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  چكيده
اقليمي ة نقشة براي تهي 2014تا  1990 ةايستگاه همديدي كشور در دور 155ماهانة در اين پژوهش از ميانگين بارش و دماي 

 اي شبكهكريجينگ معمولي براي مختلف سال با استفاد از روش هاي   بارش و دماي ماه .گايگر استفاده شد-ايران به روش كوپن
 31نتيجه نشان داد كه از . ن شديتعيگايگر - به روش كوپن هر نقطهو گروه اقليمي  برآورد ،درجه جغرافيايي 1/0 ةاز نقاط با فاصل

و بارش ماهانه  CRUدماي ماهانه هاي   با استفاده از دادههمچنين . مورد آن در ايران وجود دارد 9گايگر -گروه اقليمي كوپن
GPCC  1990و  2000- 1976 ،1975-1951، 1950-1926، 1925-1901 ةسال وپنج بيست دورة پنجاقليمي ايران براي نقشة -

مورد بوده است كه دو  11در گذشته اقليمي موجود در ايران  هاي گروهكه و مشخص گرديد  تهيه و با يكديگر مقايسه شد 2014
 كه نشان دادهمچنين نتايج . اند دادهو جاي خود را به گروه اقليمي ديگري  اند شده ناپديدبر اثر تغييرات اقليمي ها  آن مورد از

روي را در  اقليم برفي بيشترين پس هاي زيرگروهو  اقليمي روي داده است هاي گروهاقليمي بيشتر در مناطق مرزي  هاي جايي جابه
 اند، داشتهاقليم برفي  تر بخش زيادي از مناطق كوهستاني كشور كه پيشهمچنين مشخص شد كه  .اند داشتهگذشته هاي   سال

در اين مناطق بياباني سرد  سرعت جايگزين اقليم بهاقليم بياباني گرم و  هستندگرم هاي   اقليم معتدل با تابستان دارايامروزه 
سرعت در  بهبياباني سرد  نيمه اقليم وديگري دستخوش تغيير شده است منطقة ايران بيشتر از هر  غرب منطقة شمالاقليم . شود مي

 .استاقليمي برفي و معتدل از اين منطقه هاي  ه راندن گرو پسو  همنطقبه سوي اين حال گسترش 
  

  .CRU ،GPCC بندي اقليمي، گايگر، منطقه-ايران، تغيير اقليم، كوپن :يكليد يهاواژه
  

 مقدمه . 1

از ديرباز مورد توجه  زمينكرة  اقليمي بندي منطقه
با استفاده از ها  آن و هواشناسان بوده است و آب
مهم اقليمي هاي  بر اساس متغييرگوناگون و هاي   روش

به مناطق اقليمي زمين را كرة  ،مانند بارش و دما
ترين و معتبرترين  از مهم. كردند بندي مي طبقهگوناگون 

توان به روش كوپن  اقليمي مي بندي طبقههاي   روش
اشاره كرد كه بيشتر از ) 1948( وايت نترو تو) 1936(

پژوهشگران قرار استفادة هر روش ديگري مورد پسند و 
پس از گذشت چندين دهه از عمرشان  واست گرفته 

) 1936، 1931، 1900(كوپن . شوند ميهنوز هم استفاده 
زمين را بر اساس مقدار بارش و دما و نيز تغييرات كرة 
با عنوان اقليم باراني اقليمي اصلي  ةبه پنج منطق ،فصلي

، (C) ، اقليم معتدل باراني(B) ، اقليم خشك(A) استوايي
هريك سپس و  (E) و اقليم قطبي (D) اقليم جنگلي برفي

را بر اساس تغييرات فصلي دما و بارش به ها  اين اقليماز 
در گذر زمان . تقسيم كرد يتر مناطق اقليمي كوچك

ويژه به  بهبندي كوپن  طبقهروش بسياري به هاي  نقد
وش گرفته مرز مناطق اقليمي در اين ر ينيتعچگونگي 

، )1980(، تراورتا )1930(كوپن و گايگر در نتيجه  .شد
و  و استرن )1990(، گوتر و كوتزباخ )1981(رودلف 
با ايجاد اصالحاتي در روش اصلي ) 2000( همكاران

موجود در اين روش هاي  كوپن توانستند ايراد بندي طبقه
را ارائه دهندكه  از آناي  ه شد اصالحنسخة را برطرف و 

 بندي طبقهروش . شود ميطور گسترده استفاده  بهامروزه 
استوار است كه گياهان بومي هر  اساسكوپن بر اين 

ن اقليم آن منطقه هستند و يمنطقه بهترين نمايه براي تعي
توان با استفاده از  ميمرز بين مناطق اقليمي مختلف را 

مشخص كرد مختلف زيستي گياهان هاي   محدوده
رو در نظر گرفتن ارتباط بين  از اين ).1980تروارتا، (

كوپن سبب  بندي طبقهاقليم و پوشش گياهي در روش 
و پژوهشگران علوم محيطي و  شناسان اقليمشده است كه 

 بندي طبقهكشاورزي اين روش را بيش از هر روش 
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 ،پس از كوپن. ديگري مورد توجه و استفاده قرار دهند
ش كوش) 1948(وايت  دانشمندان زيادي مانند تورنت

تا بندي اقليم ارائه دهند  طبقهكردند تا روش بهتري براي 
تري برخوردار باشد و هم  هم از مبناي فيزيكي قوي

 ينيتعمرزبندي مناطق اقليمي در آن با دقت بيشتري 
وايت  تبندي اقليمي تورن اگرچه روش طبقه. گردد

از اعتبار علمي بسيار بااليي برخوردار است ولي ) 1948(
دي كوپن همچنان به عنوان پرطرفدارترين بن روش طبقه
امروزه . دشو بندي اقليمي استفاده مي روش طبقه

اقليمي كه هاي   اي و نيز اطلس اقليمي منطقههاي   ارزيابي
روش  ،شوند شناسي مهم جهان ترسيم مي در مراكز اقليم

  . )1997فائو، ( اند دادهكوپن را مبناي كار خود قرار 
بندي اقليمي به  طبقهنقشة اولين ) 1930(كوپن و گايگر 

در . صورت دستي تهيه كردند بهگايگر را -روش كوپن
شناسي نيز از همين نقشه براي  اقليمهاي   بسياري از كتاب

معرفي مناطق اقليمي جهان و نيز آموزش چگونگي 
شناسي استفاده  اقليمبندي اقليمي به دانشجويان  طبقه
نياز به روزآمد . )2006كوتك و همكاران، (شود  مي

سبب كوپن بندي اقليمي جهان به روش  طبقه ةنقشكردن 
با استفاده از ) 2006(شد كه كوتك و همكاران 

واحد تحقيقات  ةدماي ماهانشدة  بندي شبكههاي   داده
 ةو بارش ماهان (CRU)اقليمي دانشگاه ايست آنجليا 

دورة  براي (GPCC)ي بارش جهاني شناس اقليم مركز 
اقليمي جهان را به روش  ةنقش 2000-1951زماني 
دقت مكاني هر دو . روزرساني كنند بهگايگر -كوپن
پيل و  .جغرافيايي استدرجة  5/0 مورد استفادهدادة 

بلندمدت هاي   دادهنيز با استفاده از ) 2007(همكاران 
تاريخي اقليم جهاني هاي   دادهشبكة ي بارش و دما

(GHCN2)  به جهان بندي اقليمي  ديگري از طبقهنقشة
روبل و كوتك . كردندارائه گايگر - كوپنروش 

دماي  ةشد بندي شبكههاي   داده استفاده از نيز با) 2010(
ديگري از  ةنقش GPCCماهانه  بارشو  CRUماهانه 
زمين ارائه  ةبراي كرگايگر -كوپنبندي اقليمي  طبقه

مناطق اقليمي جهان  هاي جايي  هجابو به بررسي  كردند
دقت هريك از اين  .در اثر تغييرات اقليمي پرداختند

و تعداد  ها دادهبه كيفيت  اي منطقهها در مقياس  نقشه

با  .از آن منطقه بستگي دارد شده  استفادههاي   ايستگاه
شده در  استفادههاي   داده كمتوجه به دقت مكاني 

اقليمي در هاي   يبند باال الزم است تا طبقههاي   پژوهش
تري  متراكمشبكة و كشوري با استفاده از اي  ه مقياس قار
نقشة هواشناسي صورت پذيرد تا هاي   از ايستگاه

گايگر براي هر -بندي اقليمي كوپن تري از طبقه دقيق
استرن و در اين راستا، . اقليمي تهيه گرددمنطقة 

بندي  با اصالحاتي در روش طبقه) 2000(همكاران 
هواشناسي هاي   ايستگاه هاي دادهاستفاده از  كوپن و

بندي اقليمي كوپن را براي  طبقهنقشة استراليا توانستند 
هم ) 2007(اسپاروك و همكاران . اين كشور تهيه كنند

گسترة ايستگاه هواشناسي پراكنده در  1342با استفاده از 
بندي  به طبقه آنهمساية هاي  برزيل و كشور كشور

 پرداختند گايگر-به روش كوپنجهان منطقة اقليمي اين 
اقليمي قبلي كه در مقياس جهاني هاي   و نتيجه را با نقشه
با هم ) 2013(چن و چن  .مقايسه كردند ،تهيه شده است

دانشگاه دالور  ةشد بندي شبكههاي   دادهاستفاده از 
(Delaware)  به ارزيابي  2010-1901 دورة زمانيبراي

تغييرات  بررسيبندي كوپن در  استفاده از روش طبقه
در سطح اقليمي مدت  كوتاهبلندمدت و نيز تغييرپذيري 

با استفاده نيز ) 2016(چان و همكاران . جهان پرداختند
 (Delaware)دانشگاه دالور شدة بندي  شبكه هاي دادهاز 

به چين را كشور پهناور  1999-1980 دورة زمانيدر 
تغيير اقليم  تأثيراتو بندي  منطقه ،گايگر-كوپنروش 

