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برای  MIROCمقایسه آن با خروجی مدل  و 1975ایران در سال  اقلیمی کوپن در بندیطبقهبررسی 

 تغییر اقلیم(بر مساله  تأکیدبا ) A2 و A1Bوی تحت سناری 2100و  2080، 2050، 2030های سال

 
 ، دانشگاه زنجان، زنجان، ایراناقلیم شناسیدانشیار -1سید حسین میرموسوی

 دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ،شناسیوهواآبدانشجوی دکتری  -حدیث کیانی
 

 2/9/1395تاریخ تصویب:               9/4/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

ناصر عبلندمدت است. تنوع  آمار اساس بر مشخص كانم يك غالب هواي شرايط از كلي وضعيتي اقليم،

افزايش شود. هاي متنوع و متفاوت مياقليم گيريشكلبوده و باعث  مؤثراقليمي در تعيين اقليم يك ناحيه 

ي كره ي بسياري براآن تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني پيامدها به دنبالاي و انتشار گازهاي گلخانه

 ا قراراين پيامدها، بخصوص براي مناطقي كه در كمربند گرم و خشك دني لهازجمزمين داشته است. 

وپن اقليمي ك بنديطبقهاين مطالعه  . دراست خشكنيمه، افزايش سطح پوشش اقليم خشك و اندگرفته

براي  MIROC اقيانوسي-جويمدل  حاصل از خروجي بنديطبقهبا  1975ايران در سال براي كشور 

 IPCCارم در گزارش چه كه ،A2و  A1Bسناريوي  2، تحت 2100و  2080، 2050، 2030هاي سال

نده كه نماي Bقليم گروه احاصل از خروجي مدل روند رو به رشد  هايبنديطبقه، مقايسه شده است. آمده

كه  طورهماندهند. و كاهش تنوع اقليمي را نشان مي استكوپن  بنديطبقهدر  خشكنيمهاقليم خشك و 

هاي آتي، افزايش اقليم اين نوع اقليم طي سال شود و بر اساس وسعت تحت پوششمالحظه مي هاهنقشدر 

Bwh  ايگونهبهاين افزايش  قابل مشاهده است. وضوحبهدهد، گرم و خشك را نشان مي وهوايآبكه 

دو  هر اين اقليم بر اساس درصد مساحت كشور توسط 95، شاهد پوشش بيش از 2100است كه در سال 

م سرد ( و اقليCسناريو هستيم. همچنين وسعت و تنوع مناطق تحت پوشش اقليم معتدل )اقليم گروه 

 در كشور به كمتر از يك درصد مساحت كشور خواهد رسيد. ( D)اقليم گروه 

 .MIROCجهاني، مدل  بندي اقليمي، گرمايشتغيير اقليم، طبقه :هایدواژهکل
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 . مقدمه1

منتظاري و  )اسات   بلندمادت  آماار  اساس بر مشخص مكان يك غالب هواي شرايط از كلي وضعيتي اقليم،

متناوع   هااي اقليم گيريشكلبوده و باعث  مؤثر( تنوع عناصر اقليمي در تعيين اقليم يك ناحيه 77 :1391 ،باي

 ايها در مكاان  يوهاواي آب شاده  ثبت هايويژگي ( مقايسه 76 :1391 ،شود )دزفولي و كاكاوندو متفاوت مي

اي دار مكااني  هار  چنانكاه  اسات.  ساياره  ناي سطح در چشمگير هاياختالف وجود دهنده نشان زمين مختلف

از  كاه  سات ا مهماي  بسايار  موضاوعات  جاز   وهواآب درنهايت و هوا است. شناخت فردمنحصربه هايويژگي

 هايويژگي شناخت است. يافته خاصي نيز اهميت امروز بشر زندگي در و بوده انسان توجه مورد دور هايزمان

فاا نماياد   اي ايعماده  شنقا  سرزمين آمايش و ريزيبرنامه امر در تواندمي وهواآب بخصوص منطقه، هر طبيعي

 (.70 :1389 آرا،دلو  طاووسي)

