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 شكر وعرفان                                   

 

الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق االشٌاء ناطقة بحمده وشكره , والصالة والسالم      

 ولً المكارم والجود . وعلى آله الطاهرٌن أ , على نبٌه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود

م بجزٌل الشكر الموصول بالدعاء الى استاذي ومشرفً االستاذ ن اتقد  اغتزاز أ ٌطٌب لً بكل       

ٌه السدٌد قه الحمٌد ورأل  ه , بخ  خٌر اخ وموج   سن مدفون ابو رحٌل الذي كان بحق  لحالدكتور عبد ا

ة جهد كبٌر وتوجٌهاته العلمٌة , ولما بذله من د  علٌه  البحث , داعٌا العزٌز القدٌر ان ٌمن   معً طوال م 

 بطول العمر ودوام الصحة والعافٌة .

لٌة والى اساتذتً االفاضل كافة فً ك ورئٌس قسم الجغرافٌة داباقدم شكري الى عمٌد كلٌة اآلو     

الى  نانواتوجه بالشكر واالمتة البحث , د  م   وا فً اعدادي علمٌا وساعدونً طوالهماآلداب الذٌن أس

 .فً كلٌة اآلداب الوائلً مثنى فاضل  االسدي والدكتور كامل حمزه الدكتور

       ٌ فً مدٌرٌة تربٌة  ضعٌف ً  ل  ع   س المساعددر  السٌاحة فً النجف , والم   د مدٌر قسمواشكر الس

 .المهمة المصادر  مه لً من مساعدة فً توفٌر بعضقد   لما ذي قار 

ةالثناء الى امناء المكتبات كافة التً قمت بمراجعتها الشكر وان اتقدم ب وال ٌفوتنً       د   اثناء م 

موا لً ٌد المساعدة الذٌن قد  جمٌعاً   طلبة الدراسات العلٌا  زمالئً واخوانً , واشكرالبحث 

 .  والمشورة 

ً  من اسدى إ واختم شكري وتقدٌري الى كل        ٌ  معروفا او شج   ل بة او دعوة صالحة عنً بكلمة ط

الجزاء , وعذرا لمن  خٌر ًمن كان له دور فً انجاز هذه الرسالة وفق هللا الجمٌع وجزاهم عن   ولكل  

 . فاتنً ذكره

                                                                                                         

           الباحث                                                                                                       
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 المستخلص                                     

مدٌنتً النجف وكربالء ( الى دراسة واختبار ) خصائص المناخ السٌاحً فً  لرسالةاهذه  تهدف     

 فً مدٌنتً النجف وكربالء . السٌاحً مة المناخ لحركة الجذبٌم مدى مالءوتقٌ

الفصل االول منها  فضالً عن االستنتاجات والتوصٌات , كان اربعة فصولو مقدمة تضمنت الرسالة     

وفرضٌتها وهدف الدراسة  على مشكلة الدراسة  الذي احتوىاالطار النظري للدراسة عبارة عن 

تناول , و ماثلةم  والدراسات المفاهٌم والومبرراتها وحدودها وهٌكلٌة الدراسة وتنظٌمها والمصطلحات 

االتجاهات السٌاحٌة المواسم و بالء فضالً عنكرصل االمكانات واالغراض السٌاحٌة فً النجف وهذا الف

 فً مدٌنتً النجف و كربالء .

عالمٌا  اهم المعاٌٌر المستعملةالراحة والعوامل المؤثرة فٌها وصل الثانً فقد تناول مفهوم اما الف     

 لقٌاس راحة االنسان .

الظواهر المناخٌة المؤثرة فً راحة االنسان كاإلشعاع صل الثالث لٌوضح تحلٌل العناصر وجاء الفو     

 .االمطار ال عن تحلٌل الظواهر الغبارٌة  والرٌاح فضة ورطوبة النسبًٌ ودرجة الحرارة والالشمس

على دلٌل  ئل المناخ السٌاحً الذي احتوىدالرات وفٌه تطبٌق مؤش الخٌر فقد تم  ااما الفصل الرابع و     

نً لسنجر ومؤشر المخطط البٌاالحرارة والرطوبة ودلٌل تبرٌد الرٌاح ومقٌاس الحرارة المؤثرة و

 وقد توصلت هذه الدراسة الى عدد من النتائج منها :تٌرجنج . 

الن تكونا منطقة جذب سٌاحً  تؤهلهماالنجف وكربالء بمقومات سٌاحٌة طبٌعٌة وبشرٌة  تتمتع مدٌنتا -1

 . مهمة

 قل بالنسبة الى االشهر التً ال ٌتمتع بها االنسان بالراحة الحرارٌة.ا ةً عام   تكون االشهر المرٌحة -2

ات حسب مستوٌالشهر المرٌحة االكثر تكرارا وببعد تطبٌق عدد من المعاٌٌر المناخٌة ظهرت ا -3

نٌسان , تشرٌن االول , تشرٌن الثانً( , الراحة النهارٌة ذار , الراحة , الراحة العامة اشهر)آ

كانون االول , كانون الثانً , شباط , اذار , تشرٌن الثانً( , الراحة اللٌلٌة اشهر)نٌسان , ماٌس , اشهر)

  حزٌران , اٌلول , تشرٌن االول( .



 ه 
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 المقدمة

ٌعد المناخ من اهم العوامل الطبٌعٌة التً تتدخل بصورة مباشرة او غٌر مباشرة فً تشكٌل سطح      

التً  صة بتضارٌس سطح االرض وتكوٌنها أماالرض وما علٌها من مظاهر , سواء تلك المظاهر الخا

أكان ولٌس االنسان اقل الكائنات الحٌة تأثرا بالمناخ  بأصناف شتى التربة والحٌاة النباتٌةق بتكوٌن تتعل  

ر فً العلوم الحاضر , ورغم التغٌرات التً احدثها فً الوقت الحاضر من تطو   ذلك فً الماضً أم فً

  ٌ واالحوال المناخٌة التً تتحكم فً نشاطاته وفً لونه رات المختلفة فانه لم ٌزل وسٌظل خاضعا للتغ

 وراحته ومزاجه وصحته .

ومع توفر المعلومات والبٌانات المناخٌة الدقٌقة ووسائل معالجتها وتطور المنهج الكمً فً البحث      

فقد اخذت البحوث المناخٌة تتقدم بسرعة فظهرت اتجاهات حدٌثة فً علم المناخ ٌختص كل منها بدراسة 

ً لٌكشف وٌحدد االثار جانب معٌن من الحٌاة , ولقد برز موضوع البحث فً مجال علم المناخ التطبٌق

 الجانب السٌاحً  مختلف جوانب البٌئة البشرٌة والسٌماالتً ٌتركها على 

السرٌع والتقنً الكبٌر الذي نعٌشه فً عالمنا المعاصر , فان اهمٌة المناخ  ًورغم التطور العلم     

ٌعة العصر الحالً بذلك , ولطب لزٌادة الفهم دتوانما ازداكعنصر وعامل سٌاحة واستجمام لم تنقص , 

ل فً تحدٌد طبٌعة نحو العمل . فالمناخ ٌتدخ   لالنطالقن المرء الراحة واالستجمام الذي ٌستوجب م

حدد طبٌعة وشكل وحجم ووجهة تحركاتنا , ونمط ٌ, و طعامنا وشكل وحجم مالبسنا وكمٌة ونوع شرابنا

كونه لوتطور السٌاحة , وتبرز اهمٌة هذا العامل حٌاتنا . فهو عامل مهم من العوامل المؤثرة فً نشوء 

ٌحدد االستفادة من المصادر السٌاحٌة الطبٌعٌة واالصطناعٌة مثل ) الجبال , البحار , البحٌرات , 

جهة ومن  ( هذا منالخ  ثرٌة والثقافٌة والعمرانٌة ..الشواطئ , الغابات , المناظر الطبٌعٌة , المواقع اال

ً ودرجات الحرارة حوال الجوٌة المناخٌة نفسها من الشمس المشرقة والهواء النقاال جهة اخرى ُتَعد  

فً  ل المفضلة للتنمٌة السٌاحٌة . وٌجب ان ال ننسى أن  المناخ عامٌل مهم  من العوام الخ المعتدلة ..

 .تخطٌط المواقع السٌاحٌة واهم عناصر المسح السٌاحً 

ة الجسم والعقل او بمعنى اعادة التجدٌد , لذا فان المناخ ان من اهداف السٌاحة هو تحقٌق راح    

 التً تقسم الى نوعٌن اساسٌن هما الراحةالذي ٌقع ضمن حدود راحة االنسان السٌاحً هو المناخ 

الفسٌولوجٌة ظهرت دراسات مناخٌة قائمة على الراحة  الى لوصولحة النفسٌة , ولالفسٌولوجٌة والرا

والمناخ ومن بٌنها التصنٌفات المناخٌة التً تعتمد فً عالقاتها على عدد من  اساس العالقة بٌن االنسان

اس االنسان بالجو التً تؤثر فً احسرٌاح( الرطوبة , الحرارة , الشمسً , درجة الشعاع الالمتغٌرات )ا
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لكن الدراسات التطبٌقٌة التً تحدد وتقٌم العالقة بٌن االنسان والمناخ  ووره بالراحة والضٌق , وشع

اصطدمت بالعدٌد من الصعوبات , كصعوبة قٌاس بعض المتغٌرات او التعبٌر عنها ببٌانات كمٌة , 

الفسٌولوجٌة والسٌكولوجٌة , وتعدد االستجابات الثانوٌة واهمٌة بعض واالهمٌة البالغة لبعض العوامل 

مفهوم الراحة فان الظروف المناخٌة المرٌحة لبعض الناس قد ال تكون مرٌحة للبعض االخر , و , منها

ٌ  ٌختلف م والعوامل التً تسببها رات غٌر المناخٌة التً ن شخص الى اخر تبعا الى مجموعة من المتغ

طبٌعة احساس االنسان بالراحة كالجنس والعمر والحالة الصحٌة والنفسٌة ونوع المالبس و تؤثر فً

التً ٌعٌش  للمنطقة  بالخصائص المناخٌة  تأقلمهالعمل الذي ٌقوم به الشخص وعاداته الغذائٌة ومدى 

  .فٌها 

من  ا ٌستقطب السٌاحهما مركزا سٌاحٌا مهم  فً مدٌنتً النجف وكربالء بوصفوألهمٌة السٌاحة      

م ٌاخٌة للمدٌنتٌن , واعطاء تقٌالعراق ومن مختلف انحاء العالم , تبرز اهمٌة دراسة الحاالت المن

ات المدٌنتٌن المناخٌة لراحة االنسان وتحدٌد ما هو مالئم لخصائص المناخٌة واختبار مدى مالءمة امكانل

                       سٌاحً للمدٌنتٌن .منها للنشاطات السٌاحٌة وما هو غٌر مالئم وإلعطاء صورة او دلٌل مناخً 
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التي ُتسيعلُل ياُلتحقيقُالنتائجُُةالدليلُالذيُيقودُالدراسُ"Theoretical Fram"ُالنظريُاإلطارُدُ عُ يُ      
 ييخُلهلييدُي  ييخُ,ُُوُل يياُةب يي لُدقيييقُو ييذلاُوريي ُاللييرو ُالع  يييُةالع  يييُةيييتفُهيييدُتحديييدُال  يي  ُإذُ,

 يياُووسييائلُتحقيق يياُوالطييهعُا ييلُالدراسييا ُيتورسييفُهي  يت يياُوتحديييدُ ن  ُةهييدااُالدراسييةُبدقييأتحديييدُ
ُ ييايلاالتوصييلُُتيي ُتييفُ نتييائجُالالبحييلُوالُأسييالي خُتغنيي ُالباحييلُبييالتعراُا ييلُأن اُأالتيي ُ ييخُ ييُةال  اث يي
ُُور ُهذاُاللصلُ.ُولذلا

 مشكلة الدراسة  -اوال :

 -السإال االتً :كلة الدراسة بتتمثل مش     

هً انسب االوقات  ما, وهل تإثر الخصابص المناخٌة فً مدٌنتً النجؾ وكربالء فً الجانب السٌاحً 

 .الٌومٌة والشهرٌة المالبمة للنشاطات السٌاحٌة فً المدٌنتٌن  

 . ة الدراسةٌضفر -ثانٌا:

السابقة بما ٌتعلق بموضوع بحثه معارفه و نا مسبقا تقوم على خبرات الباحث الفرضٌات تخمٌ د  ع  ت       

 قد ٌكون مصٌبا او ؼٌر مصٌب وقد جاءت هذه الدراسة لتختبر الفرصة االتٌة .و

ٌومٌة  هناك أوقاتالسٌاحً وتإثر الخصابص المناخٌة فً مدٌنتً النجؾ وكربالء فً الجانب      

للنشاطات السٌاحٌة واخرى تكون فٌها الظروؾ المناخٌة فً مدٌنتً النجؾ وكربالء مالبمة  وشهرٌة

 مة .  ؼٌر مالء

 . اتهاربرهدف الدراسة و م -ثالثا :

 م منهاهو مالب تحدٌد مااخٌة فً مدٌنتً النجؾ و كربالء وتهدؾ الدراسة الى تحلٌل الخصابص المن     

الوصول الى دلٌل مناخً والفصل والشهر هو ؼٌر مالبم على مستوى الٌوم و مالنشاطات السٌاحٌة ول

 سٌاحً للمدٌنتٌن .

فً التنمٌة السٌاحٌة  كثٌرة نذكر منها اهمٌة دور المناخ فهً دراسة هذا الموضوع اما مبررات     

د  و الطبٌعٌة واالصطناعٌة , المٌدانً , والن مدٌنتً المسح ع السٌاحٌة وهما فً تخطٌط المواقعامال م ٌ ع 

حضارٌة كثٌؾ لكونها تزخر بمواقع دٌنٌة واثرٌة  وط السٌاحً الكربالء من المدن ذات النشاالنجؾ و

د  كثٌرة لذا فان التوصل الى دلٌل مناخً سٌاح ٌ ع  ة فً هاتٌن تنمٌة السٌاحاحد المإشرات لتطوٌر و ً 

 المدٌنتٌن .
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 حدود الدراسة  -رابعا :

مدٌنة  النجؾ  تحتلكربالء , حٌث د المكانً وهو مدٌنتً النجؾ والبعحدد الدراسة ببعدٌن هما تت    

 ˚33 6 6 - ̊ 36 5 5 عرض على دابرتًشرقا و ̊ 44  3 3 - ̊ 44 6 6 طول ًى خطلموقعا فلكٌا ع

هً مركز الؽربٌة جنوب ؼرب العراق , وضبة هً بهذا الموقع تقع على حافة الهو ,( 6خرٌطة ) شماال

الحٌدرٌة  مدٌنة لمحافظة النجؾ تحٌط بها مجموعة من المراكز الحضرٌة مثل مدٌنة الكوفة من الشرق و

           تطل على بحر النجؾ من الؽرب .المناذرة من الجنوب الشرقً وقضاء من الشمال و

على دابرتً شرقا و ̊ 45 3 4 - ˚44 3 6 طول ًخطفهً تحتل موقعا فلكٌا على اما مدٌنة كربالء      

والجنوب الشرقً  ها من الجنوبحافظة كربالء ٌحد  مشماال وهً مركز ل ˚ 33 4 4 - ̊ 33 6 3 عرض

 قضاء عٌن التمر ,اما جهة الؽرب فبحٌرة الرزازة و من الشمال الشرقً ناحٌة الحسٌنٌةو قضاء الهندٌة

 تقرٌبا .كم 644مسافة تبعد عن بؽداد و

( 3466-6894ثالثون سنة للمدة )اثنان ودورة مناخٌة امدها  البعد الزمانً للدراسة الذي ٌضم  و     

 لمحطتً النجؾ وكربالء .

  هاهٌكلٌة الدراسة وتنظٌم -خامسا :

 عن االستنتاجات والتوصٌات , تضمن الفصل االول  فضالا  اربعة فصولو مقدمة تضمنت الرسالة     

وفرضٌتها وهدؾ الدراسة ومبرراتها  على مشكلة الدراسة  الذي احتوىاالطار النظري للدراسة 

تناول هذا الفصل و,  ماثلةم  الدراسات الومفاهٌم الوحدودها وهٌكلٌة الدراسة وتنظٌمها والمصطلحات و

حٌة فً مدٌنتً االتجاهات السٌاالى المواسم و كربالء فضالا ض السٌاحٌة فً النجؾ واالؼرااالمكانات و

 النجؾ و كربالء .

عالمٌا  اهم المعاٌٌر المستعملةالراحة والعوامل المإثرة فٌها وصل الثانً فقد تناول مفهوم اما الف     

 لقٌاس راحة االنسان .

الظواهر المناخٌة المإثرة فً راحة االنسان كاإلشعاع ح تحلٌل العناصر وصل الثالث لٌوض  جاء الفو     

 .االمطار ال عن تحلٌل الظواهر الؽبارٌة  والرٌاح فضة ورطوبة النسبٌالودرجة الحرارة وً الشمس

على دلٌل  بل المناخ السٌاحً والذي احتوىدالفٌه تطبٌق مإشرات و فقد تم   اما الفصل الرابع     

إشر مو نً لسنجرالمخطط البٌاالحرارة والرطوبة ودلٌل تبرٌد الرٌاح ومقٌاس الحرارة المإثرة و

 .تٌرجنج
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 (1خرٌطة )                                               

 موقع منطقة الدراسة                                                  

 

 (6رٌطة )خ                                            

 موقع منطقة الدراسة                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .3464ٌطة العراق االدارٌة , بؽداد الهٌبة العامة للمساحة , خر -6المصدر : 

 .3449, المدٌرٌة العامة للتخطٌط العمرانً فً محافظة النجؾ , التصمٌم االساس لمدٌنة النجؾ  -3           

 .3445,  المدٌرٌة العامة للتخطٌط العمرانً فً محافظة كربالء , التصمٌم االساس لمدٌنة كربالء -3           
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 المصطلحات و المفاهٌم  -سادسا :

       ٌ من الموضوعات المهمة التً اهتم بها الباحثون فً  د  ع  ان توضٌح مفاهٌم الدراسة ومصطلحاتها 

جمٌع االختصاصات , لذلك ٌجب على كل باحث ان ٌقوم بتوضٌح هذه المفاهٌم لجعل الصورة واضحة 

متشابهة ومتداخلة فً تكون صعبة الفهم و المصطلحات ألنها عادة ماام القارئ بماهٌة هذه المفاهٌم وام

 : المصطلحات الخاصة بدراستنا فهًالمفاهٌم وأما دقٌق , كل بعض االحٌان لذا ٌجب توضٌحها بش

طق سكناهم واقامتهم الدابمة , حركة مإقتة للسكان او الناس لمناطق معٌنة  خارج منا -السٌاحة : -6

ل السٌاحة جمٌع النشاطات التً تمارس فً مناطق الهدؾ وكذلك جمٌع الخدمات والتسهٌالت التً ث  موت

هذه النشاطات , والسٌاحة بهذا المفهوم نوع من انواع السفر الذي ٌختلؾ عن رحلة  تم توفٌرها لممارسة

 .(6)ق او االقامة الدابمة العمل الٌومٌة او الهجرة او التسو  

ة تزٌد على اربع وعشرٌن د  الذي ٌسافر الى بلد اخرى ؼٌر موطنه وٌقٌم بها م   شخصال هو -السابح : -3

ٌ  ة د  ساعة دون ان تطول م    .(3) فٌه البلد االجنبً موطنا له د  ع  اقامته الى الحد الذي 

االنشطة ل بمجموعة العالقات وتمث  التً ت ٌة االنتقال االفقٌة االجتماعٌةعمل -النشاط السٌاحً : -3

الذي ٌهدؾ الى  السٌاحٌة لتمضٌة اوقات الفراغ و الحصول على راحة جسدٌة و عقلٌة عن طرٌق السفر

  ٌ  .(3)دافع االقامة و العمل  اداالماكن المعتادة لكل الدوافع ع بعٌدا عنلمكان االقامة قت إمال رالتؽ

فً  المتوازنةة , تهدؾ الى الزٌادة المستمرة ور عن برامج مختلفمصطلح ٌعب   -التنمٌة السٌاحٌة : -4

ة متشعبة تضم ٌترشٌد االنتاجٌة فً النشاط السٌاحً , وهً عملٌة حركالموارد السٌاحٌة , وتعمٌق و

ستثمار االتطبٌقٌة للوصول الى بعضها , تقوم على محاولة عملٌة ومتداخلة مع عناصر عدة متصلة و

تنمٌة مصادر التنمٌة البشرٌة للقٌام مثل لعناصر االنتاج السٌاحً , وربط ذلك فً عناصر البٌبة واال

 .(4) بدورها فً برامج التنمٌة

                                                           
 .34, ص6888د ؼنٌم وبنٌتا نبٌل سعد , التخطٌط السٌاحً ,دار صفاء , عمان , عثمان محم   (6)
 .68, ص 6855الحدٌثة علما وتطبٌقا , القاهرة , الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب , محمود كامل , السٌاحة  (3)

Isohl, Cosgrove ( The geography of resrational leisure ) Anchor press,1972 p.19                     (3) 
االنصاري , السٌاحة فً العراق و دورها فً التنمٌة و االعمار , مطبعة هادي برس , بٌروت ,  ً  ل  د ع  رإوؾ محم   (4)

 .85ص , 3446لبنان , 
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المعطٌات مجموعة المقومات و سٌاحً , و ٌضم  بعناصر الجذب الٌعرؾ احٌانا  -العرض السٌاحً : -5

خدمات البنٌة كذلك خدمات البنٌة التحتٌة , ووالثقافٌة فً بلد ما , الطبٌعٌة والتارٌخٌة والحضارٌة و

 .(6)فً ذلك البلد السٌاحٌة األساس

الجماعات من الدول االخرى فً وهو مشاركة السكان المحلٌٌن واالفراد و -:الطلب السٌاحً  -6

االثنان معا ض السٌاحً والطلب السٌاحً بهذا التعرٌؾ ٌقابل العرالمختلفة لبلد ما , و السٌاحٌةالنشاطات 

  .(3) ٌشكالن وجهٌن لنشاط واحد هو السٌاحة

رارة ٌتصؾ بالحوال  الذي ٌناسب الحركة السٌاحٌة بحٌث ٌكون معتدال وهو المناخ -المناخ السٌاحً : -5

الذي ٌتمٌز بوجود عدد كبٌر من االٌام ل السنة او خالل الموسم السٌاحً الشدٌدة خال العالٌة والبرودة

    .(3) المشمسة ولكنها لٌست حارة بدرجة كبٌرة وٌتمٌز اٌضا بالهواء النقً وانعدام الرٌاح القوٌة المزعجة

العالٌة الناتجة من ارتفاع نسبة الرطوبة , او وهو شعور االنسان بالحرارة  -الحرارة المحسوسة : -9

تكون درجة الحرارة لٌست مرتفعة  تجة عن تؤثٌر سرعة الرٌاح , فً حٌنشعوره بالبرودة الشدٌدة النا

الى هذا   بالبرودة  لتودي الى الشعور  بالحرارة وال منخفضة  بالقدر الذي تولد وحدها هذا االحساس

  .(4)الحد 

ي الى مما ٌإد   الحرارة بشكل شدٌد بعٌدا عن المعدل درجات الرتفاع ٌحدث -ري :ؾ الحراالتطر   -8

الى المرض  باإلنساني من ثم ٌإد  عضوٌا ورٌبا تخات فسٌولوجٌة فً جسم االنسان واضطراب

 .(5)الموتوا

ا , لحرارة الجو الجسم تعرضل حالة طاربة حادة تحدث -مس :ضربة الش -64 ة الشمس اشع والسٌم 

فاذا كانت الرطوبة النسبٌة منخفضة , التً تتزامن مع الرطوبة النسبٌة العالٌة  المباشرة فً فصل الصٌؾ

بٌة سر العرق وٌتخلص الجسم من نسبة كبٌرة من الحرارة التً تضاٌقه , اما اذا كانت الرطوبة النتبخ   ٌتم   

ه الظروؾ تبدا حرارة الجسم هذ , وبتؤثٌرالعرق وتبقى الحرارة فً الجسم  رمرتفعة ٌضعؾ تبخ  

اط العضلً الذي ٌإدٌه باالرتفاع تبعا الرتفاع درجة حرارة الهواء المحٌط به وٌساعد على ذلك النش

ان عملٌة االٌض وتولٌد الحرارة فً الجسم تزداد مع زٌادة درجة الحرارة , فمع ارتفاع و الشخص ,

                                                           
 .36د ؼنٌم و بنٌتا نبٌل سعد , مصدر سابق , صعثمان محم   (6)
 .36المصدر نفسه , ص  (3)
د امٌن , المقومات الجؽرافٌة الطبٌعٌة لنشوء وتطور السٌاحة (3) فً المنطقة الجبلٌة من العراق , مجلة كلٌة  ازاد محم 

 .54, ص 6858,  3التربٌة , جامعة البصرة , العدد 
  .69, ص  3445, البٌبة وصحة االنسان فً الجؽرافٌا الطبٌة , مركز االسكندرٌة للكتاب ,  شرؾ طرٌح عبد العزٌز (4)
الشاعر , تؽٌر المناخ و اثره فً الصحة البشرٌة , منشورات جامعة دمشق , كلٌة اآلداب و العلوم االنسانٌة  ً  ل  جهاد ع   (5)
 .656, ص 3446,
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زٌادة درجة حرارته اكثر فاكثر وٌصبح مركز  ي بدوره الىحرارة الجسم تزداد عملٌة االٌض مما ٌإد  

وظابفه تختل فً درجات الحرارة العالٌة , وهكذا  ن  بالدماغ ؼٌر قادر على السٌطرة أل   تعدٌل الحرارة

ورود  لذلك ٌقل  لجلد لتسهل فقدان الحرارة , وبا االوعٌة الدموٌة وتتسعرتفاع درجات الحرارة باال تؤخذ

الدم للمخ فٌشعر المصاب بالصداع ودوار الراس والتعب والؽثٌان , وٌكون الجلد ساخنا وجافا ونبض 

 .(6)القلب سرٌعا وؼٌر منتظم والوجه محتقنا مع اتساع فً حدقة العٌن 

  الدراسات المماثلة  -سابعا :

خطط البٌانً لسنجر , المالرطوبة و -على معٌاري الحرارة  ( اعتمد فٌها6894الشلش ) دراسة -6

تحدٌد االشهر المرٌحة ل قعلى محافظات العرا عةمحطة موز   ةعشر باستعمال بٌانات مناخٌة لست

نوع من النشاطات  ي  القٌام بؤاالشهر التً تكون فٌها الحالة المناخٌة ؼٌر مرٌحة وال تشجع على و

د  , وتوصلت ا البشرٌة د  منها خصابصها وممٌزاتها  لكل  زمنٌة  لدراسة الى تقسٌم السنة الى ثالث م 

     .(3) شعور االنسان بالراحة فً العراق اخٌة التً تإثر تؤثٌرا مباشرا فًالمن

مجموعة من  الردن , واستعملانماط المناخ الفسٌولوجٌة فً ا ( تناول فٌها6895ادة )شح دراسة -3

مة مالءاكثرها لتعٌٌن افضل االماكن وو , المحطات بقصد تحدٌد االنماط الشهرٌة للمناخ الفسٌولوجً

ه و ألؼراضتطوٌرها ستؽاللها وال لراحة الجسم البشري راسة وتوصلت الد ,  مامجاالستالسٌاحة والتنز 

ة من المناخ الفسٌولوجً تتفق فً حدودها مع الحدود العامة لألقالٌم المناخٌة الى تحدٌد اربعة انماط ربٌس

 .(3) وثورنثوٌتالتً اقترحها كل من كوبن 

دلٌل  لالصطٌاؾ , وذلك باستعمال تقٌٌم لمناخ االردن بإعطاء اهتم فٌها( 6859) دراسة الراوي -3

هر ان المحطات الصالحة لالصطٌاؾ هً ن محطة مناخٌة حٌث ظوعشرٌع لتسلرطوبة وا -الحرارة 

 كإقلٌم استؽاللهبذلك ٌمكن ركز معظمها فً اقلٌم المرتفعات وتسع محطات ضمن المقاٌٌس العالمٌة تت

 .(4) سٌاحً مهم فً االردن

الخصابص العامة لمناخ العراق , كما بٌن العالقة بٌن  ت هذه الدراسة( تناول6884الدلٌمً ) دراسة -4

الرطوبة  -معٌار الحرارة  حرارٌة باستعمالالمناخ وراحة االنسان و العوامل المإثرة فً تحدٌد الراحة ال

للجسم البشري التً تساعده على مقاومة  إرادٌةلدراسة الخصابص الفسٌولوجٌة الالا هذهتناول فً و ,

                                                           
 .643, ص 3443د عٌاد مقٌلً  , تطرفات الطقس والمناخ , دار شموع الثقافة , لٌبٌا , امحم   (6)
عة حة و كفاءة العمل فً العراق , مجلة كلٌة التربٌة , جامحسٌن الشلش , المناخ و اشهر الحد االقصى للرا ً  ل  ع   (3)

 .6894البصرة , العدد الثالث , 
نعمان شحادة , انماط المناخ الفسٌولوجٌة فً االردن دراسة تطبٌقٌة للعالقة بٌن المناخ و احاسٌس الناس , مجلة  (3)

 .6895 , 3, العدد 63اسات , المجلد در
 .6895,  65أب المستنصرٌة , العدد م مناخ االردن لؽرض االصطٌاؾ , مجلة ادعادل سعٌد الراوي , تقٌٌ (4)
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 المرضٌة اتالمناخٌة المتمثلة باإلصاب للظروؾمباشرة الؼٌر  االثارحاالت التطرؾ فً المناخ و

 .(6) وتوصلت الدراسة الى تحدٌد االوقات الٌومٌة والشهرٌة والفصلٌة المرٌحة فً العراق

ٌة المتمثلة فً المناخ حٌث استعمل ات العراق الطبٌعامكان هاتناول فٌ (6886)دراسة الراوي  -5

تحدٌد االقالٌم المناسبة ل ر الحرارة المإثرة ٌامن خالل تطبٌق معمحطة عشرة  المعطٌات المناخٌة ألربع

 ألقساموفقا و, ؼراض من الفصول ٌكون مناسبا لهذه اال اي  و, لممارسة النشاطات السٌاحٌة المختلفة 

اذ توصل الى اهمٌة المنطقة الجبلٌة فً السٌاحة طول العام وتحدٌد فصلً الربٌع  , لعراقاسطح 

 .(3) اجزاء العراق فً بقٌةوالخرٌؾ 

لى م العراق الى اقالٌم فسٌولوجٌة عقس  حٌث  جمعٌار تٌرجن على ( اعتمد6885ابو رحٌل ) دراسة -6

هر ش تقٌٌم لكل   محطة مناخٌة وتوصلت الدراسة الى ةعشر لست معطٌات مناخٌة مدى الفصول مستعمالا 

 .(3)من اشهر السنة 

العناصر لعوامل المإثرة فٌه والتحلٌل لوبالفحص مناخ االنبار  ( تناول فٌها3444المحمدي ) دراسة -5

هذه العناصر الطبٌعٌة مجتمعة لنحصل على مفهوم عام عن  توظٌؾلمكونة له وعالقاتها المتشعبة وا

, ومن ثم الوصول الى اتجاهات التطوٌر واالستثمار المستقبلً للسٌاحة المناخ السٌاحً فً المحافظة 

من  االباحث عدد وقد استعملموقع من مواقع المحافظة   لتشكل قاعدة لقٌام السٌاحة ومقوماتها فً اي  

  .(4) ما وندرتصنٌؾ ج ووتصنٌؾ تٌرجن الرطوبة –الحرارة دلٌل  مثل المعاٌٌر

حة تحدٌد االقالٌم المرٌقرٌنة الراحة و إلٌجاد ج تصنٌؾ تٌرجن فٌها ( استعمل3444ي )االسددراسة  -9

مناخٌة وقد توصل الى  ة محطةألربع عشر النهارخالل اللٌل و من خالل حساب معدل الرٌاح التبرٌدٌة 

  .(5)تحدٌد هذه االقالٌم 

من خاللها اختٌار مدى  الٌمن السٌاحً و تم   دراسة خصابص مناخ  ( تناول فٌها3443دراسة علً ) -8

ركة السٌاحٌة بالمناخ فً الٌمن , مدى ارتباط الح, و مكانٌاة المناخ لحركة السٌاحة زمانٌا ومالبم

                                                           
, كلٌة التربٌة ,  اق , رسالة ماجستٌرمهدي حمد فرحان الدلٌمً  , اثر المناخ على  صحة وراحة االنسان فً العر (6)

 .6884جامعة بؽداد ,
جؽرافٌة العراقٌة , الخام الطبٌعٌة : المناخ , مجلة الجمعٌة العادل سعٌد الراوي , امكانٌة العراق السٌاحٌة فً المادة  (3)

 .6886 ,36العدد
 36عبد الحسن مدفون ابو رحٌل , انماط المناخ الفسٌولوجً فً العراق , مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة العراقٌة , العدد (3)
,6885. 
, كلٌة التربٌة ,  احٌة , رسالة ماجستٌرالسٌدراسة تقوٌمٌة لألؼراض مناخ االنبار : نظٌر صباح حمد المحمدي ,  (4)

 .3444جامعة االنبار , 
ؽرافٌة تٌرجنج , مجلة الجمعٌة الج من خالل استخدام معٌار كاظم عبد الوهاب حسن االسدي , اقالٌم الراحة قً العراق (5)

 .3444 , 44العراقٌة , العدد 



 ار النظري للدراسة.........................االط.........الفصل االول ..........................
 

 
66 

الراحة من خالل تطبٌق مإشرات اوقات ة فً الٌمن وهذه الدراسة الى تحدٌد المناطق السٌاحٌت وتوصل

 .(6)بً (سالرطوبة , قرٌنة الجهد الن - رجنج , مخطط سنجر , دلٌل الحرارةتٌ ,)اولٌجاي

 عةا ولسبع محطات مناخٌة موز   المناخٌة معاٌٌر الراحة ةالباحث استعملت (3443الٌاسري ) دراسة -64

  ٌ الحرارٌة ,  ةوضحت مفهوم الراحو االنسان ناصر المناخ فًاثر ع نت  فً منطقة الدراسة , وب

الرطوبة ,  –الحرارة  دلٌل معاٌٌر عدٌدة ) باستعمال اوقاتها من السنةالى تحدٌد اقالٌم الراحة و تتوصلو

  .(3)ج(, مإشر تٌرجن تصنٌؾ اولٌجاي دلٌل  تبرٌد الرٌاح , مخطط سنجر ,

مة فضالا عن دراسة بص الجؽرافٌة العادراسة الخصا فٌها ( تناول3445زكري ) دراسة -66

تناول مفهوم المناخ الحٌوي والفسٌولوجً و المناخٌة السابدة , الظروؾتوضٌح الخصابص المناخٌة , و

 ,دراسة الخصابص الفسٌولوجٌة للجسم البشري ل المإثرة فً تحدٌدها , ومن ثم  العواموالراحة العامة و

ٌ  و ,  البردالحر و بؤمراضي الى االصابة ٌإد  روؾ عجز هذه العملٌات عن  مجاراة قسوة الظ ن  ن أب

ن عشرٌل لرٌاحلحرارة المكافبة لتبرٌد ااالرطوبة و -ة مثل قرٌنة الحرارة بن المناخٌبعض القرا واستعمل

 .(3) توصل الى تحدٌد االقالٌم الفسٌولوجٌة للراحة فً لٌبٌاو, محطة مناخٌة فً لٌبٌا 

من خالل تصنٌؾ ٌاحً فً االردن وهذه الدراسة محاولة لتقٌٌم المناخ الس ( 3446دٌري ) دراسة  -63

ساعات السطوع حرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح وج باالعتماد على العناصر المناخٌة ) درجات الجنرتٌ

وتحدٌد مناطق  محطات مناخٌةر شعالراحة المركبة لة والنهارٌة واللٌلٌوالشمسً ( لتحدٌد الراحة العامة 

وتوصلت الدراسة الى ان المناخ المعتدل شكل نسبة كبٌرة بٌن المناخات التً تشهدها  ذب السٌاحًالج

  .(4) االردن

 ( جاءت هذه الدراسة لتحدٌد مستوٌات الراحة المناخٌة البشرٌة اللٌلٌة3446الكلٌبً ) دراسة -63

نة , وقد تم تطبٌق من اشهر الس فً كل اقلٌم من اقالٌم المملكة العربٌة السعودٌة فً كل شهر والنهارٌة

ٌن   قد توصل الباحث الى مجموعة من النتابجالرطوبة لتوضٌح هذه المستوٌات و -مإشر الحرارة   التً ت ع 

ل االثار السلبٌة الناتجة عن الظروؾ شرٌة , مما ٌإدي الى تقلٌكثٌر من النشاطات الباالنسان فً 

                                                           
 .3443, كلٌة التربٌة , جامعة البصرة ,  احً , رسالة ماجستٌرخصابص مناخ الٌمن السٌ , ً  ل  عبد هللا حٌدر سالم ع   (6)
ى ( , رسالة اوراس ؼنً عبد الحسٌن الٌاسري , استخدام معاٌٌر الراحة المناخٌة ,)دراسة تطبٌقٌة على محافظة نٌنو (3)

 .3443, كلٌة التربٌة للبنات , جامعة بؽداد ,  ماجستٌر
كلٌة علوم االرض ,  , هتطبٌقٌة ألنماط المناخ الفسٌولوجً , اطروحة  دكتورا ا دراسةٌٌوسؾ محمد زكري , مناخ لٌب (3)

 .3445,  نةفسنطٌ -التهٌبة العمرانٌة , جامعة منتوريوالجؽرافٌا 
عبد االمام نصار دٌري , تقٌٌم المناخ السٌاحً فً االردن باستخدام تصنٌؾ تٌرجنج الحٌوي , مجلة ابحاث البصرة  (4)

 . 3446 ( ,64-3العدد ) 34, المجلد  )االنسانٌات(
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مما ٌعتقده الكثٌر تتمتع  ملكة العربٌة السعودٌة وعلى ؼٌرمناطق الم ان   توصل الىو , المناخٌة المتطرفة

 .(6) ٌلة خالل العام بمناخ مرٌحطو فً أوقات

ت الراحة المناخٌة العامة ه الدراسة لتبحث فً تحدٌد مستوٌا( انطلقت هذ3464ٌون )خ دراسة -65

من القرابن المركبة  اا عدد ستعملتا, وت منطقة الدراسة شهر لمحطا اللٌلٌة على مستوى كل  النهارٌة وو

درجة الحرارة المإثرة ودلٌل رٌد الرٌاح وبدلٌل تاالجهاد النسبً و دلٌلالرطوبة و -الحرارة  مثل دلٌل

ولٌة الحٌوٌة مثل تصنٌؾ موندر ولٌة الشمكذلك التصانٌؾ االصالة ومخطط سنجر والحرارة الفع  

وتوصلت هذه الدراسة الى معرفة اوقات الراحة للمحطات  , لخمس محطات مناخٌةلٌجاي واونج وجروتٌ

 .(3) المناخٌة المدروسة

نشاطاته الٌومٌة فً العناصر المناخٌة فً راحة االنسان و تؤثٌر ( تناول فٌها3463البدري )دراسة  -66

 تناول مفهوم الراحةو , واهر المناخٌة المختلفةالظوتحلٌل العناصر ومنطقة الدراسة من خالل وصؾ 

ة الباحث بعض مإشرات الراحواستعمل  العوامل المإثرة فٌها ,معرفة العملٌات وو لإلنسانالحرارٌة 

الفصلٌة والنهارٌة وقات الراحة الشهرٌة واعطاء صورة عن ا توصل الىمإشرات ( و 9المناخٌة )

 .(3)الٌهاات التً توصل التوصٌاالستنتاجات و هم  زة ألة مرك  اختتم بحثه بخالصالمركبة , وو

 كانات السٌاحٌة فً مدٌنتً النجف و كربالءاالم -:ثامنا

المعالم السٌاحٌة ت ومكان فً العالم بوجود عدد من المٌزا نشوء السٌاحة فً اي  ٌرتبط تطور و     

مختلؾ األماكن قصده السواح من المنطقة او تلك منطقة جذب سٌاحً ٌالبشرٌة تجعل من هذه الطبٌعٌة و

التسهٌالت االقتصادٌة والخدمات و االنشطةلتً تتمث ل بالسكان وكانات البشرٌة ااهمٌة االمرؼم , و