را بررسي مورد مطالعه منطقة مناطق اقليمي  جايي جابهدر 
  .كردندو ارزيابي 

گسترة تواند باعث افزايش يا كاهش  تغييرات اقليمي مي
مناطق اقليمي  جايي جابهاقليمي و در نتيجه منطقة يك 

در جوامع گياهي و جانوري آن هايي را  تنشو گردد 
وانگ و اورلند،  ؛2013 ،چن و چن( پديد آوردمناطق 
كوپن از  بندي طبقهبا توجه به اينكه در روش  .)2004

تركيب دو متغير اقليمي مهم دما و بارش استفاده 
اين از گذشته هاي   ، دانشمندان زيادي در سالشود مي

مناطق اقليمي در  جايي جابهروش براي بررسي امكان 
گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي استفاده پديدة اثر 
، لومان )1990(گوتر و كوتزباخ به عنوان مثال . اند كرده
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و ) 2001(فريدريش و همكاران  ،)1993(و همكاران 
بندي  از روش طبقه )2007(كاسترو و همكاران  دي

سازي  اقليمي در شبيههاي   كوپن براي ارزيابي مدل
كليدن و همكاران . گرمايش جهاني استفاده كردند

بندي كوپن و  نيز با استفاده از روش طبقه) 2000(
اقليمي به بررسي و ارزيابي بيشترين هاي   سازي مدل شبيه

دياز . اثر ممكن پوشش گياهي در اقليم جهاني پرداختند
 ةاقليمي توندراي آلپي منطقگسترة ) 2007(و ايشد 

و  1930-1901 ةكا را براي دوركوهستاني غرب آمري
منطقة و دريافتند كه كردند مقايسه  2006-1987 ةدور

درصد  73گذشته در حدود  در مقايسه باتوندراي آلپي 
با هم ) 2008(كيم و همكاران . كاهش يافته است

دريافتند  2000-1981و  1970-1951دورة دو مقايسة 
تر  متر و گر شمال چين به سوي اقليمي خشكمنطقة كه 

با نيز ) 2001(پيل و همكاران  .در حال تغيير است
بندي كوپن به ارزيابي تغييرات  استفاده از روش طبقه

  . پرداختنداي  ه زماني رواناب ساالنه در مقياس قار
در كوپن  ةبندي اقليمي ايران به شيو منطقهنقشة اولين 
ارائه شد كه براي ) 1334(گنجي وسيلة به  1334سال 
پراكنده در سطح  هواشناسي ايستگاه 56آن از تهية 
آماري كوتاهي در زمان مطالعه دورة كه از طول  كشور

عدل  چند سال بعد. استفاده شده بود ،برخوردار بودند
ايستگاه هواشناسي پراكنده در سطح  66با نيز ) 1339(

بندي  منطقهكوپن شيوة به ايران را بار ديگر  كشور يك
با استفاده از  1345هم در سال  )1966(جوادي. كرد

كه  كرد بندي ديگري از ايران ارائه روش كوپن منطقه
تفاوت دارد قبلي نقشة اگرچه در جزئيات كمي با دو 

ها  آن ولي در نمايش ساختار كلي مناطق اقليمي ايران با
با  .)1370، و همكاران خليلي( كامالً هماهنگ است

همديدي كشور در هاي   توجه به اينكه اغلب ايستگاه
برداري را آغاز  كار داده 1955تا  1951هاي   سال
 و جوادي عدل ةاستفادمورد  دورة آماريطول اند،  كرده

گنجي نبوده ة مورد استفاد دورة آمارينيز خيلي بيشتر از 
شده  ارائهاقليمي هاي   بودن نقشه قديميبا توجه به  .است

و ) 1339(، عدل )1353، 1334(گنجي  از سوي
ها  ، دستيابي پژوهشگران به اين نقشه)1966(جوادي

اقليمي هاي   رو، نقشه از اين. پذير نيست آساني امكان به
بازتوليد  1شده به وسيله گنجي و عدل در شكل  تهيه

شده است تا هم در دسترس پژوهشگران كشور قرار 
بررسي . شودمقايسه ها  آن گيرد و هم نتايج اين تحقيق با

كوشش  1387تا سال  دهد كه منابع موجود نشان مي
ديگري براي شناسايي مناطق اقليمي ايران به روش 

و  مسعودياندر اين سال  .كوپن صورت نپذيرفته است
ي وهوا آب در كتاب خود با عنوان )1387( كاوياني

اي از مناطق اقليمي ايران به روش كوپن ارائه  ايران نقشه
 ،)1334( گنجي اقليمي هاي  مقايسه با نقشهكه در  دادند
جزئيات بيشتري از ) 1966(جوادي و) 1339( عدل

براي ها  آن .گذارد نمايش ميبه مناطق اقليمي ايران را 
 درونيابي ازكه اسفزاري  ةدادپايگاه اين نقشه از تهية 
هواشناسي ايستگاه  4000بيش از  يدماو بارش هاي   داده

ه ب 1383-1340 دورة آماري درپراكنده در سطح كشور 
مسعوديان و اقليمي نقشة . اند بردهبهره  ،دست آمده است

در معرفي اغلب مناطق اقليمي  )ج- 1شكل (كاوياني 
ب - 1الف و شكل - 1اقليمي شكل  هاي نقشه با كشور

را ها  آن بينتفاوت موجود است و اندك هماهنگ 
ة مورد استفادهاي   بسيار بيشتر ايستگاه توان به تعداد مي
 دورة آماريطول  نيزو ) 1387(عوديان و كاوياني مس

كه  رسد ميبه نظر . ها نسبت داد متفاوت اين پژوهش
اقليمي هاي   گروهخوبي توانسته است  بهج -1شكل 

مناطق غربي و شمالي كشور را كه از تراكم ايستگاهي 
 ،و به نمايش بگذارد كند شناسايي ،خوبي برخوردارند

اقليمي بخش مركزي هاي   گروهولي در شناسايي درست 
به عنوان مثال  .و شرقي كشور دقت الزم را نداشته است

در جنوب شرق  (Csa)پيدايش اقليم معتدل مرطوب 
همچنين با توجه به . بسيار دور از واقعيت استكشور 
 (BWk) اقليم بياباني سردكه  رسد ميج به نظر -1شكل 

سوي  به اي ناباورانهبه شكل در بخش مركزي ايران 
و اقليم بياباني  تاخته پيشمناطق داخلي ايران مركزي 

پيدايش اقليم معتدل  .را پس رانده است (BWh) گرم
در جنوب شرق كشور و كاهش قلمرو  (Csa)مرطوب 

 به سود اقليم بياباني سرد (BWh) اقليم بياباني گرم
(BWk)  اين  .خواني ندارد واقعيت همدر ايران مركزي با
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هواشناسي هاي   تعداد ناكافي ايستگاهبه  توان ميرا نتيجه 
دادة از اين بخش از كشور در پايگاه مورد استفاده 

در اين  ها دادهاسفزاري و نيز خطاي فرايند درونيابي 
موجود ميان هاي   با توجه به تفاوت. نسبت داد پايگاه
در شناسايي مناطق ها  آن ويژه تفاوت به 1شكل  هاي نقشه

نياز است تا  اقليمي بخش مركزي و شرقي كشور
متراكمي از  ةشبكاقليمي كشور با استفاده از  بندي طبقه

و مناطق اقليمي  گيرد هواشناسي انجامهاي   ايستگاه
 از اين. شود آزمايي راستي 1شكل  هاي نقشهشده در  ارائه

 بندي طبقهنقشة روزرساني  بهرو، پژوهش حاضر با هدف 
بررسي امكان نيز و  گايگر-كوپنشيوة اقليمي ايران به 

مناطق اقليمي كشور در اثر گرمايش جهاني و  جايي جابه

گذشته انجام هاي   داده در دهه رويتغييرات اقليمي 
ايران هاي پيچيدة   ناهمواريبا توجه به  .استگرفته 

هاي   تفاوتكوتاه هاي   در مسافتكه ) الف-2شكل (
كوشش شده است  ،را پديد آورده استشديدي  اقليمي
اين نقشه تهية تعداد ايستگاه ممكن براي  بيشترينتا از 

هاي   دادهاز يابي به اين مهم  براي دست. استفاده شود
ايستگاه  155ماهانة دماي مجموع بارش ماهانه و ميانگين 

ز پراكنش تقريباً مناسبي در سطح كه ا ايران همديدي
 استفاده شده است) ب-2شكل ( هستند داركشور برخور

آمده بيشترين هماهنگي را با  دست هاقليمي بنقشة تا 
اقليمي مناطق مختلف جغرافيايي كشور هاي       واقعيت

   .داشته باشد
  

  
  . )1387( كاوياني-مسعوديان )و ج )1339(عدل  )، ب)1334( گنجي )الف :كوپنشيوة بندي اقليمي ايران به  طبقهنقشة  .1شكل
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   .ايراننقشة همديدي بر روي  يها ايستگاهپراكنش  )ايران و بهاي  ناهمواري ةنقش )الف .2شكل

  

  ها روشو  ها داده. 2
 ها داده .2-1

 155ماهانة براي اين پژوهش از آمار مجموع بارش 
دورة براي ) ب-1شكل (ايستگاه همديدي كشور 

. استفاده شده است 2014تا  1990آماري سالة  پنج و بيست
  مورد استفاده از هاي  اگرچه بسياري از ايستگاه

 دورة آماريتري برخوردار هستند ولي  آمار طوالني
  تر  اين جهت كوتاه مورد استفاده در اين پژوهش از

  تقريباً منظم از نقاط شبكة در نظر گرفته شد تا يك 
دورة در اين ). ب- 1شكل (دست آيد ه براي مطالعه ب

از آمار كامل شده  هاي استفاده اكثر ايستگاه آماري
در  ها ايستگاهدرصد از  20حدود . برخوردار هستند

