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  چکیده

هاي  اي در اتمسفر تمام جنبه باشد.افزایش گازهاي گلخانه یکی از مهمترین دالیل افزایش دماي هوا گرمایش جهانی می

باشند.  ك میاقلیم را تحت تاثیر قرار داده است از جمله مهمترین پارامترهایی که تحت تاثیر هستند دماي هوا و دماي خا

با توجه به اهمیت گرمایش جهانی، در این پژوهش به تحلیل روند دماي خاك در اعماق مختلف و بررسی تحلیل روند 

پرداخته شد. بدین منظور اي ساحلی و غیرساحلی ه در ایستگاهدماي هوا در استان هرمزگان و بررسی ارتباط بین آنها 

و با استفاده از ي آماري  انتخاب  متري از سطح زمین در دوره سانتی 100و  50، 30، 20، 10، 5دماي خاك در اعماق 

که ضریب همبستگی بین دماي هوا و دماي  تجزیه و تحلیل بر روي آن صورت گرفت. نتایج نشان دادهاي آماري  روش

بندي روند دماي  پهنههاي مختلف داراي روند متفاوتی هستند. و با توجه به روش  خاك با روش کندال تائو بی در ایستگاه

متري  سانتی 5شوند. یعنی در عمق  معنی بیشتري می متري داراي روند بی سانتی 100تا   5به ترتیب از عمق خاك 

رسد. روند  متري کمتر و به یک ایستگاه می سانتی 100داري دارند بیشتر و در عمق  هایی که روند معنی تعداد ایستگاه

) و دو ایستگاه غیرساحلی (میناب، رودان)، جاسک، الوان، سیري و ابوموسی ساحلی( چهار ایستگاه بارش ساالنه در 

اي ساحلی و ه عموم ایستگاهروند دماي هوا در  همچنیناند.  ها فاقد معنی داراي روند کاهشی و در سایر ایستگاه

  غیرساحلی داراي روند افزایشی است. 

  .اي خاك، استان هرمزگانگرمایش جهانی، روند، دماي هوا، دمکلمات کلیدي: 

  مقدمه

 درجه 7/0 گذشته سال 100 در زمین سطح دماي. ایم بوده مواجه آن با گذشته قرن طی که است واقعیتی زمین کره گرمایش

 گازهاي افزایش ).pittock ،2003( باشد می اتمسفر در اي گلخانه گازهاي افزایش آن علت که است یافته افزایش سانتیگراد

 مهمترین جمله از )2011 همکاران، و پرور سبزي( است داده قرار تأثیر تحت را اقلیم هاي جنبه تمام اتمسفر رد اي گلخانه

 از یکی خود نوبه به نیز خاك دماي. هواست دماي هستند اي گلخانه گازهاي تأثیر تحت زمین جو در که اقلیمی پارامترهاي

 تالطم متوسط ي درجه بیانگر خاك، متوسط دماي. است دهش گرفته نظر در مهم و حساس هوایی و آب پارامترهاي

 زمان، طول در دما تغییرات. باشد می خاك در شده ذخیره گرماي متوسط میزان بیانگر دیگر عبارت به یا آن، هاي مولکول

:  شود می تجمن پدیده دو از خاك دماي معین اي لحظه در. نماید می منعکس را خارج محیط و خاك بین انرژي تبادالت بیالن

 خواص به آنها شدت که دما انتقال هاي فرایند از دیگر طرف از و) اطراف هواي(  خارج محیط با دمایی تبادالت طرفی از

 در دما این توزیع کننده تعیین توازن، در خاك دماي و متغیرند زمان و مکان طول در خواص این .دارد بستگی خاك حرارتی

  .)1374 شاهی، باشد(غازان می خاك

توان به محققینی مانند  مطالعات معتددي در زمینه بررسی روند دماي هوا و تاثیر آن بر دماي خاك ارائه گردیده است که می

)، 1394پور و همکاران( )،کرم1392)، اسدي و همکاران(1389پرورو و همکاران ( )؛ سبزي1387نجفی مود و همکاران (

)، کوئین و 2008)، گهریک و همکاران(1982)، باگز(1964اران()، اسمیت و همک1395( فرد محمدي و فروزان

