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کاربرد محصولهای سنجش از دور در شناسایی نواحی بحرانی
ناشی از دماهای فرین ماهانه در ایران

محمد رضایی
دانشجوی دکترا اقلیم شناسی ماهوارهای دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
الهام قاسمی فر
دانشجوی دکترا اقلیم شناسی ماهوارهای دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران


یوسف قویدل رحیمی
استادیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت9014/5/44 :

تاریخ پذیرش9014/9/99 :

چکیده
پاسخ به این سؤال که در شرایط فرین دمایی ایران ،بهطور دقیق ،نووایی بیویارمرو ب بیویار
سرد چه مناطقی هیتند ،به دلیل نبود ب عدو توزیع یکنواخت اییتگاههای اندازهمیری دموا کوار
دشواری است .امربزه دادههای ماهوارهای به دلیل بضوح مکانی باال ب پوشش تموامی منواطق،
میتوانند مکمل پژبهشهای قبل باشند .هدف اصلی این پژبهش تعیین نووایی فورین دموایی
ایران در بازه زمانی ماهانه است .مقادیر استاندارد شدۀ دادههوای میوانگین دموای ماهانوه 18
اییتگاه سینوپتیک ایران ،در دبره آماری  8811تا  4182نشان میدهنود کوه اانویوه  4111ب
ابئیه  4181تعداد زیادی از اییتگاهها در میترۀ ایران دارای ناهنجاری شدید دمایی بودهانود.
به منظور تعیین نوایی فرین دمایی ،محصوالت سطح دبو دمای ماهانه سوطح زموین سونجنده
مودیس ماهواره ترا ،مورد اسوتااده قورار داده شودهاند .جهوت طبقهبنودی نووایی ،از تحلیول
خوشهای بارد استااده مردید .با برش دندربمراو در مریلۀ ابل ب راستی آزمایی آن بوا آزموون
تحلیل باریانس 81 ،ناییه مجزا برای ابئیه  4181ب  1ناییوه بورای اانویوه  4111مشوص
مردید .طی ابئیه  ،4181بیابان لوت به عنوان داغترین ب سوایل جنوبی دریای خزر بوه عنووان
خنکترین منطقه ب طی اانویه  4111شمال غرب ایوران سوردترین ب بیابوان لووت ب سووایل
دریای عمان مطبوعترین مناطق ایران به لحاظ دمایی شناخته شدند .با توجه به نبوود اییوتگاه
سینوپتیک در بیابان لوت ب مشص

نشدن آن به عنوان یک پهنه مجزا در مطالعوههوای قبول،

ارزش دادههای سنجش از دبر در تهیه نقشۀ دموایی بوارز شود .همچنوین دادههوای سونجنده
مودیس نقش ناهمواریها را در نقشه دما بهخوبی نشان میدهد؛ بنابراین با در دسترس بوودن
دادههای ماهوارهای ،نقشه دمایی که توان نموایش ارور ناهمواریهوا را نداشوته باشود ،ارزش
چندانی ندارند.
باامان کلیدی :دماهای فرین ،ناییه بندی دمایی ،محصولهای سنجش از دبر ،بقایع یودی،
ایران.
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مقدمه
دمای هوا از اصلیترین فاکتورهای اقلیمی است که اهمیت بااییی در آبوهاوا شناسای کااربردی در زمیناۀ کشااورزی،
معماری ،حملونقل ،صنایع ،منابع آب ،تقاضای انرژی ،مرگومیر و غیره دارد .دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای میانگین
روزانه ،دمای ماهانه و ساینه بهطور وسیعی به منظور یافتن ویژگیهای اقلیمی و اقلیم کشاورزی ،یاا یاافتن شاواهدی از
تغییرات اقلیمای بررگمقیااس تجریاهوتحلیل شادهاناد ;(Msafiri Yusuph Mkonda,2014; Singh et al,2012