اطق مختلف از لحاظ اقليمي ضاروري باه   شناسايي من منظوربهاقليمي  بنديپهنهاين امر، حصول  منظوربه 

 منااطق  يوهاواي آب بنادي گاروه  و يعني ساازماندهي  اقليمي بنديپهنه جغرافيدان يك ز ديدگاهرسد. انظر مي

( از سوي ديگر 1381 ،انهمكار مهدويان و) باشد. داشته مشابهي يوهوايآب خصوصيات منطقه هر كهنحويبه

داشته اسات   بالدن به را ماقلي تغيير و جهاني گرمايش و اثرات مربوط به آن، ايگلخانه گازهاي افزون روز توليد

   .(548 :1392 ،)صالح پورجم و همكاران

ياا   هاا دهقابل بازگشات شارايط جاوي كاه در طاول       غير و بلندمدتاز تغييرات  عبارت استاقليم  تغيير

 1901اكي از آن است كه از ساال  ح. اطالعات ثبت شده افتدمييك منطقه اتفاق  وهوايآبها سال در ميليون

افازايش يافتاه    گاراد ساانتي درجاه   89/0ود ها به طور متوسط حاد دماي سطح زمين و اقيانوس 2012تا سال 

ختلف جهاان و  مسئله، تغيير در اقليم مناطق م اين به(. با توجه 145، 1393 ،است. )طائي سميرمي و همكاران

ليال گساتردگي در   باه د  اياران  كشوراقليمي موجود مورد انتظار خواهد بود.  هايبنديپهنهجابجايي مرزهاي 

هاي جغرافيايي مختلف و وجود شرايط محلي متفاوت در نواحي مختلاف، از تناوع اقليماي برخاوردار     عرض

اين كشور مطرح ساخته است. از سوي ديگر با توجه باه  بندي اقليمي را در بوده و همين موضوع اهميت پهنه

تغييار اقلايم    ومسئله گرمايش جهااني   تأثيراين كشور تحت  ن،ايران در كمربند گرم و خشك جهاقرارگيري 

احتماالي   هااي جابجاايي كشور و همچنين بررسي  اين اقليميقرار گرفته است. بنابراين بررسي شرايط جديد 

 اقليمي موجود، ضروري خواهد بود. هايبنديپهنهمرزهاي 

اسات كاه چنادان ماورد      ايهاي موضاوع تاازه  بنديپهنهتغيير اقليم بر جابجايي مرزهاي  تأثيراتاگرچه  

بخصاوص   هاايي بررسي ايران وبررسي قرار نگرفته است اما در رابطه با موضوع مورد مطالعه در سطح جهان 



 61                                    ...1975ايران در سال بررسي طبقه بندي اقليمي كوپن در                             ششم  سال   

اي ( در مطالعاه 2014و همكاارانش )  1: بلادا ازجملهاقليمي صورت گرفته  هايبنديطبقهتغيير اقليم و  زمينهدر 

 وهاوا آباز روش  كاوپن و تروارتاا باا توجاه باه تغييارات        اقليماي جهاان باا اساتفاده     بنديطبقهبه بازبيني 

دهاد. همچناين باا اساتفاده از ياك ناوع       ها نشان ماي اين بررسي تغييراتي را در بعضي از زيرگروه.اندپرداخته

اي پرداختاه  اقليمي به ارزيابي اثرات تغيير اقليم در اروپا بر اساس مجموعه نه مادل اقليماي منطقاه    بنديطبقه

 هااي رودخاناه ، تغييار اقلايم  بيني اثارات  پيش منظوربه(. در استراليا 2007 ،و همكاران 2ت )دي كاستروشده اس

آيناده در اناواع    (. همچناين تغييارات  2006 ،و همكااران  3اند )واين ارساكين شده بنديطبقهمناطق گرمسيري 

و همكااران،   4كروسابي ) كاوپن باراي اساتراليا ماورد بررساي قرارگرفتاه اسات        بنديطبقههاي تحت وهواآب

و  5اقليمي كوپن مشخص شده اسات )بياك   بنديطبقهاي ديگر تغييرات اقليمي با استفاده از در مطالعه .(2012

