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  135-151 ، صفحات1388 زمستان 30 ة، شمار14، سال )دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهنشريه
  

  5/11/87: تاريخ دريافت
  31/3/88 :تاريخ پذيرش نهايي

  
  

 جنگليهاي جنگلي و غير تطبيقي عناصر مختلف دمايي در محيطةمطالع
شناسي دانشگاه  ايستگاه كليماتولوژي و ايستگاه تحقيقاتي پارك گياهدر

  تهران
 

 

   1مسعود عبداللهي
 2سعيد خضري

  3شهرام روستايي
  چكيده 

دماي خشك، دماي تر، دماي ( بررسي عناصر مختلف دمايي براي ،در پژوهش حاضر
 تطبيقي دو محيط ةو شناخت تفاوت و تغييرات آنها به مطالع) حداقل، دماي حداكثر

باني عناصر مختلف دمايي  راستا به ديدهدر اين. ه استجنگلي و غيرجنگلي پرداخته شد
و ايستگاه تحقيقاتي پارك گياهشناسي ) شناسي استاندارداقليم(كليماتولوژي در دو ايستگاه 

ها در سه ارتفاع بانيديده. اقدام شده استپرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران 
 به وقت محلي 18:30 و 12:30، 06:30متري و در ساعات  سانتي5 و 130، 170متناظر 

نتايج نشان داد كه متوسط دماي خشك و دماي حداكثر در محيط جنگلي . انجام پذيرفت
متري جنگل  سانتي5ها در ارتفاع نسبت به محيط غيرجنگلي كمتر بوده و بيشترين تفاوت

 18:30 در ساعت C ْ2/4 و 12:30 در ساعت Cْ 6/4مشاهده شده كه به ترتيب به ميزان 
اما متوسط دماي حداقل در محيط جنگلي بيشتر از محيط غيرجنگلي بوده و . ده استبو

 06:30متري در ساعت  سانتي170بيشترين تفاوت مشاهده شده در متوسط آن در ارتفاع 
هاي مختلف بانينتايج در مورد دماي تر در ارتفاعات و ديده.  بوده استC ْ3/0و به ميزان 

  .توان در مورد آن اظهارنظر نمودا نميروند ثابتي نشان نداد لذ
  

                                                 
  .Email: masoud.abdolahi@gmail.com                           .مدرس گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه كردستانـ ١
 Email: s_khezri@yahoo.com .                                     .استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه كردستانـ 2
 .Email: roostaei@tabrizu.ac.ir                                           .دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريزـ 3
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ستگاه ـيرجنگلي، ايـگلي و غـهاي جنحيطـيي، متلف دماخـاصر مـنع: واژگان كليدي
  .، ايستگاه پارك گياهشناسيكليماتولوژي

   مقدمه

هاي غذايي و شرايط فيزيكي رشد و نمو گياهان و درختان عالوه بر اتكا به نياز
. ترين آنها دماي محيط استباشد كه مهمحيطي ميو شيميايي خاك، تابع شرايط م

 آب و هوايي در كشاورزي و منابع طبيعي عناصرترين دما يكي از شناخته شده
 روي گياهان و  برآب و هوا نه تنها. شوداحساس مياست كه با گرما يا سرما 

ها ها و باكتريروي موجودات زنده مانند حيوانات، حشرات، قارچبر درختان، بلكه 
، 1386نصوحي، (گذارد كه به نحوي بر گياهان و درختان تاثيرگذار هستند اثر مي

به محض اينكه انسان در روزي تابستاني با آسمان صاف قدم به درون  ).19ص
هوا سردتر و . كندگذارد، تغيير آب  هوا را به طور محسوس احساس ميجنگل مي
 متري از 2 ارتفاع. گل استتر از محيط خارج جنتر و تحرك آن ضعيفمرطوب

شناسي و شود در كشاورزي، هيدرولوژي، خاك مرزي ناميده ميةسطح زمين كه الي
) بيوسفر(بوم شناسي حائز اهميت بوده و محيط اصلي زندگي گياه، انسان و حيوان 

