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مقدمه

پارامترهایازتابعیوداشتهوجوددرازمدتدورهیکدرکهمنطقهیکهوایوآبغالبوضعیت

.ندناممیمنطقهآناقلیمراباشدمی...وباد،تشعشعرطوبت،بارندگی،دما،نظیرهواشناسی

وآبپارامترهای)معیارهاییمجموعهصورتبهرااقلیمیطبقه بندیمی توانسادهتعریفیکدر

دارایهکرامناطقیمی توانآنهاازاستفادهباکه(...وتوپوگرافیخصوصیاتگیاهی،پوششهوایی،

.نمودتعریفداریم،خاصیپدیده هایانتظارآنهادروبودهمشترکیویژگی های

خاصدفهیکبرایمشتركخصوصیاتدارایکهرانواحیاقلیمی،طبقه بندیسیستمیکحقیقتدر

.می کندجداهمازراهستند،



روش های طبقه بندی اقلیمی

دومارتنروش-

ایوانفروش-

باراتروش-

کوپنروش-

آمبرژهنمایاقلیمروش-

آمبروترمیکمنحنیروش-



(De Martonne)اقلیمی دومارتن طبقه بندی 

Aridity)خشكیشاخصمبنایبرطبقهبندیاین index)بارندگیودماازآندرواستشدهنهادهبنا

.میشوداستفادهاقلیمنوعتعیینبرای

:دادارائهمنطقهیكاقلیمنوعتعیینجهترازیرتجربیمعادلهمارتندو

رابطه،ایندر

I:خشكیشاخص

P:میلیمترحسببرساالنهبارشمیانگین

t:سانتیگراددرجهحسببرساالنهحرارتدرجهمتوسط
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(De Martonne)اقلیمی دومارتن طبقه بندی 

:ازعبارتندكهنمودمشخصرااقلیمنوعششسیستم،ایندردومارتن

.میباشد10ازكمترخشكیشاخصاقلیمایندر:خشكاقلیم

.داردقرار20تا10بیناقلیمایندرخشكیشاخص:خشكنیمهاقلیم

.میگیردقرار24تا20بینمحدودهدرخشكیشاخصاقلیمایندر:مدیترانهایاقلیم

.میگیردقرار28تا24بینمحدودهدرخشكیشاخصاقلیمایندر:مرطوبنیمهاقلیم

.میگیردقرار35تا28بینمحدودهدرخشكیشاخصاقلیمایندر:مرطوباقلیم

.میباشد35مساوییابزرگترخشكیشاخصاقلیمایندر:مرطوببسیاراقلیم



(De Martonne)اقلیمی دومارتن طبقه بندی 

یمختلف اقلیمفیرادرگروههاروبروشكل

ران،برایكفلایفمارتنودسیستمطبقهبندی

.نشانمیدهد



ایوانف اقلیمی طبقه بندی 

ابتدانظورماینبرای.میشوداستفادهاقلیمتعیینبرایتبخیروبارندگیازطبقهبندینوعایندر

طبقهبندیضریب،اینرویازونمودهمحاسبهزیررابطةازاستفادهبارارطوبتیضریبنامبهضریبی

.میگیردانجام

:رابطهایندر

P:سانتیمتربرحسبسالیانهبارش

ΣE
m

سانتیمترحسببرساالنهتبخیرمیزان:

I:رطوبتیضریب
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ایوانف اقلیمی طبقه بندی 

جمعهمابراآنهاونمودهمحاسبهراسالماههایازیكهردرتبخیرابتداساالنه،تبخیرمحاسبةبرای

:میشوداستفادهزیررابطةازسالماههایازیكهردرتبخیرمحاسبةمنظوربه.میكنیم

:رابطهایندر

E
m

(سانتیمترحسببر)سالماههایازیكهردرتبخیرمیزان:

t:(سانتیگراددرجهحسببر)ماهانهحرارتدرجهمیانگین

RH:(درصدصورتبه)ماهانهنسبیرطوبتمتوسط
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ایوانف اقلیمی طبقه بندی 

بندیطبقهزیرشرحبهاقلیمنوع6آیدمیبدستضریباینبرایكهمقادیریحسببرIمحاسبهازپس

:شودمی



باراتاقلیمی طبقه بندی 

باستاساالنهبارندگیوسطحیرواناببارندگی،بهوابستهكهباراتاقلیمیضریبروشایندر

:شودمیمحاسبهزیررابطهازاستفاده

𝐈 =
𝐏(𝟏 − 𝐂)