كوپن، ميزان تغيير و دگرگوني اقليماي در جهاان طاي دوره زمااني      بنديطبقه(. با استفاده از 2005 ،همكاران

تغييار   تاأثير همچناين   .(69 :2013 ،7و ويتنگ چان  6انگ چنمورد بررسي قرار گرفته است )دلي 1901 -2010

در مركز مكزيك مطالعه شده است  خشكنيمهايران و ميزان آب قابل دسترس در مناطق اقليم بر منابع آب در 

(. ارزيابي آسيب پذيري ناشي از تغييار اقلايم   1 :2014 ،شكوهي و همكاران ؛81 :2015 ،9و هيسكوک8پانتوجا )

 (.  62 :2015 ،و همكاران 10اين موضوع انجام شده است )كي سي مطالعاتي است كه در رابطه با ازجملهنيز 

اياران باا اساتفاده از داده    بنادي اقليماي كال   اقليمي استان اردبيل، قزوين، ناحيه خازري و طبقاه   بنديپهنه

 ؛76: 1391 ،و كاكاوناد زفاولي  د ؛70 :1389است )طاووسي و دل آرا، هاي سينوپتيك انجام گرفتهايستگاههاي

ساتفاده از  ا( . تغييرات برخي متغيرهااي اقليماي باا    57 :1378 ،حيدري و عليجاني؛ 77 :1391 ،منتظري و باي

تحات اثار    2011 -2030هاي دهه تحت سناريوهاي مختلف و خشكسالي LARS-WGمدل ريز مقياس نمايي 

بيني شاده اسات )طاائي ساميرمي و همكااران       شبراي حوزه آبخيز اسكندري، استان اصفهان( پي)تغيير اقليم 

تغييار اقلايم و    تاأثير ن اقليماي تحات   بندي منااطق همگا  (. طبقه157 :1394 ،بحري و همكاران ؛145: 1394

تابشا  باراي    -اقليماي  بنديطبقهكنيك گشتاور خطي و اي با استفاده از تانتشار گازهاي گلخانه سناريوهاي

 (  1378 ،و كارشناس جعفرپور ؛58 :1391 ،محمدي و ملكي نژادپور)ايران انجام شده است كشور 
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مساائل مهام و    ازجملاه هاي مختلف، تغييرات اقليمي و تاثيرات آن بر زمينه شودميكه مالحظه  طورهمان

حياتي است كه توجه جامعه علمي را در سراسر جهان به خود معطوف داشته است و تالشاي روز افازون در   

بيني آينده حيات كره زمين باا توجاه باه تغييارات اقليماي در      تر اين تاثيرات و پيشجهت شناخت هرچه بيش

اقليمي و جابه جاايي احتماالي آنهاا،     هايبنديطبقهتغييرات اقليمي بر مرزهاي  تأثيرجريان است. با توجه به 

آيناده، تحات    سه آن باا اقليمي كوپن در گذشته و مقاي بنديطبقهايران بر اساس اين مطالعه به بررسي اقليم در

 تغييرات اقليمي پرداخته شده است . تأثير

 ها مواد و روش. 2

 ArcGisه از نارم افازار   ايران، كاه باا اساتفاد   كوپن براي كشور بنديطبقهمربوط به  هايدادهاين مطالعه در

-ي شبيه سازي شده با استفاده از مدل جاوي هايه عنوان سال پايه و داده 1975اند، سال بصورت نقشه درآمده

، A2وA1B است، تحت دو ساناريوي ارائه شده IPCC( AR4)كه در گزارش چهارم  MIROC-Hاقيانوسي 

در  MIROC-Hاست. مشخصاات مادل   مورد استفاده قرار گرفته 2100و  2080، 2050، 2030هاي براي سال

 آمده است. 1جدول 
 

 AR4گزارش  در MIROC-Hمشخصات مدل  1جدول 

 نام مدل قدرت تفکیک جوی قدرت تفکیک اقیانوسی سناریوهای شبیه سازی

A1B, A2 0.2° x 0.3° 1.1° x 1.1° MIROC-H 

 

