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ذادلدتخلص

 اإلنسان,العناصر الطبيعية التي تؤثر بصوره مباشرة عمى  أىميعد المناخ من 
كيف معيا, تحسب الظروف المناخية السائدة التي يعيش فييا فانو يستجيب لتمك الظروف ويبو 

من  يستعمموما يأكمو من طعام وما يقطنو من مسكن وما  أومن خالل ما يرتديو من مالبس 
وسائل تكييف اليواء في مكان سكناه ومحل عممو. وذلك لكي يحقق نوعا من التوازن بين 

 الشعور بالراحة. لنفسويوفر لالسائدة في المكان الذي يعيش فيو  الجويةالحالة 
البد من معرفة  اإلنسانحة الدقيقة التي تؤثر عمى ر افر المعمومات المناخية اومع تو 

الشمسي ودرجة  اإلشعاعوىي كل من )التي تؤثر عمى راحة اإلنسان العناصر  أىمىي  ما
 تووصح اإلنسانجميعيا تؤثر مجتمعة عمى راحة  نأالحرارة والرطوبة النسبية والرياح(, ومع 

رطوبة النسبية وىذا ما , واىم عنصرين ىما الحرارة والاألخريفوق  اً معين اً تأثير منيا  للك نأ إال
-61تقع بين ) إلنساندرجة حرارة يشعر بيا  أفضل نأالعممية التي حددت  األبحاث أكدتو
 . (6)%( 03 -03معدل لمرطوبة النسبية يقع بين ) أفضلْم( وان  51

بين فصل  بشكل كبير ما اإلنسانعمى راحة  هيؤثر لما تطرف بالومناخ العراق يتصف 
نحدد  إنبين الميل ونيار, ومن ىذا المنظور يمكن  وكذلك ما وأخربين شير  وما وأخر

معيار  عمالخالل السنة, لذا تم است اإلنسانبيا  شعرالمريحة والمزعجة التي ي األوقات
تكييف اليواء في محافظة االنبار التي طبقت عمى ست محطات اوليكاي لتقدير الحاجة الى 

راحة في تمك المحطات,  األكثر األوقاتومعرفة  عمى اغمب جيات المحافظة, ةمختارة موزع
 إلىموصول ل, بوسائل تكييف اليواء باردة أوومعالجة المدة المزعجة منيا سواء كانت دافئة 

 .اإلنسانبيا  حسمستويات الراحة التي ي أدنى
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The Use of Olgyay Formula to Estimate The Need of Air Adaptation in Anbar 
Governorate 

Abstract 
The climate is considered as one of the natural resources which affect the 

human beings directly. According to the climate the human being responds to the 
circumstances and adapted accordingly throughout his clothing, or feeding or 
lodging ahnd according to the adapting means in order to achieve a balance 
between the dominant climatic state in the place in which he lives. 

With the availability of the climate which affects the human being it is 
possible to know these elements such as : sun irradiation, temperature and wind. 
They all affect is health , however each one has an effect on the human beings. 
The two most important factors are temperature and humidity. This is as 
confirmed by the scientific research which confirms that the most two important 
degrees of temperature for the human beings are 15-25c and the best humidity is 
30-70% . The climate of Iraq is an extremist one, from season to season and 
from month to month and between day and night as well. From this perspective 
we can delimit the most disturbing and comfortable times during the year. For this 
reason this research comes as a study of climate and its relation with the 
adaptation of air in Anbar governorate . This study has been applied to six 
stations distributed through the areas of the governorate so as to be acquainted 
with the most comfortable times and to find a remedy to the disturbing ones via 
air adaptation so as to reach the best level of comfort to the human beings. 

