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آشکار سازی آماری اثر گاز گلخانهای هگسا فلوریذ گوگرد بر بارشهای فصلی ایران
در دهة اخیر
َٗظف قَٗذل رح٘وٖ*  -داًؽ ٘بر اقل٘ن ؼٌبظٖ ،داًؽگبُ ترث٘ت هذرض ،تْراى
ه٘ثن طَالثًٖصاد  -کبرؼٌبض ارؼذ اقل٘ن ؼٌبظٖ کبرثردٕ ،داًؽگبُ ترث٘ت هذرض ،تْراى
هٌَچْر فرجزادُ  -اظتبد اقل٘ن ؼٌبظٖ ،داًؽگبُ ترث٘ت هذرض ،تْراى

ٍصَل1392/04/09 :

پذٗزػ1392/09/03 :

چک٘ذُ
اثزات گلخاًِ إ ٗکٖ اس تْذٗذّإ جذّٕ هح٘ظسٗغت ّغتٌذ ٍ ػَارض جاًثٖ آى ه تَجِّ تواهٖ
ًماط جْاى اعت  .تا تَجِّ تِ اّوّ ّ٘ت اٗي هَضَع ،پضٍّؼ حاضز تا ّذف ًمؼ گاسّإ گلخاًِ إ در
ًَعاًات تارػ اٗزاى هَرد تزرعٖ لزار گزفت .تذٗي هٌظَر اس رٍػ ّوثغتگٖ پ٘زعَى اعتفادُ ؽذ .
دادُّإ هجوَع تارػ  36اٗغتگاُ هٌتخة تز اعاط صحّت دادُّا ٕ آهارٕ ٍ پزاکٌذگٖ فضاٖٗ
اٗغتگاُّا در عغح کؾَر ،اس عال  2000تا  2010اس عاسهاى َّاؽٌاعٖ کؾَر اخذ گزدٗذّ .وچٌ٘ي
آهار ٍ اعّالػات هزتَط تِ گاس ّگشا فلَرٗذ (تز حغة ت٘لَ٘ى در لغوت) اس اٗغتگاُ ؽاخص جْاًٖ
هٌَلَا درٗافت ؽذً .تاٗج حاصل اس تحل٘ل فضاٖٗ پضٍّؼ ًؾاى دادًذ کِ تأث٘ز گاس ّگشا فلَرٗذ
گَگزد تز تارػ فصل تْار در تخؼّإ ؽزق ٍ جٌَب ؽزق کؾَر تمزٗثاً هثثت ٍ تِ صَرت افشاٗؼ
تارػ ٍ در عَاحل درٗإ خشر تأث٘ز اٗي گاسّا تِ صَرت کاّؼ تارػ تَدُ اعت .تا تَجِّ تِ اٌٗکِ
تاتغتاى فصل خؾکٖ اعت؛ تٌاتزاٗيً ،تاٗج حاصل اس تحل٘ل اٗي فصل لاتل اعوٌ٘اى ً ٘غت  .در
فصل پاٗ٘ش تأث٘ز گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد تز تارػ تخؼّإ جٌَب ؽزلٖ کؾَر هثثت ٍ تِ صَرت
افشاٗؼ تارػ ٍ در تخؼ ّإ ؽوالٖ ٍ ؽوال ؽزلٖ کؾَر تأث٘ز اٗي گاس تز تارػ هٌاعك اس ًَع
هؼکَط ٍ تِ صَرت کاّؼ تارػ خَد را ًؾاى دادُ اعت؛ اهّا تارػ فصل سهغتاى عٖ اٗي دٍرٓ
آهارٕ ،اس گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد تأث٘ز چٌذاًٖ ً پذٗزفتِ اًذ  .در هجوَع هٖتَاى گفت کِ تارػ
ؽْزّإ تشرگ ٍ صٌؼتٖ ،ت٘ؾتزٗي تأث٘ز را اس اٗي گاس تِ صَرت کاّؼ تارػ پذٗزفتِ اًذ.

ٍاصگاى کل٘ذٕ تغ٘٘ز الل٘ن ،گاس گلخاًِ إّ ،گشا فلَرٗذ گَگزد ،اکغ٘ذ ً٘تزٍصى ،تارػ اٗزاى.

*ًَٗ .عٌذٓ هعئَل09126456276 :

