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 سخن نخست

 هاي اقليميرايت نقشهدرباره کپي

 دهيچک
بندي مناطق از و مناسبي براي پهنهسريع شناسي است که کارايي روشي پرکاربرد و شناخته شده در اقليم 1دمارتنبندي طبقه

با  مذکور را بنديروش، پارامتر دمايي طبقهکارايي اين  به منظور افزايش 1370در دهه نگارنده . نظر ارزيابي درجه خشکي دارد

 "اصالح شده دمارتن"ابتدا به نام  ي طرح جامع آب کشورژمتدلوگزارش  در . اين گسترشيک پارامتر ثانوي توسعه داد افزودن

اران دانشگاه همک با مشارکتهاي الزم پردازيو داده نامگذاري گرديد "داده شده گسترش دمارتن"بندي طبقه مستند شد و نهايتاً

با روش پيشنهادي تدوين اقليمي ايران رسيد و نخستين نقشه تقسيمات نقشه درج شده به انجام  تهران که نامشان درمستندات

تحقيقاتي، از اينکه اين  موسسه يک طرف از نقشه اين اخير باز نشرضمن ابراز خرسندي از  در يادداشت حاضر و منتشر شد.

آن  خيتارات آن انجام گرفته اظهار تاسف شده است. مستند ايو مشخصات شناسهلفين ؤم نام حذفخذ و با أانتشار بدون ذکر م

يادداشت ضمن است.  يعلم ريکننده و غ وسيأم که دينمايم ءرا القا ديجد يشده و کار ذکر 1399زمستان  يبه نادرست زين

کيد أهاي علمي تو حفظ احترام اين قوانين به ويژه در محيط پاسداريلزوم رايت بر يادآوري قوانين موجود در زمينه کپي

در باره ايران  آن به مربوط يهايافته بندي وطبقه همين يادداشت درباره يک تهيه انگيزهاين باز نشر در عين حال نمايد. مي

در همين که تدوين و بر آن افزوده شد 2هاي سي.آر.يوبر اساس داده جهانگرديد. همچنين در ادامه کار نقشه تقسيمات اقليمي 

 ي روش را در پي داشته باشد.هاشماره ارائه شده است، با اين اميد که توجه پژوهشگران حوزه اقليم براي نقد و تکميل کاستي

 گسترش داده شده، اقليم ايران، تقسيمات اقليمي جهان  دمارتنبندي هاي اقليمي، طبقهرايت، نقشهکپي :کليدي هايهواژ

 ورود به سخن

گيرد و ل و منحصر به فرد تعلق مياثر اصي يک آورنده پديد به است که از حقوق انحصارياي هرايت مجموعحق نشر يا کپي

در ايران قانون صيانت از حقوق  نيست.ه اثر محفوظ است و نياز به ثبت آن ئاز زمان ارا مالکيت اين هاي قضاييدر بيشتر حوزه

عضو سازمان جهاني ثبت  2001به تصويب رسيده است، افزون بر اين ايران از سال  1348مصنفان و هنرمندان در سال  لفان،ؤم

را با سه هدف صيانت از مالکيت  دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي 1393مالکيت فکري نيز هست. وزارت عتف در سال 

ها و گذاري به اصول اخالق علمي و پايبندي به آن و باالخره جلوگيري از تضعيف مقام علمي کشور در سطح دانشگاهفکري، ارج

ه براي اجرا ابالغ کرد. قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب شهريور ما علمي تدوين و سسات پژوهشي وؤم

 لفين تدوين و اجرايي شده است.ؤنيز جديدترين قانوني است که در زمينه حفظ حقوق م 1396

شود که ما در ايران از نظر قانون کم و کسري در مورد حفظ حقوق مالکيت فکري و معنوي با اين مقدمه موجز ديده مي

هايي که انگارانه و يا بر انگيزهرفتار سهلحذف کامل  بر انداين قوانين تاکنون نتوانسته اًظاهر در نگاهي خوشبينانه، نداريم ولي

کنندگان آثار سعه صدر توليد تصور کردن اقدام، حاصلشايد داليل اصلي آن بي. وجود دارد فايق آيند رايتکپينديده گرفتن در 

به رغم وجود پشتوانه  مديآشناسي اين ناکاردر مواردي عدم تمايل ورود صاحبان حقوق به هياهو بوده است. در هر حال آسيب و

ولي اينکه شناسي پژوهش دارد که موضوع اين گفتار نيست نياز به بررسي چند بعدي جداگانه و تحقيق در جامعه محکم قانوني

 موضوع اصلي است. ،وق باشندجامعه علمي خود بايد پاسدار اين حق

 طول در ادبي و يا هنري علمي، آثار پديدآورندگان هاي اخالقي در زمينه استفاده غير مجاز از محصوالت فکريرعايتيبي

