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 12/12/2018 الجلسة العملية العاشرة:
 

 التصنيف البيومناخي
Climate Bioclassification 

 

 تعريف التصنيف المناخي: -1
ظهار أوجه الشبه واالختالف   تصنيف المناخ هو عبارة عن ترتيب المناخات المختلفة بشكل يسهل دراستها وا 

مناخية هو ممرفة القواعد التي يمكن االعتماد عليها في  جراء بينها. واألمر الهام في تقسييييم المالم  لق أمسيييام 
 ذلك التقسيم.

 أهداف التصنيف البيومناخي:
 توضيح الموامل التي تؤدي  لق تكوين المناخات المختلفة. -1
 توضيح الخصائص المميزة ألنواع المناخ دون االهتمام باألسباب المؤدية  لق ظهور تلك الخصائص. -2

 

 المناخي:طرق التصنيف  -2
 سوف نكتفي هنا بمرض ثالثة طرق للتصنيف المناخي وهي:

 التصنيف المناخي الذي يمتمد علق الحرارة واألمطار كأسس للتصنيف. 
 التصنيف المناخي الذي يمتمد علق الحرارة كأساس للتقسيم )طرمة كوبن(. 
 التصنيف البيومناخي الذي يمتمد علق الحرارة واألمطار وتوزع النباتات )طريقة أمبرجيه(. 

 

 التصنيف المناخي المعتمد على الحرارة واألمطار كأساس بالتصنيف: -أولا 
 التصنيف الفيزيائي للمناخ اعتماداا على درجات الحرارة: -11-2-1
 :(Classification Koppen) 1920تصنيف كوبن  -1

تمتمد هذه الطريقة علق درجة الحرارة المتوسيييطة في تقسييييم كل من نصيييفي الكرة األرضيييية  لق مناطق مناخية 
 مميزة كالتالي:

م مع وجود 20ْالمنطقة المدارية: وفيها تبقق درجات الحرارة مرتفمة طوال المام ويزيد متوسط الحرارة عن -
 رض.فترتي حرارة عظمق عندما تكون الشمس عمودية علق األ

م يصل 20ْالمنطقة تحت المدارية: وتمتاز هذه المنطقة بأن عدد األشهر التي يزيد متوسط الحرارة فيها عن -
  لق ثمانية أشهر في السنة وفترة الحرارة المظمق تكون في فصل الصيف مثل القاهرة وبومباي.

التي يقل متوسط الحرارة فيها  المنطقة الممتدلة: وهي بمكس المنطقة تحت المدارية حيث يبلغ عدد األشهر-
 أكثر.م ثمانية أشهر أو 20ْمن 

 
 

 :(Classification Deebrach)تصنيف دوبراخ  -2
 لألشهر الحارة ومتوسطات درجات الحرارة الصغرى  (M)تمتمد هذه الطريقة علق متوسطات درجة الحرارة المظمق 
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)m(  لألشييييهر الباردة باةضييييافة  لق المتوسييييط السيييينوي لدرجة الحرارة
2

mM   ومتوسييييط التباين السيييينوي)m-M( 
 ويمثل كل من المتوسطات المذكورة علق محاور كما في الشكل التالي:

 تحديد المناخات التالية (M-m)ويمكن استنادًا  لق التباين الحراري السنوي 
m-M السائد نوع المناخ 

 مناخ الجزر 15أمل من 
 مناخ السواحل 15-25
 مناخ نصف ماري 25-35

 مناخ ماري 35أكثر من
كم يمكن أن نحدد استنادًا  لق المتوسطات درجات الحرارة السنوية 

2

mM  :المناطق المناخية التالية 

2

mM  نوع المناخ السائد 

 مناخ بارد 15أمل من 
 مناخ ممتدل 15-20

 مناخ حار 20أكثر من 
وتمتاز هذه الطريقة بسهولتها وبساطتها رغم أنها تمتمد علق عامل الحرارة فقط وال تأخذ بمين االعتبار الموامل 

 .خ.... الالجوية األخرى كاألمطار والرياح والتبخر
 

 التصنيف الحيوي: -2
 :Classification de Thornthwaiteتصنيف ثورنثوايت  -1

ويمتمد هذا التصنيف علق كفاءة األمطار وكفاءة درجات الحرارة ومد تم حساب دليل كفاءة األمطار 
P.E.I :بالمالمة بين األمطار الهاطلة ودرجات الحرارة حسب المالمة 

 ×0.165 طار=كفاءة األم  
 متوسط الهطول الشهري مم

× 
10 

 9 12.2الحرارة الشهري ْم+متوسط درجات 

ومد أوجد ثورنثوايت خمسييييييية مناخات مميزة اسيييييييتنادًا  لق ميمة كفاءة األمطار وحدد نوع الغطاء النباتي في كل 
 من المناخات الخمسة التالية كما في الجدول التالي:

 

 :Classification de Emberger)تصنيف امبرجيه ) -2
أن يحدد الوسييييييييط الطبيمي اسييييييييتنادًا علق المناخ السييييييييائد في منطقة ممينة درس المناخ الحيوي  حاول أمبرجيه

Bio climate  الذي يسييبب تشييكل الغالف الحيويBiosphere  المؤلف من الغطاء النباتي والحيواني. كما
رجيه من  يجاد أخذ بمين االعتبار التباينات التي مد توجد في مناطق مناخية متشييييييييييييابهة ومد تمكن لويس امب

آب( ودرجات  تموز،عالمة بين كمية األمطار السيييييييينوية ودرجات الحرارة المظمق في الشييييييييهر األكثر حرارة )
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شيييييباط( ووضيييييع ممادلة لتصييييينيف المناخ المتوسيييييطي  الثاني،الحرارة الصيييييغرى للشيييييهر األكثر برودة )كانون 
 وتكتب علق الشكل التالي:

22 mM
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Q







 

 مامل الرطوبي الحراري )ممامل امبرجيه(.ال-Qأن: حيث 
P-  .كمية األمطار السنوية 
M- .متوسط درجات الحرارة للشهر األكثر حرارة وتؤخذ بالدرجات المطلقة 
m- .متوسط درجات الحرارة للشهر األكثر برودة أيضًا بالدرجات المطلقة 

األبرد ومقارنتها مع النبت الطبيمي الذي يميش في هذه  للشهر mو Qوتمكن امبرجيه باالستناد  لق حساب ميمة 
الموامع من وضييع مخطط )كليما غرام( يسييمح بتقسيييم البيومناخ المتوسييطي  لق عدة طوابق بيومناخية وتختلف في 

 درجة جفافها وهي:
 .هالمبرجي لق المامل الرطوبي الحراري  باالستنادموضوع 

22 mM

P2000
Q


 

 كمية األمطار السنوية بالميلمتر. :Pث: حي           
M   : .وسطي درجات الحرارة المظمق للشهر األكثر حرارة بدرجات السنتغراد 
 m: .وسطي درجات الحرارة الصغرى للشهر األكثر برودة بدرجات السنتغراد 

 األبرد من تقسيم الطوابق المناخية التالية: للشهر  mو   Qومد تمكَّن أمبرجيه باالستناد  لق حساب
 طابق بيومناخي رطب جدًا. -1
 طابق بيومناخي رطب. -2
 طابق بيومناخي شبه رطب. -3
 طابق بيومناخي شبه جاف. -4
 طابق بيومناخي جاف. -5
 طابق بيومناخي جاف جدًا. -6
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