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چکیده
اندازهگیری فراسنجهای مرتبط با ویژگیهای وردایست (نظیر دما و ارتفاع) میتواند در شناسایی تغییرات جوی حاصل از افزایش دمای جهانی مفیدد
باشد .تراز فشار وردایست بعضاً تحت تأثیر تغییر ویژگیهای فیزیکی  -شیمیایی دوالیهی وردسپهر و پوشنسپهر است .در پژوهش حاضر تالش شد روند
تراز فشار وردایست در ماههای فصل زمستان و تابستان تحت تأثیر تغییرات دمایی جو (دمای تراز پایین و باالی وردایست و نیز دمای سطحی) ایدران در
سطح معنیداری  %95( 0/05اطمینان) بررسی گردد .نتایج بررسی روند تراز فشار وردایست نشان داد که در اغلب ماههای مورد مطالعه و در اکثر مناطق
کشور روند تغییرات تراز فشار وردایست در سطح اطمینان مورد نظر معنیدار نبوده است و در بین دو فصل مطالعه شده باالترین میزان معنیداری روند از
نظر مساحت تحت پوشش ،مربوط به فصل تابستان است .نتایج بررسی روند دمای تراز پایین و باالی وردایست نیز در ماههای فصول تابستان و زمستان
نشان داد که در بخشهای وسیعی از جو کشور روند مشاهده شده به لحاظ آماری معنیدار نبوده است .بررسی روند تفاضل دمای دو تراز یداد شدده بدر
روی جو ایران نیز نشان داد که روند تفاضل دمای این دو تراز بر روی جو ایران در اکثر مناطق و ماهها به لحاظ آماری معنیدار نبوده است .در این میان
روند تفاضل دمای دو تراز مورد بحث در ماههای فصل تابستان منفی ،معنی دار و قابل توجه بود .بررسی روند پراش ،چولگی و کشیدگی نیز نشان داد که
در دو فصل مورد بررسی در اغلب مناطق روند مشاهده شده فاقد معنی آماری است.
واژههای کلیدی :تراز فشاری وردایست ،فصل سرد ،فصل گرم ،ایران
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مطالعات انجام شده بر روی جو طی صدد سدال اخیدر نشدان داده
است که فعالیتهای انسانی باعث ایجاد تغییراتی در جدو شدده اسدت.
وردایست یکی از الیههای جو است که اخیدراً تغییدرات آن بدهعندوان
نشانهای از تأثیر انسان بر تغییر آب و هوا معرفی شده است ( 30 ،29و
 .)32ارتفاع وردایسدت تحدت تدأثیر دوالیدهی بداالیی و زیدرین خدود
(وردسپهر و پوشن سپهر) است؛ تغییرات این دو الیه میتواند بدر روی
وردایست تأثیرگذار باشدد .در صدورتی کده وردسدپهر در اثدر افدزایش
گازهای گلخانهای گرم شود و پوشنسدپهر نیدز تحدت تدأثیر کداهش
ضخامت الیۀ ازن سدرد شدود ،در واکدنش بده ایدن تغییدرات ،ارتفداع
 -1استاد اقلیمشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 -2استاد اقلیمشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشیار گروه آب و هواشناسی ،دانشگاه کردستان ،ایران .عضدو گدروه پژوهشدی
مطالعات محیطی دریاچه زریبار ،پژوهشکده کردستان شناسی ،دانشگاه کردستان
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وردایست افزایش پیدا میکند ( 9و  .)30شفرد )36( 5الگدویی را بدرای
تبیین تغییرات وردایست معرفی کرد .بر اساس این الگو ،هدمزمدان بدا
گرمایش وردسپهر ،ارتفاع وردایست نیز افزایش مییابد و همزمدان بدا
سرمایش پوشن سپهر ارتفاع وردایست افزایش مییابد .ایدن همندوایی
به وسیلۀ یافتههای تجربی برخی پژوهشگران تائید شدده اسدت ( 32و
 .)29نتایج بررسیهای انجام شده بدهوسدیلهی پژوهشدگران مختلد
نشان داده است که عوامل مختلفی بر ارتفاع وردایست و تغییدرات آن
اثر میگذارد؛ میتوان این عوامل را بهصورت کلی به دو گروه؛ نخست
عوامل طبیعی (نظیر تغییرات تابش خورشیدی و هواویزهای تولید شده
بهوسیلهی آتشفشانها و  )...و دوم عوامل انسدانی (شدامل تغییدر در
گازهای گلخانهای ،تغییر انسدانی مدثثر بدر اُزن پوشدنسدپهر و تولیدد
هواویزهها از منابع انسانی و )...تقسیم کرد .از اینرو ارتفداع وردایسدت
به طور طبیعی تحت تأثیر ویژگیهای مکانی (مثالً عرض جغرافیایی و
ارتفاع) ،زمان (نظیر فصل سال و ساعات روز) و نیز تدواتر کدنشهدای
جوی است که شرایط آب و هوایی را تعیین میکندد .از طدر دیگدر
عوامل انسانی این نظم طبیعی را میتواندد متدأثر سدازد .بدرای مثدال
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بررسیهای سانتر و همکاران ( )29نشان دادهاند که در بدازهی زمدانی
 1979تا  1999حدود  80درصد از تغییرات ارتفاع وردایسدت ناشدی از
تغییرات اُزن و افزایش گازهای گلخانهای بدهوسدیلهی انسدان اسدت.
عالوه بر این بررسیهای سیدل و رندل )32 ( 1بدر روی دادههدای50
سال گذشته نشان داد که ارتباط بسیار قدوی بدین تغییدرات اقلیمدی و
ارتفاع وردایست وجود دارد .بدین دلیل و طبدق یافتدههدای سوسدن و
سانتر ( )30و نیز اشمیت و همکاران )31( 2ارتفاع وردایست در مقیاس
جهانی و طی دهههدای اخیدر رونددی افزایشدی و دمدای آن رونددی
کاهشی را نمایش میدهد.
روند بلندمدت تغییرات وردایست میتواندد ویژگدیهدای گرمدایی،
پویشی و نیز شیمیایی این بخش از جو را تغییدر دهدد .ایدن تغییدرات
میتواند مبادالت بدین وردسدپهر و پوشدنسدپهر ( 37 ،34 ،13و ،)25
چرخهی دابسون ( 38 ،24 ،6 ،25و  ،)11محتوای رطوبتی پوشنسپهر
( 25 ،23و  )14و ...را متأثر سازد .از اینرو اخیراً تغییر در ویژگیهدای
وردایست مورد توجه دانشمندان علوم جوی و علوم مرتبط قرار گرفتده
است ،بهویژه اینکه این نوع تغییرات نشانههایی از اثرات انسانی تغییدر
اقلیم است .نتایج بررسی رادیوسوندها ( 33و  )12الگوهای پیشبینی و
نتایج الگوهای واکاوی ( 25 ،12و  )29به افزایش ارتفاع وردایسدت در
سطح جهانی اشاره دارند.
آگاهی دقیق از تغییرات زمدانی و تندوع مکدانی وردایسدت بدرای
ارزیدابی مبادلده جدرم (نظیدر آب و مدواد شدیمیایی) بدین وردسدپهر و
پوشنسپهر ضرورتی بنیادی است و یکی از مشکالت بررسدی مبادلده
جهانی ماده  -انرژی بین وردسپهر و پوشنسپهر نیز از عدم شناسدایی
دقیق وردایسدت ناشدی مدیشدود؛ بندابراین بررسدی سداختار پیچیدده
وردایست در مقیاس محلی جهت شناخت و ارزیابی دقیق آن ضرورتی
بدیهی است ( .)33با این حال ،این مسئله فقدط در منداطق کوچد و
برای بازههای زمانی ی روزه به انجام رسیده است.
تعداد مطالعات انجام شده در ارتباط با روند و وردایی وردایست بدر
روی جو ایران بسیار محدود بوده است .از جمله مطالعات انجدام شدده
میتوان به پژوهش کیخسروی ( )16اشاره کرد که به تغییرات آماری-
همدیدی الیهی وردایست در خراسان رضوی در بازهی زمدانی 2000
تا  2010پرداخت و ارتباط وردایست با بارش را در ایدن منطقده مدورد
ارزیابی قرار داد .شریفی و سام خانیاتی ( )35نیز در پژوهشی دیگدر بدا
استفاده از شگرد ( 3)ROکه مبتنی بر دریافت نشان از سامانۀ تعیدین
موقعیت جهانی ( 4)GPSبود ،به بررسدی ناهنجداری ارتفداع و دمدای
وردایست ایران در طول  9سال پرداختهاند .نتدایج یافتدههدای ایشدان
1- Randel and Sedel
2- Schmidt et al.
3- Radio occultation
4- Global Positioning System

