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چکیدٌ
دهب ثِ هٌضلِی یىی اص هْنتشیي ؿبخقّبی آةٍَّایی اػت وِ ٍضؼیت ولی َّای یه
هٌغمِ سا ًـبى هیدّذ ٍ ووتش دػتخَؽ تغییش ٍالغ هیؿَد ٍ هؼتمل اص صهبى اػت .تغییش اللین ٍ
افضایؾ دهب یىی اص هؼبیل هْن صیؼت هحیغی اػت وِ دس ػبلْبی اخیش هغبلؼبت صیبدی دس هَسد
آًْب اًدبم ؿذُ اػت ثب تَخِ ثِ هَلؼیت ایشاى دس ووشثٌذ خـه ًیوىشُ ؿوبلی ٍ خغشاتی وِ دس پی
تغییش اللین وـَس هب سا تْذیذ هیوٌذ ؿٌبخت تبثیش گبصّبی گلخبًِای ٍ ثَیظُ دی اوؼیذ وشثي
اّویت ثبالیی داسد .دس ایي تحمیك دادُّبی دهبی حذاوثش فللی  17ایؼتگبُ ػیٌَپتیه وـَس ثب
دادُ گبص دی اوؼیذ وشثي دس عَل دٍسُ آهبسی  1975تب  2010ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّوجؼتگی
پیشػَى هَسد تحلیل آهبسی لشاس گشفتّ .وچٌیي ًوَداس تغییشات دهب ٍ دی اوؼیذ وشثي ایؼتگبُ-
ّبی ثب ثیـتشیي ضشیت ّوجؼتگی تشػین ٍ ػپغ ًمـِّبی تَصیغ فضبیی ضشایت ّوجؼتگی
تشػین ٍ هَسد تحلیل لشاس گشفتً .تبیح ًـبى داد وِ فلل صهؼتبى ثب  14ایؼتگبُ داسای ّوجؼتگی
دس ػغح هؼٌبداسی ،فلل تبثؼتبى ثب  10ایؼتگبُ ٍ فلل ثْبس ثب  2ایؼتگبُ ثِ تشتیت ثیـتشیي تبثیش سا
1ـ داوطیبر گزيٌ جغزافیبی طبیعي ،داوطگبٌ تزبیت مدرس ،تُزان ،ايزان(وًيسىدٌ مسئًل)
Email: ghavidel@modares.ac.ir
0ـ استبد گزيٌ جغزافیبی طبیعي ،داوطگبٌ تزبیت مدرس ،تُزان ،ايزان
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اص دی اوؼیذ وشثي پزیشفتِ اًذّ .وچٌیي استجبعی ثیي دهبی حذاوثش فلل پبییض ٍ دی اوؼیذ وشثي
هـبّذُ ًـذُ اػتً .تبیح تحلیل فضبیی ًیض حبوی اص آى اػت وِ هٌبعك هشوضی ٍ خٌَة ؿشق
وـَس ثیـتشیي تبثیش سا اص ایي گبص داؿتِ اًذ ٍ دهبی ایي هٌبعك سًٍذ افضایـی سا ثَیظُ دس صهؼتبى ٍ
تبثؼتبى داؿتِ اؿت.
ياشگان کلیدی :دهبی حذاوثش ،دی اوؼیذ وشثي ،تغییش اللین ،ایشاى

مقدمٍ

ثذٍى ؿه اللین ؿٌبػی دهب خلَكبً اص هٌظش پبساداین تغییش اللین ،هْنتشیي چبلؾ
ػلوی دًیبی هؼبكش اػت .دس خلَف تغییش اللین هجبحث گًَبگَى ٍ گبُ هتضبدی تَػظ
اللین ؿٌبػبى هغشح ؿذُ اػت ثِ ًحَی وِ ثؼضی ّب هؼتمذ ثِ تغییش هثجت ٍ گشهبیـی ٍ
ثؼضی ّب ثب تَخِ ثِ وبّؾ فؼبلیتّبی خَسؿیذی ثَیظُ لىِّبی خَسؿیذی هؼتمذ ثِ
ػشهبیؾ خْبًی ّؼتٌذ.
دس ثیي هجبحث اللین ؿٌبػی هَضَػی وِ تَخِ هحممبى سا دس حبل حبضش ثِ خَد خلت
وشدُ اػت ثحث تغییش اللین ٍ چگًَگی ٍ ًتبیح آى اػت وِ یىی اص هؼضالت وًٌَی خبهؼِ
ثـشی ثَدُ ٍ تْذیذ ٍ ثالیی ثشای ػیبسُ صهیي ثِ ؿوبس هی آیذّ .ش گًَِ داٍسی دسثبسُ ی
اللینّبی آیٌذُ هؼتلضم آگبّی اص ًـش خْبًی ٍ هٌغمِای گبصّبی گلخبًِای دس آیٌذُ اػت
(ثجَتی.)121 :1390،
دس ػذُّبی اخیش ،اًؼبى ثِ ػٌَاى یه ػبهل دس ػشكِ ی ػیؼتن اللیوی ظَْس ًوَدُ ٍ
دس ًَػبًبت اللیوی ٍ صیؼت هحیغی صهیي اثش ػَئی داؿتِ اػت .یىی اص دالیل اًؼبًی تغییش
اللین ٍ افضایؾ دهبی وشُ ی صهیي دس ػبلّبی اخیش افضایؾ گبصّبی گلخبًِای ًبؿی اص
سؿذ خوؼیت عی لشى گزؿتِ ٍ افضایؾ تَػؼِ ی كٌؼتی دس ایي هذت ثَدُ اػت .تمشیجب 10
دسكذ  CO2اتوؼفش ثِ ػلت اػتفبدُ ثـش اص ػَختّبی فؼیلی هیثبؿذ (ثجشاى.)19: 1386،
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ثب تَخِ ثِ ایي وِ وـَس هب ًیض دس هؼشم تغییشات اللیوی ًبؿی اص دٍ ثشاثش ؿذى CO2

