پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،49شماره  ،2تابستان 1396
ص327-340 .

پایش تغییرات ماهانه و فصلی گاز متان با استفاده از دادههای ماهوارة GOSAT
سید محسن موسوی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ،دانشکدۀ منابا طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
سامره فالحتکار  ـ استادیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ منابا طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر فرجزاده ـ استاد گروه سنجش از دور ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس
پذیرش مقاله1395/07/1 :

تأیید نهایی1395/09/09 :

چکیده
تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر معرفی شده است .گاز متان ،به منزلة یکای
از مهمترین گازهای گلخانهای ،بهتنهایی مسئول بیش از  18درصد از گرمایش ناشی از انتشار گازهاای گلخاناهای
است .در این تحقیق از دادههاای ساطح دو مااهوارة  ،GOSATمحصاوالت  MOD13Q1و  MOD11C3مااهوارة
 MODISو پارامترهای هواشناسی دما ،رطوبت ،و بارندگی به منظور بررسی تغییرات ماهانه و فصالی گااز متاان در
سال  2013استفاده شد .نتایص نشان داد گاز متان دارای افزایش ثابتی در طول این دوره بوده است؛ به طاوری کاه
میزان آن از  1788/36 ppbبه  1823/45 ppbافزایش یافته؛ این موضوع نشاندهندة افازایش  35/09 ppbایان
گاز در ایران است .گاز متان دارای نوسانات ماهانه است؛ به طوری که حداکثر غلظت این گاز در مااههاای اکتبار و
سپتامبر و حداقل آن در ماههای مارس و آپریل مشاهده شد .این گاز با متغیرهای دما و  LSTارتباط مثبت دارد و باا
متغیرهای  ،NDVIرطوبت ،و بارندگی دارای ارتباط منفی است .این امر بیانکنندة افزایش غلظت متان در مناطقی با
پوشش گیاهی کمتراکمتر و با درجة حرارت باالتر در ایران است .بنابراین ،حفظ پوشش گیاهی طبیعی باهویاژه در
مناطق گرم و خشک به منظور کاهش غلظت گاز متان توصیه میشود.

کلیدواژهها :پایش ماهوارهای ،تغییر اقلیم ،گاز متان GOSAT ،و .MODIS

مقدمه
تغییر اقلیم و بهویژه گرمایش جهانی ،به دلی افزایش میزان گازهای گلخانهای در اتمسـفر ،سـبب جلـب توجـه بـه ایـن
موضو شده است (دایی و همکاران2013 ،؛ فو و همکاران .)2015 ،دیاکسید کربن ( )CO2و دیگر گازهای گلخانهای از
جمله متان ( ،)CH4نیتروز اکسید ( ،)N2Oهیدروفلوروکربنها ( ،)HFCSپرفلوروکربنهـا ( ،)PFCSو سـولفورهگزا فلوریـد
( )SF6مواردی هستند که انتشارشان تحت نظارت قوانین پروتک کیوتو قرار گرفتـه اسـت (مورینـو و همکـاران2010 ،؛
میاوو و همکاران .)2013 ،گاز متان بهتنهایی مسئول بیش از  18درصـد از گرمـای تولیدشـدۀ ناشـی از انتشـار گازهـای
گلخانهای است (سازمان هواشناسی جهانی .)2015 ،1تغییر میزان متان از  700 ppbبه  1808 ppbبین سالهـای 1850
تا  2010نشاندهندۀ افزایش  158درصدی این گاز از دوران صنعتیشدن تا کنون بوده اسـت (گـو و همکـاران.)2013a ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول01144553103 :