ذ

 مشكلةذالبحث:ذ

 ىل الحالة المناخية السائدة في محافظة االنبار تحتاج الى تكييف اليواء.
 فرضوةذالبحث:ذ

شير السنة في محافظة االنبار تحتاج الى تكييف اليواء لكي يشعر أغمب أن إ
 السكان بالراحة.
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 هدفذالبحث:ذ

ييدف البحث إلى دراسة العناصر المناخية في منطقة الدراسة وتحديد المدة التي 
باردة ووضع المعالجات الضرورية لتصحيح  أمكانت دافئة أتحتاج إلى تكييف اليواء سواء 

 األجواء من خالل أجيزة التكييف المعتمدة.
ذحدودذالبحث:ذ

طاق المحصور بين دائرتي محافظة االنبار القسم الغربي من العراق ضمن الن تشغل
, وبذلك تمتعت (6)ْ( 44 َ 4و ْْ 01 َ 41) وخطي طول ( شماالً ْ 01 َ 1و ْْ 03 َ 01) عرض

المحافظة بموقع ميم تمثل بمدى ارتباطيا بما يجاورىا من أقاليم, يحد منطقة الدراسة من جية 
ومن الشمال الشرقي محافظة صالح الدين, ومن الشرق محافظة بغداد  الشمال محافظة نينوى

دولية  قي. ولممحافظة حدودإما محافظات النجف وكربالء وبابل فتحدىا من الجنوب الشر 
  ما من الجنوب فتحدىا السعوديةأالشمال الغربي واألردن من الغرب تمثمت بسوريا من 

% من مساحة  06.0أي ما يعادل  ²كم 600131. تبمغ مساحة المحافظة 6 طةيخر 
    وىي بذلك اكبر محافظات القطر مساحًة. 5كم 401315القطر البالغة 

ذادلخططذاحلواتيذالولوكاي:

المناخية في منطقة  الحالة)اوليكاي(, لتحديد  وىذا المخطط الذي وضع استعمالتم 
التي شممت كل  ظة االنبارخية لممحطات في محافالدراسة, وبعد إسقاط لبيانات العناصر المنا

مناطق  حددتدرجة الحرارة والرطوبة و الرياح(, خالل النيار والميل, و من )اإلشعاع الشمسي 
تدفئة والتبريد( خالل  االنزعاج التي تحتاج إلى تكييف اليواء ) مدةالراحة المناخية ومعرفة 

 .(0-5-6( وجداول )6, شكل )فصول السنة
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 االنبار ومواقع المحطات المناخية وأرقاميامحافظة ل( 6خريطة )

 
 المصدر:

, 5331, لسنة , خارطة االنبار اإلداريةجميورية العراق, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة -6
 ( 133333:  6مقياس ) 

 .5333الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, أطمس مناخ العراق , -5
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أشير الراحة ومنطقة الراحة ومتطمبات الوصول إلى الشعور بالراحة حسب مخطط   (6شكل )
 اوليكاي

 
Olgyay. Victor, Design with Climate: Bioclimatic Approach Press, Princeton, New Jersey, 
1973.p87. 

 

محافظة االنبار المعدالت الشيرية والسنوية لدرجة الحرارة العظمى في محطات  (6) جدول
 ( 5365  -6216لممدة )

 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة رمادي الشهر
 1552 1356 1353 1353 1357 1551 2كانون
 1759 1555 1652 1653 1657 1851 شباط
 2353 1952 2155 2151 2153 23 آذار

 2957 2555 2759 28 2852 2952 نيسان
 3457 3158 3353 34 3456 3553 مايس
 3955 3654 3854 39 3955 3959 حزيران
 4,57 39 4151 4159 4255 4253 تموز
 4,59 3951 4,57 4158 42 42 أب

 3758 3558 3656 3756 3854 3856 أيمول
 3159 2955 3,56 3,57 3155 3253 1تشرين 
 2253 2152 2158 2158 22 2352 2تشرين 
 1659 1555 1459 1553 1556 1753 1كانون 
 2952 2658 28 2854 2858 2956 المعدل

 المصدر: جميورية العراق, الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسم المناخ, بيانات غير منشورة.
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( المعدالت الشيرية والسنوية لدرجة الحرارة الصغرى في محطات محافظة االنبار 5) جدول
 ( 5365-6216لممدة)