گواهی بر وجود روند کاهشی در ارتفاع وردایست است .در این پژوهش
نیز همانند پژوهش قبلی بازه زمانی مورد مطالعه جهت شناسایی روندد
بسیار محدود است .کریمی و همکاران ( )15نیز به بررسدی و مطالعده
نوسانات ازن کلی جو در ارتباط با تغییدرات وردایسدت بدر فدراز شدهر
اصفهان پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان دهندهی افدزایش ارتفداع
وردایسددت در منطقددهی مددورد مطالعدده اسددت .از جملدده ویژگددیهددای
پژوهشهای بیان شده برای ایران میتوان به بدازهی زمدانی کوتداه و
محدودهی مطالعاتی کوچ آنها اشاره کرد .با توجده بده ایدن مدوراد
میتوان گفت که تعمیم نتایج این پژوهشها به کل کشدور از صدحت
کامل و قطعیت قابل قبولی برخوردار نیست.
با توجه به موارد بیان شده میتوان گفدت کده تداکنون در سدطح
کشور پژوهشی در ارتباط با تغییرات بلند مدت وردایست در ارتبداط بدا
تغییرات دمای ترازهای باال و زیرین آن به انجام نرسیده است .با توجه
به اهمیت شناخت تغییرات الیهی وردایست الزم اسدت ایدن موضدوع
بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد .هد پژوهش حاضدر واکداوی
تغییرات وردایست در ارتباط با تغییرات دمای ترازهای باال و زیدرین و
دماهای سطحی در بازهی زمانی  1979تا  2018است.