𝟑𝟔𝟓 − 𝐍
−

𝑬

𝟑𝟔𝟓

I:باراتاقلیمیضریب

P:میلیمترحسببرساالنهبارندگیمتوسط

N:سالدربارانیروزهایتعدادE:میلیمترحسببرساالنهتبخیر

C:سطحیروانابضریبC =
𝑹

𝑷
R:میلیمترحسببررواناب



باراتاقلیمی طبقه بندی 

زیرجدولبهتوجهبااقلیمنوعآیدمیبدستضریباینبرایكهمقادیریحسببرIمحاسبهازپس

:شودمیتعیین

Iمحدودهتغییرات نوعاقلیم

I < -20 اقلیمبیابانی

-20 ≤ I < 0 اقلیمنیمهخشك

0 ≤ I < 7 اقلیمنیمهمرطوب

I ≥ 7 اقلیممرطوبجنگلی



کوپناقلیمی طبقه بندی 

یوسیلهبهباریننخستبرایطبقه بندیاین.استاقلیمیطبقه بندیسامانه هایپرکاربردترینازیکیكوپناقلیمیطبقهبندیسامانه

ردتغییرهااینمهمترینکهدادآندرتغییرچندینکوپنخودبعدا  وشدمطرح۱۸۸۴سالدرکوپنوالدیمیرآلمانی-روسیاقلیم شناس

رواینازوکردکتمشارطبقه بندیسیستماینتغییراتیزمینهدرکوپنباگایگررودلفآلمانیاقلیم شناسسپس.بود۱۹۳۶و۱۹۱۸سال

شاخصبهترینبومیاهانگیکهاستاصلاینیپایهبرسیستماین.می نامندگایگر-کوپناقلیمیطبقه بندیسیستمگاهیراطبقه بندیاین

وساالنهدمایینمیانگازترکیبیسیستماین.شده استمشخصآن هاگیاهیپوششنوعبامناطقاقلیمیمرزهایبنابراین.هستنداقلیم

.می باشدبارشبودنفصلیوبارشوماهانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81_%DA%AF%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4


کوپناقلیمی طبقه بندی 

:گیاهیپوششنوعتعیین

رسانتیمتبرحسببارندگیمتوسطوسانتیگراددرجهبرحسبهوادمایمتوسطبهتوجهبا



کوپناقلیمی طبقه بندی 

:اقلیمتعیین

:استزیرشرحبهاقلیماصلیگروه5

A:یمحارهایمرطوباقل

B:یمخشكاقل

C:یممعتدلاقل

D:یمسرداقل

E:قطبییماقل



کوپناقلیمی طبقه بندی 
اقلیمیاصلیهایگروه

عالمتمحدود کمی دماویژگی آب  و هواییهیاز نظر پوشش گیاویژگیآب وهوا

حاره ای
بارش و دما جهت رشد 

جنگلهای حاره ای مناسب 
است

Aنیست c°18هیچ ماهی سردتر از زمستان ندارد 

جهت رشد درختان مناسب خشک
بارش کمتر از نیاز آبی گیاهان کمبود بارش نیست 

Bدرختی است 

بارش و دما برای رشد معتدل
قرار + c°18و -3سردترین ماه بین زمستان مالیم جنگلهای خزاندار کافی است

Cدارد 

بارش و دما برای رشد سرد
Dاست –c3°سردترین ماه زیر زمستان سرد مخروطیان کافی است 

به علت سرمای زیاد،درخت قطبی
Eنیست c1۰°هیچ ماهی باالی تابستان ندارد نمی روید 



کوپناقلیمی طبقه بندی 

د ین گروه های اصلی بر حسب وجود فصل خشک یا عدم وجود آن، با حروف کوچکتری همراه می شوونهر کدام ازا

:این حروف و تفسیر آنها به صورت زیر است

f :ی که فصل خشک وجود نداشته باشدوقت

s :ی که فصل خشک منطبق بر تابستان باشدوقت

w :ی که فصل خشک منطبق بر زمستان استوقت

:ندهمچنین از یکسری حروف بزرگ ثانوی هم در این طبقه بندی استفاده می شود که به صورت زیر می باش

