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چکیده
طبقهبندي اقلیمی دمارتن از نسل اول طبقهبنديهايی است که عموماً با هدف ارزيابی بومشناختی گیاهی تدوين شده و درجه
خشکی مناطق در رابطه با پوشش نباتی طبیعی آنها را ارزيابی میکنند .به منظور افزايش کارايی اين طبقهبندي در هويتيابی
اقلیمی مناطق مختلف بهخصوص در عرضهاي میانی نظیر ايران دو گسترش بر آن اعمال شده است .نخست ،باز-تعريف طبقه
خشک به دو زير-اقلیم مجزا به منظور تطابق بیشتر با جغرافیاي پوششنباتی و ديگري گسترش طبقات اقلیمی بر پايه میانگین
دماي حداقل روزانه در سردترين ماه سال که نقشی اساسی در بومسازگان گیاهی نواحی مختلف دارد .بررسی تطبیقی مطالعات
صورت گرفته با طبقهبندي دمارتن گسترش داده شده و نقشههاي اقلیمی آنها در گستره ايران نشان داد که تفاوتها بیش از
آنکه ناشی از اختالف دورههاي اقلیمی باشد در درجه اول معلول تراکم شبکه ايستگاهها و پراکندگی آنها است .کاربست
طبقهبندي دمارتن گسترش داده شده در سطح جهان مبتنی بر پايگاه داده  CRUنشان داد که با تعريف طبقه اقلیمی قطبی
براي مناطقی که متوسط دماي ساالنه آنها برابر يا کوچکتر از ( -10 )°Cاست ،میتوان اين شاخص را در سطح جهانی مورد
استفاده قرار داد .افزون بر اين در مناطقی که میانگین ساالنه دما در آنها در بازه  -5تا ( -10 )°Cقرار دارد و  8/5درصد
خشکیهاي جهان را پوشش میدهد ويژگیهايی شبیه مناطق قطبی را دارند که در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :طبقهبندي اقلیمی ،دومارتن گسترش داده شده ،اقلیم ايران ،اقلیم جهان ،اقلیم مناطق قطبی
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طبقهبندي اقلیمی يک سرزمین ،مرزبندي آن به
محدودههايی است که در آنها ويژگیهايی که معلول
شرايط درازمدت عوامل هواشناسی آن منطقه هستند
همسان باشند .فرآيند جمعبندي ويژگیهاي مذکور که
الگوريتم يا پايه طبقهبندي را تشکیل میدهند ،روش
طبقهبندي نامیده میشود .اين روشها با اهداف گوناگون
تدوين و يا تعريف شدهاند و از اين رو طبقهبنديهاي اقلیمی
 1استاد گروه مهندسی آبیاري و آبادانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشکدگان
کشاورزي و منابع طبیعی کرج ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
(*نويسنده مسئول)akhalili@ut.ac.ir :
 2دانشیار گروه مهندسی آبیاري و آبادانی ،دانشکده کشاورزي،
دانشکدگان کشاورزي و منابع طبیعی کرج ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران

پرشمار و گوناگون میباشند ،ولی در عین حال در بین آنها
دو گروه زير با اقبال بیشتر اقلیمشناسان روبرو بوده اند:
گروه اول :طبقهبنديهايی که بر اساس همسانی شرايط و
يا پتانسیلهاي خاص طبیعی مناطق مثل پوشش نباتی،
شرايط آسايش انسان در فضاي آزاد (اقلیم آسايش)،
پتانسیل بهرهگیري از انرژيهاي طبیعی (اصطالحاً گرمايش
و سرمايش) ،معماري همساز با اقلیم ،هم-اقلیمی براي
زراعت خاص ،ريسک اقلیمی سرما زدگی محصوالت زراعی
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معین( ،پهنهبنديهاي آگروکلیمايی) ،و نظاير آن شکل
گرفتهاند .گروه زيادي از طبقهبنديهاي اولیه با همین
نگرش تدوين شدهاند .مثالً در حوزه مسايل مربوط به آب و
خاک و رستنیها ،توجیه رابطه خشکی محیط با پوشش
نباتی و اکولوژي گیاهی مورد نظر بوده است .عوامل مشترک
اقلیمی بکار گرفته شده در طبقهبنديهاي اخیر اکثراً
پارامترهاي موثر در بیالن آبی هستند و در آنها عموماً از
پارامترهاي بارش در تقابل با عوامل تلف آبی (نظیر تبخیر
يا دما) استفاده شده است .مقیاس زمانی پارامترهاي اقلیمی
در اين روشها نیز حسب هدف مولفان آنها ماهانه يا ساالنه
اختیار شدهاند .در بعضی از طبقهبنديها نظیر طبقهبندي
گسن 1و آمبرژه 2افزون بر شاخص از اقلیم نگاشتهاي تجربی
نیز استفاده شده است .از نمونههاي پرکاربرد اين گروهها
میتوان روشهاي طبقهبندي ترانسو (،)Transeau, 1905
دمارتن ( ،)deMartonne, 1926تورنتوايت/تورنتوايت
تجديد نظر شده Thornthwaite ,1931; Thornthwaite
) ،),1948کوپن ( ،)Koppen, 1936ايوانف (،)Ivanov, 1948
گسن ( )Gaussen and Bagnouls, 1952سلیانینف
( ،)Selyaninov, 1957آمبرژه ( )Emberger, 1963و
کريشنال ( )Krishnan, 1980را نام برد .بسیاري نمونههاي
ديگر که درحال حاضر با اهداف گستردهتر و با روشهاي
ترسیمی يا تحلیلی روزآمد به کار گرفته میشوند را نیز
میتوان در منابع مختلف جستجو کرد ( ;khalili, 1972
)Virmani et al., 1980; Mavi, 1986; Farifteh, 1987

گروه دوم :طبقهبنديهايی که بر پايه فناوريهاي آماري
پیشرفته نظیر تحلیل عاملی ،تحلیل مولفههاي اصلی،
تحلیل خوشهاي ،تحلیل فازي ،گروه توابع متعامد ،مبتنی
بر گراف و نظاير آنها بنا شدهاند .در اين روشها صرفاً
ماهیت آماري دادههاي اقلیمی و يا مجموعهاي از دادههاي
اقلیمی مالک همگروهی ايستگاهها و هويتيابی يک پهنه
اقلیمی است .در اين گروه تعداد پارامترها بدون هیچ
محدوديتی بستگی به انتخاب و هدف پژوهشگر دارد .کاربرد
اين روشها در مسايل هواشناسی و اقلیمشناسی محض از
سوي پژوهشگران بسیار گسترده بوده و خوشبختانه استفاده
از آنها در علوم کاربردي و کشاورزي نیز کم و بیش آغاز
شده و دلگرم کننده است ( ;Gadgil and Joshi, 1983