خَ اػت ٍ ،ثب تَخِ ثِ آثبسی وِ تغییش اللین یبد ؿذُ هی تَاًذ ثش ثخـْبی هختلف اص خولِ
وـبٍسصی ،هٌبثغ آ ة ،اًشطی (خلَكًب اًشطیْبی آثی ،ثبدی ،خَسؿیذی) ٍ ّوچٌیي ثخؾ
ثؼیبس هْن ثْذاؿت ٍ دسهبى (ثیوبسیْبی خبف ًبؿی اص افضایؾ دهب ثَیظُ ثیوبسیْبی ًبؿی اص
اهَاج گشم هثل گشهب صدگی ٍ ثیوبسیْبی هٌتملِ اص حـشات وِ ثش اثش گشهبیؾ اللین تىثیش
ثؼیبس ثیـتشی هییبثٌذ ٍ آثبس آًْب ثش ثشٍص ٍ اًتمبل ثیوبسیْب ثیـتش هیگشدد) داؿتِ ثبؿذ،
هغبلؼة تبثیش پزیشی اللین ٍ ون ٍ ویف تغییش آى اص اّویتی اػبػی ثشخَسداس اػت (لَیذل
سحیوی ٍ خَسؿیذ دٍػت .)4 :1384،ثش اػبع تحمیمبت ٍ اسصیبثی ّبی اًدبم ؿذُ دس عشح
تَاًوٌذػبصی تغییش آة ٍ َّا تحت ًظش وٌَاًؼیَى تغییش آة ٍ َّای ػبصهبى هلل هتحذ ٍ ثب
اػتفبدُ اص ػٌبسیَّبی هغشح ؿذُ تَػظ  ، IPCCاگش هیضاى غلظت دی اوؼیذ وشثي تب
ػبل  2100دٍ ثشاثش ؿَد ،دهبی هتَػظ ایشاى ثِ هیضاى  1/5تب  4/5دسخِ ػبًتیگشاد افضایؾ
خَاّذ یبفت وِ ایي هؼئلِ تغییشات هحؼَػی سا دس هٌبثغ آثی ،هیضاى تمبضبی اًشطی،
تَلیذات وـبٍسصی ٍ ًَاحی ػبحلی هَخت خَاّذ ؿذ.
هحممبًی دس ػغح خْبًی ٍ هٌغمِای هغبلؼبت خَد سا ثش سٍی تغییشات ػٌبكش اللیوی
اًدبم دادُ اًذ .اص خولِ هیتَاى ثِ وبسّبی اًدبم ؿذُ صیش اؿبسُ وشد.
ّوچٌیي هیـل ( ،)1989دس تحمیمی ثِ ایي ًتیدِ سػیذ وِ دس اثش دٍثشاثش ؿذى دی
اوؼیذ وشثي ،دسخِ حشاست ثیي  2/8تب  5/2دسخِ ػبًتیگشاد ٍ ثبسًذگی ثیي  7/1تب  15دسكذ
افضایؾ هییبثذّ .شچٌذ ثب دٍ ثشاثش ؿذى  ،CO2هیضاى ثبسًذگی افضایؾ هییبثذ ٍلی افضایؾ
ثبسؽ دس ًفبط هختلف یىؼبى ًیؼت .دس هٌبعمی ثب ػشم خغشافیبیی صیبد ،ثغَسولی هیضاى
ثبسًذگی ٍ سٍاًبة افضایؾ هییبثذ ٍلی دس هٌبعك ثب ػشم خغشافیبیی ون ،ثبسًذگی ثؼتِ ثِ
هٌغمِ افضایؾ یب وبّؾ ًـبى هیدّذّ .شچٌذ وِ ایي افضایؾ ٍ وبّؾ ثِ كَست هحلی
دس هٌبعك هختلف اص هذلی ثِ هذل دیگش هتفبٍت اػت .ساهَع ٍ ّوىبساى ( ،)2012ثب تدضیِ
ٍ تحلیل چٌذ هتغیشُ تغییشات فللی دهب ٍ ثبسؽ دس عَل  60ػبل گزؿتِ دس آة ٍ َّای
هذیتشاًِای هٌغمِ ؿوبل ؿشق اػپبًیب ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ ،دس توبم ایؼتگبُ ّب ثب تَخِ
ثِ فلَل هختلف ػبل دهب حذٍد  1/5تب  2/5دسخِ افضایؾ یبفتِ اػت .چي ٍ ّوىبساى
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( )2013دس یه هغبلؼِ خبلت آة ٍ َّای اٍاخش دٍسُ وشتبػِ ؿشق آػیب سا ثش اػبع غلظت
