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درباره کپيرايت نقشههاي اقليمي
چکيده
طبقهبندي دمارتن 1روشي پرکاربرد و شناخته شده در اقليمشناسي است که کارايي سريع و مناسبي براي پهنهبندي مناطق از
نظر ارزيابي درجه خشکي دارد .نگارنده در دهه  1370به منظور افزايش کارايي اين روش ،پارامتر دمايي طبقهبندي مذکور را با
افزودن يک پارامتر ثانوي توسعه داد .اين گسترش در گزارش متدلوژي طرح جامع آب کشور ابتدا به نام "دمارتن اصالح شده"
مستند شد و نهايتاً طبقهبندي "دمارتن گسترش داده شده" نامگذاري گرديد و دادهپردازيهاي الزم با مشارکت همکاران دانشگاه
تهران که نامشان درمستندات نقشه درج شده به انجام رسيد و نخستين نقشه تقسيمات اقليمي ايران با روش پيشنهادي تدوين
و منتشر شد .در يادداشت حاضر ضمن ابراز خرسندي از باز نشر اخير اين نقشه از طرف يک موسسه تحقيقاتي ،از اينکه اين
انتشار بدون ذکر مأخذ و با حذف نام مؤلفين و مشخصات شناسهاي مستندات آن انجام گرفته اظهار تاسف شده است .تاريخ آن
نيز به نادرستي زمستان  1399ذکر شده و کاري جديد را القاء مينمايد که مأيوس کننده و غير علمي است .يادداشت ضمن
يادآوري قوانين موجود در زمينه کپيرايت بر لزوم پاسداري و حفظ احترام اين قوانين به ويژه در محيطهاي علمي تأکيد
مينمايد .اين باز نشر در عين حال انگيزه تهيه يک يادداشت درباره همين طبقهبندي و يافتههاي مربوط به آن در باره ايران
گرديد .همچنين در ادامه کار نقشه تقسيمات اقليمي جهان بر اساس دادههاي سي.آر.يو 2تدوين و بر آن افزوده شدکه در همين
شماره ارائه شده است ،با اين اميد که توجه پژوهشگران حوزه اقليم براي نقد و تکميل کاستيهاي روش را در پي داشته باشد.
واژههاي کليدي :کپيرايت ،نقشههاي اقليمي ،طبقهبندي دمارتن گسترش داده شده ،اقليم ايران ،تقسيمات اقليمي جهان

ورود به سخن
حق نشر يا کپيرايت مجموعهاي از حقوق انحصاري است که به پديد آورنده يک اثر اصيل و منحصر به فرد تعلق ميگيرد و
در بيشتر حوزههاي قضايي اين مالکيت از زمان ارائه اثر محفوظ است و نياز به ثبت آن نيست .در ايران قانون صيانت از حقوق
مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان در سال  1348به تصويب رسيده است ،افزون بر اين ايران از سال  2001عضو سازمان جهاني ثبت
مالکيت فکري نيز هست .وزارت عتف در سال  1393دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي را با سه هدف صيانت از مالکيت
فکري ،ارج گذاري به اصول اخالق علمي و پايبندي به آن و باالخره جلوگيري از تضعيف مقام علمي کشور در سطح دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشي و علمي تدوين و براي اجرا ابالغ کرد .قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب شهريور ماه
 1396نيز جديدترين قانوني است که در زمينه حفظ حقوق مؤلفين تدوين و اجرايي شده است.
با اين مقدمه موجز ديده مي شود که ما در ايران از نظر قانون کم و کسري در مورد حفظ حقوق مالکيت فکري و معنوي
نداريم ولي در نگاهي خوشبينانه ،ظاهراً اين قوانين تاکنون نتوانستهاند بر حذف کامل رفتار سهلانگارانه و يا بر انگيزههايي که
در نديده گرفتن کپيرايت وجود دارد فايق آيند .شايد داليل اصلي آن بيحاصل تصور کردن اقدام ،سعه صدر توليدکنندگان آثار
و در مواردي عدم تمايل ورود صاحبان حقوق به هياهو بوده است .در هر حال آسيبشناسي اين ناکارآمدي به رغم وجود پشتوانه
محکم قانوني نياز به بررسي چند بعدي جداگانه و تحقيق در جامعهشناسي پژوهش دارد که موضوع اين گفتار نيست ولي اينکه
جامعه علمي خود بايد پاسدار اين حقوق باشند ،موضوع اصلي است.
