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Особливості географічного та сезонного
розподілу метану
Робота присвячена дослідженню сезонної динаміки вмісту
метану в земній атмосфері. За даними наземних спостережень
проведено детальний аналіз географічного розподілу вмісту метану
над територією планети, а також його сезонних варіацій. На основі
отриманих результатів зроблено спробу виокремити особливості
сезонної динаміки метану в залежності від джерел його потрапляння
в атмосферу в різних регіонах.
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Вступ. Протягом кількох останніх десятиліть однією з основних
тем наукових досліджень стала тема забруднення атмосферного
повітря та, зумовленого цим, посилення парникового ефекту.
Окрім того, підвищені концентрації забруднених речовин згубно
впливають на здоров’я людей та стан навколишнього середовища. В
результаті постає питання постійного моніторингу вмісту шкідливих
речовин в атмосфері та поглибленого аналізу отриманих даних.
Щоб отримати уявлення про динаміку кожної окремої шкідливої
домішки, необхідні дослідження її довго- та короткотермінових
змін.
На сьогодні один з найвагоміших внесків у парниковий ефект
має метан. Складність дослідження цього газу полягає у тому, що
мінливість його концентрацій дуже сильно залежить не тільки
від значного впливу господарської діяльності, а й від постійної
зміни природних факторів. В результаті цього актуальним стає
питання дослідження вмісту метану в атмосфері, залежність його
концентрацій від впливу антропогенних та природних чинників.
Метою роботи є дослідження середніх концентрацій CH4 та
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визначення особливостей сезонної динаміки газу.
Метан (CH4) – органічна сполука вуглецю з воднем, безбарвний
газ без запаху. Метан інтенсивно поглинає теплове випромінювання
Землі в інфрачервоній області спектру з довжиною хвилі 7,66
мкм [9, 10, 11]. Метан займає друге місце після вуглекислого газу
за ефективністю поглинання теплового випромінювання, проте
його концентрації є невеликими. Молекула метану доволі стійка і
малорозчинна у воді, і видалення його з атмосфери за допомогою
опадів не відбувається. Для реального видалення з атмосфери
метан необхідно перевести у нелеткі сполуки або інші газоподібні
домішки [1].
Більша частина метану має природне походження, тому CH4
відзначається глобальним розповсюдженням. Багато цього газу
надходить з антропогенних джерел (транспорт, промисловість), тому
максимуми концентрацій приурочені до великих міст [2, 5, 6, 8]. За
дослідженнями [12] глобальний потік метану в атмосферу складає
410 – 600 Тг/год. Надходження CH4 за рахунок природних джерел
– 160 Тг/год, де основний внесок вносить емісія з перезволожених
територій (боліт, озер, океанів).
Метан знаходиться в атмосфері в основному у приземному шарі
до 15 км [1]. Концентрація CH4 мало залежить від висоти у інтервалі
від поверхні землі до тропопаузи, що зумовлено великою швидкістю
перемішування за висотою в межах 0 – 12 км у порівнянні із часом
існування газу в атмосфері.
Методика досліджень детально викладена у [3, 4, 7] і полягає
у визначенні сезонних коливань метану в атмосфері за допомогою
гармонічного аналізу. Вихідними даними стали результати наземних
спостережень Світового банку даних Цукубо (WDCGG) [13]; карта
з розташуванням пунктів наведена у [4].
Виклад основного матеріалу. Перед аналізом сезонної
динаміки були визначені середні концентрації та географічний
розподіл вмісту метану в атмосфері. Так, середні значення вмісту
метану в атмосфері коливаються у межах від 1660 до 1940 ppb (рис.
1). Варто зазначити, що концентрації метану практично по всій
території планети мають широтний розподіл і зменшуються з півночі
на південь. Це свідчить про значне переважання як природної,
так і антропогенної емісії газу на материках північної півкулі у
порівнянні з океанами, що сягає 150 – 200 ppb (приблизно 10%). Про
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Рис. 1. Географічний
концентрацій метану (ppb)

розподіл

середніх

значень

внесок господарської діяльності свідчать максимуми концентрацій,
які спостерігаютьcя над Європою та Північною Америкою.
Роль такого антропогенного впливу простежується і при аналізі
сезонної динаміки метану. Коефіцієнт детермінації сезонного
ходу, а, отже, і наявність стійких сезонних коливань, є вагомими
над територією Індії, Китаю та Південно-Східної Азії (рис. 2).