ٍ توشوض گبص دیاوؼیذوشثي هذل ػبصی وشدُ اًذ .ؿجیِ ػبصیّبی حبكل اص هذل ّب ًـبى
دادًذ وِ ػیؼتنّبی والى همیبع فـبس ٍ خْت ثبدّبی غبلت ؿشق آػیب دس دٍسُ وشتبػِ
ًؼجت ثِ صهبى حبل تفبٍتّبی صیبدی وشدُ اًذً .یض هیبًگیي دهبی هتَػظ ػبالًِ ؿشق
ثبالتش اص حذ فؼلی آى ثَدُ ٍ ثِ دهبی ثشآٍسدی اص ؿَاّذ صهیي ؿٌبػی ًضدیه تش ثَدُ اػت.
دس ایشاى ًیض هحممبًی دس ایي صهیٌِ وبسّبیی اًدبم دادُ اًذ وِ ؿبهل هَاسد صیش هیثبؿذ.
ػضیضی ٍ ّوىبساى ( )1384ثب ثشسػی سًٍذ دهبی هتَػظ ػبالًِ دس  12ایؼتگبُ هٌتخت
دسیبفتٌذ وِ دس اوثش ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ سًٍذ افضایـی دهب ثب ؿذتّبی هختلف
هـبّذُ ؿذُ وِ هوىي اػت اص افضایؾ هیضاى ً CO2بؿی ؿذُ ثبؿذ .ؿجیِ ػبصی تغییشات
دهب ٍ ثبسؽ تجشیض دس ؿشایظ دٍ ثشاثش ؿذى دی اوؼیذ وشثي خَ ثب اػتفبدُ اص هذل هَػؼِ
هغبلؼبت فضبیی گَداسد  GISSهجیي افضایؾ دهبی تجشیض دس ولیِ همبعغ هبّبًِ ،فللی ٍ
ػبالًِ ٍ وبّؾ ثبسؽ دس هبُ ّبی فلَل صهؼتبى (فَسیِ ٍ هبسع) ٍ ثْبس (آٍسیل ٍ هی) ٍ
افضایؾ آى دس فلَل تبثؼتبى ،پبییض ٍ ًیض همغغ ػبالًِ ّؼتٌذ(لَیذل سحیوی .)1386 ،
ّوچٌیي هیشی ٍ اسثبثی( )1391ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ ،ثبالتشیي ّوجؼتگی ثیي دی
اوؼیذ وشثي خَ ٍ دهب هشثَط ثِ هبُ فَسیِ ،هبسع ٍ اوتجش اػت ٍ ثبالتشیي ضشیت ّوجؼتگی
ثِ حذالل دهب تؼلك داسد .هغبلؼبت خذیذ ًـبى دادُ اًذ وِ ًمؾ گبصّبی گلخبًِای خلَكبً
دی اوؼیذ وشثي خَّ دس ثبسؽ ایشاى ثؼیبس اًذن ٍ گبُ هؼىَع اػت (لَیذل ٍ ّوىبساى،
ّ .)47 :2016ویي ساثغِ دس خلَف اثش گبص ّگضا فلَسیذ گَگشد (لَیذل سحیوی ٍ ّوىبساى،
ً )23 :1392یض لبثل هـبّذُ ثَدُ ٍ تغجیك ادػبّبی خْبًی دس استجبط ثب اثش گبصّبی گلخبًِ-
ای ثش تغییش اللین ًیبص ثِ هغبلؼبت خذّی تش ٍ آؿىبسػبصیّبی دلیك آهبسی ٍ ػیٌَپتیه ٍ
دیٌبهیه ٍ ّوچٌیي هغبلؼِ ًمؾ ػبیش گبصّبی هؤثش داسًذ .لَیذل سحیوی ٍ ّوىبساى
( )1396ثب ثشسػی استجبط دهبّبی حذالل هبّبًِ ایشاى ثب ؿبخق ًبٌّدبسیّبی دهبیی
خـىی ّب ٍ الیبًَعّبی وشُ صهیي ،هؼتمذًذ وِ گشهبیؾ گلخبًِای صهیي ػبهل ٍ ثبًی
اكلی تغییشات دهبی حذالل ایشاى اػت.
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ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثشسػی هؼتمین ساثغِ دی اوؼیذ وشثي خَ ثب دهبّبی حذاوثش فللی
ایشاى اًدبم ؿذُ اػت.
مًاد ي ريش َا