;2009; Iyigun et al., 2013; Kozjek et al., 2017
.)Khatibi and Saberi, 2020; Akrami et al., 2022

اهداف بررسی حاضر عبارتند از )1 :باز-نويسی
طبقهبندي اقلیمی دمارتن و بیان داليل لزوم گسترش آن،
 )2ارايه يک جمعبندي تطبیقی از پژوهشهايی که با اين
روش تاکنون در ايران به انجام رسیده است ،و باالخره )3
ارايه نقشه اقلیمی جهان در طبقهبندي دمارتن گسترش
داده شده.
 -2پیشینه طبقهبندیهای اقلیمی در ایران
پهنههاي اقلیمی ايران تا کنون چه به صورت منطقهاي
و چه به صورت ملی و سراسري مورد بررسیهاي زياد و
چندگانه قرار گرفته است .تنوع در اين زمینه از نظر روش،
اهداف ،دقت و موضوع متعدد است .تراکم شبکه و نحوه
بکارگیري دادهها و تخمین پارامترهاي الزم در مناطق بدون
ايستگاه و اخیراً بهرهگیري از بانکهاي دادههاي بینالمللی
نیز از مواردي است که به گوناگونی نتايج مطالعات انجام
شده طیف گستردهتري میدهد .دقت پايه نقشههاي اقلیمی
(نسبت تعداد ايستگاههاي حقیقی به مساحت منطقه) نیز
يکسان نیست و از حدود  42ايستگاه تا بیشتر از 1100
ايستگاه در گستره کشور متغیر است.
نخستین طبقهبنديهاي سنتی اقلیمی ايران عموماً در
سیستمهاي کوپن،گسن و آمبرژه و سپس در سیستمهاي
تورنت وايت و دمارتن ،و تقريبا همگی قبل از و يا در اوايل
همگانی شدن کاربرد سامانه اطالعات جغرافیايی در ايران
به انجام رسیده است ( ;Ganji, 1955; Adle, 1960
Jawadi, 1966; Sabeti, 1969; Dehsara, 1973; Nikfar,
;.)1982

در مطالعات روششناسی طرح جامع آب کشور
طبقهبندي اقلیمی دمارتن مبناي مطالعات پايه قرار گرفت
و با توجه به نیاز بخشهاي ديگر مطالعاتی طرح گسترشی
در اشکوبهاي دمايی داده شد ( )Khalili ,1988به قسمی
که ضمن حفظ استخوانبندي اصلی طبقهبندي ،توان
تفکیک اقلیمها را از شش اقلیم به  32اقلیم و زير اقلیم
گسترش داد .طبقهبندي جديد در ابتدا "دمارتن
اصالحشده" و بعدا طبقهبندي "دمارتن گسترش داده
شده" نامیده شد و نخستین نقشه پهنهبندي اقلیمی ايران

McBratney and Moore, 1985; Yaghmaei et al.,

دراين طبقهبندي تدوين و در مقیاس يک ملیونیم منتشر
گرديد ) ،(Khalili et al., 1992که موضوع اين يادداشت
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است .نقشه اخیر بدون ذکر نام مؤلفان ،اخیراً باز نشر و
منتشر شده و مورد استناد قرار گرفته است.1
 -3مبانی و ضرورت گسترش طبقهبندی دمارتن
طبقهبندي دمارتن به دلیل سهولت دسترسی به عوامل
اقلیمی مورد نیاز آن با اقبال زياد پژوهشگران در حوزههاي
مختلف اقلیم نظیر آگرواکولوژي ( V. B. Traore et al.,
 ،)1922.اقلیمشناسی آماري Fathi Taperasht .et al.,
) ،)2021اثر پديده تغییر اقلیم بر پهنههاي اقلیمی در
سالهاي پیش رو ( Rahimi et al., 2013; Ghorbani et
;al., 2016; Mohammadlou and Tahmasbipour, 2018
 )Cetin, 2020; Fathi Taperasht et al., 2021و زمینههاي

متعدد و پر کاربرد ديگر روبرو بوده است.
زيربناي طبقهبندي دمارتن مانند بسیاري از
طبقهبنديهاي کالسیک (سنتی) که با هدف توجیه
سیماي جغرافیايی رستنیها تدوين شدهاند مقايسه دو
عنصر اصلی بارندگی و توان تبخیري محیط بوده و در آنها
بطور کلی ،مستقیم يا غیر-مستقیم ،از مؤلفههاي بیالن آبی
براي تبیین اکولوژي گیاهی منطقه استفاده شده است .وجه
مشترک اين طبقهبنديها تعريف شاخصها يا سنجههايی
است که بیان عددي تعادل بین آورد و تلف آبی در يک
منطقه میباشند و عموماً از نسل طبقهبندي ترانسو
محسوب میشوند .در طبقهبندي ترانسو که نخستین بار
براي تفکیک نواحی اکولوژي گیاهی آمريکا پیشنهاد شد از
شاخص بدون بعد نسبت بارندگی ساالنه به تبخیر ) (P/Eيا
ضريب رطوبت 2براي تفکیک اقلیمها استفاده شده و نوع
تبخیرسنج مورد استناد وي تبخیرسنج پیچ 3بوده که اکنون
براي اندازهگیري تبخیر کمتر از آن استفاده میشود.
) Ebrahimi (2003نشان داده است که رابطه همبستگی
بااليی بین مقادير اندازهگیري شده با تبخیرسنج پیچ و
تبخیر تعرق پتانسیلسنج و همچنین تبخیرسنج کالس A
وجود دارد.
تقسیمبندي اصلی دمارتن مبتنی بر يک شاخص کمّی
( )aاست که خود آن را شاخص خشکی 4نامگذاري کرده
است و از رابطه  1محاسبه میشود.
()1

