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اإلندان محػر اىتسام الجراسات الجغخافية لحلظ جاء اليجف مغ البحث معخفة أثخ 
مغ عجم السشاخ عمى الخاحة لسا تدببو ارتفاع درجات الحخارة و انخفاضيا وتغييخ الخشػبة 

ومغ ىشا جاء عشػان دراستشا) أثخ السشاخ عمى راحة اإلندان في  االندعاجب ػر الخاحة والذع
( شسااًل وبيغ 57380ـ 5355دائختي عخض) بيغ تقع مشصقة الجراسةحيث محافطة ديالى ( 

( شخقًا وتقع السحافطة ضسغ الجدء األوسط مغ شخقي  العخاق 67378ـ 66344خصي شػل )
صالح الجيغ  ومغ الذخق  ومغ الغخب محافطة الدميسانية الذخقي سال والذسال يحجىا مغ الذ
محافطة بغجاد تست الجراسة مغ خالل االستعانة ببيانات الييئة العامة  جشػبإيخان ومغ ال

لألنػاء الجػية في ديالى وشسمت الجراسة محصتيغ مشاخية الخالز وخانقيغ لمسجة الدمشية 
شاصخ السشاخ عمى درجة الحخارة ـ الخياح ـالخشػبة الشدبيةـ ( و اقترخت  ع0-4009:;0)

الدصػع الذسدي لتأثيخىا عمى راحة اإلندان في مشصقة الجراسة وتسثمت مذكمة الجراسة بأن 
مشاخ محافطة ديالى يترف بسػاصفات معيشة تشعكذ سمبيًا أو ايجابيًا عمى راحة اإلندان وىػ 

ضسغ السحافطة تعتبخ وجية عجد كبيخ مغ ابشائيا  محػر الجراسة حيث ىشاك مشاشق سياحية
لمخاحة واالستجسام  ووجية لبعس مغ ابشاء السحافطات األخخى حيث يقرجوىا لمدياحة 

 "  .أيزاواالستجسام 
 ديالىمحافظة ، اثر ،راحة االندان ،الكمسات السفتاحية :السشاخ 
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Abstract 

The aim of the research is to know the effect of the climate on 
the comfort caused by high temperatures and low humidity and 
change of discomfort and hair, but rather alarming. Hence the title of 
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our study (the impact of climate on human comfort in Diyala province) 
(3,33,35,60) north and between longitudes (44.22 45.56) east. The 
governorate is located within the central part of eastern Iraq bordered 
by the north and north-west of Sulaymaniyah and Salahuddin 
respectively. South Wasit Governorate The study was conducted 
through the use of B (19802017) and was limited to elements of 
climate and temperature Wind Relative humidity Solar brightness 
Influence on human comfort in the study area The problem of the 
study was that the Diyala climate is characterized by certain 
specifications Reflected negatively or positively on the welfare of 
people and is considered a tourist provinces, which is intended by a 
large number of Iraqis. 

key words: Impact , climate, human comfort , Diyala 
Governorate   

 :السقدمة
يعج عمع السشاخ أحج ابخز العمػم الحيػية وأىع فخوعيا الصبيعية وأحج مكػنات     

مفرل مغ مفاصل الحياة أال ويتأثخ بالسشاخ سػاء بذكل مباشخ أو البيئة الصبيعية وال يػجج 
اإلندان  راحة ) غيخ مباشخ وقج أىتع عمساء السشاخ التصبيقي اليػم بجراسة أثخ السشاخ عمى

( فقج عشي ىؤالء العمساء والجارسيغ بجراسة التغيخ في درجات الحخارة والخشػبة ةالفديػلػجي
اليػاء وأثخ كل ذلظ عمى راحة اإلندان ونذاشو لحلظ تعج الشدبية وحخكة الخياح وسخػنة 

العالقة بيغ اإلندان والسشاخ ذات أىسية كبيخة في الجراسات السشاخية إذ يعج السشاخ أكثخ 
عشاصخ البيئة الصبيعية تأثخا في شعػر اإلندان بالخاحة والزيق وتتعجد ضخوف السشاخ السؤثخة 

الحي يريبيع في مختمف األيام بدبب ضخوف السشاخ  فأغمب البذخ يجركػن  الذعػر الستغيخ
بيشسا نجج عجد مغ الشاس يذعخون  بالخاحة في بعس األيام ونجج البعس األخخ يذعخ 

ويفتخض أن  سختمفةاللزيق والخسػل وتتبايغ الػسيمة التي تدتعسل لكياس الذعػر بالخاحة اب
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( درجة مئػية ويعير 59)يذعخ اإلندان في ضل ضخوف مشاخية تشاسب حخارة جدسو وىي 
 في وسط يتبادل معو العالقة بسختمف الػسائل .

 :اإلطار الشظري     
 :أواًل: مذكمة الدراسة

لسشاخ مغ خالل شعػره بل راحة أو عجميا وبسا أن مشاخ محافطة با يتأثخ اإلندان
افطة ديالى يترف بسػاصفات معيشة تشعكذ سمبيًا أو ايجابيًا عمى راحة اإلندان وتعتبخ مح

ث يقرجىا غالبية سكان يحبديالى مغ السحافطات التي يػجج فييا بعس السشاشق الدياحية 
السحافطة وبعس السحافطات األخخى لحلظ تكسغ السذكمة في معخفة العالقة بيغ السشاخ 

 والخاحة في ىحه السحافطة ومغ خالل ذلظ يسكغ وضع التداؤالت التالية :
 فطة ديالى عمى راحة اإلندان ؟ـ ما أثخ عشاصخ السشاخ في محا1
األشيخ الغيخ مخيحة مغ خالل تصبيق معاييخ و ـ ىل يسكغ تحجيج األشيخ السخيحة 2

 الخاحة السشاخية؟ 
 :ثانيًا: فرضية الدراسة

تغيخات تجخل ىحه الو اثخ عمى الخاحة الفديػلػجية لإلندان  وتقمباتلعشاصخ السشاخ و  ـ1
 ومحيصو الحيػي. دعفي معادلة التػازن الحخاري بيغ الج

ـ أن لالختالفات السكانية و الدمانية وعشاصخ السشاخ في السحافطة أثخىا في 2
الذسدي ودرجة الحخارة وسخعة الخياح  دصػعملأن 3 كسا اختالف الذعػر بالخاحة والزيق 

 والخشػبة الشدبية ىي مغ أىع العشاصخ السشاخية السؤثخة .
 

  :ثالثًاـ أهسية الدراسة
اإلندان الغاية الكبخى لكافة الجراسات وتػفيخ الخاحة لمجدع لو أثخ عمى  تعج راحة

أي عسل مغ األعسال ليحا تعج الجراسة محاولة لفيع أثخ السشاخ عمى راحة اإلندان  كفاءة
ومعخفة األثخ الدمبي الحي تحجثو ىحه الطاىخة في مشصقة الجراسة ومعخفة األشيخ السخيحة مغ 

 د عمى محصات الجراسة غيخىا مغ خالل االعتسا
  :رابعًا : أهداف الدراسة
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تمظ ـ معخفة أثخ بعس عشاصخ السشاخ عمى راحة اإلندان مغ خالل تحميل 0
 . العشاصخ
 ـ ربط العالقة بيغ عشاصخ السشاخ وراحة اإلندان باستعسال السعاييخ السشاخية .4

 الدراسة:مهقع مشطقة 
  :ـ السهقع الفمكي1

ْ( شسااًل وخصي 57380ـ  5535عمى دائختي عخض ) فمكيا"تقع محافطة ديالى     
وىحا يعشي أنيا تقع ضسغ نصاق العخوض السعتجلة الجفيئة في  ا"ْ( شخق67378ـ 66344شػل )