لذا در پژوهش حاضر به مطالعه ). 141، ص1380كاوياني، (دهد را تشكيل مي
در اين اليه و ) خشك، دماي تر، دماي حداقل، دماي حداكثردماي (تغييرات دمايي 
متري از سطح زمين در دو ايستگاه هواشناسي  سانتي5 و 130، 170در سه ارتفاع 

واقع در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران كه معرف دو محيط 
  .  پرداخته شده است،جنگلي و غيرجنگلي بوده
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ينه در جهان انجام گرفته اما در ايران كمتر به آن مطالعات متعددي در اين زم
 عناصرنتايج اين مطالعات حاكي از وجود اختالف در . پرداخته شده است
نشان  )1995 (1گوستاوسون. استهاي جنگلي و غيرجنگلي هواشناسي در محيط

هاي صاف اختالف دمايي بين مناطق جنگلي و غيرجنگلي  كه در خالل شبداد
 در حالي ؛اي كه در مناطق جنگلي دماي هوا كمتر استگونهه   ب،ابديافزايش  مي

هاي طول موج بلند زميني در زير كه انتظار مي رود به علت محبوس ماندن تابش
جيگير و .  جنگلي، اين مناطق در طول شب دماهاي بيشتري داشته باشند2كانوپي

 )1995 (وستاوسوندر هر حال گ. اين فرضيه را اثبات كردند) 1995 (3همكاران
اي در ايجاد چنين ، نقش عمده4نشان داد كه فاكتورهاي ديگري همچون بادشكن

او پيشنهاد كرد كه براي درك . اختالف دمايي بين مناطق جنگلي و غيرجنگلي دارند
جارويز . كامل الگوي دمايي در مناطق ديگر بايستي مطالعات بيشتري صورت گيرد

هاي اقليمي جنگل صنوبر پرداختند و به اين  ويژگيبه بررسي) 1976 (5و همكاران
نتيجه رسيدند كه حداكثر مقادير دما و رطوبت روزانه در ارتفاعي از جنگل مشاهده 

   .شود كه از حداكثر تراكم شاخ و برگ برخوردار استمي

ناطق ـاف، مـهاي صبـمول در شـطور معه شان داده است كه بـمطالعات ن
اي بر روي تنش سرمايي در در مطالعه.  مناطق جنگلي هستندتر ازجنگلي خنكغير

نشان دادند كه دماي حداقل ) 1982 (6جنگلي از درختان اكاليپتوس، نونز و سندر
هاي  بيشتر از مناطق غيرجنگلي است و اين مقدار در جنگلc ْ28/1 ةبه انداز

                                                 
١- Gustavsson 

اج پوششت -2  
٣- Geiger et al. 

  .)Maruyama, 2008(شود  هر مانعي كه موجب كاهش سرعت باد غالب گردد، بادشكن ناميده ميـ4
٥- Jarvis et al. 
٦- Nunez and Sander 
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نگل وي دمايي يك ج الگة به مطالع)1998 (1بلينو. رسد نيز ميc ْ88/2متراكم تر به 
اين مطالعه نشان داد كه دماي هوا .  آبريز پرداختدر ارتباط با توپوگرافي و حوضة

  .  بيشتر از مناطقي است كه درختان آن قطع شده استc ْ68/4در جنگل 

رغم انجام مطالعات متعدد در مورد دماي هوا در مناطق جنگلي و مناطقي علي
 دماي هوا در جنگل ة به مقايساتي كه منحصراًكه درختان آن قطع شده است، مطالع

 شرايط )1971 (2رينور.  نادر است،و مناطق باز و وسيع اطراف آن پرداخته باشد
او دريافت . گيري و با هم مقايسه نموديك محيط جنگلي و يك محيط باز را اندازه

  درختتاجكه در خالل شرايط پايداري هوا، دماي هوا در جنگل بيشتر و تا ارتفاع 
 به مطالعه و تعريف مدل فراواني توزيع )1989 (3هالبو و لووال. استيكنواخت 

نتايج آنها نشان داد كه . مكاني دماي هوا در كف جنگل و محيط هاي باز پرداختند
معموال دماي هوا در كف جنگل بيشتر و تغييرات مكاني آن كمتر از محيط هاي باز 