) Paulin Coulibaly,2004; Basara et al,2010اکوسیساتمهاا ،بخاشهاای دیگار محایب طبیعای و همچناین
محیبهای فعالیت انسانی به رخدادهای حدی حساس است .وقایع حادی گرماا و سارما اثارات بسایار جادی اجتمااعی،
اقتصادی ،کشاورزی ،اکولوژیکی و غیره دارند .وقایع حدی ،تغییرات در سیستم طبیعی و انسانی را بیشتر از شرایب اقلیمای
میانگین تحریک میکنند ) (Peterson et al.,2008از طرفی دمای هوا به عنوان تابعی از شرایب محیطی ،نظیر عار
جغرافیایی ،ارتفاع ،رطوبت خاک و کاربری اراضی بهشدت متغیر است ،این جمله باهویاژه در ارتبااب باا مقاادیر حادی و
ناگهانی آن نظیر حداقلها و حداکثرهای روزانه صادق است .با افرایش ارتفاع ،دما از  3/4تاا  9درجاه در هار صاد متار
(گرادیان گرمایی) کاهش مییابد ،بدین دلیل اغلب منحنیهای همدما بر روی نقشهها ،در سطح دریا برای نمایان ساختن
اثر دیگر عوامل آبوهوایی ارائه میشوند(خالدی)9095،؛ بنابراین فاکتور ارتفاع مهمترین عامل در شکلگیری اقلایم هار
منطقه بهحساب میآید چرا که با افرایش ارتفاع شاهد کاهش دما و همچنین کاهش در فشار هوا هستیم .یاافتن الگاوی
فضایی عناصر اقلیمی بهویژه دما ،نیازی ضروری برای اهداف مهم اقلیمشناسی کاربردی است ،در شرایب حادی دماایی،
بهتر میتوان نواحی بحرانی دما را شناسایی کرد .بهترین راه شناسایی و جداسازی نواحی یااد شاده ،ناحیاه بنادی اسات.
روشهای ناحیه بندی به جمع کردن واحدهای فضایی پایه و اصلی به واحدهای فضایی بررگتار باهمنظاور باه حاداقل
رساندن تفاوتهای جمعیات ،بارای کااهش اثارات ناادقی باودن دادههاا و همچناین تفسایر اطتعاات نقشاه کماک
میکند) .(wise et al;1977از سوی دیگر ،عدم وجود ایستگاههای انادازهگیری دماا در منااطقی همچاون اقیانوسهاا،
بیابانها و کوهها انجام یک ناحیه دقی را با مشکل مواجه میسازند .امروزه ،دادههای ماهوارهای با وضاو فضاایی باای،
میتوانند کیفیت اطتعات و نتایج را بهبود بخشند.
در زمینه مطالعه حاضر ،مطالعاتی اندکی در سراسر جهان و همچنین ایران صورت گرفته است .وگت و همکاران
) (Vogt et al;1997توزیع فضایی دمای حداکثر را با استفاده از سری زمانی  AVHRRبرای ناحیه مدیترانهای
آندالوسیا 9در اسپانیای جنوبی بررسی کردند و اثر ارتفاع و کاربری اراضی را روی نتایج ،مورد بحث قرار دادند .کناوی و
همکاران  (Kenawy et al;2013)،دماهای حدی در شمال شرق اسپانیا طی دوره 4330-9103را با روش تجریه به
مؤلفه اصلی ناحیه کردند .آنها بر اساس ویژگی دماهای حدی شامل مدت ،شدت و فراوانی آن ،چهار ناحیه همگن بر
اساس روش وارد را نشان دادند و نتیجه گرفتند نواحی مرتفع و مدیترانهای هم در دمای حدی شب هنگام و هم روز
Andalusia
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هنگام سیگنالهای قدرتمندی را آشکار میکند (Mildrexler et al;2011) .با استفاده از تصاویر ماهوارهای به دنبال
تعیین داغترین نقاب روی زمین بودند .اندازهگیریها نشان داد ،بیابان لوت ایران داغترین نقطه روی زمین بوده،
بهطوریکه بین سالهای  4334تا  5 ،4331بار دمای بایی  09درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
مسعودیان و اکبری( )9099با استفاده از دماای میاانگین  009ایساتگاه ساینوپتیک و کلیمااتولوژی باا روش تحلیال
خوشهای  9ناحیه دمایی را مشخص و نامگذاری نمودند که همه نواحی از دو فصل دمایی متمایر سرد ،گرم و فصول گذار
تشکیل شدهاند .سردترین و گرمترین ناحیه در بین این هشت ناحیه به ترتیب ناحیۀ سرد کوهپایهای باا دماای 1.4درجاه
سانتیگراد و گرم کرانههای خلیج فارس با دمای  49درجه سانتیگراد اسات .مساعودیان و دارناد ( )9091باا اساتفاده از
دادههای روزانه دمای  000ایستگاه اقلیمی و همدید ایران ،با روش نمایه انحراف به هنجار شدۀ دما ،9روزهای هماراه باا
سرمای فرین را شناسایی و با تحلیل خوشهای  0ناحیه دمای فرین سرد را مشخص نمودناد .نتاایج کاار آناان نشاان داد
همسایگی با تودههای بررگ آب و موانع کوهستانی در ناحیه بندی نواحی سرد فرین نقش دارند .مجرد و جوادی ()9091
ایران را بر اساس دماهای حداقل با استفاده از  44ایستگاه سینوپتیک و برمبنای تحلیال خوشاهای ناحیاه بنادی کردناد.
یافتههای آنها  4ناحیه دمایی را نشان داد و مشخص شد در توزیع دماایی ایاران ،نقاش عار