 الشرف الذسالي .
 :ـ السهقع الجغرافي2

 ذخقيتقع السحافطة ضسغ الجدء األوسط مغ شخقي العخاق يحجىا مغ الذسال ال     
 محافطة بغجاد ومغ الجشػبصالح الجيغ ومغ الذخق إيخان  ومغ الغخب ةمحافطة الدميساني

( ألف 0938:7) حػالي ديالى محافطة محافطة واسط وتبمغ مداحة ومغ الجشػب الذخقي
( :656304%( مغ مجسػع مداحة القصخ البالغة )630قجرىا ) ةكيمػمتخ مخبع وتذسل ندب

حافطة قزاء بعقػبة وثالث عذخ تزع السحافطة ست أقزية مغ ضسشيا مخكد الس 4كع
السحافطة انتقالي بيغ مشاخ الرحخاء ومشاخ البحخ  وىحا السػقع يجعل مشاخ( 0)خخيصة ناحية 

درجات الحخارة صيفًا وانخفاضيا مع قمة  وارتفاعجفاف باليترف  قاري الستػسط وىػ مشاخ 
  .شتاءا" األمصار

 هيكمية الدراسة  سادسًا:
أىسية  3 الجراسة ةفخضي 3 مذكمة الجراسة3  السقجمة  :اوال اإلشار الشطخي ويذسل

الخرائز  ، ثانيا": الجراسات الدابقة 3 حجود مشصقة الجراسة 3 أىجاف الجراسة 3 الجراسة
الذسدي والخشػبة وسخعة ػع الدص ب: 3 التزاريذ والتخبة : اوىي الصبيعية لسشصقة الجراسة 
الفديػلػجية والعػامل السؤثخة عمييا مثل التأقمع الخاحة  ا":ثالث3 الخياح و درجات الحخارة

الفديػلػجي )التأقمع الحخاري والتأقمع في السشاشق السختفعة السالبذ3 التسثيل الغحائي شكل 
  0الجدع وغيخىا 
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 مهقع محافظة ديالى بالشدبة لمعراق (1خريطة )

 
مقياس                        ،2007 اإلدارية،خريطة العراق السردر: من عسل الباحث باالعتساد عمى الهيأة العامة لمسداحة، 

 ( Arc GIs 10، باستخدام برنامج)500,000: 1الرسم 
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 :سابعًا ـ الدراسات الدابقة     
أىع  مزسػنيا ومغالبجء وساىست بعجد فعال في  خصػاتتعج أىع مرادر الجراسة و 

 الجراسات الدابقة ىي 
ىحه الخسالة الكذف عغ تـأثيخ الطـخوف زسشت ت :(0)(0;;0) دراسة الجليسيـ 1

األول يتسثـل فـي الخاحـة الصبيعيــة  ندـان فـي جــانبيغالسشاخيـة الدـائجة فـي العــخاق عمـى اإل
معادلــة تــػم(  عسالدليــل الخاحــة والخشػبــة باســت3 العػامــل الســؤثخة فــي تحجيــجىا3 )مفيػميــا

3 لمجدـــع البذـــخي( راديـــةالالإالرـــحة الجدـــسية )الخرـــائز الفدـــيػلػجية ل الثـــاني تشـــاو 
فــي  اً درجــات الحــخارة صــيف  ارتفــاع نإمجسػعــة مــغ الشتــائ  مشيــا  وتػصــل الباحــث الــى

لـى إدرجـات الحـخارة  انخفـاضويـؤدي 3 العخاق يػفخ بيئة مالئسة لإلصابة بزخبة الذسذ
 .بأمخاض البخد السباشخةلإلصابة  تػفخ بيئة مالئسة

ــ2 لــى تحجيــج بعــس األقــاليع إالجراســة ىــحه  : تيــجف(4)(4005) الياســخي  دراســة ـ
عجة معاييخ مشيـا دليـل الحـخارة  واعتسجت عمى  ندان في محافطة نيشػى اإل لخاحةالسثالية 
أن معيـار  فـي ىـحه الجراسـة و تبـيغ 3ومعيـار تيـخجش  (K)ودليل التبخيج (THI)والخشػبة 
صـخ السشاخيـة دخـل العشاأندان كػنـو السعاييخ السصبقة لكياس راحة اإل ىػ أفزلتيخجش  
 0ندانعمى راحة اإل األثخ السباشخذات 

 أىع العشاصخ السشاخية السؤثخة عمى راحة : شسمت(5)(;400) دراسة الجوري ـ 3
 ودليل (THI) الشدبيةمشيا دليل الحخارة والخشػبة خ3 عمى عجة معايي واعتسجتندان اإل

 ار الخشب والسحخارعمى السحخ  اً التحبحب الحخاري اعتساد عسالواست (K)تبخيج الخياح
 .الجاف وتػصمت الى تحجيج أىع اقاليع الخاحة السشاخية في محافطة صالح الجيغ

:_سمط الزػء عمى التبجل السشاخي وأثخه عمى (6)(4006زياد دمحم حسيج ) -4
راحة اإلندان3 واقترخت الجراسة عمى عشرخيغ ىسا الحخارة3 الخشػبة الشدبية3 مدتعساًل 

شػبة الشدبية3 وبشاء الشساذج السشاخية معتسجًا السحخار الجاف3 وتع نسحجة الحخارة والخ 
التػصل الى بشاء ثالثة نساذج مشاخية وىي)الحار3 والسعتجل3 والبارد( والديادة كانت 

  0لمشسػذج السعتجل والتصخف لمشسػذجيغ الحار والبارد
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عخف : حاول الباحث بيحه الجراسة الت(7)(4006دراسة شحاتو سيج شمبو ) -5
عمى أندب الصخق لكياس معامل الحخارة والخشػبة أو ما يعخف بقخيشة الخاحة خالل 
شيػر الدشة وفرػليا في السجيشة السشػرة والتعخف عمى السػازنة الحخارية لمجدع 
 إليزاح العالقة بيغ السؤثخات السشاخية والحخارة الصبيعية لمجدع والتعخف عمى السجن

 سشاخياألكثخ راحة مغ الشاحية ال
 الخرائص الطبيعية لسشطقة الدراسة: السبحث االول  

  :أواًل: التزاريس
الديػل الغخيشية أجدئيا الجشػبية  ةتتشػع مطاىخ الدصح في محافطة ديالى حيث شكم

مطيخ الدصح إلى الذكل الستسػج كمسا اتجيشا نحػ الذخق والذسال  يتحػل 3كساالغخبية 
ليزاب الػاشئة ثع تدداد ىحه السختفعات ارتفاعًا كمسا الذخقي وتتخممو بعس السختفعات وا

تقجمشا أكثخ نحػ الذخق والذسال الذخقي ويسكغ اعتبار مختفعات حسخيغ حجًا فاصاًل بيغ 
السشصقة الديمية و السشصقة الستسػجة أما الديل الخسػبي فيستاز بانبداط سصحو  و أنو يتجرج 

شػب ومغ الذخق نحػ الغخب و عمى ىحا األساس ل نحػ الجانخفاض كمسا اتجيشا مغ الذساالب
فأن االنحجار العام لمسحافطة يستج مغ الذسال الذخقي نحػ الجشػب الغخبي أن أىع السختفعات 

(كع وال يتجاوز ارتفاعيا عغ 070في مشصقة الجراسة ىي مختفعات حسخيغ التي يبمغ شػليا )
حيث افطة كخكخك وصالح الجيغ غخبا" بتجاه مح(م تستج مغ شخق ناحية السشرػرية 470)

يقصعيا نيخ ديالى وىشاك مختفعات قميمة االرتفاع يصمق عميو محميًا روابي الدعجية التي تستج  
بسػازاة مختفعات حسخيغ تأخح األرض االرتفاع  كمسا نتجو نحػ الذسال الذخقي حتى ترل 

يالى والدميسانية سخ مغ خالل حجود محافطتي دي(م 0000جبل )بسػ( الحي يبمغ ارتفاعو )
 .(8)بيشسا يذكل جدئو الذخقي حجود العخاق و إيخان