جاو   -، موسساه تحقيقاات اقياانوس   (NIES)اين مدل با همكاري موسسه ملي مطالعات زيست محيطاي  

CCSR) (بيني اقليم در قرن بيسات و  اپن براي پيشزميني ژ -دانشگاه توكيو و آژان  علوم و فناوري دريايي

هاايي چاون   باال طراحي شاده اسات. بطوريكاه در مقايساه باا مادل       نسبتاًيكم، با پيچيدگي و قدرت تفكيك 

3HadCM 3.75°)با قدرت تفكيك جويx   °2.5   1.25°و اقيانوسايx  °1.25(     از قادرت تفكياك بااالتري

 باشد.  برخوردار مي

بااد شامالي و شارقي و فشاار ساطحي و       مؤلفاه ه جوي در اين مدل شامل: دما، متغيرهاي پيش بيني كنند

متغيرهاي پيش بيني كننده اقيانوسي شامل: سرعت باد مداري و نصف النهاري، دما، شوري و ارتفااع از ساطح   

(. (http://www.ipcc-data.org/ar4/model-NIES-MIROC3_2-HI-change.html باشاانددريااا مااي

ارائاه شاده اسات.     2استفاده شده در اين مدل  به شاكل مختصار در جادول     اطالعات مربوط به سناريوهاي

-http://www.ipccالكترونيكاي قابال دريافات از آدرس    A1Bو  A2مربوط به سناريوهاي انتشار  يهاداده

data.org/sim/gcm_monthly/SRES_AR4/index.html باشند.  مي 

http://www.ipcc-data.org/ar4/model-NIES-MIROC3_2-HI-change.html)).%20اطلاعات%20مربوط%20به%20سناریوهای
http://www.ipcc-data.org/ar4/model-NIES-MIROC3_2-HI-change.html)).%20اطلاعات%20مربوط%20به%20سناریوهای
http://www.ipcc-data.org/ar4/model-NIES-MIROC3_2-HI-change.html)).%20اطلاعات%20مربوط%20به%20سناریوهای
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 A2و  A1مشخصات مربوط به سناریوهای انتشار  2جدول 
 

 A2سناریوی  A1Bسناریوی 

 دنیای همگرا )جهانی سازی(

 رشد اقتصادي سريع

(A1T ،A1FI و A1B ) 

درجه( 6.4تا  1.4افزايش دما )  

 منطقه محوری() دنیای واگرا

 توسعه اقتصادي منطقه محور

درجه( 5.4تا  2افزايش دما )  

  

 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf  منبع:
 

 

اين پژوهش بر بررسي  رسد، اما به دليل تاكيدمي اگرچه معيار كوپن براي تقسيم بندي اقليمي ساده به نظر

اقليماي كاوپن    بنادي طبقاه اقليماي،   هايبنديطبقهآن بر جابه جايي مرزهاي  يرتأثايران و تغييرات اقليمي در 

 اين مسئله را به خوبي نشان دهد. تواندمي

حدهاي متمايز پوشش گيااهي،  ، بر اساس دما و بارش ماهانه و ساالنه و با توجه به وا1918كوپن در سال 

 هاي اصلي زير است:روي زمين را به چندين واحد اقليمي تقسيم كرد كه شامل گروه

 اي و بدون زمستانحاره وهوايآب: با Aگروه اقليمي 

 با كمبود بارش خشكنيمهخشك و  وهوايآب: با Bگروه اقليمي 

 معتدل و زمستان ماليم  وهوايآب: با Cگروه اقليمي 

 سرد يهازمستانسرو و  وهوايآب: با Dه اقليمي گرو

 (.  346:1371 ،عليجاني و كاوياني)قطبي و بدون تابستان  وهوايآب: با Eگروه اقليمي 

 بحث و نتایج. 3

 خشاك نيمه)خشك و  Bگروه اوليه  3شامل  1975ايران در سال اين تقسيم بندي، اقليم كشوربر اساس