E-mail: ghavidel@modares.ac.ir
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همذّهِ
اثرات گلخبًِ إ ٗکٖ از تْذٗذّبٕ خذّٕ هح٘طزٗعت ّعتٌذ ٍ عَارق خبًجٖ آى هتَخّهِ توهبهٖ ًاهبج خْهبى
اظت .اٗ ي پذٗذُ از زهبى تؽک٘ل خَّ کرٓ زه٘ي ٍخَد داؼتِ ٍ ٗکٖ از ٍٗصگٖ ّبٕ کهرٓ زهه٘ي هحعهَة ههٖؼهَد.
ث٘ؽترٗي تأ ث٘رات گرهبٗػ گلخبًِإ ثِ تغ٘٘رات اقله٘ن ٍ تغ٘٘هردر اگگَّهبٕ ثبرًهذگٖ ٍدههبٕ کهرٓ زهه٘ي هرثهَج
اظ ت ٍ اثرات اٗي ثًٖظوّٖب از ّناکٌَى آؼکبر ؼذُ اظت .تغ٘٘هر اقله٘ن ٍ افهساٗػ گرههبٗػ خْهبًٖ ثهِ ٍاظه ٔ
افساٗػ گبزّبٕ گلخبًِإ ثبعث تَزٗع ًبٗکٌَاخت ثهبرغ ههٖؼهَد ٍ ثهر هٌهبثع آة تهأث٘ر ههٖگهاارد (خعهرٍٕ ٍ
ّوکبراى .)1389 ،ثِ ٍٗهصُ در اٗهراى کهِ ثه٘ػ از  %82قلوهرٍ کؽهَردر هٌ اهٔ خؽه ٍ ً٘وهِخؽه قهرار دارد
(ًظبهٖ .)1389 ،ثِ ظجت ظّ٘بل ثَدى خَ ،گبزّبٕ هَخَد در آى ً٘س تَظّط گردغ خهَ ثهِ ظهبٗر ًاهبج خبثهِخهب
ؼذُ ٍ کلّ خَ را دچبر تغ٘٘ر ٍ تحَّل هٖکٌٌذ؛ ثٌبثراٗيًِ ،تٌْب خَّ هٌبطق ـٌعتٖ ٍ آگَدُ ،ثلکهِ توهبهٖ خهَّ کهرٓ
زه٘ي ثب ؼذّ ت ٍ ضعفّبٖٗ دچبر اٗي تغ٘٘ر ٍ تحَّال ت اقل٘وٖ ؼهذُ اظهت ،از اٗهي رٍ کؽهَرّبٕ خْهبى ثهِ فکهر
کٌترل ٍ کبّػ ه٘ساى اًتؽبر اٗي گبزّب ّعتٌذ  .کؽَر هب ّن از اٗي قبعذُ هعتثٌٖ ًخَاّذ ثهَد ٍ ثبٗهذ ثهِ ظهوت
کٌترل ٍ کبّػ اًتؽبر اٗي گبزّب گبم ثردارد (دکبهٖ .)1389 ،افساٗػ اًتؽبر اٗهي گبزّهب ٍ در ًت٘دهٔ ٍقهَ پذٗهذٓ
تغ٘٘رات اقل٘وٖ ،آثبر هعتا٘ن ٍ غ٘ر هعتا٘وٖ ثر هح٘طزٗعهت ٍ ح٘هبت ثؽهرٕ خَاّهذ گااؼهت (علهٖحعه٘ي
زّراّٖٗ .) 1387 ،وچٌ٘ي تراکن اٗي گبزّب در خَ ،ظ ح زه٘ي را ثِ ـَرت ٗه گلخبًهٔ گهرم درآٍردُ ٍ ثعه٘برٕ
از هکبً٘عن ّبٕ اکَظ٘عتوٖ هح٘طزٗعت را ًبهتَازى ظبختِ اظت.
در گرهبٗػ ًبؼٖ از گبزّبٕ گلخبًِإ زه٘ي ،ث٘ػ از  20گبز دخبگت دارًذ کِ ظهْن چٌهذ گهبز ثه٘ػ از ثا٘هِ
اظت ٍ هٌجع هْنّ اًتؽبر آًْب ً٘س فعّبگّ٘تّبٕ ثؽرٕ اظتٗ .کٖ از اٗي گبزّبّ ،گهسا فلَرٗهذ گهَگرد ههٖثبؼهذ کهِ
خسء خبًَادٓ کلرٍ فلَرٍ کرثي ّب اظت .ث٘ؽترٗي هفهرف اٗهي گبزّهب در ههَاردٕ هبًٌهذ کهفکٌٌهذُّهب ،حه ّلّهب،
ظ٘عتن ّبٕ تَِْٗ ٍ ظرهبٗػ ٍ عبٗقظبزٕ ّعتٌذ .طجهق تحا٘اهبت اًدهبمؼهذُ در ًْبٗهت ههَادّ حبـهل از اٗهي
فراٌٗذ خَد در طّٖ ٗکعرٕ ٍاکٌػّبٕ پ٘چ٘ذٓ ؼ٘و٘بٖٗ ثبعث از ث٘ي رفهتي ازى خهَّ ثهبال ههٖؼهًَذّ .وچٌه٘ي
پرتَّبٕ فرٍظرخ را در خَّ پبٗ٘ي خا ة کردُ ٍ ثِ عٌَاى ٗ گبز گلخبًِإ عوهل ههٖکٌهذ (ثجهَتٖ.)64 :1390 ،
در حبل حبضر ّ٘ذرٍ فلَرٍ کرثيّب ٍ پرفلَرٍ کرثيّب خبٗگسٗي کلرٍ فلَرٍ کرثيّهب ؼهذُ اظهت کهِ هخهرّ ة الٗهٔ
ازى ًجَدُ ٍگٖ ّوچٌبى اثرات گلخبًِإ دارًذ .طَل عوهر اٗهيگًَهِ ههَاد در خهَ ً٘هس هتاهبٍت اظهت .از گبزّهبٕ
گلخبًِإ دٗگر اکع٘ذ ً٘ترٍشى اظت کِ طَل عور آى در خَ حذٍد  150ظبل اظهت .عوهذُتهرٗي هٌهبثع طج٘عهٖ
اًتؽبر اٗي گبز از فراٌٗذّبٕ ه٘کرٍثٖ در آةٍخبک اظت؛ ثِ طَر طج٘عٖ ،رّبظبزٕ اٗي گهبز از طرٗهق اق٘هبًَضّهب
ٍ خَرّب ،خبکّبٕ طج٘عٖ ٍ خبکّبٕ کَدپبؼٖؼذُ اًدبم هٖ گ٘رد (تاذٗع٘بى ٍ هٌ٘بپَر.)1382 ،
ثب تَخِّ ثِ اثرات گبزّبٕ گلخبًِإ ثر ثبرغ کهرٓ زهه٘ي ،پصٍّؽهگراى ظهبٗر کؽهَرّب ً٘هس در اٗهي زهٌ٘هِ ثهِ
ه بگع ِ ٍ تحا٘ق پرداختِ ٍ ثِ ًتبٗح خبگجٖ دظت ٗبفتِاًهذ .در اٗهي خفهَؾ ،ههٖتهَاى ثهِ چٌهذ ًوًَهِ از اٗهي
ه بگعبت ٍ ًتبٗح آًْب اؼبرُ کرد :فرٕ ٍ ّوکهبراى ( ،)1998ثهب ؼهجِ٘ظهبزٕ افهساٗػ گرههبٕ پهبٗ٘س ثهب اظهتابدُ از
هذل هٌ اِإ آة ٍَّا در ظراظر ارٍپب ،ثِ اٗي ًت٘دِ ر ظ٘ذًذ کِ ثب افساٗػ دهب تهب  2درخهٔ ظهبًتٖگهراد ،رطَثهت
 %15افساٗػ خَاّذ ٗبفت ٍ در ًت٘دِ ثبرغّبٕ ث٘ػ از  30ه٘لٖهتر افهساٗػ چؽهوگ٘رٕ پ٘هذا ههٖکٌهذ .افهسٍى
ثر ثر پصٍّػ ٗبدؼذُ راهٌتهبى ٍ فٌه  ،) 2009( 1در تحا٘اهٖ ثهِ اٗهي ًت٘دهِ رظه٘ذًذ کهِ ثهب افهساٗػ گبزّهبٕ
گلخبًِإ ٍ گرهبٗػ خْبًٖ ،تجخ٘ر کبّػ ٗبفتِ در ًت٘دِ ثبرغ ً٘س کبّػ ههٖٗبثهذ .رٍپهبغ ٍ فرٗهسرم :2011( 2
1- Ramanthan & Feng
2- Raupach & Fraserm

