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وردایی دمای هوای ایران از سطح زمین تا پوشسپهر زیرین به عنوان نمایهای از
تغییر اقلیم در بازة زمانی  1979تا 2014
محمد دارند

*

استاديار ،گروه آب و هواشناسی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،ايران
(دريافت ،93/6/8 :پذيرش نهايی)93/11/28 :

چکیده
براي اين پژوهش دادههاي ماهانة دماي سطح زمین تا پوشسپهر زيرين ايرانزمین از مرکز پیشبینی میانمدت جوي
اروپايی( )ECMWFطی بازة زمانی  1979/1تا  2014/4استخراج شد .تفکیک مکانی دادههاي بهکارگرفته شده  0/125درجة
قوسی است که برپاية آن  9965ياختة مکانی داخل مرز سیاسی ايران زمین قرار میگیرد .ماتريسی در ابعاد  424×9965ايجاد شد
که روي سطرها زمان (ماه) و روي ستونها مکان (ياختههاي درون ايرانزمین) قرار داشت .وردايی دما در  15تراز مختلف جوي از
سطح زمین تا  10هکتوپاسکال در باالي جو واکاوي شد .دادههاي دماي ثبتشده در ترازهاي يادشده توسط راديوسوندهاي 11
ايستگاه جو باالي ايران براي ارزيابی دقت و مقايسه با دادههاي مرکز پیشبینی میانمدت جوي اروپايی استفاده شد .از دو آزمون
ناپارامتريک منکندال و تخمینگر شیب سن براي سنجش معناداري روند و برآورد روند تغییرات بهره برده شد .يافتههاي اين
پژوهش نشان داد که بهکاربستن دادههاي مرکز پیشبینی میانمدت جوي اروپايی براي واکاوي وردايی دماي سطح زمین تا
پوشسپهر زيرين ايرانزمین بسیار سودمند و مفید است؛ چرا که تفکیک مکانی-زمانی باالي دادهها در راستاي افقی و عمودي،
امکان داوري دقیقتر با جزئیات بسیار بیشتر و بهتر را دربارة تغییرات رفتار دماي سطح زمین تا پوشسپهر زيرين در مقايسه با
دادههاي تصاوير ماهوارهاي واحد سنجندة موج کوتاه ( )MSUو راديوسوندها فراهم میکند .همچنین يافتهها نشان داد که به لحاظ
آماري در سطح اطمینان  95درصد روند افزايشی دماي سطح زمین ،وردسپهر پايینی و بااليی و روند کاهشی دماي پوشسپهر
زيرين طی دورة مورد مطالعه معنادار است .اگرچه وردايی دماي وردسپهر میانی در سطح اطمینان يادشده معنادار نیست ولی برازش
خط رگرسیون روي سري زمانی دماي استانداردشده ،بیانگر افزايش روند دماي اين اليه در دهة اخیر است .روند افزايشی دماي
سطح پهنة ايرانزمین  0/65درجة سانتیگراد به ازاي دهه است و در مقايسه با ساير ترازهاي جو باالي ايران بیشتر است .گرمايش
الية وردسپهر پايینی بیشتر از وردسپهر بااليی است .پراکنش مکانی روند تغییرات دما بیانگر آن است که در روية زمین روند افزايش
دماي گسترة مکانی بین مدار  34تا  37درجه از ساير مناطق بیشتر است .روي برخی مناطق جنوبی البرز و شرق زاگرس به ازاي
هر دهه بین  1/3تا  1/6درجة سانتیگراد به میانگین دماي ساالنه افزوده شده است .بهطور کلی سطح زمین و وردسپهر پايینی
نیمة شمالی کشور از نیمة جنوبی گرمتر شدهاند .وردايی مثبت و معنادار دماي وردسپهر بااليی نیمة جنوبی کشور ،افزايش ارتفاع
الية ورديست و جابهجايی شمال سوي سلول هدلی را در پی خواهد داشت و اين تأيیدي بر يافتههاي ساير پژوهشگران است .روند
کاهشی دماي پوشسپهر زيرين به جز در برخی مناطق شمالشرق کشور ،يکدست است و آهنگ کاهشی آن بین  -0/2تا -0/3
درجة سانتیگراد به ازاي هر دهه است .در تراز  50هکتوپاسکال روند کاهشی دماي پوشسپهر زيرين بیشینه است و به ازاي هر
دهه حدود  0/43درجة سانتیگراد از دماي تراز يادشده کاسته شده است .به لحاظ زمانی از سال  1998به بعد ناهنجاري مثبت
دماي رويه و وردسپهر پايینی شروع شده است .بیشترين ناهنجاري مثبت در سالهاي  2010و  2001اتفاق افتاده است.
واژههای کلیدی :ايران ،دادههاي شبکهاي ،دماي جو باال ،دماي رويه ،نماية تغییر اقلیم