 E- mail: samereh.falahatkar@modares.ac.ir
1. World Meteorological Organization
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چرخ متان دارای تغییرات فصلی است؛ به طوری که این تغییرات به فصلیبودن منابا تولید (تـاالبهـا ،مـزار بـرنج ،و
سوزاندن بیومس) و خروجی ناشی از واکنش اتمسفری این گاز بستگی دارد .منـابا انتشـار متـان بـه سـه دسـته تقسـیم
میشود :بیوژنیک1؛ ترموژنیک2؛ و پیروژنیک .3منابا بیوژنیک شام تولید متان میکروبی در محیطهای بیهوازی از جمله
تاالبهای طبیعی و مزار برنج ،مخازن آب شیرین با اکسیژن محدود از جمله سدها ،سیستم گوارش نشـخوارکنندگان و
موریانهها و شیراب مح دفن ،فاضالب ،و کودهای حیوانی است .منابا ترموژنیک شام انفجارها و انتشار سـوختهـای
فسیلی از زیر سطح زمین و آتشفشانهای طبیعی است و منابا پیروژنیک شام احترا ناقص سوختهای فسـیلی اسـت
(کرسچک و همکاران.)2013 ،
روشهای گوناگونی برای اندازهگیری گازهای گلخانهای وجود دارد؛ از میان آنها میتوان به استفاده از پایگاههـای
زمینی ،برجهای بلند ،4کشتیها ،هواپیماها ،بالن ،و ماهواره اشاره کرد (اینو و همکاران .)2013 ،در زمین پایش ماهوارهای
گازهای گلخانهای ،میتوان به سنجندههای  ،GOSAT7 ،SCIAMACHY6 ،AIRS5و  OCO-28اشاره کرد .در حـال
حاضر GOSAT ،تنها ماهوارهای است که به اندازهگیری گاز گلخانهای متان میپردازد و دارای دقت اندازهگیری کمتر از
 1درصد است (گالی و همکاران2014 ،؛ یوشیدا و همکاران .)2011 ،با توجه به جدیدبودن علم پایش ماهوارهای گازهـای
گلخانهای ،مطالعات زیادی در این زمینه در ایران انجام نگرفته است .تنها مطالعهای که در این زمینه در ایران انجام یافته
مطالع موسوی و همکاران ( )2017است؛ آنان در مطالعـهشـان بـا اسـتفاده از دادههـای مـاهوارۀ  GOSATو دادههـای
ماهوارۀ مودیس به بررسی تغییرات ماهانه و فصلی گاز گلخانهای دیاکسید کربن در ایران پرداختهاند.
با توجه به نگرانیهای گسترده در جواما بینالمللی در خصو

تغییر اقلـیم و بـر طبـق گـزارشهـای اعـالمشـدۀ

مؤسس منابا طبیعی جهانی (مؤسس تحقیقات جهانی ،)2015 ،9مبنی بر قرارگـرفتن ایـران در بـین ده کشـور پیشـرو در
انتشار گازهای گلخانهای در سال  2015و همچنین با توجه به نبودِ پایگاههای زمینی اندازهگیری گازهـای گلخانـهای در
ایران ،در مطالع حاضر از دادههای ماهوارۀ  GOSATبه منظور بررسی تغییرات ساالنه ،ماهانـه ،و فصـلی گـاز متـان در
ایران استفاده شد .با توجه به ضرورت اجرای آییننام شورای محیط زیست برنامـ ششـم توسـعه ،مبنـی بـر طراحـی و
استقرار نظام اقتصاد کمکربن ،هدف از مطالع حاضر استخراج پایش ماهوارهای گاز متان و تحلی تغییرات آن در ایران از
نظر زمانی و دالی حاکم بر آن است که میتواند در پیبردن به منابا احتمـالی انتشـار و جـذب کـربن ،برنامـهریـزی در
سیاستهای کالن اقلیمی ،و اقدامات محیط زیستی در ارزیابی تعادل چرخ کربن اکوسیستمهای خشـکی کمـککننـده
باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Biogenic
2. Thermogenic
3. Pyrogenic
4. Tall Tower
5. Atmospheric Infrared Sounder
6. Scanning Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography
7. Greenhouse Gas Observatory Sattelite
8. Orbiting Carbon Observatory
9. World Resource Institiue
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مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه
ایران کشوری است در غرب آسیا و مرکز خاورمیانه که بین عرضهای  25تا  40درج شمالی و طولهای  44تا  64درج
شرقی واقا شده است (شک  .)1ایران دارای اقلیمهای مختلفی است ،از جمله اقلیمهای معتدل و مرطوب سواح جنوبی
دریای خزر ،اقلیم سرد کوهستانهای غرب ،اقلیم گرم و خشک فالت مرکزی ،و اقلیم گـرم و مرطـوب سـواح جنـوبی
(فائو .)2015 ،میانگین ارتفاعی در ایران  1200متر باالی سطح دریاست که پایینترین ارتفا آن نقطهای در دشت لوت با
ارتفا  56متر زیر سطح دریا گزارش شده و مرتفاترین نقطه در ارتفا  5610متری در قل دماونـد اسـت (فـائو.)2015 ،
میانگین بارندگی ایران  239/19میلیمتر است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)1392 ،