آشکارسازي آماري اثر گاز گلخانه اي هگسا فلوريذ گوگرد بر بارش هاي فصلی ايران در دهة اخير

42

 ،)33ثب ثررظٖ ٍ ه بگعبت تغ٘٘ر اقل٘ن ًؽبى هٖدٌّذ کِ تغ٘٘رات اقل٘وٖ ثبعث ًَظهبًبتٖ در ه٘هساى ثهرف ٍ ثهبراى
ٍ ثِ ٍٗصُ کبّػ ًعجت ثرف ثِ ثبراى ٍ ّوچٌ٘ي تغ٘٘راتٖ در ه٘هساى رطَثهت خهبک ،ؼهذّ ت ٍ فراٍاًهٖ طَفهبى ّهب،
رٍاًبة ،ظ٘ ة ّب ،طهَل خؽهکٖ ٍخؽکعهبگٖ ؼهذُ اظهت .راههَض ّ ٍ 1وکهبراى ( ،)2012ثهب تدسٗهِ ٍ تحل٘هل
چٌذهتغّ٘رٓ تغ٘٘رات ففلٖ دهب ٍ ثبرغ در طَل  60ظبل گاؼتِ در آةٍّهَإ هذٗتراًهِإ هٌ اهٔ ؼهوبل ؼهر
اظپبً٘ب ثِ اٗي ًت٘دِ رظ٘ذًذ کِ در توبم اٗعتگبُّب ثب تَخِّ ثِ ففَل هختلف ظبل دهب حهذٍد  1/5تهب  2/5درخهِ
افساٗػ ٗبفتِ اظت ٍگٖ ثبرغ در آًْب رًٍذ قبثل تَخّْٖ ًذاؼتِ اظت.
در اٗراى ً٘س ثِ خس چٌذ ه ابگِ ،تحا٘ابت هذًٍّٖ در راث ِ ثب اثر گبزّبٕ گلخبًهِإ ثهر ثهبرغ ـهَرت ًپاٗرفتهِ
اظت .اٗي چٌذ هابگِ ً٘س ث٘ؽتر ثر تأث٘ر گرهبٗػ خْبًٖ ثر ثبرغ تأک٘ذ داؼتِاًذ کهِ در اداههِ ثهِ اٗهي ه بگعهبت
پرداختِ هٖؼَد :هٌتظرٕ ٍ فْوٖ ( ،) 1382ثِ اٗهي ًت٘دهِ رظه٘ذًذ کهِ ًتهبٗح حبـهل از ظهٌبرَّٗبٕ هختلهف
تغ٘٘ر اقل٘ن ًؽبى هٖدّذ کِ ثهب ثهبالرفتي دههب ،تجخ٘هر در اکثهر حَضهِّهبٕ رٍدخبًهِإ در توهبم ظهبل افهساٗػ
هٖ ٗبثذ .افساٗػ دهبٕ حذٍد  2تب  6درخٔ ظهبًتٖگهراد هَخهت  %6تهب  %12افهساٗػ در تجخ٘هر ٍ تغ٘٘هرات ثهبرغ
ث٘ي  %71تب  %78در  30حَضِ .هَرد ه بگعهِ خَاّهذ ؼهذ .هعهبح ثهَاًٖ ٍ هرٗهذ ( ،)1384ثهب اظهتابدُ از ههذل
گردغ عوَهٖ  HadCM3اثر تغ٘٘هر اقله٘ن ثهر خرٗهبى زاٌٗهذُرٍد اـهاْبى را ههَرد ه بگعهِ قهرار دادًهذ .در اٗهي
ه بگعِ ،آثبر ًبؼٖ از تغ٘٘ر اقل٘ن ثر دهب ،ثبرًذگٖ ٍ رٍاًبة در اٗهي حَضهِ تحهت دٍ ظهٌبرَٕٗ اقل٘وهٖ ٍ ثهرإ دٍ
دٍرُ  30ظبگِ  2070- 2099 ٍ 2010- 2039ه٘ دٕ ،هَرد تحل٘ل قهرار گرفهتً .تهبٗح پهصٍّػ اٗؽهبى ًؽهبى از
کبّػ ثبرًذگٖ ٍ افساٗػ درخٔ حرارت در ّر دٍ دٍرُ ٍ ثٍِٗهصُ در دٍرٓ دٍّم داؼهتِ ،ثهِ طهَرٕ کهِ در طهٖ اٗهي
دٍرُّب ،ه٘ساى کب ّػ ثبرًذگٖ ثِ ترت٘ت  ٍ %16 ٍ %10ه٘ساى افساٗػ درخٔ حهرارت ثهِ ترت٘هت  3/2 ٍ 4/6درخهِ
پ٘ػثٌٖ٘ گردٗذ.
عسٗسٕ ٍ ّوکبراى ( ،) 1384ثب ثررظٖ رًٍذ دهبٖٗ چٌذ دّهٔ اخ٘هر اٗهراى ثهب تَخّهِ ثهب افهساٗػ  ،co2ثهِ اٗهي
ًت٘دِ رظ٘ذًذ کِ ه٘ساى  co2خَ در اٗي هذّ ت رًٍذٕ افساٗؽٖ داؼتِ ٍ ثِ ًظر ههٖرظهذ رًٍهذّبٕ هؽهبّذُؼهذُ
در اٗعتگبُ ّبٕ هَرد ه بگعِ ً٘س از افساٗػ  co2هتأثّر گردٗهذُ اظهت .خَرؼ٘ذدٍظهت ٍ قَٗهذل رح٘وهٖ (،)1384
ثب اظتابدُ از هذل گردغ عوَهٖ آزهبٗؽهگبُ پَٗهبٖٗ ظهّ٘بالت شئهَف٘سٗکٖ  2دههبٕ تجرٗهس را په٘ػثٌ٘هٖ ًوَدًهذ،
قَٗهذل رح٘وههٖ ( ،) 1385طهٖ پصٍّؽههٖ ثهب اظههتابدُ از هههذل هرکهس ه بگعههبت ههبکط پ ً ه