P
T+10

=a

 1مطالعات سند ملی آمايش سرزمین ،گزارش  ،117نقشه  ،13ناشر مرکز
پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري ،زمستان 1399
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که در آن  Pمیانگین ساالنه بارندگی ( )mmو
میانگین ساالنه دماي متوسط روزانه ( )°Cاست و حسب
 mm/°Cبیان میشود .طبقههاي اقلیمی اصلی دمارتن
شامل اقلیم خشک ( ،)0-10نیمهخشک (،)10-20
مديترانهاي ( ،)20-24نیمهمرطوب ( ،)24-28مرطوب
( )28-35و خیلی مرطوب (بیشتر از  )35میباشد که طبقه
اخیر خود به دو اليه خیلی مرطوب الف ( )35-50و خیلی
مرطوب ب (بیشتر از  )50تقسیم شده است.
به منظور افزايش کارايی اين طبقهبندي در هويتيابی
اقلیمی مناطق مختلف به خصوص در عرضهاي میانی نظیر
ايران دو تفکیک در طبقههاي خشکی اصلی و يک گسترش
براي ايجاد زير طبقههاي دمايی به شرح زير بر آن اعمال
شده است:
 -1در طبقهبندي دمارتن مناطق خشک با شاخص کمتر از
ده تعريف شدهاند که با توجه به وسعت زياد اين اقلیم در
ايران (و همچنین درعرضهاي میانی و جنب حارهاي،
تفاوت آشکاري در توان و اکولوژي مناطق زير پوشش اين
طبقه مشاهده میشود به قسمی که در آن دست کم دو زير
اقلیم (شديداً خشک و نسبتاً خشک) قابل تشخیص است.
T

از اين رو اين طبقه به دو طبقه فرا خشک ( )0-5و خشک
بیابانی ( )5-10تفکیک شدند .به عنوان مثال ،دو ايستگاه
شهداد و تهران مهرآباد با ضريب خشکی  1/1و  8/8هردو
جزو اقلیمهاي خشک محسوب میشوند ولی سیماي
رستنیهاي کامالً متفاوتی در طبیعت بکر آنها ديده
میشود .همچنین ،دو ايستگاه بم و رباط کريم با ضريب
خشکی  2/0و  7/0هر دو در اقلیم خشک جاي میگیرند
ولی در اولی خرما که يک محصول معرف اقلیمی است رشد
میکند و بخوبی محصول میدهد و در دومی چنین امکانی
وجود ندارد ،از نظر دمايی آنها را نمیتوان هم اقلیم
دانست.
 -2استفاده از میانگین ساالنه دماي روزانه به تنهايی در
طبقهبنديهاي اقلیمی در حوزه بومشناسی و جغرافیاي
گیاهی گمراه کننده است چه اين پارامتر تغییرات دما در
عرض سال که فنولوژي زندگی گیاهی با آن رابطه تنگاتنگ
دارد را بیان نمیکند و بهويژه میانگینهاي دما در گرمترين
و سردترين ماه سال را که معرف دامنه بردباري پوششهاي
2

Humidity index
Piche
4
Aridity index
3
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نباتی طبیعی هر منطقه است از نظر پنهان میدارد .تاثیر
دماهاي کمینه در توصیف گستره جغرافیايی سیماهاي
بزرگ گیاهی از دير باز توسط اکولوژيستها مورد تايید قرار
گرفته است Woodward (1987) .بیان میکند که "شاخص

سطح برگ و ساختار توده پوشش گیاهی را میشود از روي
موازنه هیدرولوژيکی پیشبینی کرد ولی شکل زندگی
پوشش گیاهی را بايد از روي دماي کمینه برآورد نمود" .از
طرفی سه پارامتر اصلی رژيم دمايی میانگین ساالنه متوسط
دماي روزانه ( ،)Tمیانگین دماي حداقل روزانه در سردترين
ماه ( )mو میانگین دماي حداکثر روزانه در گرمترين ماه
سال ( )Mمستقل از يکديگر نیستند و در اولین تقريب بین
اين سه پارامتر رابطه  T= (M+m)/2برقرار است .از اين رو
دو پارامتر از پارامترهاي مذکور به تنهايی معرف اقلیمی

رژيم ساالنه دما میباشند .با اين مالحظات و با توجه به
اهمیت نقش دماي زمستانه در بومسازگان گیاهی نواحی
مختلف ،هر يک از اقلیمهاي اصلی دمارتن بر حسب پارامتر
 ،mبه چهار زير گروه فراسرد يا ارتفاعی ( ،)m1سرد (،)m2
معتدل ( )m3و گرم ( )m4گسترش داده شدند .چنین
تمهیدي ضمن حفظ استخوانبندي عام طبقهبندي
دمارتن ،توان تفکیک اقلیمی آن را از  8به  32افزايش
میدهد .در جدول  1آستانههاي ضريب خشکی  ،aبازههاي
دمايی  mو نمادهاي هر اقلیم درج شده است .بطور خالصه
اقلیمهاي دمارتون گسترش داده شده را میتوان به صورت
کلی  Ai mjنمايش داد که در ان  iنماينده طبقههاي
خشکی  jنماينده اشکوبهاي دمايی است.

Table 1 - Thresholds of aridity index of main climates and temperatural sub-climates in Extended de Martonne
Classification

جدول  -1آستانههای ضریب خشکی اقلیمهای اصلی و زیر اقلیمهای دمایی در طبقهبندی دمارتن گسترش داده شده
)m4 (m≥5
)(Warm

Temperatural type
)m2 (−7≤m<0
)m3 (0≤m<5
)(Cold
)(Moderate

A1.1m4

A1.1m3

A1.1m2

A1.2m4

A1.2m3

A1.2m2

A2m4

A2m3

A2m2

A3m4

A3m3

A3m2

A4m4

A4m3

A4m2

A5m4

A5m3

A5m2

A6m4

A6m3

A6m2

A7m4

A7m3

A7m2

 -3تغییرات شاخص خشکی  aنسبت به  Pخطی و نسبت
به Tشبه هذلولی است و منحنی تغییرات  aبر حسب  Tدر
دستگاه مختصات ) (a,Tدر دماي  T= -10مجانب میگردد
(شکل  )1و شیب تند منحنی در محدوده نزديک به دماي
ساالنه ( -10 )°Cارزيابی اقلیمی نادرستی ازشدت خشکی
ارايه میدهد و اقلیم را بیش از اندازه مرطوب ارزيابی
میکند .مقدار  aدر  T= -10مبهم و در شرايط T< -10
بیمعناست .اين ايراد به بسیاري از شاخص هايی نظیر النگ
( ) P/Tکه بر پايه مقايسه نسبت بارش به دما طراحی شده
اند و به نقل از ) Traore et al., (2020قديمیترين
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

)m1 (m<−7
)(Very cold

Main Climate

)A1.1 (a <5
A1.1m1
)(Extra arid
)A1.2 (5 ≤ a<10
A1.2m1
)(Arid desert
)A2 (10 ≤ a<20
A2m1
)(Semi-arid
)A3 (20 ≤ a<24
A3m1
)(Mediterranean
)A4 (24 ≤ a<28
A4m1
)(Sub humid
)A5 (28 ≤ a<35
A5m1
)(Humid
)A6 (35 ≤ a<55
A6m1
)(Per-humid A
)A7 (aridity index ≥ 55
A7m1
)(Per-humid B
Quasi -Polar Climate Ai mjqs Whith -10 < T ≤-5
Polar climate PC Whith T ≤ -10