 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة رمادي الشهر
 358 254 253 252 257 452 2كانون
 554 354 452 354 453 557 شباط
 859 752 8 751 758 956 آذار

 1257 12 1358 1257 1353 1458 نيسان
 1958 1656 1852 1758 1854 1953 مايس
 2351 12 2257 22 2256 2359 حزيران
 2559 2354 2553 2551 2555 2652 تموز
 2352 2258 2457 2454 2459 2552 أب

 2154 ,2 2,53 1957 2,59 2156 أيمول
 1559 15 1553 1451 1554 17 1تشرين 
 955 8 851 757 852 1,52 2تشرين 
 553 451 4 359 453 558 1كانون 
 1455 1259 1359 1353 14 1552 المعدل

 المصدر: جميورية العراق, الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية , قسم المناخ, بيانات غير منشورة . 
 

 -تي:حسب مخطط االوليكاي إلى اآلبويمكن تقسيم الراحة المناخية 
ذالراحةذالنهاروة:أواًل:ذ

, باالعتماد عمى المعدل الشيري حسب مخطط اوليكايبيتم دراسة الراحة النيارية 
حسب بلدرجة الحرارة العظمى, والمعدل الشيري لمرطوبة النسبية. ومن ثم تصنيف األشير 

مزعجة, ومن ثم إعطاء معالجات لتصحيح األجواء المزعجة  مكانت مريحة أأفصوليا سواء 
بة نسبية أو درجات الحرارة أو إضافة رطو وسائل التدفئة  استعمالحسب األشير, من خالل ب

االستعانة باألجيزة الكيربائية لمتكييف إلغراض )التدفئة والتبريد(, من خالل سرعة الرياح, 
ومن ىذا المنطمق قسمت أشير السنة إلى ثالثة مجموعات نظرية إلعطاء صورة دقيقة عن 

وضمان عدم التداخل بين نتائج المجموعات, ويبين  ةالحالة المناخية لكل مجموعة عمى حد
 ( لمخطط اوليكاي المناخي الحياتي لراحة النيار ولكل محطة عمى حده, وفيما يأتي 5كل )ش
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محطات محافظة االنبار في  ( المعدالت الشيرية والسنوية لمرطوبة النسبية )%(0) جدول
 ( 5365-6216لممدة )

 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة رمادي الشهر
 6351 6956 7353 7751 7452 7255 2كانون
 5358 63 63 6557 6358 6552 شباط
 4656 54 5458 5555 5455 5559 آذار

 3951 4157 4457 4458 4358 4959 نيسان
 2856 33 3553 3258 3258 4,59 مايس
 2154 2952 2958 2656 2358 3452 حزيران
 2,54 2756 2854 2654 7’22 3252 تموز
 2256 2857 3,57 2752 2456 35 أب

 2357 3156 3655 3251 2756 ,4 أيمول
 3754 4352 4558 4453 3955 51 1تشرين 
 4659 5653 6,58 63 5459 6358 2تشرين 
 6,52 6856 7258 7657 7358 65 1كانون 
 3856 4555 4759 4756 4456 5,58 المعدل

المصدر: جميورية العراق, الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسم المناخ, بيانات غير  
 منشورة. 

  
 شرح لممجموعات وىي كاألتي:

ذ)كانونذاألولذوالثانيذوشباط(.ذجمموعةذأشهرذالشتاء:ذ-0

(, ولكل 5من خالل إظيار النتائج عمى المخطط المناخي الحياتي الوليكاي, شكل )
ن النقاط التي توضح أشير الشتاء تقع خارج أن يمحطة مناخية في محافظة االنبار, يتب

منطقة الراحة والى األسفل منيا, وتختمف إبعاد تمك النقاط من محطة إلى أخرى, وكذلك من 
نيا بحاجة إ, إذ يانفس جميع محطات الدراسية تشترك في المتطمبات المناخيةو شير إلى أخر, 