آگوهبى ثههِ ًههبم

 ،ECHAM4دهب ٍ ثبرغ تجرٗس در ؼراٗط دٍ ثراثر ؼذى دٕاکع٘ذ کرثي خَ را ثررظٖ ًوهَدّ .وچٌه٘ي هحوهذٕ
ٍ ّوکبراى ( ،)1389در پصٍّؽٖ ثِ هٌظَر ثررظٖ تغ٘٘رات ثهبرغ ٍ دههبٕ اٗهراى در ؼهراٗط گبزّهبٕ گلخبًهِإ
در دّٔ آٌٗذُ ،ثب اظتابدُ از هذل  ،MAGICC SCENGENثِ اٗي ًت٘دِ رظ٘ذًذ کهِ در توهبم هٌهبطق  30گبًهٔ
اٗراى ثرإ دِّ ّهبٕ آٌٗهذُ ،دههب دارإ رًٍهذ افساٗؽهٖ خَاّهذ ثهَد کهِ اٗهي افهساٗػ دههب از دّهٔ  2025هاهبدٗر
ث٘ؽترٕ را ًؽبى هٖدّذ .از ًظر تغ٘٘رات ثهبرغ ،در دّهِّهبٕ آٌٗهذُ ،توهبهٖ ًهَاحٖ اٗهراى دارإ رًٍهذ کهبّػ
ثبرغ ّعهتٌذ .ـه حٖ ٍ ّوکهبراى ( ،)1386ثهب اظهتابدُ از ههذل گهردغ عوهَهٖ ه ظّعهٔ تحا٘اهبت فاهبٖٗ
گَدارد  3تغ٘٘رات دهب ٍ ثبرغ تجرٗس در ؼراٗط دٍ ثراثر ؼذى دٕاکع٘ذکرثي خَ را ؼجِ٘ ظهبزٕ ًوهَدُاًهذ .عجبظهٖ
ٍ ّوکبراى ( ،)1389ثب ارزٗهبثٖ تهأث٘ر تغ٘٘هر اقله٘ن ثهر دههب ٍ ثهبرغ اٗهراى در دّهِ ّهبٕ آٌٗهذُ ثهب کوه ههذل
 ،MAGICC-SCENGENثِ اٗي ًت٘دِ رظ٘ذًذ کِ کهبّػ ثهبرغّهبٕ اٗهراى تهب دّهٔ 2100ثهِ ه٘هساى %2/5
1- Ramos
)2-Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL
)3- Goddard Institute for Space Studies (GISS
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اظت ،در حبگٖ کهِ ثهرإ دٍرٓ هؽهبثِ ،ثهبرغ ّهبٕ کؽهَرهبى ثهِ ه٘هساى  %19/8افهساٗػ ٗبفتهِ اظهت .رٍؼهي ٍ
ّوکبراى ( ،)1391ثب اظتابدُ از ؼجِ٘ظبزٕ دهب ٍ ثبرغ ثِ اٗي ًت٘دِ رظ٘ذًذ کهِ دههب ٍ ثهبرغ ثهرإ ظهبلّهبٕ
 ،2050 ٍ 2025ثِ ترت٘ت ًؽبىدٌّذٓ افساٗػ ثبرغ ثهِ ه٘هساى  3/07 ٍ 2/5درـهذٕ ٍ دههبٕ کؽهَر ثهِ ه٘هساى
 2/5 ٍ 1/3درخٔ ظلعَ٘ض ثرإ اٗي ظبلّب ثَدُ اظت.
اثرات گلخبًِإ ٗکٖ از تْذٗذات خذّٕ هح٘طزٗعت ّعتٌذ ٍ عَارق خبًجٖ آى هتَخِّ توبهٖ ًاهبج خْهبى
اظت .ثب تَخِّ ثِ اٌٗکِ ثبرغ در ٍاقع هْنترٗي عٌفرٕ اظت کِ تغ٘٘رات آى ثِ طهَر هعهتا٘ن در رطَثهت خهبک
ٍ خرٗبى ّبٕ ظ حٖ ٍ هخبزى زٗرزهٌٖ٘ هٌعکط هٖؼَد ،ثٌبثراٗي اٍّگ٘ي ثردارٕ اظهت کهِ ههٖتَاًهذ در ه بگعهٔ
هٌبطق خؽ

هَرد تَخِّ قهرار گ٘هرد (فهرجزادُ اـهل)26 :1384 ،؛ ثٌهبثراٗي ،ؼٌبظهبٖٗ تهأث٘ر گهبز ّگهسا فلَرٗهذ

گَگرد ثر ثبرغ کؽهَرٕ ًظ٘هر اٗهراى کهِ در هٌ اهِإ خؽه از کهرٓ زهه٘ي ٍاقهع ؼهذُ از اّوّّ٘هت ثعهساٖٗ در
ثرًبهِ رٗسّٕبٕ هرثَج ثِ هٌبثع آة ثرخَردار اظت .ثب تَخّهِ ثهِ اّوّّ٘هت هَضهَ ههَرد ثحهثّ ،هذف از پهصٍّػ
حبضر آؼکبرظبزٕ ًاػ گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد در ًَظبىپاٗرٕ ثبرغ ففلٖ اٗراى اظت.