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه ،ستونهای اندازهگیری گاز متان و ایستگاههای سینوپتیک

دادههای مورد استفاده
دادههای سطح  2ماهوارة  GOSATبه منظور استخراج گاز متان
ماهوارۀ مشاهدهکنندۀ گازهای گلخانهای  GOSATدر  23ژانوی  2009و در جزیرۀ تانگاشیمای ژاپن به فضا پرتاب شـد
(کیـوز و همکـاران2009 ،؛ یوکوتــا و همکـاران2009 ،؛ پـارکر و همکــاران GOSAT .)2011 ،پـروژۀ مشـترک آژانــس
اکتشافات فضایی ژاپن ( ،)JAXAوزارت محیط زیست ( ،)MOEو انجمـن ملـی مطالعـات محـیط زیسـت ( )NIESبـا
سرمایهگذاری بیست میلیارد ین ژاپن است (میاوو و همکاران .)2013 ،این ماهواره در ارتفا  666کیلومتری سطح زمـین
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قرار گرفته است .هر بار گردش را تقریباً در  100دقیقه کام میکند و زمان محلی گردش آن  12:48دقیقه است (یوشیدا
و همکاران2011 ،؛ میاوو و همکاران .)2013 ،هدف اولی پروژۀ  GOSATتخمین دقیق منـابا انتشـار و جـذب گازهـای
گلخانهای در مقیاس زیر قارهای برای کمک به مدیران محیط زیستی در ارزیـابی تعـادل چرخـ کـربن اکوسیسـتمهـای
زمینی است (کیـوز و همکـاران2009 ،؛ مورینـو و همکـاران .)2010 ،ایـن مـاهواره اولـین مـاهوارۀ دنیاسـت کـه بـرای
اندازهگیریهای غلظت گازهای گلخانهای دیاکسید کربن و متان از باند  SWIRو با پوشش جهانی هر سه روز یـکبـار
طراحی شده است (گو و همکاران .)2013a ،همچنین ،این ماهواره خورشـیدآهنگ و بـا زاویـ انحـراف  98درجـه اسـت
(مورینو و همکاران )2010 ،و دارای قدرت تفکیک طیفی  0/2 cm-1است و تفکیک مکانی آن دایـرهای بـه شـعا 10/5
1

کیلومتر است (وانگ و همکاران .)2014 ،این ماهواره برای اندازهگیری گازهای گلخانـهای بـه دو سـنجندۀ TANSO-

 FTSو  TANSO-CAI2مجهز است .مولکولهای دیاکسید کربن و متان در اتمسفر اشعههایی را با طول موج خاصـی
جذب میکند و اندازهگیریهای آن به صورتی خواهد بود که مقدار دیاکسید کربن و متان را به صـورت سـتونهـایی از
سطح زمین تا باالی جو اندازهگیری میکند (پارکر و همکاران .)2011 ،ستونهای یادشده در پهنای عرضـی مـاهواره بـه
تعداد پنج نقطه به شعا  10/5کیلومتر برداشت میشود که فاصل تقریبی بین این ستونها  100کیلـومتر اسـت (پـارکر و
همکاران .)2011 ،با توجه به اینکه زمان بازگشت ماهواره هر سه روز یک بار است ،مشاهدات فراوانی کـه کـ جهـان را
پوشش بدهد وجود دارد ،اما ،به دلی محدودیت شرایط بدون ابر ،فقط از  10درصـد از مشـاهدات انجـامشـده بـه وسـیل
 TANSO-FTSمیتوان برای بازیابی گازهـای دیاکسـید کـربن و متـان اسـتفاده کـرد (مورینـو و همکـاران.)2010 ،
دادههای ماهوارۀ  GOSATدارای سطوح مختلفی است؛ به طوری که دادههای بهدستآمده از سنجندههـای TANSO-
 FTSو  TANSO-CAIدادههای سطح  1میباشند .این دادهها اعتبارسنجی نشدهاند و به اعتبارسنجی نیاز دارندNIES .