دادهها و روشها
در این پژوهش جهت شناسایی وردایست از دادههای دمای پایگاه
مرکز اروپایی پدیش بیندی میدان مقیداس هدوا ( (ECMWFنسدخهی
 ERA-Interimبرای ترازهای  700تا  50هکتوپاسدکال بدا تفکید
مکانی  0/25 ×0/25درجهی قوسی با تفکی زمانی روزانه در بدازهی
زمانی  1979تا  2018بهدره گرفتده شدد .بددین ترتیدب  2491یاختده
سرتاسر ایرانزمین را در برگرفت .بده منظدور شناسدایی وردایسدت از
نمایۀ نرخ کاهش دما ،موسوم به «وردایست دمایی» ،از الگوریتمی که
به وسیلهی ریچلر ( )27بکار گرفته شده اسدت ،اسدتفاده شدد .پد از
تعیین تراز فشار روزانۀ وردایسدت ،میدانگینهدای ماهاندۀ تدراز فشدار
وردایست از میانگینگیری روزانۀ تراز فشار وردایست در هر ماه بدرای
تمامی سالهای مورد بررسی برآورد شد.
گاهی میانگین سریهای اقلیمی رفتار نامانا (ناایستا) را به نمایش
میگذارند و مقادیر ،پیرامون ی میانگین ثابت تغییر نمیکنند .در این
صورت سری ناایستا در میانگین گفته میشود .برای مثال ،وجود روندد
خطددی (کاهش دی -افزایشددی) و غیددر خطددی (بددرای مثددال سددهی) در
مشاهدات از این نوع ناایستایی به شمار مدیآیدد ( .)2در ایدن شدرایط
میتوان با بررسی روند میانگین به شناخت تغییرات عناصر اقلیمدی در
طول زمان دست یافت .برای بررسی روند تغییرات عناصر آب و هوایی
معموالً تغییرات موقعیت «توزیع فراوانی» عناصر (میانگین) در معرض
توجه است .مطالعات زیادی در سدطح جهدان و ایدران تغییدرات روندد
عناصر اقلیمی را از طریق تغییرات میانگین مورد ارزیابی قرار دادهاندد.
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برای مثال سیدل و رندل ( .)32ربتز 1و همکداران ( ،)26و میکدونن 2و
همکاران ( )18با استفاده از میدانگین دادههدای عناصدر اقلیمدی روندد
تغییرات آنها را مورد بررسی قرار دادهاند .مسعودیان و همکاران ()20
با استفاده از دادههای میانگین ماهانه به واکاوی مکانی -زمانی میزان
روند ماهانهی درجهی روز گرمایش در قلمرو ایران زمین پرداختدهاندد.
خسروی و همکاران ( )17به بررسی تغییرات زمانی و مکانی کمفشدار
پاکستان با استفاده از دادههای میانگین ماهانه پرداختهاند.
در پژوهش حاضر عالوه بر تغییر موقعیت ،تغییر مقیاس (پراش) و
نیز شکل توزیع فراوانی (چولگی و کشیدگی) تراز فشدار وردایسدت در
هری از پیکسلها بر روی ایران بررسی میشدود .بدرای محاسدبهی
پراش ،چولگی و کشیدگی از دادههای روزانه ارتفاع وردایست اسدتفاده
شد؛ به این صورت که برای هری از ماههای مدورد واکداوی پدراش،
چولگی و کشیدگی در طول  40سال مورد مطالعده بدا اسدتفاده از داده
هددای روزاندده اسددتخرا گردیددد و در نهایددت بددا اسددتفاده از دادههددای
استخرا شده روند پراش ،چولگی و کشیدگی برای هدر مداه بررسدی
شد .پراش به عندوان دقیدقتدرین ،معتبرتدرین و علمدیتدرین انددازه
تغییرپذیری بشمار میآید و اندازه کمّی درباره تغییرپذیری و ناهمگونی
مجموعه دادهها فراهم میکند ( .)2در صورت ثبات میانگین ،افدزایش
در تغییرپذیری موجب افزایش احتمدال رخدداد و قددر مطلدق مقدادیر
انتهایی میشود .در این حالت ،دامنهی مقادیر و بهتبع آن پراش بزرگ
تر میشود .در این صورت ،اگدر میدانگین بررسدی گدردد ،هدیچگونده
تغییرپذیری مشاهده نخواهد شد؛ امّا واقعیت امر را میتوان در بررسدی
پراش (تغییرپذیری) یافت ( )3پ با توجده بده ایدن موضدوع در ایدن
پژوهش سدعی شدد جهدت شناسدایی تغییرپدذیری واقعدیتدر ارتفداع
وردایست ،روند پراش وردایست در طول  40سال گذشته بررسی شود.
در واقع افزایش پراش نشانۀ زیاد شددن تغییدرات تدراز فشدار اسدت و
کاهش آن نشانۀ ثبات بیشتر تراز فشار وردایست هر ماه در سالهای
مختل است .یکی از مواردی که جهت شناسایی تغییر شکل فراواندی
میتوان از آن استفاده کرد بررسی روند چدولگی اسدت .هرگداه تعدداد
دادههای باالتر از میانگین بیش از تعداد دادههای پایینتدر از میدانگین
باشد و یا برعک تعداد دادههای پایینتدر از میدانگین بدیش از تعدداد
دادههای باالتر از میانگین باشد ،دادهها را چوله و اگر برابر باشد دادهها
را متقارن گویند .حالت اول چوله به چپ ،حالت دوم را چوله به راست
و حالت سوم را توضیع متقدارن مدیگویندد .در واقدع چدولگی ،میدزان
انحرا شمار دادهها را به ی حاشیه نشان میدهد ( .)2بنابراین وجود
روند در مقدار چولگی میتواند به معنای تغییر توزیع متغیر مدورد نظدر
باشد .وجود روند مثبت در چولگی ترازهای فشار وردایست میتواند به
این معنی باشد که با گذشت زمان اعداد ترازهای فشدار وردایسدت در
موقعیت مورد نظر نسبت به میدانگین کوچد تدر شدده و ایدن نشدان
1- Rebetez
2- Mikkonen
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دهندهی افزایش ارتفاع ترازهای فشار وردایست در این مکانها است؛
بر عک وجود روند منفی در چولگی نشان دهنددهی ایدن اسدت کده
ترازهای فشار وردایست اعداد بزرگتری را نسدبت بده میدانگین نشدان
دادهاند که به معنای کاهش ارتفاع وردایسدت در ایدن منداطق اسدت.
کشیدگی نیز از جملهی نمایههایی میباشد که با استفاده از آن شدکل
توزیع فراوانی را مورد بررسی قرار داد .کشیدگی با ارزش مثبت گویای
تمرکز دادهها و توزیدع فراواندی ندو تیدز و بدا ارزش منفدی گویدای
کشیدگی بیشتر و توزیع فراوانی هموار دادههاست .یعندی اگدر دادههدا
نسبت به توزیع متقارن پراکندهتر باشند ،توزیدع کشدیدهتدر (کشدیدگی
زیاد) و اگر کمتر باشند ،توزیع متمرکزتر (افراشدتگی زیداد) اسدت (.)2
وجود روند مثبت در کشیدگی به معنی بزرگتر شدن اعداد و افراشدته
شدن توزیع فراوانی و روند منفی به معنای کشیدگی توزیع فراوانی در
محدوده مدورد نظدر اسدت .در پژوهشدی کدای و همکداران ( )7روندد
چولگی نمایهی « »pIODو تاثیر آن بر روی بارش اسدترالیا را مدورد
بررسی قرار دادهاند .ساو و همکاران ( )8به بررسی روند بدارش روزانده
در چین پرداختهاند که در این پژوهش روند چدولگی و کشدیدگی نیدز
مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .چاپمن و همکاران ( )10به بررسی
روند اقلیم محلدی پرداختدهاندد در ایدن پدژوهش نیدز روندد چدولگی،
کشیدگی و پراش بررسی شده است.
به منظور ردیابی همزمانی و همنوایی تغییرات ارتفاع و روند تدراز
فشار وردایست با روند تغییرات میانگین دمای ماهانه در تراز زیدرین و
باالی وردایست و روند تفاضل دمدای دو الیدهی اطدرا وردایسدت،
عناصر مذکور نیز در بازهی زمانی 40ساله مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بهمنظور ارزیابی روند بلند مدت هری از نمایههای مورد بررسدی
(میانگین ،پراش ،چولگی و کشیدگی) در ارتباط با تراز فشار وردایست،
روش رگرسیون خطی با روش کمینه مربعات خطا بکار گرفته شدد .در
روش رگرسیون خطی جهت برآورد روندد ،فدرض بدر ایدن اسدت کده
سریهای زمانی حاوی روند خطی هستند .اگرچه این فدرض همیشده
صادق نیست اما قادر است تصویر هرچندد کلدی از رفتدار سدریهدای
زمانی ارائه نماید .تاکنون پژوهشهای زیادی در سطح ایران و جهدان
روند عناصر اقلیمی را با استفاده از روش رگرسدیون خطدی بده انجدام
رسیده است از جملهی آنها میتوان به پدژوهش عسداکره ( )1اشداره
کرد که به بررسی کاربرد رگرسیون خطی در تحلیل روند دمای ساالنه
تبریز پرداخته است .در پژوهشی مشابه عساکره ( )3روند بدارشهدای
سنگین در شهر زنجان را با استفاده رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار
داده است.
عالوه براین سطح معنیداری روند بدا اسدتفاده از آمدار پدی (P-
 )Valueبرآورد شد .در این زمینه آمار پی ( )p-valueبه عنوان میزان
خطای رد کردن فرض صفر (فقدان روند در مشاهدات) مدال عمدل
قرار گرفت .اگر این آماره کمتر از  0/05میبود ،روندد بدرآورد شدده از
لحاظ آماری معنیدار است .تمامی یافتههدا بده شدکل ترسدیمی و در
قالب نقشههایی ارایه شد که در آن توزیدع مکدانی روندد و در نتیجده
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تغییرات زمانی  -مکانی ،ارایه شد.