 1مقدمه
نیمرخ دمای جو زمین بیانگر ترازمندی بین تابش ،همرفت

گرمای تابیدهشده به آن و آهنگ سرمایشی است که در

و سیستم دینامیکی گرمایش و سرمایش رویه و جو زمین

اثر حضور گازهای گلخانهای بهویژه دیاکسیدکربن،

است .تابش خورشید سرچشمة اصلی انرژی سیارة زمین

ازن و بخار آب حاصل میشود (آندریوس و همکاران،

است (هارتمن .)1994 ،بخش عمدهای از انرژی

 .)1987درحالیکه نیمرخ عمودی دمای وردسپهر نتیجة

خورشیدی را زمین و بقیة آن را جو زمین جذب میکند.

ترازمندی فرایندهای تابشی مرتبط با گازهای گلخانهای،

بهطور کلی نیمرخ گرمایی پوشسپهر ،حاصل ترازمندی

هواویزها و ابرها (استیفنس و وبستر1981 ،؛ گودی و

*نگارنده رابط:

E-mail: m.darand@uok.ac.ir
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یانگ )1989 ،همراه با نقش بسیار قابلتوجه رطوبت و

بسزایی دارند ( هیورل و ترنبرث1998 ،؛ وینتز و اسچابل،

جنبشهای دینامیکی است (هولتون1979 ،؛ هیلد1982 ،؛

 .)1998اما چالش عمدة بهکارگیری دادههای

کیهل .)1992 ،در یک نگاه کلی ،نتیجة اندرکنش بین

رادیوسوندها جهت پایش مکانی تغییرات دمای جو باال

تابش ،جابهجایی رطوبت و جنبشهای دینامیکی آن

نیز این است که روی سطح زمین توزیع یکنواختی ندارند.

است که دما با افزایش ارتفاع در هر مکانی کاهش

دستة سوم منبع داده برای دمای جو باال ،پروژههای

مییابد .سازوکارهای دینامیکی بزرگمقیاس به گونهای

واکاوی دادهها (پایگاههای داده) هستند که برای انجام

است که دما را در راستای افقی و قائم ،یکنواخت توزیع

آن نیازمند آرشیو طوالنی از دادههای هواشناختی و

میکند (هارتمن)1994 ،؛ این درحالی است که این

مدلهای پیشبینی عددی هستیم .برای ارزیابی و مقایسه

سازوکارها روی کرة زمین یکسان نیستند .الگوهای

بین دادههای واکاوی با دادههای حاصل از تصاویر

گردش عمدة جوی نظیر گردش هدلی و واکر (هولتون،

ماهوارهای و رادیوسوندها پژوهشهای بسیاری در مناطق

1979؛ هارتمن )1994 ،نقش مهمی در ترازمندی انرژی

مختلف جهان انجام گرفته است .برای نمونه میتوان به

جو در حاره و جنب حاره (حدود  30درجة عرض

پژوهش شاه و ریند ( )1998و سانتر و همکاران ()1999

جغرافیایی) دارند و ساختار گرمایی اینگونه مناطق را

برای کل کرة زمین ،راندل و همکاران ( )2000در منطقة

تحت تأثیر خود قرار میدهند (ترینبرث و استیپانیاک،

حاره ،راندل و وُو ( )1999در پوشسپهر مناطق قطبی و

 .)2003بنابراین برای شناخت ساختار عمودی دمای جو

مارشال ( )2002در جنوبگان اشاره کرد .بهطور کلی

عالوه بر ترازمندی تابش ،همرفت و انتقال دما ،نقش

یافتههای این پژوهشها بیانگر آن است که هماهنگی قابل

گردشهای جوی بزرگ مقیاس بسیار بااهمیت است.

قبولی بین سه پایگاه دادة یادشده وجود دارد.

وردایی در ساختار دمای عمودی الیة جو به عنوان یکی

پژوهشهای بسیار زیادی در ارتباط با واکاوی دمای جو

از نخستین نمایههای تغییر اقلیم معرفی و پیشنهاد شده

و رویة زمین اجرا شده است .برونداد اغلب مدلهای

است (مارشال .)2002 ،وردایی دمای جو باال در مقدار

گردش عمومی جو نشان میدهند که به دلیل افزایش

بخار آب ،افت روند دما ،ابرناکی (کولمن2001 ،؛

گازهای گلخانهای در جو ،وردسپهر میانی درحال

هارتمن و الرسون )2002 ،و کنش الگوهای گردشهای

گرمشدن است .این تغییرات در الیة جو بسیار آشکارتر

جوی (هیلد1993 ،؛ بوتلر و همکاران )2010 ،نقش مهمی

از گرمایش سطحی است (بارنت و اسچلیسنگر.)1987 ،

دارد .رادیوسوندها نخستین منبع برای واکاوی دمای جو

گافن و همکاران ( )2000وردایی ساختار دمای عمودی

باال هستند .آنها در مقایسه با تصاویر ماهوارهای واحد

وردسپهر حاره را در دو بازة زمانی  1960تا  1997و 1979

سنجندة موج کوتاه ( )MSUچندین مزیت عمده دارند:

تا  1997با بهرهگیری از دادههای رادیوسوند بررسی

اول اینکه سری زمانی دادههای رادیوسوندها از تصاویر

کردند .یافتههای آنها نشان داد که از سال  1979آهنگ

ماهوارهای ( )MSUطوالنیتر هستند؛ تصاویر ماهوارهای

گرمایش رویة زمین بیشتر از الیههای جو باالی وردسپهر

( )MSUاز سال  1979به بعد در دسترس هستند .دوم

است .بینگتسون و هودگز ( )2011به کمک دادههای

اینکه تفکیک عمودی تصاویر ماهوارهای ( )MSUبسیار

تصاویر  MSUاز مناطق اقیانوسی حارهای در بازة زمانی

پایینتر است؛ رادیوسوندها شرایط جوی  11تراز فشاری

 1979تا  2008به این نتیجه دست یافتند که روند افزایش

را بین تراز 100تا  1000هکتوپاسکال گزارش میکنند

دمای ترازهای پایین جو بیشتر از ترازهای میانی جو است.

(سیدل و همکاران .)2012 ،سوم اینکه تغییرات رطوبت

چرستی و همکاران ( )2007در پژوهش خود به این نتیجه

جوی وردسپهر ،چرخش ماهواره و ویژگیهای ابزارهای

رسیدند که گرمایش ترازهای باالیی وردسپهر در مقایسه

بهکاربستهشده همگی بر دقت نسبی سنجنده و قابلیت

با رویة زمین کمتر است .برنامة علمی تغییر اقلیم ایاالت

شناسایی تغییرات جزئی ساختار عمودی دمای جو نقش

متحدة امریکا ( )CCSPبه این مطلب اشاره دارد که برپایة

وردايی دمای هوای ايران از سطح زمين تا پوشسپهر...

اغلب پایگاههای دادة مشاهدهای گرمایش رویه و سطح
زمین بیشتر از الیة وردسپهر است؛ درحالی که در اغلب
مدلها گرمایش ترازهای باالی جو بیشتر از رویة زمین
است (کارل و همکاران .)2006 ،در ایران مسعودیان
( )1384با بهرهگیری از دادههای شبکهای 15 × 15
کیلومتر روند دمای ایران را در بازة زمانی  1951تا 2000
واکاوی کرد .یافتههای وی بیانگر آن است که آهنگ
افزایش دمای شبانهروزی ایرانزمین  2درجه به ازای هر
صد سال است .روند افزایش دما اغلب در مناطق
کمارتفاع و گرم دیده میشود .این درحالی است که
بلندیها روند کاهشی دما را تجربه کردهاند .هدف از این
پژوهش واکاوی وردایی دمای رویه و جو باالی ایران به
عنوان نمایهای از تغییر اقلیم در بازة زمانی  1979تا 2014
است که بر پایة دادههای شبکهای مرکز پیشبینی
میانمدت جوی اروپایی ( )ECMWFانجام گرفته است.

برای اجرای این پژوهش دادههای شبکهای دمای ماهانة
سطح زمین تا پوشسپهر زیرین ایرانزمین از مرکز
پیشبینی میانمدت جوی اروپایی ( )ECMWFدر بازة
زمانی  1979/1تا  2014/4استخراج شد .تفکیک مکانی
دادههای بهکارگرفتهشده  0/125درجة قوسی است و
 9965یاختة مکانی داخل مرز سیاسی ایرانزمین قرار
میگیرد .برپایة تفکیک زمانی-مکانی یادشده ،پایگاه
دادهای در ابعاد  424 × 9965ایجاد شد که روی سطرها
زمان (ماه) و روی ستونها مکان (یاختهها) قرار داشت.
همچنین دادههای دمای ثبتشدة مربوط به  11رادیوسوند
در ایستگاههای جو باالی ایرانزمین نیز از مرکز ملی
اقیانوس

و

ایاالت

متحدة

امریکا

( )NCEP/NCARاستخراج شد .سری زمانی دمای
ثبتشدة نزدیکترین یاختة مکانی به ایستگاه جو باال ،از
مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی انتخاب و با
مقادیر دمای ثبتشده توسط رادیوسوندها مقایسه شد.
برای برآورد میانگین پهنهای دمای ساالنة ایرانزمین
کسینوس عرض جغرافیایی ()𝑡𝑎𝑙(𝑠𝑜𝑐) به عنوان وزن
دادهها در نظر گرفته شد.