دس ایي تحمیك  2گشٍُ اص دادُ ّب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ وِ ػجبستٌذ اص:
دادُّبی هشثَط ثِ همبدیش دهبی حذاوثش  17ایؼتگبُ ػیٌَپتیه ایشاى وِ دس ؿىل 1
پشاوٌذگی خغشافیبیی آًْب هـخق ؿذُ ٍ دادُّبی آى اص ػبصهبى َّاؿٌبػی وـَس اخز
گشدیذُ اػت.

ضکل -1وقطٍ پراکىدگی ایستگاٌَای سیىًپتیک مًرد مطالعٍ

دادُّبی هشثَط ثِ هیضاى گبصّبی گلخبًِای وِ اص ایؼتگبُ ؿبخق خْبًی هًَبلَآ
(ٍ )Mauna Loaالغ دس خضایش ّبٍایی اص ػبیت ( )NOAA/ESRLاخز گشدیذُ اػت.
دادُّبی گشٍُ اٍل ؿبهل  17ایؼتگبُ ػیٌَپتیه وـَس ّؼتٌذ ،وِ ثب تَخِ ثِ دٍسُ
آهبسی گبص دی اوؼیذ وشثي ( 1975تب  )2010دس ثبصُ صهبًی فللی هشتت ػبصی ٍ ثبصػبصی ٍ
تخویي دادُّبی هفمَد پبساهتشّبی هختلف دهبیی (ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هؼبدلِ ی سگشػیَى)
اًدبم گشفت .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دادُّبی اللیوی ثَیظُ دس هٌبعك خـه اص ًَػبًبت صیبدی
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ثشخَسداس ّؼتٌذ ،اص ایي سٍ هغبلؼِ تغییشات دادُّب ثِ هٌظَس آگبّی اص سفتبس ٍ هىبًیؼن اًدبم
تغییشات اص عشیك ؿبخقّبی پشاوٌذگی اص اّویت صیبدی ثشخَسداس اػت .ػپغ خلَكیبت
آهبسی دادُّبی دهبی حذاوثش ؿبهل هیبًگیي (ثِ دسخِ ػبًتیگشاد) ،اًحشاف هؼیبس ،چَلگی ٍ
ضشیت تغییشات (ثِ دسكذ) ثشای ّش وذام اص ایؼتگبُ ّب دس عَل دٍسُ آهبسی  35ػبلِ هَسد
ثشسػی لشاس گشفت .دس اداهِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ تؼذاد دادُ ّب صیبد ٍ داسای تَصیغ ًشهبل ثَدًذ
اص ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى ثشای تحلیل ساثغِ گبص دی اوؼیذ وشثي ٍ دهبی حذاوثش
اًتخبة ٍ ثشای ّش وذام اص ایؼتگبُ ّب دس فلَل هختلف ػبل هحبػجِ ؿذً .تبیح ضشیت
ّوجؼتگی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ دسٍى یبثی ضشیت هؼىَع فبكلِای  IDWثِ كَست ًمـِ
ّبیی ثشای ػِ فلل ثْبس ،تبثؼتبى ٍ صهؼتبى وِ داسای حذالل یه ایؼتگبُ ثب ّوجؼتگی دس
ػغح هؼٌبداسی ثَدًذ تشػین ٍ هَسد تحلیل لشاس گشفت .دس هشحلِ ثؼذ اص ثیي ایؼتگبُ ّبیی
وِ داسای ّوجؼتگی هؼٌبداس ثیي دی اوؼیذ وشثي ٍ دهبی حذاوثش ثَدًذً ،وَداس تغییشات دی
اوؼیذ وشثي ٍ دهبی حذاوثش ایؼتگبّی وِ داسای ثیـتشیي ضشیت ّوجؼتگی ثَد ،تشػین ٍ
تغییشات آى هَسد ثشسػی لشاس گشفت.
ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى اص ضشایت هْن ثشای تؼییي ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش ثب
همیبعّبی فبكلِای ٍ ًؼجی ثَدُ ٍ سٍؿی پبساهتشی اػت وِ ثشای دادُ ّبیی ثب تَصیغ
ًشهبل ثب تؼذاد دادُّبی هـخق ٍ صیبد اػتفبدُ هیؿَد .ایي ضشیت ثب ػالهت ً rوبیؾ دادُ
هیؿَد ٍ ثیي  -1 ٍ +1تغییش هیوٌذ (هَهٌی ٍ فؼبل لیَهی.)112-110:1389،

وِ دس ایي ساثغِ Y،هتغیش خَی ،هیبًگیي هتغیش خَی X ،صهبى ،هیبًگیي صهبى ٍ n
تؼذاد ػشیّبی صهبًی هیثبؿذ .ثب هـخق ؿذى همذاس  rثب اػتفبدُ اص خذٍل ضشیت
ّوجؼتگی پیشػَى هؼٌی داسی آى دس ػغح اعویٌبى هَسد ًظش ثشسػی هیؿَد.
وتایج ي بحث
وقص گاز دی اکسیدکربه در وًساوات دمای حداکثر فصلی ایران در بُار

تحلیل وقص گبس دی اکسید کزبه در وًسبوبت دمبی حداکثز فصلي ايزان

026 

دادُّبی دهبی حذاوثش فلل ثْبس ایؼتگبُّبی وـَس هَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی لشاس

دادُ ؿذ وِ ًتبیح حبكلِ دس خذٍل 1دسج گشدیذُ اػت.
هْوتشیي ًتبیح حبكلِ اص تحلیل آهبسی دهبی حذاوثش ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼهِ سا ههی-
تَاى ثِ ؿشح ریل خالكِ وشد:
الف :آثبداى ثبالتشیي ٍ اًضلی ووتشیي هتَػظ دهبی حذاوثش سا دس ثیي ایؼتگبُّبی وـَس
داسا هیثبؿٌذ.
ة :ایؼتگبُ وشهبًـبُ داسای ثیـتشیي ٍ ایؼتگبُ ثبثلؼش ٍ ثَؿهْش داسای ووتهشیي همهذاس
اًحشاف هؼیبس دهب دس ثیي ایؼتگبُ ّب هیثبؿٌذ.
جديل  -1فراسىجَای آمار تًصیفی دمای حداکثر فصل بُار ایستگاٌَای کطًر  1975تا 0212

ج :چَلگی دهبی ایؼتگبُ گشگبى ثیـتشیي ٍ چَلگی دهبی ایؼتگبُ اًضلی ووتشیي همهذاس
دس ثیي ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ هحبػجِ گشدیذ وِ ایي اهش ًـبى اص ػذم تمبسى دههبی ایهي
دٍ ایؼتگبُ سا داسد.
د :ضشیت تغییشات ایؼهتگبُ ّوهذاى اص ثهبالتشیي ٍ ایؼهتگبُ ثَؿهْش اص ووتهشیي همهذاس
ثشخَسداس ّؼتٌذ.
ساثغِ ثیي دهبی حذاوثش فلل ثْبس ٍ گبص دی اوؼیذ وشثي هَسد ثشسػی لشاس گشفهت وهِ
ضشایت ّوجؼتگی آى ّب دس خذٍل 2اسائِ ؿذُ اػت.
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جديل  -0رابطٍ َمبستگی بیه دمای حداکثر فصل بُار ي گاز دی اکسیدکربه ایران