حسب ما حدده المخطط ولكل محطة من بإضافة  بعض المقادير من السعرات الحرارية و إلى 
 استعمالتمك المحطات المدروسة, مما يدل عمى حاجتيا عمى تصحيح أجوائيا, من خالل 

 )التدفئة( خالل النيار في أماكن العمل والمساكن المختمفة.  ألغراضوسائل التكييف 
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ذ)الربوعذواخلروف(.ذ(االعتدالنيجمموعةذأشهرذ)ذ-3ذ

(, الذي يبين أشير الربيع )آذار ونيسان ومايس(, فان 5) من خالل مالحظة الشكل
, وما بين المحطات المناخية ر واخرمستويات الراحة في ىذا الفصل متباينة ما بين شي

بين محطة وأخرى من حيث تمثمو عمى  ما هلمحافظة االنبار أيضا, فشير )آذار( يتباين وجود
طط, إذ يقع أسفل منطقة الراحة وبشكل قريب جدا في أربع محطات وىي )حديثة وعنو المخ

 من خاللوالقائم والرطبة(, مما يتطمب إلى إضافة سعرات حرارية لموصول إلى الراحة 
التدفئة لضمان مستوى الراحة, إما في محطتي )الرمادي  ألغراض وسائل التدفئة استعمال

ع ضمن حدود منطقة الراحة, مما يتصف بالمثالية لمراحة خالل والنخيب(, فان ىذا الشير يق
حسب تحديد المخطط وفي جميع بالنيار. إما شير )نيسان( فانو يقع داخل منطقة الراحة 

محطات منطقة الدراسة, لذا يعد مثاليا لمراحة النيارية, إما شير )مايس( فانو يقع خارج 
طات منطقة الدراسة, باستثناء محطة )الرطبة( منطقة الراحة والى األعمى منيا في جميع مح

حسب تحديد المخطط, مما يتصف بالذي يقع فييا ىذا الشير أيضا داخل منطقة الراحة 
بالمثالية لمراحة المناخية, إما عن باقي المحطات فتحتاج إلى تحريك اليواء وبسرعات متفاوتة 

 المراوح ومبردات اليواء. استعمالويفضل 
 ( المخطط الحياتي الوليكاي لمراحة النيارية لمحطات منطقة الدراسة5شكل )

 (5365-6216محطة حديثة لممدة )          (5365-6216محطة الرمادي لممدة )
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 (5365 - 6216محطة قائم لممدة ) (5365-6216محطة عنة لممدة )

  
 (5365 - 6216لممدة ) محطة النخيب (5365-6216محطة الرطبة لممدة )

  
 (0( و)6المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 
إما عن أشير الخريف )أيمول وتشرين األول والثاني(, إذ تتباين متطمبات الراحة 
المناخية في ىذا الفصل من محطة إلى أخرى, وكذلك من شير إلى أخر, فشير )أيمول( يقع 

في جميع محطات منطقة  (,0شكل )في الجانب األعمى واأليسر من المخطط حسب 
ضافة رطوبة نسبية معا,  من الدراسة, لذا يتصف بأنو حار مزعج ويحتاج إلى تحريك اليواء وا 

)التبريد( لتصحيح الجو وتحقيق مستويات الراحة  ألغراضأجيزة التكييف  استعمال خالل
المطموبة, إما شير )تشرين األول( فان وقوعو يختمف حسب المخطط من محطة إلى أخرى, 

في المحطات  إذ يقع ىذا الشير في الجزء األعمى من منطقة الراحة وبشكل قريب جداً 
اخل منطقة الراحة المثالية, , باستثناء محطة )الرطبة( إذ يقع ىذا الشير دياجميع المناخية
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ضافة رطوبة نسبية في محطة )الرمادي(, إما بقية  ويحتاج ىذا أشير إلى تحريك اليواء وا 
المحطات فيحتاج ىذا أشير إلى تحريك اليواء لضمان حصول عمى مستوى الراحة لإلنسان. 