طبقهبندي از اين نوع است وارد میباشد و نقطه ضعف
تمامی اين نوع طبقهبنديها است .براي رفع اين کاستی در
طبقهبندي دمارتن ،بر اساس نتايج بررسی مقدماتیاي که
با کاربرد دادههاي CRUدر مناطقی که در آنها شرايط
حدي دما براي شاخص  aحکم فرماست انجام گرفت دو
اليه اقلیمی مکمل زير پیشنهاد و تعريف میگردد.
الف) اقلیمهاي شبهقطبی يا  Quasi-Polar Climateکه در
آن ها  -10 < T ≤-5است .اين اقلیم ها پسوند  qsو به صورت
کلی  Aimjqsمشخص میشوند.
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ب) مناطقی که در آنها  T ≤-10میباشد در طبقه اقلیم
قطبی يا  Polar Climateقرار میگیرند (جدول .)1

Figure 1- Variation of de Martonne's aridity index
according to the mean annual temperature and
precipitation

شکل  - 1تغییرات شاخص خشکی  aدمارتن حسب نرمال
ساالنه دما و بارش

 -4پارامترهايی که در طبقهبندي مورد بحث به کار گرفته
شده با پارامترهاي مورد استفاده در طبقهبندي آمبرژه
اقلیم/گیاهشناس فرانسوي يکسان است و ازاين رو تبیین
چرايی گسترش طبقهبندي ضروري به نظر میرسد.
طبقهبندي آمبرژه بر پايه ضريب بارندگی  Qو پارامتري
دمايی  mبنا شده است .شکل اولیه ضريب آمبرژه که آن را
ضريب بارندگی ( )Rainfall quotientنامیده است به صورت
) Q1 = 100 P/ (M2– m2میباشد .وي به منظور پرهیز از
منفی شدن ضريب که در شرايط | |m|>|Mبه وجود میآيد،
دماهاي  Mو  mرا حسب کلوين داد و رابطه را به صورت
) Q2 = 2000 P / (M2 – m2اصالح کرد .محدوديتی که
وجود دارد اين است که ضريب بارندگی  Qآمبرژه به تنهايی
اقلیم منطقه را مشخص نمیکند بلکه استخوانبندي اصلی
طبقهبندي وي را يک اقلیمنگاشت تجربی در مختصات
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .
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)(x=m, y=Qتشکیل میدهد ) (Sabeti, 1969که شاخص
دمايی آن را محور افقی و اشکوبهاي رطوبتی آن را محور
Yها تشکیل میدهد .مرزهايی که براي تفکیک اقلیمها بر
روي اين اقلیم نگاشت رسم شده تجربی است و با شناخت
آمبرژه از رستنیهاي حوضه مديترانه و آفريقاي شمالی
ترسیم شده است .اين منحنیها در مراجع مختلف يکسان
نیستند و حتی آستانههاي دمايی تفکیک اقلیمها بعضاً
متفاوتند .اين تفاوتها ناشی از دشواريهايی است که در
انطباق مبانی فرمولی طبقهبنديها با آنچه در طبیعت
مشاهده میشود وجود دارد ( .)Khalili, 1972طبقهبندي
آمبرژه نخستین بار توسط ( )Sabeti, 1969در ايران معرفی
شد و از اين رو اقلیمنگاشت ترسیمی وي در ايران مرجع
طبقهبندي آمبرژه است .اين کلیماگرام تغییراتی نوآورانه
دارد و با اقلیمنگاشت اصلی آمبرژه متفاوت است و با
شناختی که وي از رستنیهاي ايران داشته تغییراتی در
مرزهاي اقلیمنگاشت داده است .افزون بر اين در کلیماگرام
ترسیمی ثابتی براي محاسبه ضريب بارندگی از فرمول Q1
با درجه سلسیوس استفاده شده است ) )Sabeti, 1969و
اقلیم نگاشت وي ساختار بومی شدهاي دارد که در مراجع
فارسی بعدي ديده و توجه نشده است.
طبقهبندي دمارتن گسترش داده شده اين سهولت را
ايجاد میکند که مستقل از اقلیمنگاشت تجربی است و
اقلیمنگاشتی که نگارنده براي آن پیشنهاد داده است بر
اساس تعاريف  aو  mدر مختصات سه بعدي مسطح شده
( )P,T,mمیباشد و به منظور نمايش تصوير موقعیت اقلیمی
ايستگاهها در اين روش پیشنهاد گرديد و فقط يک نمايش
ترسیمی نقطهاي از اقلیم ايستگاههاي هواشناسی است
(شکل .)2
 -4سیمای اقلیمی ایران در طبقهبندی دمارتن
گسترش داده شده
از بین نقشههاي مختلف پهنهبندي اقلیمی ايران به
روش گسترش داده شده ،دو نقشه که دسترسی به دادههاي
اصلی ،مستندات و جزئیات تولید آنها امکان پذير بود براي
واکاوي و مقايسه انتخاب شدند .يکمKhalili et al., ،
) (1992که نخستین نقشهي اين طبقهبندي محسوب
میگردد بر اساس دادههاي  20ساله سالهاي آبی (-84
 )1964با شبکهاي متراکم و به روش گراديان تهیه شده و
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دوم Rahimi et al., (2013) ،بر اساس دادههاي دوره 36
ساله ( )1970-2005با شبکهاي کم تراکمتر و به روش
کريجینگ ترسیم شده است که در اين بررسی به جهت
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اختصار به ترتیب به اسامی نقشه  Kh20و نقشه
نامگذاري شدهاند .در اينجا خالصهاي از پردازش ساختاري
و تصوير نقشهها (شکل  )3منعکس میگردد.
Rh36

)Figure 2- Extended de Martonne climogram: (Left: main part; Right: extended part

شکل -2اقلیمنگاشت طبقهبندی دمارتن گسترش داده شده (سمت چپ :بخش اصلی ،سمت راست :بخش گسترده)

افزون بر اين ،دو نقشه اقلیمی ايران همدوره با نقشههاي
مذکور و همچنین يک نقشه دراز مدت  120ساله با استفاده
از دادههاي  CRUبه عنوان سنجههاي مقايسه (قلوها) تهیه
و مساحی گرديد که يافتههاي آنان در جدول  2آمده است.
 -1-4ساختار نقشه Kh20