بحث
در شکل  1روند میانگین ترازهای فشدار وردایسدت بدر روی جدو
ایران برای ماههای فصل زمستان طی بازهی زمدانی  1979تدا 2018
ارائه شده است .در این شکل روند بلندمدت بهوسیلهی خطوط همچند
نشان داده شده است .پ زمینهی طی سفید تا خاکستری ،معناداری
روند ،در سطح  %95اطمینان را به نمایش میگذارند .براسداس نقشده
های ترسیم شده میتوان دریافت که شدیب روندد تغییدرات ترازهدای
فشار وردایست در ماههای فصل زمسدتان در عدرضهدای جغرافیدایی
پایین شدیدتر از عرضهای جغرافیایی باال است .در ماه ژانویه در تمام
بخشهای ایران بهجز بخشهایی از شرق کشور که دارای روند منفی
و قسمتهایی که فاقد روند هستند ،عموماً روند بلندد مددت تغییدرات
ترازهای فشار وردایست مثبت بوده است .الگوی توزیدع مکدانی روندد
تغییرات تراز فشاری وردایست در ماه فوریه مشابه ماه ژانویه است ،بدا
این تفاوت که در ماه فوریه بخشهایی از شمالشدرق و شدمالغدرب
کشور روند منفی را تجربه کردهاند .در این ماه از عرض جغرافیایی 35
درجه به سمت عرضهای پایینتر تراز فشاری وردایست با روند مثبت
مواجه بوده است و از عرض جغرافیایی  35درجه به سمت عرضهای
جغرافیایی باالتر بخشهایی از کشور فاقد روند و بخشهایی از آن نیز
روند منفی را در تراز فشاری وردایست نشان میدهند .در ماه دسدامبر
شرایط با دو ماه ژانویه و فوریه کامالً متفاوت است؛ در ایدن مداه تدراز
فشاری وردایست در کل کشور روند منفی را تجربه کرده اسدت .ایدن
وضعیت نشان دهندهی افزایش ارتفاع وردایست در قیاس با مداههدای
ژانویه و فوریه است؛ با توجه به این موضوع نتایج بهدست آمده بدرای
ماههای فصل زمستان نشان میدهد که روند تراز فشدار وردایسدت در

ماه دسامبر در کل ایران در سطح اطمیندان  %95فاقدد معندی آمداری
است .در ماههای ژانویه و فوریه نیز بهجز بخشهایی از جندوبشدرق
کشور در دیگر مناطق ایران روند بهدست آمده فاقد معنی آماری است.
بررسی روند دمای تراز پایین و باالی وردایسدت بدرای مداههدای
فصل زمستان که در شکل  2نمایش داده شده است ،بر اساس نقشده
های ترسیم شده میتوان مشاهده کرد که در ماه دسامبر دمدای تدراز
پایین وردایست در تمام مناطق بهجز بخشهدایی از غدرب کشدور در
طول این  40سال دارای روند مثبت بوده است .واکاوی آمار  Pنشان
داد که روند در تراز زیرین و باالی وردایست به لحاظ آماری معندیدار
نیست .این وضعیت بدرای مداههدای ژانویده و فوریده نتدایج مشدابهی
بهدست داد .در ماه ژانویه و فوریه در بخشهای محدودی از جندوب-
شرق کشور معنیداری روند دمای ترازهای زیرین و باالیی تأیید شدده
است .بررسی روند تفاضل دمای تراز پایین و باالی وردایست در مداه-
های فصل زمستان نشان داد که در ماه دسامبر از عدرض جغرافیدایی
 34درجه شمالی به طر عدرضهدای جغرافیدایی شدمالی تدر ،روندد
افزایشددی و از عددرض جغرافیددایی  34درجدده بدده سددمت عددرضهددای
جغرافیایی جنوبیتر روند تفاضل این دو الیده کاهشدی اسدت ،امّدا در
بخشهای محدودی از محددوده مدورد مطالعده (شدامل بخدشهدای
محدودی از جنوبغرب ،جنوبشرق ،شرق و بخدشهدایی از منداطق
مرکزی کشور) این روند به لحاظ آماری معنیدار بوده است .بدا توجده
به موارد بیان شده و همانگونه که در نقشههای ترسدیم شدده بدرای
روند ارتفاع ترازهای فشار وردایست نیز مشاهده شد هم دمای دو تدراز
اطرا وردایست و هم خود ترازهای فشار وردایسدت در اکثدر منداطق
هیچگونه روندی را تجربه نکردهاند.

شکل  -1روند تراز فشار وردایست بر روی جو ایران برای ماههای فصل زمستان طی بازهی زمانی  1979تا 2018
Figure 1- Trends of Tropopause pressure level over the atmosphere of Iran in the winter months during the period 1979 to
2018
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شکل  -2روند دمای ترازپایین ،دمای تراز باالی وردایست و تفاضل دمایی دو تراز بر روی جو ایران برای ماههای فصل زمستان طی بازهی زمانی
 1979تا 2018
Figure 2- Temperature trends of upper and lower levels of the tropopause and temperature difference of the two levels over
the atmosphere of Iran on the winter months during the period 1979 to 2018