ي محطة حسب المخطط يتباين من محطة إلى أخرى ففبإما شير )تشرين الثاني( فان وقوعو 
حسب تحديد المخطط, بوالنخيب(, يقع داخل منطقة الراحة المثالية  ة)الرمادي وحديثة وعن

مما يتصف بالمثالية في تمك المحطات, إما في محطتي )القائم والرطبة( فانو يقع خارج حدود 
منطقة الراحة والى األسفل منيا, إذ يتصف بالبرودة ويحتاج إلى بعض السعرات الحرارية 

 التدفئة بدرجات مقبولة. عمالواست
ذجمموعةذأشهرذالصوفذ)حزورانذومتوزذوأب(.ذ-2

بأنيا حارة  تعديجعميا تقع ىذه األشير إلى الجانب األعمى واأليسر من المخطط مما 
(, 1حسب المخطط شكل رقم )بمزعجة جدا, وتتمثل ىذه األشير في جميع محطات الدراسة 

ع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية واإلشعاع ويرجع األمر بطبيعة الحال إلى ارتفا
أجيزة  استعمالالشمسي العالي, مما يتطمب معالجة األمر ألنو ال يحتمل لذا من الضروري 

التكييف اليواء إلغراض )التبريد(, في جميع محطات الدراسة وتقميل عزل المالبس وعدم 
عند تعرض  ال سيما, مى صحة اإلنسانذر األمر بالخطر عألنو ين الخروج المتزايد نياراً 

اإلنسان إلى ضربة الشمس لقسوة الجو وارتفاع درجات الحرارة بسبب األشعة العمودية وشبة 
التي تسقط عمى منطقة الدراسة, إضافة إلى تعرض المنطقة إلى كتل ىوائية تيب  ةعامودي

 عمى المنطقة والمعروفة برياح السموم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ذالراحةذاللولوة:ثانوًا:ذ

تمثل الراحة خالل الميل المستوى الذي تصل فيو حدود الراحة إلى درجة مقبولة خالل 
بعض األشير أو ما يعرف بالمثالية وتصحيح ما يشذ عن ىذا المستوى. وتم تحديد الراحة 

معدل درجة الحرارة  عملكما في راحة النيار, بينما استخالل الميل إلى ثالثة مجموعات 
حسب وصف اوليكاي في مخططو, ومن خالل بالصغرى مع ثبات معدل الرطوبة النسبية, و 

 ( تم التوصل إلى النتائج اآلتية:0الشكل )
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 ( الراحة الميمية حسب المخطط الحياتي الوليكاي لمحطات منطقة الدراسة0شكل )
 (5365-6216ثة لممدة )محطة حدي          (5365-6216محطة الرمادي لممدة )

  
 (5365 - 6216محطة قائم لممدة ) (5365-6216محطة عنة لممدة )

  
 (5365 - 6216محطة النخيب لممدة ) (5365-6216محطة الرطبة لممدة )

  
 (0( و)5المصدر: باالعتماد عمى جدول )



ذصباحذحممودذعليذالراويأ.د.ذ

ذ

لتقدورذاحلاجةذإىلذذاستخدامذمعاملذاولوكاي

ذتكووفذاهلواءذيفذحمافظةذاالنبار ذعثمانذحممدذحدنيذالدلومي

ذ
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ذجمموعةذأشهرذالشتاء:)كانونذاألولذوالثانيذوشباط(.ذ-0

( لممخطط اوليكاي, إن أشير الشتاء تقع إلى األسفل من منطقة 0يوضح الشكل )
الراحة لكل األشير, وفي جميع محطات منطقة الدراسة, مما تتصف ىذه األشير بالبرودة 

لسعرات الحرارية عن طريق وسائل تدفئة, لتحقيق الراحة ا بد من أضافة الو , الشديدة ليالً 
(, لتجنب CLOالميل, كما يحتاج اإلنسان إلى زيادة عزل المالبس)المناخية لإلنسان خالل 

إعراض إمراض تجمد اليدين وتخندق القدمين وغيرىا من اإلمراض األخرى, وىذه تحدث مع 
 انخفاض درجات الحرارة.