تند علٌها عملٌة الجذب السٌاحً السٌاحٌة .. الخ اال ان االمكانات الطبٌعٌة هً االسس المهمة التً تس

ق سٌاحٌة مهمة , عٌا لجعلها مناطالتً من خاللها ٌمكن تطوٌر المناطق المإهلة طبٌ قاعدة األساسلاو

وعت هذه منطقة سٌاحٌة له اثر كبٌر فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة فكلما تن   ي  أكانات فً لتنوع هذه االم انو

 وعت االنشطة السٌاحٌة التً ٌمارسها السٌاح .الموارد تن  

كانات المبنظر االعتبار ا نؤخذمدٌنة ٌجب ان  ألي  السٌاحٌة  مكاناتاالصورة واضحة عن  عطاءوإل     

كانات تدعم هذه االم ن  ألادارٌا ووظٌفٌا , ومعها  المرتبطدٌنة ضمنه والمتوفرة فً االقلٌم التً تقع الم

                                                           
السعودٌة , مجلة فهد بن محمد الكلٌبً , تحدٌد مستوٌات الراحة المناخٌة البشرٌة الشهرٌة من مناطق المملكة العربٌة  (6)

 . 3446 , 634لجزٌرة العربٌة , العدد ادراسات الخلٌج و
نٌؾ التصاسط باستخدام المعادالت المركبة وظة واانتصار سكر خٌون , اثر المناخ فً راحة االنسان فً محاف (3)

 .3464, كلٌة التربٌة ,جامعة بؽداد ,  االصولٌة , رسالة ماجستٌر
, كلٌة اآلداب  , جامعة  ة , رسالة ماجستٌررات الراحة المناخٌة فً مدٌنة الناصرٌضعٌؾ تاٌه البدري , مإش ً  ل  ع   (3)

 .  3463 ذي قار ,
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ضمن اقلٌم  اا نٌ  ع  م   اا سٌاحٌ اا من ؼٌر الممكن للسابح ان ٌزور موقعو السٌاحة فً المدٌنة بشكل اساس  

 حركته .و إلقامتهال ٌتخذ من مركزها مقرا المحافظة و

  :ما ٌؤتً  الى ةا عام كانات السٌاحٌةتقسم االم 

 -كانات الطبٌعٌة:االم -أ

ر من تدهور الموارد خبشكل او بآ بدرجات متفاوتةومنها العراق والدول العربٌة  معظمتعانً      

االسالٌب خطط ولذا ٌجب وضع الصحة المواطن و فً ارتفاع معدالت التلوث التً تإثرالسٌاحٌة , و

النفسٌة و روؾ الصحٌةاالمثل للموارد , بما ٌحقق الظ ضمان االستعمالحسٌن نوعٌة البٌبة والسلٌمة لت

كانات الطبٌعٌة تإثر وتتؤثر , فهً تإثر فً ضوء ذلك فان االم. و لإلنسانالمعٌشٌة المالبمة والبٌبٌة و

ض الموارد جو المعتدل المشمس ( , مع وجود بعلفً ناحٌة الجذب السٌاحً كالخصابص المناخٌة ) ا

, وقد تكون  السطح المنبسطرات ( او مٌاه جوفٌة او معدنٌة وكالمٌاه السطحٌة )االنهار او البحٌ

ها لانما ٌكون )كالتزحلق على الجلٌد مثال( , و كانات الطبٌعٌة لٌس ممارسة فقط كما ٌتصور البعضاالم

,  الخالً من التلوثو المشمس قًها النل فً مشاهدة المناظر الطبٌعٌة التً تتسم بجو  تمث  دور آخر ٌ

 لممارسة فً آن واحد , وهذا ٌتطلب صٌانة البٌبة الطبٌعٌة بكل  فان السٌاحة تجمع بٌن المشاهدة وابذلك و

طة الرٌاضٌة كالسباحة , ب , فتلوث المٌاه مثال ٌعٌق ممارسة االنشك  ر  السٌاحة نشاط م   ن  مكوناتها أل

 ٌعنً موردبذلك ال عدم االهتمام  هذا ٌعنً ان, و اكنالسالسابح و ٌتؤثر ثم  ومن شرب مٌاه ال وٌإثر فً

كانات تقسم االنشطة السٌاحٌة الى متبعا لنوع اال, و ٌرتبط بذلك المورد معٌن سٌاحً عدم ممارسة نشاط

لتلك و صٌفٌةٌاحٌة شتوٌة ومواسم سوكذلك الى  فٌهٌة والدٌنٌة والتارٌخٌة .. الخاالستجمامٌة والتر

 -: مت االمكانات الطبٌعٌة الى االتًهمٌة فقد قس  اال

 والمساحة  الموقع -1

تطور السٌاحة فً منطقة او ة التً تإثر فً نشوء والطبٌعٌة الربٌسمات الجؽرافٌة وهو احد المقو     

الصفات و للمنطقةجؽرافً لاقلٌم ما . وتبرز اهمٌة الموقع الجؽرافً من حٌث كونه ٌحدد االطار ا

 فالموقع من دوابر العرض ٌحدد نوع المناخ الذي  (6)ضمنهادٌة الواقعة قتصاالالطبٌعٌة واالجتماعٌة و

بقصر النهار وطوله الذي ٌإثر فً نوع  اٌضا , وٌتحكمالحٌوانات البرٌة نوع النباتات و ٌحدد بدوره

فكلما كان  السٌاحً ,القرب والبعد عن مناطق الطلب ر  فً حركة السٌاحة وٌإث   الحركة السٌاحٌة ,

,  اسعار النقل الجوي   فً تؤثٌرهالموقع قرٌبا من االسواق اسهم ذلك فً زٌادة الجذب السٌاحً بسبب 

                                                           
قً , مطبعة  جامعة  مقدمة فً الجؽرافٌة السٌاحٌة  مع دراسة  تطبٌقٌة عن القطر العرا خرون ,صباح محمود وآ (6)

 . 98, ص  6894,  بؽداد
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ٌ   اذا كانت دول العرض السٌاحً قرٌبة والسٌما فً تحدٌد جنسٌة السٌاح للموقع دوٌر مهمٌ و نة من دولة مع

ان القرب و ا ,ارتفاع مستوى الثقافة بهسكانها و ٌاحً بحكم ضخامة عددتشكل نطاقات ربٌسة للطلب الس

  ً دول الطلب ٌقلل من تكالٌؾ السفر بسبب قصر المسافة مما العرض السٌاحً من دول لبعض  المكان

 .(6) ة االقامةد  زٌد من احتماالت طول م  ٌ

  ˚44 4 4 -  ˚43 4 5 بٌن خطً طول  عراقمن ال الؽربً تقع محافظة النجؾ فً القسم الجنوبً     

ها من فتحد  ٌكون شكل المحافظة اشبه بالمستطٌل شماال و ˚ 33 6 3 - ̊ 38 4 5و دابرتً عرض  شرقا

جنوب من البار والؽرب محافظة االن المثنى ومنمن الشرق القادسٌة وو كربالءبابل و الشمال محافظتا

جهات . اما بالنسبة الى كم من جمٌع ال 945المملكة العربٌة السعودٌة وٌبلػ مجموع حدود المحافظة 

 -̊ 33 8 4 عرض ودابرتً   شرقا  ̊ 44 9 6  -˚ 43 4 6طول   بٌن خطً هً تقع ف  محافظة كربالء

االنبار ومن الؽرب محافظة ها من الشمال والنجؾ فتحد   محافظة لك تقع شمالوهً بذشماال   ˚ 33  4 5

ٌتبٌن ان اقلٌم منطقة من الجنوب محافظة النجؾ االشرؾ . من خالل ما سبق الشرق محافظة بابل و

سطوع الشمس الطوٌلة على مدار العام  ق شبه المدارٌة التً تتمٌز بؤوقاتالدراسة ٌكون ضمن المناط

 وباعتدال درجات الحرارة فً الشتاء خالل النهار وفً الصٌؾ خالل اللٌل , وهذا بدوره ٌنعكس اٌجابٌا

ولموقع منطقة الدراسة واقلٌمها اهمٌة كبٌرة لوجوده قرب مناطق  لسٌاحة فً منطقة الدراسة .على ا

, اما موقع العراق فهو ٌشكل نقطة التقاء ثالث  ) منطقة الفرات االوسط (تركز السكان فً العراق 

اا  اتٌجٌااسترور المختلفة موقعا , وبهذا فان العراق ٌشكل عبر العصقارات افرٌقٌا واوربا واسٌا  بٌن  مهم 

اا االقالٌم السٌاحٌة , واسهم الموقع ا واالتصاالت  للمواصالت لجؽرافً فً جعل العراق مركزا مهم 

ان قربه من دول الجذب السٌاحً العالمً فً الشرق االوسط , ووجوده فً وسط و ولسٌاحة العبور ,

م ه  السٌاحٌة رواجا جعله من أاالؼراض السٌاحة الدٌنٌة من اكثر العالم االسالمً وعلى اساس ان 

  الدٌنً . لسٌاحً والسٌماالمناطق ذات العرض ا

تكرار الوافدٌن و عدد السٌاحة الموقع وبمساح جؽرافً وطاقة استٌعابهموقع اللا ةٌمكن تحدٌد سع     

ٌرتبط سٌاح الوافدٌن , وزمة للالتسهٌالت الالٌة تقدٌم الخدمات وثر تلك العوامل من ناحزٌاراتهم , فتو

تسمح بكثرة و باختٌار وسٌلة النقل المناسبة ومكان االقامة ذلك بكثافة وسابل النقل التً تسمح للمسافرٌن

 . لالستراحة ةعدد النقاط المخصص

 

                                                           
 وي , السٌاحة ومقوماتها , الموقعد عرب الموسبحث منشور على االنترنت , محم   (6)

                                                                              . asp?id=82409.article www.alnoor.se/  
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 مظاهر السطح -2

وارتفاعها فوق مستوى  هادرجة انحدارتضرس المنطقة و سطح العامة فً درجةلل مظاهر اث  تتم     

 رالتً تترك اثانها احد معطٌات البٌبة الطبٌعٌة و تثمارها فً النشاطات السٌاحٌةسمدى او سطح البحر

انها تحدد عالقتها فً و خصابص الموقع السٌاحً ,فهً تشترك فً تحدٌد صفات و , جذب السٌاحفً 

 ان اكثر التضارٌس مالبمةوفً عملٌة البناء ,  نوع المواد االولٌة المستعملةالسٌاحٌة و المنشآتبناء 

 خذٌإٌجب ان و لكل كٌلومتر, م(64-4.5ارها او مٌل سطحها من)للموقع السٌاحً التً ٌتراوح انحد

على العكس منها ٌعرقل التصرٌؾ السطحً للمٌاه , و م فهو4.5من  تبار فٌما اذا كان اقل  بنظر االع

بذلك تظهر االنشاء وا انها ترفع من تكالٌؾ سالمة النقل كمتعرقل حركة الوصول و فؤنهاالشدٌد االنحدار 

لسٌاحٌة كالخدمات وفٌما له عالقة بالنقل ا لألؼراضاهمٌة السطح فً كونه ٌحدد نوع االستعمال 

فتلك المإشرات  القة بالمشروع السٌاحً ,مالعب الرٌاضٌة ذات العالوالمرور والحدابق والمتنزهات و

  سع لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة .والت  ة لكونها تحدد امكانٌة التطور واالعمار والسٌاح مهمة فً

لمدٌنة القدٌمة م( فوق مستوى سطح البحر  حٌث تكون ا55-35ٌتراوح ارتفاع مدٌنة النجؾ بٌن )     

م فوق  35كوفة ٌتدرج االرتفاع الى ان ٌصل الى وسط الم  و 54ارتفاع المقبرة  م فً حٌن 55بارتفاع 

د الخدمات تفاع لذلك فان االرتفاع له االثر فً امتدابما ان المدٌنة متباٌنة االرمستوى سطح البحر و

عملٌة التدرج باالرتفاع تجعل عدم  ن  بناء الفنادق السٌاحٌة ألالنقل وشق طرق السٌاحٌة فً المدٌنة و

رتفاع الدور االلتدرج فً ان لو نتقال من مكان الى اخر ,االعور باالرتفاع فً اثناء الحركة والش

ها النشاط السٌاحً ٌعتمد هذه خدمات اساسٌ بكات المٌاه , وشالصرؾ الصحً وٌجابً فً مد شبكات اال

لمدٌنة كربالء  نفسه مرواأل البنى التحتٌة والفوقٌة , عالقة وثٌقة فً تطوٌر لكون السطح إمكان طبٌعً ذا

 م( فوق مستوى سطح البحر . 54 -35ألنها تقع بٌن ارتفاع )

       ٌ ز بعدم وجود عوابق ٌكون السطح إلقلٌم منطقة الدراسة والمحافظات المجاورة مفتوحا منبسطا ٌتم

فً وجهة الحركة السٌاحٌة التً تشكل المعاناة او تجلب مخاطر المرور , ومنطقة السهل الرسوبً التً 

  ٌ خطورة ,  نتقلون بؤمان واقل  اح ٌتقع ضمنها منطقة الدراسة واقلٌمها خالٌة من الحواجز لذلك فان الس

البرٌة ) السٌارات وسكك الحدٌد ( وانشاء ان السطح المنبسط له اٌجابٌات اخرى مثل سهولة مد الطرق و

عملٌة السٌاحة وتنقل  لسه  المطارات وبناء مرافق او محطات سٌاحٌة على هذه الطرق وهذه بدورها ت  

  ٌ   راحة وانسٌابٌة . اح بكل  الس
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    وارد المائٌةالم -3 

د         لكونها  السٌاحٌة اهمٌة سٌاحٌة كبٌرة وفرة المٌاه واالنهار من العوامل التً تكسب المناطق ت ع 

تاز بقلتها وتذبذبها وال تم الدراسة منطقةاقطة على ان كمٌة االمطار الس ً .عوامل مهمة للجذب السٌاح

سطحٌة المتوفرة هً فً تلبٌة حاجات السكان لألؼراض المختلفة لذا كانت المٌاه ال هاعتمادٌمكن ا

وٌمكن  , او آبار المٌاه الجوفٌة التً تظهر على شكل عٌون او ٌنابٌعفضالا عن  المصدر الربٌس للمٌاه

   . والبحٌرات واالهوار االنهار والجداولتقسٌم المٌاه السطحٌة الى 

وكربالء بشط الكوفة والعباسٌة والجداول المتفرعة  النجؾ نهار والجداول فً محافظتًل مٌاه االث  متت     

مجرى نهر الفرات  بالء فضالا عنمنهما فً محافظة النجؾ وجدول الحسٌنٌة وبنً حسن فً محافظة كر

 ج ( .ٌبقضاء الهندٌة ) طوٌر شط الهندٌة الذي ٌمر  

ٌن هما شط الى فرعٌن ربٌس النجؾ وقبل دخوله محافظة مدٌنة الكفل ع نهر الفرات جنوبٌتفر       

صخٌر  الى مدٌنة ابًجه ثم ٌت  ٌخترق شط الكوفة مدٌنة الكوفة ,  شط الشامٌة (الكوفة وشط العباسٌة )

ٌبلػ مجموع  , تقرٌباا  كم ( 64)كوفة  عن مركز مدٌنة النجؾ , وٌبعد شط ال (6)شط المشخاب  وٌسمى

بلػ فً حٌن  ( كم 955,695مجمل تفرعاتهما فً محافظة النجؾ )ٌة واطوال شطً الكوفة والعباس

 هذه المناطق التً تمر   ن  , مما ٌعطً انطباعا بؤ (3)(3ملٌار / م5.599لمابٌة السنوٌة )معدل وارداتهما ا

روعات والنباتات الطبٌعٌة بها هذه االنهار والجداول هً مناطق زراعٌة جمٌلة تكثر فٌها البساتٌن والمز

د  من الطٌور واالسماك  وانواع  عوامل جذب سٌاحٌة مهمة . كل هذه ت ع 

من الشرق الى الؽرب مارا  فهً تعتمد على جدول الحسٌنٌة الذي ٌخترق المحافظة كربالءاما مدٌنة      

كم حٌث  (39) حوالً حتى نهاٌته ٌبلػ طوله  حٌث ٌنتهً بمنخفض الرزازةمدٌنة كربالء و بؤطراؾ

ع شبكة ري كاملة داخل منه تتفر  و للمحافظة المصدر المابً الربٌس هامتدادهذا الجدول وتشكل مٌاه 

جماال  التً تزٌده  (3)البساتٌن الكثٌفة د من القرى واعدا امتدادهتقع على ناحٌة الحسٌنٌة و مدٌنة كربالء و

انبٌه عند دخوله مدٌنة وجود الفنادق والمطاعم على ج مشاهدة هذه المناظر فضالا عن وجاذبٌة ومتعة فً

ضفته او وجود المزارات الدٌنٌة على  ان  و منظر النهر وهو داخل الفندق ,كربالء ٌجعل السابح ٌتمتع ب

ل هللا فرجه( قرٌبة منه مثل مقام االمام المهدي )علٌهما السالم( خٌه العباس ومرقد االمام الحسٌن وا )عج 

, ه على ضفاؾ النهر للترفٌه والتنز   اا وقاتن الزوار تقضً أجعل اعداد كثٌرة مالمراقد والمقامات  وبقٌة

                                                           
 .66ص  , 6893خرون , الموارد المابٌة فً العراق , جامعة بؽداد , اب وآن الخش  ٌوفٌق حس (6)
الوابلً , المقومات الطبٌعٌة لمحافظة النجؾ االشرؾ واالمكانٌات المقترحة  اٌد جاسم الزاملً و مثنى فاضلع (3)

 .356, ص 3463, لسنة  66, مجلة كلٌة اآلداب , جامعة الكوفة , العدد الستثمارها وتنمٌتها سٌاحٌا
ظات بابل وكربالء والنجؾ لسنتً عبد الحسن ابراهٌم الكعبً , المساحات الزراعٌة وتؽٌر نسبها فً محاف ً  ل  ع   (3)
 .46, ص  3448لجامعة المستنصرٌة , , كلٌة التربٌة , ا ( , رسالة ماجستٌر3446 -6886)
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لنهر اهمٌة صل الصٌؾ , هذه االسباب جعلت من افً ف السباحة وتقوم اعداد من الشباب بممارسة

   سٌاحٌة بالنسبة لمدٌنة كربالء .  

مجاالت الحٌاة فً الواسع  الحٌاة البشرٌة من خالل استعمالها لقٌامالموارد المابٌة ضرورٌة  د  ع  ت       

خرى ان الماء من الضرورات األساس فً المنطقة مثل المٌاه للشرب والؽسل وسقً بعبارة االمختلفة و

 .وجد الماء وجدت الحٌاة  فؤٌنما شًءالمساحات الخضراء فالماء هو اساس كل الحدابق و

بساتٌن داول التً تكثر على ضفافها الجاالنهار و تزخر بكثرةمنطقة الدراسة واقلٌمها  ن  ضح أٌت      

ن الشاطا لكن لكً ٌكول منطقة جذب سٌاحً , والمناظر الطبٌعٌة التً تمث  النخٌل واشجار الفواكه و

سابح لسٌاحٌة مساحة الرمال التً ٌجب توفرها لكل راء التنمٌة اخب وٌقدر   اا ٌجب ان ٌكون رملٌ اسٌاحٌ

تناسب اذواق  فرمكاتب سو السٌاحٌة من فنادق ومطاعم ومقاه   عن الخدمات فضال , تقرٌباا  (3م64)

اا هو كثرة االثار التارٌخٌة هم فً جعل الشاطا سٌاحٌوان الذي ٌس تكون ؼٌر مكلفة لهمالسابحٌن و

تإثر فً جذب  نظافتهاذلك فان نوعٌة المٌاه و فضالا عن لطبٌعٌة المتنوعة ,االمناظر و الحضارٌةو

تنعكس على  صالحة لالستعمال البشري ومن ثم   هاألن  من المٌاه المالحة  ة اكثر جذباالسٌاح فالمٌاه العذب

لت بمنظره الجمٌل , فٌقصده ات جمالٌة تمث  شط الكوفة مثال ٌحتوي على امكان اناالنشطة السٌاحٌة . و

ٌ الناس للمتعة والمشاهدة , اذ ان وجالرتفاع درجة الحرارة فٌل ل الصٌؾالناس فً فص جود القوارب ا

ٌساعد على الجذب  االكشاكلتسلٌة فضال عن وجود المطاعم ولالتً تقوم بنقل االهالً من مكان الى اخر 

المزارات الدٌنٌة القرٌبة فً طرق النقل وساعد وجود و,  ٌام العطل والمناسباتخصوصا فً االسٌاحً و

 .(6) زٌادة عملٌة الجذب السٌاحً لهذه المنطقة

الطبٌعٌة المهمة من دون شك البحٌرات من العناصر احة العنصر الطبٌعً بشكل مباشر وتعتمد السٌ     

 ( كم 64كربالء ) عن مدٌنةالتً تبعد  بحٌرة الرزازة المنخفضاتفً هذا المجال ومن اهم البحٌرات و

د   تقرٌباا  مدٌنة كربالء , لسعتها  وحة من المناطق السٌاحٌة الجمٌلة القرٌبة منمنطقة البحٌرة المفت وت ع 

 ةجهٌز فهً ترتبط فً مدٌنة كربالء  من المتم هاامتداد ضفافها على مدى عدة كٌلو مترات كذلك لموقعو

إهلة سٌاحٌا هً من المناطق المبحصن االخٌضر , فو هشثاثاخرى بمدٌنة ) عٌن التمر (   من جهةو

نادق والبٌوت السٌاحٌة والمطاعم والمناطق ٌاحٌة فً هذه المنطقة كالفالعدٌد من المرافق الس إلقامة

على حافة الهضبة الؽربٌة الصحراوٌة  الذي ٌقع وبحر النجف .(3)ؼٌرها مالعب االطفال والخضراء و

مناسٌب المٌاه الجوفٌة فهً ترتفع فً على  مٌاه المنخفض تعتمد ن  ٌنة النجؾ وأل  دالى الجنوب الؽربً لم

                                                           
جؾ االشرؾ , تحدٌد مناطق االستثمار لمحافظة الناعداد خطة التطوٌر السٌاحً وناصر ؼانم مراد و اخرون ,   (6)

 . 94, ص 3466لوزارة الثقافة ,  دراسة استشارٌة أعدت
 . 333االنصاري , مصدر سابق , ص ً  ل  د ع  رإوؾ محم   (3)



 ار النظري للدراسة.........................االط.........الفصل االول ..........................
 

 
69 

ال حدد االبعاد ووهذا المنخفض ؼٌر مفً الزراعة ,  الستعمالهاشتاء وتنخفض فً فصل الصٌؾ فصل ال

بحر النجؾ من  د  ع  ٌ  و,  (6)ألخرٌمكن تحدٌد مساحته بشكل دقٌق بسبب تذبذب كمٌات المٌاه فٌه من فصل 

 وجودمن مدٌنة النجؾ و ب قربهالمناطق التً تصلح الن تكون مراكز سٌاحٌة مهمه فً المنطقة بسب

هدة هذه المناظر جماال طبٌعٌا ٌستقطب كثٌر من الناس للتمتع بمشا الطبٌعٌة التً تزٌده  ر المناظو الطٌور

فً الجزء الشمالً الشرقً لمحافظة  الذي ٌقع  وهور ابن نجم . ةالمتنوع ةاحٌالسٌممارسة النشاطات و

ر بالحٌاة ٌزخالنجؾ وهو ٌمثل بٌبة مابٌة واسعة فً محافظة دونم ( و 3644ر مساحته بـ )وتقد  النجؾ 

توجد و ,هو بموقعه هذا على خط هجرة الطٌور مما ٌسمح بوجود  انواع منها فٌه النباتٌة والحٌوانٌة و

اذ انها تتمٌز  سٌاحٌة اتبإمكانبذلك تتمتع مثل هذه المناطق النباتات , وختلفة من االسماك وانواع م

ما ٌتخللها من ابمة فوق المٌاه وجزر العواالسماك والالطٌور بقٌم جمالٌة عالٌة فتوفر بطبٌعٌة مختلفة و

او سٌاحٌة تعمل على اجتذاب السٌاحهذه الممٌزات جعلها تبرز كمناطق ذات اهمٌة  بحٌرات كل    ال سٌم 

 .(3)االسماك مارسة بعض الهواٌات كصٌد الطٌور وم

الٌنابٌع المابٌة وصادر المٌاه هو المٌاه الجوفٌة والتً ٌهمنا منها العٌون اما القسم الثانً من م     

نابٌع فً مناطق مختلفة من اقلٌم منطقة الٌالسٌاحً حٌث تنتشر هذه العٌون و مصادر للجذب بوصفهما

تقرٌباا عٌون  منها عشر ٌبلػ عدد الكبٌرةنجؾ والعٌون فً محافظة ال, اذ ٌوجد عدد من هذه  الدراسة

, االساوٌد , الرحبة , روٌز (  زٌة)صٌطح , معتوك , جعن , الرهبان , المٌاحة , الرهٌمٌة , الع

نطاق خط العٌون  تجاهاتاتلك العٌون فً مناطق ؼرب النجؾ وبنمط ٌتطابق مع امتداد وع مواقع تتوز  و

اما  .(3)الممتدة الى الجوار من وادي نهر الفرات ٌسة ؼرب هٌت الى محافظة ذي قار وبالممتدة من ك

صة فً منطقة عٌن التمر التً تنتشر خاد ضمن هذا الخط وكربالء فهً توج الٌنابٌع فً محافظةالعٌون و

د   ؼابة من النخٌل هً عبارة عن ممتدة الى الؽرب من نهر الفرات ومن اهم واحات الهضبة الؽربٌة ال ت ع 

 دنٌة التً تتدفق منها المٌاه طوال اٌام السنةفً قلب الؽابة تنتشر العٌون المعاشجار الرمان والزٌتون وو

ً , الضباط , ام الكوانٌب , العٌن الكبٌره , ومثل )الس,  (4)من البٌبة المحلٌة  هاأسماإالتً اكتسبت 

ع التمت  لسٌاحة واالستشفاء ول لكثٌر من السٌاح تبرز اهمٌة هذه العٌون فً انها مقصدو ركه ( ,الز

 الٌنابٌع .ر الجمٌلة المحٌطة بهذه العٌون وبالمناظ

 

                                                           
, كلٌة  فظة النجؾ , رسالة ماجستٌرات السٌاحٌة فً اقلٌم محاعقٌل قاسم هاشم الخالدي , العالقة الوظٌفٌة بٌن النشاط (6)

 .89, ص 3446االدارة واالقتصاد , الجامعة المستنصرٌة , 
لكوفة , كلٌة اآلداب , جامعة ا  نجؾ , رسالة ماجستٌر ,حسن عبد هللا حسن الكعبً , هور ابن نجم فً محافظة ال (3)

 .66, ص  3466
 .636, ص 3446النجؾ , مإسسة النبراس , النجؾ , موسى جعفر العطٌة , ارض  (3)
 .634د علً االنصاري , مصدر سابق , صرإوؾ محم   (4)
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 النبات الطبٌعً -4

ل النبات الطبٌعً احد االسس السٌاحٌة المعتمدة فً الكثٌر من بلدان العالم لما ٌتمتع به من مالمح ٌمث       

ٌ  طبٌعٌة ذات قٌمة جم ٌ  الٌة  د  علالناظرٌن و ع  ت  م  ظهر البٌبة بلباس  ٌ ع   عامل جذب للسٌاح ى هذا االساس 

 ٌمكن االستفادة منه .

هً النباتات الصحراوٌة المنتشرة فً اقلٌم منطقة الدراسة  بٌعٌةت الطتوجد اربعة انواع من النباتا     

االنهار والنباتات الزراعٌة ونباتات  كتوؾنباتات منطقة الهضبة الؽربٌة وفً االقسام الؽربٌة ضمن 

محله  حل   الذيً كربالء باستثناء النوع االخٌر , ومثل هذه االنواع ف(6)فً النجؾالمستنقعات االهوار و

د  النبات الطبٌعً لما ٌوفره من الم تعتمد السٌاحة, (3)نباتات البٌبات المالحة ناظر البدٌعة والجمٌلة التً ت ع 

ع فً الحٌاة الحٌوانٌة , فطبٌعة لما ٌحتوٌه هذا المجال من تنو   من عوامل الجذب المهمة للسٌاح فضالا 

اع مختلفة من الطٌور ومناظر جذابة تدفع كثٌر المناطق النباتٌة وما تحتضن من حٌوانات واشكال وانو

للنبات توجد و د الحٌوانات البرٌة والطٌور ,من الناس للمشاهدة والتمتع بجمال المنظر وممارسة صٌ

الخدمات السٌاحٌة االول ٌتضح فً المنطقة رق البرٌة وانشاء الط الطبٌعً عالقة متداخلة مع عملٌات

جعلها منطقة مكشوفة امام سٌادة الكثبان الرملٌة والرٌاح ات الطبٌعٌة ٌان خلوها من النبات اذ الؽربٌة ,

رق من خالل طمر بعض الط منها الحد  حركة النقل والسٌاحة و هذا ٌإثر سلبا فًو القوٌة السرٌعة ,

الثانً فهو ٌتضح فً منطقة السهل الرسوبً  التؤثٌردة . اما ب  ع  ا اذا كانت ؼٌر م  سٌم  وال,  ضٌاع بعضهاو

 برٌة فٌها ٌعمل على عرقلة مد الطرق ممااالشجار فً المنطقة المراد شق طرق اذ ان وجود النباتات و ,

ٌ  ٌتطلب االمر قطع تلك النباتات وتعدٌل التربة ودك   هذه العملٌة علها مالبمة لعملٌات التعبٌد , وجدا وها ج

 جهود البشرٌة الكبٌرة .الى جانب ال باهظةتتطلب تكالٌؾ 

اهمٌته عن العالقات الطبٌعٌة  سلبٌة ال تقل  للنبات الطبٌعً عالقة اٌجابٌة و مما تقدم نستنتج ان     

ب الذي االجانب الجمالً الجذ فضالا عنعملٌات انشاء ونشر الفعالٌات السٌاحٌة ذات الصلة باالخرى 

 ٌستهوي كثٌر من الناس.

 

 

 

                                                           
 .88ناصر ؼانم مراد واخرون , مصدر سابق , ص  (6)
كلٌة التربٌة ٌة , رسالة ماجستٌر , عذراء طارق خورشٌد البٌاتً , محافظة كربالء دراسة تطبٌقٌة فً الخرابط االقلٌم (3)

 . 55, ص  3448للبنات , جامعة بؽداد , 
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 االمكانات البشرٌة - ب

  طرق النقل -1

اكثر من حركة نقل البضابع فالسٌاحة نشاط حضاري  همانتقالحركة السكان و سٌاحةتعتمد ال     

عن تارٌخٌا فً االتصال بٌن الشعوب وهم ست, اذ  (6)اقتصادي ٌختص بانتقال االفراد من مكان الى اخر 

بعا لسهولة االتصال لم , تاطرٌق النقل انتقلت بعض المالمح الحضارٌة الى العدٌد من اقالٌم الع

ي دورا فاعال فً االحتكاك بٌن الثقافات , ونقل المالمح الحضارٌة بٌن واستمرارٌته , والزال النقل ٌإد  

الفكرٌة  االنجازات تشكل فً حقٌقتها مجموعالفنون التً االفكار وادل المعارؾ وتبو اقالٌم العالم ,

 بؤنواعهاالمواصالت رق النقل وهم تطور ط, وٌس (3)المادٌة , التً حققها االنسان فً درجات متفاوتة و

عالوة على  , التكالٌؾ المادٌة الدولٌة حٌث قصرت المسافات وخفضتفً نمو حركة السٌاحة الداخلٌة و

خدماتها فً انتشار حركة السٌاحة فً النقل و طرق نوعٌة نتحس  عد انتشار السٌارات الخاصة وذلك سا

اصالت فكلما تحسنت وسابل النقل الموبل النقل ووسالعالم لذا فالعالقة وثٌقة بٌن السٌاحة وكل ا

ما زاد عدد السٌاح زادت الرؼبة فً قٌام شبكة كل  لك الى زٌادة االفواج السٌاحٌة وى ذد  المواصالت أو

كربالء هً نفسها التً داخل مدٌنتً النجؾ و ة المستعملةان طرق النقل السٌاحٌ .(3) مواصالت افضل

سٌاح الوافدٌن , كذلك فان ال توجد طرق مخصصة لنقل الالدراسة , ون فً منطقة اكالس ٌستعملها

ٌدخل فً تلك المرورٌة التً تنظم حركة السٌر واالشارات الضوبٌة , هً مإشر حضاري و للعالمات

الدابرٌة والجزرات الوسطٌة , التً تكون مهمتها هندسة الطرق و لة المهمة الهندسٌة المرورٌة ,المسؤ

 اختٌار المكان المالبم لها . المرورٌة فًات ٌم العالمتنظو

بٌن المناطق المجاورة لها فالنشاط حركة العمل الٌومً , وتحدد العالقة بٌنها و النقل فًتإثر طرق      

,  العاملة للعمل فً االنشطة الخدمٌة ذات الصلة بالنشاط السٌاحً مدٌنة ٌتطلب االٌدي ألي  االقتصادي 

خصوصا فً اٌام دى استٌعابه فً اوقات االزدحام ومالشارع وبنظر االعتبار سعة  خذتإاٌضا و

ا , فهو من اركان السٌاحة وتطوره اا لذلك ٌعد النقل ركنا اساسبات التً تتكرر فً المدٌنتٌن , والمناس

كفاءة , و المقصد السٌاحًخرى ٌعد الصلة بٌن مكان السابح وبعبارة االعمود الفقري للسٌاحة والسفر و

الخرى المحافظات االمدن فً المحافظتٌن و ةقٌتان ببترتبط المدٌنلمنطقة السٌاحٌة . والنقل هو عنوان ا

لوصول للمدٌنتٌن ( التً ٌمكن ان ٌسلكها السواح ل3, ) (6) نجدوالالالثانوٌة ة وبشبكة من الطرق الربٌس

  5/  34شرؾ الذي افتتح فً المطار النجؾ ا ل فًاما النقل الجوي فٌتمث   ا فً المناسبات الدٌنٌة .ال سٌم  
                                                           

 .39, ص 6899التجارة الدولٌة , جامعة البصرة ,لسلطان واخرون , جؽرافٌة النقل وٌوسؾ محمد ا (6)
 .64, ص 3446محمد خمٌس الزوكة , الجؽرافٌا الحضارٌة , دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة ,  (3)
نت , محمد عرب الموسوي , السٌاحة ومقوماتها , الموقع بحث منشور على االنتر (3)

www.selarticle.asp?id=82409                                                                                                                
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 (1جدول )                                               

 ة والثانوٌة المؤدٌة الى مدٌنة النجف طرق النقل الرئٌس                    

 المسافة طرق النقل الرئٌسة

 كم94 كربالء -طرٌق النجؾ  -6

 كم65 الدٌوانٌة -طرٌق النجؾ  -3

 كم66 ةل  الح   -الكوفة  -طرٌق النجؾ  -3

 المسافة طرق النقل الثانوٌة

 كم348 طرٌق الحج البري -6

 كم646 الشبكة -طرٌق النجؾ  -3

 كم6 الحٌرة -صخٌر  طرٌق ابً -3

 كم64 المشخاب -صخٌرطرٌق ابً  -4

 كم5 العباسٌة -طرٌق الكوفة  -5

 كم64 الحرٌة -طرٌق العباسٌة  -6

 كم 64 ابو صخٌر -معمل السمنت  -طرٌق الكوفة  -5

 كم 64,5 مفرق ؼماس -طرٌق المشخاب  - 9

 كم35 محطة الؽازٌة (الطرٌق الخدمة النبوب الؽاز )طرٌق  -9

 كم65 القادسٌة -طرٌق المشخاب  -64

 كم36 طرٌق مقالع الحجر و الحصى -66

 كم36 صخٌر )شرق الفرات( ابً - طرٌق الكوفة -63

 كم633 طرٌق مراقبة الخط االستراتٌجً -63

 كم5/66 الشنافٌة -طرٌق القادسٌة  -64

 مك64 النجؾ الطرٌق الحولً حول مدٌنة -65

, جامعة الكوفة , كلٌة  جؾ , رسالة ماجستٌرق البرٌة فً محافظة الناس عنوز , شبكة الطراحمد ٌحً عب   المصدر :

 . 68, ص3464,  اآلداب

فً المناسبات الدٌنٌة  كربالءعمل المطار على زٌادة عدد الرحالت الى مدٌنتً النجؾ وقد و 3449/  

, حٌث ٌستقبل مطار تاح الى العالم نفعامل االفهو من مقتضٌات الحاجة السٌاحٌة لمنطقة الدراسة و

عدد اٌام الزٌارات ترتفع  حٌن فً تقرٌباا فً االٌام االعتٌادٌة ٌومٌا , ( رحلةا  34 – 34) النجؾ



 ار النظري للدراسة.........................االط.........الفصل االول ..........................
 