  .است

 بر روي دماي حداقل و نيمرخ دمايي در مناطق اي در مطالعه)1982 (4الگلين
هاي باز جنگلي به اين نتيجه رسيد كه دماي حداقل در كف جنگل كمتر از محيط

تواند به او چنين استدالل كرد كه دماهاي كمتر در كف جنگل مي. اطراف آن است
مشاهده ) 1993 (5گرانبرگ و همكاران. ها باشددليل كاهش تالطم در اين محيط

هاي صاف و دند كه ميزان تابش خالص در داخل جنگل درختان كاج در شبكر
آنها چنين استدالل كردند . تر از مناطقي است كه درختان آن قطع شده اندآرام منفي

                                                 
١- Blennow 
٢- Raynor 
٣- Holbo and Luvall 
٤- Laughlin 
٥- Granberg et al. 
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كه اين منفي تر بودن تابش خالص به دليل اثر آيروديناميكي جنگل بوده و اين اثر 
ر جنگل بيشتر و دماي هوا در ارتفاع شود كه دماهاي سطحي دآيروديناميكي باعث مي

، 1 منظور از تابش خالص. متري در مقايسه با مناطق درختان قطع شده كمتر باشد5/1
هاي ورودي و خروجي به سطح است كه اگر جريان تابش تفاوت بين ميزان تايش

  .  )2008، 2فرانسيسكو(ورودي كمتر از خروجي باشد، تابش خالص منفي است 
  

 هامواد و روش

جهت نيل به اهداف پژوهش دو ايستگاه با شرايط محيطي متفاوت در : مواد) الف
  :اين دو ايستگاه عبارت بودند از. نظر گرفته شد

گروه مهندسي آبياري و آباداني ) شناسي استاندارداقليم( ايستگاه كليماتولوژي -1
. جنگلي بودپرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران كه معرف يك محيط غير

 47 درجه و 35 متر از سطح آزاد دريا در عرض جغرافيايي 1313اين ايستگاه با ارتفاع 
  . دقيقة شرقي قرار گرفته است59 درجه و 50دقيقه شمالي و طول جغرافياي 

جنگلي بوده و  كه معرف يك محيط شناسيپارك گياه ايستگاه تحقيقاتي -2
ديد و در ادامه از آن با عنوان ايستگاه  جهت انجام اين پژوهش احداث گرصرفاً

رزي  پرديس كشاوشناسيگياهاين ايستگاه در پارك . شود شناسي ياد ميپارك گياه
 متر از سطح آزاد دريا در عرض 1313، با ارتفاع و منابع طبيعي دانشگاه تهران

 درجه شرقي قرار 51  دقيقه شمالي و طول جغرافياي48 درجه و 35جغرافيايي 
  . استفاصله مستقيم بين دو ايستگاه يك كيلومتر  .دارد

                                                 
١- Net radiation 
٢- Francisco 
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 عدد دماسنج 6 عدد دماسنج تر، 6 عدد دماسنج معمولي، 6در اين پژوهش تعداد 
استفاده گرديد كه )  عدد دماسنج24در مجموع ( عدد دماسنج حداكثر 6حداقل، 

 ةكلي.  سانتيگراد بودندة درج1/0همگي ساخت شركت المبرخت آلمان و با دقت 
 با همكاري معاونت امور فني و استاندارد سازمان هواشناسي كشور در هااسنجدم

 ة عدد جعب3در هر ايستگاه  .  كاليبره گرديد1 دستگاه ترمومترونبا هفته 2مدت 
 سانتيمتري نصب و در هر 5 و 130، 170 در ارتفاعات 2اسكرين نوع انگليسي

حداقل و يك دماسنج اسكرين يك دماسنج خشك، يك دماسنج تر، يك دماسنج 
  .حداكثر مستقرگرديد

دماي خشك، دماي تر، دماي ( مختلف دمايي عناصرباني  ديده: هاروش) ب
 لغايت 86در دو ايستگاه مورد مطالعه از تاريخ اول مرداد ) حداكثر، دماي حداقل

 به وقت 15:00 و 09:00 و 03:00 هر روز سه مرتبه و در ساعات 86 شهريور 31
 روز انجام گرفت 62به مدت )  به وقت محلي18:30 و 12:30 و 06:30(گرينويچ 