با توجه به موارد بیان شده میتوان گفت که احتماال تاثیر تغییرات
اقلیمی که در مطالعات پرشمار بررسی و تایید شددهاسدت ،مربدوط بده
ترازهایی زیرین وردسپهر باشد .همانگونده کده در شدکل  1مشداهده
میشود روندهای دمای معنیدار تراز پایین و باالی وردایسدت از نظدر
مکانی با روند معنیدار ترازهای فشار وردایست همخدوانی نددارد و بدا
توجه به این موضوع نمدیتدوان رونددهدای معندیدار ترازهدای فشدار
وردایست را تحت تاثیر روند تغییرات دمای دو تراز اطرا آن دانست.
همانگونه که در بخشهای قبلی مشاهده شد تراز فشار و دمدای
دو تراز اطرا وردایست در فصل زمستان در اغلب منداطق و مداههدا
روند معنیداری را نشدان ندادندد .بده همدین دلیدل در ایدن بخدش از
پژوهش به منظور بررسی تغییرات بلند مدت افدت و خیدز تدراز فشدار

وردایست ،روند بلند مدت پراش تراز ماهانۀ فشار (به عندوان تغییدرات
درون ماه) برآورد و مورد ارزیابی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دسدت
آمده مشخص شد که در ماههای فصل زمستان در اکثر منداطق روندد
مشاهده شده فاقد معنیداری اسدت .در مداه ژانویده نیدز روندد پدراش
ترازهای فشار وردایست در بخشهایی از شرق محدوده مورد مطالعده
معنیدار است .در این مناطق روند مشداهده شدده مثبدت اسدت؛ ایدن
ویژگی به معنای افزایش تباین زمانی ترازهای فشار وردایست نسدبت
به میانگین است و گویای تغییرات میان ماهانۀ پراش اسدت؛ کداهش
روند (مقادیر منفی بر روی نقشه) نشانۀ تمایل مقادیر تراز فشار ماهانه
(ماههای متناظر در سالهای مختل ) به ثبات است .در ماه ژانویده در
ال متفداوت بدا مداه دسدامبر روندد پدراش ترازهدای فشدار
مناطق کام ً
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وردایست معنیدار است .روند پراش ترازهای فشدار وردایسدت در مداه
فوریه نیز در بخشهایی از جنوبشرق کشور معندیدار اسدت .در ایدن
مناطق روند مشاهده شده مثبت است .این امر بده معندی زیداد شددن
تغییرات ترازهای فشار وردایست در محدودهی مورد مطالعه طدی بدازه
ی زمانی  1979تا  2018اسدت .در مداه فوریده در همدان محددودهی
جغرافیایی که روند ترازهای فشار وردایست معنیدار بود ،روندد پدراش
نیز مثبت و معنیدار است .بر اساس نتایج به دست آمدده بدرای روندد
چولگی ترازهای فشار وردایست در بازهی زمانی  1979تا  2018که در
شکل  3نمدایش داده شدده اسدت ،مشدخص شدد کده روندد چدولگی
ترازهای فشار وردایسدت در مداه دسدامبر در بخدشهدایی از غدرب و
شمالغرب کشور معنیدار است .در بخشهایی از ایدن منداطق روندد
مشاهده شده مثبت و در بخشهایی از آن منفی است .در مناطقی کده
روند چولگی مثبت است به معنی تکرار افزونتر ترازهای فشار بدزرگ
مقدار وردایست در این مناطق نسدبت بده میدانگین (افدزایش ارتفداع
ترازهای فشار وردایست) است .اعداد منفدی روندد چدولگی بده معندی
بسامد بیشتر مقادیر کم برای ارتفاع و ترازهای فشار وردایست است.
همان گونه که قبالً گفته شد وجود روند مثبدت در کشدیدگی بده
معنی بزرگتر شدن دامنۀ اعداد مربوط به تراز فشار وردایسدت اسدت.
این امر گویای این واقعیت است که در کشیدگی تراز فشار وردایسدت
اگرچه مشاهدات متقارناند ،امّا در قیاس بدا توزیدع بهنجدار در دامندۀ
بزرگتری قرار میگیرند .افراشته شددن توزیدع فراواندی مشداهدات و
روند منفی آنها به معنای محدودتر شدن دامندۀ اعدداد در قیداس بدا
توزیع بهنجار است .در ماه دسامبر کشیدگی در بخشهدایی از شدمال
غرب کشور مثبت و معنیدار است؛ این موضدوع مدیتواندد بده معندی
کاهش ارتفاع ترازهای فشار وردایست در ایدن منداطق باشدد .در مداه
ژانویه نیز روند کشیدگی ترازهای فشدار وردایسدت در بخدشهدایی از
شمالغرب و شمالشرق مثبدت و معندیدار اسدت؛ در همدین مداه در
بخشهایی از جنوب ،جنوبشرق و شرق محدوده مدورد مطالعده نیدز
روند کشیدگی ترازهای فشار وردایست منفی و معنیدار است؛ ایدن در
حالی است که در ماه فوریه کشیدگی ترازهای فشار وردایست کمترین
میزان معنیداری را به نمایش گذاشته و این معنیداری در بخشهای
از جنوب غرب و مناطق مرکزی کشور قابل مشاهده است .در جندوب

غرب روند مشاهده شده منفی و در ندواحی مرکدز مثبدت اسدت .ایدن
ویژگی به معنی بزرگتر شدن اعداد فشار در مناطق مرکزی و کوچ
تر شدن آنها در جنوبغرب کشور است.
وارسی و بررسی روند بلند مدت تغییرات تراز فشدار وردایسدت در
ماههای فصل تابستان نیز نشان داد که در ماه جون بر روی کل ایران
بهجز بخشهای کوچکی از شمالغدرب کشدور روندد مثبدت رخ داده
است .این روند بر روی ارتفاعات کرمان شدیدتر از مناطق دیگر است.
در ماه جوالی نیز بهجز بخشهایی از جنوب و جنوب غدرب کشدور و
نیز بخشهایی از شمال شرق و شمالغرب کشور که روند منفی را در
ترازهای فشار وردایست نشان میدهند ،دیگر مناطق کشور روند مثبت
ترازهای فشاری وردایست را تجربه کردهاندد .در مداه آگوسدت نیدز در
بخشهای قابل توجهی از شمال ،شمالشرق و شمالغرب کشور روند
منفی در ارتفاع ترازهای فشار وردایست قابل مشاهده است .در این ماه
بهجز این مناطق در دیگر بخشهای کشور روندد مثبدت در ترازهدای
فشار وردایست مشاهده میشود .همانگونه که در شدکل  4مدیتدوان
مشاهده کرد ،باالترین روند مثبت بر روی ارتفاعات زاگرس و کرمدان
قرار گرفته است.
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شکل  -3روند پراش ،چولگی و کشیدگی ترازهای فشار وردایست بر روی جو ایران برای ماههای فصل زمستان طی بازهی زمانی  1979تا 2018
Figure 3- Trends of variance, skewness, and kurtosis of Tropopause pressure levels on the atmosphere of Iran on the winter
months during the period 1979 to 2018