اين نقشه در چارچوب مطالعات هواشناسی طرح جامع
آب کشور ترسیم گرديد .اطالعات مربوط به مواد و روش
هاي اجراي اين پهنهبندي به شرح زير است:
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

الف) نقشه همبارش ساالنه
جزيیات تفصیلی زيرساختهاي آماري مطالعات
بارندگی در گزارش شناخت اقلیمی ايران جلد اول مطالعات
بنیادي – بارندگی) (Khalili, 1991منتشر شده است.
مواد و روشهاي اين بررسی چنین خالصه میشود:
شبکه استنادی :مشتمل بر  746ايستگاه وابسته به وزارت
نیرو و  522ايستگاه وابسته به سازمان هواشناسی کشور و
ساير موسسات.
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دوره آماری 20 :سال حسب سالهاي آبی مهر -شهريور

بازسازی آمار :اطالعات مفقود يا مشکوک با روشی

در دوره ( )1343-63يا دوره اکتبر -سپتامبر ()84-1964

پیشنهادي مبتنی بر همبستگی خطی دو متغیره بارش
ساالنه هر سال با دو ايستگاه بهینه منتخب از کل شبکه
جامع( ،دو ايستگاهی که از نظرضريب همبستگی ،فاصله و
تعداد سالهاي آماري مشترک بهینه باشند) انجام شد.

کنترل کیفیت دادهها :به کمک مدل تدوينی به نام
"کنترل کیفیت بارش هاي ساالنه" نامگذاري شد به انجام
رسید .در اين روش ،درجه همخوانی بارش هر سال هر
ايستگاه با بارش متناظر شبکه ايستگاههاي مرجع مقايسه
می شود و کیفیت اعتماد به آن از قابل قبول تا مردود به
طور رقومی درجهبندي میگردد.

دقت حقیقی :دقت حقیقی متوسط شبکه ايستگاههاي
بارانسنجی يک ايستگاه بر  1317کیلومتر مربع

Table 2- Percent of the area of Iran's climatic zones in the extended de Martonne's classification according to
)country's area (1648000 sq.km

جدول -2در صد مساحت پهنه های اقلیمی ایران در طبقه بندی دمارتن گسترش داده شده نسبت به مساحت کشور (ک.م)1648000 .
CRU120
8.039
15.756
9.003
32.797
21.061
4.984
7.717
33.762
10.289
13.023
1.447
24.759
5.788
1.125
6.913
1.608
1.608
0.161
0.161
-

CRU36
7.235
15.756
8.842
31.833
18.810
6.270
8.039
33.119
9.807
15.113
1.447
0.322
26.688
5.466
1.286
6.752
1.447
1.447
0.161
0.161
-

Ra36
0.795
21.404
11.897
11.989
46.085
4.438
13.859
3.406
2.807
24.510
12.049
9.071
1.726
0.063
22.909
2.271
0.804
0.123
3.198
0.983
0.259
0.179
1.421
0.790
0.180
0.220
1.190
0.111
0.057
0.485
0.653
0.002
0.032
0.034

نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

CRU20
9.003
14.630
8.199
31.833
19.453
3.537
7.878
30.868
9.164
14.952
1.929
0.322
26.367
6.109
1.286
7.395
3.055
3.055
0.482
0.482
-

KH20.
0.157
14.636
13.997
9.726
38.516
1.184
15.923
4.996
2.776
24.879
7.553
9.800
2.070
0.661
20.084
3.356
1.583
0.304
0.024
5.267
1.844
0.989
0.391
0.049
3.274
2.067
1.367
0.332
0.001
3.768
1.607
1.002
0.473
3.082
0.262
0.080
0.133
0.475

Climate Type
m1
m2
A1.1
m3
m4
Sum
m1
m2
A1.2
m3
m4
Sum
m1
m2
m3
A2
m4
Sum
m1
m2
A3
m3
m4
Sum
m1
m2
A4
m3
m4
Sum
m1
m2
A5
m3
m4
Sum
m1
m2
A6
m3
m4
Sum
m1
m2
A7
m3
m4
Sum
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نقطهیابی میدانی :گستره کشور از نظر استحکام سطح

ب) نقشههای همدمای  mو T

معنیدار بودن رابطه همبستگی تغییرات بارندگی ساالنه با
ارتفاع به  11بخش قانونمند (همگن) تقسیم شده و بارش
در هر نقطه از هر بخش با اعمال گراديان ارتفاعی بر بارش
نزديکترين ايستگاه به آن نقطه اعمال شده است.

جزيیات تفصیلی زيرساختهاي آماري مطالعات دما در
گزارش شناخت اقلیمی ايران جلد دوم  -دماي هوا
( (Hajjam and Khalili, 1991درج شده است .مواد و
روشهاي اين بررسی چنین خالصه میشود:

Figure 3- The climatic classes of Iran in the Extended de Martonne classification (A: Kh20 in the period of 1964-84 and
)B: Ra36 in the period of 1970-2005
شکل -3طبقات اقلیمی ایران در طبقه بندی دمارتن گسترش داده شده ( )A( Kh20در دوره  1964-84و  (B) Ra36در دوره )1970-2005

شبکه استنادی :مشتمل بر  287ايستگاه وابسته به وزارت
نیرو و  340ايستگاه وابسته به سازمان هواشناسی کشور
دوره آماری :دو دوره  10و  20ساله مورد بررسی قرار
گرفته و نهايتاً به دوره  20ساله حسب تقويم سال آبی
(مهر-شهريور) در دوره اقلیمی ( )1343-63براي شبکه
جامع دماسنجی تراز شده اند.
کنترل کیفیت دادهها :به روش مقايسه آماري با
نزديکترين ايستگاه مرجع از ايستگاههاي شبکه مرجع و
عمدتاً به روش تفاضل انجام شده است .در اين روش تفاوت
نرمالهاي آمار سالهاي مشترک دو ايستگاه مجاور عیناً
براي دوره غیر مشترک نیز پذيرفته میشود.
نقطهیابی میدانی :گستره کشور از نظر استحکام سطح
معنیدار بودن رابطه همبستگی بین تغییرات دما و
مختصات جغرافیايی به چهل ناحیه همگن تقسیم شده
است .در اغلب نواحی آمارههاي دما تابع ارتفاع و در ناحیه
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

ساحلی خزر تابع طول جغرافیايی گزارش شده است .در
مطالعه دما معادالت تغییرات آمارههاي دما براي  12ماه
سال نیز داده شده و از آن ها دو نقشه همدماي  Tو m
ترسیم شدهاند.
تعداد ايستگاههايی که در اين مطالعه واجد اطالعات
ديدبانی شده مشترک بودهاند 606 ،ايستگاه است که
فراوانی آنها از نظر تشابه اقلیمی يکسان نیست (نمودار )4
به قسمی که  %39واجد اقلیم نیمهخشک  %26 ،A2خشک
بیابانی  A1.2و  %13فراخشک  A1.1میباشند.
سیمای نقشه Kh20