در .  روز آبياري باراني در پارك گياهشناسي صورت پذيرفت15كه در اين مدت 
 Minitab14 و Excel 2007افزارهاي  نرم داده برداشت و با3924وهش جمعاً اين پژ

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  

  نتايج 
روز در ايستگاه پارك گياهشناسي آبياري باراني 15باني يده روز د62 از مجموع 

 ةفاصل( اندك بين دو ايستگاه ةاز نظر علم هواشناسي در فاصل. صورت پذيرفت
نبايد تفاوتي در عناصر دمايي بين دو ايستگاه وجود داشته ) مستقيم يك كيلومتر

                                                 
١- Termomotron 
٢- Stevenson screen 
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، 1387 ،داللهيعب(باشد اما در ساير مطالعات انجام گرفته در كنار پژوهش حاضر 
هاي زيادي بين عناصر متناظر در دو ايستگاه ، مشاهده گرديد كه تفاوت)68ص
ارك ـستگاه پـدر اي) اريـ روز آبي15(اري ـذف روزهاي آبيـبا ح. ود داردـوج
 رطوبت بر عناصر مختلف دمايي به حداقل رسانده شد و با فرض شناسي، تأثيرگياه

شناسي،  بدون آبياري در پارك گياهة روز47 ةثابت بودن شرايط رطوبتي در دور
باني به عنوان نمونه، سري زماني دماي خشك ديده. تجزيه و تحليل انجام پذيرفت

در . 1 نموده شده است1متري در دو ايستگاه در شكل  سانتي170شده در ارتفاع 
، 130، 5( تطبيقي عناصر مختلف دمايي در ارتفاعات نظير ة مقايس3 تا 1جداول 

همچنين تفاوت مشاهده شده در  . استدر دو ايستگاه آمده) متري سانتي170
باني در ارتفاعات نظير در ميانگين عناصر مختلف دمايي در ساعات مختلف ديده

  .  نشان داده شده است5 تا 2هاي دو ايستگاه در شكل

سري زماني دماي خشك در ارتفاع 170 سانتيمتري در ساعت 6:30 در دو 
ايستگاه كليماتولوژي و پارك گياهشناسي

12

14

16

18

20

22

24

26

28

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

روزهای هفته

ک
خش

ی 
دما

دماي خشك پارك در ساعت 6:30 دماي خشك ايستگاه در ساعت 6:30
  

  
                                                 

 در  متريسانتي 170با توجه به محدوديت حجمي مقاله فقط به رسم سري زماني دماي خشك در ارتفاع                ـ  1
 .68، ص1387 ،يعبدالله: براي اطالعات كامل رجوع شود به. گردد اكتفا مي18:30 و 12:30 ، 6:30ساعات 
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سري زماني دماي خشك در ارتفاع 170 سانتيمتري در ساعت 12:30 در دو 
ايستگاه كليماتولوژي و پارك گياهشناسي

23

25

27

29

31

33

35

37

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

روزهای هفته

ک
خش

ی 
دما

دماي خشك پارك در ساعت 12:30 دماي خشك ايستگاه در ساعت 12:30
 

  

سري زماني دماي خشك در ارتفاع 170 سانتيمتري در ساعت 18:30 در دو 
ايستگاه كليماتولوژي و پارك گياهشناسي

21

23

25

27

29

31

33

35

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

روزهای هفته

ک
خش

ی 
دما

دماي خشك پارك در ساعت 18:30 دماي خشك ايستگاه در ساعت 18:30
  

در  18:30 و 12:30 ، 6:30متري در ساعات  سانتي170سري زماني دماي خشك در ارتفاع ) 1(شكل 
  پژوهشةدو ايستگاه در دور

 
در  متري سانتي5نتايج مطالعة تطبيقي متوسط عناصر مختلف دمايي در ارتفاع ) 1(جدول 

  دورة پژوهش
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بانيارتفاع  ديده متري سانتي5   
بانيزمان ديده  06:30 12:30 18:30 

 عناصر
آماره           

 Min Max Meanايستگاه
تفاضل 

 Min Max Meanهايانگينم
تفاضل 
هاميانگين  Min Max Mean 

تفاضل 
هاميانگين  

2/140/27 كليماتولوژي  6/20  4/284/37  2/33  0/24  4/33  9/28 دماي  
ياهشناسيگ خشك  8/148/22  5/19  