 
33 

( رحلة فً  94 – 64والى )  فً اٌام زٌارة الؽدٌر , تقرٌباا  ( رحلة ٌومٌا 45 – 44) الرحالت وتصل

,  (6)( راكب للرحلة الواحدة  344 – 344( وبمعدل )لٌه السالماٌام زٌارة االربعٌن لألمام الحسٌن )ع

ر   و   الوسط .كربالء وهو مطار الفرات ا فً محافظة االنشاء وٌوجد مطار اخر فً ط 

 (2جدول )                                                

 طرق النقل الرئٌسة و الثانوٌة المؤدٌة الى مدٌنة كربالء                         

 المسافة طرق النقل الرئٌسٌة

ٌ   -ق كربالء طرٌ -6  كم 45 الحصوة  -ب المس

 كم 43 ة ل  الح   -الهندٌة  -ٌق كربالء طر -3

 كم 94 النجؾ  -طرٌق كربالء  -3

 كم 94 عٌن التمر  -الرزازة  -طرٌق كربالء  -4

 كم 355 طرٌق الحج البري  -5

 كم 69 طرٌق الثرمستون  -6

 كم 66 طرٌق االرتال العسكرٌة  -5

 المسافة طرق النقل الثانوٌة

 كم 69 مفرق الحسٌنٌة  -الحسٌنٌة  -طرٌق كربالء  -6

 كم 5 الرابط بٌن بابل و طرٌق النجؾ الطرٌق  -3

 كم 5 الحسٌنٌة  - طرٌق الحافظ -3

 كم 8 طرٌق الثورة الزراعٌة  -4

 كم 6 الرشدٌة  -ق طرٌق باب الطا -5

 كم 63 ان النخٌلةخ -الجدول الؽربً  -طرٌق الهندٌة  -6

 كم 34 طرٌق النجؾ  -الخٌرات  -ندٌة طرٌق اله -5

 كم 5  طرٌق المإدٌة الى معمل السمنت ال -9

 كم 36 الرحالٌة  - طرٌق عٌن التمر -8

امكانٌة النهوض بمستوى السٌاحة الدٌنٌة فٌها , مجلة االدارة علوان , مدٌنة كربالء المقدسة و نوفل عبد الرضا -المصدر :

 .694, ص3445 , 66امعة المستنصرٌة , العددو االقتصاد , الج

                                                           
 مطار النجؾ الدولً , قسم العملٌات , بٌانات ؼٌر منشورة . (6)
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  المطاعمالفنادق و  -2

سٌاحة , فال ٌمكن ان توجد لتطور ال لمستلزمات األساساٌعد وجود الفنادق فً منطقة الدراسة احد      

لها دور فاعل فً ت قٌمة مالم تحتوي على فنادق , فمدٌنة ال تصبح ذا اي   ن  سٌاحة من دون فنادق , فإ

ٌ  كونها تعطً انطباعات عن البلد الذي ٌفد الٌلالتنمٌة السٌاحٌة  هً تساهم فً امتصاص البطالة اح وه الس

اصبحت الفنادق تقوم  دخل السابح ٌنفق داخل الفندق . اذ %( من44ات العالمٌة الى ان )اءٌر االحصشتو

 اختالؾلزٌادة حركة السٌاحة العالمٌة وسهولة االنتقال و ت ضرورٌة فً الحٌاة العصرٌةحاجا بإشباع

  ٌ التسهٌالت  انما تقدم كل  فهً ال تقدم خدمات االٌواء فقط وقالٌدهم , تاح باختالؾ عاداتهم ورؼبات الس

ٌ  و ت العامة والنوادي الرٌاضٌة الصاالوالمشروبات و المؤكوالتاح مثل الحاجات الضرورٌة  للس

الخدمات  فضالا عنالهاتفٌة , البرٌدٌة وو والخدمات المصرفٌةمحالت شراء البضابع والمسابح و

من الموارد  تؤتًٌرى خبراء السٌاحة ان نصؾ الموارد السٌاحٌة السكرتارٌة والترجمة وخرى مثل اال

بهذه االهمٌة تعد الفنادق حصة الموارد السٌاحٌة . و ازدادتالموارد الفندقٌة  ازدادتما كل  الفندقٌة و

ٌ  السٌاحٌة من عوامل الخدمة السٌا السٌاحً ,  نمو الدخلتسهم فً اح وحٌة التً تساعد على جذب الس

ةقامالفندق ٌعد مكان االو د  ٌه الفكرة الحقٌقٌة عن المنطقة ٌعطسوؾ  و  ة الذي ٌقضً فٌه السابح اطول م 

ن %( م54ر ما ٌقضٌه السابح فً مكان االٌواء )ٌقد  , وٌكون لدٌه انطباع عن وسابل الراحة و المتعة و

ٌ  مدٌنة خصابص كل  لوبما ان  مجموع اوقاته فً البلد المزار , ن ؼٌرها من المدن االخرى زها مها التً تم

مركز  نجؾ بوصفهاكربالء مع وجود خصوصٌة لمدٌنة الٌر بٌن مدٌنتً النجؾ ولكن ٌوجد تشابه كبو, 

ر معها اعداد بمراحل زمنٌة مختلفة تطو  ن بمراحل نمو عمرانً وت المدٌنتا, فقد مر عًٌاالفتاء الش

 عام فً فندقا  (359)  ى  وصلت الىحت   الفنادق رت اعدادتطو  فقد  ,الفنادق تبعا لحجم الحركة السٌاحٌة 

د الفنادق ارقاما , اما مدٌنة كربالء فقد بلؽت فٌها اعدا زٌل(ن 34686)ة تبلػ ٌإٌواب, وبطاقة  3463

  (3جدول ) نفسه لعامل (نزٌل 39663) إٌوابٌة تبلػبطاقة و ( فندقا343الى )فقد وصلت  اٌضا كبٌرة

ن الساكن فً آالسابح و ة العامة التً ٌستعملهاالمقاهً من الخدمات السٌاحٌكانت المطاعم و ولما     

ماا مطعم قد بلػ عدد المطاعم السٌاحٌة ستة عشرواحد , ف من  انمطعمف بحسب الدرجات السٌاحٌة اا , مقس 

ثانٌة , مطاعم من الدرجة ال خمسةلدرجة االولى ومن ا مطاعم لدرجة الممتازة )خمس نجوم( وتسعةا

فً مدٌنة كربالء فتوجد , اما  (6) فً مدٌنة النجؾ تصنٌفها قرٌبا سٌتم   مطاعم جدٌدة اضافة الى ثمانٌة

احد من الدرجة حسب الدرجات السٌاحٌة اٌضا منها مطعم وبة هً مقسم  مطاعم سٌاحٌة و فٌها أربعة

 .(3)ن الدرجة الثالثة و مطعم واحد م من الدرجة الثانٌة انمطعماالولى و

                                                           
 حصاء , بٌانات ؼٌر منشورة .السٌاحة فً محافظة النجؾ , قسم اال هٌبة(6)
 حصاء , بٌانات ؼٌر منشورة .هٌبة السٌاحة فً محافظة كربالء , قسم اال (3)
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 (3جدول )                                            

  2113  للفنادق وتصنٌفاتها فً مدٌنتً النجف و كربالء لغاٌة طاقة االستٌعاب            

درجة 

 التصنٌف

 ةعدد االسر عدد الغرف عدد الفنادق

 كربالء النجف كربالء النجف كربالء النجف

 6339 6965 439 948 4 9 االولى

 64546 65453 5565 6338 86 643 الثانٌة

 5468 8565 3543 4464 65 645 الثالثة

 5364 4363 6984 6593 96 63 الرابعة

 39663 34686 64595 63885 343 359 المجموع

   ., بٌانات ؼٌر منشورة  , قسم االحصاء ربالءك محافظة السٌاحة فً محافظة النجؾ , هٌبة السٌاحة فً هٌبة -المصدر :

الجهات  المراقبة من ولى وتخضع الى عملٌات التفتٌش ولدرجة األمن ا مؤكوالتم هذه المطاعم تقد       

اٌام الزٌارات اٌضا . عتٌادٌة ون من مختلؾ مناطق العراق فً االٌام االا الزابروالصحٌة اذ ٌتوافد علٌه

هناك  ن  ألهٌبة السٌاحة  فة منن  ص  ا ؼٌر م  ه, ؼٌر ان   مدٌنة كل  فً  كثٌرة ؤعدادهافاما المطاعم الشعبٌة 

 فً هذه المطاعم . ال تتوفرة للمطعم السٌاحً شروطا خاص  

 المناطق الخضراء -3

ابؾ مختلفة نها المناطق الخضراء فهً تقوم بوظمن العوامل م اا عدد عتمد الجانب الترفٌهً للمدٌنةٌ     

 تسهم فً زٌادةف لإلنسانالراحة النفسٌة  تلطؾ المناخ الذي ٌإثر بدوره فً ومن ثم  منها تقلٌل التلوث 

احدى الدراسات الى ان  جال التنمٌة السٌاحٌة .لقد اشارت  ة التً تدخل ضمن مالترفٌهٌ اتالنشاط

%( 5تسمح بمرور )( و94-55%( من اشعة الشمس وتمتص )34-65لبٌدو )االشجار الكثٌفة تعكس اال

ستهلكه فً عملٌة البناء الضوبً تلجزء االكبر من االشعاع الشمسً وتمتص النباتات او, من االشعة فقط 

تقلٌل كمٌة االشعاع بتكوٌن الظالل وت النباتا وتقوم الى انخفاض درجة حرارة الهواءي النتح , مما ٌإد  و

عندما ن الشجرة ضا فً درجة الحرارة , اذ ااوصوله الى سطح االرض , مما ٌسبب انخفالشمسً و

االخرى  للةالمظ ( تكون عنصرا مظلال طبٌعٌا افضل من العناصرم 4,55)  م( الى3,45ٌصل ارتفاعها)

تزداد عند مركز المدٌنة واالطراؾ , او تقل عند المركز وتختلؾ بٌن  فؤنها, اما الرطوبة النسبٌة 

اتجاهها , سرعتها وو فً حركة الرٌاح تؤثٌرهاان للنباتات و , االراضً الزراعٌة االطراؾ اذ تضم  

شجار اال امن وجود العواصؾ الترابٌة ام بذلك تحد  تمنع انجرافها ولتربة وا فظتحالخضراء  فالمساحات
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 باألتربةات للرٌاح , اذ تقلل من سرعة الرٌاح المحملة كمصد المؤلوفةمن اكثر االنواع  تعد  فالشجٌرات و

االشجار تقلل  ن  وبرهن العلماء بؤ , فضال عن تحوٌل مسارهاتها وترشٌحها من االتربة , تقوم بتقلٌل شد  و

ة التً تكون فٌها االشجار و من نسبة وجود الؽبار فً الهواء فً د   ر  و  االعشاب م  الم 
%( , 43بنسبة ) قةا

  ,(6)%( تقرٌبا 35,5سبة تنقٌتها للجو من الؽبار )ون نكٌباس اعشابها فتسقوط اوراقها و اما فً وقت

ة حد   تقلٌل لما توفره من راحة نفسٌة , عن طرٌق ن انواع السٌاحة الترفٌهٌة ,مناطق الخضراء مد الع  ت  و

البصري , فلذلك نً منه المدن من التلوث السمعً وتعا التوترات النفسٌة والعصبٌة مع االزدحام الذي

ٌسودها الهدوء والجمال وما ٌزٌد من  ً ذات اهمٌة سٌاحٌة , وألن  الها فهٌرتادها السكان لالستمتاع بجم

ً  فة تجدٌد النشاط لإلنسان بنوعٌه : ي وظٌاهمٌتها السٌاحٌة انها تود   ً  و الجسم مما ٌشكل اشارة  العقل

  على ممارسة اعماله الٌومٌة بشكل افضل .  

لً مرٌح وفره من منظر جماما تة اثر فً جمالٌة النجؾ وكربالء لللمتنزهات و المالعب الرٌاضٌ     

الحدابق ل هذه المتنزهات ووتمث  جتماعٌة , طبقاتهم االللنفس حٌث ٌرتادها الناس من مختلؾ فباتهم و

من  ربات تنفس تحد   , (3) ربالء( فً ك 3م 953696)و,  (3) ( فً النجؾ3م 665688البالػ مساحتها )

ه حً المعلمٌن , ز  ن  ت  م  ه حً االنصار , ز  ن  ت  مٌر , م  ه حً االز  ن  ت  م  فً مدٌنة النجؾ االختناق , منها التلوث و

 , وفً مدٌنة كربالء الجامعة  حً ه البنفسج فًز  ن  ت  الؽدٌر , م   حً فًالزٌزفون ه ز  ن  ت  م  ه حً المٌالد , ز  ن  ت  م  

ه العباسٌة , حدٌقة الورد فً حً المعلمٌن , حدٌقة ز  ن  ت  م   , حدٌقة الزوراء , ه حً الحسٌن الكبٌرز  ن  ت  م  

 حدابق صؽٌرة تنتشر فً معظم احٌاء المدٌنتٌن .   , فضالا عن حً التحديلفرسان فً ا

بعزل المناطق  تقوم مساحة خضراء واسعة تحٌط بالمدٌنة اما االحزمة الخضراء فهً عبارة عن     

 اصبح  اخضرٌوجد فٌها حزام ؾ لحزام اخضر ٌحٌط بها وتفتقر مدٌنة النجا ٌجاورها , اذ الحضرٌة عم  

 حٌط بها, اما مدٌنة كربالء فٌمنه الى مدٌنة العاب  ل جزءٌ و  ح  ع العمرانً ول المدٌنة بسب التوس  داخ

م( وٌبدا من الطرٌق الممتد باتجاه 644كم( وعرض ) 35الحزام االخضر من جهة الؽرب بطول )

زراعة كربالء  مدٌرٌة لٌه السالم ( وهناك خطة منالنجؾ خلؾ المقبرة على شكل هالل باتجاه الحر )ع

تكمن اهمٌة االحزمة الخضراء , و(4)لتطوٌر هذا الحزام وجعله ٌمتد الى مسافة اطول حول المدٌنة 

ذلك  فضالا عنجراؾ نتثبٌت التربة ومنعها من االتقلٌل العواصؾ الؽبارٌة و للنشاط السٌاحً من ناحٌة

 تقلل التلوث البٌبً . فؤنها

 

                                                           
 .336ناصر ؼانم مراد و اخرون , مصدر سابق , ص  (6)
 متنزهات , بٌانات ؼٌر منشورة .مدٌرٌة بلدٌة محافظة النجؾ , قسم الحدابق وال (3)
 متنزهات , بٌانات ؼٌر منشورة .مدٌرٌة بلدٌة محافظة كربالء , قسم الحدابق وال ( (3)
 ؼٌر منشورة . مدٌرٌة زراعة محافظة كربالء , قسم التشجٌر , بٌانات (4)
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 االغراض السٌاحٌة فً مدٌنتً النجف و كربالء -: تاسعا

حسب ما موجود من مقومات طبٌعٌة بتختلؾ االؼراض السٌاحٌة فً مدٌنتً النجؾ وكربالء       

هذا ال ٌعنً ان االؼراض ة تبرز فً مقدمة هذه االؼراض , ولكن السٌاحة الدٌنٌ, و تارٌخٌةبشرٌة و و

متلكان من التراث التارٌخً ت بل ان المدٌنتٌن  ً المدٌنتٌن فحسبالسٌاحٌة تقتصر على التوجه الدٌنً ف

اكز السٌاحٌة المهمة فً العراق من المر انة الدٌنٌة ما ٌإهلهما ان ٌكوناالعلمً بجانب المكوالحضاري و

 هاتٌن المدٌنتٌن . للقدوم الى ز السٌاحالعالم و سنحاول ابراز اهمٌة االؼراض السٌاحٌة التً تحف  و

 السٌاحة الدٌنٌة  -1

       ٌ اطق اح من اماكن اقامتهم الى منالسٌاحة الدٌنٌة هً ذلك النشاط السٌاحً الذي ٌقوم على انتقال الس

د  ت دٌنٌة داخل واخرى , بهدؾ القٌام بزٌارات ورحال ٌ  خارج الدولة لم  السٌاحة الدٌنٌة و, نة ة زمنٌة مع

 تعددت, و لإللهةتقدٌم القرابٌن ن من خالل الحفالت الدٌنٌة ونسامن اقدم انواع السٌاحة التً مارسها اإل

واولٌاء هللا الصالحٌن  القدسٌٌنمقابر بٌن زٌارة االدٌرة والكنابس , او صور السٌاحة الدٌنٌة فً العالم ما 

الذي ٌقوم من خالله االنسان باالنتقال من مكان اقامته الى  نستطٌع القول بان هذا النوع من السٌاحةو

د  خارج هدؾ القٌام بزٌارات دٌنٌة داخل وناطق اخرى , بم اشباع تلبٌة ول من الزمن ة محددةا الدولة لم 

 النفسً اٌضا .االستشفاء الروحً ونٌة للتبرك واالثار الدٌالبعد الروحً والنفسً وٌمث ل زٌارة المعالم و

رٌخً عتمد فً اهمٌتها بحسب الحدث التاتالثقافٌة , والدٌنٌة ارتباطا وثٌقا بالسٌاحة  ط السٌاحةترتب     

ان االنسان بفطرته ٌبحث عن دون دٌن , وحضارة من  ال توجدعموماا و الذي حدث فً مكان معٌن ,

 اعراقهم حٌثاجناسهم و خالق لٌعبده , فالسٌاحة الدٌنٌة تلقى اهتماما بالؽا من اصحاب الدٌانات بمختلؾ

د   ع  ٌ  مشاعر م تقتضٌه الدٌنٌة واجبا اكنة االمزٌار ون  ٌ  تطهٌر الجسد من نة ٌعود علٌهم بؽفران الذنوب وع

السٌاحة و ةا عام   . وستظل السٌاحة(6)خالل تكرار تلك الزٌارات بحٌث تصبح منتظمة فً معظم االحٌان

ةا  ل السٌاحة الدٌنٌة فً تمث  اكثرها رسوخا فً المستقبل , ومن اكبر الصناعات نموا و الدٌنٌة خاص 

ل شك  ت حٌث مردودها االقتصادي فضالا عنمكانة بارزة اقتصادها موقعا ممٌزا والشعوب وحضارات 

العمل على تطوٌر السٌاحة بٌن الشعوب لذلك البد من السعً والتفاهم جسورا حضارٌة مهمه للتقارب و

االدٌنٌة فً  ٌع رة الستقبال مجامكربالء من خالل وضع برامج متطومدٌنتً النجؾ و العراق والسٌم 

ات ة , اٌجاد طرق حضارٌة , منها التعرؾ على ثقافزٌارة العتبات المقدس   عالوة على الزوار , ت ضم  

زٌارة معالم المدن لمعارض والمهرجانات التسوٌقٌة واالمجتمعات وتبادل الزٌارات واقامة الندوات و

ها الزوار التً ٌحتاجالمستلزمات الضرورٌة الخدمات و توفٌرخرى القرٌبة من المدن الدٌنٌة واال

                                                           
 .336, ص 3464ر الوراق , االردن , ابراهٌم خلٌل بضاضو , الجؽرافٌة السٌاحٌة تطبٌقات على الوطن العربً , دا (6)
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مكاتب الشرطة السٌاحٌة , ة ومراكز االرشاد واالتصاالت والعٌادات الطبٌ, كالمرافق و كافةا  والسواح

 تحسٌن الفنادق والمطاعم .و تؤهٌل فضالا عن

هما الناس من كل كزا سٌاحٌا ٌتوافد علٌرن من اهمٌة دٌنٌة بارزة تجعل منهما مان ما تمتلكه المدٌنتا     

ٌمكن للبلد االستفادة منه فمنجزات االنسان الحضارٌة من مسببات الحركة السٌاحٌة لكونها ع العالم . وبقا

ل التراث الحضاري بشقٌه ٌمث  سان بماضٌه ومنجزاته الحضارٌة وتوسٌع دابرة معرفته . وؾ االنتعر  

والعلوم  اآلدابالدٌنٌة و ى فً العقٌدةروحً ٌتجل  المادي مبعث فخر االمم واعتزازها فالجانب الالروحً و

 ل ما انتجته ٌد االنسان .ي ٌمث  الجانب المادي الذو

ة مثل مرقد تحتوٌه من معالم دٌنٌة  كالمراقد المقدس   تنفرد النجؾ و كربالء بموقع سٌاحً فاعل , لما     

  .(4جدول ) (لٌهما السالم)ع واخٌه العباس ( و مرقد االمام الحسٌنلٌه السالم )ع ً  ل  االمام ع  

ستؽالل هذه االهمٌة ٌمكن انً واسع للمسلمٌن فً العالم , ون مركز استقطاب دٌالذلك تعد المدٌنت     

ا الدٌنٌة من متؤتً اهمٌتهو جمٌعا لزوار والوافدٌن للمدٌنتٌنالظروؾ المالبمة ل تهٌبةٌا واستؽالال سٌاح

 .(6) خالل

 . كربالءٌارة العتبات المقدسة فً النجؾ وملٌون زابر ٌرؼب فً ز 344وجود اكثر من  -أ

 . على طول اٌام السنة تواصلهاو المناسبات الدٌنٌةو الزٌارات كثرة -ب

 . زابر 34444ة عدد الزابرٌن فً االٌام االعتٌادٌر د  ق  ٌ   -ج

 . زابر 644444الجمعة ر عدد الزابرٌن فً اٌام الخمٌس ود  ق  ٌ   -د

 ملٌون زابر فً الٌوم الواحد . (3-6المناسبات الدٌنٌة من )ر عدد الزابرٌن فً د  ق  ٌ   -هـ

 السٌاحة الترفٌهٌة -2

التروٌحٌة , ٌة وستجمامااللنشاطات والفعالٌات الترفٌهٌة ول باتتمث  تسمى اٌضا قضاء االجازات و     

 , اعباء العمل الروتٌنً لتناسًكاؾ  من الراحة  طقوٌم الصحة واخذ قسالجسدي لتالترفٌه النفسً وو

ل هذه النشاطات بالذهاب الى المناطق الخضراء او شواطا البحار او المناطق الجبلٌة او تتمث  و

                                                           
 .63خرون , مصدر سابق , صناصر ؼانم مراد و آ (6)
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 ل الكم  تشٌر عدد من الدراسات الى ان هذا النوع من السٌاحة ٌشك  راوٌة او الؽابات او المنتجعات والصح

 .(3) هذه السٌاحة الى االصناؾ االتٌة و ٌمكن تصنٌؾ , (6)االكبر من السٌاحة الدولٌة 

 السٌاحة الداخلٌة او المحلٌة -أ

 لسٌاحة البٌبٌةا -ب

 سٌاحة المصاٌؾ -ج

 رٌةالسٌاحة النه -د

 السٌاحة البحرٌة -هـ

 السٌاحة الصحراوٌة -و 

 حة االهوار و البحٌراتاسٌ -ح

 السٌاحة الرٌاضٌة -ط

 سٌاحة المهرجانات -و

هذه االصناؾ السٌاحٌة مثل )السٌاحة  بشرٌة تخدم كل  مقومات طبٌعٌة و رؼم من عدم وجودبال     

ً النجؾ لكن تبقى االصناؾ االخرى من هذا النوع من السٌاحة حاضرة ف سٌاحة المصاٌؾ (, البحرٌة 

نهار واالهوار لة باألالبشرٌة المتمث  ة بسبب وجود المقومات الطبٌعٌة وبالكبٌر وكربالء ولو بنسبة لٌست

المناسبات التً تجعل من المنطقة لصحراوٌة والرٌاضات المختلفة والمهرجانات والمناطق احٌرات ووالب

 . لهذا النمط من السٌاحة ةالمطلوب جة عن توفر عوامل الجذب السٌاحًذات قٌمة سٌاحٌة نات

 

        

 

 

                                                           
, التخطٌط لتؤهٌل خدمات وفعالٌات السٌاحة الدٌنٌة فً محافظة النجؾ و اثرها فً نمو النشاط  ً  ل  ٌعقوب صفر ع   (6)

 . 5, ص 3445, كلٌة االدارة و االقتصاد , الجامعة المستنصرٌة ,  احً , رسالة ماجستٌرالسٌ
 .35-33االنصاري , مصدر سابق , ص ً  ل  د ع  رإوؾ محم   (3)



 ار النظري للدراسة.........................االط.........الفصل االول ..........................
 

 
38 

 (4جدول )                                            

 المراقد و المقامات فً مدٌنتً النجف و كربالءهم ا               

 مدٌنة كربالء ت مدٌنة النجف ت

 , ابراهٌم المجاب , حبٌب بن مظاهر , الحسٌنٌةالروضة  6 الروضة الحٌدرٌة 6

 ) علٌهم السالم ( ضرٌح الشهداء

)  هللا هود و صالح مرقد نبًٌ 3

 علٌهما السالم (

 روضة العباسٌةلا 3

 ) علٌه السالم ( بن ٌزٌد الرٌاحً مرقد الحر   3 ) علٌه السالم ( زٌادقد كمٌل بن مر 3

 )علٌهم السالم (عون بن عبد هللا بن جعفر الطٌار دمرق 4 )علٌه السالم ( مرقد مسلم بن عقٌل 4

ٌ   5 )علٌه السالم ( مرقد هانً بن عروة 5  ) علٌه السالم ( د احمد بن هاشممرقد الس

 ) علٌهما السالم ( كاظمخرس بن االمام مرقد اال 6 )علٌه السالم ( مرقد مٌثم التمار 6

 ) علٌه السالم ( حمزةالمرقد ابً  5 )علٌه السالم ( مرقد المختار الثقفً 5

    ً  ل  مرقد خدٌجة بنت االمام ع   9

 علٌهما السالم ()

ً  مرقد ابن محم   9  )علٌه السالم ( د الحل

 )علٌه السالم ( مقام الحسٌن 8 )علٌه السالم ( مرقد صافً صفا 8

 الشرٌؾ مقام الكؾ االٌمن 64 ) قدس سره ( مرقد الشٌخ الطوسً 64

 الشرٌؾمقام الكؾ االٌسر 66 )علٌه السالم ( نسمقام نبً هللا ٌو 66

 مقام التل الزٌنبً الشرٌؾ 63 ) علٌه السالم ( ً  ل  مقام االمام ع   63

 ) علٌه السالم ( مقام االمام جعفر الصادق 63 )علٌه السالم ( مقام الخضر 63

ل  هللا  فرجه ( مقام االمام المهدي 64 ) علٌه السالم ( مقام نبً هللا ابراهٌم 64  )عج 

 ) علٌه السالم ( مقام علً االكبر 65 عٌه السالم () مقام جبرابٌل 65

   ) علٌه السالم ( مقام النبً ادرٌس 66

   ) علٌه السالم ( زٌن العابدٌن مقام 65

ل  هللا فرجه(مقام االمام المهدي 69    )عج 

) علٌه  مقام االمام جعفر الصادق 68

 السالم (

  

   )علٌه السالم(  مقام محمد بن الحنفٌة 34

   )علٌهن السالم ( مقام بنات الحسن 36

كربالء الدٌنً فً مدٌنتً النجؾ وٌاحً والجذب الس مقوماتعالء كرٌم مطلق , دراسة شً واس القرٌزهٌر عب   -المصدر:

 .354, ص 3449,  56المستنصرٌة , العدد  االقتصاد , الجامعةجلة االدارة و, م
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 السٌاحة التارٌخٌة و الثقافٌة -3

اا ما الفن مٌدانٌمثل التارٌخ و      ة الحضارٌستقبال التارٌخٌة واالللسٌاحة فكثٌرا ما اجتذبت مراكز  هم 

ما ٌزال العدٌد من منظمً الرحالت السٌاحٌة مستمرٌن فً ارسال المتمٌزة العدٌد من السٌاح , و

رحالتهم الى المناطق ذات الجذب السٌاحً التارٌخً فالسٌاحة التارٌخٌة لدى رواد هذا النوع تشبه كتاب 

 .(6)التارٌخ ؼٌر المطوي 

مثل قصر المنتشرة فً اماكن متفرقة دة وٌة العدٌالثقافتزخر النجؾ وكربالء بالمعالم التارٌخٌة و     

  وخان المصلى وخان الحماد ومقبرة النجؾ الرحبة حصنو حجرٌةالقنطرة الخورنق واالمارة وقصر ال

العطٌشً فً كربالء خان العطشان وخان ر وخان النخٌلة وٌصكنٌسة القالنجؾ وحصن االخٌضر وفً 

من الصالحٌن فهً تحؾ فنٌة تسحر الناظرٌن لما تحتوٌه بٌاء ورة لالبمة واالنضال عن المراقد المطه  ف

السٌاحة ضمن نستطٌع ان نسمً صنفا اخر من و فاتنة المنظر . ربٌةعخطوط زخارؾ وفن معماري و

رٌٌن بالمقتنٌات االثرٌة النادرة التً تعود الى حة المتاحؾ لوجود متحفٌن ثهً سٌاالسٌاحة التارٌخٌة و

ؼنٌان بالتحؾ ,  متحؾ الروضة العباسٌة فهماهما متحؾ الروضة الحسٌنٌة وقدٌمة و تارٌخٌةحقب 

خر فً وجود متحؾ آ , عالوة علىٌزخران بالكثٌر من المعروضات التً تهتم بالنواحً الدٌنٌة و

ى من ؼٌر المسلمٌن لزٌارتها ٌاح حت  بعض الس ت هذه المتاحؾ تستقطبحٌث اخذ الروضة الحٌدرٌة ,

 ا من تحؾ اثرٌة .ٌهواالطالع على ما ف

 سٌاحة المعارض و المؤتمرات  -4

ى االقتصادٌة او العلمٌة التً تنظم علرات والمناسبات السٌاسٌة وٌقصد بها المشاركة فً المإتم     

المإتمرات من االنماط تعد سٌاحة المعارض وو,  (3)الدولٌة االقلٌمٌة ومستوٌات متباٌنة بٌن القومٌة و

ى الى تطور د  الحضارٌة , مما أاالقتصادٌة واالجتماعٌة و العالم على مختلؾ الصعد السٌاحٌة الحدٌثة فً

حضره اطراؾ متعددة اجتماع ت اصطالح مإتمر على كل   ٌستعملشكال العالقة بٌن دول العالم , وا

طبقا لتعرٌؾ الجمعٌة الدولٌة للمإتمرات )سٌاسً , علمً , فنً , مهنً ( و رض ماؼ لتحقٌق

 644لً هو التجمع الذي ٌصل الحد االدنى للمشتركٌن فٌه  فان المإتمر الدو 6884لعام  تماعاتواالج

سٌاحة المعارض والمإتمرات مجموعة  ن  مختلفة على االقل . وٌرى اخرون أ جنسٌات بعمشترك من ار

ٌ  الخدمات المرتبطة بعملٌة تؽٌر امن العالقات و شطة المرافقة االن ٌمكن عد  را وقتٌا وتلقابٌا , ولمكان تؽ

ذ سوق هذه السٌاحة ٌتسع سنة اخ, ومن النشاط السٌاحً  ٌتجزأهً جزء ال  كافةا  المعارضللمإتمرات و
                                                           

  .46د صبحً عبد الحكٌم و حمدي احمد الدٌب , الجؽرافٌا السٌاحٌة , مكتبة االنجلو المصرٌة , االسكندرٌة , صمحم   (6)
,  3449د خمٌس الزوكة , صناعة السٌاحة من المنظور الجؽرافً , دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة , محم   (3)

 .664ص
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بطة بالتجارة والمهن المحلٌة المرتلتزاٌد عدد المنظمات واالتحادات الدولٌة واالقلٌمٌة و خرىا بعد

 .(6)جتماعٌة االهتمامات العلمٌة واالقتصادٌة واالالمختلفة و

مات المحلٌة وتختلؾ هذه تمرات برعاٌة المنظالمإو وتقام فً مدٌنة النجؾ وكربالء بعض المعارض     

المعارض التً تقام برعاٌة ك االجتماعٌةة والثقافٌتمرات فً اؼراضها فمنها العلمٌة والمإالمعارض و

لعشرات من الدول الذي ٌقام فً شهر اذار بمشاركة امعرض الكتاب  مثل الحٌدرٌة فً النجؾ الروضة

مجاور الصحن الحٌدري الشرٌؾ او المعارض التً تقام فً الروضة  ه عدد الكتب الى المالٌٌنٌٌصل فو

فً جامعة الكوفة وجامعة  المعارض والمإتمرات العلمٌة التً تقام فضالا عن,  حسٌنٌة فً كربالءال

    وخارجه . العراق من ورجال العلم المشاركٌن التً ٌقصدها العدٌد منكربالء 

  السٌاحة العالجٌة -5

 الستشفاء منذالنسان السفر لقد عرؾ اتً تهتم بها بعض الدول فٌاحٌة المن اهم االنماط السوهً      

 صر الرومانً حٌثما عرفت المنتجعات االستشفابٌة التً كانت تقدم الخدماتالى العزمن بعٌد ٌرجع 

دٌة ؼٌرها من االمراض الجلمن االمراض مثل الروماتٌزم ودٌد فً عالج الع بهدؾ اإلسهام التسهٌالتو

مة السٌاحة المختصٌن فً وضع تعرٌؾ محدد للسٌاحة العالجٌة منها منظ, اجتهد العدٌد من الخبراء و

ابٌعٌة للدولة وها وفرة الخدمات العالجٌة المتمثلة فً الموارد الطن  العالمٌة اذ عرفتها بؤ المٌاه  السٌم 

الفرد من خالل  سالمةاحتٌاجات و إلرضاء لعالج , محاولةفت بانها السفر لعر  و ناخ ,المالطبٌعٌة و

 . (3)العقل و االهتمام بالبدن 

لهذا الؽرض  ةا خاص   مت الفنادق السٌاحة العالجٌةصمالعصر وهذا السٌاحة العالجٌة فً  ازدهرت      

 ت  ل  استؽ  و قاعات التمارٌن الرٌاضٌةو ردةاالبرة والمٌاه المعدنٌة الحا ت فٌهاامصح حٌث تحتوي على

ان ٌكون مرٌضا او ٌرٌد النقاهة واراحة السابح اما  كطبٌعة الجو او الماء او الرمل  اخرى للعالج وسابل  

 . (3)مشاكلها اعصابه وجسمه من التعب وتعب الحٌاة و

ٌنابٌع لالستشفاء من االمراض الكربالء باستعمال مٌاه العٌون والسٌاحة العالجٌة فً النجؾ و لوتتمث       

ا االمراض الجلدٌة وو , الجمل ون فً النجؾ مثل عٌن الرهمٌة , والرحبة  , وتنتشر هذه العٌالسٌم 

 منطقة عٌن التمر اٌضا اذ ٌستعملها السٌاح وتوجد بكثرة فً ,  (4)سلمى , عٌن شٌا )عٌن حدٌد(و

                                                           
 .335ابراهٌم خلٌل بضاضو , مصدر سابق , ص  (6)
 .366, ص المصدر نفسه  (3)
   وقع           بحث منشور على االنترنت , اؼراض السٌاحة وتؤثٌرها فً مشروعٌتها , الم (3)

www.almoslim.net/node/84003                                                                                                            
 .83, ص 3446حسن عٌسى الحكٌم , بحر النجؾ , مطبعة الؽري , النجؾ ,  (4)
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برٌتات الكمثل الكاربونات والفوسفات و االمالحالستشفاء اذ انها تحتوي على نوعٌات مختلفة من ل

تطور بعض الٌنابٌع المعدنٌة الحارة استثمار و وقد تم   الصودٌوم .والمعادن مثل المؽنٌسٌوم والكالسٌوم و

ع واجراء التحالٌل الكٌمٌابٌة خصصة بتحدٌد مواقع تلك الٌنابٌتباالستعانة مع بعض المإسسات الم

الكبٌرة , الشكرة , عٌن التمر )تحدٌد اربعة فً الرحالٌة و وقد تم  ,  ٌة لمٌاههاالبكترٌولوجوالفٌزٌابٌة و

العٌون الٌنابٌع و ههذ تستعملجؾ )شجٌج ,سٌد سعٌد , الرحبة ( وفً منطقة الن ةثالثب ( والحمرة , السٌ

خفٌؾ لتالروماتٌزم فضال عن نتابجها االٌجابٌة لراض البرص الجلدي وامراض المفاصل وللعالج من ام

الؽازات المنبعثة من و فً عالج الجهاز التنفسً عن طرٌق استنشاق االبخرةمن التوترات االنفعالٌة و

 .(6)لالستشفاء اٌضا لماء داخل االضرحة المقدسة تستعملتوجد عٌون لالماء و

  السٌاحة التعلٌمٌة -6

ٌ  الدراسة فً اطار مجموعات من م وٌلتعلل ه السٌاحة السفرتتضمن هذ      فرٌن الذٌن اح او المساالس

طباع  مع مختلفٌن فً ذلك اٌضا نٌكونوطراز الحٌاة , وٌختلفون فً العادات والتقالٌد والهواٌات و

  ٌ تقالٌد ابناء البلد ب االندماج التام مع عادات وتتطل  مع هذا فان السٌاحة التعلٌمٌة ؾ , ووعادات البلد المض

  ٌ ٌ  سٌاحة هو ان ٌتعل  لهذه ال فالهدؾ االساسؾ , المض اح الكثٌر من عادات وتقالٌد ابناء البلد م الس

  ٌ سٌاح ٌذهبون الى برٌطانٌا لتعلم اللؽة لهذه العادات والتقالٌد فكثٌر من ا اوٌحترمو اان ٌقدروؾ , والمض

كربالء بهذا النوع من السٌاحة لكثرة الطلبة الذٌن ر مدٌنة النجؾ ووفً ضوء ذلك تشته,  (3)االنكلٌزٌة 

ا فً مدٌنة النجؾ لكونهاالبالد االسالمٌة لتلقً العلوم ومن مختلؾ  ٌؤتون مركزا  المعارؾ الدٌنٌة والسٌم 

حلٌة واالقلٌمٌة الم ذات الشهرة ن بوجود عدد كبٌر من المدارسحوزة العلمٌة , اذ تمتاز المدٌنتالل

انظار طلبة  السنٌن مما جعلها محط لقدٌم الذي ٌصل الى مباتبتارٌخها ا ز هذه المدارسوالعالمٌة , وتمتا

( مدرسة فً مدٌنة النجؾ و 33)ـ, حٌث ٌبلػ عدد هذه المدارس ب جمٌعاا  انحاء العالم منً والفقه االسالم

 .(3) ( مدرسة فً مدٌنة كربالء33)

 

 

 

                                                           
 . 363ٌعقوب صفر علً , مصدر سابق , ص  (6)
 . 363ابراهٌم خلٌل بضاضو , مصدر سابق , ص (3)
الدٌنً فً مدٌنتً النجؾ االشرؾ اس القرٌشً و عالء كرٌم مطلق , دراسة مقومات الجذب السٌاحً زهٌر عب   (3)

 .353, ص 3449 , 56معة المستنصرٌة , العدد وكربالء المقدسة , مجلة االدارة واالقتصاد , الجا
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 السٌاحٌة فً مدٌنتً النجف وكربالء واالتجاهات المواسم -:عاشرا  

 المواسم السٌاحٌة فً مدٌنتً النجف وكربالء -أ

من  ٌقوم السٌاح حٌث اا ؼالب السٌاحٌة فً مدٌنتً النجؾ وكربالء هً مواسم سٌاحٌة دٌنٌة المواسم     

خاللها بزٌارة العتبات المقدسة وهً مستمرة على طول العام تقرٌبا ولكنها تشتد فً اوقات معٌنة وتصل 

الى الذروة ) فً الزٌارات المخصوصة ( اذ تصل اعداد الزوار للعتبات المقدسة الى المالٌٌن فً الٌوم 

فهً لٌست ثابتة بل متحركة على  المواسم الدٌنٌة تعتمد التقوٌم الهجري ) القمري ( ان الواحد , وبما

لها موعد ثابت نستطٌع ان نحدده على التقوٌم المٌالدي ) الشمسً ( والمتتبع  تٌسلمدار اٌام السنة و

ة فً اعداد الزوار وجود زٌادالتً تخلو من المناسبات الدٌنٌة ٌالحظ الزوار فً االٌام االعتٌادٌة  ألعداد

فهً تساعد  ةا عام   رجات الحرارة والظروؾ الجوٌةاالعتدال فً دفً الفصول واالٌام المعتدلة بسبب 

كون فٌها الظروؾ الجوٌة نشاط اكثر من باقً االوقات التً تعلى الحركة وتبعث فً الجسم الحٌوٌة وال

الحركة السٌاحٌة ولكنه فً السٌاحة الدٌنٌة ٌكون  ثٌر فًؤؼٌر معتدلة , وال ٌخفى للجمٌع ما للمناخ من ت

ل الجوٌة  فالسٌاحة الدٌنٌة ال تتؤثر بالمناخ كثٌرا لكنها تكون مإثرة فً االوقات واالحوامحدودا , 

التً تخرج فٌها االحوال المناخٌة عن ما هو مؤلوؾ , مثل الرٌاح الشدٌدة التً  العارضة  او المتطرفة 

الى طمس الطرق فً والرملٌة منها  الترابٌة ي العواصؾركة وسابط النقل والزوار كذلك تإد  ح فًتإثر 

بعض االحٌان وتدمٌر الحدابق واالشجار والمتنزهات , الن السابح الذي ٌقطع المسافات الطوٌلة , الذي 

ٌبذلها لتؤدٌة مراسٌم الزٌارة الدٌنٌة ٌرؼب اٌضا بممارسة بعض ٌشعر بعناء السفر والجهود التً 

ٌة الموجودة ضمن حدود المناطق الدٌنٌة االنشطة التروٌحٌة واالطالع على المعالم التارٌخٌة والحضار

من وقتهم للراحة واالستجمام فً الحدابق والمتنزهات والبساتٌن  اا فكثٌر من الزوار ٌخصصون جزء

هذه  ي الى تخرٌبة والرٌاح الشدٌدة تإد  وهذه الظروؾ المناخٌة مثل العواصؾ الترابٌة والرملٌ

ضباب فهً تودي الى اعاقة حركة المواصالت لذلك ٌجب والبساتٌن , اما موجات ال المتنزهات والحدابق

اان تتوفر للسابح معلومات ولو بسٌطة عن مناخ   للزوار االجانب . المنطقة التً ٌروم زٌارتها , والسٌم 

وخارج العراق  داخل   التً تستقطب الزوار منالملٌونٌة  ترابالزٌا تتمٌز النجؾ وكربالء مدٌنتاو

 . (5جدول )

 االتجاهات السٌاحٌة فً مدٌنتً النجف وكربالء -ب 

 : ٌقصد باالتجاهات السٌاحٌة هو الطلب السٌاحً  وٌمكن تقسٌمه الى قسمٌن هما     
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 ( من المحافظات العراقٌةالداخلً )  الطلب السٌاحً -1

الطلب السٌاحً الداخلً الزابرٌن من داخل القطر الى مدٌنتً النجؾ وكربالء , وقد اظهرت  ٌضم       

ٌ   على محافظة النجؾ من خالل استعمالاحدى الدراسات الحدٌثة  ( بان  سابح   344) من ننة تتكو  ع

, جدول محافظة البصرة استؤثرت بالمرتبة االولى بعدد الزوار الذٌن ٌقصدون زٌارة النجؾ ثم بؽداد 

معظم السٌاح خصوصا المحافظات  ن  ج هذه العٌنة على مدٌنة كربالء أل( , ونستطٌع ان نطبق نتاب6)

 لزٌارة وبالعكسنجؾ ثم ٌتوجهون الى كربالء لالبعٌدة ٌزورون ال

 (5جدول )                                                 

 مدٌنتً النجف وكربالءات فً اهم الزٌار                                

 زٌارات كربالء  زٌارات النجف

 اول رجب  ٌوم الؽدٌر 

وعلى  لى هللا علٌه)ص ٌوم مٌالد الرسول الكرٌم

 (وسلم اله

 النصؾ من الرجب 

 النصؾ من شعبان   النبوي الشرٌؾ ٌوم المبعث

 لٌالً القدر   (لٌه السالم)ع ً  ل  جرح االمام ع  

 ٌوم عرفه  (لٌه السالم)ع ً  ل  استشهاد االمام ع  

 عٌد الفطر واالضحى  (لى هللا علٌه وسلموفاة الرسول )ص

 العاشر من محرم  

  ) علٌه السالم ( ( صفر اربعٌن االمام الحسٌن34) 

            . 3448بٌروت ,  , قمً , مفاتٌح الجنان , مإسسة االعلمًالاس المصدر : عب  

   الطلب السٌاحً الخارجً -2

القادمٌن من بلدان اخرى ومن حملة جنسٌات اجنبٌة وٌكون  الطلب الخارجً على السٌاحة السٌاحٌضم 

قاط الحدودٌة ومراكز االستقبال الن ث الحركة السٌاحٌة للزوار منفً معظمه طلبا سٌاحٌا دٌنٌا , اذ تحد

 . (6) ة  د  وٌتؤثر حجم الطلب السٌاحً الدٌنً بعوامل ع  جمٌعاا , 

ٌ  االو -أ  اح .ضاع االقتصادٌة فً البلد المصدر للس

                                                           
 .336خرون , مصدر سابق , صناصر ؼانم مراد وآ (6)
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 (6جدول )                                           

 اعداد الزائرٌن من المحافظات العراقٌة الى محافظة النجف               

 النسبة المئوٌة % العدد  المحافظة 

 65,5 35 البصرة

 65 34 بغداد

 64,5 38 كربالء

 66,5 33  واسط 

 66 33 ذي قار 

 8 69 بابل

 9 66 المثنى 

 5,5 65  مٌسان

 6 63 القادسٌة 

 644 344  المجموع

 خطة التطوٌر السٌاحً وتحدٌد مناطق االستثمار لمحافظة النجؾ االشرؾ ,اعداد خرون , المصدر : ناصر ؼانم مراد وآ

   . 335, ص3466دراسة استشارٌة اعدت لوزارة الثقافة , 

            االستقرار السٌاسً . -ب

          . توفٌر الوسابل الجٌدة والرخٌصة وسهولة الوصول -ج

قد بلػ عدد الزابرٌن فً , فومن بلدان مختلفة للمدٌنتٌن  ؤعداد الزابرٌن من خارج العراقل بوٌتمث       

ر , وفً عام ( زاب663434بلػ عدد الزابرٌن ) 3444( زابر , وفً عام 395566بـ ) 3443عام 

, اما باقً االعوام  (6)( زابر354435بلػ عددهم ) 3446( زابر , وفً عام 359666بلؽوا ) 3445

( زابر 568436ن )( , اما اإلٌرانٌو3353بـ ) 3445ة فقد بلػ عدد الزابرٌن العرب واالجانب لسن

 (.5وازدادت االعداد فً السنٌن الالحقة لتصل الى المالٌٌن جدول )

                                                 

                                       

                                                           
(6)

 بٌانات ؼٌر منشورة .النجؾ ,  محافظة  السٌاحة فً هٌبة 



 ار النظري للدراسة.........................االط.........الفصل االول ..........................
 