 برآورد منظور ) به1387مود و همکاران ( نجفی)، 2016یر (پ بذرافشان و دهقان)، 2015)، اسویلیچ و وچتیک(2011همکاران(
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 هاي رستانسطح شه در خاك مختلف اعماق و هوا حرارت درجه بین منطقی و ساده رابطه یک ارایه و خاك یخبندان عمق

 هاي ایستگاه از خاك اعماق مختلف و هوا حرارت درجه شده آوري جمع هاي داده روي بر اي مطالعه رضوي خراسان استان

 عمق هر ازاي به دوم درجه ي معادله یک ي ارایه به مطالعه منجر این از حاصل نتایج. استان انجام دادند هواشناسی مختلف

هاي فنالندي و نروژي به ترتیب برآورد بهتري نسبت به روش استاندارد  مق یخبندان روشگردید و همچنین در برآورد ع خاك

) به برآورد میانگین روزانه دماي خاك در چهار نمونه اقلیمی ایران در یک 1389پرور و همکاران( (آمریکایی) ارایه دادند. سبزي

ر ابتدا دماي خاك در چهار اقلیم مورد بررسی قرار گرفت و ساله با استفاده از فاکتورهاي آب و هواشناسی پرداخت. د 10دوره 

پس از تعیین متغیرهاي موثر بر آن، در هر چهار اقلیم مورد مطالعه، روابط تجربی براي برآورد دماي خاك با استفاده از 

اشناسی تابع اقلیم متغیرهاي هواشناسی ارایه گردید. نتایج نشان داد، دامنه حساسیت دماي خاك به هر یک از متغیرهاي هو

) با 1392کند. اسدي و همکاران ( منطقه است، به طوري که روابط همبستگی چندگانه به دست آمده این موضوع را تایید می

ساله به بررسی روند تغییرات دماي اعماق مختلف  18کندال در ایستگاه سینوپتیک گرگان با دوره آماري -استفاده از آمون من

نشان داد که در شش ماه اول سال دماي خاك در تمام اعماق روند صعودي دارد ولی در شش ماه دوم خاك پرداخت. نتایج 

پور و  باشد. کرم توان نتیجه گرفت که در گرگان فصول گرم سال در حال گرم شدن می هیچگونه روندي مشاهده نشده، پس می

 دماي آباد به این نتیجه رسیدند که تغییرات ه خرم) در بررسی روند تغییرات دماي اعماق خاك در ایستگا1394( همکاران

 نسبت خاك دماي یابد. تغییرات می کاهش خاك، عمق افزایش با و کند می خاصی تبعیت نوسان از سطحی هاي الیه در خاك

 هاي لفهمو تمام در روند این. یابد می تغییرات دما کاهش دامنۀ شود، می بیشتر خاك عمق چه و هر بوده شکل موجی زمان، به

 .هماهنگ است خورشیدي انرژي نوسان با سطحی در بخش هاي خاك دماي نوسان. است مشاهده قابل مورد بررسی دمایی

 در ساله 14 آماري دوره طول در خاك مختلف هاي عمق حرارت درجه تغییرات روند بررسی به) 1395( فرد فروزان و محمدي

 نتایج. گردید استفاده کندال-من ناپارامتریک آزمون از روند، تعیین و کارسازيآش جهت. اند پرداخته ایران اقلیمی نمونه چند

 درجه همچنین و باشند نمی یکسانی روند داراي مختلف هاي مکان در و خاك مختلف هاي عمق در حرارت درجه که داد نشان

) 1964اسمیت و همکاران( .ندکن نمی پیروي مشابهی روند از عمقی و سطحی الیه دو در هوا حرارت درجه و خاك حرارت

هاي متفاوت جغرافیایی انجام داده و  ي درجه حرارت خاك براي نقاط مختلف و عرض مطالعاتی بر روي تغییرات روزانه و ساالنه

به این نتیجه رسیدند که، در مناطق معتدل، نوسان فصلی با ساالنه دماي خاك در اعماق بیش از شش تا هشت متري ناچیز 

کند. در مناطق استوایی نوسان دما فقط تا عمق یک متري قابل توجه  تر ثابت مانده و تغییري نمی در اعماق پایینبوده اما، 

) در مقاله خود سعی کرد نقشه خاك استرالیا را به منظور 1982باگز(یابد.  است و از سطح به عمق خاك دما کاهش می

هاي زیرزمینی در استرالیا هواداران زیادي پیدا کرده  ه اینکه ساخت خانهبینی توزیع دماي زمین تهیه نماید. وي با توجه ب پیش

هاي  ها در دسترس نبود اقدام به تهیه داده بود و در ضمن آمار درجه حرارت زمین براي مکانیابی مناسب این گونه ساختمان

ها، نقشه  ده بودند و با استفاده از آن دادهایالت استرالیا پراکن 5مکان نمونه نمود که در  20مدت درجه حرارت زمین از  طوالنی

ي حرارت هوا به  ) با استفاده از مدل انتقال درجه2008گهریک و همکاران( همدماي خاك را در اعماق مختلف ترسیم نمود.