1/1  
4/238/32  6/28  

6/4  
8/20  0/29  8/24  

1/4  

0/112/18 كليماتولوژي  3/15  4/162/21  0/19  4/15  4/19  6/17  دماي تر 
يشناساهيگ  6/128/18  2/16  

9/0-  
6/166/21  3/19  

3/0-  
4/16  8/20  9/18  

3/1-  

2/148/23 كليماتولوژي  7/18 دماي          
يشناساهيگ حداقل  6/148/21  9/18  

2/0-  
        

8/30         كليماتولوژي  7/38  4/35 دماي  
يشناساهيگ حداكثر          8/25  0/35  2/31  

2/4  

  
 متري در دورة پژوهش سانتي130نتايج مطالعة تطبيقي متوسط عناصر مختلف دمايي در ارتفاع ) 2(جدول 

بانيارتفاع  ديده يمتري سانت130   
بانيزمان ديده  06:30 12:30 18:30 

 عناصر
         آماره 

 Min Max Meanايستگاه
تفاضل 
 Min Max Meanهاميانگين

 تفاضل
هاميانگين  Min Max Mean 

تفاضل 
هاميانگين  

0/144/27 كليماتولوژي  9/20  0/27  2/36  0/32  0/25  8/33  8/29 دماي  
يشناساهيگ خشك  8/140/24  9/19  

1 
0/24  4/32  6/28  

4/3  
8/21  2/30  0/26  

8/3  

4/112/18 كليماتولوژي  7/15  4/16  6/21  2/19  6/15  6/20  5/18  دماي تر 
يشناساهيگ  6/120/18  0/16  

3/0-  
2/15  4/20  9/18  

3/0  
0/17  2/20  6/18  

1/0-  

0/142/24 كليماتولوژي  1/19 دماي          
يشناساهيگ حداقل     

1/0-  
        

4/29         كليماتولوژي  6/37  4/34 دماي  
يشناساهيگ حداكثر          2/26  0/34  6/30  

8/3  

  متري در دورة پژوهش سانتي170بيقي متوسط عناصر مختلف دمايي در ارتفاع نتايج مطالعة تط) 3(جدول 
بانيارتفاع  ديده يمتري سانت170   
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بانيزمان ديده  06:30 12:30 18:30 

  آماره          عناصر
 Min Max Meanايستگاه

تفاضل 
 Min Max Meanهاميانگين

تفاضل 
هاميانگين  Min Max Mean 

تفاضل 
هاميانگين  

8/136/27 كليماتولوژي  0/21  4/26  8/35  4/31  0/25  4/34  1/30 دماي  
يشناساهيگ خشك  0/154/24  2/20  

8/0  
7/23  1/33  1/29  

3/2  
0/22  4/30  3/26  

8/3  

2/112/19 كليماتولوژي  3/16  0/17  0/24  6/20  6/16  0/24  0/21  دماي تر 
يشناساهيگ  8/126/17  8/15  

5/0  
0/16  7/20  3/18  

3/2  
6/15  8/19  2/18  

8/2  

6/132/24 كليماتولوژي  0/19 دماي          
يشناساهيگ حداقل  6/146/23  3/19  

3/0-  
        

4/29         كليماتولوژي  0/38  4/34 دماي  
يشناساهيگ حداكثر          8/25  2/33  3/30  

1/4  

  :نتايج پژوهش نشان داد كه

ترين تفاوت در دماي خشك در دو محيط  به وقت محلي بيش06:30در ساعت 
اي كه متوسط گونه  به؛ سانتيمتري مشاهده گرديد5جنگلي، در ارتفاع جنگلي و غير

 كمتر از C ْ1/1ي در اين ارتفاع به ميزان شناساهيگدماي خشك در ايستگاه پارك 
  .متوسط آن در ارتفاع نظير در ايستگاه كليماتولوژي بود

 محلي بيشترين تفاوت در دماي خشك در دو محيط  به وقت12:30در ساعت 
اي كه گونه  به؛متري مشاهده گرديد سانتي5جنگلي، در ارتفاع جنگلي و غير