 
36 

 (7جدول )                                                 

 الى منطقة الدراسة من خارج العراق ٌنرئاعداد الزأ                 

 3466 3464 3448 3449 3445  الزوار

 3664 3554 66586 3539 3353 واالجانبالعرب 

 6466455 6466565 6453638 639635 568436 االٌرانٌٌن

 6464695 6468535 6668435 633363 533693 المجموع

 بٌانات ؼٌر منشورة .النجؾ ,  محافظة  السٌاحة فً در : هٌبةالمص 

مقدسة فً مدٌنتً الزوار الذٌن ٌؤتون الى العتبات ال ل كل  ان هذه االعداد المبٌنة فً الجدول ال تمث       

كربالء , وانما  ٌق هٌبة السٌاحة سواء فً النجؾ أم فًمنهم ال ٌؤتون عن طر اا كثٌر ن  النجؾ وكربالء أل

كات السٌاحٌة التً تقوم بنقل السٌاح العرب واالجانب الى داخل دون االعتماد على الشرمن بشكل انفرادي 

 .  العراق

( الى لٌه السالم مام الحسٌن )عتصل اعداد الزوار فً بعض الزٌارات المهمة مثل زٌارة االربعٌن لأل     

ل الزوار من العراق وخارجه حٌث اظهرت احدى الدراسات اعداد الزوار بشكل وهً تمث   ارقام كبٌرة

من معلومات واحصاءات  تقرٌبً فً هذه الزٌارة , وهذه الدراسة تقترب من الواقع بشكل كبٌر لما تحتوٌه

حساب عدد الزابرٌن  ساعة فً ساحة منطقة ما بٌن الحرمٌن , وتم   34تمت من خالل كامٌرات تعمل لـ 

بتقسٌم الساحة الى مربعات وهمٌة , وحساب عددهم فً مربع ما من الساحة , ثم ضرب العدد فً عدد 

المختلفة فً الكثافة , وجمع النواتج لمربعات المربعات المماثلة له فً الكثافة , وتكرار العملٌة لبقٌة ا

الخارجة من عملٌات الضرب تلك والخاصة بٌوم واحد , ثم ضرب الناتج الخارج لهذا الٌوم فً عدد االٌام 

المماثلة التً تتكرر فٌها بشكل تقدٌري تقرٌبً نفس اعداد الزابرٌن , وهكذا ٌتم حساب عدد الزابرٌن فً 

, وتقدٌر ما سواها نسبة لهذه االٌام وجمع الناتج والخروج بإحصابٌة تقترب من  اٌام الذروة بشكل تقرٌبً

عن سابقتها فقد  3448% منه , وقد ازدادت اعداد الزوار فً السنة التً تلت 84الواقع بنسبة ال تقل عن 

هذا  مة فًتإش ر لمعلومة مه 3463لزٌارة لعام كانت الحصٌلة الرسمٌة التً اعلن عنها عند انتهاء ا

( ملٌون زابر بٌنهم اكثر من نصؾ ملٌون زابر عربً واجنبً ومن 65)المجال اذ تجاوز اعداد الزابرٌن 

ٌوما  34فً العالم , وهذا الرقم لعدد الزابرٌن هو االكبر فً العالم فً مدة قصٌرة ال تتجاوز  بلدا (56)

      . (6)وهو رقم قٌاسً لم تستطع بقعة فً العالم تحقٌقه لحد االن 

                                                           
عباسٌة المقدسة , ر زوارا فً العالم موسمٌا وسنوٌا , مجلة تراث كربالء , العتبة الد السعدي , كربالء االكثجسام محم   (6)

 .38ص ,  3463,  6العدد 
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طوخء حُزَى ٝحُلَ ٣زلغ حالٗٔخٕ ٌٓ٘ ٝؿٞىٙ ػ٠ِ ٝؿٚ حُٔؼٍٔٞس ػٖ كخالص ٝحٟٝخع طٔخػيٙ ػ٠ِ ح    

كخُش ٖٓ كخالص حُٔوخٝٓش ٌُٜٙ ح٠ُ حٌُٜٞف ٟٝٝغ ؿِي حُل٤ٞحٗخص ػ٠ِ ؿٔيٙ حال  حُ٘ي٣ي٣ٖ, كٔخ ُـٞإٙ

 َٝفحُظ
(ٔ)

. 

ٖٝٓ ٛ٘خ ٤ٔ٣َ حٌُؼ٤َٕٝ ح٠ُ حالػظوخى رخٕ حالٗٔخٕ ريح ك٤خطٚ ك٢ ٓ٘طوش الري ٝحٜٗخ حٓظخُص رخُٔ٘خم      

ًخٕ ك٢ ٓ٘طوش ًحص ٓ٘خم  ُإلٗٔخٕحٕ ٣ٌٕٞ ح١ُٖٞٔ حال٢ِٛ  يتوقع ك٤غ ال ,حُٔؼظيٍ حُٔالثْ ُل٤خطٚ

حٕ ح٠ُٝ حَُٔحكَ ٖ ٓي الرحٓظٞحث٢ ٗي٣ي حُلَحٍس ٝؿ٣َِ حُٔطَ حٝ ك٢ ٓ٘خم هطز٢ ٗي٣ي حُزَٝىس ٌُٖٝ 

 ص ك٢ حه٤ِْ ٓؼظيٍ حُٔ٘خمحُز٣َ٘ش هي ريأ
(ٕ)

حكٞحٍ حُـٞ حُٔل٢٤ رٚ ُوي ططٍٞص ٓؼَكش حالٗٔخٕ ك٢ كْٜ  , 

ٝػٞحَٓ ٣ٍخف ( ٓظيحهِش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ  –حٗؼخع  –١ٍٞرش  -ٛ٘خى ػٞحَٓ ١ز٤ؼ٤ش )كَحٍس  ٕ  ٣يٍى أ   ٝريأ

ٓ٘طوش ٓؼ٤٘ش ًٝال  ٢ح١ٌُ ٣لَٜ ػ٤ِٚ حالٗٔخٕ رظؼخهذ حالؿ٤خٍ ك حُظؤهِْحهَٟ ٓؼَ حُلخُش حُ٘ل٤ٔش ٝكخُش 

ه٥َٖٓ كَى  ٜخٝطزخ٣٘  ٍحكش حالٗٔخٕ ك٢ طؤػ٤َ  ٖٓ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ُٚ
(ٖ)

.  

ِح ُِؼَٔ ل  حاله٤َ ٓلحُٔزخَٗ ُِـٞ حُٔل٢٤ رٚ كوي ٣ٌٕٞ  حُظؤػ٤َطؼظٔي ١خهش حالٗٔخٕ ٝٛلظٚ ػ٠ِ       

حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼو٤ِش  كخُٔ٘خم حًح ًخٕ ٗي٣ي حُلَحٍس حٝ حُزَٝىس  خ ُِويٍس ٖٓٝحالٗظخؽ ٝهي ٣ٌٕٞ ٓول٠

ّْ ٣ـؼَ حُـْٔ ٣زٌٍ ٓ  ١خهش حُـْٔ ٝٛلظٚ ك٢ ٙطؤػ٤َ ـٜٞىح ُظ٤٤ٌق ٗلٔٚ ٝكوخ ٌُُي ٖٝٓ ػ
(ٗ)

. 

يّ        طزؼخ الهظالف كخُش حُ٘وٚ  ألهَٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُحكش ٓٔخُش ٗٔز٤ش طوظِق ٖٓ ٗوٚ  ٣ُؼ 

حُٜل٤ش ٝحهظالف حُؼَٔ ٝحُـْ٘ ٝحُ٘٘خ١ حُـ٢ٔٔ )حُؼ٢ِ٠ ٝح٢ٌُ٘ٛ ( ٝٗٞع حُٔالرْ ٝحُـٌحء ٝحُوِل٤ش 

حالٗٔخٕ ح٣٘ٔخ ًخٕ  ٓزخَٗ ك٢ طؤػ٤َحُل٠خ٣ٍش حال حٕ ٤ُْ ٛ٘خى ٖٓ ٣ٌَ٘ رخٕ ُِظَٝف حُٔ٘خه٤ش حُٔخثيس 

 ىٕٖٝٓ حُٜلَح٣ٝش حٝ حُٔؼظيُش حٝ حُوطز٤ش كِِٔ٘خم  ٢خٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُٔ٘طوش حالٓظٞحث٤ش حّ ك١ٞٓ٘ٚ ٓٞحء ً

ّي حْٛ ػخَٓ ٣ئػَ ك٢ ػخىحطٚ ٝٗظخّ ك٤خطٚ ٝك٢ك٢ ٢ٔٗ ك٤خس حُلَى ح٤ٓٞ٤ُش رَ ٣ُٝ  حُٔزخَٗ ٗي طؤػ٤َٙ ٍحكظٚ  ؼ 

  حُٜٔ٘غ حٝ حٍُِٔػش حٝ حٌُٔظذ . حّ ك٢ًِٝٓٞٚ ٝهيٍطٚ ػ٠ِ حُؼَٔ ٝحالٗظخؽ ٓٞحء ًخٕ ٣ؼَٔ ك٢ حُز٤ض 

 ٤ٓٞخ٣ رظؤػ٤َٛخْ ٌٔخ٤ٗش حُظ٢ ٣٘ؼَ رٜخ حالٗٔخٕ ٣ٝلحُٔ٘خم حكي حٌُٔٞٗخص حُطز٤ؼ٤ش ُِز٤جش حُحٕ      

خ ّٔ َ ػٜ٘خ رخهظ٤خٍٙ ُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٔالرْ ٣ؼز    حُٔظطَكش ٜٓ٘خ حُظ٢ ٣ٝٔظـ٤ذ ُظـ٤َحص ػ٘خَٛٙ ٤ٓٝ

ل٢٤ رٚ ٖٓ ظَٝف ٓغ ٓخ ٣ ظ٤٤ٌق ٗلُٔٚ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ  حالٍٓٞ حالهَٟ ٖٓ خٝحُطؼخّ ٝكظ٠ حُٔٔخًٖ ٝؿ٤َٛ

( حُظ٢ ٣ٌٖٔ طلو٤وٜخ حٝ   comfortٝحُظؼخ٣ٖ ٓؼٜخ ٝحالٓظـخرش ُٜخ ٢ٌُ ٣لَٜ ػ٠ِ ٓخ ٣ؼَف رخَُحكش )

                                                             
(ٔ)

 . 7ٕٔ, 99ٓٙٔػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ  ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ؿخٓؼش رـيحى ,  
(ٕ)

حٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ ح٤ُخ١َٓ , حٓظويحّ ٓؼخ٤٣َ حَُحكش حُٔ٘خه٤ش )ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ٓلخكظش ٤ٟٗ٘ٞ , ٜٓيٍ  

 .7ٕٓخرن , ٙ 
(ٖ)

 .7ٕٔػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(ٗ)

 .ٔٙٗ, ٙ 97ٕٔحُؼخُغ , ٓؼ٤ي ه٤٠َ ك٤ٖٔ , حُٔ٘خم ٝحُل٤خس , ٓـِش حُـخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش , حُؼيى  
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حالى٠ٗ ٖٓ هالٍ ٓخ ٣َطي٣ٚ ٖٓ ٓالرْ ٣ٝظ٘خُٝٚ  حُليح٠ُ  طؤػ٤َحص ح٠ُـ٢ حُٔ٘خه٢ػ٠ِ حالهَ حُظو٤َِ ٖٓ 

 ٣وظَػٚ ٖٓ ٝٓخثَ طز٣َي حٝ طيكجش ٣وط٘ٚ ٖٓ ٌٖٓٔ ٝٓخٖٓ ١ؼخّ ٝٓخ 
(ٔ)

. 

 انشاحخوطشائق تحذيذ يفهىو : اوالً 

٘خه٤ش طلي كخُش حالٗٔخٕ حُـ٤ٔٔش ٝحُ٘ل٤ٔش ٝح٤ًُِٞٔش ٌٝٛٙ حُوٜخثٚ حُٔ طئػَ حُظَٝف حُٔ٘خه٤ش ك٢      

ٖٓ هالٍ ػ٘خَٛٛخ )حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ , حُلَحٍس , ح٣َُخف , ح١َُٞرش ( ك٠ال ٖٓ ىٍؿش ٍحكش حالٗٔخٕ 

 ّٔ  ٍحكظٚ حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ك٢ طؤػ٤َحطٜخطؼٌْ  ؿ٣ٞش ظٞحَٛخ ٣َحكوٜخ ٖٓ ػ
(ٕ)

 طٞػَ ك٢ حٗظ٘خٍ حالَٓحٝٝ , 

ُلَ٘حص حُ٘خهِش ُٜخ ًخُزؼٞٝ ٓؼالٝح
(ٖ)

. 

حَُِٔ ٝحُظ٠خ٣ن حُ٘خطـش ػٖ حُلَ حٝ حُزَى ( ٝحٕ حُظ٤ٌق ٓغ  ٝحَُحكش حٝال طؼ٢٘ ) طو٤َِ أٝهخص       

ٝحُظ٤ٌق ٓغ طِي حُوٜخثٚ  حُظؤػ٤َحصٖٓ طِي  ِلي  ذ ٖٓ حالٗٔخٕ حُؼَٔ ُحُوٜخثٚ حُٔ٘خه٤ش حُٔخثيس ٣ظطِ  

٣وٜي رَحكش ٝ ٖٓ حىحء ٝظخثلٚ رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ , حُٔ٘خه٤ش ٍُِٞٛٞ ح٠ُ حه٠ٜ هيٍ ٖٓ حَُحكش ٢ٌُ ٣ٔظط٤غ

٢ٛٝ ٗؼٍٞ حُ٘خّ رخُـٞ ك٢ ظَ حُظَٝف حُـ٣ٞش حُٔخثيس  حُطز٤ؼ٤ش ُِـْٔ حُز١َ٘ رخٜٗخ حَُحكش حالٗٔخٕ

ٞى٣ٖ ىحهَ حُٔ٘خٍُ ٓغ ػيّ ٌُٔخطذ ٝحُٔ٘خٍُ ٝؿ٤َٛخ حٝ ٗؼٍْٞٛ ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٌٓخطزْٜ حٝ ٓٞؿهخٍؽ ح

 ُظ٤ٌق ًخَُٔحٝف ٝحُٔزَىحص ٝؿ٤َٛخٗٞع ٖٓ حٗٞحع ح ح١ّ  حٓظؼٔخٍ
(ٗ)

. 

٤ُخص حُظ٘ظ٤ْ حُلَح١ٍ ُـْٔ حالٗٔخٕ ٓغ حُظَٝف ػ٘يٛخ آ قطؼَف ًٌُي رخٜٗخ حُلخُش حُظ٢ طظٞه         

حُٔل٤طش رٚ حُظ٢ ٣لَٜ ؿٜخُٙ حُؼٜز٢ ػ٠ِ حى٠ٗ ٓئػَحص هخٍؿ٤ش حٝ كخُش حُـٜخُ حُؼٜز٢  حُٔ٘خه٤ش 

 رٚػٖ حُز٤جش  حُٔل٤طش  ٢ طٞى١ ح٠ُ  ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ  رخ٠َُٟح١ًَُِٔ حُظ
(٘)

. 

طؼز٤َ ػٖ كخُش حالطِحٕ حُلَح١ٍ ر٤ٖ حُـْٔ ٝحُز٤جش حُٔل٤طش رٚ ك٤غ ٣لخكع رخٜٗخ  ٝػَكض ح٠٣خ       

ىٕٝ حُِـٞء ح٠ُ ٣ُخىس كَحٍس حُـْٔ ػٖ ٣َ١ن حالٍطـخف  ٖٓ ( ّْ  7ٖ خص ىٍؿش كَحٍطٚ )حُـْٔ ػ٠ِ ػز

حٝ ٣ُخىس حُظز٣َي رخُظزوَ حٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٞٓخثَ 
(ٙ)

ك٤غ ػ٘ي ٓخ ٣ؼَٔ حُـٞ ػ٠ِ ٍكغ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ ,  

كَحٍس  هلٞ( ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ػ٤ِٔش طز٣َي ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش طٜيف ح٠ُ   sweating)  طليع ػ٤ِٔش حُظؼَم

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ ك٤ٖٔ حُِٖ٘ , طلي٣ي حَٜٗ حُٔ٘خم ح٣َُٔق ٝؿ٤َ ح٣َُٔق ك٢ ٓزؼش ٓيٕ ػَر٤ش ه٤ِـ٤ش  , ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ,   ػ 

 . ٘٘ٔ, 98ٙٙٔ,  ٖٗؿخٓؼش رـيحى , حُؼيى 
(ٕ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ , ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ىحٍ ح٠ُ  ٤خء , حُ٘ـق ػ 

 .8ٕٓ, ٙ  ٕٔٔٓحالَٗف , 
(ٖ)

 .7ٗ, ًٙخظْ ػزي حُٞٛخد كٖٔ حالٓي١ , حهخ٤ُْ حَُحكش ك٢ حُؼَحم رخٓظويحّ ٓؼ٤خٍ ط٤َؿ٘ؾ , ٜٓيٍ ٓخرن  
(ٗ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   .9ٕٓػ 
(٘)

, ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ُؼالهش حُٔ٘خم رظوط٢٤ ٝط٤ْٜٔ حُ٘خ١ن ٝحُٞكيحص ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ ٓي٣٘ش  ١خُذ ك٤ٖٔ ُح٣َ حَُٓخك٢ 

 .ٕٕٙ  ٕٓٔٓحُ٘ـق حالَٗف , ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ , ٤ًِش ح٥ىحد , ؿخٓؼش حٌُٞكش , 
(ٙ)

 ٕٔٓٓػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , حُظو٣ْٞ حُز٤ٞ ٓ٘خه٢ ُٔي٣٘ش حُ٘ـق , ٓـِش حُزلٞع حُــَحك٤ش , حُؼيى حُؼخ٢ٗ ,  

ٙ ,ٙٗ. 
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ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ رلؼَ رَٝىس ِٔئػَحص حُـ٣ٞش حُوخٍؿ٤ش , ٝك٢ كخُش حٗولخٝ حُـْٔ رؼي حٍطلخػٜخ ُ

( ٢ٛٝ طليع ًٔلخُٝش ٖٓ حُـْٔ   shiveringحُـٞ كخٕ حُـْٔ ٣زي١ ٓوخٝٓش ػٖ ٣َ١ن ػ٤ِٔش حَُؿلش )

٣ُِِخىس ك٢ ط٤ُٞي حُلَحٍس حُيحه٤ِش ًؼ٤ِٔش طؼ٣ٞٞ ُِلَحٍس حُٔلوٞىس 
(ٔ)

. 

ىحثٔخ ح٠ُ حٕ ٣ٌٕٞ ك٢ كخُش طٞحُٕ كَح١ٍ ٓغ حُٔل٢٤ حُٔٞؿٞى ك٤ٚ ٝروالف  ٣ٔؼ٠ حُـْٔ حُز١َ٘      

ك٤ُٔٞٞؿ٤ش ) حُظؼَم , حالٍطـخف ( ُٔلخُٝش حُٔٞحُٗش حُلَح٣ٍش ٓغ حُٔل٢٤ كل٢ كخُش ًُي طزيح ػ٤ِٔخص 

ح٠ُ ٣ُخىس حُظؼَم ٝرؼٌٔٚ  حُـٞ حُلخٍ طَطلغ ىٍؿش كَحٍس حُـِي رٔذ طٔيى حالٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ك٤ٚ ٌٝٛح ٣ٞى١

ح١ حٗٚ ك٢ حُـٞ ح١ ك٢ حُـٞ حُزخٍى طٌٕٞ ٛ٘خى ٣ُخىس ك٢ حٗظخؽ حُطخهش ُظؼ٣ٞٞ حُلَم ر٤ٖ حُـْٔ ٝحُٔل٢٤ 

ي ٤طُٞحٍطلخع ٓٔظٟٞ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ) ٛٔخ ٤خٕ ٠ُٔخٕ ػزخص ىٍؿش كَحٍس حُـْٔحُزخٍى ٣ليع طـ٤َحٕ كِٔـ

ُالٗوزخٝ حُٞػخث٢  رٔزذ رَٝىس حُـِيحُٔلوٞىس  حُلَحٍس ( ٝحٗولخٝ ٤ًٔش حُلَحٍس
(ٕ)

. 

َحص حُظ٢ طليع ك٢ حُـٞ ٤ُّوظِق ٓيٟ حُظـ٤َحص حُلَح٣ٍش حُظ٢ طليع ك٢ ؿْٔ حالٗٔخٕ ػٖ ٓيٟ حُظـط      

 ّْ (ٗٔ ) ك٢ حُـْٔ حُز١َ٘ ػٖ ال ٣ِ٣يحٝ حًؼَ كخٗٚ  ( ّْ ٓٗ)٣َٜ حُٔيٟ حُلَح١ٍ ك٢ حُـٞ ح٠ُ  ك٤ٖ ٢ك

ًلي حى٠ٗ كخًح ٓخ طؼيص ىٍؿش ّْ (  ٕٙ)ًلي حػ٠ِ ٝ ( ّْ ٓٗ)ىٍؿش ػ٠ِ حه٠ٜ طوي٣َ ًُٝي ك٤ٔخ ر٤ٖ 

حٍطلخع ىٍؿش ك٢ هطَ كو٤و٢ , ٓغ ٓالكظش حٕ ٓـَى   كَحٍطٚ ٣ٌٖٛ حُلي٣ٖ  كخٕ ك٤خس حُ٘وٚ طٜزق

خىٍس حٕ ٜٓخد رخُل٠ٔ , ٝٓغ ًُي كوي طليع ك٢ كخالص ٗ ٓؼ٘خٙ حٕ حُ٘وٚ ّْ (  7ٖ)كَحٍس حُـْٔ ػٖ 

ّْ (  ٖٗ) ح٠ُ   حٝ حٍطلؼضّْ (  8ٔ ٠)ؿٔٔٚ حُ حٗول٠ض ىٍؿش كَحٍس  ٣ظَ حُ٘وٚ ك٤خ حًح ٓخ 
(ٖ)

. 

ػ٠ِ ٤ًٔش حُلَحٍس حُظ٢ ٣ُٞيٛخ ٝػ٠ِ ٛخك٢ ٤ًٔش حُلَحٍس  ؼيٍ ىٍؿش كَحٍس ؿْٔ حالٗٔخٕٓ ٣ؼظٔي      

ٖٓ ٖٝٓ ط٤ُٞي حُـْٔ ٗلٔٚ ُِلَحٍس حٝال  ٣ؤط٢ر٤ٖ حُـْٔ ٝٓل٤طٚ حُٔزخَٗ كخٍطلخع حُلَحٍس حُٔظ٘وِش 

حًظٔخد حُلَحٍس ٖٓ حُٔل٢٤ حُٔزخَٗ ػخ٤ٗخ حٓخ حٗولخٝ حُلَحٍس ك٤ؼظٔي ػ٠ِ ٓيٟ طَٔد حُلَحٍس ٖٓ 

 حُـْٔ ح٠ُ حُٔل٢٤ حُٔزخَٗ . 

كَحٍس حُـْٔ ػزخٍس ػٖ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُظ٤ُٞي ٝحالًظٔخد ٖٓ ؿٜش ٝر٤ٖ  ط٘ظ٤ْحٕ ػ٤ِٔش       

 يحٕ ُوخٍؽ حُـْٔ ٖٓ ؿٜش حهَٟ , ًٔخ ك٢ حُٔؼخىُش حالط٤ش :حُلو

                                                                                                                                                   

      M ± R ± C ± P- E = 0                                                                             

                                                             
(ٔ)

 .ٕٗٙػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ , طو٤ْ ٓ٘خم حالٍىٕ ُـَٝ ح٤ُٔخكش ٝحالٛط٤خف , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(ٕ)

,  989ٔػزي حَُك٤ْ ٓلٔي ػ٤َ٘ , حٓخ٤ٓخص حُلِٔـش  حُل٤ٞح٤ٗش ,  ٓي٣َ٣ش ىحٍ حٌُظذ ,  ؿخٓؼش حَُٔٞٛ ,  

ٙٔٔٔ. 
(ٖ)

 . 8٘ػزي حُؼ٣ِِ ٣َ١ق َٗف , حُز٤جش ٝٛلش حالٗٔخٕ ك٢ حُــَحك٤خ حُطز٤ش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 



 ...............انعىايم انًؤثشح في انشاحخ انجششيخ وتحذيذهبانثبَي ..................انفصم 

 

 
ٗٔ 

 حً حٕ 

M كظَحم حُـٌحء (ال )حُطخهش حُُٔٞيس ىحهَ حُـْٔ= حُطخهش حال٤٠٣ش 

R  حُلَحٍس حُٔلوٞىس حٝ حٌُٔظٔزش ػٖ ٣َ١ن حالٗؼخع = 

C  َٔحُلَحٍس حُٔلوٞىس حٝ حٌُٔظٔزش ػٖ ٣َ١ن حُل = 

P ٣َن حُظ٤َٛٞ = حُلَحٍس حُٔلوٞىس حٝ حٌُٔظٔزش ػٖ ١ 

E  ُّحُلَحٍس حُٔلوٞىس رلؼَ حُظزو = َ 

حُ٘ظ٤ـش كخٕ حُـْٔ ٣ٌٕٞ ك٢ كخُش ٖٓ حُظٞحُٕ حُلَح١ٍ حٓخ حًح ًخٗض  ,كخًح ًخٕ كخَٛ حُؼ٤ِٔش ٛلَح   

حٕ كخُش حُظٞحُٕ  حًؼَ حٝ حهَ ٖٓ حُٜلَ, كخٕ حُـْٔ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حٍطلخع حٝ حٗولخٝ كَحٍطٚ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ ,

ىٕٝ حُلخؿش ح٠ُ حٗظخؽ ٤ًٔش حٟخك٤ش ٖٓ حُلَحٍس حٝ ح٠ُ ٣ُخىس ٤ًٔش حُلَحٍس ١ ٖٓ َحُلَح١ٍ ُِـْٔ حُز٘

ْٔ ٣ٌٕٞ ح١ حٕ حُـ  thermonentrol zoneحُٔوظِلش ٣طِن ػ٤ِٜخ حُظؼخىٍ حُلَح١ٍ حُٔلوٞىس رخُطَم 

ك٢ كخُش حَُحكش حُلَح٣ٍش 
(ٔ)

حُلويحٕ ٌُٖٝ ػ٘ي ٓخ ط٘ولٞ ىٍؿش كَحٍس حُـٞ ح٠ُ حُلي حالى٠ٗ طزيأ ػ٤ِٔش ,  

خحُلَح١ٍ ػٖ ٣َ١ن حالٍطلخع رٔٔظٟٞ طٞ ّٔ حٌُزي ٝحُيٓخؽ ٖٝٓ ػْ  ٤ُي حُلَحٍس ك٢ رؼٞ حػ٠خثٚ ٝال٤ٓ

حُو٤خّ رظوِٜخص ال حٍحى٣ش طيػ٠ حالٍطـخف حٓخ ػ٘ي حٍطلخع ىٍؿش كَحٍس حُـٞ ح٠ُ حُلي ح١ٌُ طلَٜ ك٤ٚ 

ػٖ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ حُ٘خطـش  ؿ٤ٔؼٜخ حُلَحٍس ُـْٔ كؤٗٚ ٣لخٍٝ حٕ ٣ظوِٚ ٖٓػ٤ِٔش حًظٔخد كَح١ٍ ٖٓ ح

حُـٌحث٢ ػٖ ٣َ١ن حالٗؼخع ٝحُلَٔ 
(ٕ)

. 

ٗ٘خ١ حالٗٔخٕ  حٍيطؼظٔي ػ٤ِٔخص حالًظٔخد ٝحُلويحٕ ُِلَحٍس ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝٓل٤طٚ ػ٠ِ ٓو      

حً حٕ حُظ٢ طوظِق ر٤ٖ ٓخػخص حُٜ٘خٍ حٝ ح٤َُِ , ٤ٖ حُوٜخثٚ حُٔ٘خه٤ش حُٔل٤طش رٚ ٝكؼخ٤ُخطٚ حُز٤ُٞٞؿ٤ش ٝر

حُلويحٕ حُلَح١ٍ طظْ ٖٓ هالٍ حٗظوخٍ حُلَحٍس ٖٓ حالؿٔخّ حٝ حُظَٝف حُـ٣ٞش حُوخػيس حُؼخٓش ُالًظٔخد ٝ

حالًؼَ كَحٍس ح٠ُ حالؿٔخّ حٝ حُظَٝف حُـ٣ٞش حالهَ كَحٍس , ٝطؼي ػ٤ِٔخص حُظزخىٍ حُلَح١ٍ حُظ٢ طظْ ر٤ٖ 

ح١ٌُ ٢ٌُ ٣َٜ ح٠ُ حالطِحٕ حُلَح١ٍ  حالٗٔخٕ ٝظَٝكٚ حُـ٣ٞش ٖٓ حُٞٓخثَ حُطز٤ؼ٤ش حُظ٢ ٣ِـؤ ُٜخ حالٗٔخٕ

٣ٞكَ حَُحكش حُظ٢ ٖٓ هالُٜخ ٣ٌٖٔ ٓٔخٍٓش حالٗ٘طش حُٔوظِلش ك٢ ظَ طِي حُوٜخثٚ حُٔ٘خه٤ش , ٝطظْ 

ػ٤ِٔخص حُظزخىٍ حُلَح١ٍ ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝٓل٤طٚ رؼيى ٖٓ حُطَحثن 
(ٖ)

. 

                                                             
(ٔ)

ػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , حػَ حُٔ٘خم ك٢ طوط٢٤ حُٔ٘خ١ن حُؼَٔح٤ٗش ٝط٤ْٜٔ حُٞكيس ح٤ٌُ٘ٔش , ح١َٝكش  

 . 89 -88, ٙ  99٘ٔىًظٍٞحٙ , ٤ًِش حُظَر٤ش , ؿخٓؼش رـيحى , 
(ٕ)

 . 99ٕ حُي٢ٔ٤ُ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ ٜٓي١ كٔي كَكخ 
(ٖ)

 .ٕٙٔػ٢ِ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
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ٕٗ 

   Heat Radiationحالٗؼخع حُلَح١ٍ  -ٔ   

ىٕٝ حُلخؿش ح٠ُ ٢ٓٝ ٓخى١ ٖٓ ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ حٗظوخٍ حُلَحٍس ػزَ ٓٞؿخص ًَٜٝ ٓـ٘خ٤ٔ٤١ش       

الٗظوخُٜخ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حٗظوخٍ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش 
(ٔ)

. 

حُلَم حُلَح١ٍ ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝر٤جظٚ ك٤غ ط٘ظوَ حُطخهش ػ٠ِ  ٓويحٍ كويحٕ حٝ حًظٔخد حُطخهش٣ؼظٔي       

حالرَى ح١ ػ٘ي ط٘خهٚ حُطخهش حإلٗؼخػ٤ش ٖٓ حُز٤جش الٗولخٝ ىٍؿش كَحٍطٜخ ط٣ِي  ٖٓ حُـْٔ حالٓوٖ ح٠ُ

ٖٓ حُطخهش حالٗؼخػ٤ش حُٔلوٞىس ٖٓ حُـْٔ رخطـخٙ حُز٤جش حُٔل٤طش ٝحُؼٌْ ٛل٤ق , كؼ٘يٓخ طِىحى حُطخهش 

ٖٓ  حالٗؼخػ٤ش ٖٓ حُز٤جش ًٔخ ٛٞ حػ٘خء ٓٞؿخص حُلَ حٝ حُظؼَٝ ُألٗؼش ح٤ُٔٔ٘ش ٝح٥الص حُلخٍس ط٣ِي

حالٗٔخٕ ك٢  ىٍؿش كَحٍس ؿِي ٕ  ش , ًٝٔخ ٗؼِْ أحُطخهش حالٗؼخػ٤ش حُظ٢ ٣ٌظٔزٜخ حُـْٔ ٖٓ حُز٤جش حُٔل٤ط

ٝرخُٔوخرَ كخٕ حُـْٔ ٣لوي حُطخهش رخإلٗؼخع ُِز٤جش حُٔـخٍٝس ٝطِىحى حُطخهش  طو٣َزخ   ّْ ( ٖٖ ) كخُظٚ حُطز٤ؼ٤ش

حُٔلوٞىس ٓغ حٓظَٔحٍ حٗولخٝ 
 

ُطخهش ك٤ِـؤ ح٠ُ لويحٗٚ حُ حُٔل٤طش ك٤٘ؼَ رخُزَٝىس٤جش ىٍؿش كَحٍس حُز

حٓظؼٔخٍ ٝٓخثَ حُظيكجش ُظؼي٣َ ىٍؿش كَحٍس حُز٤جش ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ طٞحُٕ حُطخهش ك٢ ؿٔٔٚ 
(ٕ)

. 

ؿيح حال حٗٚ ٣ٌٖٔ حهظٜخٍ ٓزخىثٜخ  يس( ػٖ ٣َ١ن حالٗؼخع ٓؼو  ٔحٕ ػ٤ِٔش حُظزخىٍ حُلَح١ٍ ٌَٗ )      

 حالٓخ٤ٓش كو٢
(ٖ)

: حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ٝحالٗؼخع , كخإلٗٔخٕ طلض حُْ٘ٔ ٣ٔظِْ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حالٗؼخع  

حُلَح١ٍ , حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ٛٞ حالٗؼخع ح١ٌُ ٣ؤط٢ ٖٓ حُْ٘ٔ ٓزخَٗس حٝ ٓ٘ؼٌٔخ ٖٓ حُـ٤ّٞ ٝٛٞ ػ٠ِ 

ٌ  (  Short wave Infra-Red ) ػالػش حٗٞحع ٢ٛ حالٗؼش طلض حُلَٔحء ه٤َٜس حُٔٞؿش َ ٓخ حُظ٢ ط٘

 ٓخ ٣ٌَٕٝ ( , ٝحالٗؼش حَُٔث٤ش ٗ -٫7٘ٓ% ( ٖٓ حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ٣ٝظَحٝف ١ُٜٞخ ) ٔ٘ٗٔزظٚ )

ح٢ُٔٔ٘  % ( ٖٓ حالٗؼخع ٕٗ- ٔٗحُظ٢ طٌَ٘ ٓخ ٗٔزظٚ ر٤ٖ )(   visiple Radiation)ح٠ُٞث٤ش ( ) 

ء ِ ك٤ٜخ حالٗؼش حٍُِهخء ٝحُلَٔحء ٝحُٜلَح٣ٌٖٝٔ حٕ ٤ّٔٗ ٓخ ٣ٌَٕٝ (  ٫7ٗٓ - ٫ٗٓطظَحٝف ح١ُٜٞخ ر٤ٖ )ٝ

ٞ  حُظ٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ حالٗؼش ٓوظِلش حالُٞحٕ ٝحُو٠َحء ٝ كٞم  ٕ ح٠ُٞء ٖٓ حٓظِحؿٜخ ٓؼخ , ٝحالٗؼش٣ظٌ

ؿ٤ٔؼٜخ حالٗؼش  ؼَ ٔط حُظ٢% ( ٖٓ حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ 7 -ٙر٤ٖ )حُظ٢ طٌَ٘ ٓخ  ه٤َٜس حُٔٞؿخص حُز٘لٔـ٤ش

ٓخ ٣ٌَٕٝ (  ٣ٓ٫ٗوَ ١ُٜٞخ ػٖ )حُظ٢ 
(ٗ)

. 