ثش اػبع خذٍلّ 2وجؼتگی ثیي دهبی حذاوثش فلل ثْبس ایؼتگبُ اًضلی ٍ همذاس فلهلی
گبص دی اوؼیذوشثي ثیـتشیي ّوجؼتگی سا دس ثیي توبم ایؼتگبُ ّهب ثهب هیهضاى  -0.284دس
ػغح هؼٌبداسی  0/01دسكذ داسد .ثذیي هؼٌی وِ دهبی حذاوثش ایي ایؼهتگبُ ثهب دی اوؼهیذ
وشثي ساثغِ ی هؼىَع ثب ضشیت هٌفی سا داسا هیثبؿذّ .وچٌیي ایؼتگبُ هـهْذ ًیهض داسای
ّوجؼتگی هؼٌبداس دس ػغح  0/05دسكذ هیثبؿذّ .وجؼتگی ػبیش ایؼتگبُ ّهب دس ایهي ههبُ
فبلذ ػغح هؼٌب داسی ثَدُ اًذ.
ثِ هٌظَس تحلیل ساثغِ تبثیشگزاسی گبص دی اوؼیذ وشثي خَ ثش دهبی حذاوثش فلل ثْهبس
ایؼتگبُّبی وـَس دس ؿىل 2تَصیغ فضبیی ضشایت ّوجؼتگی هَسد هحبػجِ ثیي دی اوؼیذ
وشثي ٍ دهبی ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ تشػین گشدیذ ،وِ ثب تَخِ ثِ آى ًتبیح تحلیل تَصیهغ
فضبیی ثِ ؿشح ریل هیثبؿذ:
هٌبعك غشثی ػَاحل خضس دس ایي فلل ثیـتشیي استجبط هٌفی سا ثب گبص دی اوؼیذ وهشثي
ًـبى هیدٌّذ .دسحبلیىِ دس ؿوبل غشة  ،ؿوبل ؿشق ٍ ًَاحی هشوضی وـَس تأثیش ایي گهبص
ثش دهب دس ایي فلل ثِ كَست هثجت اػت .استجبط هؼٌهبداسی ثهیي ایهي گهبص ٍ دههب دس ػهبیش
هٌبعك وـَس تمشیجب هـبّذُ ًوی ؿَد.

تحلیل وقص گبس دی اکسید کزبه در وًسبوبت دمبی حداکثز فصلي ايزان

011 

ضکلَ -0مبستگی بیه دمای حداکثر فصل بُار ي گاز دی اکسید کربه

ثب تَخِ ثِ ؿىل 3دس عَل دٍسُ آهبسی ثب افضایؾ هیضاى گبص دی اوؼیذ وشثي ،دهبی
حذاوثش ایؼتگبُ اًضلی سًٍذ وبّـی داؿتِ اػت.

ضکل -3ريود تغییرات دمای حداکثر اوسلی ي گاز دی اکسیدکربه در فصل بُار

وقص گاز دی اکسیدکربه در وًساوات دمای حداکثر فصلی ایران در تابستان

دادُّبی دهبی حذاوثش فلل تبثؼتبى ایؼتگبُّبی وـَس هَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی
لشاس دادُ ؿذ وِ ًتبیح حبكلِ دس خذٍل 4دسج گشدیذُ اػت.
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هْوتشیي ًتبیح حبكلِ اص تحلیل آهبسی دهبی حذاوثش ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼهِ سا ههی-
تَاى ثِ ؿشح ریل خالكِ وشد:
الف :آثبداى ثبالتشیي ٍ اًضلی ووتشیي هتَػظ دهبی حذاوثش سا دس ثیي ایؼتگبُّبی وـَس
داسًذ.
جديل  -4فراسىجَای آمار تًصیفی دما حداکثر فصل تابستان ایستگاٌَای کطًر  1975تا 0212

ة :ایؼتگبُ ثَؿْش داسای ثیـتشیي ٍ ایؼتگبُ ثبثلؼش داسای ووتشیي همذاس اًحشاف هؼیهبس
دهب دس ثیي ایؼتگبُ ّب هیثبؿٌذ.
ج :چَلگی دهبی ایؼتگبُ ثَؿْش ثیـتشیي ٍ چَلگی دهبی ایؼتگبُ ّوذاى ووتشیي همذاس
دس ثیي ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ هحبػجِ گشدیذ وِ ایي اهش ًـبى اص ػذم تمبسى دههبی ایهي
دٍ ایؼتگبُ سا داسد.
د :ضشیت تغییشات ایؼتگبُ ثَؿْش اص ثبالتشیي ٍ ایؼتگبُ اَّاص اص ووتشیي همذاس ثشخهَسداس
ّؼتٌذ.
ساثغِ ثیي دهبی حذاوثش فلل تبثؼتبى ٍ گبص دی اوؼیذ وشثي هَسد ثشسػی لهشاس گشفهت
وِ ضشایت ّوجؼتگی آى ّب دس خذٍل 5اسائِ ؿذُ اػت.
جديل  -5رابطٍ َمبستگی بیه دمای حداکثر فصل تابستان ي گاز دی اکسیدکربه ایران