هَاد ٍ رٍػّا
هٌ أ هَرد ه بگعِ پٌْٔ ٍظ٘ع اٗراى اظت ،ثهب ٍظعهتٖ هعهبدل  1640195ک٘لَهترهرثهع کهِ در ً٘وههٔ خٌههَثٖ
هٌ اهٔ هعتهذل ؼههوبگٖ ثه٘ي ΄ 39° ٍ 47΄ ٍ 25° ٍ03عهرق ؼههوبگٖ از خهطّ اظههتَا ٍ ΄63° ٍ 20΄ ٍ 44° ٍ 14
طَل ؼرقٖ از ًفف اگٌّْبر گرٌَٗٗچ ،در خٌَة غرثٖ آظ٘ب (خبٍره٘بًِ) ٍاقع ؼذُ اظت.
ثب تَخِّ ثِ اٌٗکِ ّذف آؼکبرظهبزٕ آههبرٕ اثهر گبزّهبٕ گلخبًهِإ در ثهبرغ اظهت ،در اٗهي پهصٍّػ ،رٍغ
تحل٘ل آهبرٕ هَرد اظتابدُ قرار گرفتِ اظت .اطّ عبت آهبرٕ ٍ دادُّبٕ هدوهَ ثهبرغ  36اٗعهتگبُ هٌتخهت کهِ
از ظبل  2000تب  2010در اٗهي ه بگعهِ ههَرد اظهتابدُ قهرار گرفتهِ از ظهبزهبى َّاؼٌبظهٖ کؽهَر اخها گردٗهذ.
ّوچٌ٘ي آهبر ٍ اطّ عبت هرثَج ثِ گهبز ّگهسا فلَرٗهذ گهَگرد ثرحعهت ث٘ل٘هَى در قعهوت ،هرثهَج ثهِ اٗعهتگبُ
ؼبخؿ هًَبگَا (خذٍل  )1در ّبٍاٖٗ اظت کِ دادُ ّبٕ هرثَطِ از ظبٗت  2 NOAA 1درٗبفهت گردٗهذ ٍ ظهپط ثهب
اظتابدُ از رٍغ ّوجعتگٖ ظبدٓ پ٘رظَى ثِ تدسِٗ ٍ تحل٘ل رٍاثط پرداختِ ؼذّ .وچٌه٘ي ثهرإ ًوهبٗػ ؼهذّ ت
ٍ ضعف تأث٘ر اٗي گبزّب ثر ثبرغ ففلٖ اٗهراى پهط از ثررظهٖ رٍغّهبٕ هختلهف ترظه٘وٖ ،ثهب اظهتابدُ از رٍغ
کرٗدٌ٘  3کِ دارإ ثْتر ٗي عولکرد ثرإ ترظ٘ن فابٖٗ راث ٔ ثبرغ ثهب گهبز ّگهسا فلَرٗهذ گهَگرد در کهلّ اٗهراى
ثَدً ،اؽِّبٕ ه بگعِ ترظ٘ن گردٗذ.
جذٍل  . 1هؾخّص ات اٗغتگاُ اًذاسُگ٘زٕ گاسّإ گلخاًِ إ جْاًٖ (هًَالَا)
هٌغمِ

عال تأع٘ظ

عَل جغزاف٘اٖٗ

ػزض جغزاف٘اٖٗ

ارتفاع عاٗت

خسٗرٓ ّبٍاٖٗ

1957

155/57

19/53

 3397هتر

ًتاٗج ٍ تحث
ارتثاط تارػّإ تْارٓ اٗزاى تا غلظت گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
راث ٔ ه٘بى ثبرغّهبٕ ثْهبرٓ کؽهَر ٍ گهبز ّگهسا فلَرٗهذ گهَگرد ثهب اظهتابدُ از رٍغ ّوجعهتگٖ پ٘رظهَى ههَرد
هحبظجِ قرار گرفت .ثر اظبض هحبظجبت اًدبمگرفتِّ ،وجعتگٖ هعٌهٖدار ه٘هبى ثهبرغ ثْهبرٓ کؽهَر ٍ گهبز ّگهسا
1- http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/data
2- National Oceanic and Atmospheric Administration
3- Kriging
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فلَرٗذ گَگرد در دٍ اٗعتگبُ گرگهبى ( ٍ )- 0/297زاّهذاى ( )0/311هؽهبّذُ ؼهذُ کهِ ّهر دٍ ضهرٗت در ظه ح
 0/05هعٌٖ دارٕ ّعتٌذ (خذٍل  .)2اگجتِّ ارتجبج ثبرغ ثْبرٓ اٗعتگبُ گرگبى ثب اٗي گهبز راث هِإ هعکهَض اظهت.
ثر اٗي اظبض ،افساٗػ گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد خَ ثبعث کبّػ ثبرغ ٍ کهبّػ اٗهي دٍ هَخهت افهساٗػ ثهبرغ در
اٗعتگبُ گرگبى خَاّذ ؼذ .ثبگعکط در اٗي ففل ،اٗعتگبُ زاّذاى ًا ٔ هابثل اٗعتگبُ گرگبى ههٖثبؼهذ ٍ ثهب اٗهي
گبز راث ِإ هثجت ٍ هعٌٖدار دارد.
جذٍل  .2ضزاٗة ّوثغتگٖ هحاعثِؽذُ ت٘ي تارػ تْارٓ کؾَر ٍ گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
ضزٗة ّوثغتگٖ

اٗغتگاُ

*0/311

زاّذاى

ضزٗة ّوثغتگٖ
*

- 0/297

اٗغتگاُ
گرگبى

*ضزٗة هؼٌٖدار در عغح  0/05درصذ

ثِ هٌظَر تحل٘ل تَزٗع فابٖٗ ،راث ٔ تأث٘رگاارٕ گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد خهَّ ثهر ثهبرغ اٗعهتگبُّهبٕ کؽهَر،
تَزٗع فابٖٗ ضراٗت ّوجعتگٖ هَرد هحبظجِ ث٘ي گبز ّگسا فلَرٗذ گهَگرد ٍ ثهبرغ اٗعهتگبُّهبٕ ههَرد ه بگعهِ،
در ؼکل  1ترظ٘ن گردٗذ.