𝑛∑
𝑗𝑖=1 𝑊𝑖 𝑇𝑖,

()1

𝑛∑
𝑖𝑊 𝑖=1

= 𝑗𝑇𝑛𝑎𝑟𝐼

) 𝑖𝑡𝑎𝑙(𝑊𝑖 = cos

()2

که در آن Tj  ،میانگین وزنی دما در ماه jاُم روی ایران و
 Ti,jمتوسط دما روی یاختة iاُم در ماه 𝑗اُم است.
سپس روند دمای جو باالی ایرانزمین در  11تراز
استاندارد جوی از  1000تا  10هکتوپاسکال به کمک
آزمون ناپارمتریک منکندال در سطح اطمینان  95درصد
آزمون شد .برای برآورد شیب و روند از تخمینگر شیب
سن بهره گرفته شد.
 .3يافتههای پژوهش
شکل  2مقادیر ضریب تعیین(  )𝑅2ارتباط بین دادههای
میانگین ماهانة دمای ثبتشده از جو باالی ایران توسط
رادیوسوندها و مقادیر دمای نزدیکترین یاختة مرکز
پیشبینی میانمدت جوی اروپایی را نشان میدهد .بازة
زمانی برداشت دمای جو باالی ایران توسط بیشتر

 .2داده و روششناسی

جوشناسی
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رادیوسوندها ،از سال  1994به بعد است .همانطور که
مشاهده میشود در ترازهای زیرین وردسپهر مقادیر
ضریب تعیین ارتباط بین سری زمانی میانگین ماهانة دمای
دو پایگاه داده بیشتر از ترازهای باالیی وردسپهر و
پوشسپهر است .مقادیر دمای رویة زمین (ارتفاع دو
متری) که با تراز صفر در شکل نشان داده شده است،
بیشترین همبستگی را با مقادیر دمای مرکز پیشبینی
میانمدت جوی اروپایی نشان میدهد .از تراز 150
هکتوپاسکال به باال در برخی ایستگاهها ضریب تعیین
ارتباط بین دو سری داده کاهش یافته است .طی بازة
زمانی مورد مطالعه دادههای دمای برداشتشده توسط
رادیوسوندها در ترازهای زیرین جو کاملتر از ترازهای
باالیی است و در اغلب روزهای سال دادههای دمای
ثبتشده توسط رادیوسوندها برای ترازهای زیرین جو در
دسترس است .درحالیکه در ترازهای باالی جو (بهویژه
تراز  150هکتوپاسکال به باال) در برخی ماههای سال روی
برخی ایستگاههای جو باال تنها دمای یک روز ثبت شده
است .بنابراین برآورد میانگین ماهانة دمای رادیوسوندها
فقط با داشتن دادة دمای یک روز دور از واقعیت بوده و
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همبستگی کمتری با میانگین دمای مرکز پیشبینی

است .همانطور که مالحظه میشود ،وردایی و افتوخیز

میانمدت جوی اروپایی در ترازهای باال نشان داده است.

مقادیر دمای الیههای مختلف جو هماهنگ با مقادیر

با وجود این در سطح اطمینان  99درصد همبستگی و

دمای رویة زمین است .در ترازهای پایین وردسپهر این

ارتباط بین دادههای رادیوسوندها در نقاط برداشتشده با

هماهنگی بیشتر است .بهطور کلی میتوان گفت که از

دادههای نزدیکترین یاختة مرکز پیشبینی میانمدت

سال  1998به بعد دمای رویه و وردسپهر ایرانزمین

جوی اروپایی در تمام ترازهای جو معنادار است.

ناهنجاری مثبتی از خود نشان میدهد .رخنمود

توزیع مکانی متوسط ساالنة دمای رویه ( 2متری باالی

بیهنجاری و جهش در سری زمانی دمای رویة زمین با

سطح زمین) و الیههای مختلف جوی ایرانزمین برپایة

یافتههای علیجانی و همکاران ( )1390در ارتباط با

دادههای مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی در

وردایی زمانی کمینه و بیشینههای دمایی ساالنة ایران که

شکل  3آمده است .متوسط ساالنة دما روی رشتهکوههای

بر پایة دادههای ایستگاهی انجام شده است ،هماهنگ

زاگرس ،البرز و بلندیهای پراکنده در بخشهای جنوبی

است .دمای الیة  20-100هکتوپاسکال برخالف سایر

و شرق ایران زمین بین  7تا  11/5درجة سانتیگراد است.

الیههای جوی زیرین با دمای رویة زمین ارتباط معکوسی

درحالی که روی سواحل جنوبی و بیابان لوت میانگین

نشان میدهد (شکل  .)5در اوایل دورة بیهنجاری مقادیر

ساالنة دما بین  25/1تا  29/7درجة سانتیگراد است.