تحلیل وقص گبس دی اکسید کزبه در وًسبوبت دمبی حداکثز فصلي ايزان

019 

ثش اػبع خذٍلّ 5وجؼتگی هیبى دهبی حذاوثش فلل تبثؼتبى ایؼتگبُ آثهبداى ٍ همهذاس
فللی گبص دی اوؼیذوشثي ثب هیضاى ّوجؼتگی 0.420دس ػغح هؼٌبداسی  0/01دسكذ هی-
ثبؿذ وِ ثیـتشیي ّوجؼتگی سا دس ثیي ایؼتگبُ ّب داسد .ثذیي هؼٌی وِ دهبی حذاوثش ایهي
ایؼتگبُ ثب دی اوؼیذ وشثي ساثغِ ی هؼتمین ثب ضشیت هثجت سا داسا هیثبؿذ .دیگش ایؼتگبُ-
ّبی داسای ػغح هؼٌبداسی ثِ تشتیت ثهبالتشیي ّوجؼهتگی ،ؿهبهل :اكهفْبى  ،وشهبًـهبُ ،
وشهبى  ،گشگبى  ،ؿبّشٍد  ،صاّهذاى  ،تجشیهض  ،ثَؿهْش ٍ هـهْذ ّؼهتٌذ ،وهِ دس ایهي ثهیي
ّوجؼتگی ایؼتگبُ ثَؿْش داسای ضشیت هٌفی اػتّ .وچٌیي ّوجؼتگی ػبیش ایؼتگبُ ّب دس
ایي هبُ فبلذ ػغح هؼٌب داسی ثَدُ اًذ.
ثِ هٌظَس تحلیل ساثغِ تبثیشگزاسی گبص دی اوؼیذ وشثي خهَ ثهش دههبی حهذاوثش فلهل
تبثؼتبى ایؼتگبُّبی وـَس دس ؿىل 4تَصیغ فضبیی ضشایت ّوجؼتگی هَسد هحبػهجِ ثهیي
دی اوؼیذ وشثي ٍ دهبی ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ تشػین گشدیذ ،وِ ثب تَخهِ ثهِ آى ًتهبیح
تحلیل تَصیغ فضبیی ثِ ؿشح ریل هیثبؿذ:
دهبی ایؼتگبُّبی داهٌِّبی غشثی سؿتِ وَُ صاگشع ٍ هٌبعك هشوضی ثِ ػوت خٌهَة
ؿشق وـَس دس ایي فلل ثیـتشیي استجبط هثجت سا ثب گبص دی اوؼیذ وشثي ًـهبى ههیدٌّهذ.
دسحبلیىِ دس ػبیش هٌبعك وـَس استجبط لبثل هالحظِای ثیي ایي ًَع گبص ٍ دهب هـبّذُ ًوهی

ؿَد.
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ضکلَ -4مبستگی بیه دمای حداکثر فصل تابستان ي گاز دی اکسید کربه

ثب تَخِ ثِ ؿىل  5دس عَل دٍسُ آهبسی ثب افضایؾ هیضاى گبص دی اوؼیذ وشثي ،دهبی
حذاوثش ایؼتگبُ آثبداى ًیض سًٍذی كؼَدی عی وشدُ اػت.

ضکل -5ريود تغییرات دمای حداکثر آبادان ي گاز دی اکسیدکربه در فصل تابستان

تحلیل وقص گبس دی اکسید کزبه در وًسبوبت دمبی حداکثز فصلي ايزان

012 

وقص گاز دی اکسیدکربه در وًساوات دمای حداکثر فصلی ایران در پاییس

دادُّبی دهبی حذاوثش فلل پبییض ایؼتگبُّبی وـَس هَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی لشاس
دادُ ؿذ وِ ًتبیح حبكلِ دس خذٍل 6دسج گشدیذُ اػت.
جديل ضمارٌ -6فراسىجَای آمار تًصیفی دمای حداکثر فصل پاییس ایستگاٌَای کطًر  1975تا 0212

هْوتشیي ًتبیح حبكلِ اص تحلیل آهبسی دهبی حذاوثش ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼهِ سا ههی-
تَاى ثِ ؿشح ریل خالكِ وشد:
الف :آثبداى ثبالتشیي ٍ اسٍهیِ ووتشیي هتَػظ دههبی حهذاوثش سا دس ثهیي ایؼهتگبُّهبی
وـَس داسا هیثبؿٌذ.
ة :ایؼتگبُ اَّاص داسای ثیـتشیي ٍ ایؼتگبُ ثبثلؼش داسای ووتشیي همهذاس اًحهشاف هؼیهبس
دهب دس ثیي ایؼتگبُ ّب هیثبؿٌذ.
ج :چَلگی دهبی ایؼتگبُ ثبثلؼش ثیـتشیي ٍ چَلگی دهبی ایؼتگبُ ّوذاى ووتشیي همذاس
دس ثیي ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ هحبػجِ گشدیذ وِ ایي اهش ًـبى اص ػذم تمبسى دههبی ایهي
دٍ ایؼتگبُ سا داسد.
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د :ضشیت تغییشات ایؼتگبُ ثَؿْش اص ثبالتشیي ٍ ایؼتگبُ تجشیض اص ووتشیي همذاس ثشخهَسداس
ّؼتٌذ.
ساثغِ ثیي دهبی حذاوثش فلل پبییض ٍ گبص دی اوؼیذ وشثي هَسد ثشسػی لشاس گشفت وهِ
ضشایت ّوجؼتگی آى ّب دس خذٍل 7اسائِ ؿذُ اػت.
جديل  -7رابطٍ َمبستگی بیه دمای حداکثر فصل پاییس ي گاز دی اکسیدکربه ایران

دس ایي هبُ دهبی حذاوثش ّیچ وذام اص ایؼتگبُّبی وـَس ثب گبص دی اوؼیذ وشثي
ّوجؼتگی هؼٌبداس ًذاؿتِ اًذ.
وقص گاز دی اکسیدکربه در وًساوات دمای حداکثر فصلی ایران در زمستان

دادُّبی دهبی حذاوثش فلل صهؼتبى ایؼتگبُّبی وـَس هَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی
لشاس دادُ ؿذ وِ ًتبیح حبكلِ دس خذٍل 8دسج گشدیذُ اػت.