  :التربة ثانيًا:
التخبة ىي نتاج تفاعل عشاصخ السشاخ و السادة الرخخية األم و السياه و الكائشات  

الحية ليتكػن الجدء الستفتت مغ القذخة األرضية أن التخبة في محافطة ديالى تقدع ما بيغ تخبة 
ػبي و التخبة الرخخية لمسشصقة الستػجة في العخاق والحي يحتػي عمى ندبة عالية الديل الخس

خافات جنوامغ السكػنات الجيجة الرالحة لمدراعة وىي مغ التخب السشقػلة بػاسصة التعخية 
الديػل واالنجخافات اآلتية مغ السختفعات الذخقية إذ لعبة تمظ األنيخ دورًا ميسًا في و ر ااألني
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ل مشح العرػر الجيػلػجية القجيسة إذ تعػد إلى العرخ الكخياتيدي وتخسبات بشاء الديػ 
السيػسيغ و الصيغ الشيخي لمعرخ الحجيث وتدػد مشصقة الجراسة تخب ذات تكػيغ متبايغ في 

ويخجع ذلظ إلى تبايغ ضخوف تكػيشيا وتصػيخىا و  أتشاجيانزجيا وندجتيا أثخ ذلظ في 
 0 (4)خخيصة  ادن و أمالح ومػاد عزػيةندبة مكػناتيا مغ مع (7)اختالف

 (أصشاف الترب في محافظة ديالى2خريطة  )

 
 Burring , Soils Conditions In Iraq ,Ministryالسردر: من عسل الباحث باالعتساد عمى:    

of  Agriculture, Baghdad,1960                                                                    
 (.      Arc gis 10، باستخدام برنامج )1000000: 1مقياس الرسم           

خػاصيا التي تحجد صالحيتيا لي اإلنتاج الدراعي أن تخكيب التخبة وتكػيشيا يؤثخ 
لتبايغ أصشاف التخب ضسغ مشصقة حػض ديالى  ا"وان ممػحة السياه الجارية وعكخىا ونزخ 

تخبة ال رفونػعية التخبة ففي السشصقة الذسالية مغ الحافطة تت تتبايغ العالقة بيغ نػعية السياه
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%( مغ السػاد العزػية 6ـــ0بأنيا ىذة في أقدسيا العميا وذات لػن بشي غامق وتحتػي عمى )
في حيغ تكػن األقدام الجاخمية مغ التخب ذات حافات حادة و أثقل مغ الصبقة الدصحية 

د الصبقة الدصحية لتخب السشصقة الستسػجة  كػنيا تخب خانقيغ وتتسي الخارجية كسا في بعس
ذات ندبة غخيشيو تغصي بصبقة مغ الصيغ السختمط مع ندبة عالية مغ الكمذ وىي تغصي 

ػ( و تتزسغ تخبة تأجداء واسعة مغ حػض ديالى األوسط كسا في ناحيتي ) سيجان وقخة 
( % كسا 35;543:30شدبة )الديل الخسػبي باحتػائيا عمى ندبة عالية مغ الكمذ وتتخاوح ال

العطيع وقج صشفت أراضي محافطة ديالى عمى نزام الترشيف األمخيكي الحي و  في جمػالء
شسل كافة السحاصيل الدراعية إلى ستة أصشاف تتجرج في قابميتيا الدراعية تبعًا لذجة العػامل 

 السحجدة .
 العهامل الطبيعية في اإلنتاج الزراعي اثر    

 :األولـ أراضي الرشف 1
مدراعة ألنيا تكػن ذات تخبة عسيقة صخفيا لكػن جيجة ججًا تأراضي ىحا الرشف    

ومدامية جيجة تدسح لميػاء والجحور الختخقيا بديػلة وذات ممػحة قميمة ججًا  ى جيج ذات مدتػ 
و إنتاجيتيا تكػن عالية وترمح لدراعة كافة السحاصيل وتستج عمى شكل شخيط مشو مجاري 

السقجادية وبعقػبة وبشي سعج و عمى شػل نيخ دجمة  قزاءنػاحي السشرػرية و األنيار في 
مغ الزفة اليدخ عشج دخػلو في قزاء الخالز ) ناحية ىبيب( وناحية العطيع عمى امتجاد 

 نيخ العطيع 
  :ـ أراضي الرشف الثاني2
تكػن ذات قابمية جيجة لمدراعة إذ تكػن ذات ممػحة جيجة وذات سصح مدتػي   

وبعس السحاصيل الحقمية  ةأشجار الفاكيتكػن مالئسة لدراعة  وبجالظميتيا لمرخف جيجة وقاب
  0والخزخاوات وتشتذخ ىحه األراضي في قزاء بعقػبة والخالز والسقجادية 

  :ـ أراضي الرشف الثالث3
الدراعي  لإلنتاجتكػن ذات إنتاجية متػسصة بدبب وجػد بعس العػامل السحجدة   

/سع( وبحلظ أصبحت ممسػز( )07ـ:ة ودرجة السمػحة الستػسصة تتخاوح مغ )الشدجة الثقيمو 
و العطيع   قختبةفي  ترمح لمسحاصيل القميمة التأثخ بالسمػحة ) القصغ و الذعيخ( وتشتذخ

 وجمػالء  و السشرػرية .
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 :ـ أراضي الرشف الرابع4
(سع 60) زتتجاو ال التخبة التي  ةندج   الن تكػن ذات قابمية محجودة لمدراعة وذلظ  

ارتفاع ندبة السمػحة و لكغ مع ذلظ يسكغ استرالحيا وتييئتيا لمدراعة و وكثخة الذقػق العسيقة 
 أال أن ىحا يتصمب نفقات عالية ومكمفة اقترادياً 

 :ـ أراضي الرشف الخامس5
ىحا الرشف مستاز لمخعي و الغابات وغيخ صالحة لمدراعة بدبب عامل تخبة عج ت

ناعسة كحلظ رداءة  ة/ سع وتكػن ذات ندج  ممسػز( 07اوز أكثخ مغ )السمػحة التي تتج
قزاء بمجروز وقدانية و نػاحي الدعجية وجمػالء والعطيع  جالتعخيق وضحالة التخبة التي تقل عش

 والػجييية وكشعان .
  :ـ أراضي الرشف الدادس6

       بدبب عػامل لمدراعةىحه األراضي تكػن جيجة لمخعي و الغابات وال ترمح 
التعخية الذجيجة والصبػغخافية السعقجة وقمة عسق التخبة وتشتذخ في ناحية قدانية  و مداحة 

 .(:)صغيخة مغ خانقيغ وتتجاخل مع األصشاف األخخى في بكية أجداء السحافطة 
 :السبحث الثاني

 :أواًل. الدطهع الذسدي
تفع حدب الدصػع الذسدي تخ  كسية( أن 0( والذكل )0مغ خالل الججول )    

 حيث سجمت  ترشيف محصتي الخالز وخانقيغ خالل أشيخ الريف مغ الدشة
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 السعدالت الذهرية والدشهية لمدطهع الفعمي )ساعة / يهم( لسحطات الدراسة (1جدول )
 (2017ــ  1980لمسدة )

 الخالص خانقين الذهر
 5,7 5,6 كانهن الثاني

 6,7 6,0 شباط
 7,7 6,8 آذار
 8,3 7,6 نيدان
 9,4 8,7 مايس
 11,3 10,8 حزيران
 11,3 10,9 تسهز
 11,3 10,4 آب

 10,1 9,5 ايمهل
 8,0  7,7 تذرين اول
 6,9 6,6 تذرين ثاني
 5,5 5,4 كانهن اول

 5’8 8,0 السعدل الدشهي 
 2017 خ،السشاقدم  الزلزالي،الهيئة العامة لألنهاء الجهية والرصد  والسهاصالت،وزارة الشقل    السردر:

 
لمسدة  السعدالت الذهرية والدشهية لمدطهع الفعمي )ساعة / يهم( لسحطات الدراسة( 1شكل )

 (2017ــ  1980)
 

 
 (1عمى جدول ) السردر: اعتساداً 
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( ألشيخ الريف 00.5مدصػع الذسدي وىي )لمحصة الخالز أعمى ندبة     
ي أعمى ندبة في محصة الثالثة وىي ) حديخان و أب و تسػز ( حيث سجمت عمى التػال

( في شيخ تسػز وذلظ لي عجة أسباب مشيا درجات الحخارة السختفعة و أن ;.00خانقيغ )
سصػع الذسدي يكػن عسػديًا و أيزًا شػل الداعات األولى مغ الرباح حيث تشخفس 
درجات الدصػع في أشيخ الذتاء حيث سجمت محصة خانقيغ أقل ندبة في شيخ كانػن الثاني 

( 7.7مت عمى التػالي محصة الخالز أقل درجة وىي في شيخ كانػن الثاني )( وسج7.6)
وذلظ لعجة أسباب مشيا قرخ ساعات 3حيث تكػن الحخارة مشخفزة في ىحه االشيخ اضافًة 

 الى عامل الغيػم .  
  :درجات الحرارة ثانيًا:
درجات الحخارة معجالت أن  يتزح (4( والذكل )4الججول ) مغ خالل بيانات   

تختفع حدب ترشيف محصتي انػاء الخالز وخانقيغ خالل أشيخ الريف حيث سجمت أعمى 
( وسجمت عمى التػالي أعمى 58.4درجة لمحخارة   في محصة انػاء خانقيغ في شيخ تسػز )

( وذلظ لعجة أسباب مشيا قمة الغصاء 56.5درجة في محصة انػاء الخالز في شيخ تسػز )
في سجمت درجات الحخارة اما ادنى تخجام األراضي الدراعية الشباتي وزحف الرحخاء وقمة اس

( 5.;أشيخ الذتاء حيث سجمت محصة الخالز أقل انخفاضًا في شيخ كانػن الثاني )
وسجمت عمى التػالي في محصة خانقيغ انخفاضًا كبيخًا في درجات الحخارة في شيخ كانػن 

   0ار( خصػط التداوي لمحخارة واالمص5خخيصة )، (:.;الثاني )
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السعدالت الذهرية والدشهية لدرجات الحرارة االعتيادية)ْم( لسحطات  (2جدول )
 (2017ــ 1980مشطقة الدراسة لمسدة )

 الخالز خانقيغ الذيخ
 5,; :,; كانػن الثاني

 ;,00 00,8 شباط
 08,7 07,9 آذار
 ;,40 40,9 نيدان
 ;,49 9,:4 مايذ
 54,0 55,8 حديخان
 56,5 58,4 تسػز
 55,9 57,6 آب
 8,;4 50,0 ايمػل

 46.0 47,0 تذخيغ االول
 07,9 ;,08 تذخيغ الثاني
 00,0 ;,00 كانػن االول
السعجل 

 الدشػي 
45,0 44,5 

 .4009 السشاخ3قدع  الدلدالي3الييئة العامة لألنػاء الجػية والخصج  والسػاصالت3وزارة الشقل    السرجر:
 1980والدشهية لدرجات الحرارة االعتيادية)ْم( لسحطات مشطقة الدراسة لمسدة )(السعدالت الذهرية 2شكل )

 (2017ــ

 (.2)لسردر: اعتسادًا عمى جدول ا
 :ثالثًا .سرعة الرياح 

( يتبيغ أن معجل سخعة الخياح لسحصة الخالز 5( والذكل )5مغ خالل الججول )   
 (م/ث بيشسا5ـــــت )شيخ حديخان حيث بمغـ فيسجمت أعمى ندبة لدخعة الخياح 

  (م/ث بيشسا سجمت0.8كانت أدنى سخعة لمسحصة نفديا في شيخ تذخيغ الثاني )
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السعدالت الذهرية والدشهية لدرعة الرياح م/ث لسحطات مشطقة الدراسة  (3جدول)
 (2017ــ 1980لمسدة )

 الخالز خانقيغ الذيخ
 4,4 0,7 كانػن الثاني

 4,9 :,0 شباط
 ;,4 ;,0 آذار
 :,4 4,0 ننيدا
 4,7 ;,0 مايذ
 5,0 ;,0 حديخان
 5,0 0,9 تسػز
 4,7 0,8 آب
 4,0 0,6 ايمػل

 :,0 0,9 تذخيغ االول
 0,8 0,6 تذخيغ الثاني
 4,0 0,5 كانػن االول
 4,6 0,9 السعجل الدشػي 

 .4009السشاخ 3 السرجر :   وزارة الشقل والسػاصالت 3 الييئة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي 3 قدع 
 (2017ــ 1980السعدالت الذهرية والدشهية لدرعة الرياح م/ث لسحطات مشطقة الدراسة لمسدة ) (3شكل)

 .(3)اعتسادًا عمى جدول  السردر:
 ى(م/ث بيشسا سجمت أدن4أعمى سخعة لمخياح لسحصة خانقيغ في شيخ نيدان )    
(م/ث  حيث تمعب 0.5سجمت ) لمسحصة نفديا في شيخ كانػن الثاني حيث سخعة لمخياح
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ح دورًا بارزًا في عسمية زيادة ندبة التبخخ وتبجد الخشػبة الشدبية في الجػ مسا  اسخعة الخي
 0يجعل اليػاء جاًف حارًا وخرػصًا في فرل الريف 

 :ةرابعًا: الرطهب
 ( ان ندبة الخشػبة الشدبية تختفع حدب ترشيف6(والذكل )6مغ خالل الججول )   
اء خانقيغ والخالز خالل أشيخ الذتاء 3حيث سجمت اعمى ندبة لمخشػبة في محصتي أنػ 

% 98,5محصتي انػاء خانقيغ والخالز لذيخ كانػن الثاني  وكانت عمى التػالي )
في أشيخ  كسية التداقط%( وذلظ لعجة أسباب مشيا انخفاض درجات الحخارة وتدايج 96,0ــــ

ة في اشيخ الريف 3 حيث سجمت محصة انػاء الذتاء 3 حيث تشخفس ندبة الخشػبة الشدبي
خانقيغ والخالز أقل ندبة في اشيخ الريف )حديخان 3 تسػز 3 آب( حيث تتخاوح 

%( وعمى التػالي وذلظ لعجة اسباب  مشيا ارتفاع درجات الحخارة  54,0ــــ  46,8درجتيسا)
 وزيادة التبخخ وانعجام االمصار

قادير الرطهبة الشدبية)%( لسحطات مشطقة الدراسة لمسدة السعدالت الذهرية والدشهية لس (4)جدول
 (2017ــ 1980)

 الخالز خانقيغ الذيخ
 96 98,5 كانػن الثاني

 88 :,:8 شباط
 78 80,7 آذار
 70 70,6 نيدان
 ;5 58,6 مايذ
 54 48,6 حديخان
 54 46,8 تسػز
 55 ;,47 اب
 :5 ;,:4 ايمػل

 :6 8,:5 تذخيغ االول
 85 8,;7 تذخيغ الثاني
 94 94,6 كانػن االول
 70 69,5 السعجل الدشػي 

 4009السرجر :   وزارة الشقل والسػاصالت 3 الييئة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي 3 قدع السشاخ 3 
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السعدالت الذهرية والدشهية لسقادير الرطهبة الشدبية)%( لسحطات مشطقة الدراسة لمسدة  (4شكل )
 (2017ــ 1980)

 
 . (4السردر  : اعتسادًا عمى جدول )

 الستداوية لسشطقة الدراسة واالمطار الحرارة هطخط (3خريطة )      