ح١ٌُ (  Thermal Radiationحٓخ حالٗؼخع حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ظِٔٔٚ حالٗٔخٕ ٛٞ حالٗؼخع حُلَح١ٍ )     

  ٞ َ ٌٛح حإلٗؼخع ( , ٣ٝٔؼّ Long wave Infra-Redٕ ٖٓ حالٗؼش طلض حُلَٔحء حُط٣ِٞش حُٔٞؿش )٣ظٌ

                                                             
(ٔ)

ي ػ٤خى ٓو٢ِ٤ , ططَكخص حُطوْ ٝحُٔ٘خم , ىحٍ ٗٔٞع حُؼوخكش , ٤ُز٤خ ,   ّٔ  .99-98, ٙ ٖٕٓٓحٓل
(ٕ)

٢ِِّ حكٔي ؿخْٗ , حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ىحٍ ح٤َُٔٔس , ػٔخٕ ,    .ٖ٘ – ٕ٘, ٙ 9ٕٓٓػ 
(ٖ)

ُٝحٍس حالٗـخٍ حُؼخٓش ٝحالٌٓخٕ ك٢ ىُٝش حالٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس , ٗيٝس حُٔؼخ٤٣َ ح٤ٌُٔش ٌُِٖٔ حُل١َ٠  

 . ٕٗ -ٖٕ, ٙ  98ٙٔٝح٣َُل٢ ٝحُٜلَح١ٝ , رـيحى , 
(ٗ)

 .9ٗ – 8ٗ, ٙ  9ٕٓٓٗؼٔخٕ ٗلخىس , ػِْ حُٔ٘خم , حُطزؼش حال٠ُٝ , ىحٍ ٛلخء َُِ٘٘ , ػٔخٕ ,  
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ٖٗ 

 ظٔي ٓلذ ٢ٛٝ حٗؼخػخص كَح٣ٍش طؼحُظزخىٍ حُلَح١ٍ ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝٓل٤طٚ ٖٓ حٍٝ ٝحؿٔخّ ٝ

 ؿش كَحٍس حُز٤جش حُٔل٤طش رٚ .ىٍؿش كَحٍس ؿِي حالٗٔخٕ ٝىٍ
              

  

 Heat conductionانتىصيم انحشاسي   -2 

ٛٞ ٗٞع ٖٓ حٗٞحع حُظزخىٍ حُلَح١ٍ ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝحالؿٔخّ حُٔـخٍٝس ُٚ رٞحٓطش حالطٜخٍ حُٔخى١       

ر٤ٜ٘ٔخ 
(ٔ)

رخألؿٔخّ حُٔخى٣ش حُٔٞؿٞىس كُٞٚ ٌٛح  س  ٓزخَٗ حُـْٔ حُز٤١َ٘ش ػ٘ي ٓخ ٣ظَٜ طلَٜ ٌٛٙ حُؼِٔ,  

طٔخّ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظزخىٍ ٛٞ ٝؿٞى حُلخٍم ذ حهَ كخٕ ح١َُ٘ حُٞحؿذ طٞكَٙ الٖٓ ؿخٗذ ٖٝٓ ؿخٗ

حُلَح١ٍ ٓخ ر٤ٖ حُـْٔ حُز١َ٘ ٝحالؿٔخّ حُٔالٓٔش ُٚ , كؼ٘ي ٓخ طٌٕٞ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ حًزَ ٖٓ ىٍؿش 

حُٔـخٍٝس كؤٗٚ ٣لوي حُلَحٍس حٓخ ُٞ كَٜ حُؼٌْ ًٝخٗض كَحٍس حُـْٔ حهَ كؤٕ كَحٍس طِي حالؿٔخّ  

ٓٔخكش حُـِء  ٤ش حُلَحٍس حُٔظ٘وِش رخُظ٤َٛٞطؼظٔي ًٔٝ , حُلَح١ٍ ٤ِٓىحى ُِـْٔ حُز١َ٘حالًظٔخد 

هخر٤ِش حُٔخىس حُٔالٛوش ُِـْٔ ُِظ٤َٛٞ  خٕ ٓغ حالؿٔخّ حالهَٟ , ًٌُٝيؿْٔ حالٗٔحُٔالْٓ  ٖٓ  

حُلَح١ٍ 
(ٕ)

. 

رخُظ٤َٛٞ ٖٓ ٝح٠ُ ؿْٔ حالٗٔخٕ ػخ٣ٞٗخ ٝه٤َِ حال٤ٔٛش , ٣ٌٝخى ٣وظَٜ ػ٠ِ طزخىٍ  ٣ؼي حٗظوخٍ حُطخهش      

حُطخهش ٓغ حُٔالرْ حُظ٢ ٣َطي٣ٜخ حُ٘وٚ ٝحُٔالٓٔش ُـِيٙ , ٣ٝظِح٣ي حٗظوخٍ حُطخهش رخُظ٤َٛٞ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ 

ص ه٤ِِش حُليٝع ٝه٤ِِش حال٤ٔٛش ُٜـَ حالٗٔخٕ ٓٔظِو٤خ ػ٠ِ حالٍٝ حٝ ٢٘ٔ٣ ػخ١ٍ حُوي٤ٖٓ ٌُٜٝ٘خ كخال

ٓٔخكش حُوي٤ٖٓ ٌُٖٝ ٛ٘خى كخالص ٣ٌٕٞ حُظ٤َٛٞ حُلَح١ٍ ًز٤َح ٢ٛٝ ػ٘يٓخ ٣٘ـْٔ حُـْٔ رخُٔخء كؼ٘ي 

حُٔزخكش ٣لوي حُـْٔ  ١خهش ًز٤َس ُِٔخء ٝطٌٕٞ ٓ٘ؼ٘ش ُِـْٔ ك٢ حٝهخص حُلَ 
(ٖ)

. 
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هَ هالٍ حُٜٞحء حٝ حُٔٞحثَ ًُٝي رلًَش حُلَحٍس ٖٓ ٌٓخٕ حٝ ٖٓ ؿْٔ ح٠ُ آ حٗظوخٍ طؼظٔي ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش      

٤ش هالٍ ػ٤ِٔخص حُظ٤َٛٞ حُلَح١ٍ ؿ٣ِجخص ٓخىس ح٢ُٓٞ ٗلٜٔخ , ػ٠ِ ػٌْ كًَش ؿ٣ِجخص حُٔخىس حُلؼِ

هَ  طظ٠ٖٔ كًَش حُـ٣ِجخص ٖٓ ٌٓخٕ ٥حُظ٢ ال
(ٗ)

. 

 

                                                             
(ٔ)

 .8ٖٔ, ٙ 99ٓٔكخَٟ رخهَ حُل٢٘ٔ ٜٝٓي١ حُٜلخف , حٓخ٤ٓخص ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ىحٍ حُلٌٔش , رـيحى ,  
(ٕ)

, ٍٓخُش  ٢ ٓلخكظش حُ٘ـقٓخَٓ ٛخى١ ًخظْ حُـ٘ؼ٢ٔ , ػالهش هٜخثٚ حُٔ٘خم رؤَٓحٝ حُـٜخُ حُظ٘ل٢ٔ ك 

 .   ٕٔٔ – ٔٔٔ, ٙ  ٕٕٓٓ, ٤ًِش ح٥ىحد , ؿخٓؼش حٌُٞكش , ٓخؿٔظ٤َ 
(ٖ)

٢ِِّ حكٔي ؿخْٗ , حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن ,    ٙ    .ٗ٘ – ٖ٘ػ 
(ٗ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . 9ٕٔػ 



 ...............انعىايم انًؤثشح في انشاحخ انجششيخ وتحذيذهبانثبَي ..................انفصم 

 

 
ٗٗ 

     (   1شكل )                                               

 والبيئة المحيطة به اإلنسانعمليات التبادل الحراري بين جسم                  

 

Paul Gut ,Climate responsive Building, Copyright, SKAT,     : ٍحُٜٔي-  

Swiss, 1993, p23. 

           

الؿٔخّ حُٔـخٍٝس رط٣َوش حُلَٔ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ٝحط٘ظوَ حُلَحٍس ٖٓ ؿْٔ حالٗٔخٕ       

 الٕ ىٍؿش كَحٍس ؿِي حالٗٔخٕ طوظِق ر٤ٖ حؿِحء حُـْٔ ٌُُي كؤٕ ىٍؿشٝ حالٗٔخٕ حهَ ٖٓ كَحٍس ؿِي

ٌُح ٣وّٞ حُـْٔ حُز١َ٘ رلوي كَحٍطٚ ُِٜٞحء ( ّ ̊ ٖٖ ) ح١ٌُ ٣ليى رـ كَحٍس حُـِي طلٔذ ػ٠ِ حٓخّ حُٔؼيٍ

 ٔل٢٤ رٚحُزخٍى ٝحُ
(ٔ)

٣ليع ك٢ كَٜ حُ٘ظخء ػ٘يٓخ ط٘ولٞ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ك٤٘ؼَ حالٗٔخٕ رخُزَى ٝ , 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    – ٕٕٔػ 

ٕٕٕ. 
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ٗ٘ 

حُلخٍس   ػ٘ي ح٢ُ٘ٔ حٝ حُٞهٞف ك٢ حُوخٍؽ ٝطٌٕٞ حُلخُش ٓؼٌٞٓش ك٢ كَٜ ح٤ُٜق ك٤غ طؼَٔ ح٣َُخف

ٓٞؿخص حُلَ . ٝطٔخػي  طؤػ٤َ حُٜٞحء ) ح٣َُخف ( حػ٘خء  ؿْٔ حالٗٔخٕ ٣ٝ٘ظي ىٍؿش كَحٍس  ٍكغ   ػ٠ِ

 ٣َخف ٣ِـؤ حألٗٔخٕ ح٠ُ حٓظؼٔخٍػ٠ِ كويحٕ حُطخهش رخُلَٔ ٖٓ ؿْٔ حالٗٔخٕ كؼ٘ي ٛيٝء حُ ح  ٤َح٣َُخف ًؼ

حَُٔحٝف ٤ًِٓٞش طز٣َي ط٣ِي ٖٓ حٗظوخٍ حُطخهش ٖٓ حُـْٔ حػ٘خء حٝهخص حُلَ 
(ٔ)

. 

 Heat Loss By Evaporation andانحشاسح انًفقىدح ثبنتجخش وانتُفظ  - 4 

Respiration         

َ حُٔخء حٓخ رٞحٓطش حُؼَم طول٤لٜخ ٣ٌٕٞ ػٖ ٣َ١ن طزوُّ  ػ٘يٓخ طَطلغ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ كؤٕ ٜٓيٍ      

حٝ رخُظزوَ حُٔزخَٗ ١َُِٞرش ٖٓ حَُثظ٤ٖ ٝحُٔـخ١ٍ حُظ٘ل٤ٔش حُؼ٤ِخ 
(ٕ)

. 

       َُّ لع كَحٍس حُـْٔ حُيحه٤ِش ٝكوخ ُٔخ ٣٘ظـٚ ٖٓ ٤ش طٜيف ح٠ُ هم ػزخٍس ػٖ ػ٤ِٔش طز٣َي ٤ٌٓخ٤ٌٗٝحُظؼ

ٌٕٞ حالٗٔخٕ ك٢ ك٢ حُيه٤وش ػ٘ي ٓخ ٣ طو٣َزخ   ؿْ ( ٕٓ) ( ك٢ ًَ ىه٤وش  حً حٗٚ ٣َٜ ح٠ُػَم )روخٍ ٓخء 

 َُّ ٤ًِٞ ٓؼَس كَح٣ٍش / حُيه٤وش ( حٝ ٓخ ٣ؼخىٍ  ٕٔم ٗي٣يس ٣ٝلوي هالٍ ًُي كَحٍس طَٜ ح٠ُ )كخُش طؼ

ٖ هالٍ حُـيى حُؼَه٤ش وَؽ َٓ ٛ٘خ حٓخ رٍٜٞس طزوَ ٓ٘ظٍٞ ٣ُظزوُّ ٣ٌٕٝٞ ح /ٓخػش ( ٤ًِٞ ٓؼَس 7ٕٓ)

َُّ  َ ؿ٤َ ٓ٘ظٍٞطزوُّ  ٓزخَٗس , أٝ ٚ َس ٤ُْٝ ٖٓ هالٍ حُـيى حُؼَه٤ش ٝهالُهالٍ ١زوخص حُـِي ٓزخٗ ح١ٌُ ٣ٔ

. ٣ٝلوي ؿْٔ حالٗٔخٕ ١خهظٚ حُلَح٣ٍش ٖٓ هالٍ  طو٣َزخ   ٓؼَس ٤ٓٞ٣خ ( ٓٓٗ) ٣لوي حُـْٔ كَحٍس طَٜ ح٠ُ

٤ًِٞ  ٖٙٔٓ روخٍ حُٔخء ٝح١ٌُ ٣ٔخ١ٝ ) حُٔخػش ( ؿْ /َٕ ػٖ ٣َ١ن حُظ٘لْ , حً حٗٚ ٣لوي ٓخ ٓويحٍٙ )حُظزوُّ 

١ز٤ؼش ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ح١ٌُ ٣ٔظ٘٘وٚ ٝحُِك٤َ ح١ٌُ ػ٠ِ  ٤ش حُلويحٕ ٌٛٙ( ٝطؼظٔي ػِٔ / ٣ّٞ ٓؼَس

حُل٣ٞ٤ش ُـٔٔٚ  ٣وَؿٚ ١ٝز٤ؼش حُؼ٤ِٔخص
(ٖ)

. 

ٝػ٘يٓخ طَطلغ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء كٞم حُٔؼيٍ حُلَح١ٍ ُِـْٔ ٣ََٓ ٓ٘ظْ حُلَحٍس ك٢ حُيٓخؽ       

حٗخٍطٚ ح٠ُ ًَ ٖٓ حُـيى حُؼَه٤ش إلكَحُ حُؼَم ٝطز٣َي حُـِي , ُٝألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش حُظ٢ طظوَِ حُطزوش حُي٤٘ٛش 

ُيّ رٜخ ٖٓ رخ١ٖ حُـْٔ حُٔخهٖ ح٠ُ ٓطق حُـِي حُزخٍى ٝط٘ظَ٘ رٞكَس ك٢ حُـِي ٢ٌُ طظٔغ ٣ِٝىحى طيكن ح

ٝك٢ حالؿٞحء حُلخٍس هي طَٜ ٗٔزش , ٗٔز٤خ ك٤زَى ػخ٤ٗش ٤ُِطق كَحٍس حُـْٔ ك٢ حػ٘خء ٍؿٞػٚ ح٠ُ حُيحهَ 

حُوِذ ٌٝٛح ٛٞ حُٔزذ ك٢ حكَٔحٍ  ٠٣وٖٚٓ حُيّ ح١ٌُ طو٣َزخ  ( % ٖٓ)ُـِي ح٠ُ حُيّ ح١ٌُ ٣ظيكن ح٠ُ ح

كخُيّ ٣ظيكن ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ح٠ُ , لَحٍس حُؼخ٤ُش حُ٘خطـش ٖٓ حٌٗٔخد ٓخء ٓخهٖ ػ٤ِٚ حُـِي رؼي طؼَٟٚ ُِ

حُـِي ك٢ ٓلخُٝش ُِظوِٚ ٖٓ حًزَ هيٍ ٖٓ حُلَحٍس حُِحثيس , حٓخ ك٢ حالؿٞحء حُزخٍىس ٣يهَ ٛٞحء ح٤ُٜ٘ن 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ حكٔي ؿخْٗ , حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .ٗ٘ػ 
(ٕ)

الٌٓ٘ي٣ٍش ,  , ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش , ح ٕكظل٢ ػزي حُؼ٣ِِ  حرٞ ٍح٢ٟ , حالٍٛٞ حُؼخٓش ك٢ حُــَحك٤ش حُٔ٘خه٤ش ؽ 

ٕٓٓٙ  ٙ ,ٕٔٙ. 
(ٖ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ٕٕٕػ 
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ُلخهي رٌٜٙ حُط٣َوش ح٠ُ حُٔٔخُي حُٜٞحث٤ش ٝحَُثظ٤ٖ رخٍىح ك٤ٔظٚ حُلَحٍس ٣ٝوَؽ ُك٤َح ىحكجخ ٝطظ٘خٓذ ٤ًٔش ح

كخألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣زٌُٕٞ ؿٜيح ًز٤َح  , ٓغ َٓػش حُظ٘لْ ٝٓغ حُلخٍم حُلَح١ٍ ر٤ٖ حُـْٔ ٝحُٜٞحء

ٝرٌُي ٣لويٕٝ ٤ًٔخص ٖٓ حُلَحٍس حًؼَ ٖٓ  حالٗوخٙ حُٞحهلٕٞ , ًخُؼيحث٤ٖ ٓؼال ٣ظ٘لٕٔٞ رؼٔن َٝٓػش 

كَحٍس حُٜٞحء كخ٤ٌُٔش حُظ٢ ٣لويٛخ حالٗٔخٕ ك٢ حٝ حُوخػيٕٝ ٣ٝظ٘لٕٔٞ رز٢ء , ًٔخ ٣ِىحى حُلخهي ٓغ ط٘خهٚ 

( ّ ̊ ٓٔ)طلض حُٜلَ حًزَ ٓٔخ ٣لوي ك٢ ىٍؿش كَحٍس ( ّ ̊ ٕٓ)ىٍؿش كَحٍس
(ٔ)

. 

 Comfort Zone حذود انشاحخ ثبَيبً :

ػ٠ِ حكٜٔ٘خ ٟٖٔ ٓيٟ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُظَٝف حُز٤ج٤ش , ٝك٢  ُإلٗٔخٕطٌٕٞ حُلؼخ٤ُخص حُـ٤ٔٔش ٝحُؼو٤ِش      

هخٍؽ ٌٛح حُٔيٟ ط٘ولٞ هيٍطٚ ػ٠ِ حىحء ٌٛٙ حُلؼخ٤ُخص ك٠ال ػٖ حكظٔخٍ حَُٔٝ ٝحالؿٜخى كخُـْٔ 

ٓغ حُظَٝف حُز٤ج٤ش ٝػ٘ي ٓخ ٣ٌٕٞ َٛف حُطخهش  ِظؤهُِْ ؿذ ٗظخٓٚ حُؼ١ٞ٠ ٣َٜف ١خهشرٔٞ حإلٗٔخ٢ٗ

 ل٤طش ٟٖٔ كيٝى حَُحكشحُظَٝف حُٔ يّ ؼ  ٚ طُ ٌٛح ػ٠ِ حهِ  
(ٕ)

. 

ح١ٌُ ٣وطٖ ك٢ حُؼَٝٝ حُؼ٤ِخ  كخإلٗٔخٕ , طوظِق ٓ٘طوش حَُحكش رخهظالف حُٔ٘خ١ن ٝحُٔٞحهغ حُــَحك٤ش      

حُزخٍىس ٓؼال ٣وظِق ك٢ ٗؼٍٞٙ رخَُحكش ػٖ حالٗٔخٕ ح١ٌُ ٣وطٖ ك٢ حُؼَٝٝ حُٔيح٣ٍش حُلخٍس ٝحالٗٔخٕ 

رخَُحكش ػٖ حالٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُـٜخص ر٘ؼٍٞٙ ح١ٌُ ٣وطٖ حُـٜخص حُٜلَح٣ٝش حُـخكش ٣وظِق 

رخَُحكش كظ٠ ك٢ حُؼَٝٝ حُٞحكيس ٝكظ٠ ك٢ حُٔ٘طوش حٝ  رؤكخ٤ْٜٓٔح١َُزش , ٌٌٝٛح ٗـي حُ٘خّ ٣وظِلٕٞ 

َحص حُظ٢ ططَأ ػ٠ِ حالكٞحٍ حُٔ٘خه٤ش ك٢ ر٤جخطْٜ حُٔي٣٘ش حُٞحكيس ًُٝي طزؼخ ُٔيٟ حٓظـخرش ًَ ْٜٓ٘ ُِظـ٤ُّ 

 ٔٞٓخ ٣٘ؼَٕ رخَُحكش حًؼَ ٖٓ حَُؿخٍحُيٍحٓخص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ , ػ٠ِ حٕ حُ٘ٔخء ػ حٌُٔخ٤ٗش ٝهي حظَٜص

ٖٓ حُ٘زخد ك٢  ٣٘ؼَٕ رخَُحكش حًؼَ حألًزَ ٓ٘خٝهخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُـٞ حًؼَ ىكجخ , ٝحالٗوخٙ ك٢ حال

 ح٣ٌُٖ حػظخىٝححٕ حالٗوخٙ ٝ ُزَٝىس , حًؼَ ٜٓ٘خ ح٠ُ ح حُيفءحالؿٞحء حُظ٢ ط٤َٔ ك٤ٜخ حُلخُش حُٔ٘خه٤ش ح٠ُ 

ك٢ حُـٜخص   ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕٖ٘ٞٓ حُٝجي   َٝىس حًؼَزػ٠ِ حُ ءحُيف٣ل٠ِٕٞ  حُلخٍس  حُل٤خس ك٢ حُـٜخص 

حُزخٍىس 
(ٖ)

. 

ح٠ُ ٝؿٞى طزخ٣ٖ ك٢ ٓ٘طوش  طِٞٛٞح ٖٓ هالُٜخٝ ٝحُزلٞع حُؼي٣يس ك٢ حُؼخُْ ٝهي حؿ٣َض حُيٍحٓخص      

  Bedford ٝر٤ي كٍٞى  Vernonك٤غ طَٞٛ ك٤َٕٗٞ  حَُحكش ك٢ حُٔ٘طوش حُٞحكيس ٝك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔوظِلش

ك٢  (ّْ 9ٔ)ك٢ كًَش ٛٞحء هل٤لش ؿيح ٢ٛ ر٣َطخ٤ٗخك٢ ُإلٗٔخٕ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ح٠ُ حٕ ىٍؿش حُلَحٍس حُٔؼخ٤ُش 

ٛلش حُٔؼخ٤ُش ُلَحٍس حالٓخًٖ حُٔـِوش  (ّْ 8ٔحػط٠ ىٍؿش حُلَحٍس) ٝر٤ي كٍٞىك٢ حُ٘ظخء  (ّْ 7ٔ)ح٤ُٜق ٝ

                                                             
(ٔ)

ي ػ٤خى ٓو٢ِ٤ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ  . ٓٓٔحٓل
(ٕ)

 .8ٙػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , حُظو٣ْٞ حُز٤ٞ ٓ٘خه٢ ُٔي٣٘ش حُ٘ـق , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٖ)

٢ِِّ ك٤ٖٔ حُِٖ٘ , حُٔ٘خم ٝحُلخؿش ح٠ُ ط٤٤ٌق حُٜٞحء ك٢ حُؼَحم , ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد , ؿخٓؼش حُزَٜس , حُؼيى   ,   8ػ 

ٔ98ٔ ٙ ,ٗ7. 
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ٝؿخء  (%ٓ٘)ٓغ ١ٍٞرش ٗٔز٤ش ٓويحٍٛخ ّْ  ٕٔحُٔخ٤ٗخ كيىص حُلَحٍس حُو٤خ٤ٓش رـ ك٢ حُ٘ظخء , ٝك٢ 

brooks    ٤خ ٛٞ ٗطخم حَُحكش ك٢ ر٣َطخٗ ٕ  ٖ أح١ٌُ حؿَٟ طـخٍد ػ٠ِ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُؼخُْ ٤ُز٤

غ ٓ (ّْ ٘,9ٕ- ٖٕ)ٝك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔيح٣ٍش ر٤ٖ (ّْ ٫ٕ٘ٙ – ٫ٕ٘ٓ)ٝك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس ر٤ٖ (ّْ ٕٔ- ٗٔ)ر٤ٖ

( % 7ٓ – ٖٓ)١ٍٞرش ٗٔز٤ش ر٤ٖ 
(ٔ)

 . 

٣ٌٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ حُهَ كخُ٘خّ حكش ٣وظِق ر٤ٖ حٗٔخٕ ٝآٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُ ٕ  ٝٛ٘خ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ حٕ ال ٠ٔ٘ٗ رؤ      

١ , كخُٔ٘خًَ حُ٘ل٢ٔ ٝحُٜل٢ ٝحُؼَٔ ٟٝؼ٣ْٜوظِق ٗؼٍْٞٛ رخَُحكش طزؼخ الهظالف ٗلٜٔخ حُٔ٘طوش  ك٢

ٖ  ٝ حُ٘ؼٍٞ رخَُحكشَ ك٢ حُٜل٤ش طئػ  حُ٘ل٤ٔش ٝ حًؼَ كٔخ٤ٓش ُِلَحٍس حَُٔطلؼش ٝحُٔ٘ول٠ش ٖٓ  حٕ ًزخٍ حُٔ

 حُ٘زخد
(ٕ)

.  

 8٫٘ٔ)    ٟ حُٔل٠َ ػخ٤ُٔخ ُٔٔظ٣ٞخص حَُحكش حُلَح٣ٍش ٟٖٔ ىٍؿخص كَح٣ٍش ر٤ٖ ي٣وغ حُٔ خ  ٓٔٞػٝ      

 حٕ ح٠َُرش  حُلَح٣ٍش ح٤ُٔٔ٘ش ٢ٛ حػ٠ِ كي ُِظلَٔ حُز١َ٘ ٝحٕ  Olgyoy, ٣َٟٝ ح٤ٌُٝخ١ ( ّْ 9٫ٕ٘ -

 ٕٓ( ك٢ ح٤ُٜق ٝر٤ٖ )ّْ 7٫ٕ٘ - ٌٕٕٔٞ ر٤ٖ )ُِظلَٔ ٝحٕ كيٝى حُ٘ؼٍٞ رخَُحكش طحالٗـٔخى ٢ٛ حى٠ٗ كي 

٢ٛ حُؼَٜ٘ حالْٛ ك٢ طلي٣ي حَُحكش حُلَح٣ٍش ٛ٘خى حٕ ىٍؿش  حُلَحٍس ٖٓ َؿْ رخُ( ك٢ حُ٘ظخء , ٝ ّْ ٕ٘ –

ٗؼخع ٝح١َُٞرش ٝكًَش حُٜٞحء رخَُحكش حُلَح٣ٍش ٢ٛٝ حال ُإلكٔخّػ٘خَٛ طئػَ ك٢ حُٔلِٜش حُٜ٘خث٤ش 

 طئػَ ك٢ حَُحكش حُلَح٣ٍش ٓـظٔؼش ٟٖٝٔ ػالهخص ٓظيحهِش ؿ٤ٔؼٜخ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛٝ
(ٖ)

.  

   انجششيخشح في تحذيذ انشاحخ انًؤث  انعىايم  ثبنثبً :

ال ٣ٌٖٔ أل١ ٍحكش حالٗٔخٕ  ٓٞحء ًخٗض ٓ٘لَىس حٝ ٓـظٔؼش رل٤غ  ك٢حُٔ٘خه٤ش طؤػ٤َٛخ  طز٢ٔ حُؼٞحَٓ     

ػ٘ي ططز٤ن ٓؼخ٤٣َ حٝ ٓئَٗحص حَُحكش حُٔ٘خه٤ش ًُي الٕ حَُحكش  رخكغ حٓظزؼخى ح١ ػخَٓ ٖٓ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ

 . ٌٛٙ حُؼٞح٢َٛٓ ٗظخؽ ُو٤ْ ٓؼ٤٘ش ٖٓ 

٣َٓلش  ال طزيٝهي  ٝ ٣َٓلش ُزؼٞ حُ٘خّ ظَٝكخ ٓ٘خه٤ش هي طزيٝك٢ حُز٤جش حُل٣ٞ٤ش  َطوِن ٌٛٙ حُؼٞحٓ     

حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٔززٜخ ٖٓ ٗوٚ ح٠ُ حهَ ٣وظِق ٓلّٜٞ حَُحكش رلٔذ ٝطزؼخ ٌُُي ٓٞف   , ُِزؼٞ حالهَ

رطز٤ؼش حُٔالرْ ٝٗٞػٜخ   طظؤػَطزؼخ ُٔيٟ طؤهِْ حُ٘وٚ ُِوٜخثٚ حُٔ٘خه٤ش ُِٔ٘طوش حُظ٢ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ , ًٔخ 

ٝحُٔٞحى ٌٜٝٓٔخ ٝحُٞحٜٗخ ٝحُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ٝػٞحَٓ حهَٟ ًخهظالف حُـْ٘ ٝحُؼَٔ ٝحُلخُش حُٜل٤ش 

                                                             
(ٔ)

 .ٕٖٕ – ٖٕٓػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزيحُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

 .97, ٙ  8ٕٓٓح٤ُخ١ٍُٝ , ػٔخٕ , , ٓزخىة حُطوْ ٝحُٔ٘خم , ىحٍ  ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ه٢ٜ  
(ٖ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .ٕٙٔػ 
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 حُ٘وٚحُظ٢ ٣ظ٘خُٜٝخ  حُـٌحث٤ش
(ٔ)

َس ك٢ حَُحكش حُٔ٘خه٤ش ح٠ُ  حُٔئػٝك٢ ٟٞء ًُي ٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حُؼٞحَٓ ,  

 -:  حالط٢

 حُؼٞحَٓ حُٔ٘خه٤ش  – ٔ

 ٔ٘خه٤شح٤َُ ؿحُؼٞحَٓ  – ٕ

 انعىايم انًُبخيخ  -1

  Solar Insolationاالشعبع انشًغي   -أ 

ٍحكش  ك٢ػخٍ ٝحٟلش خه٤ش حُظ٢ ُٜخ ػالهش ٓزخَٗس ٝآٖٓ حْٛ حُؼ٘خَٛ حُٔ٘ ح٢ُٔٔ٘ ٣ؼي حالٗؼخع     

طؤػ٤َح ٣لٞم ىٍؿخص حُلَحٍس  ٍحٓخص رؤٕ ُيٍؿخص حالٗؼخع حُلَح١ٍك٤غ حًيص حُي حالٗٔخٕ ٝٛلظٚ ,

ويحٍ ىٍؿش َٔ ىٍؿخص كَحٍس حُٜٞحء ررٔويحٍ ح٠ُؼق طو٣َزخ ػ٠ِ حالكٔخّ حُلَح١ٍ ُإلٗٔخٕ , ٝحٕ طـ٤ُّ

حالٗٔخٕ  , ٣ٝوظِق طؤػ٤َ حٗؼش حُْ٘ٔ ك٢ ك٢ ىٍؿش كَحٍس حالٗؼخع ( 8,ٓ – ٘,ٓٓج٣ٞش ٝحكيس ٣ؼخىُٚ )

 ّٞ ١ ح٠ُ طش حُٔالرْ ٝحُـْٔ , حالَٓ ح١ٌُ ٣ئى  ظٚ رٞحٓ, كخألٗؼش حُلَٔحء ٓؼال طٔطٜخ ٝط٤ًَزٜخ رلٔذ ه

٠ حٕ حُ٘وٚ ٠٣طَ ك٢ حُـٞ حُلخٍ ح٠ُ طول٤ق ٓالرٔٚ ٝطـ٤َ ٗٞػ٤ظٜخ ٍكغ كَحٍس حُـْٔ كظّ 
(ٕ)

٣ٝئػَ ,  

خ حالٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش , ك٢حالٗؼخع  ّٔ (  Dؿْٔ حالٗٔخٕ ُويٍطٜخ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ ك٤ظخ٤ٖٓ )  ح٢ُٔٔ٘ , ٝال٤ٓ

١ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ رؼٞ حالَٓحٝ حًح ًخٗض حالٗؼش ر٤ٌٔخص ه٤ِِش , ك٢ ك٤ٖ طئى   ح١ٌُ ٣ٔخػي ػ٠ِ ػالؽ

ؿ٤ٔؼخ  حُٔ٘خم ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش ٝ ٠ُ حَٟحٍ رخُـش ػ٠ِ حالٗٔخٌٕٛٙ حالٗؼش ح
(ٖ)

 .              

حٝ ١ ح٠ُ حؿٜخىٛٔخ ٝحٛخرظٜٔخ رخ٠ُؼق حُ٘ي٣ي حُؼ٤٘٤ٖ هٜٞٛخ , ٓٔخ ٣ئى   ٝطئػَ حالٗؼش ح٠ُٞث٤ش ك٢     

١ حٓظَٔحٍ حُظؼَٝ ُإلٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ حُٔزخَٗ ح٠ُ حالٛخرش ر٠َرش حُْ٘ٔ حٝ ح٠ُ حُؼ٠ٔ , ٝهي ٣ئى  

  ١ ح٠ُ حالٛخرش ر١َٔخ٣ٕئى   حُط٣َٞ ح٠ُ ٌٛٙ حالٗؼش  حٕ حُظؼَٝ ٝ خالص حُظٜخد حُـِي ٝحكَٔحٍٙ ,ك

حُـِي 
(ٗ)

 . 

ٔٞحُٗش حُلَح٣ٍش ُِـْٔ حُز١َ٘ , كل٢ حُز٤جخص حُك٢  خ  ٝأٓخٓ ٜٓٔخ  ٣ؼي حإلٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ػَٜ٘ح       

, حُوخٍؿ٤ش )هخٍؽ حٍُِٔ٘( كخٕ ٓٞحُٗش حُـْٔ حُلَح٣ٍش طظؤػَ رٌَ٘ ِٓلٞظ رخٓظٜخٙ حألٗؼش ح٤ُٔٔ٘ش 

طْٜٔ ك٢ ٓ٘لٚ حُـِء حُْٜٔ ٖٓ كَحٍطٚ ٢ٛ حألٗؼش حُٔزخَٗس ٝٗؼش حُظ٢ ٣ظِوخٛخ حُـْٔ حُز١َ٘ ٕ حألاٝ

                                                             
(ٔ)

 . ٖٓٔكخَٟ رخهَ حُل٢٘ٔ  ٜٝٓي١ حُّٜلخف , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

ش حُٔ٘خه٤ش ٝى٤َُ حالِٗػخؽ هالٍ كَٜ ١ٚ ٍإٝف ٤َٗ ٓلٔي ٝحٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ  ح٤ُخ١َٓ , حُٔٞحُٗش حُٔخث٤ 

 . 7ٖ٘, ٙ ٕٙٓٓ,  7٘حُ٘ظخء ُزؼٞ حُٔلطخص حُٔ٘خه٤ش ك٢ حُؼَحم , ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد , ؿخٓؼش رـيحى , حُؼيى 
(ٖ)

 .ٕ٘ٓػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(ٗ)

ي ٝحٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ ح٤ُخ١َٓ  ّٔ  .7ٖ٘, ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ ١ٚ ٍإٝف ٤َٗ ٓل
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   , ٕ ٓظلَهشٞكظٌ حهَ ٢ٗءأٝ أ١ حٝ حُـ٤ّٞ ٖٓ ٓطق حألٍٝ  ؼٌٔشحُٔ٘ أ١ حألٗؼش ؿ٤َ حُٔزخَٗسٝحألٗؼش 

ػٞحَٓ أهَٟ ٓظٔؼِش ك٢ ك٠ال ػٖ ٌٛٙ حألٗؼش حُٞحِٛش ا٠ُ حُـْٔ حُز١َ٘ ىٍؿش ٛلخء حُـٞ  ك٢ٝطئػَ 

( ؿخُْ حٝ ٓٔظِن حٝ )ٝحهق ٟٝؼ٤ش حإلٗٔخٕحُـِي ٝحُِزخّ ٝ ٤شًٔخػ
(ٔ)  

 خٓخ طًَِ حألٗؼش ٝحٗظ٘خٍٛأ .

ٝٓيس ٓطٞع حُْ٘ٔ)١ٞحٍ حُٜ٘خٍ(  حالٗؼش ٓو١ٞحُٔٞهغ حُل٢ٌِ ُٝح٣ٝش  : ك٤ظٞهق ػ٠ِ ػٞحَٓ ػيس ٜٓ٘خ

هالٍ ٓٔخٍٛخ ١ٍٞ حُؼخّ ٝىٍؿش ٗلخك٤ش حُـالف حُـخ١ُ ٝٛلخء حُـٞ ٝحالٍطلخع ػٖ ٓٔظٟٞ ٓطق 

حُزلَ
(ٕ)

. 

  Temperature Dgreeدسخخ انحشاسح  -ة 

راحة االنسان , حيث يكون تأثيرها واضحا  العناصر المناخية تأثيرا فياكثر تعد درجة الحرارة من      

ومباشرررا وفرري كررع انررواا المناخرراا , وان هرراا التررأثير  البررا مررا يرررتبة بتررأثير  ناصررر مناخيررة اخررر  

. وهناك اهمية لدرجاا الحرارة  لر  نشراة االنسران فثمرة ح ي رة فسريولوجية هري ان كالرةوبة والرياح 

افضع من اال ماع الاهنية في ظروف حرارية اكثر مرن تلرك  ع ان ينجز اال ماع العضليةةياالنسان يست

دون متا ب فران هرا  البارد المنعش حيث يستةيع تحمله من المثالية او المعتادة , اما في ظروف المناخ 

          .(3)وشبه البحرية زة للنشاة الاهني كما هو مالحظ في االقاليم البحرية الظروف محف  

ي  ٣يكغ حُظطُّ       ٣ٚ حالػ٠ِ ٝحالى٠ٗ ؿْٔ حالٗٔخٕ رٍٜٞس ؿ٤َ حٍحى٣ش ح٠ُ حػخىس َف ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس ك٢ ك 

كَحٍس ٙ ك٢ حُؼالهش ٓغ ىٍؿش ٓويحٍ ٓخ ٣ٔظٜٚ حٝ ٣لوي ػ٠ِ ح١ٍ ُِـْٔ ح١ٌُ ٣ؼظٔي ٓزخَٗسحُظٞحُٕ حُلَ

ٓخ حٓظَٔ ًُي  ٣وّٞ رٜخ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝحًححُٜٞحء . ٣ٝظطِذ حُظٞحُٕ حُلَح١ٍ ؿٜٞىح ٤ٔ٤ًخ٣ٝش ٝك٣ِ٤خث٤ش 

حالٗٔخٕ ١ٝخهش ؿٔٔٚ ٣ٝؼَٟٚ ح٠ُ ػيى ًز٤َ ٖٓ حالَٓحٝ , ٌُُي كخُيٍؿش  ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كٔخد ٍحكش

حُلَح٣ٍش حُٔؼخ٤ُش ُِٜٞحء ٢ٛ طِي حُيٍؿش حُظ٢ طوظَد ًؼ٤َح ٖٓ كَحٍس حالٗٔخٕ حُيحه٤ِش 
(ٗ)

ٝؿخُزخ  ٓخ ,  

, كبًح حٍطلـؼض ىٍؿش  َ ػ٘خَٛ ٓ٘خه٤ش أهَٟ ًخ١َُٞرش ٝح٣َُخف٣َطزــ٢ طؤػ٤َ ىٍؿــش حُلَحٍس رظؤػ٤

ٝهــي  حُلَحٍس ٝٛخكزٜخ حٍطلــخع ك٢ ح١َُٞرش , كخٕ ًُي ٣وـٞى ا٠ُ حٗولخٝ هـــيٍس حإلٗٔخٕ ػ٠ِ حُؼَٔ ,

ُللـــع , رٔزذ طٞهق ػ٤ِٔش طزوَ حُؼَم ٖٓ ٓطق حُـِي ٢ٛٝ ػ٤ِٔش ٣ٍَٟٝش حُلَحٍس ٣ٜخد ر٠َرش 

ًــٌُي كخٕ حٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس اًح ٛخكزٜخ ٣ُخىس ك٢ َٓػش ح٣َُخف ٣ؼَٔ  ,ُِـٔـْ حُظٞحُٕ حُلَح١ٍ 

ح٤٠ُن حًؼَ ٖٓ حُٔؼظخى , أٓخ اًح ٛخكذ حٗولخٝ ىٍؿش حُلَحٍس ٣ٍخف ٝ رؼيّ حَُحكش ػ٠ِ ٗؼٍٞ حإلٗٔخٕ

َّ ٣َٓؼش كخٕ حإلٗٔخٕ ٣٘ؼَ ك٤ٜخ رخٕ ىٍؿ حُلَحٍس حُٔٔـِش , ٝك٢ ًِظخ  ٖٓ ىٍؿش ش حُلَحٍس ٢ٛ حهـــ

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم حُل١ٞ٤ , حُطزؼش حال٠ُٝ , ىحٍ ٤ٟٗ٘ٞ , ىٓ٘ن ,     .89, ٕٕٙٓٓػ 
(ٕ)

كَحّ كخَٟ ٜٓي١ حُز٤خط٢ , حػَ حُظَٝف حُٔ٘خه٤ش ػ٠ِ هيٍس حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓلخكظش حالٗزخٍ , ٓـِش ؿخٓؼش حالٗزخٍ  

 .ٖ٘ٗ, ٙ  ُِٕٙٓٓؼِّٞ حالٗٔخ٤ٗش , حُؼيى حُؼخُغ , 
(ٖ)

٢ِِّ حُولخف ٝػؼزخٕ ًخظْ ه٤٠َ , حُٔ٘خم ٝحالٗٔخٕ , ىحٍ ح٤َُٔٔس , ػٔخٕ ,    . ٘٘, ٙ 7ٕٓٓػزي ػ 
(ٗ)

 .ٕ٘ٓػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
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ُّٔ ٝ ,لخُظ٤ٖ ػـــيّ حَُحكش ٝحالِٗػخؽ حُ ي ٝٓخ إٔ حالٗولخٝ حُ٘ي٣ي ك٢ ىٍؿخص حُلَحٍس ا٠ُ ىٍؿش حُظـ

,  ٠ٔٔ٣ رخُوـــيّ حُو٘يهـ٤ــــش حُوـــــــــــيّ أٝ ٓخ ـ١َ ا٠ُ حإلٛخرش رظللُّ ٣ٜخكزٜخ ٖٓ ١ٍــــٞرش ٣ــــــئى  

حَُثظ٤ٖ  ك٢حُزَى حُوخٍّ طؤػ٤َٙ  ٝطِٜٞٗخ ٝظٍٜٞ حألُْ ك٤ٜخ , ٖٝٓ أٓٞأ أػخٍك٤غ ٣ئى١ ا٠ُ ٓٞص حُوال٣خ 

ْ حُـ٤ٞد حألٗل٤ش ٝحُظٜخد حُٔلخَٛ ١ ا٠ُ َٓٝ ًحص حَُثش ٝط٠وُّ ك٤غ ٣ئى  
(ٔ)

. 