ي آلپ سوئیس برآورد نمودند. آنها به دلیل در دسترس نبودن  هاي حرارتی حد رویش درختان را در منطقه خاك، شاخص

ي  ي حرارت روزانه ي هوا، متوسط درجه ي حرارت روزانه هاي خاك از مدل استفاده کردند. این مدل با استفاده از درجه هداد

) به بررسی 2011کنند. کوئین و همکاران( بینی می متري از سطح زمین) را پیش سانتی 10ي گیاه (عمق  ي ریشه محدوده

دار براي درجه حرارت  ر اقلیم در کانادا پرداختند. آنها یک روند صعودي معنیروند تغییرات درجه حرارت خاك ارتباط با تغیی

) به بررسی تغییرات فصلی و ساالنه درجه حرارت 2015هاي بهار و تابستان مشاهده نمودند. اسویلیچ و وچتیک( خاك در فصل

ند. نتایج نشان داد که در نواحی کندال و آزمون سنس پرداخت هاي مختلف خاك در کرواسی با استفاده از آزمون من عمق

یر پ نتایج بذرافشان و دهقانشرقی و ساحلی درجه حرارت الیه سطحی بویژه در فصول بهار و تابستان افزایش یافته است. 
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) نشان داد، میزان همبستگی بین دماي خاك و دماي هوا با افزایش عمق کاهش یافته و بیشترین همبستگی بین 2016(

  هد.د ماهه رخ می 3خاك، در مقیاس زمانی خشکسالی و دماي 

و ارتباط آن با روند دماي دماي خاك در اعماق مختلف روند دهد که مطالعات اندکی بر روي  با بررسی مطالعات فوق، نشان می

 در ایران صورت گرفته است. و با توجه به اهمیت گرمایش جهانی، در این پژوهش به تحلیل روند دماي خاك در اعماقهوا 

  پردازیم. مختلف و بررسی تحلیل روند دماي هوا در استان هرمزگان و بررسی ارتباط بین آنها می

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه 1- 2

درجه  28دقیقه تا  23درجه و  25کیلومتر مربع در ناحیه جنوبی ایران بین  868475استان هرمزگان با مساحتی در حدود 

مهنی و بذرافشان، ( دقیقه طول شرقی واقع شده است 15درجه و  59دقیقه تا  41درجه و  52دقیقه عرض شمالی و  57و 

2017(.   

  
  هاي سینوپتیک موقعیت ایستگاه -1شکل 

  ها  داده 2- 2

ایستگاه  15در این تحقیق جهت بررسی روابط دماهاي سطح زمین و اعماق مختلف خاك در استان هرمزگان از آمار 

هاي مورد مطالعه را  مشخصات ایستگاه 1ها و جدول  موقعیت ایستگاه 1ان استفاده گردید. شکل سینوپتیک استان هرمزگ

  دهد.  نشان می

  مشخصات ایستگاه هاي مورد مطالعه -1جدول 

متوسط دماي   عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نوع ایستگاه  نام ایستگاه

ساالنه هوا (درجه 

  سانتیگراد)

  ابوموسی
  98/27  25°  47´  60´´  54°  49´  48´´  ساحلی

  32/28  27°  12´  36´´  56°  21´  36´´  دستی  بستک

  50/27  27°  44´  60´´  57°  53´  60´´  کوهستانی  بشاگرد

  64/26  27°  12´  36´´  56°  21´  36´´  دشتی  بندرعباس

  30/29  27°  11´  60´´  53°  1´  48´´  دشتی  پارسیان

  34/27  25°  37´  48´´  57°  45´  36´´  ساحلی  جاسک

  67/25  28°  18´  36´´  55°  54´  36´´  کوهستانی  آباد حاجی

  32/29  26°  56´  24´´  55°  34´  48´´  دشتی  خمیر

  54/29  27°  27´  36´´  57°  10´  48´´  دشتی  رودان

  08/28  25°  52´  48´´  54°  28´  48´´  ساحلی  سیري
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  10  26°  56´  60´´  56°  15´  36´´  ساحلی  قشم