سرد با زمستان سرد، دماي سردترين ماه سال كمتر از ) Dزمستان ماليم ( و  معتدل با)C  ,با كمبود بارش (

شاود،  مالحظاه ماي   1اين سه گروه بوده است. همامطور كه در شكل هايدرجه است ( و زير مجموعه -3

كاه  Bwh (T≥18˚c  ). اقلايم  اناد دادهبيشترين ميزان وسعت كشاور را باه خاود اختصااص      Bاقليم گروه 

و شاامل   )2km 641043.7باشد، بيشاترين وساعت كشاور را در بار دارد )    م گرم و خشك مينماينده اقلي

 40باشاد كاه حادود    ايران مركزي، جنوب، جنوب شرق و جنوب غارب كشاور ماي    هاي وسيعي ازبخش

و سرد است، با وسعتي شاامل   خشكنيمهكه بيانگر اقليم  Bskدرصد مساحت كشور است. همچنين اقليم 

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf
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اقليم خشاك و سارد( باا    ) Bwkشرقي زاگرس و البرز و اقليم  يهادامنهناطق شمال شرق، درصد در م 22

هايي از شرق و جنوب ايران مركزي و بخشايدرصد مساحت كشور در مناطق حاشيه 4/15وسعتي معادل 

ايناده  كه نم Csaكه بيشتر شاهد زير گروه  Cاند. اقليم معتدل گروه هاي بعدي قرار گرفتهشرق، در جايگاه

درصاد مسااحت كشاور، منااطقي از شامال،       6اي است، در كشور هستيم، با وسعتي حادود  اقليم مديترانه

، در Dسارد گاروه    هاييماقلهاي غربي زاگرس را در بر گرفته است. همچنين غرب، غرب و كوهپايهشمال

د مسااحت  درصا  12خورناد كاه وساعتي معاادل     مناطق كوهستاني غرب و شمال غرب كشور به چشم مي

 آماده   3هااي اقليماي مختلاف در جادول     اند. وسعت و درصد مساحت مربوط به گاروه كشور را پوشانده

 است. 
 

 

 
 

 

 1975ایران بر اساس تقسیم بندی اقلیمی کوپن در سال نقشه اقلیمی 1شکل 
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 1975کوپن در سال  بندیطبقهران و مساحت و درصد آنها بر اساس های اقلیمی کشور ایانواع گروه  3جدول 

 وسعت به درصد وسعت به کیلو متر مربع گروه اقلیمی

Bwk 252287 15.49866 

Bwh 641043.7 39.38101 

Bsk 362448.8 22.26619 

Bsh 83479.68 5.128378 

Cfa 3420.774 0.210147 

Csa 92607.88 5.689147 

Csb 651.8185 0.040043 

Dfa 651.8185 0.040043 

Dfb 6652.383 0.408673 

Dsa 122045.2 7.497561 

Dsb 62302.19 3.827388 

Dsc 208.7084 0.012822 

 آیندههایبرای سال  MIROC ایران بر اساس مدلبررسی تقسیم بندی اقلیمی کوپن در

هااي  با توجه به بحث تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني كه كره زمين شاهد اثرات و پيامدهاي آن در سال

بيني شارايط اقليماي كاره زماين باراي      هاي بسياري سعي در بازسازي و پيشها و روشبوده است، مدل اخير

بسياري هستند تا آينده زمين را  هاييكاستو  هاضعفها هنوز داراي اين مدلهاي آينده داشته ند. اگرچه سال

بيني و شناخت اقليم آينده كاره  راي  پيشبيني نمايند، اما نقاط قوت بسياري نيز دارند كه آنها را ببا دقت پيش

باه منزلا     1اقياانوس  –هاي گاردش كلاي جاو    سازد. استفاده از خروجي مدلقابل اعتماد مي يحدودزمين تا 

هااي  گونااگوني از مادل   يهاا نساخه معتبرترين ابزار در تحقيقات تغيير اقليم، در حال افزايش است. تااكنون  

(AOGCMعرضه شده است كه از آن ج )چهاارمين گازارش ارزياابي هيئات باين       يهاا مدلتوان به مله مي