 
3 0: 3700000مكياس الخسع   4009باالعتساد عمى الييئة العامة لألنػاء الجػية3قدع السشاخ 3بغجاد 3السرجر: 

 (Arc GIs 10باستخجام بخنام  )
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 :هجيةمفههم الراحة الفديهل   
تعخف الخاحة الفديػلػجية بأنيا حالة مغ االتدان الحخاري بيغ الجدع والبيئة السحيصة 

ْم( بسعشى أن تكػن حخارة الجدع 59بيا في ضل السحافطة عمى درجة حخارة الجدع العادي )
الشاتجة مغ التفاعالت الكيسيائية التي تحجث داخل الجدع و التي تدسى ىحه العسمية بعسمية 

ل الغحائي بحيث تكػن مداوية لكسية الحخارة السفقػدة خارجة عغ شخيق العسل والتػصيل التسثي
لخاحة الشفدية التامة وفق امسا يجعمو يذعخ ب احداس و اإلشعاع والتبخخ لحلظ يشتاب اإلندان

شتيجة الالطخوف الصبيعية و السشاخية السحجدة ويخغب في استسخارىا دون زيادة أو نقران و ب
والبعس عخفيا عمى أنيا تمظ  (;)بيي ة خضا عغ البيئة السحيصبالتؤدي إلى شعػر اإلندان 

 .الشفدي لجى اإلندان الجفيءاألجػاء التي تثيخ مذاعخ االرتياح و 
 العهامل الذاتية السؤثرة في الراحة الفديهلهجية  

تبجو مخيحة  مغ الصبيعي أن الطخوف السشاخية التي تبجو مخيحة لبعس الشاس ال
يا تختمف مغ شخز إلى أخخ تبعًا لسجا تأقمع ب دعتلخاحة والعػامل التي تفالمبعس األخخ 

لسشصقة التي يعير فييا اإلندان ويتأثخ الذعػر بالخاحة اطخوف السشاخية الخاصة بالاإلندان ب
الة بصبيعة السالبذ ونػعيا والحالة الرحية ونػع الغحاء و اختالف الجشذ واألعسار والح

 .(00)الشفدية
  :أواًل. التأقمم البذري 

مقجرة اإلندان عمى التأقمع مع التغيخات التي تحجث في البيئة مثل تغيخات درجة    
 الى السشاخ و البيئات ىي متجرجة لتذيخاالنخفاض و مغ حيث االرتفاع و  ةالحخارة السحيص

لة العربية  حامج عغ شخيق الاستجابة شػيمة األمج أما الفجائية تذيخ إلى استجابة قريخة األ
 فال تجخل في مجال التأقمع .

  :ثانيًا . التأقمم الفديهلهجي
ىػ عسمية ال إرادية تحجث داخل الجدع تؤدي إلى زيادة تأقمسو لمطخوف السشاخية    

أو تغييخ في مػقع نصاق الخاحة بسعشى تغيخ الحجود العميا والجنيا لمخاحة فالتأقمع الفديػلػجي 
أسابيع و بصػل مجة  زع جخد استقخار الذخز في السشصقة السشاخية الججيجة خالل بيبجأ بس

 والفديػلػجية االستقخار التي تتعجى عذخيغ سشة يتع التغيخ في بعس الرفات العزػية
في الجم و التغيخ في معجالت الصاقة الشاتجة عغ الفعاليات  يوالقاعج يلتػازن بيغ الحامزاك
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ن من ي، وهشاك نهع (00)خفاض ندب كمػريج الرػديػم في العخاق الفديػلػجية ولحلظ ان
 الفديهلهجي هسا : التأقمم

  :أ ـ التأقمم الحراري 
نتيجة اختالف درجات حخارة اليػاء السحيط بو عغ  وضيفيا"جدع اإلندان يتكيف      

الشػع  الطخوف الحخارية ويخجع سبب ىحا عمى زباده شخيق قيامو بعجة عسميات ال إرادية تعسل
مغ التأقمع إلى انخفاض نصاق الحخارة  في األقاليع السعتجلة عمى األقاليع الحارة عشج االنتقال 
التجريجي مغ مشاخ بارد إلى مشاخ حار تحرل تغيخات في تخكيب وضيفة الغجد الجدسية تبعًا 

 لجرجة التأقمع و التأقمع يحجث بذكل تجريجي وليذ مفاجئ وعمى الشحػ االتي : 
 . خفاض في الحرارة الستهلدة في الجدمـ ان1
 فقد الحرارة في الجدم . زيادة وسههلةـ 2
 التشظيم الحراري لمجدم . طريق ـ نقص باالضطرابات الثانهية عن3

   (االستجابات الفديهلهجية الرئيدة لدرجات الحرارة الهاطئة والسرتفعة 5جدول) 
 درجات الحرارة الهاطئة  درجات الحرارة العالية 

 
 ـ تػسع في األوعية الجمػية الجمجية0
 ـ الجم كثيف 4
 ـ نقز الشذاط العقمي 5
 ـ تعخق 6
ـ نقز التبػل والدػائل في األندجة مع 7

 الجفاف 
 ـ نقز الذيية 8

 
ـ ضيق في األوعية الجمػية 0

 الجمجية
 ـ الجم السخفف4
 ـ زيادة الشذاط العقمي 5
 ـ ارتجاف 6
 ـ زيادة التبػل 7
 ية  ـ زيادة الذي8

قليم كوردستان العراق، رسالة ماجستير )غير ، تحديد أشهرالبايو المناخية في االمصدر: خضر فاضل ابراهيم 
 0991منشورة( كلية اآلداب، جامعة صالح الدين ، 

ْم( 6,;4ْم ــــ45,5) ندبة استجابة االندان وتأقمسو وفق درجات حخارة بعس االقاليع
%( 90ــــ  50ي السشاشق السعتجلة  والخشػبة الشدبية تقع بيغ )ْم(  ف48,7ْم ـــــ40,7وبيغ ) 

 0 ( 5جدول )  شظري:لحلظ تعج الحخارة ىي العشرخ األكثخ أىسية في التأقمع 
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 :ب ـ التأقمم في السشاطق السرتفعة
بدبب نقز األوكدجيغ  بذكل مصمق اإلندان ال يسكشو العير في السختفعات العالية

سا ىي عشج مدتػى سصح عم( 5000%( بارتفاع )00جيغ في الجم تقل )ألن ندبة األوكد
البحخ فاألشخاص الحيغ يعيذػن بالسدتػيات قخيبة مغ مدتػى سصح البحخ يتستعػن برحة 

م( حيث يحتاجػن  8000ـ7000جيجة مقارنة مع الحيغ يعيذػن في مداكغ أعمى بارتفاع )
سصح البحخ يعج مدتػى االرتفاع عغ فات مجة أشػل لمتأقمع تدتسخ أحيشًا لي أشيخ أو سشػ 

العامل األول الحي يحجد مقجار األوكدجيغ الزخوري لحياة الكائغ الحي ووجػد األشخاص 
عمى ارتفاعات عالية يدبب التبخيج والتكيف  ىي عبارة عغ حالة العقل في التعبيخ عغ 

ن مكػنتيا يسكغ وصفيا ارتياحو وأخحت الخاحة الفديػلػجية جدء كبيخ مغ اىتسام الباحثيغ أل
زيادة في التشفذ وتدارع الشبس و اإلعياء وزيادة االرتفاع عغ  (04)وقياسيا بذكل دقيق ندبيًا 

و القيء وعشجما يتأقمع اإلندان  ةبالييدتخيذلظ أي االرتفاعات الذاىقة ججًا تريب اإلندان 
يغ ويدداد عجد األوعية مع ىحا االرتفاع  يتحدغ نذاط الجورة الجمػية والتشفذ وتتػسع الخئت