جغرافیاایی در ساواحل

جنوبی و نقش ارتفاع در زاگرس و شمالغرب به چشم میخورد .طاوسی و دلآرا ( ،)9091به پهنهبندی استان اردبیال باا
پارامترهای مهمی نظیر دمای حداقل ،دمای حداکثر و دمای ساینه با استفاده از ضرایب و دیگر طبقهبندیها پرداختناد و
نتایج آنها نواحی مختلف اقلیمی این استان را نشاان داد .مساعودیان و همکااران( ،)9013میاانگین مجماوع درجاه روز
سرمایش و گرمایش ماهانه ،فصلی و ساینه کشور را با استفاده از آستانه دمایی  45درجه با دادههای اسفراری 4محاسبه و
تجریه تحلیل کردند .نقشه مجموع انرژی را برای هر سه دوره مورد نظر به دست آوردند .نتاایج آنهاا دو پهناه اقلیمای
هموار و ناهموار را نشان داد .از آنجایی که ایران کشور پهنااوری اسات و باه دلیال گونااگونی پیکربنادی ،ایاران دارای
ساختارهای کوهستانی ،جلگهای و کویری است(عتیی طالقانی )90 :9090 ،در نتیجه بادیهی اسات کاه سااختار دماایی
بسیار متفاوتی را خواهد داشت .عدم وجود ایستگاههای سینوپتیک در نواحی آبوهوایی و ژئومورفولوژیکی خشن (از جمله
بیابانها و کوهستانهای مرتفع) و از سوی دیگر در دسترس بودن محصولهای سنجش از دور ،میتواند منجر به دقی تر
شدن مطالعات آب و هواشناسی شود .هدف این مطالعه تعیین نواحی بحرانی ایران در شرایب حدی دمای ماهانه میباشد.

منطقه مورد مطالعه
ایران در بین  45تا  43درجه عر

شمالی و  44تا  00درجه طول شرقی واقع شده است(شکل  ،9الف) .تنوع جر ویژگای

ذاتی آبوهوای ایران بوده و این تنوع در پراکندگی مکانی و زمانی عناصار اقلیمای نماود یافتاه اسات( .علیجاانی9099،
.)950:
)1 Normalized Temperature Deviation(NTD

 .4پایگاه دادهای شبکهبندی شدهای که توسب مسعودیان تهیه شده است.
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دادهها ب ربشها
به منظور شناسایی نواحی بحرانی دما در ایران ،دادههای دمای میانگین ماهانه ژوئیه و ژانویه  99ایستگاه سینوپتیک ،در
گستره ایران طی دوره آماری  9190تا  ، 4395با شاخص نمره اساتاندارد (نماره اساتاندارد تعاداد انحرافهاایی را نشاان
میدهد که داده مورد نظر به آن اندازه بایتر یا پایینتر از میانگین بوده است) بی بعد گردید .سعی بر آن بود کاه دو مااه
سرد و گرم در ایران بهگونهای انتخاب گردد که تعداد بیشتری از ایستگاهها دمای ناهنجاری را تجربه نموده باشند .پس از
انتخاب ماهها ،دادههای دمای حاصل از سنجنده مودیس 9برای مودیس برای ماههای انتخاب شده از وب سایت ماودیس
گرفته شد .مودیس یکی از سنجیدههایی است که روی ماهواره ترا EOS0-AM1 4قارار دارد .ایان سانجنده باا  00باناد
طیفی مختلف در محدودۀ( 3.4تا  94.4میکرومتر) دارای حساسیت رادیو متریکی  94بیت است .دادههای دماای ساطحی
زمین 4از ماهواره ترا بر اساس تفکیک زمانی و وضو فضایی در  9قسمت قابال دساترس میباشاد .محصاویت دماای
ماهانه مودیس با نام اختصاری  MOD11C3بهصورت جهانی و با وضو فضایی  3.35درجه موجاود میباشاند .در گاام
بعد با توجه به حجم بایی نقاب با وضو  ،3.35با استفاده از توابع نمونهگیری 5نرم افرار  GISدادههاای دماا باا فواصال
یک درجه جغرافیایی از تصویر اخذ گردید که با این دقت فضایی 950 ،نقطه در گستره ایران جاای میگیرد(شاکل ،9ب).
در نهایت جهت تعیین نواحی همگون و شناسایی نواحی بحرانی دما ،از روش تحلیل خوشهای وارد استفاده گردید.