اين قسمت از مطالعه تقسيم بندي اقليمي كاوپن  اشاره كرد. در  4AR)2007 (تحت عنوان  2المللي تغيير اقليم

و  2080، 2050، 2030هااي  است، باراي ساال   IPCCاز گزارش چهارم  MIROC ايران كه خروجي مدلدر 

 آورده شده است.   A2و  A1Bسناريوي  2تحت  2100

 MIROC حاصل از تقسیم بندی اقلیمی کوپن بر اساس مدل نتایج

ساه   باراي هاردو ساناريو، وجاود     2050و  2030هااي  طاي ساال   MIROCهااي حاصال از مادل    نقشه

اين امار در حاليسات كاه    ( .3شكل )دهند باشند، نشان ميمي Cو  B ،Dبندي اوليه اقليمي را كه شامل تقسيم

با كمباود باارش( حاصال شاده      خشكنيمهخشك و )  Bتغييراتي در ميزان وسعت مناطق داراي اقليم گروه 

گرم و خشك كه بيشاترين وساعت را در ساطح كشاور در      وهوايآببا   Bwhاست، بطوريكه گروه اقليمي 

                                                           
1 AOGCMs  Model 

2 IPCC 
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درصدي بار   8و افزايش  A1Bدرصدي بر اساس سناريوي  9شاهد افزايش  2030داشت، در سال  1975سال 

درصاد و   A1B ،13اين اقليم، تحت ساناريوي  نيز سطح زير پوشش 2050بوده است. در A2اساس سناريوي 

افازايش    يبااً تقرنياز   Bهاي اقلايم  دهد. در ساير زير گروهدرصد افزايش را نشان مي A2 ،11تحت سناريوي 

درصدي وساعت و كااهش تناوع     1، نكته قابل توجه كاهش حدود Cه است. در گروه اقليمي وسعت رخ داد

باشاد. در ساال   براي هر دو ساناريو نسابت باه ساال پاياه ماي       2030در سال  وهواآباين نوع هايزير شاخه

تحات دو   2030نياز، در ساال    Dدرصد رسيده اسات. گاروه اقليماي     1اين كاهش وسعت به بيش از ،2050

ايان  درصادي از ميازان وساعت تحات پوشاش را دارد.      5/4و  5/5، به ترتيب كااهش  A2و  A1Bريوي سنا

تاري قابال مشااهده اسات. مقاادير ساطح پوشاش        نيز به شكل گساترده  2050كاهش سطح پوشش طي سال 

  آمده است. 4در جدول  A2و  A1Bسناريوي  2تحت  2050و  2030مختلف براي سال  هاييماقل

 
 

 A2و  A1Bتحت دو سناریو  2050و  2030برای سال  MIROCهای حاصل از مدل هنقش  3شکل 
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ایران و مساحت و درصد آنها بر اساس  در کشور  MIROCهای اقلیمی حاصل از مدل انواع گروه  4جدول 

 A2و  A1Bتحت دو سناریوی  2050و  2030کوپن در سال  بندیطبقه
 

2030 A1B-2030 A2                         2050 A1B-2050A2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تحات دو ساناريوي    2100و  2080هااي  بندي اقليمي كوپن باراي ساال  نقشه مربوط به تقسيم 4در شكل 

A1B  وA2  اي قابال مالحظاه   هااي ييجاا جابهوسال نيز شاهد اين دكوپن طي بنديطبقهآمده است. مرزهاي

مساحت تحات پوشاش اقلايم گارم و خشاك       A1Bو تحت سناريوي  2080كه در سال بوده است به طوري

 95، بيش از Bدرصد افزايش يافته است. به بياني ديگر، گروه اقليمي  18، 1975نسبت به سال ( Bwh)كشور 

نيز در كشور كااهش يافتاه و تناوع     C گروه  هاييماقلاست.  درصد مساحت كشور را به خود اختصاص داده

كاه ميازان   طوريه، باندكردهتجربه  Dهاي اقليمي آنها از بين رفته است. بيشترين ميزان كاهش وسعت را گروه