الجمػية الذعخية وخاصة القمب والعزالت فالتغيخات التي تصخأ عمى الزغط الجػي باالرتفاع 
تؤثخ عمى أجيدة الجدع الخئيدي فاإلندان عبخ الدمغ استصاع التكيف مع قمة األوكدجيغ فتع 

 . (7) االنجيدم في جبال  8600اكتذاف استيصان بذخي عمى ارتفاع 
  :. السالبس ثالثاً   
تحسي السالبذ جدع اإلندان مغ التقمبات السشاخية أذا تقػم بعدل جدع اإلندان    

مغ التعخض بذكل مباشخ لتمظ الطخوف  فتغصية الجدع بالسالبذ تؤثخ عمى عسمية التبادل 
الحخاري بيغ الجدع والبيئة السحيصة بيي وتعسل عمى خمق بيئة حخارية بيشيا وبيغ الجدع 

ة في خرائريا عغ البيئة الخارجية والسالبذ تعج حاجدًا مانعًا ال انتقال الحخارة وتقمل مختمف
الطخوف السشاخية التي يعير فييا و سخعة اليػاء و درجة الحخارة  بإنفاذمغ أحداس الجدع 

ختالف ألػان السالبذ دور كبيخ في عسميتي والاإلندان تحجد نػع الثياب التي يختجييا 
نعكاس تسشع السالبذ فقجان الحخارة مغ الجدع إلى السحيط الخارجي في الجػ االمتراص واال

تعادل الحخاري ويبمغ عشج الذخز العادي الالبارد وتعسل عمى خفس الحج األدنى لسشصقة 
ْم( و في الجػ الحار تسشع السالبذ اكتداب الجدع كسية حخارة كبيخة مغ السحيط الخارجي 49)

ة الخاحة الفديػلػجية لإلندان بجون مالبذ تربح في درجت الجراسات إلى أن درج ختذي
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ْم( مع رياح سصحية خفيفة أذا تقػم السالبذ بجورىا في عسمية االتدان الحخاري لي 50حخارة )
جدع اإلندان تبعًا لقػة عدليا وامتراصيا واختالف ألػانيا فاستعسال اإلندان محاولة مشو 

اري في جدسو مغ أجل الػصػل إلى الخاحة خمق أتدان حخ و لمتكيف مع ضخوف السشاخ 
  (05)الصبيعية

  :التسثيل الغذائي رابعًا:
ىػ تفاعالت كيسيائية تجخي داخل خاليا اإلندان تعسل عمى تحػيل السادة مغ شكل 
إلى أخخ وتشت  شاقة وتحرل زيادة فييا داخل الجدع أذا ارتفع مدتػى التسثيل الغحائي ويكػن 

لجػ البارد ألن الجدع يدتفيج مشيا في تعػيس الصاقة التي فقجىا أثشاء الحسل تأثيخىا ايجابيًا با
والتػصيل اإلشعاعي بيشسا يحجث العكذ في الجػ الحار حيث يعجد الجدع في التخمز مغ 

لزيق واالندعاج اىحه الصاقة في العسميات) الحسل والتػصيل اإلشعاعي( ويدبب لو الذعػر ب
الجدع يتأثخ بعػامل بيػلػجية حيث مدتػى التسثيل يقل لجى  لخفسدتػى التسثيل الغحائي دا

الشداء مقارنة بالخجال بدبب اختالف  الفدمجة بيغ الجشديغ وأيزًا يتأثخ بعػامل بيئية كجرجة 
ْم( بالجػ البارد والعكذ  8,7الحخارة عمسًا بأنو يختبط بعالقة عكدية مع الحخارة تديج بسعجل )

 .  يحرل عشج ارتفاع الحخارة
  :الجشس والدن خامدًا:

 حجود الخاحة الفديػلػجية تتأثخ وتتفاوت بيغ اإلناث والحكػر بدبب االختالفات
لجى الشداء و انعجاميا لجى الخجال والتسثيل الغحائي عشج  ةالفديػلػجية مثل وجػد شبقة شحسي

البيئة تختمف بيغ الشداء الخجال أعمى مغ اإلناث وىحا الفخق في االتدان الحخاري بيغ الجدع و 
والخجال وتدبب اختالف في الذعػر بالزيق والخاحة وفق الطخوف السشاخية أما العسخ فيؤدي 

سشة( يفزمػن )درجة 60دورًا في الستصمبات الحخارية اال ان األشخاص الحيغ ىع فػق سغ )
العسخ لحلظ  ( سشو مغ60الحخارة الفعمية( واحجة أعمى مغ الشداء والخجال مع ىع أقل مغ )

 الجشذ والدغ يتأثخان باألداء الحخاري .
 :شكل الجدم  :سادسًا 

لحجع لو تأثيخ وتكػن مداحة سصح جدع االندان الشحيف اكبخ بكثيخ مغ االذكل مع 
الخجل القريخ البجيغ 3 ويدتصيع الجدع الشحيف تحسل درجة حخارة أعمى مغ الجدع البجيغ 

 تحت جمجه شبقة جيجة لمعدل الحخاري. الن الصبقة الجىشية السػجػدة
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 :نهع الغذاء :سابعًا 
كل نػع مغ أنػاع لحخارة الجػ و  تػجج عالقة بيغ نػع الصعام وبيغ ارتفاع درجات

الغحاء أثخ في معجل التفاعل الجػي وىحا سبب في اختالف الغحاء  بيغ السشصقة الخصية 
ات الحخارة العالية ويحجث العكذ في والسشصقة السجارية حيث تقل الذيية في السشاشق ذ

 .(06)السشاشق الباردة ويفزل سكان أىل السشاشق الباردة السأكػالت التي تديج الصاقة الحخارية 
 القهانين والسقاييس الكسية لسفههم الراحة الفديهلهجية: 

اقتخح العمساء مقاييذ عجيـجة لسعخفـة تفاعـل اإلندـان مـع ضـخوف السشـاخ ومـغ ثـع 
يج شعػره بالخاحة3 وفي الػاقع ال يػجج قانػن رياضي لحج اآلن يكيذ شعػر اإلندـان تحج

بالخاحة يأخح كافـة عشاصـخ السشـاخ بشطـخ االعتبـارك وذلـظ لرـعػبة إيجـاد ربـط أو عالقـة 
بيغ العشاصخ السشاخية3 وقياس كل مشيا عمى انفخاد3 بدبب وجػد أكثخ مغ قخيشـة لكيـاس 

لفدـيػلػجية لإلندـانك نطـخًا لكثـخة العشاصـخ السشاخيـة وصـعػبة تأثيخ السشـاخ عمـى الخاحـة ا
قيـــــاس الســـــؤثخات الفدـــــيػلػجيةك وشـــــعػر اإلندـــــان بالخاحـــــة مدـــــألة ندـــــبية مختمفـــــة بـــــيغ 

 .(07)األشخاص
فقـــج بـــخزت نســـاذج اســـتعسمت كسعيـــار لكيـــاس راحـــة اإلندـــان وىـــي دليـــل الحـــخارة 

دليــل تبخيــج  (Siple&Passel) الســان(3 وأســتعسل العThomوالخشػبــة أســتعسميا العــالع )
 االعتساد ىحه الجراسة عمى تصبيق ىحيغ القانػنيغ وىسا:وتع الخياح 

 Temperature Humidity Index (THI)_ دليل الحرارة _الرطهبة  1
( في الػاليات الستحجة Thomأفزل مكياس لمخاحة3 والحي أستعسمو العالع ) يعج

ىػ مشاسب لػصف أحداس الشاس بالجػ الحار وباالعتساد  م3و ;7;0األمخيكية عام 
                                                                                                                                       : (08)عمى درجة الحخارة الجافة والخشبة وبالريغة اآلتية

 0استعسمت الحخارة االعتيادية مع الخشػبة الشدبية ومعادلتو التي      
THI=T-0.55 (1-R.H)(T-14)                                                      