گويد سخن مي غريبي گيسو بافته از زيبا داستانکي گلستان )نقل به مضمون( در اول باب در سعدي. است نبوده سابقهکم تاريخ

 
1 de Martonne 
2 Climate Research Unit: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.04/ge/ 
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البته امروز به  انوري يافتند! شعرش را به ديوانکه از بخت بد  امسروده برد که من ملکپيش اي قصيده آمد و ري اندرکه به شه

شود ولي اين امتياز براي آثار مکتوب هايي زود آشکار مياخالقيهاي جستجوي قوي چنين بيموتور برکت وجود اينترنت و

 وجود ندارد.  ،اندقديمي که در فضاي مجازي منتشر نشده

هاي مطالعاتي نقشهاطلس کنيم. با هم مرور ميها را که يکي از آنهمين موارد است مشاهده تعدادي از انگيزه اين يادداشت 

 توانمسهولت مي اين به که اين از و زنمورق ميمنتشر شده است در فضاي مجازي اي از آن که نسخهرا  فني سنگينيک گزارش 

کسب نمايم لذت کنم و اطالعات ارزشمندي  مشاهده زيبا آرايشي دلخواه و با مقياس در را پژوهش مرکز يک علمي محصوالت

 هستند آشنا برايم خيلي يشهامنحني کنممي نگاه نقشه جزئيات به. کندمي جلب بندي اقليمي نظرم رابرم. يک نقشه پهنهمي

گسترش  ها،که تهيه زيرساخت ايستنقشه. کنمنمي اشتباه ،تغيير کرده استنقشه  آميزيرنگ چند هر .زنندمي حرف من حتي با

هاي پژوهشي در دسترس بودند و بانک اي که کامپيوتر تازه در معدود مراکزآن، در دههبندي و اصالح الگوريتم پهنهمباني 

ي چاپ هاهايي از اين نقشهنسخهبود.  پرکرده چندين ماه وقت من و همکارانم راوجود نداشت، اطالعاتي اينقدر قوي و فراوان 

هاي کريدور گروه مهندسي آبياري دانشکدگان کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه ليونيم هنوز بر ديواريدر مقياس يک مشده 

مان بازنشر پس از اين همه زاينکه اين نقشه به راستي نصب است. آن  آورندگان سال انتشار و ناشرپديدهمراه با شناسه تهران 

، و نيز اينکه اين باز نشر دريچه نقد و پيشنهاد را خواهد گشود و داردو امتنان  خوشحاليجاي در معرض ديد قرار گيرد و شده 

نوشته  1399زمستان نقشه  ولي اينکه تاريخ توليدجاي تشکر بيشتر خواهد داشت.  ،تر آن خواهد کردکمک به بازتوليد صحيح

کننده است. در هرحال به گفته حافظ يوسأبسيار م ،شودو شناسه جديدي براي آن تعريف  دحذف گردآن  لفينؤ، نام مشود

تر آنست که به مناسبتي که پيش آمده يادداشتي پژوهشي . نگاه مثبت"از آن گناه که نفعي رسد به غير چه باک"شيرين سخن 

هاي اقليمي گستره ضعف و قوت آن تهيه گردد و نقشه پهنه و چرايي گسترش و نقاط دمارتنبندي اقليمي مروري بر طبقه /

 يبررس»هاي سازنده بر روي آن گشوده گردد. مقاله کره زمين با اين روش ترسيم و بر آن افزوده شود تا دريچه نقد و گفتگو

 مياقل يبندپهنه يروش برا و کاربست گسترش داده شده دمارتن يبنددر طبقه رانيا يمياقل يهانقشه يقيتطب

 همين شماره نشر شده است. که با اين نگاه تهيه شده در «جهان

 يليخل ير: عليسردب

 دانشگاه تهران استاد
akhalili@ut.ac.ir 

mailto:akhalili@ut.ac.ir


  يکشاورز يه هواشناسينشر
 ران(يو آب ا ياريآب ي)وابسته به انجمن مهندس

 1-2 ، صص.1401، بهار و تابستان 1، شماره 10جلد 

  سخن نخست

Journal of Agricultural Meteorology 
(Iranian Soc. of Water and Irrig. Eng.) 

Vol. 10, No. 1, Spring & Summer 2022, pp. 1-2 

DOI: 10.22125/agmj.2022.156308 

 

 

 

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. 

 

Keywords: Copyright, Climate Maps, Extended de Martonne Classification, Climate of Iran, world climate  

 

Ali Khalili 

Chief Editor 

Prof. Emeritus; Univ. of Tehran 

akhalili@ut.ac.ir 

 

 
1 Climate Research Unit: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.04/ge/ 

https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/