مسئول اعتبارسنجی و توسع الگوریتمهایی برای بازیابی میانگین ستونهای دیاکسید کربن و متان از دادههای سطح 1
است و بعد از اعتبارسنجیهای انجامشده به وسیل پایگاههای زمینی یا به وسیل هواپیما دادههای سطح  2تولید میشـود
(میاوو و همکاران .)2013 ،دقت مشاهدات ارزیابی فراوانی ستونهای بازیابیشده برای  GOSATدر بیشتر موارد کمتر از
یک درصد است (یوشیدا و همکاران.)2011 ،

محصوالت ماهوارة  MODISبه منظور پایش پوشش گیاهی و دمای سطح زمین
سنجندۀ  MODISیک ابزار کلیدی نصبشده بـر روی  Terraو  Aquaاسـت و از قابـ اعتمـادتـرین منبـا دادههـا در
مقیاس قارهای است (ژانگ و همکاران MODIS .)2009 ،دارای  36باند طیفی است که دادهها را در محدودۀ طیفی 0/4
تا  14/4میکرومتر جماآوری میکند و همچنین قادر است ک سطح زمین را در طول یک تا دو روز مشاهده کند .از نقاط
قوت  MODISمیتوان به پوشش جهانی ،قدرت تفکیک طیفی باال ،و کالیبراسیون دقیق در باندهای مرئی ،مادون قرمز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thermal And Near infrared Sensor for carbon Observations-Fourier Transform Spectrometer
2. Thermal And Near infrared Sensor for carbon Observations-Cloud and Aerosol Imager
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نزدیک ،و مادون قرمز حرارتی اشاره کرد (گو و همکاران .)2013a ،بیش از  10نـو اطالعـات را مـیتـوان از MODIS

استخراج کرد .در مطالع حاضر از محصوالت  MOD13Q1و  MOD11C3استفاده شـده اسـت کـه بـهترتیـب معـرّف
شاخص اختالف گیاهی نرمالشده  )NDVI(1و دمای سطح زمین  )LST( 2است .بعـد از دانلـود دادههـای مـورد نظـر از
سایت زمینگشت ،3با توجه به وسیابودن منطق مورد مطالعه و قرارگرفتن آن در بلوکهای مختل  ،دادهها در نـرمافـزار
 ArcGISنسخ  10/3و با استفاده از روش موزائیکگیری در کنـار هـم قـرار گرفتنـد و در پایـان یکسـانسـازی انـدازۀ
پیکس های دادههای مورد مطالعه با استفاده از روش  bilinearانجام شد.

دادههای هواشناسی
پارامترهای هواشناسی مورد استفاده در این مطالعه شام میانگین دمای ماهانه ( ،)°Cمیانگین رطوبت نسبی ماهانه (،)%
و میانگین بارش ماهانه ( )mmاست که از سازمان هواشناسی ایران دریافت شد .شایان ذکر است که ایـن دادههـا بعـد از
میانگینگیری دادههای روزانه بهدست آمد .شک  1موقعیت مکانی ایستگاههای سـینوپتیک را نشـان مـیدهـد .در ایـن
مطالعه ،اطالعات ایستگاههای سینوپتیک با فاصل کمتر از  50کیلومتر از ستونهای متان اتخاذ شد .در مطالع حاضـر بـا
اینکه اطالعات  290ایستگاه سینوپتیک وجود داشت ،فقط از اطالعات  62ایستگاه ،که در فاصل کمتـر از  50کیلـومتر از
ستونهای اندازهگیری متان قرار داشتند ،استفاده شد.