 إذ إنًّ :    
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T.درجة الحخارة الجافة ْم = 
R.H.)%( الخشػبة الشدبية = 

 Wind-chill Index   (K_ دليل تبريد الرياح )2
 67;0وضــعا ىــحه القخيشــة ســشة  (Passelوبببل) ) (Sipleسبب) )العالســان       

بتجارب أجخيت في القارة القصبية الجشػبيـة3 ألن سـخعة الخيـاح ليـا تـأثيخ عمـى اإلحدـاس 
بحالــة الجــػ3 وفــي الجــػ البــارد تعســل حخكــة اليــػاء عمــى إزاحــة اليــػاء الــجافئ مــغ الجدــع 

زيــادة فقــجان الحــخارة مــغ الجدــع واســتبجالو بيــػاء بــارد فيــدداد الفــخق الحــخاري ويــؤدي إلــى 
ْم( فــإن حخكــة 55فيذــعخ بــالبخودة3 وفــي الجــػ الحــار الــحي تكــػن درجــة حخارتــو أقــل مــغ)

اليـػاء تعســل عمــى إزالــة اليــػاء الخشــب مــغ الجدـع وهحــالل بــجاًل عشــو ىــػاء جــاف فيذــعخ 
ء تقـػم ْم( فإنًّ حخكة اليػا55اإلندان بتمصيف الجػ3 أما في الجػ الحار ججًا الحي يفػق)

 باستبجال 
 اليػاء بيػاء أكثخ حخارة فيديج شعػر اإلندان بالحخ واالندعاج.

 : (09)ومعادلة تبخيج الخياح تأخح الريغة الخياضية اآلتية     
 إذ إنًّ : 

K.قجرة الخياح عمى التبخيج بالكيمػ كالػري م/ساعة = 
V.سخعة الخياح متخ/ثانية = 

Ta.درجة الحخارة الجافة ْم = 
وترشف نتائ  قيع معادلة دليل الحخارة_ الخشػبة3 ودليل تبخيج الخياح الى       

 (9( و)8ثالثة أصشاف رئيدية3 وفق درجة شعػر اإلندان بالخاحة3 يالحظ الججوليغ)
 

 

)33)(45.10100( tavvK 
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 Thomقريٌة  وفق( THI) الرطىبة( دليل الحخارة _8الججول)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمصباعة والشذخ3  يج الدامخائي3 السشاخ التصبيقي3 دار الحكسةالسرجر: عادل سعيج الخاوي3 قري عبجالسج
 .     086 085 3084ص0;;0بغجاد3 

 Siple&Passelوفق قخيشة  (K) ( دليل تبخيج الخياح9الججول)
 الرشف THI الرمز مرتبة الراحة

غيخ السخيحة 
 الحارة

H- شجيج الحخارة أقل مغ الرفخ 
H* 0-6; الحار 
H 70-;; الجافىء 

 
 السثالية

P 000-0;; مثالي 
P* 400-4;; مثالي 
P- 500-5;; مثالي 

غيخ السخيحة 
 الباردة

C 600-6;; بارد 
C* 700-7;; شجيجة البخودة 

C- 800-البخد القارص فأكثخ 

لمصباعة والشذخ3      السرجر: عادل سعيج الخاوي3 قري عبجالسجيج الدامخائي3 السشاخ التصبيقي3 دار الحكسة
 .     086 085 3084ص0;;0بغجاد3 

 

 الرشف THI الرمز مرتبة الراحة

 البارد غيخ مخيح
C- 00.;شجيجة البخودة فأقل 
C* 04-06 األقل بخودة 
C 06.0-06.; البارد 

 
 السثالي

P 07-08 السثالي 
P* 08.0-0: السثالي 
P- 0:.0-40 السثالي 

الجافئ غيخ 
 مخيح

H 40.0-45  الجافىء 
H* 45.0-47 الحار 
H- 47.0شجيج الحخارة فأكثخ 
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  :االستشتاجات 
 44ْ,66( شسااًل وخصي شػل  )80ْ,57ــــ  5ْ,55ـ مػقع محافطة ديالى بيغ دائختي عخض )1
( شخقًا و االختالفات في مطاىخ الدصح واالرتفاع يؤثخ عمى عشاصخ السشاخ حيث 78ْ,67ــــ

ال البديصة االلتػاء و االرتفاع ويػجج أيزا عجد مغ اليزاب تدػد في السحافطة بعس الجب
. 
ـ أن تزاريذ مشصقة الجراسة  تتبايغ فييا خرائز السشاخ حيث يرل الفخق في السعجل 2

 ْ(م.:الدشػي لجرجات الحخارة بيغ السحصات السشاخية ما يقارب إلى)
حخارة وسخعة الخياح والخشػبة ـ أكثخ العشاصخ السشاخية تأثيخًا في راحة األندان ىي درجة ال3

الشدبية ليحا أدخمت ىحه العشاصخ مشعدلة أو مجتسعة في أكثخ السعاييخ السدتعسمة لكياس 
أي عشرخ مشاخي لػحجة ال يسكشو أن يكػن مؤثخًا كافيًا لػصف الذعػر  الخاحة باعتبار أن

 بالخاحة .
ومغ وقت الى آخخ 3 ومغ  . مفيػم الخاحة يعج مفيػمًا ندبيًا يختمف مغ شخز الى آخخ 6

ىشا جاءت صعػبة تحجيج مفيػم دقيق لمخاحة لكثخة الستغيخات التي تؤثخ عمى اإلحداس 
في صعػبة أيجاد مكياس واحج دقيق ومتكامل يسكغ اعتساده في قياسيا خاصة  ىادور و بالخاحة 

 أن بعس ىحه الستغيخات  فديػلػجية 
 :التهصيات

التي تدبب الزعف و االندعاج لإلندان نتيجة ارتفاع   ةالسخيحان ـتحجيج األوقات غيخ  -0
درجات الحخارة قج تداعجنا عمى فيع االتجاه العام ال استيالك الصاقة والسياه السدتخجمة في 

 التكيف الرشاعي .
ـ يحب أن تكػن ساعات الطييخة في فرل الريف أوقات لمخاحة لمعامميغ في األماكغ التي 4

ويتصمب أنجاز األعسال التي تصمب جيجًا عزميًا في ساعات الرباح  ال يسكغ تكيفيا صشاعياً 
 األولى. 

ـ أنذاء مرايف بكامل خجماتيا تتزسغ أنذصو لمدياحة والتخفيو لجحب الدياح في جسيع 3
الفرػل حيث ىشاك أنذصة ال تكتسل أال في البخودة مثل األنذصة الخياضية الستعمقة بالتدحمق 

خارة العالية فيسكغ تػجيو الدياح  إلى األلعاب السائية التي تدداد في فػق الثمػج فيسا يخز الح
 مػسع الريف .