ؽکل  .1تَسٗغ فضاٖٗ ّوثغتگٖ ت٘ي تارػ تْارُ ٍ گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد

ثب تَخِّ ثِ ؼکل  ،1اٗعتگبُّبٕ ً٘ؤ خٌَثٖ کؽَر در ففهل ثْهبر ث٘ؽهترٗي ارتجهبج را ثهب گهبز ّگهسا فلَرٗهذ
گَگرد ًؽبى هٖ دٌّذ  .از ً٘ؤ ؼرقٖ ثِ ظوت ً٘ؤ غرثٖ از ه٘ساى تأث٘ر گبز ّگسا فلَرٗذ گهَگرد ثهر هاهذار ثهبرغ
در ففل ثْبر کبظتِ هٖؼَد .ثذٗي هعٌٖ کِ تأث٘ر اٗي گبز ثهر ثهبرغ ففهل ثْهبر در ثخهػّهبٕ خٌهَة ؼهر ٍ
ؼرقٖ کؽَر هثجت ٍ ثِ ـَرت افساٗػ ثبرغ ٍ ظَاحل درٗبٕ خسر در ؼهوبل کؽهَر هٌاهٖ ٍ ثهِ ـهَرت کهبّػ
ثبرغ ثَدُ اظت.
ارتثاط تارػّإ تاتغتأً اٗزاى تا غلظت گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
هابدٗر ضراٗت ّوجعتگٖ هَرد هحبظجِ ث٘ي ثبرغّبٕ تبثعتبًٔ کؽَر ثب گبز ّگسا فلَرٗذ گهَگرد ًؽهبى ههٖدّهذ
کِ از هدوَ اٗعتگبُّبٕ هَرد ه بگعِ فاهط ثهبرغ تبثعهتبًٔ  3اٗعهتگبُ دارإ ارتجهبج هعٌهٖدارٕ ثهب گهبز ّگهسا
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فلَرٗذ گَگرد خَ ّعتٌذ .در اٗي ه٘هبى ،ثهبرغ تبثعهتبًٔ ارٍه٘هِ ثهب ثهبالترٗي ضهرٗت ّوجعهتگٖ  0/412کهِ در
ظ ح  0/01هعٌٖ دار ،اٗعتگبُ اٗ م ثب ضرٗت ّوجعهتگٖ  ٍ 0/337تجرٗهس ثهب ضهرٗت ّوجعهتگٖ  0/297کهِ در
ظ ح 0/05هعٌٖدار ّعهتٌذ ،دارإ راث هٔ هثجهت ٍ هعهتا٘ن ثهب اٗهي گهبز هَخهَد در خهَ ّعهتٌذ ٍ اٗهي ثهذاى
هعٌبظت کِ ثب افساٗػ اٗي گبز ،ثبرغ تبثعهتبًٔ  3اٗعهتگبُ ٗبدؼهذُ افهساٗػ ٍ ثهب کهبّػ هاهذار آى ،ثهبرغّهبٕ
تبثعتبًٔ اٗعتگبُّبٕ ارٍهِ٘ ،اٗ م ٍ تجرٗس کبّػ هٖٗبثٌذ (خذٍل .)3
جذٍل  .3ضزاٗة ّوثغتگٖ هحاعثِؽذُ ت٘ي تارػ تاتغتأً کؾَر ٍ گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
ضزٗة ّوثغتگٖ

اٗغتگاُ

*0/337

اٗ م

ضزٗة ّوثغتگٖ
**

اٗغتگاُ

0/412

ارٍهِ٘

*0/297

تجرٗس

** ضزٗة هؼٌٖدار در عغح  0/01درصذ* ،ضزٗة هؼٌٖدار در عغح  0/05درصذ

ثِ هٌظَر تحل٘ل تَزٗع فابٖٗ ،راث ٔ تأث٘رگاارٕ گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد خهَ ثهر ثهبرغ اٗعهتگبُّهبٕ کؽهَر،
تَزٗع فابٖٗ ضراٗت ّوجعتگٖ هَرد هحبظجِ ثه٘ي گهبز ّگهسا فلَرٗهذ ٍ ثهبرغ اٗعهتگبُّهبٕ ههَرد ه بگعهِ ،در
ؼکل  2ترظ٘ن گردٗذ.

ؽکل  .2تَسٗغ فضاٖٗ ّوثغتگٖ ت٘ي تارػ تاتغتاًِ ٍ گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد

ثب تَخِّ ثِ ؼکل  ،2ثبرغ اٗعتگبُّبٕ ً٘ؤ ؼوبگٖ کؽَر در ففل تبثعتبى ث٘ؽترٗي ارتجهبج را ثهب گهبز ّگهسا
فلَرٗذ گَگرد ًؽبى هٖدٌّذ .از عرقّبٕ ثبال ثِ ظوت عرقّبٕ پبٗ٘ي از ه٘ساى تأث٘ر اٗي گهبز ثهر هاهذار ثهبرغ
در ففل تبثعتبى کبظتِ هٖؼَد .ثذٗي هعٌٖ کِ تأث٘ر اٗي گبز ثر ثبرغ اٗي ففهل در ثخهػّهبٕ ؼهوبل غهرة ٍ
غرة کؽَر هثجت ٍ ثِ ـَرت افساٗػ ثبرغ ٍ در ثخػّبٕ ؼرقٖ هٌاٖ ٍ ثِ ـَرت کبّػ ثبرغ ثَدُ اظت.
ارتثاط تارػّإ پاٗ٘شٓ اٗزاى تا غلظت گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
هابدٗر ضراٗت ّوجعتگٖ هَرد هحبظجِ ث٘ي ثبرغّبٕ پبٗ٘سٓ کؽَر ثب گهبز ّگهسا فلَرٗهذ گهَگرد ًؽهبى ههٖدّهذ
کِ از هدوَ اٗعتگبُ ّبٕ هَرد ه بگعِ ،ثبرغ پبٗ٘سٓ  9اٗعتگبُ دارإ ارتجبج هعٌهٖدارٕ ثهب اٗهي گهبز ّعهتٌذ .در
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اٗي ه٘بى ،ثبرغ پبٗ٘سٓ اٗعتگبُ ثٌهذر اًسگهٖ کهِ ثهب ضهرٗت ّوجعهتگٖ  - 0/442در ظه ح 0/01دارإ ث٘ؽهترٗي
هعٌٖ دارٕ ٍ ،اٗعتگبُ ظجسٍار ثب  - 0/ 291در ظه ح 0/05دارإ کوتهرٗي هعٌهٖدارٕ ّعهتٌذ ،دارإ راث هٔ هٌاهٖ
ٍ هعکَظٖ ثب گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد هَخَد در خَّ ّعتٌذ ٍ اٗي ثذاى هعٌٖ اظت کِ ثهب کهبّػ اٗهي گهبز ،ثهبرغ
پبٗ٘سٓ اٗعتگبُ ّبٕ ٗبدؼذُ افساٗػ ٍ ثب افساٗػ گبز در خَ ،ثبرغّهبٕ پهبٗ٘سٓ اٗعهتگبُّهب ً٘هس کهبّػ ههٖٗبثٌهذ.
ه٘ساى ّوجعتگٖ ظبٗر اٗعتگبُّب در خذٍل  4درج گردٗذُ اظت.
جذٍل  .4ضزاٗة ّوثغتگٖ هحاعثِؽذُ ت٘ي تارػ پاٗ٘شٓ کؾَر ٍ گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
ضزٗة ّوثغتگٖ