آنالیزهای آماری
آنالیزهای آماری و ضـریب همبسـتگی بـین سـتونهـای متـان ،پارامترهـای هواشناسـی (دمـا ،رطوبـت ،و بارنـدگی) ،و
شاخصهای  LSTو  NDVIماهوارۀ مودیس در نرمافزار  SPSSنسخ  20بررسی شدند .برای بررسـی میـزان اخـتالف
معناداربودن متغیر گاز متان منطق مورد مطالعه در سالهای  2009تا  2015از آزمون آنالیز واریـانس یـکطرفـه و بـرای
تعیین تفاوت بین گروهها از آزمون دانکن استفاده شد.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
جدول  1پارامترهای آمار توصیفی متغیر متان و متغیرهای هواشناسی دما و رطوبت را ،که شام میانگین ،حداق  ،حداکثر،
انحراف معیار ،و ضریب تغییرات است ،برای سال  2013نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Normalized Difference Vegetation Index
2. land Surface Temperature
3. Earth Explorer
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده

میانگین رطوبت ( )

میانگین دما )(°C

متان ()PPb

کمینه

0

-26/60

25/1757

بیشینه

100

52

1882/82

میانگین

47/87

17/73

1813/5

انحراف معیار

26/35

912/1

20/04

ضریب تغییرات

0/55

0/69

1/11

بررسی روند تغییرات متان از سال  2009تا 2015
شک  2تغییرات متان را از سال  2009تا  2015با استفاده از دادههای ماهوارۀ  GOSATنشان میدهد .بـر اسـاس ایـن
نمودار ،گاز متان دارای افزایش ثابتی در طول این دورۀ ششساله بوده است؛ به طوری که میزان متـان از 1788/36 ppb
به  1823/ 45 ppbافزایش یافته؛ این موضو نشاندهندۀ افزایش  35/09 ppbاین گاز در ایران است .بهرغم اینکه ایران
در آذر  1384به پروتک کیوتو ملحق شده و در خصو

کاهش گازهای گلخانهای در بخشهای مختل انرژی ،نفـت و

گاز ،کشاورزی ،منابا طبیعی ،و جنگ داری اعالم همکاری نموده ،همچنان روند افزایشی انتشـار گازهـای گلخانـهای بـا
استفاده از دادههای ماهوارۀ  GOSATدر ایران مشاهده میشود .نتایج آزمون آنالیز واریانس نشاندهندۀ تفاوت معنـیدار
گاز متان در هم سالها در سطح معنیداری  95درصد است .به استثنای سالهای  2013و  2014و سـالهـای  2009و
 ،2010که اختالف معناداری مشاهده نشد.

شکل  .2روند تغییرات متان از سال  2009تا سال  2015در ایران
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بررسی تغییرات ماهانة متان از سال  2009تا 2015
در این تحقیق به منظور بررسی نوسانات ماهان گاز متان از دادههای سطح  2ماهوارۀ  GOSATایران استفاده شـد .ایـن
بررسی بیانگر تغییرات ماهان این گاز از سال  2009تا  2015در ایران است؛ شک  3نتایج آن را نشان میدهد.

شکل  .3بررسی روند تغییرات گاز متان از سال  2009تا  2015در ایران

با توجه به نتایج ،حداکثر غلظت این گاز در ماههای اکتبر و سپتامبر و حداق آن در بیشتر سالهای مورد بررسی در
ماه مارس مشاهده شد .درج حرارت از جمله عوام مؤثر در انتشار گاز متان است (کیپلر و همکاران .)2006 ،مطـابق بـا
شک های  3و  ،4با افزایش درج حرارت در فص بهار و تابستان روند افزایشی گاز متان در این فصول مشاهده میشود.
درخور ذکر است که توزیا مکانی منابا طبیعی و انسانی انتشار گاز متان مانند تاالبها ،شالیزارها ،مح های دفن زباله ،و
دامداریها از جمله عوام تأثیرگذار در انتشار این گاز در ماههای مختل سال است (کاویتا و همکاران.)2016a ،

نتایص همبستگی گاز متان با پارامترهای هواشناسی،

 ،LSTو NDVI

ضریب همبستگی به منظور بررسی ارتباط میانگین ماهان گاز متان و پارامترهای هواشناسی دما ،رطوبت ،بارندگی،LST ،
و  NDVIدر سال  2013در ایران بررسی شد .برای ارتباط گاز متان با پارامترهای هواشناسی ارتباط ساالنه و برای ارتباط
متغیرهای  LSTو  NDVIبا این گاز ارتباط فصلی در نظر گرفته شد؛ شک های  4ـ  9نتایج آن را نشان میدهد.
جدول  .2ضری