دارند كه با توجه شده  گمآمار 1991 و 1990هاي  سال
درصد كل  10شده كمتر از  گمبه اينكه اين آمار 

شود و اينكه توزيع  هر ايستگاه را شامل ميهاي   داده
از اهميت بيشتري  دورة آمارينقاط در مقايسه با طول 

در اين مطالعه برخوردار است، آمار اين دسته از 
ز اين دسته ا ةشد گمآمار . ندشدنيز استفاده  ها ايستگاه
فاصلة نيز با استفاده از روش درونيابي كمترين  ها ايستگاه
برآورد و  (Inverse Distance Weighed, IDW)وزني 

ب مالحظه -1با توجه به شكل  .جايگزين گرديد
شود كه پراكنش نقاط در سطح كشور تقريباً منظم  مي

 شرقي جنوبمركزي، شرقي و هاي   است و از بخش
 ،برداري دادههاي  يستگاهعليرغم كمبود ا كشور نيز

ب -1شكل . است شدهقابل توجهي استفاده هاي  ايستگاه

كشور حداقل  جغرافياييمنطقة كه از هر  دهد نشان مي
شود كه يك  يك ايستگاه معرف در اين نقشه ديده مي

اقليمي كشور به تهية نقشة شرايط تقريباً آرماني براي 
 آماريدورة . فراهم كرده است گايگر را-روش كوپن

 ةسال سي دورة آماريشده اگرچه اندكي كمتر از  انتخاب
ن اقليم يپيشنهادي سازمان جهاني هواشناسي براي تعي

 دورة آماريبسيار بيشتر از  يك منطقه است ولي
به ) 2001(فريدريش و همكاران  است كه اي ساله پانزده

ن اقليم يك منطقه يبهينه براي تعي دورة آماريعنوان 
  .كردندمعرفي 

شبكة آمده از  دست به نقشة اقليميبه منظور ارزيابي 
ب و نيز بررسي -1شده در شكل  دادهنمايش  ايستگاهي

تغييرات  اثرمناطق اقليمي كشور در  جايي جابهامكان 
كوتك  به پيروي از ،گذشتههاي   داده در دهه اقليمي رخ

با استفاده ) 2010(روبل و كوتك و ) 2006(و همكاران 
 GPCCو بارش ماهانه  CRUدماي ماهانه هاي   دادهاز 

دورة  پنجبراي  گايگر-ايران به روش كوپن نقشة اقليمي
- 1951، 1950-1926، 1925-1901 ةسال  وپنج بيست
اين . گرديدتهيه  2014-1990و  1976-2000 ،1975
جغرافيايي هستند و درجة  5/0داراي دقت مكاني  ها داده
از ) ب-1شكل(زميني هاي  ايستگاههاي   مقايسه با داده در

 كهبرخوردارند  تري بسيار طوالني دورة آماريطول 
مختلف هاي   دورهبراي اقليمي  هاي نقشهتهية امكان 
مناطق اقليمي كشور در  زماني و بررسي تغييراتزماني 

گونه كه پيش از  همان. فراهم آورده استرا ها  اين دوره
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انتخاب شده  ساله وپنج بيست دورة زماني شدبيان نيز اين 
اقليمي در اين پژوهش بسيار هاي   جايي جابهبراي بررسي 

فريدريش و  است كهاي  هسال پانزده دورة آماريبيشتر از 
ن يبهينه براي تعي دورة آماريبه عنوان ) 2001(همكاران 

عالوه بر اين انتخاب . ندا هاقليم يك منطقه معرفي كرد
هاي   شود كه تعداد دوره زماني سبب ميپنجرة اين 

يادآوري همچنين  .دست آيده بيشتري براي مقايسه ب
با  GPCCهاي   و هم داده CRUهاي   شود كه هم داده مي

زمين كرة زميني سراسر هاي  ايستگاههاي   استفاده از داده
شده تهيه  ،اند شدهكيفي كنترل مختلف هاي  به روشكه 

اگرچه  .استو در دسترس پژوهشگران قرار گرفته 
 هاي داده ،دما هاي دادهعالوه بر  CRUهاي   دادهشبكة 

ولي با توجه به  دبارش را نيز با همين دقت مكاني دار
تغييرات مكاني بارش در سطح  GPCCهاي   داده اينكه
در اين  ،كند مي سازي شبيهبا دقت بيشتري را  جهان

 هاي دادهجاي ه ب GPCCبارش هاي   پژوهش از داده
كه  گردد مييادآوري . استفاده شده است CRUبارش 
هاي  ايستگاه هاي دادهعالوه بر  GPCCهاي   داده ةدر تهي

و  CRU هاي داده، اي ماهواره هاي دادهزميني از 
عالو بر اين . نيز استفاده شده است GHCN2 هاي داده

هاي   داده كه اند دادهنشان نيز ) 1395(ميري و همكاران 
نقاط  ةبرآورد بسيار خوبي از بارش ماهان GPCCبارش 

جاي ه از آن ب توان ميو  دهد ميدست ه ب ايرانمختلف 
  .زميني استفاده كرد هاي داده

 
  ها روش .2-2

اقليمي خود را ارائه  بندي طبقهاز زماني كه كوپن روش 
پژوهشگران مختلف وسيلة تغييراتي به  2000داد تا سال 

به همين دليل  .گرديد براي بهبود اين روش پيشنهاد
  مختلفي از روش كوپن وجود دارد كه هاي   نسخه

  در اين پژوهش . تا حدودي با يكديگر متفاوت هستند
و روبل و ) 2006(كوتك و همكاران به پيروي از 

گايگر -بندي كوپن از روش طبقه) 2010(كوتك 
  آمده قابليت مقايسه با  دست  بهتا نتيجه  ستفاده شدا

  پنج اقليم  .اخير را داشته باشد هاي پژوهشنتايج 
، اقليم (A) اصلي كوپن با عنوان اقليم باراني استوايي

  ، اقليم جنگلي (C) ، اقليم معتدل باراني(B) خشك
بر اساس بارش و دماي  ،(E) و اقليم قطبي (D) برفي
بر اساس تغييرات ها  آن و هريك ازشده ن يتعي، ساالنه

تري تقسيم  اقليمي كوچكفصلي بارش به مناطق 
  بندي اقليمي كوپن كه  دومين حرف در طبقه. شود مي

  شود فصل بارش ايستگاه  ن مييبر اساس بارش تعي
به معناي تابستان  sبر اين اساس . كند ين مييرا تع

نبود به معناي  fبه معناي زمستان خشك و  wخشك، 
  رو  از اين .فصل خشك يا اقليم كامالً مرطوب است

گايگر -بندي كوپن در روش طبقه 1توجه به جدول با 
دو حرف اول نقش اصلي را در تعريف مناطق اقليمي 

  گايگر -بندي اقليمي كوپن حرف سوم از طبقه .دارند
  كند كه بر اساس  نيز شرايط دمايي ايستگاه را بيان مي

تري تقسيم  كوچكهاي   آن هر اقليم به زير گروه
بندي  سومين حرف از طبقه ينيتعچگونگي . شود مي

در . ارائه شده است 2گايگر در جدول -اقليمي كوپن
 ر اساسميانگين دماي ماهانه را ب Tmonاين جدول 
  .دهد مينشان  گراد درجة سانتي

 A ،C ،Dگايگر چهار گروه -از پنج گروه اقليمي كوپن
شوند، در حالي  تنها بر اساس معيار دما شناسايي مي Eو 

  از تركيب مجموع  Bكه براي تعيين گروه اقليمي 
بارش ساالنه و ميانگين دماي ساالنة ايستگاه استفاده 

ميانگين  1در جدول ). 2007پيل و همكاران، (شود  مي
  ترين  و ميانگين دماي گرم Tannدماي ساالنه با 

  Tmin  و Tmaxترتيب با  و سردترين ماه سال به
همچنين مجموع بارش ساالنه و . است شده داده نمايش

 Pannترين ماه سال نيز به ترتيب با  مجموع بارش خشك
  كمترين و بيشترين . نشان داده شده است Pminو 

 ،Psmax، Psminبارش تابستانه و زمستانه نيز به ترتيب با 
Pwmaxو Pwmin  1در جدول . نمايش داده شده است 
آستانة درجة خشكي است كه از آن براي  Pthهمچنين 

 1رابطة . شود استفاده مي (B)شناسايي مناطق خشك 
يادآوري  .دهد چگونگي تعيين اين آستانه را نشان مي

گايگر -كوپنبندي اقليمي  شود كه در روش طبقه مي
درجة متر و  واحد بارش و دماي هوا به ترتيب ميلي

  .گراد است سانتي
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)1(  

  

 اگر دوسوم بارش ساالنه در زمستان ببارد
  اگر دوسوم بارش ساالنه در تابستان ببارد

  اگر فصل تمركز بارش مشخص نباشد

  

  .)2006، كوتك و همكاران(ها  آن شناساييهاي  ها و معيار گايگر، ويژگي-كوپنبندي اقليمي  اصلي طبقههاي   گروه .1جدول
  شناسايي معيار توضيح نوع اقليم

A  اقليم استوايي  Tmin ≥ +18 Co  

Af  استوايي جنگلي بسيار مرطوب اقليم  Pmin ≥ 60 mm  

Am  اقليم استوايي موسمي  Pann ≥ 25(100−Pmin)  

As   خشكهاي  تابستاناقليم استوايي ساوانا با  Pmin < 60 mm in summer  

Aw  خشكهاي  اقليم استوايي ساوانا با زمستان  Pmin < 60 mm in winter  

B خشكهاي   اقليم  Pann < 10 Pth  

BS   خشك نيمهاقليم استپ يا  Pann > 5 Pth  

BW اقليم بياباني  Pann ≤ 5 Pth 

C 3−  گرم معتدلهاي   اقليم Co < Tmin < +18 Co 

Cs گرم معتدل با تابستان خشك اقليم  Psmin < Pwmin, Pwmax > 3 Psmin and Psmin < 40 mm 