 م.م عمر ابراهيم حسني         

 

 أثر املناخ على راحة االنسان 
 

)54; ) 
 

ـ تػعية الدكان باألمخاض التي يداىع السشاخ في حجوثيا يجب التشذيط والعشاية بالسشاشق 6
  السحافطة.الدياحية السػجػدة في 

 االحاالت
                                                 

غيخ  رسالة ماجدتيخ3 ندان في العخاق3أثخ السشاخ عمى صحة وراحة اإل 3ميجي حسج فخحان الجليسي( 0
 .0;;0جامعة بغجاد3 كمية التخبية3رة3 مشذػ 

وراس غشي عبج الحديغ دمحم الياسخي3 استخجام معاييخ الخاحة السشاخية دراسة تصبيكية عمى محافطة أ4) 
 .4005جامعة بغجاد3 33 3 كمية التخبية لمبشاتيخ مشذػرةغ نيشػى3 رسالة ماجدتيخ3

  رسالة ندان في محافطة صالح الجيغ3ى راحة اإلأثخ التحبحب السشاخي عم بخاليع صالح الجوري3إ سساح (5
 .;400جامعة تكخيت3 3اإلندانيةكمية التخبية لمعمػم  مشذػرة3 غيخ ماجدتيخ3

 (
ماجدتيخ3  رسالة ندان في السشصقة الستسػجة مغ العخاق3التبجل السشاخي وأثخه عمى راحة اإل حسيج3 زياد دمحم5

 .4006جامعة تكخيت3 3يةاإلندان كمية التخبية لمعمػم مشذػرة3 غيخ
3 46مجمة الجغخافية العخبية3العجد ندان بسشصقة السجيشة السشػرة3أثخ السشاخ عمى راحة اإل شحاتو سيج شمبو3 (7

4006. 
غيخ  رسالة ماجدتيخ3 ندان في العخاق3أثخ السشاخ عمى صحة وراحة اإل 3ميجي حسج فخحان الجليسي(0) 

 مشذػرة3

 الياسخي3 استخجام معاييخ الخاحة السشاخية دراسة تصبيكية عمى محافطة غشي عبج الحديغ دمحم (اوراس4)
 .4005جامعة بغجاد3 33 3 كمية التخبية لمبشاتيخ مشذػرةغ نيشػى3 رسالة ماجدتيخ3

  رسالة ندان في محافطة صالح الجيغ3أثخ التحبحب السشاخي عمى راحة اإل بخاليع صالح الجوري3إ سساح (5) 
 .;400جامعة تكخيت3 3اإلندانيةكمية التخبية لمعمػم  ػرة3مشذ غيخ ماجدتيخ3

 رسالة ندان في السشصقة الستسػجة مغ العخاق3التبجل السشاخي وأثخه عمى راحة اإل حسيج3 زياد دمحم(6)
 .4006جامعة تكخيت3 3اإلندانية كمية التخبية لمعمػم مشذػرة3 غيخماجدتيخ3 

مجمة الجغخافية  ندان بسشصقة السجيشة السشػرة3ة اإلأثخ السشاخ عمى راح شحاتو سيج شمبو3( 7)
 .34006 46العخبية3العجد

 عجنان كاضع جبار الذيباني3 الخرائز السشاخية لسجيشة الدساوة واثخىا عمى راحة اإلندان3 كمية التخبية3(7)
  .3587 ص34009 :جامعة السثشى3 مجمة البحػث الجغخافية3العجد

(
 .30:8 ص5:;0سمي3 مصبعة الشػر الشسػذجية3عسان3نعسان شحادة3 السشاخ الع (7
 (عادل سعيج الخاوي3 قري عبجالسجيج الدامخائي3 السشاخ التصبيقي3 دار الحكسة :)

 .     086 085 3084ص0;;0لمصباعة والشذخ3 بغجاد3             

اإلًسلًية       هروة سللن دمحم ، هؤشرات التغيير الوٌلخي، جلهعة ديللى ، كلية التربية للعلىم (9)

 41،ص3122،



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية
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 2019( االول ونانك)

 

  (550(  
 

                                                                                                                                        

( عقي  ع)ذ الستلر ، التسلقطلت الجىية في هحلفظة ديللى بلستخذام ًضن الوعلىهلت الجغرافية ، كلية      4)

 .36، ص 3125التربية جلهعة ديللى ، رسللة هلجستير غير هٌشىرة ،

 47هروة سللن ، هؤشرات التغير الوٌلخي ، هصذر سلبق ،ص  (21)

جلهعة ل)صرة ،        يعقىب ، تأثير الوٌلخ على راحة االًسلى في هذيٌة ال)صرة ، كلية اآلداب ، ( رعذ رشلد22)

 .6،ص 3117الذراسلت الجغرافية ،

(
2
( خضر فلض  ابراهين ، تحذيذ أشهرال)ليى الوٌلخية في أقلين كىردستلى العراق، رسللة هلجستير )غير 3

 .26،ص2991هٌشىرة( كلية اآلداب، جلهعة صالح الذيي ، 

 .23رعذ رشلد يعقىب ، تأثير الوٌلخ على راحة اإلًسلى في هذيٌة ال)صرة ، هصذر سلبق ،ص (24)

غسلى حلىبي ، هعليير الراحة الحرارية لألبٌية السكٌية في عذد هي ع)ذ الحق دمحم غللب الرهيثي ،    (25)

 51،ص 3119، 3،عذد  36الوذى اليوٌية ، هجلة دهشق للعلىم الهٌذسية هجلة ، 

 

 .45، هصذر سلبق ص  البصرة مدينة في اإلنسان راحة على المناخ تأثيررعذ رشلد يعقىب ،  (26(
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 :السرادرقائسة 
ماجدتيخ غيخ     يػ السشاخية في إقميع كخدستان العخاق3  رسالة إبخاليع  خزخ فاضل3 تحجيج أشيخ البا. 0
 .0;;0كمية اآلداب جامعة البرخة  347 شذػرةم
السعمػمات الجغخافية   ـ الدبيجي 3 عقيل عبج الدتار 3 الستداقصات الجػية في محافطة ديالى باستخجام نطع 4

 .34006 كمية التخبية العمػم اإلندانية جامعة ديالى 
كمية اآلداب جامعة البرخة  البرخة3السشاخ عمى راحة اإلندان في مجيشة  خرعج3 تأثييعقػب  شاد3ر ـ 5

 .4008الجراسات الجغخافية 
3 كمية التخبية لمعمػم اإلندانية3 جامعة في محافطة ديالى . العداوي 3 مخوة سالع  3 مؤشخات التغيخ السشاخي6

 .4000ديالى 3
غيخ  رسالة ماجدتيخ3 ندان في العخاق3ثخ السشاخ عمى صحة وراحة اإلأ 3ميجي حسج فخحان الجليسي -5

 مشذػرة3

غشي عبج الحديغ دمحم الياسخي3 استخجام معاييخ الخاحة السشاخية دراسة تصبيكية عمى محافطة  اوراس -8
 .4005جامعة بغجاد3 33 3 كمية التخبية لمبشاتيخ مشذػرةغ نيشػى3 رسالة ماجدتيخ3

  رسالة ندان في محافطة صالح الجيغ3أثخ التحبحب السشاخي عمى راحة اإل الح الجوري3بخاليع صإ سساح -9
 .;400جامعة تكخيت3 3اإلندانيةكمية التخبية لمعمػم  مشذػرة3 غيخ ماجدتيخ3

 رسالة ندان في السشصقة الستسػجة مغ العخاق3التبجل السشاخي وأثخه عمى راحة اإل حسيج3 زياد دمحم -:
 .4006جامعة تكخيت3 3اإلندانية كمية التخبية لمعمػم شذػرة3م غيخماجدتيخ3 
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مجمة الجغخافية  ندان بسشصقة السجيشة السشػرة3أثخ السشاخ عمى راحة اإل شحاتو سيج شمبو3  -;
 .34006 46العخبية3العجد

 ة التخبية3عجنان كاضع جبار الذيباني3 الخرائز السشاخية لسجيشة الدساوة واثخىا عمى راحة اإلندان3 كمي -21
 .3587 ص34009 :جامعة السثشى3 مجمة البحػث الجغخافية3العجد

 .30:8 ص5:;0نعسان شحادة3 السشاخ العسمي3 مصبعة الشػر الشسػذجية3عسان3  -22
 عادل سعيج الخاوي3 قري عبجالسجيج الدامخائي3 السشاخ التصبيقي3 دار الحكسة -04

 . 086 085 3084ص0;;0لمصباعة والشذخ3 بغجاد3 
معاييخ الخاحة الحخارية لألبشية الدكشية في عجد مغ السجن  3ـ الخميثي3 عبج الحق 3 رعج غالب حمػبي 05

 .;3400 34عجد  47اليسشية 3 مجمة دمذق لمعمػم اليشجسية مجمة
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