متان

همبستگی پارامترهای اقلیمی و گاز متان در سال 2013

دما

بارندگی

رطوبت

R

0/484

-0/505

-0/479

R2

0/234

0/255

0/229

pvalue

0/132

0/113

0/136
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جدول  .3ضری

متان

همبستگی  NDVIو گاز متان در فصول مختلف سال 2013

 NDVIبهار

 NDVIتابستان

 NDVIپاییز

 NDVIزمستان

R

-0/526

-0/138

-0/186

-0/322

R2

0/277

0/019

0/034

0/103

pvalue

0/008

0/367

0/206

0/031

جدول  .4ضری

متان

همبستگی  LSTو گاز متان در فصول مختلف سال 2013

 LSTبهار

 LSTتابستان

 LSTپاییز

 LSTزمستان

R

0/6

0/223

0/458

0/634

R2

0/36

0/049

0/209

0/401

pvalue

0/002

0/140

0/001

0/00

شکل  .4بررسی ارتباط میانگین ماهانة گاز متان و متغیر دما در سال 2013

همان طور که شک  4نشان میدهد ،نتایج همبستگی بین گاز متان و میانگین دمای ماهان سال  2013مثبت است
()Sig=0/132 ،r=0/484؛ به طوری که غلظت گاز متان با افزایش دما در سال  2013افزایش یافته است.
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شکل  .5بررسی ارتباط میانگین ماهانة گاز متان و متغیر درصد رطوبت نسبی در سال 2013

شکل  .6بررسی ارتباط میانگین ماهانة گاز متان و متغیر بارندگی در سال 2013

با توجه به شک  ،5گاز متان دارای ارتباط منفی با متغیر رطوبت است ()Sig=0/136 ،r=0-/479؛ به طوری کـه در
سال  ،2013با افزایش درصد رطوبت نسبی ماهانه ،غلظت گاز متان کاهش یافته است .علت این همبستگی در ارتباط بـا
کاهش رادیکال آزاد  OHدر هوای خشک در بخش بحث ارائه خواهد شد.
همان طور که شک  6نشان میدهد ،گاز متان دارای ارتباط منفی با متغیر بارندگی در سال  2013در ایـران اسـت
()Sig=0/113،r=-/505؛ به صورتی که با افزایش بارندگی میزان غلظت متان در منطق مورد مطالعه کاهش مییابد.

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،49شماره  ،2تابستان 1396

336

*الف) رابطة متان و  NDVIفصل بهار

*ب) رابطة متان و  NDVIفصل تابستان

ج) رابطة متان و  NDVIفصل پاییز

د) رابطة متان و  NDVIفصل زمستان

شکل  .7همبستگی غلظت ماهانة گاز متان و شاخص  NDVIدر فصول مختلف سال 2013
(* گفتنی است که این مقادیر نرمال شد).

الف) رابطة متان و  LSTفصل بهار

ب) رابطة متان و LSTفصل تابستان

ج) رابطة متان و  LSTفصل پاییز

د) رابطة متان و  LSTفصل زمستان

شکل  .8همبستگی غلظت ماهانة گاز متان و شاخص  LSTفصول مختلف سال 2013
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شک های  7و  8رابط بین گاز متان و شاخصهـای  NDVIو  LSTرا در ایـران در فصـول مختلـ سـال 2013
نشان میدهد .در هم فصول رابط بین گاز متان و شاخص  NDVIمنفی و رابط بین این گاز با شـاخص  LSTمثبـت
است .برای بهار و پاییز ارتباطهای  NDVIو متان معنـیدار و بـرای  ،LSTبـه اسـتثنای تابسـتان ،سـایر فصـول دارای
ارتباطهای معنیدارند؛ به طوری که با افزایش دما و کاهش  NDVIدر هم فصول غلظت گاز متان افزایش یافته اسـت.
ضرایب همبستگی بین گاز متان و شاخص  NDVIدر فصول بهار ،تابستان ،پاییز ،و زمستان بهترتیب ،-0/138 ،-0/526
 ،-0/186و  -0/322است و نشان میدهد که در فصول تابستان و پاییز هیچ ارتباطی بین  NDVIو گاز متان وجود ندارد.
همچنین ،ضریب همبستگی بین این گاز و شاخص  LSTدر فصول بهار ،تابستان ،پاییز ،و زمستان بهترتیب ،0/223 ،0/6
 ،0/458و  0/634گزارش شده است.