Cw گرم معتدل با زمستان خشك اقليم  Pwmin < Psmin and Psmax > 10 Pwmin 

Cf گرم معتدل بسيار مرطوب اقليم  neither Cs nor Cw 

D برفيهاي   اقليم  Tmin ≤ −3 Co 

Ds  خشكهاي  تابستاناقليم برفي با  Psmin < Pwmin, Pwmax > 3 Psmin and Psmin < 40 mm 

Dw خشكهاي  اقليم برفي با زمستان  Pwmin < Psmin and Psmax > 10 Pwmin 

Df اقليمي كه نه  اقليم برفي بسيار مرطوب Dsو نهاست Dw  
E قطبيهاي   اقليم  Tmax < +10 Co 

ET 0  اقليم تندرا Co ≤ Tmax < +10 Co 

EF اقليم يخبندان  Tmax < 0 Co  
  

  .)2006، كوتك و همكاران( گايگر-اقليمي كوپنهاي   گروه )سومين حرف(شرايط دمايي  نيتعيچگونگي  .2جدول
  معيار شناسايي ويژگي  نوع اقليم

h گرمبيابان /استپ  Tann ≥ +18 Co  

k بيابان سرد/استپ  Tann < +18 Co  

a  بسيار گرمتابستان  Tmax ≥ +22 Co  

b تابستان گرم  
درجة  10آن بيشتر از ماهانة ماه از سال دماي  4حداقل نيست وaاقليمي كه

  .است گراد سانتي
c اقليمي كه   تابستان خنك و زمستان سردb  است گراد درجة سانتي -38از  تر بزرگآن كمينة دماي نيست و.  

d اي نهايت قاره بي  
 گراد درجة سانتي -38آن برابر يا كمتر از كمينة دماي است وليcهمانند اقليم

  .است

  

 در سطح كشور ها ايستگاهتوزيع تقريباً منظم با توجه به 
 ها ماهانة ايستگاهبارش و دماي ميانگين  ،)ب-2شكل (

 با 2014-1990 دورة آماري مختلف سال وهاي  در ماه

به نقشه معمولي  كريجينگآماري  استفاده از روش زمين
نقشة تهية براي ها  آن ازتا ) 4و  3هاي  شكل(شد  تبديل
 .شودگايگر استفاده -ايران به روش كوپن اقليمي

2
2 28
2 14
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ويژه  به ،كشورهاي  اثر ناهمواري 4و  3هاي  شكل
زاگرس و البرز و نيز نقش درياي خزر در هاي  كوه رشته

هاي  ماهبراي را  ايرانتوزيع مكاني بارش و دما در 
 هاي نقشهاستفاده از . دهند مينشان خوبي  بهمختلف سال 

ويژه  بهمناطق اقليمي ايران،  تواند مي 4و  3هاي  كلش
ه ارتفاعات بتأثير تحت كه را مناطق اقليمي كوچكي 

با استفاده  رو از اين. نمايش دهد خوبي به ،اند آمدهوجود 
مختلف هاي  مقادير بارش و دماي ماه 4و  3هاي  از شكل

درجة  1/0از نقاط با فاصله  اي شبكه سال براي
به روش ها  آن استخراج و گروه اقليمي ،جغرافيايي

هاي   همچنين با استفاده از داده .شد ينيتعگايگر -كوپن
CRU  وGPCC ايران به روش كوپن نقشة اقليمي-

، 1925-1901 ةسال وپنج بيست ةدور پنجگايگر براي 
- 1990و  1976-2000 ،1951-1975، 1926-1950
يرات مناطق اقليمي كشور در يتهيه شد و تغ 2014
 .شدمختلف مقايسه  هاي دوره

  

  
  .)متر ميلي :واحد( 2014-1990 دورة آماريايران براي ة الگوي توزيع مكاني ميانگين بارش ماهانه در گستر .3شكل
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  .)گراد ة سانتيدرج: واحد( 2014-1990 دورة آماريايران براي گسترة الگوي توزيع مكاني ميانگين دماي ماهانه در  .4شكل

  
 نتايج. 3

 اقليمي ايران بندي منطقه. 3-1

مورد استفاده را هاي  الف گروه اقليمي ايستگاه-5شكل 
با توجه به اين . دهد ميگايگر نمايش -در روش كوپن

كه در مركز، شرق و جنوب  هايي نقشه بيشتر ايستگاه

 BWhداراي اقليم بياباني گرم يا  ،اند پراكندهكشور 
  اقليم  ،افزايش ارتفاعكاهش دما در اثر با . هستند

تغيير پيدا BWk بهاين منطقه هاي  برخي از ايستگاه
  اقليم حاشية هاي  ايستگاهبرخي ديگر از . كند مي

و بارش  ارتفاعاز كه در جنوب كشور بياباني گرم 
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  بياباني گرم يا نيمداراي اقليم  بيشتري برخوردارند
BSh هاي  بخش بسيار بزرگي از ايستگاه. هستند

  كوهستاني زاگرس و منطقة اي كشور در  كوهپايه
بياباني  نيمهكشور نيز از اقليم  شرق شمالالبرز در غرب و 

تعداد بسيار زيادي از . برخوردارند BSkيا سرد 
كوهستاني زاگرس نيز داراي اقليم معتدل هاي  ايستگاه

خزري  ةناحيهاي  اكثر ايستگاه. هستند Csaمرطوب يا 
  يا معتدل بسيار مرطوب  Cfaدر گروه اقليمي  نيز

  سبب شده است  كاهش دما در اثر ارتفاع. دارندقرار 
  زاگرس و البرز منطقة اي در  پراكندههاي  كه ايستگاه

 Dsaاز اقليم برفي  ،هستندارتفاع بسيار زيادي  دارايكه 
الف -5با نگاهي به شكل  .برخوردار شوند Dsbو 
  دريافت كه اقليم غالب در كشور  توان مي

و اقليم  است (BS)بياباني  و نيمه (BW)اقليم بياباني
  شمالي هاي   معتدل به بخشي از زاگرس و دامنه

  ب كه با استفاده - 5شكل  .شود ميالبرز محدود 
   4و  3هاي  شكلماهانة بارش و دماي  هاي نقشهاز 

  مناطق اقليمي ايران به شيوه  ،تهيه شده است
-5با توجه به شكل  .دهد ميگايگر را بهتر نشان -كوپن

  دشت كوير  شاملارتفاع داخلي ايران  ب مناطق كم
  جنوبي ايران و بخشي نيمة و دشت لوت و همچنين 

 BWhاز استان خوزستان از اقليم بياباني گرم يا 
  ارتفاع در برخي تأثير برخوردارند كه به دليل 

   BWkمناطق پيراموني به اقليم بياباني سرد يا 
 هاي دامنهشرقي زاگرس و  هاي دامنه .شود ميتبديل 

 شرق شمالجنوبي البرز و همچنين مناطق كوهستاني 
  ايران از  غرب شمالبسيار زيادي از كشور و بخش 
  .برخوردارند (BSk)بياباني سرد  نيمهاقليم استپي يا 

 هاي دامنهبه  (BSh) بياباني گرم نيمهاقليم استپي گرم و يا 
  جنوبي زاگرس در استان خوزستان، فارس و بوشهر 
و همچنين بخش كوچكي از استان گلستان در 

  هاي  كه تابستان شود ميكشور محدود  شرق شمال
  ب اقليم -5با توجه به شكل  .دارند بسيار گرمي

بخش  (Csa)خشك و بسيار گرم هاي  معتدل با تابستان

  اي از منطقه كوهستاني البرز در شمال و  گسترده
   تحت. دهد ميزاگرس در غرب كشور را تشكيل 

  البرز و زاگرس  ارتفاع اقليم مناطق پر ،ارتفاعتأثير 
  خشك و هاي  يا اقليم برفي با تابستان Dsaبه اقليم 
اين اقليم در زاگرس گسترة . شود ميتبديل  بسيار گرم

  ب همچنين -5شكل . بسيار بيشتر از البرز است
 Dsbكه برخي نقاط البرز از اقليم  دهد مينشان 

هاي  تابستان Dsaبرخوردار است كه در مقايسه با اقليم 
  برف بيشتر ماندگاري  و سببتري دارند  خنك

بخش كوچكي از غرب گيالن  .شود ميدر ارتفاعات 
 (Csb)خشك و گرم هاي  معتدل با تابستانداراي اقليم 

تري از مركز گيالن از اقليم  و بخش كوچك است
  هاي  با تابستان) بدون فصل خشك(معتدل پر باران 

الف -5با توجه به شكل  .برخوردار است (Cfa) گرم
  ولي محل  باشد مي Cfaداراي اقليم ايستگاه انزلي نيز 

معرفي شده  Csaب با اقليم -5اين ايستگاه در شكل 
  بودن مقدار  متفاوتدليل اين ناهماهنگي نيز . است

همسايه است هاي  بارش و دماي اين ايستگاه با ايستگاه
از  ،كه در اثر درونيابي مقادير بارش و دماي اين ايستگاه

به همين دليل اقليم و مقدار واقعي ايستگاه فاصله گرفته 
 .تبديل شده است Csaبه اقليم ب -5در شكل اين محل 

ي اقليمگروه  31ب، از -5الف و -5با توجه به شكل 
را  آن گروه اقليمي 9زمين كرة بر روي  گايگر-كوپن
اما با  .)3جدول (يافت زمين  ايرانگسترة در  توان مي

گروه  9گفت كه از اين  توان ميب -5شكل توجه به 
و  BWh ،BSk ،CSaاقليمي تنها چهار گروه اقليمي 

BSh اقليمي مهم ايران هستند كه هريك بخش هاي  گرو
و  گيرند مي بر بسيار بزرگي از كشور را در