  77/26  26°  29´  60´´  53°  58´  48´´  ساحلی  کیش

  79/27  26°  47´  60´´  53°  22´  48´´  ساحلی  الوان

  65/27  26°  29´  60´´  54°  49´  48´´  دشتی  بندرلنگه

  46/28  27°  5´  60´´  57°   4´  دشتی  میناب

  

ایستگاه  15متري از  سانتی 100و  50، 30، 20، 10، 5هاي دماي خاك در اعماق مختلف  هاي ماهانه دماي هوا و داده داده

  در سطح استان در یک دوره آماري  ساله از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید.

 روش 3- 2

  بی تائو - همبستگی ناپارامتري گندالروش  1- 3- 2

تا  -1این ضریب همواره بین  رود. دامنه اي بکار می اي کندال براي تعیین همبستگی بین دو متغیر رتبه ضریب همبستگی رتبه 

کند که افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر همراه است.  کند. این ضریب مشخص می + تغییر می1

  باشد: زیر می 1 رابطه آن بصورت رابطه
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 تائو، ضریب همبستگی کندالSها و  مجموع تفاوت رتبهNباشد. براي آزمون ضریب همبستگی  ها می تعداد مشاهده
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  تحلیل رگرسیون 2- 3- 2

هاي هواشناسی در  ها باید براي آن وجود داشته باشد. داده این روش، یک آزمون پارامتري است که فرض نرمال بودن داده 

دست  شوند. یک رابطه رگرسیون خطی ساده براي به وسیله استفاده از روش میانگین متحرك، خطی می یل رگرسیون بهتحل

شود. در این روش، رابطه بین متغیرهاي به صورت تابعی از متغیر وابسته که تغییرات  ها انتخاب می آوردن روند درازمدت داده

  )2015بذرافشان و همکاران، شود( میکنند، مشخص  بینی می متغیرهاي مستقل را پیش

  باشد؛     صورت رابطه زیر می شود؛ که به ها انتخاب می دست آوردن روند درازمدت داده رابطه رگرسیون خطی ساده براي به

Y  ) 1رابطه  a bX   

ترین مربعات محاسبه  : ضریب رگرسیونی هستند که با استفاده از روش کمbوaزمان و  :X: متغیر جوي،Yکه در آن،

2nبا درجه Tدست آوردن مقدار  شوند. با به می  شود:  یون آزمون میداري شیب رگرس با استفاده از رابطه معنی  

  ) 2رابطه 

x

b
T

MSE

SS

  

  شود:  به صورت زیر محاسبه میxSS: میانگین مربعات خطا و MSEکه در آن،

2  ) 3رابطه 

1

( )
n

x i
i

SS x x
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

                 

باشد. اگر  میانگین متغیر مورد نظر می : xمتغیر مورد نظر و : jxکه در آن،
2

2

a
n

t T

 دار  شود شیب رگرسیون معنی

دهنده وجود روند  داري مخالف صفر، نشان طور معنی بهbباشد) و شیب  برابر صفر میb: شیب 0Hشود(پذیرش فرض نمی

  ).2010خانی، ( قهرمان و قرهاست 

  

  کندال: –تحلیل من  3- 3- 2

در   ) تکامل تکامل یافت. این روش به طور گسترده1975) ارائه و سپس توسط کندال(1945این آزمون ابتدا توسط من( 

شود. از  هاي زمانی محسوب می هاي مهم براي آزمون روند سري د. یکی از روشمباحث هیدرولوژیکی و هواشناسی کاربرد دار

)، فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم 1387حجام و همکاران،باشد( مزایاي این روش اثرپذیري کم از مقادیر حدي می

در سري داده ها می باشد. مراحل ها داللت دارد و پذیرش فرض یک و رد فرض دال بر وجود روند  وجود روند در سري داده

  ): 2010و همکاران،Karpouzosباشد( محاسبه آماره این آزمون به شرح زیر می

به شرح  sو استخراج پارامتر  sign functionتک مشاهدات با همدیگر و اعمال تابع عالمت  الف) محاسبه اختالف بین تک