بحث و نتیجهگیری
مطابق با نتایج بیانشده ،گاز متان دارای تغییرات ثابتی از سال  2009تا  2015بوده است؛ به طوری که میزان این گـاز از
 1788/36ppbبه  1823/ 45 ppbافزایش یافته و نشاندهندۀ افزایش  35/09 ppbاین گاز در ایران است .در این زمینـه
گو و همکاران ( )2013aدر مطالعهای به بررسی تغییرات ساالن گازهای دیاکسید کربن و متان در چین و مغولسـتان بـا
استفاده از دو ماهوارۀ  GOSATو  SCIAMACHYپرداختند .آنان شاهد روند افزایشی تغییرات این دو گـاز در منطقـ
مــورد مطالع ـ خــود بودنــد .در تحقیقــی دیگــر ،پراســاد و همکــاران ( )2014بــا اســتفاده از مــاهوارههــای ،GOSAT
 ،SCIAMACHYو پایگاه زمینی  NOAAبه بررسی روند تغییرات دیاکسید کربن و متان از سال  2003تـا  2011در
هندوستان پرداختند .آنان در تحقیق خود شاهد روند افزایشی و رو به رشد دیاکسید کربن بودند ،اما در زمین متان رشـد
درخور توجهی را در منطق مورد مطالعه مالحظه نکردند .سان و همکاران ( )2016به بررسی تغییرات ساالن متان از سال
 2009تا  2014در شر آسیا پرداختند .آنان در تحقیق خود شاهد روند افزایشی این گاز در منطق مورد مطالعـهشـان بـه
میزان  5/97 ppbطی دورۀ پنجساله بودند .همچنین ،در تحقیقی که آژانس هواشناسی ژاپـن انجـام داد تغییـرات سـاالن
متان از سال  2007تا  2013بررسی شد .در طی این دوره افزایش میـانگین سـاالن متـان  5/60 ppbانـدازهگیـری شـد
(سازمان هواشناسی جهانی .)2015 ،نتایج پژوهش محققانی که در باال ذکر شد تأییدکنندۀ رونـد افزایشـی گـاز متـان در
بیشتر نقاط جهان در سالهای اخیر است.
مطابق نتایج بیانشده ،گاز متان دارای نوسانات فصلی از سال  2009تا  2015بوده اسـت؛ بـه طـوری کـه حـداکثر
غلظت این گاز در ماههای اکتبر و سپتامبر و حداق آن در بیشتر سالهای مورد بررسی در مـاه مـارس مشـاهده شـد .در
مطالعات مشابه ،گو و همکاران ( ،)2013aدر بررسی تغییرات ماهان متان در چین و مغولستان ،کمترین غلظت این گاز را
در ماه می و بیشترین غلظت آن را در ماه سپتامبر گزارش کردند .آنان بیان کردند که علت افزایش متان از می تا سپتامبر
به سبب افزایش دما در طی این مدت بوده است .سان و همکاران ( ،)2016در بررسی تغییرات متان در شر آسیا ،شـاهد
تغییرات فصلی متان در منطق مورد مطالعهشان بودند؛ به طوری که حداکثر غلظت این گاز را در ماه آگوست و حداق آن
را در ماههای فوریه و مارس مشاهده کردند .کاویتا و همکاران ( ،)2016bدر تحقیقی در هندوستان ،حداق غلظـت متـان
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در فص زمستان و حداکثر غلظت این گاز در ماههای آگوست و جوالی را انـدازهگیـری کردنـد .سـرینیواس و همکـاران
( ،)2016در مطالعهای در منطق شادناگار 1هندوستان ،بیان کردند که دلی افـزایش متـان در فصـ تابسـتان بـه سـبب
افزایش فعالیت میکروبی خاک در این مناطق است .کاویتا و همکاران ( )2016aدر هندوستان به این نتیجه دست یافتنـد
که از ماه ژوئن به بعد میانگین غلظت متان اتمسفری افزایش مییابـد و در آگوسـت و سـپتامبر بـه بیشـترین حـد خـود
میرسد .آنان دالی تغییرات فصلی متان را با کشت برنج ،تاالبها ،و سوزاندن بیومس مـرتبط دانسـتند .نتـایج نوسـانات
ماهان گاز متان در مطالعات فو با نتایج تحقیق حاضر همسوست .در هم فصول رابط بین گاز متان و شاخص NDVI