شکل  3بخش  Aباز -ترسیم پهنهبندي اقلیمی ايران به
روش مورد بحث که در چاپ اولیه روش دمارتن اصالح شده
نامگذاري شده بود و بعداً گسترش داده شده نامیده شد را
نشان می دهد .اين نقشه از انطباق نقطه به نقطه نقشههاي
 T ،Pو  mحاصل شده است .جزيیات اين بررسی در شناخت
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اقلیمی ايران –جلد چهارم :تقسیمات آب و هوا
 )et al., 1992آورده شده است .در اين گزارش تصوير
اقلیمی حوضههاي آبريز مختلف کشور و الگوهاي تغییرات
عوامل اقلیمی مربوط بر اقلیمنگاشت گسترش داده و رژيم
اومبروترمیک ايستگاههاي معرف حوضههاي آبريز کشور نیز
ارايه شدهاند .در ستون  Kh20از جدول  2مساحت پهنههاي
اقلیمی ايران در اين طبقهبندي آورده شده است .وسعت
اقلیمهاي خشک  Aدراين نقشه  %63مساحت کشور برآورد
شده که  %39آن را اقلیم فراخشک  A1.1تشکیل میدهد
و بیشترين مساحت به اقلیم فراخشک سرد  A1.2m2با
پوشش  %16تعلق دارد.
( Khalili

40
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Figure 4- Frequency plot of study stations
according to their climate in the extended de
)Martonne classification (606 stations

شکل  -4نمودار فراوانی ایستگاه های مطالعاتی حسب
اقلیم آن ها در طبقهبندی دومارتن گسترشداده شده (606
ایستگاه)
 -2-4ساختار نقشه Ra36

اين نقشه در پژوهشی که به منظور بررسی اثرات تغییر
اقلیم بر پهنههاي آب و هوايی ايران تحت سناريوهاي
مختلف در طبقهبندي مورد بحث تهیه شده به عنوان نقشه
مرجع (سنجه تغییر اقلیم) تدوين شده است ( Rahimi et
 .)al., 2013اطالعات مربوط به مواد و روشهاي اجراي اين
پهنه بندي به شرح زير است:
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

شبکه استنادی :مشتمل بر  181ايستگاه سینوپتیک
وابسته به سازمان هواشناسی کشور با دقت متوسط شبکه
يک ايستگاه در  9100کیلو متر مربع.
دوره آماری  36 :سال ()1970- 2005
کنترل کیفی :کیفیت دادههاي ايستگاههاي سینوپتیک
مستنداً پذيرفته شده و نیاز به کنترل نبوده است .بازسازي
آمار مفقود به روش همبستگی چند متغیره بین
ايستگاههاي محیطی انجام شده و دادهها تراز شدهاند.
نقطهیابی میدانی :براي هر سه عامل  m ،Pو
 T=(M+m)/2با استفاده از تکنیک کريجینگ با جستجوي
شعاعی ده نزديکترين ايستگاه انجام شده است.
سیمای نقشه

30

11

Ra36

اين نقشه با همپوشی سه اليه با تفکیک  2×2دقیقه
قوسی که براي بارندگی ساالنه ،میانگین ساالنه دما و
میانگین مینیممها در سردترين ماه سال تهیه شده است
(شکل  3بخش .)Bدر ستون  Ra36از جدول  2مساحت
پهنههاي اقلیمی ايران در اين طبقهبندي آورده شده است.
وسعت اقلیمهاي خشک  Aدراين نقشه  %71مساحت کشور
برآورد شده که  %47آن را اقلیم فراخشک  A1.1تشکیل
میدهد .در اين نقشه بیشترين مساحت به اقلیم فراخشک
سرد  A1.1m2با پوشش  %21تعلق دارد ،ديده میشود که
يافتههاي اين نقشه و نقشه قبلی از نظر وسعت همخوان
نیستند و با توجه به تفاوت هاي آماري و ساختاري آنها
الزم است سنجه مشترکی براي تشابهسنجی کمّی و کیفی
آنها تعريف شود.
 -5بررسی تطبیقی نقشهها
ارزيابی دو نقشه اقلیمی که با روشهاي مختلف و
دورههاي آماري ناهمسان تهیه شدهاند کاريست که نبايد به
آن ورود کرد ،چون نقشهها همجنس نیستند و از نظر علمی
هر دو با ذکر مستندات تهیه آنها قابلیت استنادي يکسانی
دارند .ولی مقايسه دستاوردهاي آنها و برآرود میزان
تشابهشان به کمک نقشههاي واسط امکانپذير است .به نظر
نگارنده در نبود متدولوژي مشخص ،با استفاده از دادههاي
 CRUمیتوان يک برآورد مقايسهاي با دقت متوسط از
توزيع جغرافیايی پهنههاي اقلیمی دو نقشه ارايه داد که
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کمی دورتر در مقايسه کمّی نقشهها به آن پرداخته شده
است.

سازي دادهها و دست آخر  )5به احتمال بسیار ضعیف اثر
تغییر اقلیم بر سري هاي زمانی ناهمزمان دونقشه است که
 16سال آماري همپوشی دارند.

مقايسه وسعت پهنههاي اقلیمی در جدول  2نشان
میدهد که در نقشه  Ra36اقلیمهاي ،A4m4،A3m4
 A7m2 ،A6m4 ،A5m4و  A7m4آشکار نشدهاند .البته
پهنهي اين اقلیمها کال کمتر از يک درصد سطح کشور را
پوشش میدهند .بیشترين اختالف دو نقشه در وسعت اقلیم
فراخشک سرد  A1.1m2مشاهده میشود که به حدود %7
مساحت کشور میرسد .برخی از داليل اين اختالف به
ترتیب اهمیت عبارتند از )1 :يکسان نبودن دورههاي آماري
دو نقشه  )2يکسان نبودن تعداد ايستگاههاي استنادي )3
الگوريتم ترسیم میدانهاي عددي نقشهها که يکی به روش
کريجینگ و ديگري با استفاده از روش گراديان در
محدودههاي همگن انجام شده )4 ،روشهاي متفاوت باز-

ب) مقایسه کمّی

الف) مقایسه کیفی

پهنهبنديهاي اقلیم نقشههاي  Kh20و  Ra36به رغم
اختالفاتی که دارند به داليلی که در نتیجهگیري کیفی ذکر
شد هر دو با ذکر زير ساختهاي آنها قابل استنادند و
دشوار است که ارجحیتی استنادي براي هر يک قايل شد.
تنها روشی که براي مقايسه کمّی دو نقشه به نظر نگارنده
رسید مقايسه اين نقشهها با نقشههاي اقلیمی همزمان آنها
است که با دادههاي همسان تولید شده باشند .بر اين اساس
نقشه هاي همسان (يا همقلو) هاي پهنهبندي اقلیمی ايران
تحت عناوين  CRU20و  CRU36به ترتیب معادل با دوره
زمانی  Kh20و Ra36ترسیم شدند .درصد مساحت
اقلیمهاي اين نقشهها در جدول  2درج شده است.