  است:  1رابطه 

1  )1رابطه

1 1

sgn( )
n n

j k
k j k

s x x


  

    

  

           

قابل محاسبه  2 باشد و تابع عالمت نیز به شرح رابطه ام  میkام و iهاي  دادهkx ،ixي تعداد مشاهدات سرnکه 

  باشد: می

1    )     2رابطه  ( ) 0

sgn( ) 0 ( ) 0

1 ( ) 0

j k

j k

j k

if x x

x if x x

if x x

  


  

  

  

  باشد: 10کوچکتر از n، اگر  4یا  3ب) محاسبه واریانس براساس یکی از روابط

)  )   3رابطه 1) (2 5)
var( )

18

n n n
s

 
  

  باشد: 10بزرگتر از  nاگر

  )   4رابطه   

1

( 1) (2 5) ( 1)(2 5)

var( )
18

m

i

n n n t t t

s 

   




  

nها،  تعداد مشاهدات سريmهاي که داده مشابه دارند و  تعداد گرهi هاي که ارزش یکسانی دارند. فراوانی داده  

  : 6یا  5براساس یکی از روابط  zج) استخراج آماره 

1  )5رابطه 
0

var( )
0

1
0

var( )

s
x if s

s
z if s

s
x if s

s


 

 
  

  

  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 

 

6  

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  شود که رابطه زیر برقرار باشد. ها، فرض صفر در حالتی پذیرفته می د) در یک آزمون دو دامنه براي بررسی روند داده   

  )    6رابطه 
/2az z  

 aداري  آماره توزیع نرمال استاندارد در سطح معنی azشود.  میداري است که براي آزمون در نظر گرفته  سطح معنی aکه 

/باشد که با توجه به دو دامنه بودن آزمون،  می 2a  استفاده شده است. در صورتی کهz ري آماره  مثبت باشد روند س

  شود. ها صعودي و در صورت منفی بودن آن روند نزولی در نظر گرفته می داده

  

  کریجینگ معمولی براي میانیابیروش هاي  4- 3- 2

گیري متحرك وزنی مقادیر در  ترین نوع کریجینگ است که با استفاده از یک میانگین ) متداولOKکریجینگ معمولی (

  زند، یعنی:  برداري نشده را تخمین می ص، مقادیر نقاط نمونههاي مشخ موقعیت

)0که در آن  )Z x زده شده مقدار تخمینZ  0در موقعیت نامشخصx ،i همیت نسبت داده شده به متغیر وزن یا ا

Z ي در نقطهix وN بایست برابر واحد  هاي اختصاص یافته به مقادیر معلوم می تعداد مشاهدات است. حاصل جمع وزن

  گردد. 

  نتایج

  و دماي خاك در اعماق مختلفهمبستگی بین دماي هوا نتایج حاصل از  1- 4

ش)، ایستگاه ك در سه نمونه ایستگاه ساحلی (کیتحلیل رگرسیون بین دماي هوا و دماي خاك در اعماق مختلف خا

براساس نتایج بدست آمده، میزان همبستگی بین دماي خاك و  ارائه گردید. 2غیرساحلی (بندرعباس و حاجی آباد)  در جدول 

همچنین روند شیب افزایش دما نیز در اعماق سطحی ابد. ی ها با افزایش عمق خاك، کاهش می اهدماي هوا در تمامی ایستگ

بیشتر از اعماق زیرین خاك است. بدین معنی که سطوح سطحی خاك داراي حساسیت بیشتري نسبت به نوسانات حرارتی 

باد) میزان همبستگی با شیب شدیدي آ اجیبا افزایش فاصله از ساحل به مناطق کوهستانی (حهوا هستند. از سوي دیگر، شیب 

  ابد.ی کاهش می

با توجه به نتایج، ضریب همبستگی  هد.د ضریب همبستگی کندال تائو بی بین دماي هوا و دماي خاك را نشان می 3ل جدو

مبستگی هاي مختلف داراي ضرایب متفاوتی هستند. ضریب ه ه بین دماي هوا و دماي خاك با روش کندال تائو بی در ایستگا

سانتی خاك داراي روند کاهشی  100تا  5آباد و پارسیان در اعماق  هاي بستک، رودان، حاجی کندال تائو بی در ایستگاه