S :(استپی)ی نیمه بیابانی شاخص آب و هوا

W :(کویری)ی خشک شاخص آب و هوا

T :(توندرا)ی نواحی قطبی شاخص آب و هوا

F :ی همیشه یخبندانشاخص آب و هوا



طبقه بندی اقلیمی کوپن

یمیاقلیگروهها نماد یپهایاقلیمیانواعت ثانویهعالئم

مرطوبیحارهایماقل A
Af:یبارطوبتدائمایمحارهاقل

Aw:یمحارهایخشكاقل wوf

اقلیمخشك B
Bs:یمنیمهخشكاقل
Bw:یمبیابانیاقل wوs

اقلیممعتدل C

Cf:معتدلبدونفصلخشك
Cs:معتدلباتابستانخشك
Cw:معتدلبازمستانخشك

f , s , w

اقلیمسرد D
Dw:یرقطبیبافصلخشكزمستانهز
Df:یرقطبیبدونفصلخشكز f , w

اقلیمقطبی E
ET:یمتوندرااقل
EF:یمیخبنداندائمیاقل T , F



ویوووووووژگی هوووانمونه ها دوماول

A

درجه سانتی گراد۱۸میانگین دمای سردترین ماه سال بیشتر از 

f سانتی متر۶حداقل ماه میانگین بارندگی هر

w
بارندگی R/25 ،R-10از سانتی متر و هم کمتر ۶بارندگی خشک ترین ماه سال هم کمتر از 

mmساالنه برحسب 

B

.تبخیر بیشتر از بارش استآب و هوای خشک، بارش کمتر از نیاز گیاهان درختی است،

w
نیست آب و هوای خشک یا بیابان، بارش کم است، بارش ساالنه برای رشد درخت و علوفه کافی

.و خشکی در فصل گرم بسیار است

s
ک و آب و هوای نیمه خشک یا استپ، آب و هوای نیمه خشک در مناطق بینابین آب و هوای خش

.مرطوب مشاهده می شود

طبقه بندی اقلیمی کوپن



ویوووووووژگی هوووانمونه ها دوماول

C

درجه سانتی -۳ْدرجه سانتیگراد ولی بیشتر از ۱۸ْمیانگین دمای سردترین ماه سال کمتر از 
درجه سانتیگراد۱0ْگراد و میانگین دمای گرمترین ماه سال بیشتر از 

s
دگی تابستان خشک ، بارندگی خشک ترین ماه سال در فصل گرم کوچکتر از  میزان بارن

سانتیمتر۳مرطوب ترین ماه زمستان و کمتر از 

w
رین ماه زمستان خشک ، بارندگی خشک ترین ماه زمستان کوچکتر از  میزان باران مرطوب ت

تابستان

f سانتی متر۳میانگین بارندگی هر ماهی از سال حداقل

طبقه بندی اقلیمی کوپن



ویوووووووژگی هوووانمونه ها دوماول

D

اه درجه سانتیگراد ولی میانگین دمای سردترین م۱0ْمیانگین دمای گرمترین ماه سال بیشتر از 
درجه سانتیگراد-۳ْکمتر از 

w
ان زمستان خشک ، بارندگی خشک ترین ماه سال در ماه زمستان کوچکتر از   میزان بار

مرطوب ترین ماه تابستان

f سانتی متر۳میانگین بارندگی هر ماهی از سال حداقل

E

درجه سانتی گراد۱0ْمیانگین دمای سردترین ماه سال کمتر از 

T
درجه ( صفر)0ْدرجه سانتیگراد ولی بیشتر از ۱0ْمیانگین دمای گرمترین ماه سال کمتر از 

سانتیگراد

F درجه سانتیگراد( صفر)0ْمیانگین دمای تمام ماه های سال کمتر از

طبقه بندی اقلیمی کوپن



روش اقلیم نمای آمبرژه

:شودمیمحاسبهزیررابطهازاستفادهبا(Q2)آمبرژهرطوبتیضریب

Q2=
𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑷

𝑴𝟐−𝒎𝟐

P:میلیمتربهبارندگیمیانگین

M:كلویندرجهبرحسبسالماهگرمتریندردماحداكثرمیانگین

m:كلویندرجهبرحسبسالماهسردتریندردماحداقلمیانگین



روش اقلیم نمای آمبرژه

نموداراقلیمیآمبرژه



روش منحنی آمبروترمیک

میمرسطوریبهمختصاتمحوردستگاهیكدربارندگیودمامتوسطماهانهتغییراتروشایندر

(2T)ماهانهدمایمتوسطبرابردومقادیرچپسمتعمودیمحورسال،هایماهبهافقیمحوركهشوند

میاختصاصمیلیمترحسببرPماهانهبارندگیبهراستسمتعمودیمحوروسانتیگراددرجهحسببر

.یابد

بههاماهسایروخشكدورهعنوانبهگیردقرار2Tنمودارزیربارندگینموداركهسالازهاییماه

.شوندمیگرفتهنظردرمرطوبدورهعنوان



روش منحنی آمبروترمیک