شديد ارتفاع بر واسطة تأثير اقليمي كه به  هاي ديگرگروه
بخش بسيار  ،اند پديد آمدهمحل روي دما و بارش 

براي . گيرند ميكوچكي از مساحت كشور را در بر 
شده در كشور يك ايستگاه به  شناسايي  اقليم 9هريك از 

انتخاب و اقليم نماي آن در شكل  ،معرفايستگاه عنوان 
  .نمايش داده شده است 6
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  )الف(

  
  )ب(

  .)2014-1990آماري  دورة ( گايگر-مناطق اقليمي ايران به روش كوپن )مطالعه و ب موردهاي  اقليم ايستگاه )الف. 5شكل
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  .در ايرانموجود گايگر -اقليمي كوپنهاي   هورگ هاي گي ويژه. 3جدول

  ها گي ويژ گايگر-كد يا نام اقليم كوپن  شماره
1 BWh بيابان خشك و بسيار گرم 
2 BWk بيابان خشك و سرد  
3 BSh خشك و بسيار گرم) استپ(بياباني نيمه  
4 BSk خشك و سرد) استپ(بياباني نيمه  
5 Csa هاي خشك و بسيار گرم معتدل با تابستان  
6 Csb هاي خشك و گرم    معتدل با تابستان  
7 Cfa هاي گرم با تابستان) بدون فصل خشك(معتدل پر باران  
8 Dsa بسيار گرمهاي خشك و اقليم برفي با تابستان  
9 Dsb هاي خشك و گرم  اقليم برفي با تابستان  

  
رژيم  توان مينموداري است كه با استفاده از آن  نما اقليم

وسيلة چنين به هم وايستگاه را شناسايي  يكدما و بارش 
شكل . كرد نيتعياقليم آن ايستگاه را به روش كوپن  آن

معرف هريك از مناطق اقليمي هاي  ايستگاه نماي اقليم 6
نشان داده شده  3ب و جدول - 5شكل كه در  را ايران
يزد نشان ايستگاه  نماي اقليم .دهد مينمايش  ،است
در اين سال مختلف هاي  ماهمقدار بارش كه  دهد مي

داراي يك فصل اين ايستگاه بسيار ناچيز و ايستگاه 
در طوالني خشك است كه با دماي بسيار باالي هوا 

 هاي آستانهبا توجه به . همراه استسال هاي  تمام ماه
 6شكل  نماهاي اقليمكه بر روي  گايگر-دمايي كوپن

اقليم بياباني  دارايايستگاه يزد  ،نمايش داده شده است
دمايي  هاي آستانهبا توجه به همين . است (BWh)گرم 

برخوردار  (BWk)ايستگاه كرمان از اقليم بياباني سرد 
سال مختلف هاي  است كه در آن مقدار بارش در ماه

ولي در  داردو يك فصل طوالني خشك است كم  خيلي
تر و  بسيار خنكهاي  مقايسه با ايستگاه يزد تابستان

ايستگاه سبزوار كه  نماي اقليم. سردتري داردهاي  زمستان
نشان  ،برخوردار است (BSh)گرم  بياباني نيمهاز اقليم 

ويژه در فصل سرد سال اندكي  بهكه دماي هوا  دهد مي
در آن نيز است و مقدار بارش از ايستگاه يزد  ركمت

شرايط جغرافيايي . استبسيار بيشتر مقايسه با يزد 
ايستگاه مشهد سبب شده است كه اين ايستگاه در 
مقايسه با سبزوار و يزد از بارش بيشتر و دماي كمتري در 

برخوردار باشد و در نتيجه اين  سال مختلفهاي  ماه
 .شودمشخص  (BSk) بياباني سرد نيمه با اقليمايستگاه 

هاي  معتدل پر باران با تابستان ايستگاه رشت معرف اقليم
اين نوع اقليم در . است (Cfa) گرم و بدون فصل خشك

در . شود ميايران تنها در نوار ساحلي درياي خزر ديده 
هاي  ماههمة در به طور تقريباً منظمي اين اقليم بارش 

فصل خشك مطلق ديده در آن شده است و توزيع سال 
منظم طي سال اين اقليم هاي  بارشواسطة به . شود نمي

گرم و شرجي  يها ولي تابستان معتدل يها زمستان داراي
معتدل با معرف اقليم نيز آباد  خرمايستگاه  .است

است كه بخش  (Csa) خشك و بسيار گرمهاي  تابستان
خزري را در بر ناحية دي از زاگرس، البرز و زيا
خشك تابستانه دورة يك از اين اقليم اگرچه . گيرد مي

بارش تقريباً سال هاي  اغلب ماهدر برخوردار است ولي 
 .است خنكآن نيز هاي  و تابستان كند ميدريافت خوبي 
اقليم معرف سومين اقليم معتدل كشور يعني  شهر مشكين

است كه در  (Csb) خشك و گرمهاي  معتدل با تابستان
  خشك و بسيار هاي  معتدل با تابستانمقايسه با اقليم 

هاي  سردتر و تابستانهاي  از زمستان (Csa) گرم
   تري كوتاهتري برخوردار است و فصل خشك  خنك

 .وسعت اين اقليم در كشور بسيار محدود است. دارد نيز
هاي  اقليم برفي با تابستاننوژه معرف  -ايستگاه همدان

كه در زمستان بسيار است  (Dsa) خشك و بسيار گرم
سرانجام  .دبسيار گرمي دارهاي  ولي تابستان است سرد

  خشك هاي  اقليم برفي با تابستانايستگاه آبعلي معرف 
 Dsaاست كه در مقايسه با اقليم  (Dsb) و گرم
تري دارد و از بارش بيشتري نيز  خنكهاي   تابستان

  .برخوردار است
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 گراد درجة سانتي 22و  18، 10افقي در برابر دماي صفر،  هاي چين خط. اقليمي موجود در ايران هاي گروهمعرف هاي  كوپن براي ايستگاه نماي اقليم. 6شكل

  .شود ميبه كمك آن نوع اقليم يك ايستگاه تعيين هستند كه گايگر -كوپندمايي  هاي آستانه
 

هاي   دادهكه با استفاده از  را مناطق اقليمي ايران 7شكل 
دورة براي GPCC و بارش CRUدماي  ةشد بندي شبكه
 .دهد مينشان  ،دست آمده استه ب 2014-1990 آماري

اگرچه تعداد  ؛دهد مينشان  7شكل  وب 5مقايسه شكل 
براي ) ها دادهدقت مكاني (مورد استفاده هاي  ايستگاه

با يكديگر متفاوت است ولي هر دو  شكلاين دو  ةتهي
 در نمايش مناطق اقليمي ايران تقربباً هماهنگ شكل
ويژه در نمايش مناطق اقليمي  بهاين هماهنگي . هستند

اين بيشترين تفاوت ميان . بياباني بيشتر است نيمهبياباني و 
كشور  غرب شمالشمال و كوهستاني  ةمنطقدر  شكلدو 

شمال و  ةمنطقاقليم ب -5در شكل . شود ميديده 
را به مركز كشور  كشور و نواري كه آن غرب شمال
كه  است در حالي سرد بياباني خشك و نيمه رساند مي

با  7زيادي از اين منطقه در شكل  ةپراكند هاي ياخته
 .مختلفي از اقليم برفي نمايش داده شده است هاي گروه

هاي  از تعداد ايستگاه GPCCو  CRUكه يي از آنجا
بسيار كمتري براي درونيابي دما و  ايراني هواشناسي

 ةمقايسشايد  ،بارش بر روي ايران استفاده كرده است
كار درستي نباشد و بخش زيادي  7و شكل ب -5 شكل

متفاوت براي هاي  به تعداد ايستگاه ها ناهماهنگياز اين 
هاي  تعداد ايستگاه. مربوط باشد شكلاين دو  ةتهي

در  GPCCو  CRU ةهواشناسي ايراني مورد استفاد

و هرچه به  استبسيار اندك  1960تا  1951هاي  سال
 ودهافزها  آن بر تعداد شويم مينزديك  2014سال 
  گفته  1گونه كه در بخش  همچنين همان. شود مي
ها  آن كه از GPCCو  CRU هاي دادهدقت مكاني  ،شد

 ةدرج 5/0 ،استفاده شده است 7شكل  ةتهيبراي 
مورد استفاده براي  هاي دادهدقت مكاني  وجغرافيايي 

رو  از اين .است جغرافيايي ةدرج 1/0ب -5شكل  ةتهي
   CRUة ايراني مورد استفادهاي  تعداد متغير ايستگاه

  و ايران بر روي در درونيابي دما و بارش  GPCCو 
مورد استفاده براي  هاي دادهنيز تفاوت در دقت مكاني 

 هاي ناهماهنگياندك  تواند مي 7ب و -5هاي  شكل ةتهي
 هايي ياختهوجود  .موجود در اين دو شكل را توجيه كند

  استفاده  ةنتيج تواند مي 7با اقليم برفي در شكل 
و  CRU هاي دادهدر توليد  اي ماهواره هاي دادهاز 

GPCC  باشد كه سبب نمايش بهتر اقليم ارتفاعات  
در مناطق شمالي و شمال غربي ايران شده است، در 

 ةتهيمورد استفاده براي  يها ايستگاهحالي كه بيشتر 
 ردداقرار ) مناطق شهري(ارتفاع  كمب در نقاط -5شكل 

) ب-1شكل ( شبكة ايستگاهياين به همين دليل و 
  از وضعيت دما و بارش نقاط مرتفع كوهستاني اطالعي 

ب منعكس -5ر آن در شكل داده است تا اثدست نه ب
  . شود
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  .2014-1990آماري  دورة در  CRUو ميانگين دماي ماهانه  GPCCولي با استفاده از بارش ماهانه  ب-5همانند شكل  .7شكل