سانتی روند افزایشی و در  30تا  5هاي  هاي ابوموسی، سیري و لنگه در عمق . این ضریب در ایستگاهها  باشند. این ایستگاه می

سانتی افزایشی و  10و  5هاي قشم، بندرعباس و خمیر در عمق  کاهشی دارند. در ایستگاه سانتی روند 100و  50عمق هاي 

 30سانتی روند افزایشی و عمق  20تا  5باشند. در ایستگاه الوان در عمق  سانتی داراي روند کاهشی می 100تا  20هاي  عمق

سانتی رو به  30سانتی رو به افزایش، عمق  20 تا 5باشند. در ایستگاه کیش عمق  سانتی یک روند کاهشی دارا می 100تا 

 30تا  5باشد. در ایستگاه جاسک این ضریب در عمق  سانتی رو به کاهش می 100سانتی افزایش و در عمق  50کاهش، عمق 

سانتی یک روند افزایشی دارد ودر ایستگاه میناب  100سانتی یک روند کاهشی و در عمق  50سانتی یک روند افزایشی، عمق 

سانتی روند رو به کاهش دارا  100تا  30سانتی روند افزایشی و در عمق  20سانتی روند کاهشی، در عمق  10و  5در عمق 

  می باشد.

  تحلیل رگرسیون بین دماي هوا و دماي خاكنتایج حاصل از  -2 دولج

  آباد حاجی  عباس بندر  کیش   نام ایستگاه              

  )3رابطه

  
0

1

( ) ( )
N

i i
i

Z x Z x
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

              )cm( عمق خاك

5  
  

1.4162 8.2985xY    

2 0.9798R  

1.1329 0.0411xY    

2 0.9846R   

1.139 2.7112xY    

2 0.9766R   

10  1.3356 6.7365xY    

2 0.9822R  

1.0943 0.4503xY    

2 0.9826R   

1.0902 2.0467xY    

2 0.976R   

20  1.2682 5.3706xY    

2 0.9839R   

1.052 1.3918xY    

2 0.978R   

0.9666 0.5157xY    

2 0.9672R   

30  1.2693 5.4185xY    

2 0.9822R   

0.9712 3.4858xY    

2 0.9644R   

0.8604 3.2975xY    

2 0.9477R   

50  1.1771 2.7103xY    

2 0.985R   

0.8761 6.776xY    

2 0.9257R   

0.7347 6.6138xY    

2 0.8994R  

100  0.8378 6.6864xY    

2 0.9001R  

0.6762 12.379xY    

2 0.8095R   

0.4668 15.039xY    

2 0.5622R  

  هوا و دماي خاك در اعماق مختلف با استفاده از روش کندال تائو بیضریب همبستگی بین دماي  -3جدول 

         )cm( عمق خاك    

  ایستگاه
5  10  20  30  50  100  

  /.766  /.899  /.908  /.901  /.891  /.863  ابوموسی

  /.684  /.798  /.852  /.874  /.890  /.890  بندرعباس

  /.740  /.872  /.907  /.932  /.939  /.922  بشاگرد

  /.698  /.822  /.840  /.865  /.895  /.914  بستک

  /.540  /.755  /.804  /.849  /.875  /.883  آباد  حاجی

  /.724  /.814  /.832  /.830  /.824  /.815  جاسک

  /.762  /.846  /.899  /.926  /.928  /.925  خمیر

  /.778  /.918  /.915  /.922  /.911  /.892  کیش

  /.668  /.837  /.868  /.885  /.873  /.856  الوان

  /.748  /.873  /.886  /.884  /.878  /.859  لنگه

  /.690  /.797  /.821  /.824  /.815  /.852  میناب

  /.710  /.835  /.872  /.880  /.911  /.923  پارسیان

  /.744  /.855  /.901  /.919  /.926  /.914  قشم

  /.693  /.799  /.825  /.840  /.871  /.881  رودان

  /.780  /.898  /.912  /.904  /.876  /.868  سیري

  تایج تحلیل روند ن 2- 4

داري و  داراي روند معنی ساحلی شرقی و غربیهاي  ایستگاهبرخی سانتی در  5روند دماي خاك در عمق ،  2با توجه به شکل 

 50و  30و در عمق  شرقی (بشاگرد و جاسک)هاي  سانتی در ایستگاه 20و  10باشد. در عمق  در سایر نقاط فاقد معنی می