شکل  :8الف) موقعیت جغرافیایی ایستگاههای منتخب در نقشه ناهمواریهای ایران ،ب) نقاب یکدرجهای استخراج شده از تصویر ماهواره
جهت تعیین نواحی همگون دمایی

1

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
Terra
3 Earth observation system
4 Land surface temperature
5 Resampling
2
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یافتهها
استاندار کردن دماهای ایستگاهها شرایب را برای مقایسه آنها در هر ناوع آبوهاوایی فاراهم مایآورد .شاکل  4نشاان
میدهد که ماههای ژانویه سال  4339و ژوئیه  4393ایستگاههای نمونه شرایب ناهنجارتری را سپری کردهاند.

شکل  :4میانگین ناهنجاری دمایی  99ایستگاه سینوپتیک ایران در فاصله زمانی 9190-4395

شکل :1دمای سطح زمین ماههای ناهنجار دمایی ،برگرفته از محصولهای سنجنده مودیس

نوایی بحرانی دما در ابئیه 4181
بر اساس طبقه بندی صورت گرفته توسب روش وارد و فاصله اقلیدسی دادههای طول و عر

جغرافیایی و دما 90 ،ناحیه

دمایی ،برای ماه ژوئیه سال ( 4393فراگیرترین ماه گرم ایران) مشخص گردید .با توجه به تفاوتهای ناحیهای موجاود در
دندروگرام حاصل -به منظور تعیین مرز نواحی -درخت خوشهبندی در همان مرحله اول برش داده شد که نواحی به دست
آمده در شکل ( 4راست) مشاهده میشود .نتایج حاصل از تحلیل واریانس  (ANOVA)9معناداری نتایج را تائید میکناد.
Analysis of variance
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با توجه به اینکه واریانس بین گروهی برای طول -عر

جغرافیاایی و دماا باه ترتیاب  59 ،00و  11برابار از واریاانس

درونگروهی است و سطح معناداری به دست آمده( صفر) فر
میکند؛ بنابراین فر

صفر ( 9برابری میانگین دمای ماهانه بین ناحیاهها) را رد

پژوهشگر و درستی نواحی حاصله را میتوان با توجه به این آماره تائید کارد (جادول  .)4میاانگین

دما ،ارتفاع و درصد فراوانی(در گستره ایران) هر یک از نواحی به دست آمده ،در جدول  9به نمایش گذاشته شاده اسات.
همانگونه که متحظه میشود ،ناحیه بیابان لوت و ناحیه گرم مرکری و جنوبغربی(خوزستان) بایترین دماا را در ژوئیاه
 4393به ترتیب به میران  59/4و  53/99درجه سانتیگراد سپری کردهاند .از سوی دیگر ناحیاه معتادل خارری و بخاش
مرتفع شمالغرب ایران خنکترین مناط ایران به ترتیب با دمای  41/5و  05/9درجه سانتیگراد بودهاند .از منظر ارتفاع
اگرچه ناحیه زاگرس مرتفع مرکری ،مرتفعترین ناحیه ایران با  4490.90متر بوده است اما به لحاظ دمای سطح زماین باا
میانگین  49/4درجه سانتیگراد شرایب گرمی را تجربه نموده است اما گرمتارین ناواحی منطبا بار پساتترین منااط
بودهاند بهگونهای که ناحیه گرم مرکری و جنوبغربی(خوزستان) و بیابان لوت به ترتیب میانگین ارتفااع  414/1و 595/5
متر را دارا بودهاند .به لحاظ وسعت نواحی ،دو ناحیه مرتفع در شمالشرق و شمالغرب ایران کوچاکترین ناواحی ژوئیاه
 4393بودهاند .همچنین یک ناحیه در نوار مرکری متمایل به جنوب ایران وسایعترین ناحیاه ایاران را شاکل داده اسات.
ضریب همبستگی دما و ارتفاع در ژوئیه  -3/40 ،4393را نشان میدهد.
جدبل  :8نواحی به دست آمده از تحلیل خوشهای برای ماه ژوئیه
شماره ناییه