ح١ٌُ ٛٞ حُٔؼيٍ (  ٣َّٖٖ̊حكن حٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس ك٢ حُـالف حُـ١ٞ ػٖ كَحٍس ؿْٔ حالٗٔخٕ )     

حُظ٢ طوغ ر٤ٖ حُلَح٣ٍش ُـْٔ حالٗٔخٕ حُظو٣َز٢ ُيٍؿش كَحٍس حُـِي حٝ ٓطق حُـْٔ حٝ طـخُٝ كيٝى حَُحكش 

طؼَٟٚ ُإلٛخرش  طزي٣ي حُلخثٞ ٖٓ حُلَحٍس ٖٝٓ ػْ ( ٝح١ٌُ ٣َحكن ػيّ حٓظطخػش حُـْٔ ˚ّٓٗ,  ٕٙ) 

ٛخرش حُؼ٠الص رخُظ٘٘ـخص رٔزذ خ ٓخ ٣وغ ٟٖٔ حُظ٘٘ـخص حُلَح٣ٍش حُظ٢ طليع إلرخألَٓحٝ , ٜٓ٘

ٝ حُـْٔ ُِظؼَم حُٔٔظَٔ ٖٓ  ٣ًٍِٞيحص حُٜٞى٣ّٞ ك٢ حُيّ حُ٘وٚ ك٢ َُّ ٣ٞٞ ٓ٘خٓذ ٤ٌُٔخص ىٕٝ طؼُظؼ

 َُّ َ  ٝ م ,حالٓالف حُظ٢ ٣لويٛخ رخُظؼ حالٍطلخع حُلَح١ٍ ح١ٌُ ٣ِ٣ي ػٖ كَحٍس حُـْٔ ك٢ ٣ُخىس حالكٔخّ  ٣ئػ

ظطخػش حُوِذ ٖٓ ٟن حُيّ ُٝٝٛٞٚ ح٠ُ حؿِحء حُـْٔ ُؼيّ حٓ رخُ٘وٚ ك٢ حُٔخء ح١ٌُ ٣ئػَ ك٢ ٗوٚ ط٣ٌٖٞ

 حُيّ رٌَ٘ ًخف  
(ٕ)

 .                            

ٔخٕ حالٗٔخٕ , كؼ٘يٓخ ط٘ولٞ ىٍؿش كَحٍس حُـٞ ٣ُوَِ ؿْٔ حالٗ ٍحكش حٓخ حُزَٝىس حُِحثيس ك٢ٜ طئػَ ك٢     

خ ٌُُيٖٓ حٗيكخع حُيّ ُِـِي ٝ ّٔ ك٢ حال٣ي١ ٝحالهيحّ ( , ٝػالٓش ػ٠ِ  ط٘ولٞ ىٍؿش كَحٍس حُـِي ) ٝال٤ٓ

حُؼ٠الص  , ٣ُٝخىس ٗيّ ًُي ٣ِىحى ٗي حُؼ٠الص حالَٓ ح١ٌُ ٣َكغ ٖٓ حُلَحٍس حُ٘خطـش ٖٓ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ 

 ٣وَِ ٖٓ ًلخءطٜخ ػٖ حُؼَٔ ٝحُلًَش , ٌُُٝي كخٕ حُؼَٔ ح١ٌُ ٣ظْ ك٢ ظَٝف حُزَى ؿ٤َ ح٣َُٔلش ٣لظخؽ

ُٔـٜٞى حًزَ ٓ٘ٚ ػ٘ي ٓخ طٌٕٞ حُظَٝف ٣َٓلش ٝحُـٞ ىحكجخ 
(ٖ)

 . 

    Relative humidity انشطىثخ اندىيخ -ج 

ك٢  ٣ٝزَُ طؤػ٤َٛخ, حُؼ٘خَٛ حُٔ٘خه٤ش حُٔئػَس ك٢ ٍحكش حالٗٔخٕ ٝٗ٘خ١ٚ  ٟطؼي ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش حكي     

ك٤غ حٕ حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ػالهش ه٣ٞش ؿيح ٣ٜؼذ حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ ٓـخٍ  حُٔويحٍ حُلؼ٢ِ ُِلَحٍس طلي٣ي

حالٗٔخٕ , ك٠ال ػٖ ًٜٞٗخ ػَٜ٘ح ٓ٘خه٤خ ٣ؼظٔي ك٢ ٓؼخُـش حالٗوخٙ ح٠َُٟٔ  ك٢طؤػ٤َٛٔخ حُل١ٞ٤ 

رؼيى ٖٓ حالَٓحٝ , ك٤غ ٣ٜ٘ق حال١زخء ػيىح ٖٓ ح٠َُٟٔ رخٌُٛخد ح٠ُ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُٜٞحء ك٤ٜخ 

حُظ٢  ح١َُٞرش حُـ٣ٞش  ٝط٤َ٘ حُيٍحٓخص ك٢ ٌٛح حُـخٗذ ح٠ُ حٕ ًٝ ١ٍٞرش ٓ٘ول٠ش ػخ٤ٗخ .  , ٝٗو٤خ حٝال

ىٍؿش كَح٣ٍش ِٓػـش ٓش ُـْٔ حالٗٔخٕ ٝكخػ٤ِش ٝطٞكَ % ( ٢ٛ حالًؼَ ٓالءٓٙ,  ٓٗر٤ٖ )  طظَحٝف

                                                             
(ٔ)

 .8ٗحٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ ح٤ُخ١َٓ , حٓظويحّ ٓؼخ٤٣َ حَُحكش حُٔ٘خه٤ش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

 .7ٕٙٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ ٢ّ ِِ ػ   
(ٖ)

 ٍٕٙٓٓٛ ق ٓلٔي حَُٝحّ , حُٔ٘خم ٝحػخٍٙ ػ٠ِ ح٤ُٔخكش ك٢ ٓلخكظش حُالًه٤ش , ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ , ؿخٓؼش ىٓ٘ن ,  

 ٙ ,ٙٗ  . 
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 حٝ حُلخٍ% ( هالٍ حُلَٜ حُزخٍى 7ُٓـْٔ حالٗٔخٕ , حًح ٓخ طـخُٝص )
(ٔ)

ح٠ُ  , كخُـْٔ حُز١َ٘ رلخؿش 

٤ش حُٔزط٘ش ُألٗق ٝؿٞى ُٝٞ هيٍ ٟج٤َ ٖٓ ح١َُٞرش ك٢ حُـٞ ٢ٌُ ال ٣ظؼَٝ ؿِيٙ حٝ حالؿ٤٘ش حُٔوخ١

  ْ ْ  ٖٝٓ خ ػَٟش ُيهٍٞ حُلخ٣َٝٓخص ط٘ووٜخ ٝؿؼِٜ ُِـلخف ػ حالٛخرش رخألَٓحٝ  ػ
(ٕ)

 . 

رخُلَحٍس حالٗٔخٕ ٍٝحكظٚ ٝك٢ طلي٣ي ٓخ ٣ؼَف  ك٢ حُ٘ٔز٤ش ٓغ ىٍؿش حُلَحٍس طؤػ٤َح  ١َٞرش ٝطَطز٢ حُ     

ٝىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء  حُظ٢ ٣ليىٛخ ٓويحٍ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ( Sensible Temperatureحُل٤ٔش ) 

حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ ه٤خٜٓخ حٝ طٔـ٤ِٜخ رٞحٓطش ح١ ٗٞع ٖٓ حٗٞحع حُٔلخ٣ٍَ حالػظ٤خى٣ش حٝ ؿ٤َ حالػظ٤خى٣ش 

لٔذ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ر٠ُ ٗوٚ ٖٝٓ كَٜ ح٠ُ حهَ حالػظ٤خى٣ش , ٢ٛٝ رٌُي طوظِق ٖٓ ٗوٚ ح

لٔذ َٓػش ح٣َُخف ٝٓويحٍ حٗؼش حُْ٘ٔ ٝٗٞع حُٔالرْ ػخ٤ٗخ رحُ٘ٔز٤ش حٝال ٝٝٓويحٍ ح١َُٞرش 
(ٖ)

 .  

َحُلَح٣ٍش ُإلٗٔخٕ ٛٞ طؤػ٤َٛخ ك٢ هيٍس حُ حَُحكش حألٓخّ ك٢ حُ٘ٔز٤ش كؤػَ ح١َُٞرش       ػ٠ِ حُظز٣َي  مؼ 

ؼ َم حُ٘خطؾ طٔخٓخ ٖٓ َ ح٠ُ ىٍؿش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ح١َُٞرش ٣ظزوّ ٣ش , كلظّ َُّ ٤ٜٗخ طظلٌْ ك٢ ١خهش حُٜٞحء حُظزوأل

ح١َُٞرش ٝػ٘يٓخ ال ٖ %( أٓخ ػ٘ي ىٍؿخص أػ٠ِ ٓٓٓٔٓطق حُـِي , ٝرٌُي طٌٕٞ ًلخءطٚ ػ٠ِ حُظز٣َي )

َّ حُؼ   ً َ ّٞ ٣َظزو  ّ حُـِي ٝطٔزذ ػيّ حَُحكش ٕ كٍٞ ٓٔخم حُ٘خطؾ ػ٠ِ حُلٍٞ كخٕ ١زوش ٖٓ حُٔخثَ طظٌ

ء ٓ٘ٚ ا٠ُ ؼ َم ٣ٝ٘ظوَ ؿ٤ِش ط٣ِي ٓٔخكش حُـِي حُٔـطخس رخُ)حُ٘ؼٍٞ رخُِِٝؿش( ٝرخٍطلخع ح١َُٞرش حُ٘ٔز

ؼ َم حُٔلَُٝ ٣ظزوَ ك٢ حُٜ٘خ٣ش اال إٔ ػ٤ِٔش حُظزوَ طليع ػ٠ِ ٓٔخكش ٓخ رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُ حُ٘ؼَ ٝحُٔالرْ

َ ٣ٔظٔي ك٢ ػ٤ِٔش حُظزوُّ  ظزوَ الٕ ؿِء ٖٓ حُلَحٍس حُٔٔظؼِٔشٖٓ حألػَ ح١َُٔذ ُِٖٓ حُـِي ٝرٌُي ٣وَِ 

ٖٓ حُٜٞحء حُٔل٢٤ ريال ٖٓ إٔ ٣ٔظٔي ٖٓ حُـِي , ٝػ٘يٓخ طٌٕٞ ىٍؿخص كَحٍس حُٜٞحء ك٢ كيٝى ٓ٘طوش 

ّ( كخٕ ٗٔزش ح١َُٞرش ٣ٌٕٞ طؤػ٤َٛخ ه٤ِال ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞ حُ٘و٢ٜ رخَُحكش ١خُٔخ طظَحٝف ٕ٘ -ٕٓحَُحكش )

ّٕ٘%( ٌُٖٝ ػ٘يٓخ طظؼيٟ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء )8٘ -ٖٓحأله٤َس ر٤ٖ )


( ٣ٌٕٞ طؤػ٤َ ح١َُٞرش أًؼَ 

خ ّٔ ػ٠ِ ٍحكش حإلٗٔخٕ  ال٤ٓ
(ٗ)

ؼ َم طٌٕٞ حٍس كخٕ هيٍس حُـْٔ ػ٠ِ اكَحُ حُآخ ػ٘ي حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَ,  

ْ  ٖٓ ٓليٝىس ُظوِٚ ٓٔخّ حُـِي ٝ َُّ  ػ  حُظ٘ون ٝ ؿِي حُٞؿٚ ٝح٤ُي٣ٖ ٝحألؿِحء حٌُٔ٘ٞكش ٓ٘ٚ ا٠ُطؼ
(٘)

  . 

 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . 97ٖػ 
(ٕ)

حٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ ح٤ُخ١َٓ , طلي٣ي حَٜٗ حَُحكش ًٝلخءس حُؼَٔ ك٢ ٓلطخص حَُٔٞٛ ٝرـيحى ٝحُزَٜس  

 . ٕٓٔرخٓظويحّ حُٔوط٢ حُز٤خ٢ٗ ُٔ٘ـَ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(ٖ)

٢ِِّ ك٤ٖٔ حُِٖ٘ , حُٔ٘خم ٝحَٜٗ حُلي حاله٠ٜ َُِحكش ٌُٝلخءس حُؼَٔ ك٢ حُؼَحم , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . ٖػ 
(ٗ)

 .7ٍ٘ٛ ق ٓلٔي ٣ُٖ حَُّٝ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(٘)

حٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ ح٤ُخ١َٓ , طلي٣ي حَٜٗ حَُحكش ًٝلخءس حُؼَٔ ك٢ ٓلخكظش حَُٔٞٛ ٝرـيحى ٝحُزَٜس  

 .ٕٓٔز٤خ٢ٗ ُٔ٘ـَ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ رخٓظويحّ حُٔوط٢ حُ
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حالٗٔخٕ ٍٝحكظٚ , ال ٣وَ ػٖ طؤػ٤َ  ك٢ٖ ٓٔخ ٓزن حٕ ٛ٘خُي طؤػ٤َح ٝحٟلخ ١َُِٞرش حُ٘ٔز٤ش ٣ظز٤       

ف  حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ٝىٍؿخص حُلَحٍس  َّ خ ػ٘يٓخ ٣ليع طط ّٔ ١َُِٞرش حُ٘ٔز٤ش ٝىٍؿخص حُلَحٍس , ح١  ٝال٤ٓ

ػ٘يٓخ طٌٕٞ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ٓ٘ول٠ش ٓغ ١ٍٞرش ٗٔز٤ش ه٤ِِش كخٕ حالٗٔخٕ ٓٞف ٣٘ؼَ رخُزَى حٝ طٌٕٞ 

١ ًُي ح٠ُ حُ٘ؼٍٞ رخ٤٠ُن ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ػخ٤ُش ٓغ ىٍؿخص كَحٍس ُِٜٞحء َٓطلؼش ح٠٣خ ٓٞف ٣ئى  

 ٝحالٍٛخم ٝػيّ حَُحكش .

    The Wind انشيبذ - د

 لَحٍس ٝح١َُٞرش ٝحإلٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ٍحكش حإلٗٔخٕ كخُٜخ كخٍ ىٍؿش حُ ك٢طئػَ ح٣َُخف طؤػ٤َح ٓزخَٗح      

, ك٢ٜ طلَٔ حُزَٝىس ح٠ُ  ٍحكش حإلٗٔخٕ حُلَح٣ٍش ك٢َ حُلَحٍس ٝح١َُٞرش حُظ٢ طئػَ ك٢ٜ حُظ٢ طوّٞ ر٘و

ْ  طئػَ ك٢ ٍحكش حٌُٔخٕ حُلَحٍس ك٢ ٌٛٙ حُ حُٔ٘خ١ن حالهَ كَحٍس كظؼَٔ ػ٠ِ هلٞ ىٍؿخص , ٖٓ ٔ٘خ١ن ػ

هالٍ ػ٤ِٔخص طز٣َي حُٜٞحء حُٔـخٍٝ ُـْٔ حالٗٔخٕ ك٤غ حٕ كًَش َٝٓػش ح٣َُخف حُٔطل٤ش ُٜخ حػَ 

خطز٣َي١ ػ٠ِ حالٗٔخٕ رل٤غ طٜزق كَحٍس حُ ّٔ حًح ًخٗض ٌٛٙ حُلًَش  ـٞ حهَ ٖٓ كَحٍس ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝال٤ٓ

ٓخى٣ش ٝر٣َ٘ش ٖٝٓ ٠ٓخػلخطٜخ حالٛخرش رؤػَحٝ ٤َٟٓش ٣َُِخف رٌَ٘ ٓٞؿخص رَى كظٔزذ ٓؼٜخ هٔخثَ 

ؿْٔ حالٗٔخٕ رلويحٕ  س رٔزذ كًَش ح٣َُخف حُزخٍىس , ٣زيأػ٘يٓخ ط٘ولٞ حُلَحٍ ًخالٍطـخف ح١ٌُ ٣زيأ

رَٝىطٜخ  كخٕ َٓػش ح٣َُخف ك٠ال  ػٖ كَحٍطٚ ح٠ُ حُٔل٢٤ حُٔـخٍٝ ػٖ ٣َ١ن حُـِي ُِٜٞحء حُٔل٢٤ ٝرٌُي

ٖٓ ٌُي ٣لوي حُـْٔ كَحٍطٚ , ٝطٔخػي ػ٠ِ َٓػش كويحٕ حُـْٔ ُِلَحٍس رخإلٗؼخع ٝحُلَٔ ٝحُظالْٓ , ُٝ

  ٖٓ حُـْٔ حٌُٔ٘ٞكش  حالؿِحء  حالػَحٝ ػ٠ِ   كظظَٜحَُحكش ,  ّػيٝ ٣زيأ  ٗؼٍٞٙ  رخُزَٝىس ػْ 

حُـٜخُ   ًؤَٓحٝ  خألَٓحٝر  طظطٍٞ حالػَحٝ ُإلٛخرش حال٤٤ًٖٗ , ٝ ٝحالٗق ٝ حالٛخرغ  ٝ ًخُوي٤ٖٓ

 حُظ٘ل٢ٔ
(ٔ)

.          

ٖٓ حُ٘ؼٍٞ إلٗٔخٕ ك٢ كَٜ ح٤ُٜق حُلخٍ ٌُٜٞٗخ طوَِ ح ُلَحٍسول٤لش ىٍٝح ِٓطلخ ح٣َُخف حُ طٞى ١     

خ ّٔ ًَش حُٜٞحء حًح ٓخ حهظَٗض رخ١َُٞرش ٌُٕٞ ح٣َُخف ػخَٓ طز٣َي ُِـْٔ حُز١َ٘ , كل رخُلَحٍس حُ٘ي٣يس ٝال٤ٓ

١ ح٠ُ كويحٕ حُلَحٍس رٞحٓطش حُلَٔ حُظزخىٍ حُلَح١ٍ ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝحُـٞ حُٔل٢٤ , ك٢ٜ طٞى   طئػَ ك٢

, ٝطليى حُظؤػ٤َ حُٔزَى ُِؼَم , كخًح ًخٕ حُـِي ؿخكخ ٝىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حهَ ٖٓ ىٍؿش كَحٍس حُـِي كخٕ 

زَ ػ٘ي ٓخ طٌٕٞ ىٍؿش كَحٍس ػ٠ِ حُـْٔ ٣ٌٕٝٞ ٌٛح حُظؤػ٤َ حً ٓزَى طؤػ٣َُ٤خىس كًَش حُٜٞحء ٣ٌٕٞ ُٜخ 

حُٜٞحء حهَ , ٖٝٓ ٗخك٤ش حهَٟ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حػ٠ِ ٖٓ ىٍؿش كَحٍس حُـِي كخٕ كًَش 

١ ح٠ُ ٍكغ كَحٍس حُـْٔ ر٣ِخىس حُظزخىٍ حُلَح١ٍ رخُلَٔ ٝرٔخ حٕ ىٍؿش حُلَحٍس حُؼ٤ِخ ط٣ِي ٖٓ حُٜٞحء طئى  

٣ٌٕٞ ُٚ طؤػ٤َ ٓزَى حًزَ, ٝػ٘ي ٓخ ٣ٌٕٞ حُـِي ٓزِال ) ٝىٍؿش  مَ  َ , كخٕ حُؼ  ١خهخص حُٜٞحء ػ٠ِ حُظزوُّ 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   .9ٕٔػ 
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ٓزَىح , ٣ٝوَ ٓؼيٍ  ح  طؤػ٤َكَحٍس حُٜٞحء حػ٠ِ ٖٓ ىٍؿش كَحٍس حُـِي ( كخٕ ٣ُخىس كًَش حُٜٞحء ط٘ظؾ 

حُِحثيس ٌٛٙ طوَِ ح٠٣خ ٖٓ حُ٘ؼٍٞ حُ٘و٢ٜ رؼيّ حَُحكش ح١ٌُ ٣ٔززٚ حُـِي . كخُٜيٝء حُؼَم ٝكًَش حُٜٞحء 

٤ِخ , ح١ حٗؼيحّ حُلًَش حالكو٤ش ُِٜٞحء ٤ُْ ٛٞ حالؿيٟ ًٌُٝي حُلًَخص حُو٣ٞش ُِٜٞحء , ك٢ ك٤ٖ حُـ١ٞ ً

رلٔذ ٓو٤خّ ر٤لٍٞص , ػخ ( ,  ّ/ ٘,ٔ – ٘,ٓرَٔػش ) ػ٤ِال   خ  ٤ٔٗٔ حك٠َ ٛزٞد ُِٜٞحء ٛٞ ٓخ ًخٕ 

( ػخ ّ/٘,٘ – ٗ,ٖ)  خ  ُط٤ل خ  ػخ ( , ٤ٔٗٝٔ ّ/ ٖ,ٖ – ٙ,ٔ)  خ  هل٤ل خ  ٤ٔٗٔ ًٌُٝي 
(ٔ)

ُٝلًَش ح٣َُخف أ٤ٔٛش   , 

 رٌؼ٤َ ٖٓ ْٜ ك٢ ٝهض كيٝػٜخ ٝرؼي حٗظٜخثٜخحُظ٢ طٔق حُـزخ٣ٍش رؤٗٞحػٜخ حُٔوظِلش , ك٢ طٌَحٍ حُؼٞحٛ

طزيأ ٌٛٙ حُظؤػ٤َحص ٖٓ حُ٘ؼٍٞ رخ٤٠ُن  , ٝٗ٘خ١ٚ ٝٗؼٍٞٙ ِٓٞى حإلٗٔخٕ ك٢حُظؤػ٤َحص حُِٔز٤ش حُظ٢ طظَٜ 

ط٤ٜذ حإلٗٔخٕ حُٜل٤ش حُظ٢ ك٠ال ػٖ ح٥ػخٍ, ٝػيّ حالٍط٤خف 
 (ٕ)

. 

                     ًُبخيخ انغيش انعىايم  –ٕ

                                                         Acclimatizationانتأقهى   -أ 

ك٢ حُـالف  ُِظـ٤َحص   حٓظـخرش حُـْٔ  ىحهَ   ٣ـ١َ ح١ٌُ  حُظؼي٣َحٝ حُظؼ٣ٞٞ حٝ حُظٌخكئ  ٛٞ      

 حُـ١ٞ
(ٖ)

. 

َحكَ ػٖ ٣َ١ن ػزَ ِِٓٔٚ ٖٓ حُٔ حُٔل٤طش ٣ليع حُظؤهِْ حُل٤ُٔٞٞؿ٢ حٓظـخرش ُِظَٝف حُز٤ج٤ش      

 , ُإلٗٔخٕ ١ ح٠ُ طـ٤َ ك٢ كيٝى حَُحكش حُل٤ٔ٤ُٞٞؿ٤شطئى   ٝ حُظ٢ طظْ ك٢ حُـْٔ حُز١َ٘ حُالاٍحى٣شحُؼ٤ِٔخص 

خ حؿظٔخػ٤ش ًخُل٤ٖ٘ ه٤ش ( , ٝحٗٔهي ال طٌٕٞ ١ز٤ؼ٤ش ) ٓ٘خ حُظ٢ حُٔ٘خه٤ش حُـي٣يس حُظَٝفٓغ  قحُظ٤ٌُّحٕ ٝ

طـ٤َحص  , ٝحُظ٤ٌق ح١ٌُ ٣ٔظٞؿذ  ِ ر٤ٖ ٌٛٙ حُلخالص ٤َٓس ٝؿ٤َٛخ , ٌُح ٣ـذ حُظ٤ٔح٠ُ ح١ُٖٞ ٝحال

ٓئهض ك٢ كخُش  طؤه٤ِْ٘ظؾ ػٜ٘خ حُٔ٘خه٢ ك حُظؤػ٤َػ٠ِ حُـْٔ حُز١َ٘ ٗظ٤ـش و٤و٤ش ططَح ك ك٤ُٔٞٞؿ٤ش

خ ػ٘ي حالٗظوخٍ ( حٝ ط٤٤ٌق ىحثْ طو٣َز )حالؿٜخى حُل٤ُٔٞٞؿ٤شـ ُِطوْ ٣ؼَف ر َحص ح٤ٓٞ٤ُش حٝ حُل٤ِٜشحُظـ٤ُّ

 ٓظوَحٍ ك٢ حُٔ٘طوش حُٔ٘خه٤شحالػٜ٘خ ٓ٘خه٤خ . ٣زيأ حُظؤهِْ رٔـَى حهَٟ طوظِق ح٠ُ  حُظي٣ٍـ٢ ٖٓ ٓ٘طوش

َ ك٢ حُٜلخص ٓ٘ٚ ٣لَٜ طـ٤ّ  حٓخر٤غ ٝٓغ ١ٍٞ ٓيس حالٓظوَحٍ حُظ٢ طظؼيٟ ػ٣َٖ٘ هالٍ ر٠ؼش  حُـي٣يس

                                                             
(ٔ)

ي ٣ُٖ حَُٝحّ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ   . ٍٗ٘ٛق ٓل
(ٕ)

كَحّ كخَٟ ٜٓي١ حُز٤خط٢ ٝهخُي ٓلٔي حُؼط٤ش , حػَ حُؼٞحٛق حُظَحر٤ش ٝحٌٗخُٜخ ػ٠ِ ٛلش حالٗٔخٕ ٝٗ٘خ١خطٚ 

, ٙٙ, حُؼيى ٔ, ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ٓلخكظش حالٗزخٍ , ٓـِش حُـٔؼ٤ش حُــَحك٤ش حُؼَحه٤ش , حُٔـِي  9ٕٓٓحُؼخٓش ُؼخّ 

ٕٓٔٔ ٙ ,ٕٔ9 .  
(ٖ)

٢ِِّ حُولخف ٝػؼزخٕ ًخظْ ه   .٤٠َٕٗ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙػزي ػ 
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م , ك٠ال  َحٗولخٝ ٗٔزش ٣ًٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ ك٢ حُؼ  حُٕ ر٤ٖ حُلخ٤٠ٓش ٝحُوخػي٣ش ك٢ حُيّ ٝحُؼ٣ٞ٠ش ًخُظٞ

 حُل٤ُٔٞٞؿ٤شػٖ حُلؼخ٤ُخص  ٓؼيالص حُطخهش حُ٘خطـش ك٢ َطـ٤ُّ ػٖ
(ٔ)

. 

 ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُظؤهِْ حُل٤ُٔٞٞؿ٢  ِ ر٣ٝ٤ٖ٤ٌٖٔ حُظ٤ٔ      

  Heat Acclimatization  انتأقهى انحشاسي - 1

هظالف ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حُٔل٢٤ رٚ ػٖ الك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؤهِْ ٝظ٤ل٤خ ٣ظ٤ٌق ؿْٔ حالٗٔخٕ        

٣َ١ن حُو٤خّ رـِٔش ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حُالاٍحى٣ش حُظ٢ طئى١ ح٠ُ ٣ُخىس طلَٔ حُظَٝف حُلَح٣ٍش ٝح٠ُ ٌٛح حُ٘ٞع 

ػٜ٘خ ك٢ حالهخ٤ُْ حُلخٍس , ٖٓ حُظ٤٤ٌق ٣ؼٞى حُٔزذ ك٢ حٗولخٝ ٗطخم حَُحكش حُلَح٣ٍش ك٢ حالهخ٤ُْ حُٔؼظيُش 

ّْ ( ك٢  ٗ,9ٕ – ٖ,ّْٖٕ ( ك٢ حالهخ٤ُْ حُٔؼظيُش , ٝر٤ٖ ) ٘,ٕٙ – ٘,َٕٓح٣ٍش ر٤ٖ )حً ٣وغ ٗطخم حَُحكش حُل

% ( . ٌٛح ٣ٌٖٝٔ حٕ طَطلغ حُليٝى حُؼ٤ِخ َُِحكش 7ٓ – ٖٓحالهخ٤ُْ حُلخٍس  ٓغ ١ٍٞرش ٗٔز٤ش طظَحٝف ر٤ٖ )

حػزظض ٝ ُٜٞحء .ّْ ( ػ٘ي  طٞكَ هيٍ ًخف  ٖٓ كًَش ح ٖٗ ّْ ( ٝحك٤خٗخ ح٠ُ ) ٕٖك٢ حُٔ٘خ١ن حُلخٍس ح٠ُ ) 

طظزخ٣ٖ طزؼخ الهظالف  حُظـخٍد حُؼ٤ِٔش حُظ٢ حؿ٣َض ػ٠ِ حٗوخٙ ػَحس حٕ حُيٍؿش حُلَح٣ٍش حُلَؿش *

( ُِـْ٘ حالر٤ٞ ) ٤ُِخرخ٤٤ٖٗ ( ٢ٛٝ حهَ ىٍؿش  ٕٗحُـْ٘ ٝٓيٟ ط٤ٌلْٜ حُـ٢ٔٔ , ك٤غ طَٜ ح٠ُ ) ّْ

 كَح٣ٍش ٣ظلِٜٔخ حُـْ٘ حُز١َ٘ حُؼخ١ٍ ٖٓ حُٔالرْ 
(ٕ)

 . 

ّ  ٣ٓغ ظَٝف حالؿٜخى حُلَح١ٍ هالٍ أق حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٢ حٕ ٣ظَٜ رؼٞ حُظ٣ُّ٤ٌٌٖٔ       , ك٤غ ٣الكع  ِػّيس   خ

ك٢ ٜٗق حٌَُس حُ٘ٔخ٢ُ حػ٘خء كَٜ ح٤ُٜق حٕ ٓٞؿخص حُلَ َُٜ٘ ك٣َِحٕ طظَحكن ٓغ حًؼَ حُٔؼيالص 

حٍطلخػخ ُ٘ٔذ حُٞك٤خص رخُٔوخٍٗش ٓغ ٓٞؿخص حُلَ َُٜ٘ حد حُظ٢ طٔظِي حُو٤ٔش ٗلٜٔخ , ح١ حٕ ٛ٘خى 

َ ًُي رخٕ ٓؼظْ حالكَحى حٌُٔخٕ ٟٖٔ حُلَٜ حُٞحكي ٣ٌٖٝٔ طؼ٤ِ حهظالكخص ك٢ حُظؤػ٤َحص حُٜل٤ش ك٢

ٓزذ ٣ؼَِ  حُٔزٌَس هالٍ َٜٗ ك٣َِحٕ , ك٢ ك٤ٖ ٖٓ حٌُٔخٕ ٣ٔٞطٕٞ رلؼَ ٓٞؿخص حُل٣ََٓؼ٢ حُظؤػَ 

د ح٠ُ حٕ حُٝجي ح٣ٌُٖ حؿظخُٝح َٓكِش حُوطٍٞس هالٍ ٓٞؿخص حُلَ حٗولخٝ ٌٛٙ حُ٘ٔزش هالٍ َٜٗ آ

ٓٞؿخص حُلَ حُالكوش رلؼخ٤ُش ٝٓوخٝٓش هخى٣ٍٖ ػ٠ِ طلَٔ  ٤ًٞخ ٝر٤ُٞٞؿ٤خ , ٝحٛزلٞححُٔزٌَس ط٤ٌلٞح ِٓ

 ِػّيس   ٔظـَم ٓ٘ٞحص  ٤ش حُلخٍس ؿ٤َ حُٔؤُٞكش ٣ٌٖٔ حٕ ٣حًزَ. ٌُٖٝ حُظ٤ٌق حٝ حُظؤهِْ حٌُخَٓ ٓغ حُظَٝف حُز٤ج

حُٔ٘خم حُلخٍ حُيحثْ ٣ُخىس ٗ٘خ١ ٗٔزش ًز٤َس ٖٓ حُـيى حُؼَه٤ش ٓوخٍٗش ٓغ ٓخ , ٣ٝوظ٢٠ حُظؤهِْ ٓغ ظَٝف 

ٍ . كٖٔ حُٔؼِّٞ حٕ ؿْٔ حالٗٔخٕ طظُٞي ك٤ٚ حُلَحٍس ػ٘ي ه٤خٓٚ رؤٝؿٚ حُ٘٘خ١ ٣ظَٜ ك٢ حُٔ٘خم حُٔؼظي

                                                             
* ٢ٛ حهلٞ ىٍؿش كَحٍس ٣ٍَٟٝش ُِٔلخكظش ػ٠ِ ٗ٘خ١ ٝكؼخ٤ُش حُؼ٤ِٔخص حال٤٠٣ش ك٢ حُـْٔ حُز١َ٘ .              

(ٔ)
رلغ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حالٗظَٗض , ٣ٞٓق ٓلٔي ١ًَُ , ٓلّٜٞ حَُحكش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ُإلٗٔخٕ ١َٝم ه٤خٜٓخ , حُٔٞهغ  ,  

 ٕٕٖٙ http : www . 70 u . edu . ly / alsatil / 7                                                                              
(ٕ)

ي ١ًَُ , ٓ٘خم ٤ُز٤خ ) ىٍحٓش ططز٤و٤ش ال ٗٔخ١ حُٔ٘خم حُل٤ُٔٞٞؿ٢( , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ  .  ٣ٔ7ٓٞٓق ٓل

 



 ...............انعىايم انًؤثشح في انشاحخ انجششيخ وتحذيذهبانثبَي ..................انفصم 

 

 
٘٘ 

حُٔوظِلش , ٣ٝٔظِي حالٗٔخٕ هيٍحص طٌٔ٘ٚ ٖٓ ط٘ظ٤ْ ىٍؿش حُلَحٍس ىحهَ ؿٔٔٚ , كؼ٘يٓخ طَطلغ ىٍؿش 

حُلَحٍس ىحهَ حُـْٔ ٣وَؽ حُؼَم ٤ُ٘ظْ ىٍؿش كَحٍطٚ 
(ٔ)

.  

             ٤جش حُـخكش حٗـق ٖٓ طؤهِٔٚ ُظَٝف حُز٤جش حُٔيح٣ٍش حُٔط٤َس , طؤهِْ حَُؿَ حالر٤ٞ ُظَٝف حُز ٣ُٝؼيّ      

 خ  طي٣ٍـ٤ حُٔوخ٤١ش  ٝػَٔ حُـيى حُؼَه٤ش ٝحُـيىَحص حُظ٢ طلَٜ ػ٠ِ ٗظخّ حال حٕ ٛ٘خى ٓـٔٞػش ٖٓ حُظـ٤ُّ

كخٍ ٌٝٛٙ حُظـ٤َحص ٣٘ظؾ ػٜ٘خ  ك٢ حالٗٔخٕ ػ٘ي حٗظوخُٚ ٖٓ ٓ٘خ١ن ًحص ٓ٘خم رخٍى ح٠ُ ٓ٘خ١ن ًحص ٓ٘خم

ق ك٢ هْٔ هطٞحص حُظَٝف حُلَح٣ٍش حُـي٣يس حُٔل٤طش رٚ ٝط٤َٔ ػ٤ِٔش حُظ٤ٌ ٟٖٔ ُإلٗٔخٕط٤ٌق 

 ٝػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢
(ٕ)

. 

 .حُـْٔ  ٗوٜخٕ ٓؼيٍ حالٍطلخع ك٢ ىٍؿش كَحٍس -ٔ

 .  حُز٢ء ك٢ كويحٕ حُـْٔ ُيٍؿش حُلَحٍس  -ٕ

 ْٔ .٣ُخىس كٔخ٤ٓش ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ حُلَح١ٍ ك٢ حُـ -ٖ

 حُظو٤َِ ك٢ حالٟطَحرخص حُؼخ٣ٞٗش حُ٘خطـش ػٖ حُظ٘ظ٤ْ حُلَح١ٍ ك٢ حُـْٔ . -ٗ

 لَحٍس رٔزذ حُظ٘ظ٤ْ حُلَح١ٍ ك٢ حُـْٔ . حُح٣ُِخىس ك٢ طلَٔ حٍطلخع ىٍؿش  -٘

ظَٝف هخ٤ٓش ٖٓ ىٍؿش , ك٤غ ٗـي حٕ حُلَى ك٤ٚ ٣ؼَٔ ك٢ ٝطظَٜ ٍٛٞ حُظؤهِْ ٝحٟلش ك٢ حُؼَحم       

ٛخ ظَٝكخ ال ططخم ظيُش ٣ؼيّ ؼٗـي حٕ حُلَى ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔ ك٢ ك٤ٖ, (  ّْ  ٘ٗكَحٍس طَٜ ح٠ُ حًؼَ ٖٓ )

ؼَ ٌٛٙ حُيٍؿخص حُلَح٣ٍش ٝال ٣ٔظط٤غ حُؼَٔ ك٤ٜخ , ٌٝٛح ٍحؿغ رال ٗي ح٠ُ طؤهِْ حُلَى حُؼَحه٢ ٓغ ٓ

 ٝطؤهِٔٚ ٓؼٜخ . حُؼخ٤ُش ٤ٛلخ 

ح رَ ٣ؼظوي رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ حٗٚ ٓؼيّٝ , ٌُُي ٣ظلخ٣َ و٤َِ ؿيّ كس حٓخ حُظؤهِْ ػ٠ِ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍ     

حالٗٔخٕ ػ٠ِ حٗولخٝ حُلَحٍس ريال ٖٓ حٕ ٣ظؤهِْ ٓؼٜخ ًُٝي ر٘ٞع حٌُٖٔٔ ٝحُِٔزْ ٝحُطؼخّ 
(ٖ)

.   

  انتأقهى نهعيش في انًُبطق انًشتفعخ - 2 

ؼٞ ٝظخثق ؿٔٔٚ حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ٤ُٔظط٤غ ق ك٢ رحالٗٔخٕ ك٢ حٍطلخػخص ػخ٤ُش  ٓ٘ٚ حُظ٤ٌُّ ػ٣ٖ٤ظطِذ      

ٓٔظٟٞ ٓطق حُزلَ حُؼخَٓ ٓوخٝٓش ٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗوٚ ك٢ ح٠ُـ٢ حُـ١ٞ , حً ٣ؼي حالٍطلخع ػٖ 

١ ٣ليى ٓويحٍ حالًٝٔـ٤ٖ حُالُّ ُل٤خس حٌُخثٖ حُل٢ ٖٝٓ هالٍ ط٤ٌق حالٗٔخٕ ٝطؤهِٔٚ ٣ٔظط٤غ حالٍٝ حٌُ

                                                             
(ٔ)

ٓخ٣ٍخ ؿٍٞؽ ػزي ٢ٌُ , حُظطَف حُلَح١ٍ ٝحػَٙ ػ٠ِ حُٜلش حُز٣َ٘ش ك٢ ٓي٣٘ش ىٓ٘ن , ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ , ٤ًِش  

 .ٕٗ – ٕٕ, ٙ  ٕ٘ٓٓح٥ىحد ٝحُؼِّٞ حالٗٔخ٤ٗش , ؿخٓؼش ىٓ٘ن , 
(ٕ)

 , ٤ً٘ٔ99ٓغ  ٝحُطٕٞ , حالٍح٢ٟ حُـخكش ,  طَؿٔش  ػ٢ِ ػزي حُٞٛخد ٗخ٤ٖٛ ,  ىحٍ حُؼخٍف ,  حالٌٓ٘ي٣ٍش ,  

 ٙٔ٘8. 
(ٖ)

 .ٕ٘٘ػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
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١ ح٠ُ ٣ُخىس ػ٤ِٔش حُظ٘لْ ٝطٔخٍع حُ٘زٞ ى  ٤ئك ح حُظ٤ٌق٤ش , حٓخ ريٕٝ ٌٛحُؼ٤ٖ ك٢ حالٍطلخػخص حُؼخُ

ٝكويحٕ حٌُحًَس  ٝحُٜٔظ٣َ٤خٝحٍُِهش ٝحالػ٤خء ٝحالٍم ٝحًح ُحى حالٍطلخع ػٖ ًُي ٣ٜخد حالٗٔخٕ رخُويٍ 

ى كـْ ٣ليع طلٔ٘خ ك٢ حُظ٘لْ ٝٗ٘خ١ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٣ِٝىح حُظؤهِْٖٝٓ ػْ حُو٢ء ٝرؼي ًُي حُٞكخس . حٓخ رؼي 

ٓ غ حَُثظخحُولٚ حُ خٕ ٓغ ٣ُخىس ػيٜي١ٍ ٝطظٞ ّٔ ك٢ حُيٓخؽ ٝحُوِذ  ى حالٝػ٤ش حُي٣ٞٓش حُٔلظٞكش ٝال٤ٓ

ٝحُؼ٠الص 
(ٔ)

. 