داري  جاسک داراي روند معنی  سانتی در ایستگاه 100کیش و در نهایت در عمق جزیره و  یشرقهاي  سانتی در ایستگاه

آباد، لنگه، خمیر و میناب در تمامی اعماق خاك فاقد روند  باشد و ایستگاه هاي سیري، قشم، بستک، رودان، حاجی می

دهند.  وند قویتري از افزایش دما را نشان میهاي شرقی استان و جزایر ر با افزایش عمق خاك، ایستگاه داري می باشند. معنی

  نند. ک اري پیروي نمید هاي مرتفع و دور از ساحل نیز از روند معنی ایستگاه
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

، بطوریکه استه  ایستگاهار دماي هوا در تمامی د نشان از افزایش معنی )3اي فوق (شکل ه در بررسی روند دماي هوا در ایستگاه

هاي جاسک، لنگه، کیش،  ه در ایستگاهک ی و جزایر قویتر از نقاط غیرساحلی است. بطوريروند افزایش دما در نقاط ساحل

هاي بشاگرد، خمیر و الوان نیز روند  باشند و در ایستگاه  درصد می 99داري در سطح اطمینان  سیري و ابوموسی روند معنی

آباد، بندرعباس، بستک و پارسیان روند  جیهاي میناب، رودان، حا درصدي و در ایستگاه 95داري در سطح اطمینان  معنی

  باشند. درصد می  90 اعتماد داري در سطح معنی

  

    

    

    

  متري سانتی 10  متري سانتی 5

  متري سانتی 30  متري سانتی 20

  متري سانتی 100  متري سانتی 50
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

راهنما

روند دماي سطح خاك

بی معنی

 درصد90روند افزایشی در سطح اطمینان 

 درصد95روند افزایشی در سطح اطمینان 

  درصد99روند افزایشی در سطح اطمینان 

 

  بررسی روند دماي سطح خاك در اعماق مختلف خاك -2شکل 

  

  
  ایستگاه مورد مطالعه 15بررسی روند دماي ماهانه هوا در  -3شکل 

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي مورد مطالعه نشان داد  هاي مختلف خاك در ایستگاه از بررسی روند تغییرات ساالنه درجه حرارت عمق دست آمده نتایج به

اي ه دماي خاك در ایستگاههاي مختلف از روند یکسانی برخوردار نیستند.  که درجه حرارت در اعماق مختلف خاك و در مکان

اي ساحلی مهمترین ه  ي کوهستانی دارد، بدین معنی که در ایستگاهاه ساحلی همبستگی باالتري با دماي هوا نسبت به ایستگاه

هاي کوهستانی و دشتی عوامل مداخله گر دیگري مانند  عامل اثرگذار بر دماي خاك، دماي هواست در حالیکه در ایستگاه

  واند بر دماي خاك موثر باشد.ت پوشش گیاهی، کاربري اراضی، سطح ایستابی و ..... می

هاي ساحلی ،دشتی و کوهستانی داراي روند افزایشی است این در  روند نشان داد، دماي هوا در تمامی ایستگاهنتایج تحلیل 

اي بخش غربی و ه  ند. عموما روند معنی دار در ایستگاهک حالی است که در مورد دماي خاك در اعماق مختلف صدق نمی

اري دماي خاك کاسته د با افزایش عمق از روند معنی شرقی خلیج فارس و در اعماق کم داراي روند معنی دار است و

ود، به همان نسبت نیز روند دماي ش به همین ترتیب که میزان همبستگی دماي هوا با دماي اعماق خاك کاسته میشود. می

نیز تائید ) در ایستگاه بندرعباس 2016یر (پ هوا و دماي خاك با هم همخوانی ندارد. نتایج محققینی چون بذرافشان و دهقان

کننده این مطلب است. باالبودن سطح ایستابی در مناطق ساحلی و دشتی هرمزگان نیز بر دماي خاك در اعماق مختلف 

  تاثیرگذار بوده و شاید یکی از مهمترین دالیل عم انطباق روند دماي هوا با دماي خاك باشد.

بر دماي خاك در مناطق مختلف است اما عوامل مخل  در نهایت، نتایج تحقیق فوق اثبات کننده رابطه مستقیم دماي هوا

  ود در ادامه تحقیق فوق به بررسی عوامل فوق پرداخته شود.ش دیگري نیز وجود دارد، که پیشنهاد می

  منابع
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 
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