ناو ناییه

میانگین دما

میانگین ارتااع

8

شمالغربی

45.4

9013.4

4

مرتفع شمالغربی

05.9

4409

1

شمالشرقی

44.04

9499.0

2

مرتفع شمالشرقی

09.05

4399.00

9.19

5

معتدل خرری

41.5

9344

4.54

1

مرکری شمالی

41.50

9339.1

94

7

ناحیه گرم مرکری و جنوب غربی(خوزستان)

53.99

414.1

94.94

1

مرتفع زاگرس مرکری

49.4

4490.90

0.9

8

شرق و سیستان

49.95

9354.01

9.49

81

مرکری جنوبی

41.39

9415.9

94.04

88

جنوبغربی(بوشهر)

49.09

9930.5

84

سواحل جنوبشرقی و هرمرگان

49.94

900.00

81

بیابان لوت

59.43

590.5

 9یکی از فر های پژوهش است که به عدم تفاوت ،عدم رابطه و عدم اثر بین ناحیهها اشاره دارد و نقطه مقابل فر
از آزمون رد یا پذیرفته میشود.

درصد
94.93
4.5
1.55

5
9.49
0.94

پژوهشگر است .در آمار این فر

بعد
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جدبل :4تحلیل باریانس دمای ماه ابئیه 4181
تحلیل باریانس دادههای ابلیه

سطح معناداری

F

میانگین مربعها

df

مجموع مربعها

3.333

00.544

403.451

94

4905.53

بین گروهی

0.049

940

599.93

درونگروهی

955

0494.03

کل

3.333

59.050

940.31

94

9499

بین گروهی

4.940

940

030.91

درونگروهی

955

9990.19

کل

3.333

11.99

003.035

94

0109.40

بین گروهی

0.09

940

490.09

درونگروهی

955

4443.04

کل

طول جغرافیایی

عر

جغرافیایی

دمای ماه ژویی

نوایی دمایی ایران در اانویه 4111
به مانند ژوئیه  ،4393با برش دندروگرام حاصل از دادههای طول و عر

جغرافیایی و دما در مرحلۀ اول 0 ،ناحیه دماایی

برای ماه ژانویه  4339به دست آمد (شکل-4چپ) .آماره  Fدر این بخش برای عر

جغرافیایی ،طول جغرافیاایی و دماا

به ترتیب  939 ، 00و 094برابر از واریانس درونگروهی است(جدول  .)4نکتۀ قابل توجاه اینکاه واریاانس باین گروهای
دمای ماه ژانویه سه برابر بیشتر از واریانس بین گروهی ماه ژوئیه است که صحت بایی نواحی حاصله را نسابت باه مااه
ژوئیه  4393نشان میدهد .میانگین دما ،ارتفاع و درصد فراوانی(در گستره ایران) هر یاک از ناواحی باه دسات آماده ،در
جدول  0به نمایش گذاشته شده است .در این ماه ،نواحی شمالغرب و شمالشارق ایاران ،ساردترین ناواحی ایاران باه
ترتیب با میانگین دمای  -1/0و  -4/4درجه سانتیگراد و ناحیه بیابان لوت و سواحل جنوبشرق مطبوعترین پهنۀ ایاران
با دمای  99/14درجه سانتیگراد بودهاند .همچون ژوئیه  ،4393یک ناحیۀ مرتفع در زاگرس ،مرتفاعترین و ناحیاه بیاباان
لوت و سواحل جنوبشرق ایران پستترین نواحی دمایی ایران طی ژانویه  4339بوده است .به لحاظ وسعت نواحی ،ساه
ناحیه کم ارتفاع مرکری شمالی و معتدل خرری ،زاگرس مرتفع و ناحیه شمالغربای ایاران کوچاکترین ناواحی ژانویاه
 4339بودهاند .همچنین ناحیه مرکری جنوبی و سواحل جنوبی ایران وسیعترین ناحیه ایاران باا وساعتی معاادل 04/49
درصد را به خود اختصاص داده است .ضریب همبستگی بین دما و ارتفاع برای ژانویه  -3/59 ،4339بوده است.
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جدبل  :1نواحی به دست آمده از تحلیل خوشهای برای ماه ژانویه
ارتفاع