ايان   درصد رسايده اسات.   2درصد مساحت كشور به كمتر از  11، از حدود 1975وسعت آنها نسبت به سال 

( طباق  Bwh)ايان ساال اقلايم گارم و خشاك      نيز با شدت بيشتري ادامه يافته است، در 2100روند، در سال 

 67اين رقم باه  A2 درصد از مساحت كشور را در بر گرفته است و طبق سناريوي  62حدود  A1Bسناريوي 

وسعت به  گروه اقليمي

 كيلو متر مربع

وسعت به 

 درصد

Bwk 165522.5 10.18543 

Bwh 851419.9 52.39213 

Bsk 363386 22.36096 

Bsh 101703.9 6.258353 

Cfa 4479.565 0.27565 

Csa 70391.09 4.331517 

Dfa 1791.724 0.110254 

Dfb 4044.778 0.248895 

Dsa 50599.5 3.113641 

Dsb 11752.51 0.723191 

 گروه اقليمي

 

وسعت به كيلو 

 متر مربع

وسعت به 

 درصد

Bwk 174166.3 10.7216 

Bwh 833203.3 51.29163 

Bsk 364837 22.45921 

Bsh 101715.9 6.261583 

Cfa 4356.038 0.268156 

Csa 70670.93 4.350471 

Dfa 2145.253 0.132061 

Dfb 4549.032 0.280036 

Dsa 55297.75 3.404105 

Dsb 13501.52 0.831148 

گروه 

 اقليمي

وسعت به 

 كيلو متر مربع

وسعت به 

 درصد

Bwk 194411.7 11.96181 

Bwh 774782.1 47.67098 

Bsk 368619.9 22.68053 

Bsh 90465.72 5.566196 

Cfa 4362.239 0.268401 

Csa 81063.66 4.987704 

Dfa 2679.589 0.16487 

Dfb 5572.961 0.342894 

Dsa 80717.64 4.966414 

Dsb 22594.97 1.390229 

وسعت به كيلو  گروه اقليمي

 متر مربع

وسعت به 

 درصد

Bwk 198653.3 12.22175 

Bwh 764847 47.05569 

Bsk 367301.3 22.59749 

Bsh 89815.78 5.525737 

Cfa 4362.239 0.268378 

Csa 84591.19 5.204305 

Dfa 2679.589 0.164856 

Dfb 4936.743 0.303723 

Dsa 82408.32 5.070008 

Dsb 25812.51 1.588063 
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درصاد از ساطح كشاور را     5/2، مساحتي حدود A1B، تحت سناريوي Cرسد. اقليم معتدل  گروه درصد مي

ياباد. اقلايم سارد نياز در هار دو      درصد كاهش ماي  2اين رقم به كمتر از  A2دهد و در سناريوي شش ميپو

 خورد. درصد مساحت كشور به چشم مي 1سناريو در كمتر از 

 

 
 

 تحت  2100و  2080برای سال MIROCهای حاصل از مدل نقشه  4شکل 

 A2و  A1Bدو سناریو 
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ایران و مساحت و درصد آنها بر اساس  در کشور  MIROCل از مدل های اقلیمی حاصانواع گروه  5جدول 

 A2 و A1Bتحت  دو سناریوی  2100و  2080کوپن در سال  بندیطبقه

2100 2100 A1B       2080 A1B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه. 4

باا خروجاي مادل     1975اياران در ساال   اقليمي كوپن براي كشاور   نديبطبقهاين مطالعه سعي شد كه  در

هااي  ، براي ساال A2و  A1B سناريوي  2آمده است، تحت   IPCCكه در گزارش چهارم  MIROCزوجي 

حاصل از خروجي مدل روناد رو باه رشاد اقلايم      هايبنديطبقهمقايسه گردد.  2100و  2080، 2050، 2030

باشد، و كااهش تناوع اقليماي را نشاان     كوپن مي بنديطبقهدر  خشكنيمهشك و كه نماينده اقليم خ Bگروه 

(، 2005(، بياك و همكاارانش )  2014دهند. نتايج حاصل از اين مطالعه باا نتاايج كاار بلادا و همكاارانش)     مي