بيرعايتي هاي اخالقي در زمينه استفاده غير مجاز از محصوالت فکري پديدآورندگان آثار علمي ،هنري و يا ادبي در طول
تاريخ کمسابقه نبوده است .سعدي در باب اول گلستان (نقل به مضمون) در داستانکي زيبا از غريبي گيسو بافته سخن ميگويد
de Martonne
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که به شهري اندر آمد و قصيدهاي پيش ملک برد که من سرودهام که از بخت بد شعرش را به ديوان انوري يافتند! البته امروز به
برکت وجود اينترنت و موتورهاي جستجوي قوي چنين بياخالقيهايي زود آشکار ميشود ولي اين امتياز براي آثار مکتوب
قديمي که در فضاي مجازي منتشر نشدهاند ،وجود ندارد.
انگيزه اين يادداشت مشاهده تعدادي از همين موارد است که يکي از آنها را با هم مرور ميکنيم .اطلس نقشههاي مطالعاتي
يک گزارش فني سنگين را که نسخهاي از آن در فضاي مجازي منتشر شده است ورق ميزنم و از اين که به اين سهولت ميتوانم
محصوالت علمي يک مرکز پژوهش را در مقياس دلخواه و با آرايشي زيبا مشاهده کنم و اطالعات ارزشمندي کسب نمايم لذت
ميبرم .يک نقشه پهنهبندي اقليمي نظرم را جلب ميکند .به جزئيات نقشه نگاه ميکنم منحنيهايش خيلي برايم آشنا هستند
حتي با من حرف ميزنند .هر چند رنگآميزي نقشه تغيير کرده است ،اشتباه نميکنم .نقشهايست که تهيه زيرساختها ،گسترش
مباني و اصالح الگوريتم پهنهبندي آن ،در دههاي که کامپيوتر تازه در معدود مراکز پژوهشي در دسترس بودند و بانکهاي
اطالعاتي اينقدر قوي و فراوان وجود نداشت ،چندين ماه وقت من و همکارانم را پرکرده بود .نسخههايي از اين نقشههاي چاپ
شده در مقياس يک ميليونيم هنوز بر ديوارهاي کريدور گروه مهندسي آبياري دانشکدگان کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
تهران همراه با شناسه پديدآورندگان سال انتشار و ناشر آن نصب است .به راستي اينکه اين نقشه پس از اين همه زمان بازنشر
شده و در معرض ديد قرار گيرد جاي خوشحالي و امتنان دارد ،و نيز اينکه اين باز نشر دريچه نقد و پيشنهاد را خواهد گشود و
کمک به بازتوليد صحيحتر آن خواهد کرد ،جاي تشکر بيشتر خواهد داشت .ولي اينکه تاريخ توليد نقشه زمستان  1399نوشته
شود ،نام مؤلفين آن حذف گردد و شناسه جديدي براي آن تعريف شود ،بسيار مأيوسکننده است .در هرحال به گفته حافظ
شيرين سخن "از آن گناه که نفعي رسد به غير چه باک" .نگاه مثبتتر آنست که به مناسبتي که پيش آمده يادداشتي پژوهشي
 /مروري بر طبقهبندي اقليمي دمارتن و چرايي گسترش و نقاط ضعف و قوت آن تهيه گردد و نقشه پهنههاي اقليمي گستره
کره زمين با اين روش ترسيم و بر آن افزوده شود تا دريچه نقد و گفتگوهاي سازنده بر روي آن گشوده گردد .مقاله «بررسي
تطبيقي نقشههاي اقليمي ايران در طبقهبندي دمارتن گسترش داده شده و کاربست روش براي پهنهبندي اقليم
جهان» که با اين نگاه تهيه شده در همين شماره نشر شده است.
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Editorial Topic
On the copyright of climate maps
Abstract
De Martonne's classification is a widely used and well-known method in climatology, which is fast and suitable
for zoning regions in terms of aridity evaluation. In the 1990s, in order to increase the efficiency of the method,
the author developed the temperature parameter of the above-mentioned classification and based on it he defined
several sub-climates for each of the main climate classes, which was named "Extended de Martonne
Classification". In the next step, the necessary data processing was done with the participation of the colleagues
of the University of Tehran, whose names are included in the map documents, and the first map of Iran's climatic
divisions was compiled and published by the proposed method. In the present note while expressing happiness
with the recent re-publishing of this map by a research institute, it is regretted that this was done without
mentioning the source and by removing the names of the authors and the identification details of its documents.
The date of creation of the map is also wrongly mentioned as 2021 and induces a new work which is not
acceptable. At the same time, this republishing became a motivation to prepare a note about this classification and
related findings about Iran. Also, in the continuation of the work, the map of world climatic divisions based on
CRU1 data was compiled and presented. The above-mentioned article entitled "A Comparative study on climate
maps of Iran in extended de Martonne classification and application of the method for world climate
zoning" is presented in this issue with the hope that it will attract the attention of climate researchers to criticize
and complete the shortcomings of the method.
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