  
 مناطق اقليمي ايران جايي جابه. 3-2

و  CRUشده دماي  بندي شبكههاي   با استفاده از داده
گايگر -مناطق اقليمي ايران به روش كوپنGPCC بارش
-1950، 1901-1925( ساله وپنج بيست دوره پنجبراي 
 )2014-1990و  2000-1976 ،1975-1951، 1926
   ةمقايس .ستنمايش داده شده ا 8و در شكل  محاسبه

 تواند مي 7و  ب-5با يكديگر و نيز با شكل  ها نقشهاين 
مناطق اقليمي  جايي جابهروند تغييرات و به شناسايي 

 ةمقايس .در اثر تغييرات اقليمي كمك كندكشور 
  هماهنگي زياد  ةدهند نشان 8 و 7، ب-5هاي  شكل
اگرچه . استمناطق اقليمي ايران در نمايش ها  آن بين

   ها نقشهاين  ةتهيمورد استفاده براي  دورة آماري
در نمايش ها  آن همگيولي  ،متفاوت استبا يكديگر 

  با . هستند هماهنگساختار اصلي مناطق اقليمي ايران 

تعداد كه  دهد ميها نشان  دقيق اين شكل ةمقايسحال  اين
 هاي نقشهب و -5شكل اقليمي ايران در  هاي گروه

   8شكل  با توجه به. ندبا هم برابر نيست 8شكل مختلف 
  اقليمي  هگرو 11گايگر -گروه اقليمي كوپن 31از 

  ب - 5شكل  كه حاليدر  ،شود ميديده آن در ايران 
 ،كشد مياخير را به تصوير  ةدهكه شرايط اقليمي سه 

وجود اقليمي  هگرو 9كه در ايران تنها  دهد مينشان 
هاي  كه در سال دهد مينشان  اين دو شكل ةمقايس. دارد

الف -8كه در شكل  Dfbو  Dfaگذشته دوگروه اقليمي 
  در كه  ستدر ايران وجود داشته ا ،شود ميديده 

  ها  آن از يو اثر اند شدهناپديد اثر تغييرات اقليمي 
 مختلف هاي نقشه ةمقايس .شود نميب ديده -5در شكل 

   كند ميبا يكديگر نيز اين واقعيت را روشن  8شكل 
  اقليمي بياباني سرد  ةمنطق ةگستركه با گذر زمان از 
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  كاسته شده و در ايران مركزي  (BWk)و خشك 
گرفته  (BWh)بياباني گرم و خشك  ةمنطقرا  جاي آن

  كه  (BWk)بياباني سرد و خشك  ةمنطق. است
الف -8شكل ( 1926-1950و 1901- 1925 هاي دورهدر 
برخوردار بوده از گسترش زيادي در كشور  )ب-8و 

  به نوار ) د-8شكل ( 1976-2000 ةدوردر  ،است
بياباني گرم و خشك  ةمنطق ةحاشيبسيار باريكي در 

(BWh) 1990-2014 ةدورو در  محدود شده است 
 كردهروي  پس تري گسترده صورتبه ) ب-5شكل (

  هاي ب با شكل-8الف و -8هاي  شكل ةمقايس .است
 كاهش شديد قلمروِ ةدهند نشانهمچنين د -8ج و - 8

كوهستاني غرب كشور  ةمنطقدر  Dfbو  Dfaاقليم برفي 
هاي  هدوردر  Dsbو  Dsaبا اقليم ها  آن شدن جايگزينو 

  هاي شكل ةمقايس. است 1976-2000و  1975-1951
الف -8شكل (تر  دو دوره پيش هاي نقشهبا د -8ج و - 8

كه اقليم  كند ميمشخص نيز را اين واقعيت ) ب-8و 
 ناپديدبه طور كلي اخير  هاي دورهدر  Dfbو  Dfaبرفي 

شدت كاسته  بهنيز  Dsbاقليم برفي  شده است و از قلمروِ
شكل مختلف  هاي نقشههمچنين با نگاهي به  .شده است

اقليم برفي  قلمروِبخش زيادي از كه  شود ميمالحظه  8
بعدي  ةدوردر دو  غرب كشوركوهستاني  ةمنطقدر 

  جغرافيايي  هاي عرضبه سوي ) د- 8ج و -8شكل (
  جاي خود را به كرده و  روي پسو ارتفاعات باالتر 

   .داده است (Csa)گرمهاي   اقليم معتدل با تابستان
  بياباني  نيمهچشمگير قلمرو اقليم  گسترششايد بتوان 

ترين  كشور را مهم غرب شمال ةمنطقدر  (BSk)سرد 
  داده در كشور دانست كه در  روياقليمي  جايي جابه

. گذشته صورت گرفته است هاي دههاثر تغييرات اقليمي 
  كه  دهد مينشان  8شكل مختلف  هاي نقشه ةمقايس

  كشور  غرب شمالبخش زيادي از  1950پيش از سال 
اقليم برفي بوده است مختلفي از  هاي گروه در قلمروِ

   ةگسترتدريج از  بهكه ) ب-8الف و -8شكل (
و سپس اقليم كاسته شده  ياقليم هاي گروه اين

شكل ( جاي آن را گرفته است (BSk)بياباني سرد  نيمه
  كه  دهد ميشان ن 7و ب -5شكل  .)د-8ج و - 8

  ) 2014- 1990(اخير  ةدوراقليمي در  جايي جابهاين 
  به طوري  ،با شدت بيشتري ادامه پيدا كرده است

  بياباني سرد بر بخش زيادي از  نيمهكه امروزه اقليم 
  منطقه آن و  است كشور حاكم شده غربي شمالمنطقه 

زنجان، قزوين و هاي  را در امتداد نواري كه از استان
بياباني گرم و خشك داخلي  ةمنطقبه  ،گذرد ميتهران 

  .داده است ايران پيوند
  گفت كه با تغييراتي كه در  توان ميبه طور كلي 

  برخي مناطق  ةساالنمقدار بارش و دماي ماهانه و 
  جا شده   هجابها  آن اقليم ،ايجاد شده است ايران
اصلي  هاي گروهنه در  ،اقليمي هاي جايي جابه. است

اقليمي صورت گرفته هاي  اقليمي بلكه اغلب در زيرگرو
رو  از اين. ستها ايستگاهتغييرات دماي  ةنتيجاست كه 

  در بسياري  ،گفته شدنيز گونه كه پيش از اين  همان
  و  BWhبه اقليم  BWkاز نقاط ايران مركزي اقليم 

كه  Dsaو  Dsbبرفي  هاي اقليمدر غرب ايران 
جايگزين  ،دندار تري و خشك تر گرمهاي  تابستان
 .اند شده) Dfbو  Dfa(برفي معتدل مرطوب  هاي اقليم

  و  Csaبا اقليم  Dsaو  Dsbالبته جايگزيني اقليم برفي 
يرات يشدت تغ ةدهند نشانكشور  غرب شمالدر  BSkيا 

داده در اين منطقه است كه سبب يك  روياقليمي 
 .استشده اقليمي اين منطقه  هاي گروهجهش بلند در 

  در اين بخش اقليمي اصلي  هاي گروهدر  جايي جابه
تغييرات شديد اقليمي در اين منطقه  ةدهند نشاناز كشور 

  است كه هم رژيم بارشي و هم رژيم دمايي منطقه 
 هاي گروهدر داده  روي جايي جابه .را تغيير داده است

 هاي پژوهشكشور با نتايج  غرب شمال ةمنطقاقليمي 
رضيئي و (اخير كه به روند شديد كاهشي بارش 

زاده و  رحيم(روند افزايشي دما  و) 2014همكاران، 
در اين ) 2015؛ سلطاني و همكاران، 2009همكاران، 

  .استراست هم ،منطقه اشاره دارند
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  .آماري مختلفهاي   دوره و تغييرات آن درگايگر -مناطق اقليمي ايران به روش كوپن. 8شكل

  

مناطق اقليمي  جايي جابهاز  ينمايش بهتر ةارائبه منظور 
داده شده نمايش  هايي ياختهتنها  9شكل در در كشور، 

 ةدور در مقايسه باها  آن كه گروه اقليمي است
 ةمقايسبا . استكرده تفاوت پيشين  ساله وپنج بيست

ب كامالً پيداست كه گروه اقليمي - 9الف و -9شكل 
شرق، مركز و جنوب كشور از  درزيادي  هاي ياخته
  ) BWkو  BWh(به بياباني  )BSkو  BSh(بياباني  نيمه

تغيير )  BWh( به بياباني گرم) BWk(يا از بياباني سرد 
و غربي  غربي شمال از نقاط اي پاره در .كرده است

 هايي گروهاقليم برفي مرطوب جاي خود را به  نيز كشور
اقليم معتدل و  ،تر تر و گرم از اقليم برفي با تابستان خشك

Csa  بياباني يا اقليم برفي  نيمهجاي خود را به اقليم  
 ةمقايس .داده است) Dsbو  Dsa(با تابستان خشك 

كه تعداد  دهد مي نشانج -9ب و -9هاي  شكل
   1975-1951 ةدوردر ها  آن كه اقليم هايي ياخته

  بيشتر  ،تغيير كرده 1950-1926 ةدور در مقايسه با
نقاط  اقليم كه دهد ميج نشان -9شكل . شده است

   ،بياباني به بياباني نيمهمركز و شرق كشور از  زيادي از
  كشور  يشمال غربنقاط  از اي پارهگروه اقليمي و 

تر  اقليم برفي مرطوببه از اقليم برفي با تابستان خشك 
كه اقليم  دهد مينشان هم د -9شكل  .است تغيير كرده

- 1976 ةسال وپنج بيست ةنقاط زيادي از كشور در دور
  تغيير ) ج-9شكل (پيشين  ةدور در مقايسه با 2000

   شود مي ديدهد -9ج و -9شكل  ةمقايسبا . يافته است
  كه اقليم نقاط زيادي از مركز، شرق و جنوب كشور 

تغيير پيدا )  BWh( به بياباني گرم) BWk(از بياباني سرد 
د -9شدن در شكل  بيابانيگرايش به سوي . كرده است