(، پانتوجا و هيسكوک 2007(، دي كاسترو )2013(، دليانگ چن و ويتنگ چن )2012كروسبي و همكارانش )

 ( نيز همسو است.  1392پور محمدي و ملكي نژاد ) ( و1394سميرمي و همكارانش ) (، طائي2015)

هااي  اين ناوع اقلايم طاي ساال    شود و بر اساس وسعت تحت پوششمالحظه مي هانقشهكه در  طورهمان

ايان  قابال مشااهده اسات.    وضاوح باه دهد، گرم و خشك را نشان مي وهوايآبكه  Bwhآتي، افزايش اقليم 

اين اقليم بار  درصد مساحت كشور توسط 95، شاهد پوشش بيش از 2100است كه در سال  ايگونهبهزايش اف

اياران  اي در ، كه نماينده اقليم مديترانهCاين امر در حاليست كه اقليم معتدل گروه اساس هردو سناريو هستيم.

خاورد. اقلايم   ور به چشام ماي  هاي محدودي از نواحي ساحلي شمال و شمال غرب كشاست، تنها در قسمت

شاود. بطاور كلاي    نيز شامل نواحي بسيار كم وسعتي از مناطق كوهستاني شمال غرب كشور مي Dسرد گروه 

نتايج حاصل از خروجي مدل، افزايش تدريجي وسعت تحت پوشش اقليم گرم و خشاك و كااهش وساعت    

 دهند. نشان مي 2100آينده تا سال هايايران طي سالهاي سرد و معتدل را دراقليم

گروه 

 اقليمي
وسعت به كيلو 

 متر مربع
وسعت به 

 درصد

Bwk 
141102.2 8.689166 

Bwh 
933838.4 57.50637 

Bsk 
344137.9 21.19223 

Bsh 
118600.3 7.303481 

Cfa 
4296.074 0.264555 

Csa 
51516.42 3.172414 

Dfa 
1609.059 0.099087 

Dfb 
3291.868 0.202715 

Dsa 
21286.8 1.310855 

Dsb 
4208.737 0.259177 

گروه 

 اقليمي
وسعت به 

 كيلو متر مربع
وسعت به 

 درصد

Bwk 
112057.2 6.894478 

Bwh 
1003792 61.75971 

Bsk 
328861 20.23364 

Bsh 
123626 7.606266 

Cfa 
2711.141 0.166807 

Csa 
40074.19 2.465622 

Dfa 
2151.013 0.132344 

Dfb 
1572.831 0.096771 

Dsa 
9386.949 0.577545 

Dsb 
1086.275 0.066835 

گروه 

 اقليمي
وسعت به كيلو 

 متر مربع
وسعت به 

 درصد

Bwk 78252.47 4.814159 

Bwh 1082600 66.60247 

Bsk 290128.4 17.84895 

Bsh 132947.7 8.179056 

Cfa 819.4154 0.050411 

Csa 32343.85 1.989821 

Dfa 1987.334 0.122262 

Dfb 364.3046 0.022412 

Dsa 5577.569 0.343137 

Dsb 174.4059 0.01073 
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جايي مرزهااي  توان شاهد آثار زيانبار تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني در كشور و جابهاين ترتيب ميبه 

تواناد بعناوان   اقليمي كوپن در كشور يود. نتايج حاصل از اين مطالعه با وجاود عادم قطعيات، ماي     بنديطبقه

هااي مختلفاي چاون    زيانباار آن بار روي حاوزه   هشداري براي گسترش هرچه بيشاتر اقلايم خشاك و آثاار     

كشاورزي، منابع آب و ... در كشور محسوب شود. هرچند با نگاهي به وضاعيت موجاود در كشاور و ديادن     

آب زيار زميناي و ماوارد بسايار ديگار،       يهاسفرهمواردي چون خشك شدن آب درياچه اروميه، خالي شدن 

 دا درآمده است.  توان گفت كه اين زنگ خطر به طور جدي به صمي

 کتابنامه
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