تحلیل وقص گبس دی اکسید کزبه در وًسبوبت دمبی حداکثز فصلي ايزان

014 

جديل  -8فراسىجَای آمار تًصیفی دمای حداکثر فصل زمستان ایستگاٌَای کطًر  1975تا 0212

هْوتشیي ًتبیح حبكلِ اص تحلیل آهبسی دهبی حذاوثش ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼهِ سا ههی-
تَاى ثِ ؿشح ریل خالكِ وشد:
الف :ثَؿْش ثبالتشیي ٍ اسٍهیِ ووتشیي هتَػظ دههبی حهذاوثش سا دس ثهیي ایؼهتگبُّهبی
وـَس داسا هیثبؿٌذ.
ة :ایؼتگبُ اًضلی داسای ثیـتشیي ٍ ایؼتگبُ وشهبى داسای ووتشیي همذاس اًحهشاف هؼیهبس
دهب دس ثیي ایؼتگبُ ّب هیثبؿٌذ.
ج :چَلگی دهبی ایؼتگبُ آثبداى ثیـتشیي ٍ چَلگی دهبی ایؼتگبُ هـْذ ووتشیي همهذاس
دس ثیي ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ هحبػجِ گشدیذ وِ ایي اهش ًـبى اص ػذم تمبسى دههبی ایهي
دٍ ایؼتگبُ سا داسد.
د :ضشیت تغییشات ایؼهتگبُ ّوهذاى اص ثهبالتشیي ٍ ایؼهتگبُ ثَؿهْش اص ووتهشیي همهذاس
ثشخَسداس ّؼتٌذ.
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ساثغِ ثیي دهبی حذاوثش فلل صهؼتبى ٍ گبص دی اوؼیذ وشثي هَسد ثشسػی لهشاس گشفهت
وِ ضشایت ّوجؼتگی آى ّب دس خذٍل 9اسائِ ؿذُ اػت.
جديل  -9رابطٍ َمبستگی بیه دمای حداکثر فصل زمستان ي گاز دی اکسیدکربه ایران

ثشاػبع خذٍلّ 9وجؼتگی هیبى دهبی حذاوثش فلل صهؼتبى ایؼتگبُ وشههبى ٍ همهذاس
فللی گبص دی اوؼیذوشثي ثب هیضاى ّوجؼتگی  0.346دس ػغح هؼٌبداسی  0/01دسكذ هی-
ثبؿذ وِ ثیـتشیي ّوجؼتگی سا دس ثیي ایؼتگبُ ّب داسد .ثذیي هؼٌی وِ دههبی حهذاوثش ایهي
ایؼتگبُ ثب دی اوؼیذ وشثي ساثغِ ی هؼتمین ثب ضشیت هثجت سا داسا هیثبؿذ .ثمیهِ ایؼهتگبُ
ّب ثدض ػِ ایؼتگبُ ثبثلؼش ،ثَؿْش ٍ گشگبى داسای ّوجؼتگی دس ػغح هؼٌبداسی ّؼتٌذ.
ثِ هٌظَس تحلیل ساثغِ تبثیشگزاسی گبص دی اوؼیذ وشثي خهَ ثهش دههبی حهذاوثش فلهل
صهؼتبى ایؼتگبُّبی وـَس دس ؿىل 6تَصیغ فضبیی ضشایت ّوجؼتگی هَسد هحبػهجِ ثهیي
دی اوؼیذ وشثٌؾ ٍ دهبی ایؼتگبُّبی هَسد هغبلؼِ تشػین گشدیذ ،وِ ثب تَخِ ثِ آى ًتهبیح
تحلیل تَصیغ فضبیی ثِ ؿشح ریل هیثبؿذ:
ایؼتگبُّبی ثیـتش هٌبعك وـَس ثدض ًَاحی اص ػَاحل دسیبی خضس ٍ خٌَة غشة دس ایي
فلل استجبط ثبالی هثجت سا ثب گبص دی اوؼیذ وشثي ًـبى هیدٌّذ .ثیـتشیي تبثیش ایي گبص ثش
سٍی دهبی حذاوثش هٌبعك هشوضی ثِ ػوت غشة ٍ خٌَة ؿشق ایشاى ثَدُ اػت.
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ضکلَ -6مبستگی بیه دمای حداکثر فصل زمستان ي گاز دی اکسید کربه

ثب تَخِ ثِ ؿىل 7دس عَل دٍسُ آهبسی ثب افضایؾ هیضاى گبص دی اوؼیذ وشثي ،دهبی
حذاوثش ایؼتگبُ وشهبى ًیض سًٍذ كؼَدی داؿتِ اػت.