ُٝ  ٣وظِق حُٞهض حُالُّ ُِظؤهِْ ٓغ حالٍطلخع كخألٗوخٙ       حُٜلش حُـ٤يس ٝحالؿٔخّ حٌُخِٓش حُ٘ٔٞ ٝح٣ٌُٖ  ً

 ( ٓظَ  ٖٓٓٓؤهِْ ٓغ حٍطلخػخص حهَ ٖٓ ) حُظ ربٌٓخ٣ْٜٗؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٓٔظ٣ٞخص ه٣َزش ٖٓ ٓٔظٟٞ ٓطق حُزلَ 

يّ  ُٓ  ؤٕ حُظؤهِْ ٤ٌٕٓٞ حًؼَ ٛؼٞرش ٝك٢ ٓٔخًٖ حػ٠ِ ٖٓ ًُي ك , حٓخر٤غ ( ٙ – ٗس طظَحٝف ر٤ٖ )هالٍ 

 ٓٓٓٙ – ٍٓٓٓ٘طلخع )٠ٜ حٍطلخع , ٣ٝلظَٔ حٕ ٣ٌٕٞ ٌٛح حالح٠ُ حهكظ٠ حٍُٞٛٞ ٣ٝٔظـَم ٝهظخ ح١ٍٞ 

ٌٖٓٔ  طِي حُٔٔظ٣ٞخص ك٢ٕ طؤهِْ حُ٘وٚ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ , ٝأ ٓظَ ( ٠ٗٓٓٓ ػ٘ي حٍطلخع ) كظّ  , حٝ ٓظَ(

حُؼَٔخُش حُٜل٤ش ٝٝحُل حُل٣ِ٤خث٤شٝحٕ ًُي ٣ؼظٔي ًؼ٤َح ػ٠ِ حُلخُش , ٍٝرٔخ ُٔ٘ٞحص  ألَٜٗ ٣ظؤهَحٕ 
(ٕ)

 , 

ٓظَ ( ك٢ ؿزخٍ  ٓٓٗٙك٢ ٓ٘خ١ن َٓطلؼش ؿيح ِٝٛض ح٠ُ ) ُٝوي طْ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ حػخٍ حٓظ٤طخٕ ر١َ٘ 

ٓظَ ( ك٢ ٓي٣٘ش ٣ٖٝ ؿٕٞ ك٢ ح٤ُٜٖ , ٖٝٓ حَُٔؿق حٕ حالٗٔخٕ  ٓ٘ٔ٘, ًٌُٝي ػ٠ِ حٍطلخع )  حالٗي٣ِ

ٗوٚ حالًٝٔـ٤ٖ ك٢ طِي ٓظؼخهزش ٓغ ػزَ حؿ٤خٍ  ػ٠ِ ٌٛٙ حالٍطلخػخص هي حٓظطخع حُظ٤ٌق ٝحُؼ٤ٖ 

 حالٍطلخػخص
(ٖ)

. 

 انًالثظ  – ة

ٌ   رؤٝؿٚك٢ حالٗٔخٕ حُلَحٍس ػ٘ي ه٤خٓٚ طظُٞي        ٘ٚ ٖٓ حُ٘٘خ١ حُٔوظِلش ٝهي ٓ٘ق هللا حالٗٔخٕ هيٍحص طٔ

ط٘ظ٤ْ ىٍؿش حُلَحٍس ىحهَ ؿٔٔٚ , كؼ٘يٓخ طَطلغ ىٍؿش كَحٍس ؿْٔ حالٗٔخٕ ٣وَؽ حُؼَم ٤ُ٘ظْ ىٍؿش 

ٝطزؼخ الهظالف ىٍؿش كَحٍس ؿْٔ حالٗٔخٕ ػٖ ىٍؿش كَحٍس حُٔل٢٤ رٚ ٣ِزْ حالٗٔخٕ حُٔالرْ , كَحٍطٚ 

ٝػ٘ي ٛ٘غ حُٔالرْ ٣َحػ٢ , ٗظخء ٝحُٔالرْ حُول٤لش حُٞحٓؼش حُلخطلش حُِٕٞ ٤ٛلخ  حُؼو٤ِش حُيحً٘ش حُِٕٞ

حُطز٤ؼ٤ش ٝحُٜ٘خػ٤ش حُٔ٘خٓزش ُِظَٝف حُطو٤ٔش رل٤غ طٔخػي ٌٛٙ حال٤ُخف ػ٠ِ حُٔوظٜٕٞ حهظ٤خٍ حال٤ُخف 

ويحٕ حُـْٔ حٜٗخ طؼَٔ ػ٠ِ طو٤َِ ك, ٝ ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخص حُظزخىٍ حُلَح١ٍ ر٤ٖ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝحُٜٞحء حُٔل٢٤ رٚ

ُيٍؿش كَحٍطٚ ك٢ حٝهخص حُزَٝىس , ٝٓٔخػيس ؿْٔ حالٗٔخٕ ػ٠ِ حُظوِٚ ٖٓ حُلَحٍس حُِحثيس ك٢ حالٝهخص 

حُلخٍس 
(ٗ)  .

ك٤غ ٣وّٞ حُـْٔ رخُظوِٚ ٖٓ حُطخهش حُلَح٣ٍش حُلخث٠ش حٝ حُطخهش حُلَح٣ٍش حٌُٔظٔزش ٖٓ 

                                                             
(ٔ)

  .ٖٓٔ – ٕٜٓٔٓي١ كٔي كَكخٕ حُي٢ٔ٤ُ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

 .  ٖٗ – ٕٗػزي ّػ٢ِِّ حُولخف ٝػؼزخٕ ًخظْ ه٤٠َ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(ٖ)

 .9ٕٔٙ ػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن ,  
(ٗ)

٢ِِّ ٓخُْ حُ٘ٞحٍٝس , ؿـَحك٤ش ػِْ حُٔ٘خم ٝحُطوْ , ىحٍ ح٤َُٔٔس , ػٔخٕ ,    .  ٕٙٗ, ٙ  ٕٕٔٓػ 
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حُـِي ( حً ٣ظْ طَٔرٜخ ٖٓ حُـِي ح٠ُ حُظَٝف حُلَح٣ٍش حُٔل٤طش ر٘وِٜخ ح٠ُ حُٔطق حُوخٍؿ٢ ُِـْٔ ) 

٠ حُـِي , ٝٛ٘خ ٣ظَٜ ُِٔالرْ حُيٍٝ حُٔالرْ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ حُٜٞحء , حٓخ حالًظٔخد ك٤ظْ ػٖ ٣َ١ن حُٔالرْ حُ

حُْٜٔ ك٢ طلي٣ي ٓويحٍ حُظزخىٍ حُلَح١ٍ ر٤ٖ حُـْٔ ٝحُـٞ حُٔل٢٤ رٚ ًُٝي رلٔذ حُوخ٤ٛش حُلَح٣ٍش 

(حُظ٢ طؼخىٍ   CLOُظلي٣ي ػخ٤ُُش حُِٔزْ حُلَح٣ٍش ٢ٛ ٝكيس حٌُِٞ )ُِِٔزْ , ٝطٌٕٞ حُٞكيحص حُٔٔظؼِٔش 

ّٝح١ /  ٘٘ٔ,ٓ) 
ٕ
ٓويحٍ حُؼٍِ حُلَح١ٍ ُزيُش ٗظخث٤ش ٍؿخ٤ُش روطؼظ٤ٖ ,  طؼخىٍ  ٝكيس ًِٞ ك٤غ حٕ ( , 

ط٤ْٜٔ ح١ُِ ٝٓويحٍ ٓٔخكش حالؿِحء ك٠ال ػٖ ر٘ٞػ٤ش حُؤخٕ حُٔٔظؼَٔ  ظليى ٓويحٍ حُؼخ٤ُُش حُلَح٣ٍش٣ٝ

ش ٖٓ حُـْٔ ًخَُحّ ٝحال٣ي١ حُؼخ٣ٍ
(ٔ)

  .(  8ؿيٍٝ )  , 

 (    8خذول )                                                   

 انعبصنيخ انحشاسيخ نجعض اَىاع انًالثظ                                 

 . ٙٔ, ٙ  989ٔ , 7حُؼيى حُٜٔيٍ : ٓل٢ حُؼِح١ٝ , حَُحكش حُلَح٣ٍش ُإلٗٔخٕ , ٓـِش حُٜٔ٘يٕٓٞ , 

ٗٞػ٤ش حُؼَٔ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ , كٖٔ حُطز٤ؼ٢ حٗٚ رخُى٣خى طَطز٢ كخؿش حالٗٔخٕ ُ٘ٞػ٤ش حُٔالرْ ٖٓ هالٍ      

ؼ٤ُِش حٌُز٤َس ٝال٤ٓٔخ حُٔالرْ حُـٜي حُؼ٢ِ٠ حُٔزٌٍٝ ك٢ حُؼَٔ , طوَ حُلخؿش ح٠ُ حُٔالرْ ًحص حُوٞس حُ

كـِ حُطخهش حٌُز٤َس حُٔظُٞيس ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حال٤٠٣ش  ٜٗخ طؼَهَ كًَش حُ٘وٚ , ك٠ال  ػٖحُٜٞك٤ش  ٌُٞ

 رٔزذ حُؼَٔ ٝحُـٜي حُٔزٌٍٝ . 

وِن حطِحٕ ُ ٓ٘ٚ ُِظ٤ٌق ٓغ ظَٝف حُطوْ ٠ق حٕ حٓظؼٔخٍ حالٗٔخٕ ُِٔالرْ طؼي ٓلخُٝشٓٔخ ٓزن ٣ظّ      

حُظ٢ ٣٘٘يٛخ , ٌُح كخٕ حُظَٝف حُٔ٘خه٤ش ُِٔ٘طوش حُظ٢ ٣ؼ٤ٖ كَح١ٍ ك٢ ؿٔٔٚ ٍُِٞٛٞ َُِحكش حُطز٤ؼ٤ش 

                                                             
(ٔ)

ػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , حػَ حُٔ٘خم ك٢ طوط٢٤ حُٔ٘خ١ن حُؼَٔح٤ٗش ٝط٤ْٜٔ حُٞكيس ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ حُؼَحم ,  

 .9ٕٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 

 عبصنيخ انحشاسيخ ) كهى (ان   ضي ا  ان

  ٗ,ٓ – ٖ,ٓ           قًيص َصف كى وعشوال خفيف   

 ٘,ٓ               ًيص َصف كى وعشوال صيفيق  

 ٓ,ٔ               ثذنخ سخبنيخ ثقطعتيٍ   

        ٘,ٔ               ذنخ سخبنيخ ثثالث قطع ث  

      ٘,ٕ – ٕ            سخبنيخ ثثالث قطع يع يعطف ذنخ ث  

 ٘,ٔ               هجظ َغبئي شتبئي ي  
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ك٤ٜخ حالٗٔخٕ , ٝالهظالف حُلَحٍس حُٔظُٞيس  ًحط٤خ ك٢ حُـْٔ  ألٗوخٙ ػخ٤ِٖٓ ٝؿ٤َ ػخ٤ِٖٓ ٢ٛ حُظ٢ طليى 

زخّ ح١ٌُ ِٟٝغ كيٝى حه٤ٔ٤ِش ىه٤وش ُ٘ٞع حُ َُؿْ ٖٓ ٛؼٞرشرخ ٗٞػ٤ش ًٝؼخكش ُٕٝٞ حُٔالرْ حُظ٢ ٣َطي٣ٜخ ,

زخّ ِلٔذ حُلخؿش ُ٘ٞع حُرحُؼخُْ ح٠ُ ٓزؼش حهخ٤ُْ   ( Sipleهْٔ )  ٣لظخؽ ح٤ُٚ حالٗٔخٕ , كوي
(ٔ)

 . 

  ( انًُبطق انًذاسيخ انشطجخ وانغبثبد ) دَ  يٍ انًالثظاال طقخ انحذيُ -ٔ

 – ٍٕٓ ىٍؿش حُلَحٍس ح١َُٜ٘ س ر٤ٖ)٣ظَحٝف ك٤ٜخ  ٓؼيَ ٓ٘طوش حُِزخّ حُي٤ٗخ طِي حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ؼّ ٔط      

ٔخ حًح حٗول٠ض ىٍؿش حُلَحٍس حهَ ٖٓ ٣٘ؼَ رخُزَى ك٤ّْ ( , ٝك٢ طِي حُٔ٘خ١ن كخٕ حَُؿَ حُؼخ١ٍ ح١ٌُ  ٖٓ

ُّٔ  ٗٚ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ىٕٝ كَحى  كؤٖٓ ٕ ٝهٞف حالٗٔخ  كخٍ  ّْ ( , ٝك٢ ٖٓ)  ٓ٘ول٠ش  َ ىٍؿخص كَحٍس طل

ٝٓٔخ ال ٗي ك٤ٚ حٕ  ّْ ( . ٕ٘حًح ًخٕ ٓخ٤ٗخ كخٗٚ ٣ظلَٔ كَحٍس طظي٠ٗ ح٠ُ )  ٤ّْٖ ( , ك٢ ك ٠ٕ9 ) كظّ 

ٍ  طٔخٓخ ظ٤ٌُُّ حالٗٔخٕ لٚ ٓغ حُز٤جش حُظ٢ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ ٣ٔظط٤غ طلَٔ كَحٍس حهَ ٖٓ حالٍهخّ حُظ٢ ًًَص ٝٛٞ ػخ

ٝحُِزخّ  .ِػّيسىٍؿخص ىٍؿخص حُلَحٍس ٣ٌٖٔ حٕ ط٘ولٞ , ٝحًح ٓخ ؿط٠ حالٗٔخٕ ؿٔٔٚ رـطخء ر٢٤ٔ كخٕ 

 ل٤ق حٝ ٓخىس ٓ٘خرٜشحُٔوظَف ٛٞ ؿطخء هط٢٘ ه
(ٕ)

 .  

 انحبسح اندبفخ انصحبسي  يُطقخ  -2

الٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ػخ٤ُش , ٌُح كخٕ ّْ ( ٤ًٔٝش ح ٖٖطٌٕٞ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش حًؼَ ٖٓ )      

حُ٘ي٣يس , ٣ٝـذ حٕ طٌٕٞ ٤لش حُٔالرْ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن طظٔؼَ ك٢ كٔخ٣ش حُـْٔ ٖٓ حٗؼش حُْ٘ٔ ٝظ

٣ٔٔق رخُظؼَم ٜٗخٍح ٣ٝوّٞ رللع حُلَحٍس ػ٘ي رَٝىس حُـٞ ك٢ ح٤َُِ ٖٓ هالٍ  حُٔالرْ ٖٓ حُ٘ٞع ح١ٌُ

حُوٞس حُؼ٤ُِش حُؼخ٤ُش ُِٔالرْ , ٢ٛٝ ٓ٘طوش ه٤ِِش حالٓطخٍ , ٌُُي ٣ل٠َ حٍطيحء حُٔالرْ حُز٠٤خء ؿ٤َ 

حُيحً٘ش ٢ً ال طٔظٚ ًَ حالٗؼخع حُٔخه٢ ػ٤ِٚ 
(ٖ)

 . 

  ) انًُبطق شجه انًذاسيخ ( يُطقخ انطجقخ انىاحذح يٍ انًالثظ -3

ٛٞ  ّْ ( ٝحُؤخٕ حُٔل٠َ حٓظؼٔخُٚ ٕٓ -٣ٔٓظَحٝف ٓظ٢ٓٞ ىٍؿش حُلَحٍس ك٢ ٌٛٙ ٓ٘طوش ر٤ٖ )      

٤ش هل٤لش , ٝك٢ حالؿِحء ح١َُزش ٖٓ ٌٛٙ حُٔ٘طوش ٣ـذ خىس ٓ٘خرٜش , ٓغ ٓالرْ ىحه٤ِش هط٘حُٜٞف حٝ ٓ

٣ـذ حالهالٍ ٖٓ حُلَحٍس حُلخهيس ٍه٤ن ٝحم ٖٓ حُٔطَ , ٝ حُٔطَ , ًُٝي رخٓظؼٔخٍ ٓؼطقحُٞهخ٣ش ٖٓ 

رخُلَٔ ٝطو٣ِٖ حُلَحٍس 
(ٗ)

. 

 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٞؿ٤ِ ك٢    .ٙٓٔحُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙػ 
(ٕ)

 .ٙٓٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ , ٙ   
(ٖ)

٢ِِّ حُولخف ٝػؼزخٕ ًخظْ ه٤٠َ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .8٘ػزي ػ 
(ٗ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٞؿ٤ِ ك٢ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .7ٓٔػ 
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 ) يُبطق راد انشتبء انًعتذل انجشودح (يُطقخ انطجقتيٍ يٍ انًالثظ  -ٗ

ٍس ر٤ٖ ) ٛلَ ٝك٤ٜخ ٣ظَحٝف حُٔؼيٍ ح١َُٜ٘ ُيٍؿخص حُلَح ٢ٛٝ حُٔ٘طوش ًحص حُ٘ظخء حُٔؼظيٍ حُزَٝىس     

ّْ ( ٣ٝظٞهق ٗٞع حُٔالرْ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش ػ٠ِ كخُش حُ٘٘خ١ حُظ٢ ٣زٌُٜخ حالٗٔخٕ , ٌُٖٝ ٓغ ٌٛح  ٓٔ –

٣ـذ حٕ طل٢ٔ حُٔالرْ حُـْٔ ٖٓ كويحٕ حُلَحٍس رخُظ٤َٛٞ 
(ٔ)

. 

 طجقبد يٍ انًالثظ ) يُبطق راد انشتبء انجبسد (انثالث يُطقخ  -٘

ّْ (  ٓٔ-يٍؿخص حُلَحٍس ر٤ٖ ) ٛلَ ح٠ُ ُطظ٤ِٔ ٌٛٙ حُٔ٘طوش ر٘ظخء رخٍى ٣ظَحٝف حُٔؼيٍ ح١َُٜ٘      

 ك٣ِ٤ي ٣ٖٝٓلظخؽ حالٗٔخٕ ح٠ُ حٍطيحء ػالع ١زوخص ٖٓ حُٔالرْ ٢ٌُ طظٌَ٘ ١زوظخٕ ٖٓ حُٜٞحء حُٔؼٍِٝ 

 مَُّ ؼ  حُظ  
(ٕ)

.  

  يُبطق انشتبء شجه انقطجي (طجقبد يٍ انًالثظ او انحذ االقص  ) انسثع يُطقخ أ -6

 ٓٔ-يٍ حَُٜ٘ ك٢ كَٜ حُ٘ظخء  ر٤ٖ)ك٤غ ٣ظَحٝف حُٔؼ ٍؿخص حُلَحٍس ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔ٘خ١نط٘ولٞ ى     

( ٝال ٣ٌٖٔ حػظٔخى ٗظخّ ٝحكي ٖٓ حُٔالرْ رل٤غ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ػ٘ٚ حٗٚ حك٠َ ٖٓ ؿ٤َٙ , كٔالرْ  ٕٓ -ح٠ُ 

ػ٘ي  حال حٜٗخ ٌِٓلش ٝحُزٔخ١شحال٤ٌٓٔٞ حُٔئُلش ٖٓ حُلَٝ هي طٌٕٞ حك٠َ ٖٓ ؿ٤َٛخ ٖٓ ؿٜش حُُٕٞ ٝحُلخثيس 

ر٘٘خ١ ٝكًَش ال طٞكَٛخ  َٔحٕ حُٔالرْ حُظ٢ طٞكَ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُزَى إلٗٔخٕ ٣ؼٝ ِي حُٔ٘خ١ن ,ٌٓخٕ ؿ٤َ ط

حُزَٝىس ًٌٜٙ حُٔ٘خهخص  سػ٘ي حُظٞهق ػٖ حُؼَٔ ك٢ حٝهخص حَُحكش ك٢ ٓ٘خهخص ٗي٣ي ٗلٔٚ خُٔٔظٟٞر ُٚ
(ٖ)

 . 

 انشتبء انقطجي خيُطق -7

س ٛز١ٞ ىٍؿخص حُلَحٍس ُٔٔظٟٞ ال ٣ٌٖٔ ُِٔالرْ ٝكيٛخ حٕ ٣ٝٔٞىٙ حُ٘ظخء حُوطز٢ ٝطظَٜ ك٤ٚ ٗيّ      

ق ٤ُّؼٞ حُظٌُإلٗٔخٕ , ٝػ٘ي حالٗظوخٍ ٝحُؼ٤ٖ ك٢ ر٤جخص ؿي٣يس الري ٖٓ كٍٜٞ رطٌٔذ حُيفء ٝحَُحكش 

ُٜخ , رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٝحُؼ٤ٖ حُـي٣ي ٝحٍطيحء حُٔالرْ حُٔ٘خٓزش ح٠٣خ  ٝحُظؤهِْ
(ٗ)

. 

حُظٞحُٕ  ٗٞػ٤ش حُٔالرْ حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ كلع( الهظ٤خٍ  Sipleك٢ ٟٞء حُٔئَٗحص حُظ٢ ٟٝؼٜخ )      

خٕ , ٣ٌٖٔ ٟٝغ ط٤ٜ٘ق ُٔ٘طوش حُيٍحٓش ٝكوخ الهظالف حُٔؼيالص ح٣َُٜ٘ش ُيٍؿخص حُلَح١ٍ ُـْٔ حالٗٔ

حُلَحٍس حُل٤ِٜش , كوالٍ كَٜ ح٤ُٜق طَطلغ ىٍؿخص حُلَحٍس ك٢ ٓ٘طوش حُيٍحٓش , حً طَٜ حُٔؼيالص 

 ّْ ( ٣َحكوٜخ حٗؼخع ٢ٔٔٗ ٗي٣ي , ٓٔخ ؿؼِٜخ طوغ ٟٖٔ حُٔ٘طوش حُلخٍس حُـخكش ٖ٘ح٣َُٜ٘ش ح٠ُ حًؼَ ٖٓ ) 

                                                             
(ٔ)

 .8ٜٓٔٓي١ كٔي كَكخٕ حُي٢ٔ٤ُ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

 . ٣ٔ7ٗٞٓق ٓلٔي ١ًَُ , ٓ٘خم ٤ُز٤خ ) ىٍحٓش ططز٤و٤ش ألٗٔخ١ حُٔ٘خم حُل٤ُٔٞٞؿ٢( , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٖ)

٢ِِّ كٖٔ ّٓٞ , حُٞؿ٤ِ ك٢ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .8ٓٔػ 
(ٗ)

٢ِِّ حُولخف ٝػؼزخٕ ًخظْ ه٤٠َ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . 9٘ػزي ػ 
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َ حٕ طٌٕٞ حُٔالرْ ك٤ٜخ ٖٓ ظل٠ّ ٣ش حُـْٔ ٖٓ حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ ك, حً ٣ظطِذ حٍطيحء حُٔالرْ ك٤ٜخ ُلٔخ

حُ٘ٞع حُط٣َٞ حُل٠لخٝ ٝحالُٞحٕ حُلخطلش حُظ٢ طؼٌْ حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ , حٓخ كَٜ حُ٘ظخء كظ٘ولٞ 

حُٔالرْ , ٌُح ٣ل٠َ  يس ّْٖٓ ( ٓٔخ ؿؼِٜخ طوغ ٟٖٔ ٓ٘طوش حُطزوش حُٞحك ٕٖٓٓ )ىٍؿخص حُلَحٍس ح٠ُ حهَ 

حُٔالرْ حُٜٔ٘ٞػش ٖٓ حُٜٞف ٓغ ٓالرْ هط٤٘ش هل٤لش , ٝهالٍ حُلٍٜٞ حالٗظوخ٤ُش كخٕ ٓؼيالص  حٓظؼٔخٍ

ٓالرْ حُٔ٘طوش  ( رو٤َِ ٓٔخ ٣ؼط٢ حُل٣َش الٓظؼٔخٍّْ  ٕٓىٍؿخص حُلَحٍس طٌٕٞ حهلٞ حٝ حػ٠ِ ٖٓ )

          ٤ٚ كخُش حُـٞ .   لٔذ ٓخ طوظ٠رحُلخٍس حٝ ٓ٘طوش حُوطؼش حُٞحكيس ٖٓ حُٔالرْ ٝ

 انتًثيم انغزائي  -ج

حُـٌحث٤ش ػ٠ِ حٜٗخ حُظـ٤َحص حُظ٢ طليع ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ   Metabolism طؼَف ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢     

 حٕ حُطخهش حٝ حُلَحٍس ٝك٢ حُٞحهغىحهَ حُوال٣خ ُظؼط٤٘خ  طظؤًٔيرؼي حٓظٜخٜٛخ ٖٓ حُو٘خس ح٤ٔ٠ُٜش ح٠ُ حٕ 

هش ُِللخظ ػ٠ِ ك٤خطٜخ ٣ٝظْ ٌٛح ىحهَ حُوال٣خ رؼ٤ِٔخص حًٔيس ىحثٔخ ح٠ُ ٓخىس ُز٘خثٜخ ١ٝخطلظخؽ ه٤ِش ك٤ش  ًَ

ىحه٤ِش طَطز٢ رؼ٤ِٔش حُظ٘لْ ٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔش طظْ رٔٔخػيس ح٣ِٗٔخص هخٛش 
(ٔ)

كخُظٔؼ٤َ رؼزخٍس حهَٟ  حٝ , 

ػ٠ِ طل٣َٞ حُٔخىس ٖٓ  َٔ, ٝطؼ ٛٞ طِي حُظلخػالص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُظ٢ طـ١َ ىحهَ هال٣خ حٌُخثٖ حُل٢  حُـٌحث٢ 

٣ُخىس حُطخهش ىحهَ حُـْٔ هَ ٝط٘ظؾ حُطخهش , ٌُح كؤٕ حٍطلخع ٓٔظٟٞ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ٣ٞى١ ح٠ُ ٌَٗ ح٠ُ آ

  ْ ح٣ـخر٤خ ك٢ حُـٞ حُزخٍى ك٤غ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ حُـْٔ ك٢ طؼ٣ٞٞ حُطخهش حُظ٢ كويٛخ  طؤػ٤َٛخ٣ٌٕٞ  ٖٝٓ ػ

حُـٞ حُلخٍ ك٤غ ٣ؼـِ حُـْٔ ٖٓ  ِٓز٤خ هالٍ  حُظؤػ٤َٕ ٣ٌٞ خص حُلَٔ ٝحُظ٤َٛٞ ٝحالٗؼخع ك٢ ك٤ٖرؼ٤ِٔ

ٝحالكٔخّ رؼيّ حُظوِٚ ٖٓ حُطخهش حُِحثيس رخُؼ٤ِٔخص حُٔخروش ٓٔخ ٣ٔزذ ُٚ حُ٘ؼٍٞ رخ٤٠ُن ٝحالِٗػخؽ 

حَُحكش 
(ٕ)

. 

٣ظؤػَ ٓٔظٟٞ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ىحهَ ؿْٔ حالٗٔخٕ رؼٞحَٓ ر٤ج٤ش ًيٍؿش حُلَحٍس ٝػٞحَٓ ر٤ُٞٞؿ٤ش ,      

ًخُـْ٘ ٝحُؼَٔ ٝحُلخُش حُٜل٤ش حٟخكش ح٠ُ كؼخ٤ُخص حُـْٔ , حً ٣َطز٢ ٓٔظٞحٙ رؼالهش ػ٤ٌٔش ٓغ ىٍؿش 

ػ٘ي حٍطلخع ىٍؿخص * ك٢ حُـٞ حُزخٍى ٣ٝوَ رٟٞٞف  METS(  ٙ – ٘, ك٤غ ٣ِىحى رٔؼيٍ ) حُلَحٍس 

 ٟ حُ٘ٔخء ٓٔخ ٛٞ ُيٟ حَُؿخٍ حُلَحٍس , حٓخ حُؼٞحَٓ حُز٤ُٞٞؿ٤ش كوي ٝؿي حٕ ٓٔظٟٞ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ٣وَ ُي

الهظالف ر٤ٖ كِٔـش حُـ٤ٖٔ٘ , ٝك٢ حٌُزخٍ حهَ ٖٓ حُٜـخٍ رٔزذ ػ٤ِٔش حُ٘ٔٞ , حٓخ رخُ٘ٔزش ح٠ُ حُلخُش ُ

ك٢ رؼٞ حُلخالص ح٤َُٟٔش ًخٟطَحد حُـيس حُيٍه٤ش حُٜل٤ش كخٕ ٓٔظٞحٙ ػ٘ي حُلَى ٣َطلغ حٝ ٣٘ولٞ 

                                                             
 *MET  ٕٝكيس ُو٤خّ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ , ٝحMET  ُْ ٝحكي ٣ٌل٢ َُكغ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ ىٍؿش ٓج٣ٞش ٝحكيس ٓخ

 ٤ًِٞ ٓؼَس . ٓ٘ٝحكي ٣ٔخ١ٝ   ٣METلَٜ حُلويحٕ حُلَح١ٍ ٖٓ حُـْٔ , ٝحٕ 
(ٔ)

٢ِِّ ؿخى هللا , حُٜلش حُؼخٓش , ىحٍ حُٔؼخٍف , َٜٓ ,     .ٓٓٔ, ٙ 98٘ٔك١ُٞ ػ 
(ٕ)

رلغ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حالٗظَٗض  , ٣ٞٓق ٓلٔي ١ًَُ , ٓلّٜٞ حَُحكش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ُإلٗٔخٕ ١َٝم ه٤خٜٓخ , حُٔٞهغ    
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ٙٔ 

كش إلٗـخُٛخ , ٝحٍطلخػٚ رٌَ٘ ٣ظ٘خٓذ ٝحُلؼخ٤ُخص حُـ٤ٔٔش ُِظؼ٣ٞٞ ػٖ حُطخهش حَُٜٔٝٝحَٓحٝ حُل٠ٔ 

 ٖٓ حُظَٝف حُٔ٘خه٤شحُٞحٟق ك٢ طزخ٣ٖ حُ٘ؼٍٞ رخَُحكش حٝ ح٤٠ُن  حالهظالف ُٚ طؤػ٤َٙ , ٝحٕ ٌٛح
(ٔ)

. 

 انعًش واندُظ  -د

حُؼَٔ ُٚ ىٍٝ ك٢ ػ٤ِٔش طلي٣ي ٗطخم حَُحكش حُٔؼخ٤ُش حً طٌٕٞ حُليٝى ػ٘ي حُٜـخٍ حػ٠ِ ٖٓ حُليٝى      

ػ٘ي حٌُزخٍ رٔزذ حالهظالكخص ك٢ ٓٔظٟٞ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ٝحهظالف ٗٔزش حُٔٔخكش حُٔطل٤ش ُِـْٔ ح٠ُ 

كخألٗوخٙ ُٝٗٚ  ٓٔخكظٚ حُٔطل٤ش ٤ُْٝ ػ٠ِ ػ٠ِ  لويحٕ حُلَح١ٍ ٖٓ حُـْٔ ٣ؼظٔيٝرٔخ حٕ حُكـٔٚ , 

ٗٔزش ح٠ُ حُ٘زخد ح٣ٌُٖ ْٛ ىٕٝ  ْ ػٖ حٍرؼ٤ٖ ػخٓخ ٣لظخؿٕٞ ح٠ُ ىٍؿش كَحٍس حػ٠ِ ح٣ٌُٖ ط٣ِي حػٔخٍٛ

حػ٠ِ ٓ٘ٚ ػ٘ي حٌُزخٍ , ٝرٌُي ٣زيح      ٝػ٠ِ ٌٛح حالٓخّ ٣ٌٕٞ حُلويحٕ حُلَح١ٍ ػ٘ي حُٜـخٍ ػخٓخ حالٍرؼ٤ٖ

 هزَ حُٜـخٍ   حُ٘ؼٍٞ رخُلَ ػ٘ي حٌُزخٍ

٣وٚ حُـ٤ٖٔ٘ كخُلٞحٍم حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش كخَٟس ح٠٣خ حً طٌٕٞ ٗٔزش حُ٘لّٞ ك٢ ؿْٔ حالٗؼ٠  حٓخ ك٤ٔخ     

% ( ػٖ ٗٔزظٜخ ك٢ حًٌٍُٞ ٌُٜٝح َٟٗ حٕ حالٗخع  ُٜٖ حُوخر٤ِش ػ٠ِ طلَٔ حُـٞ حُزخٍى  ٓٔحًؼَ رٔخ ٣وخٍد )

َ ك٢ % (  ٖٓ ُٕٝ ؿْٔ حالٗؼ٠ ك٢ ك٤ٖ طٌ٘ ٕ٘ – ٕٕحًؼَ ٖٓ حًٌٍُٞ ك٤غ طٌَ٘ ٗٔزش حُيٕٛٞ ) 

حٕ ٓؼيٍ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ك٢ حالٗخع حهَ رٔخ ٣وخٍد ْٔ . ٝ% ( ٖٓ ٗٔزش ُٕٝ حُـ ٘ٔحًٌٍُٞ ٓخ ٣وخٍد )

 % ( ػ٘ي حًٌٍُٞ ٓٔ – ٙ)
(ٕ)

ك٢ ػ٤ِٔش حُظٞحُٕ حُلَح١ٍ ر٤ٖ حُـْٔ  , ك٤غ طئػَ ٌٛٙ حُلٞحٍم حُلِٔـ٤ش 

 ٝحُز٤جش ٌُال حُـ٤ٖٔ٘ كظٔزذ حهظالف حُ٘ؼٍٞ رخَُحكش حٝ ح٤٠ُن ٖٓ حُظَٝف حُٔ٘خه٤ش . 

 انحبنخ انصحيخ  – هـ

حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ حٝ ط٘ولٞ ك٢ رؼٞ حُلخالص ح٤َُٟٔش حٜٛٔخ حٟطَحرخص حُـيس حُيٍه٤ش  ٓويحٍطَطلغ      

ح٠ُ ٣ُخىس ك٢ ػ٤ِٔش ًُي حُ َٛٓٞٗخطٜخ , ٣ُٝخىس حكَحُ ٌٛٙ حَُٜٓٞٗخص ٣ٞى١ حُظ٢ هي طؼَٔ ػ٠ِ طلل٤ِ حكَ

حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ حالَٓ ح١ٌُ ٣٘ؼٌْ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُطخهش حُٔظُٞيس ك٢ حُـْٔ , ٝٓويحٍ حُٔٞحُٗش حُلَح٣ٍش 

 حَُٔطزطش رٜخ
(ٖ)

 طِحٕ حُلَح١ٍ ) حَُحكش (.        ٍُِٞٛٞ ح٠ُ كخُش حال,  

رؤَٓحٝ حُزَى ٝحالٗلِِٞٗح ح٠ُ ٣ُخىس حٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس ىحهَ حُـْٔ , ٓٔخ ٣ظطِذ  ١ حالٛخرشطٞى  ٝ     

ٝ ػ٠ِ حُ٘وٚ ػالٓخص ح٤٠ُن حُظوِٚ ٜٓ٘خ ػٖ ٣َ١ن ػ٤ِٔخص حُلَٔ ٝحُظ٤َٛٞ ٝحالٗؼخع , ٝحال ك٤زي

                                                             
(ٔ)

  .ٜٓٔٔٓيٍ ٓخرن , ٙ ٜٓي١ كٔي كَكخٕ حُي٢ٔ٤ُ ,  
(ٕ)

 . ٖٓٔ, ٙ  989ٔػٔخٍ ػزي حَُكٖٔ هزغ , حُطذ ح٣َُخ٢ٟ , ىحٍ حٌُظذ ُِطزخػش , ؿخٓؼش حَُٔٞٛ ,  
(ٖ)

 .١ٕ9خُذ ك٤ٖٔ ُح٣َ  حَُٓخك٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
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ٕٙ 

ٚ حٌُٔخىحص حُزخٍىس ػ٘ي حالٛخرش رؤَٓحٝ حُل٠ٔ حال ٤ِٓٝش ُظو٤ِ , ٝٓخ حٓظؼٔخٍٝحُوِن ٝػيّ حَُحكش 

حُـْٔ ٖٓ حُلَحٍس حُِحثيس حُٔظُٞيس ريحهِٚ 
(ٔ)

. 