Table 2- The pairwise comparison of the studied maps according to their iso-climate zones areas.
جدول  -3سنجههای مقایسه ای نقشه های تولید شده با دادههای ملی و دادههای CRU

جدول  3اختالف دو به دو مساحت پهنههاي هم اقلیم
پنج نقشه موجود با آمارههاي مقايسهاي  R2و  MAEو
 RMSEسنجیده شدهاند .ارقام اين جدول امکان مقايسه
کمی نقشههاي ترسیمی را فراهم میسازد .نتايج به شرح
زير است:
• نقشههاي  CRU20و  CRU36و  CRU120در هر سه دوره
( 20سالهاي آبی) 36 ،و  120ساله از نظر مساحت
پهنههاي هماقلیم در سطح  %1همخوان هستند .اين
همخوانی ناشی از ارتباط روش تولید اين دادهها و يکسانی
شبکه استنادي آنها است و بنابراين میتوان آنها را سنجه
تشابه محسوب داشت و از اين ديدگاه ارزيابی همخوانی
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

R2

2.14
0.72
3.35
0

1.8
3.14
0

1.97
0

0

MAE

1.28
0.34
1.71
0

1.07
1.64
0

1.23
0

0

RMSE

CRU120
0.86
0.98
0.67
0.99
1
1.24
0.38
1.62
0.26
0
2.05
0.69
3.23
0.62
0

CRU36
0.84
0.98
0.64
1

Ra36
0.89
0.67
1

CRU20
0.86
1

KH20
1

KH20
CRU20
Ra36
CRU36
CRU120
KH20
CRU20
Ra36
CRU36
CRU120
KH20
CRU20
Ra36
CRU36
CRU120

تقريبی دو نقشه اصلی ،با مقايسه هريک از آنها با
نقشههاي نظیر ( CRUهم قلو) شان امکانپذير است.
• خوانش نقشه  Kh20با نقشه  CRU20بیشتر و قويتر از
همخوانی نقشه Ra36با نقشه  CRU36است ( R2=0.86
.)versus R2=0.64
• بین نقشههاي  Kh20و  Ra36همبستگی بااليی وجود دارد
(.)R2=0.89
• مقايسه ساختار نقشهها نشان میدهد که تفاوتها بیش از
آنکه ناشی از تفاوت دورههاي اقلیمی باشد در درجه اول
معلول تراکم شبکه ايستگاهها و پراکندگی آنها است.
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 -6اقلیم جهان در طبقه بندی دمارتن گسترش داده شده

تعداد ايستگاههايی که طی سالهاي  1900تا  2019در
تولید سري زمانی آمار پايگاه دادههاي  CRUبه کار گرفته
شدهاند بسیار متغیر بوده و به تدريج بر شمار آنها افزوده
شده است .مثالً در سال  1901تعداد آنها در سطح
خشکیهاي جهان (به استثناي قطب جنوب) در حدود
 5000ايستگاه و در اوايل دهه هشتاد به حدود 14000
ايستگاه افزايش يافته است .پیگیريها در مورد تعداد
ايستگاههاي ايران که در پردازش دادههاي سه پايگاه جهانی
انجام گرفت ) (Kalili et al., 2014نشان داد که تراکم
ايستگاههاي مبنا روي ايران کمتر از  46ايستگاه بوده است
با اين وجود از نظر اقلیمشناسی میانگین  119ساله براي
هر پیکسل تقريب مناسبی از اقلیم متوسط بسیار دراز مدت
آن محسوب میشود و به کمک آن میتوان برآوردي از
چگونگی توزيع پهنههاي اقلیمی جهان در طبقهبندي مورد
بحث به دست آورد .در کاربست طبقهبندي دمارتن براي
پهنهبندي اقلیم جهان محدوديتهايی در مناطق يخبندان
وجود داشت که براي رفع آنها دو طبقه جديد تعريف گرديد:

13

در آنها  T= -10 °Cاست مبهم و به ازاي
بیمعناست و اين شرايط از ويژگیهاي غالب مناطق قطبی
T<-10

است نام اقلیم قطبی 1به آن داده شد .با اين تعريف اقلیم
قطبی فقط به دما بستگی دارد و مستقل از بارندگی است.
دوم :شاخص خشکی در مناطقی که میانگین ساالنه
دماي آنها نزديک به  T=-10 °Cاست ارزيابی اقلیمی
نادرستی از شدت خشکی ارايه میدهد و بیش از پیش از
طبیعت دور میشود .از بررسی تغییرات ضريب خشکی در
شرايط دماهاي ساالنه پايین نتیجهگیري شد که دماي °C
 T=-5حد پايین کاربرد اين شاخص براي ارزيابی خشکی
است .براي نمايش اين ويژگی نام اقلیم در بازه دماهاي -
 10<T<-5شبه قطبی 2انتخاب شد که با پسوند qpو نماد
اقلیمی  Aim1qpنمايش داده میشود .اين اقلیم در مجاور
مناطق قطبی و همچنین مناطق خیلی مرتفع عرض هاي
پايینتر نظیر بلنديهاي هیمالیا ديده میشود .شکل 5
تقسیمات اقلیمی جهان بر اساس دادههاي CRU.ts4.04
) (Harris et al., 2020در دوره اقلیمی ( )2019-1901را
نشان میدهد.

یکم :چون شاخص خشکی دمارتن در مناطقی از جهان که

Figure 5 - Climate zones of the world according to Extended de Martonne's climate classification

شکل  – 5پهنههای اقلیم جهان در طبقه بندی دمارتن گسترش داده شده

Polar climate

نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

1

Quasi-polar
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در جدول  4مساحت زير پوشش اقلیمهاي جهان به
روش دمارتن گسترش داده شده حسب مساحت خشکیها
به استثناي جنوبگان آورده شده است .بر اساس اين جدول

 %85خشکی هاي جهان در قلمرو اقلیمهاي طبقه بندي
دمارتن قرار دارند و  %15بقیه بخش اقلیم قطبی محسوب
میشوند.