منفی و رابط بین این گاز با شاخص  LSTمثبت بوده است؛ به طوری کـه بـا افـزایش دمـا و کـاهش  NDVIدر همـ
فصول غلظت گاز متان افزایش یافته است .البته ،درخور ذکر است که همـ روابـط بیـانشـده دارای ضـریب همبسـتگی
باالیی با متغیر متان نیست؛ این امر در مطالعات مشابه در سایر کشورها نیز مشاهده میشـود .گـو و همکـاران ()2013b
گزارش کردند که رابط بین متان و  NDVIمنفی اسـت و ضـریب رگرسـیون ایـن گـاز بـا  0/50 NDVIاسـت .گـو و
همکاران ( )2013aدر مطالعهای به بررسی توزیا مکانی متان در شر آسیا پرداختند و دربارۀ ارتباط پارامترهای محیطـی
با گازهای گلخانهای بیان کردند که  NDVIبا متان رابط منفی و معنیداری دارد؛ به طوری که افزایش  NDVIموجـب
کاهش  CH4در منطق مورد مطالعه میشود .آنان گزارش کردند که ضریب رگرسیون این متغیر بـا  0/75 NDVIاسـت.
آنان مهمترین علت کاهش متان را اکسیداسیون متان به وسیل رادیکال آزاد هیدروکسی بیان کردند.
از مهمترین منابا خروج متان اتمسفری در تروپوسفر ،اکسیداسیون آن بـه وسـیل رادیکـالهـای آزاد هیدروکسـی
( )OHاست (کروتزن و گیدل1983 ،؛ سیسرون و اورملند)1988 ،؛ به طوری که بیش از  90درصـد متـان اتمسـفری بـه
وسیل این رادیکالهای آزاد از اتمسفر خارج میشود (وقجیانی و راویشانکارا1991 ،؛ کیم و همکاران .) 2015 ،در اتمسفر
مولکولهای ازون با دریافت انرژیهای الزم از پرتوهای خورشید به مولکـول  O2و اتـم  Oتجزیـه مـیشـود و حاصـ
واکنش اتم  Oبا بخار آب تولید رادیکالهای آزاد هیدروکسی ( )OHاست .در مناطقی که دما باال و رطوبت پایین اسـت،
بخار آب اتمسفر کاهش و در پیِ آن  OHنیز کاهش مییابد (ایس و همکاران1997 ،؛ گو و همکاران .)2013b ،کیپلـر و
همکاران بیان کردند که انتشار متان به دما حساس است؛ به طوری که افزایش  10درجهای دما در محدودۀ دمـایی (-30
 70درجه) موجب دوبرابرشدن غلظت متان میشود .بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،که نشاندهندۀ رابط مثبت گـاز متـان
با متغیرهای دما و  LSTو رابط منفی این گاز با متغیرهای  ،NDVIبارندگی ،و رطوبت اسـت ،در منـاطقی بـا رطوبـت،
بارندگی ،و پوشش گیاهی پایین و مناطقی با دما و درج حرارت سطح زمین بـاال حـداکثر غلظـت گـاز گلخانـهای متـان
مشاهده میشود .بنابراین ،حفظ اکوسیستمهای طبیعی بهویژه پوششهای گیاهی در مناطق خشک و نیمهخشک میتواند
در تعدی گاز متان نقش مؤثری داشته باشد .در پایان پیشنهاد میشود به منظور پیبردن به منابا و خروجیهای احتمالی
گاز متان توزیا مکانی این گاز در مقیاس ملی با استفاده از دادههای ماهوارهای  GOSATتهیه شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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