اواخور

"تخمین دمای خاک بوا اسوتفاد از روشهوای نووین داد

ژانویه اتفاق میافتد .در فصو گورم سوا (تیور ،مورداد و

کاوی" ،نشریه آبیاری و زهکشی ایران ،شمار  ،1جلود ،8

شاریور) ،درجهی حرارت خاک به سومت اعمواق ،رونود
کاهشی دارد و اعماق نزدی

ص .110-141

به سوطح بوه دلیو دریافوت

انرژی بیشتر ،گورمتور از اعمواق  12و  122سوانتیمتوری

 -باقری ،اعظ " )1384( ،.مطالعوة دموای خواک در بوروز

هستند .این روند در ما ژوئن یعنی اوای تیر موا شودت

پدیدة یخبندان در کبوتر آبواد اصوفاان" ،هموایش علموی
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آزاد موسوی ،جواد" )1381( ،.بررسی رابطة دمای هوا و

کاربردی را های مقابله با سرمازدگی ،ادارة ک هواشناسی

دمووای اعموواق مختل و

استان اصفاان.

(مطالعة موردی اسوتان خراسوان رضووی)" ،مجلوة آ

 -براتیان ،علی" )1384( ،.بررسوی توأخیر زموانی دموا در

و

خاک ،جلد  ،00شمار ی .0

اعماق خاک در ایسوتدا شوارکرد" ،سوازمان هواشناسوی

 -مادویان ،عبدالرضا" )1383( ،.بررسی رابطة بین دموای

کشور.1384 ،

حداق زمین و حداق هوا" ،سازمان هواشناسی کشور.

 بایار ،محمدباقر و کموالی ،ی معلوی" )1386( ،.رابطوةدمووای هوووا بووا دمووای سووطح و اعموواق مختل و

 -مجرد ،فیروز ،صادقی ،حدیث" )1310( ،.بررسی رابطوة

خوواک"،

دمووای سووطح زمووین بووا اعموواق خوواک در کرمانشووا "،

فص نامة تحقیقات جیرافیایی ،شمارة . 86
 -خوشووخو ،یووون

خوواک و بوورآورد عمووق یخبنوودان

پژوهشهای جیرافیای طبیعوی ،سوا  ،41شومار  ،1ص

خلیلووی ،علووی رحیمووی ،حسوون

.121-118

ایراننژاد ،پرویز" )1388( ،.شبیهسوازی عوددی و بررسوی
آزمایشداهی ضریب پخشیدگی گرمایی خواک یو زد در

 -مزیوودی ،احموود ،ف و ح زاد  ،فاطمووه" )1312( ،.رونوود

زموین و فضوا،

دماهای ساالنه خاک در ایستدا یزد" ،جیرافیوا و توسوعه،

شرای رطوبتی متفواوت" ،مجلوة فیزیو
دورة  ،31شمارة .1

شمار  ،04ص .31-12

 -رهنمووایی ،محموودتقی" )1381( ،.توووانهووای محیطووی

 -قائمی نیا ،علی محمد،عظی زاد  ،حمید رضوا)1310( ،.

ایران" ،تاران :انتشارات دانایی توانایی ،چاپ او .

" ارزیابی مد های خطی و درجه دو برای بورآورد دموای
سطحی خواک بوا اسوتفاد از دموای هووا در چاوار اقلوی

 -سبزیپرور ،علیاکبر" )1381( ،.برآورد میاندین روزانوة

ایران" ،مجله پژوهشهای خاک (علوم خاک و آ ) ،جلد

دمای خاک در چنود نمونوة اقلیموی ایوران بوا اسوتفاد از
داد هووای هواشناسووی" ،مجلووة علوووم آ

 ،31شمار  ،0ص  013تا .060

و خوواک ،سووا

- Bier, R. A., )2011) " Vertical Temperature Profile
in Ground Heat Exchanger During in-situ Test",
Renewable Energy, No. 36, PP. 1578-1587.

چاارده  ،شمار ی .10
 علیجانی ،بالو و کاویانی ،محمدرضا" )1313( ،.مبانیآ

- Chow, T. T., Long, H., Mok, H. Y., Li, K. W.,
(2011) "Estimation of Soil Temperature Profile in
Hong Kong from Climatic Variables", Energy and
Buildings, No. 43, PP. 3568–3575.

و هواشناسی" ،انتشوارات سوازمان مطالعوه و تودوین

کتب علوم انسانی دانشدا ها (سمت) ،چاپ چاارم.
 -علیزاد  ،امین" )1388( ،.فیزی

خاک".

- Gehrig, Fasel, J.; Guisan, A.; Zimmermann, N. E,
(2008) " Valuating Treeline Indicators Based on
Air and Soil Temerature a Sing an Air- to- Soil
Temperature
Transfer
Model",
Ecological
Modelling, Vol. 213.

کاویووانی ،محمدرضووا" )1382( ،.میکروکلیموواتولوژی"،انتشارات سازمان مطالعوه و تودوین کتوب علووم انسوانی

- Gao, Z., Bian, L., Hu, Y., Wang, L., Fan, J.,
(2007) "Determination of Soil Temperature in an
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71, PP. 157–168.

دانشدا ها (سمت).
 کردوانوووی ،پرویوووز" )1381( ،.جیرافیوووای خاکهوووا"،انتشارات دانشدا تاران ،چاپ ده .

)- Hariharan, G., Kannan, K., Sharma, K., (2009
"Haar Wavelet in Estimating Depth Profile of Soil
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