استانداردشدة دمای الیة یادشده مثبت است و از سالهای

توزیع مکانی متوسط دمای الیة  850-1000هکتوپاسکال

 1993و  1994به بعد بیهنجاری منفی را تجربه کرده

نیز تاحدودی همانند پراکنش مکانی دما در رویة زمین

است .الیة  20-100هکتوپاسکال در پوشسپهر قرار دارد

است .بهطور کلی میتوان گفت که پراکنش مکانی

و از ویژگیهای مهم آن ،تولید و وجود گاز ازون است.

مقادیر دما در رویة زمین و الیة  850-1000هکتوپاسکال

پژوهشها نشان میدهند که به دلیل افزایش گازهای

از ناهمواریها پیروی میکند .درحالی که در ترازهای

گلخانهای الیة ازون در حال تخریب است .بنابراین به

باالتر وردسپهر توزیع مکانی دما بیشتر تابع عرض

دنبال آن دمای این الیه از پوشسپهر در دهههای اخیر

جغرافیایی است .سری زمانی مقادیر استانداردشدة دمای

روند نزولی را تجربه کرده است (فیو و همکاران2006 ،؛

رویة زمین و الیههای مختلف جوی در شکل  4آمده

هودسون و همکاران2006 ،؛ فیو و همکاران.)2010 ،

شکل  .1موقعیت مکانی یاختههای مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی ( )ECMWFو ایستگاههای جو باال روی ایرانزمین.
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شکل  .2مقادیر ضریب تعیین (  )𝑅2ارتباط بین دادههای رادیوسوند ایستگاههای جو باالی ایران با دادههای مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی
(.)ECMWF

شکل  .3میانگین ساالنة دمای رویه ( 2متری باالی سطح زمین) ،الیة (700-850 ،850-1000سمت راست) و  200-500 ،500-700و  20-100هکتوپاسکال
(سمت چپ) ایرانزمین.
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شکل  .4سری زمانی مقادیر استانداردشدة دمای رویة زمین و الیههای مختلف جو در بازة زمانی مورد مطالعه.

شکل  .5سری زمانی مقادیر استانداردشدة دمای رویة زمین و الیة  20-100هکتوپاسکال جو در بازة زمانی مورد مطالعه.

گسترة روند تغییرات دمای رویه و جو باالی

برخی مناطق نیمة شمالی کشور و جنوب رشتهکوه البرز

ایرانزمین در دورة مورد مطالعه در شکلهای  6و  7نشان

تغییرات دما در مقایسه با مناطق دیگر بیشتر است .دمای

داده شده است .یافتهها بیانگر آن است که دمای رویة

تراز  700هکتوپاسکال ایرانزمین در مقایسه با ترازهای

ایرانزمین در مقایسه با دمای سایر ترازهای جو باال،

زیرین وردسپهر وردایی کمتری از خود نشان میدهد.

وردایی بیشتری را تجربه کرده است .روند تغییرات دمای

روند تغییرات دمای الیة  700-850هکتوپاسکال روی

رویه در حدود  20درصد از گسترة ایرانزمین بین  0/5تا

برخی مناطق غربی ،مرکز و نیمة شرقی کشور بین  0/3تا

 0/6درجة سانتیگراد به ازای هر دهه است .به لحاظ

 0/5درجة سانتیگراد به ازای هر دهه است .دمای جو در

مکانی روند تغییرات دمای رویة نیمة شمالی کشور بیشتر

ترازهای  500 ،600و  400هکتوپاسکال وردایی معناداری

از نیمة جنوبی آن است .مناطق جنوبی رشتهکوه زاگرس

را به لحاظ آماری در سطح اطمینان  95درصد از خود

و مناطق شرقی زاگرس بین مدارهای  34تا  36/5درجه،

نشان نمیدهد .در ترازهای باالیی وردسپهر روند تغییرات

بیشترین وردایی دمای رویة زمین را نشان میدهد .بهطور

دمای تراز  200هکتوپاسکال شایان توجه است .دمای الیة

متوسط روند افزایش دمای رویة زمین روی برخی مناطق

تراز  200-500هکتوپاسکال ایران نیز همانند دمای دو

یادشده بین  1/3تا  1/6درجة سانتیگراد به ازای هر دهه

الیة  850-1000و  700-850هکتوپاسکال مثبت است.