ضکل -7ريود تغییرات دمای حداکثر کرمان ي گاز دی اکسیدکربه در فصل زمستان

وتیجٍ گیری

تحمیمبت اًدبم ؿذُ پیشاهَى ًمؾ گبص دی اوؼیذ وشثي خَ ػوذتبً ثِ ؿجیِ ػبصی اثهشات
دٍثشاثش ؿذى گبص هزوَس ثش دٍ ػٌلش اكلی دهب ٍ ثبسؽ ثش اػبع ػٌبسیَّبی هختلف اػهتَاس
ثَدُ ٍ ثِ اثشات هؼتمین دی اوؼیذ وشثي خَّ (ّوبًٌذ وبس وشیوی احوذ آثبد ٍ لبػوی:1396 ،
 )341چٌذاى پشداختِ ًـذُ اػت .دس هغبلؼبت یبد ؿذُ ثذٍى دس ًظش گشفتي ون ٍ ویف ساثغِ
ٍ اثش دی اوؼیذ وشثي خَ ثش دهب ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی هختلف سیضگشداًی دادُّبی ههذل-
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ّبی ػوَهی گشدؽ خَ الذام ثِ پیؾ ثیٌی ؿجِ ؿجیِ ػبصی ػٌلش دههبی هتَػهظ هبّبًهِ
ؿذُ ٍ ثِ اثش دی اوؼیذ وشثي خَ ثش دهبّبی ثیـیٌِ پشداختِ ًـذُ اػت.
ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم گشفتِ دس ساثغِ ثب افضایؾ دی اوؼیذ وشثي ٍ تبثیش آى ثش دههب
ثِ ٍیظُ دس ایشاىً ،تبیح ایي تحمیك ًیض دس ساثغِ ثب ًَػبًبت دهب (ثیـتش افضایؾ دهب) هتهبثش اص
گبص دی اوؼیذ وشثي دس فلَل هختلف ػبل (ثیـتش فلهل صهؼهتبى) دس ساػهتبی هغبلؼهبت
اًدبم گشفتِ هَسد تبئیذ لشاس هیگیشد .ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبكل اص ایي تحمیك گهبص دی اوؼهیذ
وشثي دس فلَل هختلف ػبل دس ػِ فلهل ثْهبس ،تبثؼهتبى ٍ صهؼهتبى داسای حهذالل یهه
ایؼتگبُ ثب ػغح ّوجؼتگی هؼٌبداسی اػت .دس فلل ثْهبس ،ایؼهتگبُ اًضلهی داسای ثیـهتشیي
ّوجؼتگی هؼٌبداس هٌفی ٍ هؼىَع ثب دی اوؼیذ وشثي خَ اػهتّ .وچٌهیي دههبی حهذاوثش
ایؼتگبُ هـْذ داسای ّوجؼتگی هؼٌی داس هثجت ٍ هؼتمین ثب دی اوؼیذ وشثي خَ هیثبؿهذ.
دس ایي فلل دهبی حذاوثش هٌبعك ؿوبلی وـَس دس ػَاحل دسیبی خضس ثیـهتشیي تهبثیش سا اص
گبص دی اوؼیذ وشثي پزیشفتهِ اًهذ .دس فلهل تبثؼهتبى ،ایؼهتگبُ آثهبداى ثیـهتشیي ضهشیت
ّوجؼتگی هؼٌبداس هؼتمین ٍ هثجت سا ثب دی اوؼیذ وشثي ًـهبى ههیدّهذّ .وچٌهیي دههبی
حذاوثش  8ایؼتگبُ دیگش وـَس داسای ّوجؼتگی هؼٌبداس هثجت ٍ ایؼتگبُ ثَؿهْش ّوجؼهتگی
هؼٌبداس هٌفی ثب دی اوؼیذ وشثي خَ ّؼتٌذ .دس تبثؼتبى دهبی حذاوثش هٌبعك غشثهی وـهَس
ثیـتشیي تبثیش سا اص گبص دی اوؼیذ وشثي هتحول ؿذُ اًذ .هٌبعك هشوهضی ٍ خٌهَة ؿهشلی
ایشاى ًیض ثِ ًؼجت ووتشی تحت تبثیش دی اوؼیذ وشثي لشاس گشفتِ اًذ .دس فلل پبییض دههبی
ّیچ وذام اص ایؼتگبُّبی وـَس ثب دی اوؼیذ وشثي ّوجؼتگی هؼٌبداسی ًذاؿتِ اًذ .دس فلل
صهؼتبى ،ایؼتگبُ وشهبى داسای ثیـتشیي ّوجؼتگی هؼٌبداسی هؼتمین ٍ هثجت ثب دی اوؼهیذ
وشثي خَ هیثبؿذ .ثش اػبع ًتبیح تحلیل فللی تبثیش دی اوؼهیذ وهشثي ثهش دههبی حهذاوثش
فلل صهؼتبى ثیـتش اص ػبیش فلَل ثَدُ وِ ایي تبثیش ثِ كَست هثجت ٍ هؼتمین ثهَدُ ٍ دس
هٌبعك هشوضی ٍ خٌَة ؿشق وـَس ؿذیذتش اص ػبیش هٌبعك وـَس اػت.
ثِ عَس ولی اثش دی اوؼیذ وشثي خَّ ثش دهبّبی ثیـیٌِ وـَس دس ثؼضی اص ایؼتگبُ ّب ثِ
عَس ًبهحؼَع ٍ خیلی ضؼیف هؼٌی داس ثَدُ ٍ دس ثشخی اص ایؼتگبُ ّب هثل اًضلی حتی اثهش
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هؼىَع داسد یؼٌی ثب افضایؾ غلظت دی اوؼیذ وشثي دهب وبّؾ هییبثذ .ثش ایي اػبع ًوی
تَاى دی اوؼیذ وشثي سا ثِ ػٌَاى ػبهلی ثشای گشهبیؾ خْبًی اللین دس ایشاى للوذاد ًوَد.
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