اٗغتگاُ

*- 0/343

اٗ م

ضزٗة ّوثغتگٖ
**

اٗغتگاُ

- 0/440

اراک

*- 0/398
*- 0/291

هؽْذ
ظجسٍار

*- 0/323
**- 0/405

اردث٘ل
ثبثلعر

*- 0/296

تْراى

**- 0/442

ثٌذر اًسگٖ

-

-

*- 0/353

قسٍٗي

** ضزٗة هؼٌٖدار در عغح  0/01درصذ* ،ضزٗة هؼٌٖدار در عغح  0/05درصذ

ثِ هٌظَر تحل٘ل فابٖٗ اثر گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد خَ ثر ثهبرغ پهبٗ٘سٓ اٗعهتگبُّهبٕ کؽهَر ،تَزٗهع فاهبٖٗ
ضراٗت ّوجعتگٖ هَرد هحبظجِ ث٘ي اٗي گبز ٍ ثبرغ اٗعتگبُّبٕ ههَرد ه بگعهِ در ؼهکل  3ترظه٘ن گردٗهذ .ثهب
تَخِّ ثِ ؼکل  ،3ثبرغ اٗعتگبُّبٕ ً٘ؤ ؼوبگ ٖ کؽهَر در ففهل پهبٗ٘س ث٘ؽهترٗي ارتجهبج را ثهب اٗهي گهبز ًؽهبى
هٖ دٌّذ .از عرقّبٕ ثبال ثِ ظوت عرقّبٕ پهبٗ٘ي از ه٘هساى تهأث٘ر اٗهي گهبز ثهر هاهذار ثهبرغ در ففهل پهبٗ٘س
کبظتِ هٖ ؼَد .ثذٗي هعٌٖ کِ تأث٘ر اٗي گبز ثر ثبرغ ففل پبٗ٘س در ً٘ؤ ؼوبگٖ ٍ ؼوبل ؼهرقٖ کؽهَر هٌاهٖ ٍ
ثِ ـَرت ک بّػ ثبرغ ٍ در خٌَة ؼر کؽَر هثجت ٍ افساٗؽٖ ثَدُ اظت.

ؽکل  .3تَسٗغ فضاٖٗ ّوثغتگٖ تارػ پاٗ٘شُ ٍ گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد

ارتثاط تارػّإ سهغتأً اٗزاى تا غلظت گاس ّگشا فلَرٗذ گَگزد
ثررظٖ ضراٗت ّوجعتگٖ هَرد هحبظجِ ثه٘ي ثهبرغّهبٕ زهعهتبًٔ کؽهَر ٍ غلظهت زهعهتبًٔ گهبز ّگهسا فلَرٗهذ
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از اٗعتگبُّبٕ هَرد ه بگعِ هعٌٖدار ً٘عت ٍ ثِ اٗهي ترت٘هت اٗهي گهبز اثهرٕ ثهر ثهبرغّهبٕ

زهعتبًٖ اٗراى ًذارد.