است .دمای رویة برخی مناطق سواحل جنوبی کشور در

در الیة یادشده روند تغییرات کشور بهطور یکدست بین

دورة مورد مطالعه تغییرات معناداری نشان نمیدهد (شکل

 0/1تا  0/3درجة سانتیگراد به ازای هر دهه است .روند

 .)9گسترة تغییرات آهنگ دمای ترازهای  925 ،1000و

تغییرات  0/15درجة سانتیگراد به ازای هر دهه بیشترین

 850هکتوپاسکال ایرانزمین تقریباً مشابه است .در

گستره و فراوانی را دارد .در تراز  150هکتوپاسکال روند

ترازهای یادشده روند تغییرات  0/3تا  0/5درجة

وردایی دمای ایران به لحاظ آماری معنادار نیست.

سانتیگراد به ازای هر دهه ،بیشترین فراوانی و گستره از

برخالف سایر الیههای جوی وردسپهر ،دمای الیة -100

ایران را در بر دارد .پراکنش و توزیع مکانی روند تغییرات

 20هکتوپاسکال الیة پوشسپهر ایران زمین روند منفی و

دما در الیة  850-1000هکتوپاسکال نشان داد که روی

معناداری را در دورة مورد مطالعه در سطح اطمینان 95
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درصد از خود نشان میدهد .در الیة یادشده روند

جو افزایشی است .روند تغییرات دو تراز یادشده به ترتیب

تغییرات دمای تراز  50هکتوپاسکال در مقایسه با دو تراز

برابر با  0/38و  0/23درجة سانتیگراد به ازای ده سال

 100و  20هکتوپاسکال بیشتر است و در بیشتر گسترة

است .دمای ترازهای  400 ،500 ،600و 150

ایران زمین در تراز یادشده بین  -0/2تا  -0/3درجة

هکتوپاسکال به لحاظ آماری وردایی معناداری طی دورة

سانتیگراد به ازای هر دهه است.

مورد مطالعه از خود نشان نمیدهند .دمای ترازهای باالیی

شکل  8نیز متوسط روند تغییرات دمای رویه و جو

وردسپهر ( 300و  200هکتوپاسکال) نیز به ترتیب با روند

باالی پهنة ایرانزمین را در دورة مورد مطالعه نشان

تغییرات  0/19و  0/31درجة سانتیگراد رو به افزایش

میدهد .بر پایة آن میتوان گفت دمای رویة پهنة

است .برخالف روند افزایشی دمای وردسپهر ،روند دمای

ایرانزمین  0/65درجة سانتیگراد به ازای هر دهه افزایش

پوشسپهر کاهشی است .آهنگ کاهشی دمای پوشسپهر

یافته است .روند تغییرات دمای دو تراز  1000و 925

در تراز  50هکتوپاسکال بیشینه است و به ازای هر دهه

هکتوپاسکال حدود  0/41به ازای هر دهه است .دمای دو

حدود  0/43درجة سانتیگراد از دمای آن کاسته شده

تراز  850و  700هکتوپاسکال نیز همانند ترازهای زیرین

است.

(الف)

(ب)

شکل  .6گسترة روند معنادار دمای جو ایران به ترتیب در رویة زمین ،ترازهای  700 ،850 ،925 ،1000هکتوپاسکال (سمت راست) و ترازهای ،200 ،300
 50 ،100و  20هکتوپاسکال (سمت چپ) در سطح اطمینان  95درصد.
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(الف)

(ب)

شکل ( .7الف) گسترة روند معنادار دمای جو ایران به ترتیب در الیههای  850-1000و  700-850هکتوپاسکال و (ب) الیههای  200-500و 20-100
هکتوپاسکال در سطح اطمینان  95درصد.

شکل  .8میانگین روند دمای جوی پهنة ایران در ترازهای مختلف به ازای ده سال.

نیمرخ عمودی میانگین مداری دمای ساالنة ایران و

درجة سانتیگراد سردترین مدار و تراز جوی است .نتایج

وردایی آن در دورة مورد مطالعه در شکلهای  10و 11

حاصل از تحلیل روند روی سری زمانی دمای رویه و جو

آمده است .همانطور که انتظار میرود هرچه از سمت

باالی ایرانزمین نشان داد که دمای الیههای پایین و باالی

عرضهای جنوبی کشور به سمت شمال حرکت کنیم ،از

وردسپهر روبه افزایش است .دمای الیة میانی وردسپهر

دمای ترازهای پایین وردسپهر کاسته میشود .عرض

جو ایران وردایی معناداری را تجربه نکرده است .دمای

جغرافیایی  27/5درجه با دمای  29/6درجة سانتیگراد در

الیة پوشسپهر رو به کاهش است .عرضهای جغرافیایی

تراز  1000هکتوپاسکال گرمترین مدار ایرانزمین است.