)Table 4- The areas of the Extended de Martonne climates: Unit: % of the land area of the world (without Antarctica

جدول  -4درصد مساحت اقلیم های دمارتن گسترده شده نسبت به مساحت خشکی های جهان (بدون جنوبگان)
sum
8.50
6.42
8.94
3.85
3.85
6.64
20.50
26.31
85.01b

m4
5.88
2.74
3.96
1.68
1.55
2.99
8.55
6.68
34.03

m3
1.68
1.46
1.54
0.42
0.38
0.7
1.56
0.89
8.63

Thermal Types
m2
0.27
1
1.12
0.4
0.57
0.99
2.21
1.2
7.76

)m1 (qp a
)0.67 (-
)1.22 (-
)2.32 (0.013
)1.35 (0.006
)1.35 (0.016
)1.96 (0.043
)8.18 (0.311
)17.54 (8.067
)34.59 (8.456

Main Climates
A1.1
A1.2
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Sum

a: Percent of Quasi- polar climate of land areas
b: Percent of the land area of the world without Polar Climate

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
دستاوردهاي بررسی حاضر درباره طبقهبندي دمارتن و
دمارتن گسترش داده شده چنین جمعبندي میشود:
• ارزشها :شاخص خشکی دمارتن در عرضهاي میانی و
مناطقی مانند ايران که نظام بارندگی و دمايی چهار
فصلی هماهنگ و مشخصی دارند ارزيابی شفاف و سريعی
از درجه خشکی در جغرافیاي گیاهی منطقه ارايه میدهد
به قسمی که عمالً اين شاخص را میتوان يک ابزار
اقلیمسنجی ساده محسوب داشت .طبقهبندي دمارتن
گسترش داده شده نیز به اعتبار آنکه دامنه تغییرات
ساالنه دما در آن به طور غیر مستقیم ولی دقیقاً لحاظ
شده است دقت اين ارزيابی را باالتر میبرد.
• کاستیها :شاخص در در مناطقی که میانگین ساالنه
دماي آنها  T≤-10 °Cاست مبهم (بینهايت) و يا منفی
است و از اين ديدگاه تعمیم طبقهبندي به گستره جهان
محدود میگردد .تعريف اقلیم قطبی براي اين مناطق اين
محدوديت را مرتفع میسازد .ترسیم نقشه پهنهبندي
جهان در اين بررسی نشان داد که در شرايط اقلیمی فعلی
جهان  15درصد خشکیها زير پوشش اين اقلیم قرار
دارند
• تطابق نقشهها :در اين بررسی دو نقشه طبقهبندي
اقلیم ايران در سیستم مورد بحث که در دو دوره همپوش
 20و  36ساله ،با دانسیته ايستگاهی مختلف و به دو راه
متفاوت تهیه شدهاند از نظر کیفی و کمّی با يکديگر
مقايسه شدند .اين مقايسه به کمک تولید نقشههاي
همدوره با هريک از آنها با دادههاي CRUانجام گرفت.
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص3-16 .

مشاهده شد که مساحت اقلیمها در دو نقشه تفاوتهايی
دارند و برخی از اقلیمها نیز در يکی از نقشهها ديده
نمیشود .نتیجهگیري شده است که تفاوتها در درجه
اول مربوط به تراکم تعداد ايستگاههاي مورد استناد و در
درجه دوم مربوط به روش نقطهيابی میدانهاي عددي
دو نقشه و باالخره به احتمال بسیار ضعیف مربوط به
تغییر اقلیم است و در عین حال در استناد به يافتههاي
هريک از دو نقشه ،ذکر زير ساختهاي تهیه آنها
ضروري است.
• سیمای اقلیم جهان :تطبیق مقدماتی نقشه جغرافیاي
پوشش نباتی جهان با نقشهاي که با دادههاي CRU
براي تقسیمات اقلیمی خشکیهاي گیتی ترسیم شد اين
ايده را تقويت میکند که به علت شیب زياد تغییرات
شاخص دمارتن نسبت به دما در دماهاي کمتر از-5 °C
تا  ، -10°Cالزم است درجه خشکی اين مناطق با در
نظر گرفتن شرايط مکانی آنها ارزيابی شود .اقلیم اين
مناطق که شبه قطبی يا  Quasi-polarنام گذاري
شده با پسوند  qsمشخص شده و کال  24/4درصد
اقلیمهاي فراسرد جهان را تشکیل میدهند .در نقشه
ترسیم شده اين موارد لحاظ شده است.
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Expanded abstract
De Martonne climate classification is one of the first generation of classifications that are mainly aimed to assess
plant ecology and the degree of aridity of areas in relation to their natural vegetation. This classification is
quantitative and its climatic ranks are defined based on the values of the aridity index a=P/(T+10) (P is average
annual precipitation in mm and T is average annual temperature in °C). In order to increase its efficiency in
climatic identification of different regions, especially those located in the middle latitudes such as Iran two
extensions have been applied to this classification (Khalili 1988): 1) due to recognizable difference that can be
seen in the vegetation geography of the arid zone areas, its climate , was divided into two sub-climates named
Extra-arid and Arid desert climate; 2): Due to the importance of the role of winter temperatures in the plant
ecosystem, each climate class was divided into four sub-climates: very -cold, cold, moderate and warm based on
the average minimum daily temperature in the coldest month of the year (m) .The article states that the two
parameters (T) and (m) can represent the annual temperature regime, and for this reason, the (m) parameter
increases the classification accuracy. The thresholds (a) and (m) of this classification are presented in Table 1 in
the main text. A comparative study of the researches carried out for the preparation of two climate maps of Iran
in the E.D.C. showed that the differences are primarily due to the density of the network of stations and their
dispersion rather than the difference in climatic periods. In this article, an attempt has been made to classify the
climate of the world in the Extended de Martonne system. The aridity index is indeterminate or meaningless in
areas where the average annual temperature is equal to or less than -10 °C, so their climate cannot be defined in
E.D.C.. Because there is such a situation in the arctic as well as in the high latitudes, their climate was named "
polar" which covers 15% of the world's land .In addition, it has been shown that the (a) index does not provide an
accurate assessment of the aridity of the environment in areas where the average annual temperature is in the range
of -5 to -10°C. The climate of these regions was called quasi-polar, which is discussed in this article. About 8.5%
of the world's landmasses have this feature.
Keywords: Extended de Martonne Classification, Iran, Word climates map, Aridity Index, Climate maps
comparison, Climatic classification, Polar climate
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