 C ْ6/4ي در اين ارتفاع به ميزان شناساهيگمتوسط دماي خشك در ايستگاه پارك 
  .كمتر از متوسط آن در ارتفاع نظير در ايستگاه كليماتولوژي بود

 به وقت محلي بيشترين تفاوت در دماي خشك در دو محيط 18:30در ساعت 
اي كه متوسط گونه  به؛ سانتيمتري مشاهده گرديد5جنگلي، در ارتفاع جنگلي و غير
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 كمتر از C ْ1/4ي در اين ارتفاع به ميزان اهشناسيگدماي خشك در ايستگاه پارك 
 .متوسط آن در ارتفاع نظير در ايستگاه كليماتولوژي بود

هاي مختلف نشان باني مورد دماي تر نتايج روند ثابتي در ارتفاعات و ديدهدر
متري در  سانتي5گردد در ارتفاع  مشاهده مي3 تا 1طور كه در جداول  همان. نداد

شناسي، در ارتفاع تمام ساعات دماي تر در ايستگاه كليماتولوژي كمتر از پارك گياه
تر در ايستگاه كليماتولوژي بيشتر از پارك متري در تمام ساعات دماي  سانتي170
 دماي تر در 18:30 و 06:30متري در ساعات  سانتي130شناسي و در ارتفاع گياه

 در ايستگاه 12:30ايستگاه كليماتولوژي كمتر از پارك گياهشناسي و در 
 . شناسي بودكليماتولوژي بيشتر از پارك گياه

ه تري مشاهده گرديد بم سانتي170ع بيشترين تفاوت در دماي حداقل در ارتفا
شناسي در اين ارتفاع به اي كه متوسط دماي حداقل در ايستگاه پارك گياهگونه

 . بيشتر از متوسط آن در ارتفاع نظير در ايستگاه كليماتولوژي بودC ْ3/0ميزان 

ه  ب؛متري مشاهده گرديد سانتي5بيشترين تفاوت در دماي حداكثر در ارتفاع 
شناسي در اين ارتفاع به كه متوسط دماي حداكثر در ايستگاه پارك گياهاي گونه

  . كمتر از متوسط آن در ارتفاع نظير در ايستگاه كليماتولوژي بودC ْ2/4ميزان 

 مختلف دمايي در دو ايستگاه عناصردر متوسط بيشترين تفاوت مشاهده شده 
معرف يك (تولوژي و ايستگاه كليما) معرف يك محيط جنگلي(شناسي پارك گياه
 آمده 4نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول ) جنگليمحيط غير

  . است
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بيشترين تفاوت مشاهده شده در متوسط عناصر مختلف دمايي در ارتفاعات ) 4(جدول 
  در دو ايستگاه) متري سانتي170، 130، 5 (1گانهسه

بانيرتفاع ديده ا        
  عناصر

متري سانتي5 متري سانتي130  متري سانتي170   

C دماي خشك 12:30Cدر ساعت + 6/4ْ  18:30در ساعت + 8/3ْ   C 18:30در ساعت + 8/3ْ   
C دماي تر 2-18:30 در ساعت -3/1ْ   C 18:30در ساعت + 8/2ْ   

C دماي حداقل 06:30C در ساعت -2/0ْ  06:30 در ساعت -1/0ْ   C 06:30 در ساعت -3/0ْ   
C دماي حداكثر 18:30Cدر ساعت + 2/4ْ  18:30در ساعت + 8/3ْ   C 18:30در ساعت + 1/4ْ   

 

 
متري در دو  سانتي170 و 130، 5تفاوت در ميانگين دماي خشك در ارتفاعات ) 2(شكل 

شناسيكليماتولوژي و پارك گياه ايستگاه  

                                                 
 از پارك شتري بيماتولوژي كلستگاهي در اعنصر مورد نظرمقدار  دهندة آن است كهدر جدول نشانالمت مثبت ـع -1
 كمتر از يماتولوژي كلستگاهي در اعنصر مورد نظر مقدار دهندة آن است كهدر جدول نشان يعالمت منف.ي بودشناساهيگ