درصد

8

مرکری جنوبی و سواحل جنوبی

99.09

9994.4

04.49

4

کم ارتفاع مرکری شمالی و معتدل خرری

4.94

905.5

94.93

1

بیابان لوت و سواحل جنوبشرق ایران

99.14

015.5

94

2

شمالشرقی

-4.4

9055.0

5

زاگرس مرتفع

-0.4

9910.5

1

شمالغربی

-1.0

9115.0

شماره

میانگین دما

نام ناحیه

95.14
94.93
94.93

جدبل  :2تحلیل باریانس دمای ماه اانویه 4111
تحلیل باریانس دادههای ابلیه

سطح معناداری

F

میانگین مربعها

df

مجموع مربعها

3.333

00.150

409.000

5

4990.099

بین گروهی

0.009

941

9399.909

درونگروهی

852

14155521

کل

.3.333

939.909

494.149

5

9094.130

بین گروهی

4.999

941

434.110

درونگروهی

852

87785187

کل

3.333

094.993

4519.015

5

94159.499

بین گروهی

9.441

941

9441.994

درونگروهی

852

828175518

کل

شکل  :2نواحی دمایی همگون ایران در ژانویه (4339چپ) و ژوئیه (4393راست)

طول جغرافیایی

عر

جغرافیایی

دمای ماه ژانویه
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نتیجه میری
در این پژوهش سعی بر آن بود که با در دسترس بودن محصویت سنجش از دور با قدرت تفکیک مکاانی باای ،ناواحی
بحرانی دمای ایران در شرایب حدی دمای ماهانه را بهطور دقی تر شناسایی کنیم .پس از فراهم نمودن دادههاای دماای
ماهانه دو ماه سرد و گرم سال(ژوئیه و ژانویه) برای  93ایستگاه سینوپتیک در گستره ایران ،بین ساالهای ،9190-4394
از میان آنها ژانویه سال  4339و ژوئیه سال  4393به دلیل اینکه شمار زیادی از ایستگاههای مورد مطالعه دمای ناهنجار
تجربه نمودند ،انتخاب گردید .وضو مکانی دادههای ماهواره  3/35درجه بود که با یاک نموناهگیری مانظم جغرافیاایی
 950نقطه با فاصله  9درجه جغرافیایی از آن استخراج گردید .به منظور تعیاین ناواحی متماایر دماایی ،بارش دنادروگرام
حاصل از روش تحلیل خوشهای در همان مرحله اول برش داده شد .نتایج حاصله  90ناحیه مجرا را برای ایران در ژوئیاه
 4393نشان میدهد که آزمون تحلیل واریانس نیر تمایر بین خوشهها را تائید میکند .در میان نواحی مذکور ،بیابان لاوت
به تنهایی یک ناحیه متمایر دمایی با دمای متوسب  59درجه سانتیگراد را نشاان میدهاد .در ایان مااه ساواحل خارری
خنکترین ناحیه ایران بوده است .دامنه تغییرات دما بین این دو ناحیه متمایر  49.1درجه سانتیگراد بوده است .در ژانویه
(4339دیماه  0 ،)9090ناحیۀ مجرا شناسایی شد که شمالغرب سردترین ناحیۀ ایران باا متوساب دماای  -1.0درجاه
سانتیگراد بوده است .در ماه مذکور نیر بیابان لوت بهطور مجرا قلمرو متمایری ( با دماای  99.14درجاه ساانتیگراد) دارا
بوده است .با توجه به نبود ایستگاه سینوپتیک در بیابان لوت و مشخص نشدن آن به عنوان یک پهنه مجارا در مطالعاات
قبل ،ارزش دادههای سنجش از دور در تهیاه نقشاۀ دماایی باارز گردیاد .همچناین دادههاای سانجنده ماودیس نقاش
ناهمواریها را در نقشه دما بهخوبی نشان میدهد؛ بنابراین با در دسترس بودن دادههای ماهوارهای ،نقشه دمایی که توان
نمایش اثر ناهمواریها را نداشته باشد ،فاقد ارزش است.
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