 34تا  36/5درجه بیشترین گرمایش رویه و الیة وردسپهر

عرضهای جغرافیایی پایینتر از مدار یادشده به دلیل

پایینی را تجربه کردهاند .علت آن خارج از هدف این

قرارگرفتن پهنههای آبی خلیجفارس و دریای عمان

پژوهش است ولی به نظر میرسد افزایش جمعیت ،توسعة

میانگین دمای بهنسبت کمتری را نشان میدهند .همچنین

شهر ،تغییرات زیاد کاربری اراضی و افزایش فراوانی

نیمرخ عمودی میانگین مداری دما بیانگر آن است که

صنایع و کارخانهها در پیرامون تهران و استانهای

ارتفاع وردیست از جنوب به سمت شمال ثابت نیست و با

همجوار نقش مهمی در آهنگ بیشینة گرمایش مناطق

شیب مالیمی به سمت شمال از ارتفاع آن کاسته میشود.

یادشده داشته باشد .گرمایش و روند مثبت دمای

برخالف ترازهای پایین وردسپهر در الیة پوشسپهر

وردسپهر باالیی عرضهای جنوبی ایران زمین در الیة

هرچه از سمت جنوب به سمت شمال حرکت کنیم ،بر

ضخیمتری از جو (از تراز  170تا  400هکتوپاسکالی) در

دمای الیه افزوده میشود .در تراز  100هکتوپاسکال از

مقایسه با عرضهای شمالی کشور رخنمود داشته است.

پوشسپهر عرض جغرافیایی  25درجه با دمای -75/4

روند کاهشی دمای الیة پوشسپهر عرضهای جنوبی
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ایران بیشتر از عرضهای شمالی است و بهطور متوسط

بهطورکلی اگرچه افزایش دمای برخی ترازهای وردسپهر

حدود  -0/5درجة سانتیگراد به ازای هر درجه از دمای

ایرانزمین به لحاظ آماری معنادار نیست ولی برازش خط

تراز  50هکتوپاسکالی عرضهای جنوبی کشور کاسته

رگرسیون روی سری زمانی دمای استانداردشدة رویه تا

شده است.

تراز  150هکتوپاسکال بیانگر افزایش دمای رویه و کل

برازش خط رگرسیون روی سری زمانی دمای

الیة وردسپهر است .شیب ناهنجاری مثبت دمای رویه و

استانداردشدة رویه و جو باالی پهنة ایرانزمین در

ترازهای زیرین وردسپهر در مقایسه با ترازهای میانی و

شکلهای  12و 13آمده است .همانطور که مالحظه

باالیی بیشتر است .درحالی که شیب خط رگرسیون

میشود از سال  1998به بعد دمای رویه ،وردسپهر پایینی

برازش دادهشده روی سری زمانی دمای استانداردشدة

و باالیی ناهنجاری مثبتی را از خود نشان میدهد .روند

ترازهای  10تا  100هکتوپاسکال منفی است .در تراز 100

ناهنجاری مثبت دمای رویه و وردسپهر پایینی در سالهای

هکتوپاسکال دمای بیشتر سالهای دو دهة اخیر ناهنجاری

 2011و  2001از سایر سالهای دیگر مورد مطالعه بیشتر

منفی و کاهشی از خود نشان میدهد .در دو تراز  50و 20

است .در سالهای یادشده متوسط دما بیش از 1/5

هکتوپاسکال از سال  1994به بعد روند کاهشی دما

انحراف معیار از میانگین بلندمدت دما فاصله دارد.

مشاهده میشود .برازش خط رگرسیون روی سری زمانی

همچنین رویه و الیة وردسپهر ایرانزمین در سالهای

دمای الیههای جوی نیز بیانگر روند افزایشی دما در

 1992و  1982سردترین سالها را تجربه کردهاند.

وردسپهر و روند کاهشی دما در پوشسپهر است.

شکل ( .9الف) روند دمای رویه (ارتفاع  2متری)؛ (ب) الیههای  700-850 ،850-1000و (ج)  200-500و  20-100هکتوپاسکال به ازای هر دهه.
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شکل  .10نیمرخ عمودی میانگین مداری دمای ساالنة ایران.

(الف)

شکل  .11نیمرخ عمودی روند دمای ایران به ازای ده سال.

(ب)

شکل  .12برازش خط رگرسیون روی سری زمانی دمای استانداردشده به ترتیب رویه( ،الف) ترازهای  700 ،850 ،925 ،1000و  600هکتوپاسکال و (ب)
ترازهای 150 ،200 ،300 ،400 ،500و  100هکتوپاسکال.
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شکل ( .13الف) برازش خط رگرسیون روی سری زمانی دمای استانداردشدة ترازهای 50و  20هکتوپاسکال و (ب)  10هکتوپاسکال.

شکل  .14برازش خط رگرسیون روی سری زمانی دمای استانداردشده به ترتیب (الف) الیه  500-700 ،700-850 ،850-1000هکتوپاسکال و (ب) -500
 200و  20-100هکتوپاسکال.