ذجمموعةذأشهرذاالعتدالنيذ)الربوعذواخلروف(.ذ-3ذذ

(, ولكل 0في الشكل ) حسب تحديدىابف تظير أشير الربيع )آذار ونيسان ومايس(,
محطة مناخية في محافظة االنبار, إذ تقع جميع أشير الربيع إلى األسفل من منطقة الراحة 
المناخية لمخطط اوليكاي, ولكن بشكل متباين ما بين شير وأخر, إذ يقع شير )آذار( في 

ة( ويحتاج إلى وسائل تكييف إلغراض )التدفئ اً منطقة سفمى من المخطط مما يجعمو بارد
لتحقيق مستوى الراحة المرغوبة. إما شيري )نيسان ومايس( فيحتاجان إضافة سعرات حرارية 

 فقط لتحقيق مستوى الراحة المناخية المرغوبة. ةقميم
( لممخطط 0إما عن أشير الخريف )أيمول تشرين األول والثاني(, يوضح لنا شكل )

الفصل وفي جميع المحطات, الحياتي الوليكاي خالل فصل الخريف, إن جميع أشير ىذا 
فانو يقع إلى األسفل من منطقة الراحة وبشكل متباين, فشير )أيمول( يقع بالقرب من منطقة 
الراحة لممخطط في جميع المحطات المناخية لمحافظة االنبار, لذا تحتاج إلى سعرات حرارية 

إضافة سعرات لتحقيق مستوى الراحة ليال, إما عن شير )تشرين األول( فانو يحتاج إلى 
حرارية وبقدر اكبر من شير أيمول ويحتاج إلى زيادة عزل المالبس لإلنسان لتحقيق مستوى 

ما عن شير )تشرين الثاني( فانو يقع في المنطقة أالراحة المرغوب بيا ليال خالل ىذا الشير. 
الباردة من المخطط في جميع محطات منطقة الدراسة لذا يحتاج إلى االستعانة بوسائل 

( لموصول إلى مستوى الراحة الميمية CLOالتكييف إلغراض )التدفئة( وزيادة عزل المالبس )
 خالل ىذا الشير.
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ذجمموعةذأشهرذالصوفذ)حزورانذمتوزذوأب(.ذ-2

( لممخطط الحياتي الوليكاي, إن جميع أشير الصيف وفي جميع 0يبين لنا الشكل )
الميل, باستثناء شير )حزيران( الذي يشذ في المحطات تقع بالقرب من منطقة الراحة خالل 

 محطتي )عنو والرطبة( إذ يقع إلى أسفل منطقة الراحة لممخطط, وبشكل قريب جدا.
ذوالتوصوة:ذاالستنتاج

بين الحالة المناخية السائدة في ىنالك عالقة قوية  إنمن خالل البحث يتضح 
ن المدة المريحة في أالدارسة  بينتو محطات محافظة االنبار والحاجة إلى تكييف اليواء, 

ما تظير في فصل  إذا غالباً  ةلسنامن مختمفة  منطقة الدراسة تكون قصيرة وتظير في أوقات
المريحة  ةلمدان ىذه أالربيع والخريف, ألنيا ذات ظروف مناخية مطابقة لمراحة المطموبة, إال 

زعجة فإنيا تمتد لمدة ما عن المدة المأبين شير وأخر.  بين محطة وأخرى وما تختمف ما
كانت حارة أم باردة وىذه المدة ىي التي تحتاج إلى تكييف اليواء, من أسواء  السنةطويمة من 

ضافة رطوبة وزيادة في سرعة الرياح  خالل إضافة السعرات الحرارية في األجواء الباردة, وا 
اكبر قدر ممكن من أجيزه التكييف لكي نحقق  استعمالخالل األجواء الحارة. وبيذا البد من 

 الراحة لمسكان.
     
ذ
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