 .شود ميديده  خوبي بهكشور  غرب شمالويژه در  به
   در جايي جابهكه  دهد ميه نيز نشان -9شكل 

 ةاقليمي نقاط مختلف كشور در دور هگرو
با شدت و گستردگي  2014-1990 لةسا وپنج بيست

ه با - 9شكل  ةمقايس. بيشتري ادامه پيدا كرده است
 ةدوركه در  دهد ميد نشان -9الف تا -9هاي  شكل
دستخوش از كشور اقليم نقاط بيشتري  1990-2014
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  كه  پيداسته -9با توجه به شكل  .تغيير شده است
ي نقاط بسيار زيادي از شرق كشور به اقليم اقليمگروه 
و در شمال غرب ايران به اقليم ) BWh ،BWk(بياباني 
به  .تغيير پيدا كرده است) Bsk(بياباني سرد  نيمه

 ةدهند نشان 9مختلف شكل  هاي نقشه ةمقايسطوركلي، 
بيستم ميالدي تا  ةسدكه از ابتداي است اين واقعيت 

بر تعداد نقاطي از كشور كه اقليم آن پايان آن پيوسته 
به طوري كه  ؛افزوده شده است ،تغيير كرده

- 1990 ةدورتغييرات اقليمي در كشور در  ترين گسترده
نشان همچنين  ها نقشهبررسي اين  .ه استروي داد 2014
كه اغلب اين تغييرات در مناطق مرزي  دهد مي

 ةدهند نشانكه  اقليمي روي داده است هاي گروه
با اين حال، با . ناپايداربودن گروه اقليمي اين مناطق است

روشني پيداست كه اقليم بسياري  به ها نقشهنگاهي به اين 
شدت به  بهويژه شمال غرب ايران  بهاز نقاط كشور 

  .شدن گرايش دارد بياباني
 

  
   .تغيير كرده است تر آماري پيش ساله وپنج بيست ةدور در مقايسه باايران كه مناطق اقليمي آن گسترة از  هايي ياخته .9شكل



 1396، تابستان 2، شماره 43فيزيك زمين و فضا، دوره                                                            436

 

 بحث. 4

در اين پژوهش  آمده دست هباقليمي  بندي طبقه ةنقش
در نمايش ساختار اصلي مناطق اقليمي  )ب-5شكل (

و ) 1339(عدل ،  )1353، 1334(گنجي ايران با نتايج 
است ولي با توجه  همانند) 1387(مسعوديان و كاوياني 

همديدي با پراكنش هاي  از ايستگاه اي شبكهبا استفاده از 
نمايش بهتري از مناطق  تقريباً منظم در سطح كشور

اقليمي  بندي طبقه هاي نقشه .دهد ميارائه  ايراناقليمي 
) 1339(و عدل  )1353، 1334(گنجي  ةوسيلايران كه به 

 درروش كوپن  ةاوليهاي   با استفاده از نسخه اند شده تهيه
 برخي. اند دست آمدهه ب ي از كشورمحدودهاي  ايستگاه
اقليمي  بندي طبقه ةنقش موجود بينهاي  تفاوت

و نتايج گنجي و عدل را آمده در اين پژوهش  دست هب
و تفاوت در تعداد  بندي طبقهبه تفاوت در روش  توان مي

 .ارتباط داد ها پژوهشدر اين  شده استفادههاي  ايستگاه
از  گيري بهرهگايگر و -استفاده از روش كوپن

بسيار بيشتر و با پراكنش تقريباً منظم در هاي  ايستگاه
آمده  دست هب نقشة اقليميسبب شده است تا سطح كشور 

جزئيات بيشتري از مناطق اقليمي كشور در اين پژوهش 
از  )1387(كاوياني  اگرچه مسعوديان و. ارائه دهد
ايران  نقشة اقليميبسيار زيادي براي تهيه هاي  ايستگاه

 ةشده به وسيل ارائهاند ولي مناطق اقليمي  كردهاستفاده 
در مناطق بياباني و  ويژه به، در برخي نقاط كشورها  آن
هايي با  تفاوتبياباني بخش مركزي و شرقي ايران  نيمه

نقشة  .پژوهش دارد آمده در اين دست هب نقشة اقليمي
گروه اگرچه ) 1387(مسعوديان و كاوياني  اقليمي

غربي و شمالي كشور را كه از تراكم مناطق اقليمي 
كرده شناسايي درستي  به ،ايستگاهي خوبي برخوردارند

ولي در شناسايي مناطق اقليمي بخش مركزي و  است
با توجه به شكل . شرقي كشور دقت الزم را نداشته است

در  (BWk)كه اقليم بياباني سرد  رسد ميج به نظر - 1
به سوي مناطق  اي ناباورانهبخش مركزي ايران به شكل 

و اقليم بياباني گرم  تاخته پيشداخلي ايران مركزي 
(BWh) كاهش قلمرو اقليم بياباني . را پس رانده است

در ايران  (BWk)به سود اقليم بياباني سرد (BWh)گرم
به  (Csa)اقليم معتدل مرطوب دادن  نسبتو نيز مركزي 

دور از واقعيت جنوب شرق كشور در اين نقشه  ةمنطق
آمده در اين  دست هب اقليمي بندي طبقهخواني  هم .است

 بندي طبقه ةنقش با) 7و شكل  ب- 5شكل (پژوهش 
كه با استفاده از  )2006(كوتك و همكاران اقليمي 

ه ب GPCC و بارش CRUدماي  ةشد بندي شبكه هاي داده
 بندي طبقه .كند مييد أيرا ت آناعتبار  ،ستا دست آمده

 از همچنين پژوهش اين در آمده دست بهاقليمي 
) 2013( چن و چن اقليمي بندي طبقه با بسياري خواني هم

 ةشد بندي شبكه هاي دادهبا استفاده از است كه  برخوردار
 .دست آمده استه ب (Delaware)دانشگاه دالور 

آمده در اين  دست  هب نقشة اقليميخواني بسيار زياد  هم
 كه) 2013(رحيمي و همكاران  اقليمينقشة پژوهش با 

دست آمده است ه شده ب اصالحبر اساس روش دمارتون 
يد أيتاين پژوهش را بيش از پيش  نقشة اقليمياعتبار نيز 
نقشة موجود بين  هاي ناهماهنگيرو،  از اين .كند مي

و آنچه در اين ) 1387(مسعوديان و كاوياني  اقليمي
خطاي  ةتواند نتيج مي ،دست آمده استه پژوهش ب
اسفزاري باشد كه به  ةشد بندي شبكه هاي دادهدرونيابي 

نقشة  ةتهيبراي ) 1387(مسعوديان و كاوياني  ةوسيل
  .است شدهكوپن استفاده  اقليمي
اقليمي كشور براي  بندي منطقه هاي نقشه مقايسة
مناطق بسياري از نشان داد كه اقليم مختلف  هاي دوره

مناطق  جايي جابهكشور در معرض تغيير است و احتمال 
متفاوت اقليمي در مناطق مرزي بين دو گروه اقليمي 

كه از ابتداي  دهد مياين بررسي نشان  .بسيار بيشتر است
بيستم ميالدي تا پايان آن پيوسته بر تعداد نقاطي از  ةسد

به  ؛افزوده شده است ،كه اقليم آن تغيير كردهكشور 
تغييرات اقليمي در كشور در  ترين گستردهطوري كه 

نشان همچنين نتايج . روي داده است 2014-1990 ةدور
شده در مناطق مرزي  ديدهكه بيشتر تغييرات دهد  مي

 ةدهند نشاناقليمي روي داده است كه  هاي گروه
ناطق است و نيز بسياري ناپايداربودن گروه اقليمي اين م

شدت به  بهويژه شمال غرب ايران  بهاز نقاط كشور 
كه با  دهد مياين مسئله نشان  .دنشدن گرايش دار بياباني

گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي  ةمسئلتوجه به وجود 
زمين مشاهده ة كرآن در نقاط مختلف  هاي نشانهكه 
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پايدار نيز مناطق اقليمي كشور  ةگستر، قلمرو و شود مي
 يرو ضرور از اين. كند مي نيست و در گذر زمان تغيير

بار  سال يك 10اقليمي كشور هر  بندي منطقهاست تا 
مناطق اقليمي كشور در  جايي جابهروزرساني شود تا  به

در شده دايجاتغييرات و  شودپايش ، اثر تغييرات اقليمي
و مورد توجه كشور  اي منطقهمحيطي و  هاي ريزي برنامه

 .قرار گيرداستفاده 

 

  گيري نتيجه. 5
 155 ةماهاندر اين پژوهش از ميانگين بارش و دماي 

آماري  ةسال وپنج بيست ةايستگاه همديدي كشور در دور
اقليمي ايران به  بندي طبقه ةنقش ةبراي تهي 2014تا  1990

 ةشد گماندك آمار . گايگر استفاده شد-روش كوپن
 ةفاصلبا استفاده از روش درونيابي كمترين  ها ايستگاه

سپس مقدار بارش و . وزني برآورد و جايگزين شد
مختلف سال با استفاد از روش درونيابي هاي  دماي ماه

 1/0 ةفاصلاي از نقاط با  كريجينگ معمولي براي شبكه
درونيابي و گروه اقليمي هريك از  ،جغرافيايي ةدرج

به همچنين . تعيين شد گايگر-نقاط شبكه به روش كوپن
مناطق اقليمي كشور در اثر  جايي جابهمنظور بررسي 
با استفاده از  ،گذشتههاي   داده در دهه رختغييرات اقليمي 

واحد تحقيقات  ةماهاندماي  ةشد بندي شبكههاي   داده
 ةماهانو بارش  (CRU)اقليمي دانشگاه ايست آنجليا 

 نقشة اقليمي (GPCC)ي بارش جهاني شناس اقليم مركز 
 ةدور پنجبراي  گايگر-ايران به روش كوپن