 .4نتيجهگيری

مرکز یادشده مقادیر دمای ثبتشدة جو باال توسط

هدف از این پژوهش واکاوی وردایی دمای سطح زمین

رادیوسوندها در  11ایستگاه جو باالی ایرانزمین با دمای

تا پوشسپهر زیرین ایران بهعنوان نمایهای از تغییر اقلیم

نزدیکترین یاختة مکانی مقایسه شد .روند و آهنگ

در بازة زمانی  1979تا  2014بود .برای انجام آن از

روند به ترتیب به کمک آزمونهای منکندال و تخمینگر

دادههای مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی

شیب سن در سطح اطمینان  95درصد آزمون و برآورد

( )ECMWFاستفاده شد .برای ارزیابی دقت دادههای

شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که به لحاظ آماری
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همبستگی بسیار باال و معناداری بین دادههای دمای

روی برخی مناطق جنوب رشتهکوه البرز و بخشهای

رادیوسوندها و مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی

شرقی زاگرس به ازای هر دهه بین  1/3تا  1/6درجة

در رویه ،ترازهای زیرین و میانی وردسپهر وجود دارد.

سانتیگراد به دمای رویة زمین افزوده شده است .روند

بنابراین بهکارگیری دادههای مرکز پیشبینی میانمدت

کاهشی دمای پوشسپهر زیرین به جز برخی مناطق شمال

جوی اروپایی برای واکاوی روند دمای جو باال بسیار

شرق کشور یکدست است و آهنگ کاهشی آن بین

مناسب است .دقت و تفکیک زمانی-مکانی باالی

 -0/2تا  -0/3درجة سانتیگراد به ازای هر دهه است.

دادههای پایگاه یادشده به سایر روشها ارجحیت بیشتری

پژوهشگران دلیل افزایش دمای وردسپهر را افزایش

دارد .یافتههای این بخش از پژوهش تأییدی بر یافتههای

ازون ،آالیندهها وگازهای گلخانهای در وردسپهر

بینگتسون و هودگز ( )2011است .برازش آزمون

میدانند وکاهش دمای پوشسپهر را به خالیشدن و

ناپارمتریک منکندال روی سری زمانی ساالنة دمای

کاهش ازون پوشسپهر ربط میدهند (استوفیر و مانیب،

سطح زمین تا پوشسپهر زیرین ایرانزمین نشان داد که به

1999؛ سانتر و همکاران 1996 ،و2000؛ هودسون و

لحاظ آماری مقادیر دما در دورة مورد مطالعه روند

همکاران2006 ،؛ فیو و همکاران .)2010 ،افزایش دمای

معناداری از خود نشان میدهد .روند دمای سطح زمین،

وردسپهر به جابهجایی در مدل هدلی (سیدل و همکاران،

الیة پایینی و باالیی وردسپهر افزایشی است ،درحالی که

 )2008و رودباد جنب حاره (فیو و لین2011 ،؛ ریچلر،

روند دمای پوشسپهر زیرین کاهشی است .یافتههای این

 )2009به سمت قطب و تغییر در الگوهای گردش جوی

پژوهش با نتایج فیو و همکاران ( ،)2006فیو و همکاران

(آلن و همکاران )2012 ،منجر خواهد شد.

( )2011و والیس و همکاران ( )2012هماهنگ است.
آهنگ افزایشی دمای رویة پهنة ایران زمین برابر با 0/65
درجة سانتیگراد به ازای هر دهه است و به نسبت بیشتر
از ترازهای دیگر است .اگرچه روند وردایی دمایی برخی
ترازهای میانی وردسپهر ایران به لحاظ آماری در سطح
اطمینان  95درصد معنادار نیست ،ولی برازش خط
رگرسیون روی سری زمانی ناهنجاری دمایی ترازهای
یادشده بیانگر روند افزایشی دماست .از لحاظ زمانی
دمای رویه و ترازهای پایینی وردسپهر از سال  1998به
بعد رو به افزایش است .بیشترین ناهنجاری دمای رویه و
الیة وردسپهر پایینی به سالهای  2010و  2001مربوط
است که دما نسبت به میانگین بلندمدت بیش از 1/5
انحراف معیار است .بهطور کلی روند افزایش دمای رویه
و وردسپهر پایینی نیمة شمالی کشور بیشتر از نیمة جنوبی
است .دمای وردسپهر باالیی نیمة شمالی کشور به لحاظ
آماری معنادار نیست .روند افزایشی دمای وردسپهر باالیی
نیمة جنوبی کشور به افزایش ارتفاع وردیست منجر
خواهد شد که تأییدی بر یافتههای سیدل و ریندل ()2006
است .روند افزایش دمای گسترة مکانی بین مدارهای 34
تا  37درجه به نسبت بیشتر از سایر مناطق ایرانزمین است.
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