تفاوتی که در روند ارتفاع وردایست در مداههدای فصدل تابسدتان
نسبت به فصل زمستان وجود دارد این است که در این فصدل بخدش
های قابل توجهی از کشور تراز فشار وردایست دارای روند معندیداری
است .در ماه جون بخشهای قابل توجهی از ایران (در بخشهدایی از
مناطق مرکزی ،شرق ،شمالشرق و جنوبشرق کشور) روند تغییدرات
مثبت و معنیدار بوده است .در ماه جوالی نیز در همان منداطقی کده
برای ماه جون بیان شدد ،امّدا در وسدعت محددودتری روندد مثبدت و
معنیدار بوده است .در ماه اوت نیز بخشهایی از جنوبشرق ،جندوب،
جنوبغرب کشور نیز روند مثبت و معنیدار مشاهده شد.
روند دمای تراز پایین ،باالی وردایست و روند تفاضدل دمدایی دو
تراز در فصل تابستان در شکل  5قابل مشاهده است با توجه به نتدایج
به دست آمده مشخص شد که در ماه جون دمای تراز پدایین و بداالی

وردایست در اکثر مناطق دارای روند مثبت است ،اما این روند در کدل
ایران در سطح  %95اطمینان معنیدار نیست .معنیداری آمداری روندد
دما در ماه جون در دو تراز در بخشهایی از مناطق مرکزی ،ارتفاعات
زاگرس ،شرق و شمالشرق کشور مشاهده شد .در ماه جوالی نیدز در
بخشهایی از تراز پایین وردایست هیچ گونه روندی مشاهده نشد و در
بخشهایی از شرق کشور روند مشاهده شده منفدی اسدت و در دیگدر
مناطق روند دمای تراز پایین وردایست مثبت است .در همدین مداه در
تراز باالی وردایست نیز به جز بخشهایی پراکندهای از کشور که فاقد
روند بودند در دیگر مناطق میتوان روند مثبت ولی فاقد معنی آمداری
را مشاهده کرد؛ فقط در بخشهایی از شمالشرق ،شرق ،جنوبشدرق
و بخشهایی از مناطق مرکزی کشور میتوان معنیداری آماری روندد
را مشاهده کرد.
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شکل  -4روند تراز فشاری وردایست بر روی جو ایران برای ماههای فصل تابستان طی بازهی زمانی  1979تا 2018
Figure 4- Trends of Tropopause pressure level trend over the atmosphere of Iran in the summer months during the period
1979 to 2018

در تراز پایین وردایست روند دما در ماه جوالی در بخدشهدایی از
شرق کشور معنیدار است؛ در حالی که در تراز باالی وردایست مناطق
توأم با روند معنیدار قابل توجهتر هستند .در ماه آگوست در تراز پایین
وردایست دما در کل محدوده مورد مطالعه دارای روند مثبت است .این
روند در بخشهایی از ارتفاعات زاگرس ،بخدشهدایی از جندوبغدرب
کشور ،بخشهایی از مناطق مرکزی و بخشهایی از جنوب کشدور در
سطح  %95اطمینان معنیدار است .در تدراز بداالی وردایسدت نیدز در
همین ماه از عرض جغرافیایی  32درجه به سمت عرضهای باال ،روند
صفر است و پایینتر از این عرض جغرافیایی روند مشاهده شده مثبت
است .طی ماه آگوست در تراز بداالی وردایسدت ،منداطق دارای روندد
معنیدار در قیاس با تراز پایین آن پهنههای گسدتردهتدری را پوشدش
میدهد .در ماه جون بررسی روند تفاضل دمدای تدراز پدایین و بداالی
وردایست بر روی جو ایران نشان داد که در اکثر منداطق کشدور روندد
تفاضل مثبت بود و در بخشهدایی از جندوبشدرق کشدور نیدز روندد
مشاهده شده منفی است .در این ماه بهجز بخشهایی از شمالشدرق،
جنوبشرق و شمالغرب کشور که معنیداری روندد را در سدطح %95
اطمینان نشان میدهد ،در دیگر مناطق روند تفاضل فاقد معنی آماری
است .در ماه جوالی در بخشهای قابل توجهی از کشور روند تغییرات
تفاضل دو الیه صفر است .در دیگر منداطق کشدور روندد منفدی و در
سطح  %95اطمینان معنیدار نیست .تفاضل دمایی نسبت به ماههدای
قبل ،از نص النهار  54درجه به سمت شرق روندی معنیدار را نشدان
میدهد .در ماه آگوست نیز در بخشهدای قابدل تدوجهی از محددوده
مورد مطالعه روند تفاضل دمایی فاقد معنیداری است و در پایینتدر از
عرض جغرافیایی  33درجه روند در کدل محددوده منفدی و در بخدش
هایی از محدوده یاد شده روند مشاهده شده معنیدار است.
در شددکل  6رونددد پددراش ،چددولگی و کشددیدگی ترازهددای فشددار
وردایست در ماههای فصل تابستان نیز بر روی جو ایران نمدایش داده
شده است .روند پراش ترازهای فشار وردایست در ماه جون در مقایسه
با تمام ماههایی که تاکنون بررسی شد در بخشهای قابل تدوجهی از

محدوده مورد مطالعه غالباً مثبت و معنیدار است .در ماه جدوالی نیدز
هماننددد مدداه جددون در بخددشهددایی رونددد پددراش مثبددت و در سددطح
معنیداری تعری شده ،معنیدار است .در مداه آگوسدت همدۀ منداطق
توأم با روند معندیدار پدراش ،روندد مشداهده شدده مثبدت نیسدت؛ در
بخشهایی از شمالشرق محدودهی مورد مطالعه روند پراش منفدی و
در دیگر بخشها مثبت است .در ماه جوالی نیز همانند دیگر ماههایی
که تاکنون بررسی شدهاند روند چولگی ترازهدای فشدار وردایسدت در
بخشهای محدودی از کشور منفی و معنیدار است .در مداه آگوسدت
روندهای معنیدار مشاهده شده برای چولگی ترازهای فشار وردایسدت
کامالً متفاوت با دو ماه قبل از خود است؛ در این ماه در منداطقی کده
روند چولگی معنیدار است ،روند مشاهده شده مثبت است.
در ماههای مارس و می در مناطق بسیار محدودی از کشور روندد
کشیدگی ترازهای فشدار وردایسدت منفدی و معندیدار اسدت .در مداه
جوالی نیز همانند ماه جون روند کشیدگی در بخشهای محددودی از
کشور منفدی و معندیدار اسدت .در مداه آگوسدت رونددهای معندیدار
مشاهده شده برای کشیدگی ترازهای فشار وردایست کامالً متفاوت بدا
دو ماه دیگر است و در مناطق تدوأم بدا روندد معندیدار ،مقدادیر روندد
افزایشی است.