ًت٘جِگ٘زٕ
ثب تَخِّ ثِ ًتبٗح حبـل از تحل٘ل تأث٘ر گبز ّگسا فلَرٗهذ گهَگرد در ًَظهبى ثهبرغ ففهلٖ هٌهبطق هختلهف اٗهراى،
هٖ تَاى ًت٘دِ گرفت کِ تأث٘ر اٗي گبز ثر ثبرغ ففل ثْبر در ثخػّبٗ ٖ از ؼهر ٍ خٌهَة ؼهر کؽهَر هثجهت ٍ
ثِ ـَرت افساٗػ ثبرغ ٍ در ظَاحل درٗبٕ خسر ،ثِ ـَرت کبّػ ثبرغ ثَدُ اظت .ثب تَخّهِ ثهِ اٌٗکهِ تبثعهتبى،
ففل خؽکٖ در اٗراى اظت؛ ثٌبثراٗي ،ثبرغّب از ًظبم خبـّ ٖ پ٘رٍٕ ًکهردُ ٍ ًتهبٗح حبـهل از تحل٘هل دادُّهب در
اٗي ففل آى چٌبى قبثل اطوٌ٘بى ٍ اظتٌبد ً٘عت .ثب اٗي حبل ،در ففل تبثعتبى ثبرغ ؼوبل غهرة ٍ غهرة کؽهَر
تأث٘ر هثجتٖ از اٗي گبز پاٗرفتِاًذ .ثب تَخِّ ثِ ًتبٗح ،ثهبرغ پهبٗ٘سٓ کؽهَر ث٘ؽهترٗي تهأث٘ر را از گهبز ّگهسا فلَرٗهذ
گَگرد داؼتِ اظت .طٖ دٍرٓ آهبرٕ ( ،)2000- 2010تأث٘ر اٗي گبز ثر ًَظبًبت ثهبرغ اٗعهتگبُّهبٕ ثخهػّهبٖٗ
از خٌَة ؼرقٖ کؽَر هثجت ٍ افساٗؽٖ ثَدُ ٍ در ثبرغ ثخػّبٕ ؼوبل ٍ ؼوبل ؼهر کؽهَر تهأث٘ر اٗهي گبزّهب
از ًَ هعکَض ٍ ثِ ـَرت کبّػ ثبرغ خَد را ًؽبى دادُ اظت .در ففهل زهعهتبى کهِ ففهل حهذاکثر ثهبرغ در
اکثر اٗعتگبُ ّبٕ ً٘ؤ غرثٖ ٍ ؼوبگٖ کؽَر اظت ،گهبز ّگهسا فلَرٗهذ گهَگرد تهأث٘ر هعٌهٖدارٕ ثهر ثهبرغ کؽهَر
ًذاؼتِ اظت.
ًتبٗح حبـلِ ًؽبى ههٖ دّهذ کهِ اٗهي گهبز ارتجهبج ث٘ؽهترٕ ثهب ثهبرغ پهبٗ٘سُ در اٗهراى داؼهتِ کهِ از ه٘هبى
اٗعتگبُ ّبٕ کؽَر ،ثبرغ در ثٌذر اًسگٖ ،ثبثلعر،گرگبى ٍ زاّهذاى ثهِ دگ٘هل ؼهراٗط ثبرؼهٖ ثهِخفهَؾ ففهلٖ ٍ
ؼهْرّبٕ ثههسرو ٍ ـهٌعتٖ هبًٌههذ اراک ،تْهراى ،تجرٗههس ،هؽههْذ ٍ قهسٍٗي ثههِ دگ٘هل آگههَدگٖ ث٘ؽهتر اٗههي تههأث٘ر
هحعَضتر از ظبٗر اٗعتگبُّب ثَدُ اظت.
ثب تَخِّ ثِ ثحث ّبٕ داغ کًٌَٖ در زهٌ٘ٔ اثر گبزّبٕ گلخبًِإ ثر گرههبٗػ خْهبًٖ ٍ تغ٘٘هر احتوهبگٖ اقله٘ن
هٖ تَاى چٌ٘ي اظتٌجبج ًوَد کِ اثهر گهبز گلخبًهِإ ّگهسا فلَرٗهذ گهَگرد ثهر ثهبرغ اٗهراى خ٘لهٖاًهذک ثهَدُ ٍ
حذاکثر اثر آى در ففل پبٗ٘س ثِ ـَرت کبّؽٖ قبثل هؽهبّذُ اظهت در ـهَرتٖ کهِ در ظهبٗر ففهلّهب ،اثهر گهبز
ٗبدؼذُ ع ٍُ ثر اٌٗکِ ثع٘بر اًذک ثَدُ ،گهبُ هثجهت ٍ افساٗؽهٖ ّهن اظهت؛ ٗعٌهٖ ثهب افهساٗػ غلظهت گهبز ّگهسا
فلَرٗذ گَگرد ثر ه٘ساى ثبرغ ثعاٖ از اٗعتگبُ ّب افسٍدُ ؼذُ ٍ ثب کبّػ آى از ثبرغ اٗعهتگبُّهب کبظهتِ ههٖؼهَد
کِ اٗي هعئلِ در تعبرق ثب اٗذٓ گرههبٗػ خْهبًٖ ٍ تغ٘٘هر اقله٘ن از طرٗهق گبزّهبٕ گلخبًهِإ قهرار داردً .ت٘دهٔ
ٗبد ؼذُ در خفَؾ ارتجبج گبز ّگسا فلَرٗذ گَگرد ثب ثبرغّبٕ اٗراى دق٘اهب ثهب ًت٘دهٔ اخاؼهذُ تَظّهط قَٗهذل ٍ
ّوکبراى (ّ ،)2016وخَاً ٖ دارد .در ه بگعٔ هاکَر ًت٘دهِگ٘هرٕ ؼهذُ اظهت کهِ اثهر گهبز گلخبًهِإ اـهلٖ دٕ
اکع٘ذ کرثي خَّ ثر ثبرغّبٕ اٗراى ًِ تٌْب قَٕ ٍ کبّؽٖ ً٘عت ثلکِ ارتجبطٖ ضهع٘ف ثه٘ي ثهبرغّهبٕ کؽهَر ٍ
دٕ اکع٘ذ کرثي خَّ ثرقرار ثَدُ ٍ حتّه ٖ اٗهي ارتجهبج در ثعاهٖ هٌهبطق ٍ ثرخهٖ اٗعهتگبُّهب هثجهت اظهت ٍ ثهب
افساٗػ دٕ اکع٘ذ کرثي خَ ،ثبرغ اٗعتگبُّب ً٘س افساٗػ هٖٗبثٌذ.
ثب تَخِّ ثِ ًتبٗح اٗي ه بگعِ ،تَـِ٘ هٖ ؼَد کِ اثر گبزّهبٕ گلخبًهِإ ثهر ثهبرغ ٍ دههبٕ کؽهَر ثهِ ـهَرت
خذّٕ ترٕ هَرد ثحث ٍ تجبدل ًظر قرار دادُ ؼَدً .تبٗح حبـلِ ثب تَخِّ ثِ هجبحهث داغ اههرٍزٕ ثهٍِٗهصُ پَ٘ظهتي
ٗب ًپَ٘ظتي اٗراى ثِ تَافقًبهٔ اقل٘وٖ پبرٗط هٖ تَاًذ ثع٘بر راّجردٕ ٍ تع٘٘يکٌٌذُ ثبؼذ.

هٌاتغ
تاذٗع٘بى ،حع٘ي؛ هٌ٘بپَر ،ظع٘ذ (  ) 1382تغ٘٘رز آبٍّرَا (آًچرِ تاٗرذ ترذاً٘ن)،چهبح اٍّل ،ظهبزهبى حابتهت

آشکارسازي آماري اثر گاز گلخانه اي هگسا فلوريذ گوگرد بر بارش هاي فصلی ايران در دهة اخير
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هابدٗر دهب ٍ ثبرغ اٗراى ،تحت ؼراٗط گرهبٗػ خْبًٖ ،جغزاف٘ا ٍ تَعؼِ ،) 27 ( 10 ،ـؿ.19- 36 .
ـ حٖ ،ثرٍهٌذ؛ ٍگٖزادٓ کبهراى ،خل٘ل؛ قَٗذل رح٘وَٖٗ ،ظف ( ) 1386ؼجِ٘ظبزٕ تغ٘٘هرات دههب ٍ ثهبرغ تجرٗهس در
ؼراٗط دٍ ثراثرؼذى دٕ اکع٘ذ کرثي خَ ثب اظتابدُ از هذل گردغ عوَهٖ ه ظّعهٔ ه بگعهبت فاهبٖٗ گهَدارد
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