  .ي بودشناساهيپارك گ
 روند ثابتي در مورد دماي تر در اين چون ؛نظر نمود  اظهارتواني نميمتري سانت130 تر در ارتفاع يدمادر مورد  -2

 مثبت اي ها نيانگي حاصل تفاضل مي،بان دهي ارتفاعات در تمام ساعات دگريدر ددر حالي كه  ؛ديمشاهده نگردارتفاع 
  .ي منفايبود 
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  ايستگاهمتري در دو سانتي170 و 130، 5تفاوت در ميانگين دماي تر در ارتفاعات ) 3(شكل 

شناسيكليماتولوژي و پارك گياه  

 
متري در دو  سانتي170 و 130، 5تفاوت در ميانگين دماي حداقل در ارتفاعات ) 4(شكل 

شناسيكليماتولوژي و پارك گياه ايستگاه  
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متري در دو  سانتي170 و 130، 5تفاوت در ميانگين دماي حداكثر در ارتفاعات ) 5(شكل 

شناسيي و پارك گياهكليماتولوژ ايستگاه  
  ج

  بحث

 دماي خشك كمتري نسبت به ،هاي جنگلينتايج پژوهش نشان داد كه محيط
. تر هستند خنك و اصطالحاًرنددا) بدون پوشش كانوپي(هاي غيرجنگلي محيط

در + C ْ6/4متري و به ميزان  سانتي5بيشترين ميزان تفاوت در دو محيط در ارتفاع 
در + C ْ8/0متري و به ميزان  سانتي170در ارتفاع  و كمترين آن 12:30ساعت 
 نتايج روند ،در مطالعه تطبيقي دماي تر در دو محيط.  مشاهده گرديد06:30ساعت 

 .)3 تا 1جداول (اظهار نظري نمود  توان در مورد آن لذا نمياند؛ثابتي نداشته
 ايستگاه شناسي در هر سه ارتفاع بيشتر ازميانگين دماي حداقل در پارك گياه

 و C ْ3/0كليماتولوژي بوده و بيشترين ميزان اختالف مشاهده شده بين دو محيط 
توان چنين نتيجه گرفت لذا مي). 3جدول (متري بوده است  سانتي170در ارتفاع 
. هاي غيرجنگلي دارندهاي جنگلي دماي حداقل بيشتري نسبت به محيطكه محيط
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هاي طول موجب بلند زميني توسط ه تابشتواند به علت جذب و ذخيراين امر مي
  . وجود آمده استه تعرق كانوپي بقطرات ريز رطوبت باشد كه در اثر تبخير و 

شناسي در هر سه ارتفاع كمتر از ايستگاه ميانگين دماي حداكثر در پارك گياه
 و در C ْ2/4كليماتولوژي بوده و بيشترين ميزان اختالف ايجاد شده بين دو محيط 

 آن است كه ةدهنداين امر نشان). 1جدول (متري مشاهده گرديد  سانتي5اع ارتف
هاي روز دماي حداكثر كمتري نسبت به محيطهاي غيرجنگلي در طول شبانهمحيط

علت اين امر نيز آن . دارند) همانند ايستگاه كليماتولوژي(بدون پوشش كانوپي 
ابش خورشيدي به محيط است كه در طول روز، تاج پوشش درختان مانع ورود ت

لذا . رسدجنگل شده و كمترين انرژي دمايي از خورشيد به سطح جنگل مي
  .  كمتر استايستگاه كليماتولوژيدر مقايسه با در پارك ميانگين دماي حداكثر 

هاي جنگلي نشان بيشتر بودن دماي حداقل و كمتر بودن دماي حداكثر در محيط
ر يك محيط جنگلي كمتر از يك محيط  تغييرات دمايي دة كه دامندهدمي

 عناصرهاي جنگلي بر اثر كلي محيط. باشدمي) بدون پوشش كانوپي(غيرجنگلي 
  . آورده شده است5مختلف دمايي در جدول 

  هاي جنگلي بر عناصر مختلف دمايياثر كلي محيط) 5(دول ج

 اثر كانوپي  دماييعنصر
 كاهش دماي خشك
كردتوان اظهار نظر نمي دماي تر  

 افزايش دماي حداقل
 كاهش دماي حداكثر
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