نتیجهگیری
ارتفاع وردایست تحت تأثیر دوالیهی وردسپهر و پوشنسپهر است
و تغییرات این دو الیه میتواند بر روی وردایست تأثیرگدذار باشدد .در
صورتی که وردسپهر در اثر افزایش گازهدای گلخاندهای گدرم شدود و
پوشنسپهر نیز تحت تأثیر کاهش ازن سرد شود در واکدنش بده ایدن
تغییرات ارتفاع وردایست افزایش پیدا میکندد ( .)30در ایدن پدژوهش
سعی شد تا روند تراز فشار وردایست در ارتباط با مسالهی تغییر اقلدیم
بر روی جو ایران در فصول تابستان و زمستان بررسی شود .با توجه به
اینکه ارتفاع وردایست در ارتباط با دمای ترازهای نزدی آن است در
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این پژوهش تغییرات دمای تراز پایین و باالی وردایسدت نیدز بررسدی
شد.
نتایج بررسی روند ترازهای فشار وردایست در فصول مختل سال
نشان داد که در اغلب ماههای مورد واکاوی و اکثر مناطق کشور روندد
تغییرات تراز فشار وردایست معنیدار نیست؛ بده ایدن صدورت کده در
فصل زمستان در ماه دسامبر وردایست در هیچ بخشی از کشور معندی
داری را تجربه نکرده و روند معنیدار مشاهده شده در دو ماه ژانویده و
فوریه نیز محدود به بخشهایی از جنوب شرق کشدور اسدت .ایدن در
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حالی است که در ماههای فصل تابستان در بخشهای قابل توجهی از
کشور روند تغییرات ترازهای فشار وردایست مثبدت و معندیدار اسدت.
نتایج بررسی روند دمای تراز پایین وردایسدت نیدز در مداههدای مدورد
واکاوی نشان داد که در ماه دسدامبر در هدیچ بخشدی از کشدور روندد
مشاهده شده ،معنیدار نیست ،امّا در دیگر ماههدای مدورد واکداوی در
بخشهای محدودی از کشور میتدوان معندیداری روندد را مشداهده
نمود.

شکل  -5روند دمای تراز پایین وردایست ،دمای تراز باالی وردایست و روند تفاضل دمایی دو تراز بر روی جو ایران برای ماههای فصل تابستان
طی بازهی زمانی  1979تا 2018
Figure 5- Temperature trends of upper and lower levels of the tropopause and temperature difference of the two levels over
the atmosphere of Iran in the summer months during the period 1979 to 2018
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شکل  -6روند پراش ،چولگی و کشیدگی ترازهای فشار وردایست بر روی جو ایران برای کل ماههای فصل تابستان طی بازهی زمانی  1979تا
2018
Figure 6- Trend of variance, skewness, and kurtosis Tropopause pressure levels over the atmosphere of Iran in the summer
months during the period 1979 to 2018

در فصل زمستان فقط در ماه ژانویه در بخشهایی از جنوبشدرق
کشور دمای تراز پایین وردایست معنیداری را تجربه کرده است .ایدن
در حالی است که در فصل تابسدتان در بخدشهدای قابدل تدوجهی از
کشور روند دمای تراز پایین وردایست معنیدار بود و در تمام ماههدای
مورد واکاوی بهجز ماه جوالی در مناطقی که روند دمدای تدراز پدایین
وردایست (به عنوان بخشی از وردسپهر) مثبت و معنیدار بدود .در مداه
هایی که روند دمای این تراز معنادار بدوده اسدت ،دمدای بخدشهدای
باالیی وردسپهر در طول دوره مورد مطالعه روند افزایشی داشته است.
بررسی تغییرات دمدا در تدراز بداالی وردایسدت (بدهعندوان بخشدی از
پوشن سپهر) در محدوده مورد مطالعه نشان داد که روندد دمدا در ایدن
بخش از جو همانند تراز پدایین وردایسدت در بخدشهدای وسدیعی از
کشور و اغلب ماههای مورد بررسی فاقد معندی آمداری اسدت .میدزان
معنیداری روند همچنان در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان در

بخشهدای بیشدتری از کشدور مشداهده شددهاسدت .در تدراز بداالی
وردایست در دو فصل مورد مطالعه در تمام مناطقی که روند معندیدار
است روند دما مثبت بود.
با توجه به موارد بیان شده انتظار میرفت که در مکدانهدا و مداه
هایی که روند دمای وردسپهر افزایشی است و روندد افزایشدی دمدای
پوشنسپهر نیز میبایست منجر به کاهش تراز فشار وردایسدت شدود،
امّا با توجه به این موضوع که روندهای معنیدار اتفاق افتاده برای دما
در دو تراز اطرا وردایست و روندهای معنیدار مشداهده شدده بدرای
تراز فشار وردایست از نظر مکانی با هدم همخدوانی ندارندد ،در مدورد
ارتباط روند تغییرات دمای دو الیه اطرا وردایست بدا روندد تغییدرات
تراز فشار وردایست در مقیاس ماهانه بهصورت قطعی نمیتدوان نظدر
داد .بررسی روند تفاضل دمایی دو تراز اطرا وردایست بدر روی جدو
ایران نیز نشان داد که روند تفاضل بر روی جو ایران در اکثر مناطق و
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 ایدن در حدالی اسدت کده در مداههدای فصدل.مثبت و معنیدار است
تابستان برخال فصل زمستان در بخشهای قابل تدوجهی از کشدور
 این وضعیت همانند فصل زمستان بدا روندد.روند پراش معنیدار است
 نتایج به دست آمده برای روند چدولگی.مثبت مثبت مشخص میشود
نیز مشابه پراش است و در اغلب مناطق روند مشاهده شده فاقد معنی
آماری و در مناطقی که روند معنیدار بدود روندد مشداهده شدد منفدی
 این در حالی است که برخال روندد پدراش در فصدل تابسدتان.است
روند چولگی در بخشهایی ناچیزی از کشور معنیداری را تجربه کرده
 نتایج بررسی روند کشیدگی نیز نشان داد که بداالترین پهندهی.است
 در.دارای معنیداری روند در فصل زمستان مربوط به ماه ژانویه اسدت
این ماه روند مشاهده شده در بخشهایی از جنوب کشدور منفدی و در
 در دو ماه دیگر فصل زمستان اغلب مناطقی که.شمالشرق مثبت بود
 در فصدل. روند مشاهده شده مثبت بود،دارای روند معنیداری بودهاند
تابستان نتایج به دست آمده برای کشیدگی مشابه چولگی اسدت و در
بخشهای پراکنده و محدود از جو کشور روند مشاهده شدده معندیدار
.است