-1951، 1950-1926، 1925-1901 ةسال وپنج بيست
و با يكديگر تهيه  2014-1990و  1976-2000 ،1975

اقليمي ايران  بندي منطقهنتيجه نشان داد كه  .ندمقايسه شد
 هاي دادهگايگر كه با استفاده از -به روش كوپن

در  ،دست آمده استه كشور بهمديدي هاي  ايستگاه
 ةوسيلتر به  اقليمي موجود كه پيش يها نقشهمقايسه با 

و مسعوديان و كاوياني ) 1339(، عدل )1334(گنجي 
جزئيات بيشتري از مناطق اقليمي  ،اند شدهتهيه ) 1387(

همچنين اين پژوهش  نقشة اقليمي. دهد ميدست ه ب ايران
و ) 2006(اقليمي كوتك و همكاران  بندي طبقه ةنقش با

كه با  دارد زياديخواني بسيار  هم) 2013(چن و چن 

مناطق  ،دما و بارش ةشد بندي شبكه هاي دادهاستفاده از 
. گايگر تعيين كردند-به روش كوپنرا  زمين ةكراقليمي 

 31گروه از  9اين پژوهش نشان داد كه  نقشة اقليمي
 ةگسترگايگر در -كوپن بندي طبقهگروه اقليمي روش 

 نقشة اقليمي ةمقايساما . زمين وجود دارد ايران
اقليمي  هاي نقشهآمده در اين پژوهش با  دست هب

، 1950-1926، 1925-1901 ةسال وپنج بيست هاي  دوره
 نشان داد كه 2014- 1990و  1976-2000 ،1951-1975

 11اقليمي موجود در ايران  هاي گروهدر گذشته تعداد 
 هاي دههمورد بوده است كه بر اثر تغييرات اقليمي 

و جاي  اند شدهناپديد  ها گروهگذشته دو مورد از اين 
 جايي جابهاين  .اند دادهاقليمي ديگر  هاي گروهخود را به 

اقليمي روي  هاي گروهاقليمي بيشتر در مناطق مرزي بين 
 هاي گروهمناطق مرزي تغييرات دما در  زيرا ،داده است

گروه يك از را اقليم آن نقاط  تواند ميآساني  به اقليمي
اين بررسي نشان  ةنتيج .جا كند هبه گروه ديگر جاب

مختلف اقليم برفي بيشترين هاي    كه گروه دهد مي
و بخش زيادي  اند داشتهگذشته هاي  روي را در سال پس

پيش از اين از اقليم برفي از مناطق كوهستاني كشور كه 
امروزه جاي خود را به اقليم معتدل با  ،برخوردار بودند

اين بررسي همچنين نشان  ةنتيج. اند دادهگرم هاي  تابستان
 ةگستراز  ،داد كه در مناطق مركزي و شرقي كشور

شدت  بهگرم اقليم بياباني به سود مناطق بياباني سرد 
 ،آيد مياما آنچه بيش از همه به چشم . استكاسته شده 

بياباني سرد به سوي مناطق كوهستاني   هنيم ةمنطقگسترش 
اقليم برفي  دارايايران است كه پيش از اين  غربي شمال

اقليم  ةگستردروي  رو، پس از اين .ستيا معتدل بوده ا
كشور و  غربي شمال ةمنطقبرفي و معتدل در 

تغييرات  ةنتيج ،بياباني سرد نيمهشدن آن با اقليم  جايگزين
گذشته روي داده و  هاي دههشديد اقليمي است كه در 

 بخش از كشوردر اين  ياقليممناطق  جايي جابهباعث 
 غرب شمالدر اقليمي  مناطق جايي جابه .شده است

 تواند ميشدن  بيابانيبه سوي  اين منطقهكشور و گرايش 
 ةدرياچپياپي در اين منطقه و مرگ  هاي خشكسالي

اين بررسي  ةنتيج .را توجيه كنددر دهه گذشته اروميه 
كه اقليم برخي از مناطق كشور  دهد مينشان همچنين 
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اقليمي پايدار  هاي گروهويژه در مناطق مرزي بين  به
اين  تواند مينيست و گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي 

 شود كه يادآوري ميالبته  ؛ناپايداري را شدت بخشد
 شده ايراني استفادههاي  تعداد و تراكم فضايي ايستگاه

در اين  شده استفادهة شد بندي شبكههاي   داده ةتهيبراي 
ها يكسان نبوده است كه اين خود  سال ةهمپژوهش در 

 ةسدابتدايي هاي   دورهدر  ها دادهاين تواند از كيفيت  مي
كمتري ايراني هاي  بيستم كه در آن از تعداد ايستگاه

بندي  منطقهبكاهد و در نتيجه كيفيت  ،استفاده شده است
با توجه  ،رو اين از .دهد نيز كاهشرا ها  اين دوره اقليمي

گرمايش جهاني و تغييرات  ةپديدبه وجود انكارناپذير 
با اقليمي كشور  بندي منطقهضروري است تا اقليمي 

هاي  متراكم از ايستگاه ةشبكيك هاي   استفاده از داده
روزرساني شود تا  بهبار  سال يك 10هر زميني 

مناطق اقليمي كشور در اثر تغييرات اقليمي  جايي جابه
 هاي ريزي برنامهو تغييرات ايجادشده در  شودپايش 

كشور مورد توجه و استفاده قرار  اي منطقهمحيطي و 
  .گيرد

  

  يگزار سپاس
طرح تحقيقاتي هاي  اين پژوهش بخشي از دستاورد

بندي اقليمي ايران بر اساس تغييرات زماني و  منطقه«
چندمتغييره هاي  گيري از روش بهرهمكاني بارش و دما و 

 ةپژوهشكداست كه در  »)2-29-29-87-22با كد (
حفاظت خاك و آبخيزداري كشور به انجام رسيده 

اين هاي   از سازمان هواشناسي كشور نيز كه داده. است
گزاري  انه سپاسصميم ،اند كردهمين أتپژوهش را 

  .شود مي
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Summary 
Climate classification has a long history dating back to the ancient Greek scientists and 
philosophers, but the first quantitative classification of world climates was presented by the 
German scientist Wladimir Köppen (1846–1940) in 1900 (Kottek et al, 2006). Being trained as 
a plant physiologist and realizing that plants are indicators for many climatic elements; Köppen 
(1900) established a climate classification system which uses monthly temperature and 
precipitation to define boundaries of different climate types around the world, i.e., linking 
climate and natural vegetation. This system has been further developed (e.g. Köppen and 
Geiger, 1930; Stern et al., 2000) and widely used by geographers and climatologists around the 
world. Although there have been many efforts to find alternative ways to classify the climate, 
the Köppen system remains one of the most widely used climate classification systems. In this 
research, monthly precipitation and temperature of 155 Iranian synoptic weather stations with 
relatively regular distribution over the country were used to provide an updated map of climate 
classification for Iran which is one of the largest countries with diverse climates in the world. 
Missing values of the used data were estimated and replaced using inverse distance weighed 
method. Monthly averages of precipitation and temperature for the considered time period 
(1990-2014) were then interpolated at a network of grids with 0.1 spatial resolutions using 
ordinary Kriging method. Subsequently, the climate types of the used stations as well as of the 
predefined grid points were determined using Köppen-Geiger classification method (Kottek et 
al, 2006; Chen and Chen, 2013). Additionally, following Rubel and Kottek (2010), monthly 
mean temperature of the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia and 
monthly total precipitation of the Global Precipitation Climatology Centre (GPCC), both 
covering 1901-2014 time period and having 0.5 spatial resolution were used for computing 
Köppen-Geiger climate classification for different time sections of present time, in order to 
examine if the Iranian climate types have experienced any shift due to global climate change. 
Based on the observational data for 1990-2014 time section Iran composes of 9 climate types 
out of 31 possible Köppen-Geiger climate types. Most parts of central, eastern and southern 
Iran is characterized with BWh and BWk climate types. The coastal areas of the Caspian Sea 
and most parts of mountainous areas of Zagros and Alborz in west and north of Iran have 
moderate climate type (Csa). However, the eastern slope of Zagros and southern slope of 
Alborz that are connected to the central arid and semi-arid climate of central Iran are 
distinguished with BSk climate. The southern parts of Zagros region is mostly dominated by 
BSh climate. Dsa and Dsb climate types are found in some parts of mountainous areas of 
Zagros and Alborz, while Csb and Cfa are the localized climate types that can be found in 
coastal areas of the Caspian Sea. Using CRU and GPCC datasets for 1951-2000 time section 
the same climate types were found for Iran although the sources of the data and its spatial and 
temporal resolution differs from that of observational data. The identified climate types in this 
study using observational data are in agreement with those of Kottek et al. (2006) and Chen 
and Chen (2013) for Iran. The identified climate types for different time sections of 1901-1925, 
1926-1950, 1951-1975, 1976-2000 and 1990-2014 revealed that some Iranian climate types 
were not stable during these five time periods. Comparison of climate classification using 
observational data for 1990-2014 with those of gridded datasets for 1901-1925, 1926-1950, 
1951-1975, 1976-2000 and 1990-2014 revealed that Dfa and Dfb climate types have 
disappeared from Iran in the map of 1990-2014 climate classification, suggesting that the 
number of Iranian climate types have decreased from 11 to 9 in most recent years. It was found 
that the area of BWk climate in central-eastern Iran is continuously retreated by time and it 
replaced by BWh climate. The Ds climate types were found to be very vulnerable to change 
and shift. It was also found that the Dsb climate type tends to shift into Dsa climate types in 
recent years. Most importantly, it was observed that the Ds climate types in western Iran tend 
to be replaced by Csa climate type. However, the obvious shift from Ds or Csa climate types 
into BSk climate type is observed in northwestern Iran. This result indicates a rapid and 
widespread desertification in northwestern Iran due to global climate change.  
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