Рис. 2. Географічний розподіл коефіцієнту детермінації
сезонного ходу
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Це пояснюється потраплянням метану в атмосферу внаслідок
вирощування рису на зволожених територіях. Слабкий сезонний
хід простежується на заболочених територіях (північ Європи,
північ Калахарі, долина річки Конго тощо) та територіях, де
розташовуються пасовища (південь США, східна Європа тощо).
Подібну картину спостерігаємо і при розгляді розподілу
коефіцієнту Фішера (рис. 3). Ідентичність у географічному розподілі
та вагомість показників при заданих ступенях волі вказують на
високу якість моделі сезонного ходу метану.

Рис. 3. Географічний розподіл коефіцієнту Фішера
Наявність сезонного ходу повинна вказувати і на різницю у
надходженні метану у різні періоди року. Охарактеризувати таку
різницю можна за допомогою середньоквадратичних відхилень та
амплітуд сезонних коливань (рис. 4 – 5). Максимуми таких відхилень
спостерігаються якраз у районах наявності сезонного ходу: США,
Європі, Індії. Найбільшими амплітудами характеризується південь
Азії, де різниця у надходженні CH4 протягом року може сягати 60%
від середніх значень. В США та Європі, у зв’язку з більш постійною
емісією протягом року та, відповідно, менш вираженою сезонністю
надходження, амплітуди сезонних коливань сягають приблизно 20
– 25%.
Характеристиками масштабності джерел емісії в окремих
регіонах планети слугують кількість та номери значущих гармонік,
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Рис. 4. Географічний розподіл амплітуд сезонних
коливань по відношенню до середнього багаторічного (%)

Рис. 5. Географічний розподіл
середньоквадратичних відхилень
а також напівширина спектру (рис. 6 – 7), що вказує на енергетичний
центр тяжкості спектру. Таким чином, найбільший вплив
регіональних та локальних чинників у формуванні концентрацій
метану спостерігається у регіонах Східної Африки та Західної Азії.
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Рис. 6. Географічний розподіл
середнього номеру гармоніки

Рис. 7. Географічний розподіл напівширини спектру
Важливою характеристикою сезонного ходу є фази коливань, що
вказують на запізнення настання максимумів концентрацій метану
(рис. 8). Відповідно до розподілу середніх значень концентрацій,
максимуми їх настання запізнюються починаючи із материків
північної півкулі і далі на південь, досягаючи найбільших значень
приблизно в помірних та високих широтах південної півкулі. При
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Рис. 8. Географічний розподіл фази коливань
зміні розмірності фаз та переходу від кутових одиниць до днів,
можна побачити, що у південній півкулі максимуми концентрацій
CH4 запізнюються на 100 – 150 днів у порівнянні з північною.
Висновки. Максимуми концентрацій метану формуються у
північній півкулі і вміст газу поступово зменшується до високих
широт південної півкулі, що є результатом значного переважання
джерел емісії на материках північної півкулі. Значний вплив справляє
господарська діяльність людини, в результаті чого в урбанізованих
регіонах спостерігаються значні амплітуди коливань вмісту CH4 та
наявний сезонний хід.
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І. В. Дворецкая, М. В. Савенец
Особенности географического и сезонного
распределения метана
Работа посвящена исследованию сезонной динамики
содержания метана в земной атмосфере. За данными наземных
наблюдений проведено детальный анализ географического
распределения содержания метана над территорией планеты, а
также его сезонных вариаций. На основе полученных результатов
предпринято попытку выделить особенности сезонной динамики
метана в зависимости от источников его попадания в атмосферу в
разных регионах.
Ключевые слова: метан, сезонная динамика, географическое
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распределение, гармоники сезонного хода, амплитуда колебаний,
фаза колебаний, источники эмиссии.
I. Dvoretska, M. Savenets
Peculiarities of geographical and season
methane distribution
The paper is devoted to research of methane seasonal dynamics in
Earth’s atmosphere. The detailed analysis of the geographical distribution
of methane on the planet and its seasonal variations was conducted using
ground-based observations data. On the base of obtained results the
attempts to identify features of methane seasonal dynamics depending
on the sources of its penetration into the atmosphere in different regions
was done.
Keywords: methane, seasonal dynamics, geographical distribution,
seasonal harmonics, amplitude of fluctuations, phase of fluctuations,
sources of emission.
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Розглянута еволюція підходів до параметризації місця
розташування в оцінці міської нерухомості, виявлена гетерогенність
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розташування.
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