.ماهها از معنیداری آماری برخوردار نیست
باالترین معنیداری روند تفاضل دمایی را مدیتدوان در مداههدای
 در ماههایی که روند تفاضل دمایی معندی.فصل تابستان مشاهده کرد
 ایدن موضدوع بده معندی کداهش.دار بود روند مشاهده شده منفی بود
.اختال دمای تراز پایین و باالی وردایست در مناطق یاد شده است
همانگونه که بیان شدد در برخدی از پارامترهدای بررسدی شدده
«تغییرات بلند مدت (روند)» در میانگینهای ماهانه مشاهده میشود و
در برخی از آنها روند در میانگین ساالنه قابل مشاهده است امدا بایدد
به این موضوع توجه کرد که میانگینگیری باعث حذ و ظهور برخی
مشخصههای آماری مدیشدود و الزم اسدت جهدت بده دسدت آوردن
اطالعات دقیق از روند پدیدههای مورد نظر بررسیهای بهصورت توأم
جزئی و کلی (روزانه و حتی ساعتی تا ساالنه و دههای) صورت گیدرد
.تا بهصورت قطعی در مورد روند این پدیدهها نظر داد
بررسی روند پراش در ماههای زمستان نشان داد که درصدد قابدل
توجهی از کشور در این فصل هیچگونه روند معناداری را تجربه نکرده
است و فقط در بخشهایی از جنوبشرق و شرق کشدور روندد پدراش
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Introduction: Studies of the atmosphere over the last hundred years have shown that human activities have
caused changes in the atmosphere. The tropopause is one of the layers of the atmosphere whose changes have
recently been introduced as a sign of a human impact on climate change. The height of the tropopause
is affected by its upper and lower layers (the stratosphere and troposphere). The results of the studies conducted
by various researchers have shown that different factors affect the height of tropopause and its changes, which
can be divided into two groups. The first group of natural factors (such as changes in solar radiation and weather
due to volcanoes, etc.) and the second one is human factors (including changes in greenhouse gases, humaninduced changes affecting the ozone of the stratosphere and the production of air vents from human resources,
etc.). Thus, altitude tropopause is naturally influenced by spatial characteristics (e.g. latitude and altitude), time
(such as the time of year and hours of the day) as well as the frequency of atmospheric actions that determine
climatic conditions.
Materials and Methods: Compared to the studies performed globally, a limited number of studies
concerning the tropopause have been conducted in Iran. Moreover, the applied methods and the length of the
dataset were often inadequate. Therefore, in the present study, the daily data of temperature, and geopotential
height from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) for 700 to 50 hpa with a
spatial resolution of 0.25 × 0.25 longitude/latitude were applied from 1979 to 2018 for the detection of
tropopause. Accordingly, 2491 cells covered across Iran. The LRT was used to detect tropopause. The
tropopause is defined as ‘‘the lowest level at which the lapse-rate decreases to 2 ºC/km or less, provided that the
average lapse-rate between this level and all higher levels within 2 km does not exceed 2 ºC /km”. In the present
study, in addition to changing the position, changing the scale (variance) as well as the shape of the frequency
distribution (skewness and elongation) of the tropopause pressure level in each of the pixels on Iran was
investigated. To calculate skewness, and kurtosis, daily tropopause height data were used. For each of the
months studied, diffraction, skewness, and elongation were extracted using daily data and finally using data
during the 40 years. The extracted trends of variance, skewness, and kurtosis were examined for each month. To
track the synchronicity and conformity of changes in altitude and trend of tropopause pressure level with the
trend of changes in mean monthly temperature in the lower and upper levels of the tropopause and the trend of
the temperature difference between the two layers around tropopause was also evaluated over 40 years. In order
to evaluate the long-term trend of each of the studied indices (mean, variance, skewness, and kurtosis) in relation
to the height and pressure level of the tropopause, linear regression method with least-squares error method was
used.
Results and Discussion: The results of the study of altitude trend and tropopause pressure level showed that
in most of the months studied and in most parts of the country, the trend of changes in tropopause pressure level
was not significant at the level of 95% confidence. According to the results obtained for the winter months, it
was found that the trend of a tropopause pressure level in December had no statistical significance over Iran at a
95% confidence level. In January and February, the obtained trend was not statistically significant except for
southeastern areas. In the summer months, unlike the winter months, the trend of tropopause pressure levels was
significant in most regions. During the summer months, in areas where the trend was significant, the trend of
tropopause pressure levels was positive. Examination of the trend of tropopause height in terms of meters
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showed different results with pressure level. During the winter months, the trend was positive in all regions, and
in January and February, this trend was significant in many areas, while the summer months did not exhibit
a significant tropopause. The results of examining the trend of the low temperature of the tropopause in summer
and winter months showed that the observed trend was not statistically significant in December, but in
other months, a positive and significant trend was detected. Examination of the temperature trend in the high
level of tropopause also showed that the temperature trend in this part of the atmosphere, like the low level of
the tropopause in large parts of the country in the studied seasons, lacked statistical significance. Examination of
the trend of the temperature difference between high and low levels also showed that the trend of the temperature
difference between these two levels was statistically insignificant at the majority of cases. The temperature
difference trend of the two levels studied in the summer months was negative and significant at most regions. In
other words, the decrease in the temperature difference between low and high tropopause in these two seasons
and in some areas indicates a strong decrease in tropopause. Examination of the trend of variance, kurtosis and
skewness also showed that the observed trend lacked statistical significance in the two studied chapters at most
areas. There was also no relationship between the surface temperature trend and changes in tropopause height.
Conclusion: The results of this study showed that tropopause had no statistically significant trend in most
areas and months. Moreover, the significant trend was not related to the two temperatures around tropopause and
surface temperatures.
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