 ) انُشبط ( فعبنيخ اندغى  – و

ٓؼيٍ حُظلخػَ  ؼيّ ٣ٚ حالٗٔخٕ , ٣ُٝ حٝ حُ٘٘خ١ ح١ٌُ ٣ئى  َ ظَٝف حَُحكش حُلَح٣ٍش رٔٔظٟٞ حُلؼخ٤ُش طظؤػّ      

ٗ    حُل١ٞ٤ كؤٕ   رؼَٔ ٓخ   وّٞٗ ؼ٘يٓخ ك  , ر٤ٖ حُؼ٠الص خ٤ُش ٝحٗظخؽ حُلَحٍس ُٔٔظٟٞ حُلؼّ   َحك٢ حُـْٔ ٓئ

ٌٛٙ حُلَحٍس حُلخث٠ش رخهظالف  ٝطوظِق,  % ( ٢ٛ كَحٍس كخث٠ش8ٓ% ( ٖٓ حُطخهش ٣٘ظلغ رٚ ٝ )ٕٓ) 

ٗ٘خ١ حالٗٔخٕ ٣ٝؼظٔيٓؼيٍ حُظلخػَ حُل١ٞ٤ 
(ٕ)

 يس ك٢ ح٣ََُٔ طؼخىٍ حُطخهش حُٔظُٞ  كل٢ كخُش حَُحكش  , 

 ( ػ٘ي حُلًَش ك٢ ػَٔ هل٤ق , ك٢ ك٤ٖ% ٓ٘طو٣َزخ ٓؼيٍ حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ ٣ِٝىحى ٌٛح حُٔؼيٍ ٗلٞ )

 ٝحُٔؼٍٞ ٝكَٔ حالػوخٍ شحٟؼخف ػ٘ي حُؼَٔ رخُٔـَك ٤ش٣ظ٠خػق ك٢ حُ٘٘خ١ حُٔل١َ كوي ٣َٜ ح٠ُ ػٔخٗ
(ٖ)

 

حُ٘ؼٍٞ  ٔزذ ُٚح١ٝؤ ٖٓ حُيٍؿخص حُظ٢ طخ٤٠ُن ك٢ حُـٞ حُلخٍ ريٍؿخص ر ٌٝٛح ٣ـؼَ حُ٘وٚ ٣٘ؼَ ,

حُؼَم ٣ظٜزذ ٖٓ حالٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رخألػٔخٍ ك٢ كخُش حَُحكش ,حٓخ ك٢ حُـٞ حُزخٍى ك٘الكع ٗلٔٚ 

ٖٓ طو٤ِٚ حُـْٔ ٖٓ   حُؼ٤٘لش رٔزذ ػيّ ًلخ٣ش ٝٓخثَ حُلويحٕ حُلَح١ٍ ) حالٗؼخع , حُلَٔ , حُظ٤َٛٞ (

 , ظُٞيسح٤ًُٔٔش حُطخهش  ٣وّٞ رٚ حُلَى هالٍ ٓخػخص حُؼَٔ ٝرٌُي ٣ليى ٗٞع حُؼَٔ ح١ٌُكَحٍطٚ حُِحثيس , 

 .حػ٘خء ه٤خّ حالٗٔخٕ رخُ٘٘خ١خص حُٔوظِلش  ٣ٟٞق ٤ًٔش حُطخهش حُٔظُٞيس (9ٍ )ٝحُـيٝ

   تشكيت اندغى -ذ

       ٌ % ٖٓ ُٕٝ حُـْٔ ٘ٗح٠ُ  َٖ٘ حٌُظَ حُؼ٤ِ٠ش ٓخ ٣وخٍد ط٘
(ٗ)

ٝحُؼ٠الص طوّٞ رلَم ٤ًٔش حًزَ ,  

ض ٤ًٔش حُيٖٛ ك٢ حُـْٔ ُحىص ٤ًٔش ٔخ ُحىص حُؼ٠الص ٝهِ  ُِٔلخكظش ػ٠ِ ٓالٓظٜخ ٝهٞطٜخ كٌِ  ٖٓ حُطخهش 

حُطخهش حُٔ٘ظـش
(٘)

ٖٓ ٌٛٙ حُطخهش حٝ حُلَحٍس , ٝٛ٘خ ٣٘ؼَ حالٗٔخٕ  , ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُـْٔ رلخؿش ُِظوِٚ  

( حٝ حٕ حكٔخٓٚ  ؼ٢ِ٠حُؿ٤َ الٗٔخٕ حالػظ٤خى١ ) ٛخكذ حُـْٔ )ٛخكذ حُـْٔ حُؼ٢ِ٠ ( رخَُحكش هزَ ح

َّ رخَُحكش ٣ٌٕٞ ك٢ ىٍؿخص ك  ٖٓ حالٗٔخٕ حالػظ٤خى١ . َحٍس حه

    

                                                             
(ٔ)

رلغ ٍٓ٘ٞ ػ٠ِ حالٗظَٗض , ٣ٞٓق ٓلٔي ١ًَُ , ٓلّٜٞ حَُحكش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ُإلٗٔخٕ ١َٝم ه٤خٜٓخ , حُٔٞهغ ,  
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, ٓؼخ٤٣َ حَُحكش حُٔ٘خه٤ش ُألر٤٘ش ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ ػيى ٖٓ حُٔيٕ ح٤٘ٔ٤ُش , ٓـِش  ػزي حُلن حُي٢٘٤ٓ ٝؿٔخٕ كِز٢ٗٞ 

 .  ٙٓٗ, ٙ  9ٕٓٓ, حُؼيى حُؼخ٢ٗ , ُٔ٘ش  ٕ٘ؿخٓؼش ىٓ٘ن ُِؼِّٞ حُٜ٘ي٤ٓش , حُٔـِي 
(ٖ)

,  988ٔه٠َ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ ٝٓلٔي ٣ٞٓق حُٔوظخٍ , حُٜلش حُؼخٓش ,  ىحٍ حٌُظذ ُِطزخػش , ؿخٓؼش حَُٔٞٛ ,  

 ٙ٘7. 
(ٗ) 

  . 9ٕٔػٔخٍ ػزي حَُكٖٔ هزغ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(٘)

٢ِِّ حكٔي ؿخْٗ , حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . ٔ٘ػ 
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  ( 9خذول )                                                   

 بنيخ حغت َىع انفع  ثيعذل انطبقخ انحشاسيخ انًتىنذح في اندغى                     

          اَتبج

 /انحشاسح

MET 

 بنيخَىع انفع  

 حُّ٘ٞ , حُـِّٞ رٜيٝء , َٓحهزش حُظِل٣ِٕٞ , حالًَ  ٔ

 حُؼَٔ حٌُٔظز٢ حػ٘خء حُـِّٞ ٙ,ٔ

 حُوَحءس 8,ٔ

 حُطزخػش , حٌُالّ  ٗ,ٕ

ٕ,8  ُّٞ  محُظٔ

 ه٤خىس ح٤ُٔخٍس ٖ

 حُطزن , ؿَٔ حُٜلٕٞ  ٕ,ٖ

 ه٢ِ حٓٔ٘ض  8,ٖ

 ط٘ظ٤ق حٍُِٔ٘ ,١ًٞ حُٔالرْ , كَٔ ١لَ ٛـ٤َ ٗ

 ًٍٞد ىٍحؿش , ًَس حُطخثَس  ٗ

 حَُهٚ 8,ٗ

 ػَٔ ك٢ حُلي٣وش  ٙ,٘

 طْ٘ كَى١  ٕ,7

 ًَس حُِٔش  ٗٔ

 حُٜٔخٍػش 7ٔ

 ًْ / ٓخػش ػ٠ِ حٍٝ ٓ٘زٔطشٖح٢ُ٘ٔ  ٗ,ٕ

 ًْ / ٓخػش ػ٠ِ حٍٝ ٓ٘زٔطش٘ح٢ُ٘ٔ  ٕ,ٖ

 ًْ / ٓخػش ٓٔحًَُٞ  7

 ًْ / ٓخػشٕٓحًَُٞ  8ٔ

 

 .ٓ٘, ٙ ٕٓٔٓحكٔي ؿخْٗ , حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ىحٍ ح٤َُٔٔس , ػٔخٕ ,  ٢ّ ِِ حُٜٔيٍ : ػ        
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  وانطىل (انىصٌ شكم اندغى )  -ط

ؿْٔ حالٗٔخٕ ًز٤َس , حًٕ كخُ٘وٚ حُط٣َٞ حُ٘ل٤ق  ٓطق ٔخ ًخٗض ٓٔخكش٣ِىحى حُلويحٕ حُلَح١ٍ ًِّ      

َّ طٌٕٞ  أ  ٕ ٓٔخكش ٓطق ؿُِٔٔٚلَحٍس حًؼَ ٖٓ حُ٘وٚ حُزي٣ٖ حُو٤َٜ , ال٣ٌٕٞ كويحٗٚ  ) حٌَُ٘  ه

 َّ ٓخ ٣ٌٕٞ ( , ٝرٌُي ٣ظؤػَ حُ٘وٚ حُزي٣ٖ  حُيحث١َ حٝ حُو٣َذ ٖٓ حُيحث١َ طٌٕٞ ٓٔخكش ٓطلٚ حه

ٍ ٓٔخكش ٓطق ؿْٔ طوي  ٤ق طٌٕٞ ؿ٤َ ٣َٓلٚ ُٚ , ٝرخُلَحٍس هزَ حُ٘ل٤ق ٝىٍؿخص حُلَحٍس ح٣َُٔلش ُِ٘ل

ش   ّٓ  طو٣َزخ   ( ٓظَ َٓرغ ٕ)  رـ حالٗٔخٕ ػخ
(ٔ)

 .        

 َىع انغزاء -١

يس ُِطخهش ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٞحى ش حٝ ًٔخ ط٠ٔٔ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش حُزخ٤ٗش حٝ حُُٔٞ  ط٠ّْ ػ٘خَٛ حُـٌحء حَُث٤ٔ     

ٓٞحى ٓٔخػيس حهَٟ ٣لظخؿٜخ  ش ٝحُٔٞحى حُي٤٘ٛش , ك٠ال  ػ٢ٖٛ حُٔٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش ٝ حُٔٞحى حُزَٝط٤٘٤

حُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٝحُٔؼخىٕ ٝحُٔخء ٝحالٓالف  ٢ٛ ٞحى حألٓخّحُـْٔ ك٢ ط٘ظ٤ْ حٓظلخىطٚ ٖٓ حُٔ
(ٕ)

. 

َّ  ٣ؼظٔي حٗظخؽو      ٗٞع ٖٓ حٗٞحع  حُطخهش ىحهَ ؿْٔ حالٗٔخٕ ػ٠ِ ٗٞع حُطؼخّ ح١ٌُ ٣ظ٘خُٝٚ حُلَى ًٝ

حُـْٔ ٓٞحء ك٢ حالٗ٘طش حُـٔي٣ش  خٖٓ حُٔؼَحص حُلَح٣ٍش حُٔ٘ظـش حُظ٢ ٣ٔظلخى ٜٓ٘ ٓويحٍ ٓؼ٤ُٖٚ حُطؼخّ 

ّْ خ٤ُخص حُل٣ٞ٤ش حُلؼّ  أّ ٝػٖ ٣َ١ن ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ طظلٍَ ٌٛٙ حُطخهش , كخُـَحّ ىحهَ حُـْٔ ,  حُظ٢ طظ

 9ي حُـَحّ حُٞحكي ٖٓ حُيٕٛٞ ٣ُٞ   ٓؼَحص كَح٣ٍش ك٢ ك٤ٖ ٗي ٝحُزَٝط٤ٖ ٣ُٞ   حٌَُر٤ٛٞيٍحصحُٞحكي ٖٓ 

 ٓؼَحص كَح٣ٍش
(ٖ)

ـْ٘ حُحٕ كخؿش حُـْٔ ُِطخهش طوظِق رلٔذ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ ٢ٛ حُؼَٔ ٝٝ,  

 ( .ٓٔٝحُُٕٞ ٝحُطٍٞ ؿيٍٝ )

ىحهَ ؿْٔ حالٗٔخٕ ػ٘ي ط٘خٍٝ ٓٞحى ؿٌحث٤ش ًحص ٓؼَحص كَح٣ٍش ػخ٤ُش , ٌٝٛح يس طَطلغ حُطخهش حُٔظُٞ       

ْ  ٚ ٖٓ ٌٛٙ حُطخهش حُِحثيس , ٝحال كؤٕ حذ ٓ٘ٚ حٕ ٣ظوِّ حالَٓ ٣ظطِ   ٣٘ؼَ  الطِحٕ حُلَح١ٍ ُٖ ٣ظلون ٖٝٓ ػ

خ حكشحالٗٔخٕ رخ٤٠ُن ٝػيّ حَُ ّٔ ك٢ حال٣خّ حُظ٢ طَطلغ ك٤ٜخ ىٍؿخص حُلَحٍس , ٌُٜٝح ٣ٜ٘ق رظ٘خٍٝ  ٝال٤ٓ

٢ٌُٝ ٣لخكع حالٗٔخٕ ػ٠ِ ٗ٘خ١ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش حُظ٢ طَطلغ ك٤ٜخ حُٔٞحى حُي٤٘ٛش ٗظخء  ٝحالهالٍ ٜٓ٘خ ٤ٛلخ , 

ٜي حُزي٢ٗ ٝحطِحٕ كَحٍس ؿٔٔٚ ٓغ حُز٤جش حُٔل٤طش كٜٞ ٣لظخؽ ح٠ُ ٤ًٔش ٖٓ حُطؼخّ ط٘ظؾ ١خهش ط٘خٓذ حُـ

  ط٘خٓذ ػَٔٙ ٝؿ٘ٔٚ.  ٗلٔٚ خُٞهض١ٌَ ح١ٌُ ٣زٌُٚ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝرٝحُل

 

                                                             
(ٔ)

خٕ كِز٢ٗٞ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ ي ؿخُذ ٝؿ ّٔ  .ٙٓٗػزي حُلن ٓل
(ٕ)

 .ٗٙٔػزي حُؼ٣ِِ ٣َ١ق َٗف , حُز٤جش ٝٛلش حالٗٔخٕ ك٢ حُــَحك٤خ حُطز٤ش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٖ)

ي ٣ٞٓق حُٔوظخٍ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ  .٘٘ه٠َ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ ٝٓل
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 (  11خذول )                                                   

 عه  وفق اندُظ وانعًش وانىصٌ وانطىل خ خغى االَغبٌ يٍ انطبقخ االعبطحبخ           

 عذد انغعشاد انطىل عى انىصٌ كغى انعًش اندُظ      

         ٕ٘ سخبل      

ٗ٘    

ٙ٘ 

ٙ٘ 

ٙ٘ 

ٙ٘ 

ٔ7ٓ 

ٔ7ٓ 

ٔ7ٓ 

ٖٕٓٓ 

ٕ9ٓٓ 

ٕٙٓٓ 

 ٕ٘ َغبء      

ٗ٘  

ٙ٘ 

٘٘ 

٘٘ 

٘٘ 

ٔ٘7       

ٔ٘7 

ٔ٘7 

ٕٖٓٓ 

ٕٔٓٓ 

ٔ8ٓٓ 

 ٖ -ٓٔ اطفبل     

ٗ- ٙ  

7- 9 

ٕٔ 

ٔ8 

ٕ7 

87 

ٔٓ9 

ٖٔ9 

ٕٔٓٓ 

ٔٙٓٓ 

ٕٓٓٓ 

 ٕٔ -ٓٔ اوالد     

ٖٔ- ٔ٘ 

ٔٙ- ٕٓ 

ٖ٘ 

ٗ9 

ٖٙ 

ٔٗٗ 

ٖٔٙ 

ٔ7٘ 

ٕ٘ٓٓ 

ٖٕٓٓ 

ٖ8ٓٓ 

 ٕٔ -ٓٔ ثُبد     

ٖٔ- ٔ٘ 

ٔٙ- ٕٓ 

ٖٙ 

ٗ9 

٘ٗ 

 

ٔٗٗ 

ٔٙٓ 

ٕٔٙ 

ٕٖٓٓ 

ٕ٘ٓٓ 

ٕٗٓٓ 

 

حُ٘ـق, ٍٓخُش  حُـٜخُ حُظ٘ل٢ٔ ك٢ ٓلخكظش رؤَٓحٝحُٜٔيٍ : ٓخَٓ ٛخى١ ًخظْ حُـ٘ؼ٢ٔ , ػالهش هٜخثٚ حُٔ٘خم  

  .ٕٕٔٙ  , ٕٕٓٓ,ؿخٓؼش حٌُٞكش  ح٥ىحد, ٤ًِش  ٓخؿٔظ٤َ
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 في تحذيذ انشاحخ انجششيخ  يش انًغتعًهخ: انًعبي ساثعبً 

حالٗٔخٕ رٍٜٞس ٓزخَٗس حٛظٔخٜٓخ ك٢ ىٍحٓش  طؼيىص حُٔؼخ٤٣َ ٝط٘ٞػض حُظٜخ٤ٗق حُز٣َ٘ش حُظ٢ حٜٗذ       

ٓش ٢ حُٔؼخُـش كٜٔ٘ٔخ ٓخ ٛيف ح٠ُ ىٍحخ ٣َ١وظٚ ٝحِٓٞرٚ كٜٓ٘ الهش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔ٘خم حال حٕ ٌَُٝط٤ٟٞق حُؼ

ح٠ُـ٢ حُٔ٘خه٢ ػ٠ِ حالٗٔخٕ ٝطؤػ٤َٙ ك٢ ٓٔظٟٞ طل٤ٌَٙ ٝحٗظخؿ٤ظٚ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛيف ح٠ُ طوي٣َ ه٤ٔش حُؼ٘خَٛ 

ٓخ ط٘خٍٝ رخُيٍحٓش حُؼالهش ر٤ٖ حُٔ٘خم ٝٛلش حالٗٔخٕ  أ٠٣خحُٔ٘خه٤ش ٝطؤػ٤َٛخ ك٢ ٍحكش حالٗٔخٕ ٜٝٓ٘خ 

ٝحٗظ٘خٍ حالَٓحٝ
(ٔ)

. 

ٛخىهخ ٟٝٝؼْٜ ك٢ ظَٝف ٓ٘خه٤ش ٓظزخ٣٘ش ٝطل٤َِ  ـظٔغ طٔؼ٤ال  َ حُٔ٘خص طٔؼّ ٤  ٕ ػ  ٝهي حهظخٍ حُزخكؼٞ     

ٖ ك٢ طِي حُظـخٍد طـ٤٤َ حًؼَ ٖٓ ػَٜ٘ ٓ ُ٘ؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُحكش ٝهي حٓظؼَٔحٓظـخرظْٜ ُظٔؼَ ٓو٤خٓخ 

ػَٜ٘ ٓ٘خه٢ ٝحكي ال ٣ٌل٢ ُٞٛق ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُحكش , حً ٣٘ظَى  حُؼ٘خَٛ حُٔ٘خه٤ش حً حٕ حٓظؼٔخٍ

حُ٘ؼٍٞ ٓـٔٞػش ٖٓ ػ٘خَٛ حُٔ٘خم ًخُلَحٍس ٝح١َُٞرش ٝح٣َُخف ٝح٠ُـ٢ حُـ١ٞ  ك٢ طلي٣ي ٌٛح

حٜٛٔخ ى٤َُ حُلَحٍس ٝح١َُٞرش , ٝى٤َُ طز٣َي  ِػي س ٓؼخ٤٣َ ٢ٔٔ٘ , ٝهي حكَُص ٌٛٙ حُظـخٍدٝحالٗؼخع حُ

, ٓؼيٍ حالٛٞحص حُٔلٍٜٞ ػ٤ِٜخ  , ٝحُٔو٤خّ حُ٘ل٢ٔ ح١ٌُ ٣ؼظٔي َسحُٔئػ  ح٣َُخف , ٝٓو٤خّ حُلَحٍس 

 ٝىح٣ٌَحّ ٓؼ٤خٍ حَُحكش ُظ٤َؿ٘ؾ , ٝحٌَُ٘ حُز٤خ٢ٗ ُِٔ٘خم حُز٤ج٢ ال٤ٌُٝخ١
(ٕ)

ٖٓ ٌٛٙ  خ  هٔٔ , ٝٓٞف ٗؼظٔي 

  -ًٝخالط٢ :  حُٔؼخ٤٣َ ك٢ ٌٛح حُزلغ ,

  Temperature – Humidily Index(  THIانشطىثخ ) –دنيم انحشاسح  -ٔ

ػ١َٜ٘ حُلَحٍس  ٗٔخُٕو٤خّ ٍحكش حال حُٔٔظؼِٔشخٍ ح١ٌُ ٣ؼي ٖٓ حُٔوخ٤٣ْ حالٓخّ ٣ؼظٔي ٌٛح حُٔؼ٤     

 ٣ٌُٜٖ حُؼ٣َٜٖ٘ ٖٓ طؤػ٤َ ًز٤َ ك٢ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش حٓخٓخ ُظلي٣ي حُ٘ؼٍٞ رخَُحكش ٖٓ ػيٜٓخ ُٝٔخ 

حَُحكش حُٔ٘خه٤ش ُـْٔ حالٗٔخٕ ك٠ال ػٖ ًُي ٣و٤ْ ٍحكش حالٗٔخٕ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔـِوش ٝحُزؼ٤يس ػٖ طؤػ٤َ 

حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ 
(ٖ)

( ك٤غ   DI   ( )Discomfort Indexري٤َُ حالُػخؽ )ٌٛح حُي٤َُ  ٣ؼَف ًٝخٕ , 

َ ػٖ حكٔخّ ٓٞظل٢ حٌُٔخطذ رؼيّ حَُحكش ٖٓ ؿَحء حُظَٝف ّ ٤ُؼز   9٘8ٔ( ٓ٘ش  Thomػّٞ ) حٓظؼِٔٚ

ُظلي٣ي كؼَ  حُلخٍس ك٤غ حٓظؼِٔٚ ُألؿٞحءحُٔ٘خه٤ش ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس حال٤ٌ٣َٓش ٣ٝؼي ٌٛح حُٔو٤خّ ٓالثٔخ 

يّ ش ػ٠ِ ؿْٔ حالحُلَحٍس ٝح١َُٞر ٖ حَٜٗ حُٔؼخ٤٣َ ٝحٝٓؼٜخ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ ٓ ٗٔخٕ ٤ُْٝ حُزَٝىس . ٝٓزذ ػ 

ٕ   حٓظؼٔخال   ٍحكش حالٗٔخٕ حُز٤ٓٞ٤ظٍُٞٝٞؿ٤ش َٓطزطش حٍطزخ١خ ًز٤َح ريٍؿش حُلَحٍس ٝٗٔزش ح١َُٞرش ك٢  ٛٞ ح

                                                             
(ٔ)

 .8٘ٔػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

ػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , حػَ حُٔ٘خم ك٢ طوط٢٤ حُٔ٘خ١ن حُؼَٔح٤ٗش ٝط٤ْٜٔ حُٞكيس ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ حُؼَحم ,  

 .ٕٜٓٔٓيٍ ٓخرن , ٙ 
(ٖ)

  ّ٢ِِ ؿ٤ِْ ٗخ٢ٛ , طلي٣ي كظَط٢ حُظيكجش ٝحُظز٣َي ىحهَ حُٔزخ٢ٗ ٝػالهظٜٔخ ك٢ حٓظٜالى حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش , ٓـِش  ػ 

 .8ٓٔ, ٙ  ٕٙٓٓحرلخع ٤ٓٔخٕ , حُٔـِي حُؼخ٢ٗ , حُؼيى حُؼخُغ , 
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٠ِ حُؼطخء , ٟٝؼلض هيٍطٚ ػ٠ِ حالٓظٔظخع ٔخ ُحىص حُلَحٍس ٟؼلض هيٍس حالٗٔخٕ ػحُٜٞحء , كٌِ  

ٔخ ٚ ًِّ ٠ق حّٗ ك٤ظ  ر٘٘خ١خطٚ , حٓخ رخُ٘ٔزش ُؼالهش ح١َُٞرش ريٍؿش حُلَحٍس ٝحٍطزخ١ ًُي ريٍؿش ٍحكش حالٗٔخٕ 

َ ٖٓ ؿْٔ حالٗٔخٕ , ٖٝٓ ػْ ٟؼلض هيٍس حُـْٔ ػ٠ِ حُو٤خّ ُحىص ح١َُٞرش ك٢ حُٜٞحء ٗوٚ ٓويحٍ حُظزوُّ 

َم ٖٓ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٝحُ٘وٚ ك٢ حُظز٣َي ٖٓ حُـْٔ َ حُؼ  ٤ًٔش طزوّ ػ٠ِ  حُظ٢ طؼظٔيش حُظز٣َي حٌُحط٤ش رؼ٤ِٔ

ٚ حُـْٔ ٖٓ ٓويحٍ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُلَحٍس ٌُٕٞ َ طؼ٢٘ طوُِّ ٣ؼ٢٘ روخء حُلَحٍس ك٢ حُـْٔ ٝح٣ُِخىس ك٢ حُظزوّ 

َ طٔخػي ظزوُّ َ , ٌُُي ٗـي ػ٤ِٔش حَُ طلظخؽ ح٠ُ كَحٍس طٌظٔذ ٖٓ حُـْٔ حػ٘خء ػ٤ِٔش حُظزوُّ ػ٤ِٔش حُظزوُّ 

ّٔ حُـْٔ ػ٠ِ حُظوِٚ ٖٓ حُلَحٍس حُِحثيس ٖٝٓ ػْ طز٣َيٙ ٓٔخ ٣ئى   ك٢ خ ١ ح٠ُ حُ٘ؼٍٞ رخَُحكش , ٝال ٤ٓ

َ ٖٓ طزوَ حُؼَم ٖٓ ؿْٔ حالٗٔخٕ , ٖٝٓ حُٜٞحء ٣وِّ   حٝهخص ح٤ُٜق حُلخٍس . حٕ حٍطلخع ٗٔزش ح١َُٞرش ك٢

ح٠ُ حٕ حالؿٞحء حُلخٍس حُـخكش طٞكَ ٍحكش حًؼَ روش حًٌَُ , ٌٝٛح ٤٘٣َ خَ ٖٓ ػ٤ِٔش حُظز٣َي حُٔػْ ٣وِّ 

 ُإلٗٔخٕ ٖٓ حالؿٞحء حُلخٍس ح١َُزش
(ٔ)

ٍَّ ٖٓ حُ٘ـق كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ , حًح ًخٗض ىٍؿش ح,   ُلَحٍس ك٢ ً

% ( كخٕ حُ٘ؼٍٞ رخُلَحٍس ك٢  ٕٓ% ( ٝحُ٘ـق )  8ّْٓ ( ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ك٢ حُزَٜس )ٖٖٝحُزَٜس )

لٔذ ح٤ُٜـش ر١ٞرش ٝحُلَحٍس ٝحَُ  حػظٔي حُٔؼ٤خٍ ىٍؿش ٝهيُ٘ـق . حُزَٜس ٓٞف ٣ٌٕٞ حًؼَ ٖٓ ح

 ط٤شح٥
(ٕ)

. 

THI = 0.4 ( TW + Td ) +4.8                                                                                   

 ك٤غ حٕ : 

THI  ح١َُٞرش )ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُحكش ( –= ى٤َُ حُلَحٍس 

TW  =  حُلَحٍس ػ٠ِ حُٔلَحٍ ح١َُذ ىٍؿش ) ّْ  (  

Td  ىٍؿش حُلَحٍس ػ٠ِ حُٔلَحٍ حُـخف =) ّْ  ( 

ًخالط٢   حُؼالهش طٌٕٞ   حُٔلَحٍ حُـخف ٓغ ىٍؿش كَحٍس ٗوطش حُ٘يٟ  ىٍؿش كَحٍس ٝػ٘ي حػظٔخى     
(ٖ)

 

THI = 0.55 Td +0.2 Tdp + 5.3                                                                             

  ك٤غ حٕ : 

THI   ح١َُٞرش )ى٤َُ ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُحكش ( –= ى٤َُ حُلَحٍس 

                                                             
(ٔ)

 .8٘ٔ – 7٘ٔكٜي رٖ ٓلٔي ح٤ٌُِز٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

 .ٕٕ٘, ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  ػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢
(ٖ) 

  ٕٕ٘حُٜٔيٍ ٗلٔٚ , ٙ  
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Td   ىٍؿش كَحٍس حُٔلَحٍ حُـخف =) ّْ  ( 

Tdp   ٟىٍؿش كَحٍس ٗوطش حُ٘ي =) ّْ  ( 

 حُؼالهش حٍُٜٞس ح٥ط٤ش طؤهٌىٍؿش كَحٍس حُٔلَحٍ حُـخف ٓغ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش  ٝػ٘ي حػظٔخى     
(ٔ)

 

THI = T – ( 1 – 0.01 r.h) (T – 14.5 )                                                            

 ك٤غ حٕ : 

THI  ح١َُٞرش  –= ى٤َُ حُلَحٍس 

T ىٍؿش كَحٍس حُٔلَحٍ حُـخف = ) ّْ  (  

r.h  ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش = 

ش حُ٘ٔز٤ش طٌٕٞ ٤ٛـش حُؼالهش ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حُـخف رخُيٍؿخص حُلَٜٜٗخ٣ظ٤ش ٓغ ح١َُٞر ٝػ٘ي حٓظؼٔخٍ

ط٢ ًخ٥
(ٕ)

 :-  

                     THI = Td – ( 0.55-0.55 R.H.)(Td-58)                                 

 ك٤غ حٕ 

  Td َٜٜٗخ٣ظ٤ش = ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حُـخف رخُيٍؿخص حُل 

R.H.  ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش = 

   

حُٔؼخىالص طؼط٢ ٓئَٗح ػ٠ِ ٍحكش حالٗٔخٕ حٝ ػيٜٓخ كبًح ًخٗض  ٝحٕ ٗظخثؾ ٌٛح حُي٤َُ رخٓظؼٔخٍ     

( كخٕ  ٘ٔ – ٕٓ) ( كخٕ ٓؼظْ حُ٘خّ ٣٘ؼَٕٝ رؼيّ حَُحكش ٝحًح ًخٗض حُ٘ظ٤ـش  ٕ٘حُ٘ظ٤ـش حًؼَ ٖٓ ) 

ػ٠ِ  حالٗٔخٕ رخَُحكش ٝكن ٗظخثؾ ٌٛح حُٔؼ٤خٍٗؼٍٞ   Thomٓؼظْ حُ٘خّ ٣٘ؼَٕٝ رخَُحكش ٝهي كيى ػّٞ 

        ( .   ٔٔحُ٘لٞ حالط٢ ؿيٍٝ ) 

                                             

                                                             

                                                          ." ,op.cit,p76   ," Applied Climatology John . F . Giffithis (1   ) 
(ٕ)

  9٘ٔػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
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 (11خذول )                                                  

 انشطىثخ  –وفق يعيبس انحشاسح عه  شعىس االَغبٌ ثبنشاحخ                           

 َىع انشاحخ  THIقيى     

 حِٗػخؽ ٗي٣ي ٓٔىٕٝ     

 حِٗػخؽ ٓظ٢ٓٞ  ٘ٔ – ٓٔ   

 ٍحكش ٗٔز٤ش   8ٔ – ٘ٔ   

 ٍحكش طخٓش   ٕٔ – 8ٔ   

 ( ؼيّ حَُحكشٖٓ حُ٘خّ ٣٘ؼَٕٝ ر %  ٓ٘  -ٓٔ ٍحكش ٗٔز٤ش ) ٕٗ – ٕٔ   

٣٘ؼَٕٝ رؼيّ حَُحكش                              ٖٓ حُ٘خّ  %ٓٓٔ حِٗػخؽ ٓظ٢ٓٞ  7ٕ – ٕٗ   

 ُِو٣َ٘ش (               ٕٙػ٘ي ه٤ٔش 

 حِٗػخؽ ٗي٣ي   9ٕ – 7ٕ   

 حؿٜخى ًز٤َ ٝهط٤َ ػ٠ِ حُٜلش  9ٕكٞم    

 .8ٙ, ٙ  997ٔكٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ىحٍ حالٗٞحٍ , ىٓ٘ن ,  ٢ّ ِِ حُٜٔيٍ : ػ  

حُٔ٘خ١ن حُٔ٘خه٤ش حُل٣ٞ٤ش  ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ طلي٣ي ٣٘ش ػّٞ ُٜٓٞش ططز٤وٜخ ٝحٓظؼٔخُٜخ , ٖٝٓ ٤ِٔٓحص هَ     

ّْ طٌٕٞ ٓ٘خ١ن ؿٌد ٤ٓخك٢ ٓ٘خه٤خحُظ٢ طظٞكَ ك٤ٜخ ٍحكش حالٗٔخٕ , ٝ  ٖ ططز٤وٜخ ُظلي٣ي حٝهخص٣ٌٔٝ ٖٓ ػ

ٝؿ٤َ ح٣َُٔلش  ُإلٗٔخٕٖٓ ح٤ُّٞ ح٣َُٔلش 
(ٔ)

  .
 
 

     Wind Chill Indexدنيم تجشيذ انشيبذ  -ٕ

ّيس Siple and Passelَ ٝرخٍُ ز٣خهخّ حُزخكؼخٕ ٓ      ُٓ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش رؤؿَحء حُؼي٣ي ٖٓ  هالٍ 

ُّٔ حُظـخٍد ك٢ حُوخٍس حُوطز٤ش حُـ٘ٞر٤ش ُٔؼَكش حُِٖٓ حُالُّ  ُٓ ُظـ ء ك٢ ٝ ُِٜٞحَ  ؼ  ي ٍرغ ُظَ ٖٓ حُٔخء 

ُٔ ٓوزخٍ رالٓظ٢ٌ٤ , ٝحػزظض ُٜٔخ حُظـخٍد ػ ىٍؿش كَحٍس  ػ٠ِ س حُالُٓش ُليٝع حُظـٔي طؼظٔييّ ٠ِ حٕ حُ

ٖٓ ٤ٛخؿش ٓؼخىُش ٣ٍخ٤ٟش ُظوي٣َ ٤ًٔش حُلَحٍس حُظ٢ رٔويٍٝ  9َٗ٘ٔٓػش ح٣َُخف ٝطٌٔ٘خ ٓ٘ش حُٔخء , ٝ

ى٤َُ طز٣َي َٓرغ ك٢ حُظَ . حٕ ٌٛح حُي٤َُ ) ٓٔخكظٚ ٓظَ ٓخػش ٖٓ ٓطق ٌٓ٘ٞفحُٜٞحء حٓظٜخٜٛخ هالٍ 

ٛ  ح٣َُخف ٔخٕ ًٝ كخثيس ًز٤َس ُِز٣َ٘ش ك٤غ ٣ٌٖٔ رٞحٓطظٚ ٓؼَكش ىٍؿش حُوطَ حُظ٢ َ ح٤ُٚ حُؼخُِ ( ح١ٌُ طٞ

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ كٖٔ    .9ٙ, ٙ  ٠ٓٞٓٔ997 , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ىحٍ حالٗٞحٍ , ىٓ٘ن , ػ 
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٣ٞحؿٜٜخ حالٗٔخٕ رخألؿٞحء حُزخٍىس , ٣ٝوظَف ػ٤ِٚ ٤ٟ٘ٔخ حٗٞحع حُٔالرْ حُٞحؿذ حٍطيحثٜخ ٝحٗٞحع حالٗ٘طش 

حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ رٜخ 
(ٔ)

.     

ىٕٝ حُ٘ظَ ح٠ُ  ٖٓ ٝى٤َُ طز٣َي ح٣َُخف ٛٞ ٓو٤خّ كؼ٢ِ ُوٞس طز٣َي ح٣َُخف ٝىٍؿش حُلَحٍس ك٢ حُظَ     

 ػ٠ِ ّْ ( , ٢ٛٝ طؼظٔي ػٔٞٓخ ٖٖ)  ىٍؿش كَحٍس حُـِي حُٔظٞٓطش ػ٠ِ حُظزوَ ٝٓؼيٍ حُظز٣َي حُٔؼظٔي

  َ َ  حُٔؼيٍ ح١ٌُ ٣ظز ى كُٞٚ ى ك٤ٚ حُـْٔ حُؼخ١ٍ رٞحٓطش حُٜٞحء حُٔظل
(ٕ)

كوالٍ حُـٞ حُزخٍى طؼَٔ كًَش  , 

, ٓٔخ ٣ِ٣ي حُلَم حُلَح١ٍ  ٝىسرَحًؼَ  حُٜٞحء ػ٠ِ حُحُش حُٜٞحء حُيحكت حُٔالْٓ ُِـْٔ ٝحكالٍ ريُٚ ٛٞحء  

١ ح٠ُ ٣ُخىس حُلويحٕ حُلَح١ٍ ٖٓ حُـْٔ ك٣ِ٤ي ٖٓ حكٔخٓٚ رخُزَٝىس , ٠ٔٔ٣ٝ حُظؤػ٤َ حُ٘خطؾ ػٖ ر٤ٜ٘ٔخ ك٤ٞى  

ؾ ػٖ ٛزٞد ح٣َُخف كًَش حُٜٞحء رخُظز٣َي حُ٘خط
(ٖ)

حٕ  ؿ٤َ َ ه٤ٔش حُي٤َُ ك٢ كخٍ ٝؿٞى حُٔالرْٝطظـ٤   , 

ٔخ حٗول٠ض ىٍؿش حُ٘ؼٍٞ رخُزَى ػٖ ٣َ١ن ح٤ُي٣ٖ ٝحُٞؿٚ حٌُٔ٘ٞك٤ٖ ٣ـؼَ ُِي٤َُ ح٤ٔٛش ًز٤َس , رل٤غ ًِّ 

خ ّْٝ (  ٖٖخُـْٔ ٝحُٔظٔخّ ٓؼٚ ػٖ )كَحٍس حُٜٞحء حُٔل٢٤ ر حُىحىص َٓػش ح٣َُخف , حُىحى حُ٘ؼٍٞ ًِٔ 

رخُزَٝىس حُ٘خؿٔش ػٖ طِي ح٣َُخف 
(ٗ)

ّ ( ̊ ٕٙ -ك٘لٖ ٗ٘ؼَ ر٘يس حُزَٝىس حًح ٓخ رِـض ىٍؿش حُلَحٍس ) ,  

٤َٓ/ ٓخػش ( كؤٗ٘خ  ٘ٔ) ّ ( ًٝخٗض َٓػش ح٣َُخف̊ ًُٕٝي ك٢ حُـٞ حُٔخًٖ , حٓخ حًح ًخٗض َٓػش ح٣َُخف ) 

 ٗلٜٔخ خُزَٝىسر ٗ٘ؼَ
(٘)

.  

 ّٛ طؤهٌ ح٤ُٜـش حالط٤ش   Siple and Passelَ ح٤ُٜخ حُؼخُٔخٕ ٝحُؼالهش ح٣َُخ٤ٟش حُظ٢ طٞ
(ٙ)

 :-   

  (√              )          

 ك٤غ حٕ : 

K  =/ هٞس طز٣َي ح٣َُخف )٤ًِٞ ٓؼَس ّ
ٕ
 / ٓخػش ( 

ta ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حُـخف = ( ّ̊ ) 

V َٓػش ح٣َُخف ّ/ ػخ =  

 = ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ حُطز٤ؼ٤ش  33

ْ  = ػٞح 100,10.45  ُّٛ  رض ط  رخُظـَرش  خَ ح٤ُٜحُظٞ
                                                             

(ٔ)
ي ػ٤خى ٓو٢ِ٤ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ  . ٓٔٔ -9ٓٔحٓل

(ٕ)
٢ِِّ ػزي حَُِٛس حُٞحث٢ِ , ظٞحَٛ ٓ٘خه٤ش الكظش , ؿخٓؼش رـيحى ,    .ٕٓٔ, ٙ  ٕٔٔٓػ 

(ٖ)
رلغ ٍٓ٘ٞ ػ٠ِ حالٗظَٗض , ٣ٞٓق ٓلٔي ١ًَُ , ٓلّٜٞ حَُحكش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ُإلٗٔخٕ ١َٝم ه٤خٜٓخ , حُٔٞهغ ,  

 ٕٖٖٙ  http : www . 70 u . edu . ly / alsatil / 7                                                                           
(ٗ)

٢ِِّ ػزي حَُِٛس حُٞحث٢ِ , ٜٓي   .ٍٕٓٔ ٓخرن , ٙ ػ 
(٘)

ي ٛزل٢ ػزي حُل٤ٌْ ٝكٔي١ حكٔي حُي٣ذ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ  .ٙ٘ٓل
(ٙ)

 .ٔٙٔػخىٍ ٓؼ٤ي حَُح١ٝ ٝه٢ٜ ػزي حُٔـ٤ي حُٔخَٓحث٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
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ّٔ طظليى ىٍؿش حالكٔخّ رخُظز٣َي حُ٘خطؾ ػٖ ح٣َُخف ٖٓ ٗظخثؾ حُٔؼخىُش حُٔخروش       ْ ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ ك٤غ ه

ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٟٔٞق   ٘ش ٖٓ هالُٜخ ٣ٌٖٔ ٓؼَكش ٓخ ٛٞ ٓويحٍ حَُحكش ػ٘ي حالٗٔخٕش ٝكوخ ُيٍؿخص ٓؼ٤  رخَُحك

ٍؿش حَُحكش ك٢ ٝهض ح٤َُِ ىٝحُـي٣َ رخًٌَُ حٕ ى٤َُ طز٣َي ح٣َُخف ٓ٘خٓذ ُلٔخد  , ( ٕٔك٢ حُـيٍٝ ) 

 .ػ٣َٜٖ٘ ٓ٘خه٤٤ٖ ٛٔخ ح٣َُخف ٝىٍؿش حُلَحٍس  ؼٔخٍحٓظ طؼظٔيحٜٗخ ٝحُظَ ٝ

 (  12خذول )                                                  

 وانخصبئص انًُبخيخ انتي يشعش ثهب االَغبٌ  Kانعالقخ ثيٍ دنيم تجشيذ انشيبذ          

 شعىس االَغبٌ نهحبنخ انًُبخيخ Kقيى دنيم 

 كخٍ ٓ٘حهَ ٖٓ 

 ىحكت ٓٓٔ - ٓ٘ 

 ُط٤ق ٓ٘ؼٖ  ٕٓٓ -ٓٓٔ

 ٓخثَ ُِزَٝىس  ٓٓٗ -ٕٓٓ

 ح٤َٓ ُِزَٝىس  ٓٓٙ -ٓٓٗ

 ( رخٍى ) طؤػ٤َ ح٣َُخف ٤ٔ٣َ ُِزَٝىس 8ٓٓ -ٓٓٙ

 ح ) طؤػ٤َ رخٍى ٣َُِخف (رخٍى ؿيّ  ٓٓٓٔ -8ٓٓ

 ح (هخٍٙ حُزَٝىس )طؤػ٤َ ح٣َُخف رخٍى ؿيّ   ٕٓٓٔ-ٓٓٓٔ

ٕٔٓٓ-ٔٗٓٓ  ُّٔ ُّٔ طـ  ي حالؿِحء حٌُٔ٘ٞكش ٖٓ حُـْٔ (ي حُـِي حٌُٔ٘ٞف ) طـ

ٔٗٓٓ-ٕٓٓٓ  ُّٔ  ي حُـِي حٌُٔ٘ٞف ك٢ ىه٤وش طـ

ٔ   ٕٓٓٓحًؼَٖٓ  َّ ي ال ٣طخم ) حالؿِحء حٌُٔ٘ٞكش طظـ  ٖٓ ٜٗق ىه٤وش  ( هالٍ حه

ٛخكذ ١خُذ ح١ُٞٓٞٔ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ىحٍ ح٤٠ُخء ُِطزخػش ,  ٢ّ ِِ حُٜٔيٍ : ػ  

  .ٖٕٙ, ٙ ٕٔٔٓحُ٘ـق , 

 ك٢ حُٞهخ٣ش ٖٓ ح٣َُخف ٝطز٣َيٛخ ُٝؼخ٤ُُظُٚيٍٝ حُِزخّ  ٖٝٓ حْٛ حُٔآهٌ ػ٠ِ ى٤َُ طز٣َي ح٣َُخف حؿلخُٚ    

ُِلَحٍس , كؼ٘ي ىٍؿخص كَحٍس ٓ٘ول٠ش كؤٕ حُظزخىٍ حُلَح١ٍ حُل٢ِٔ , ٝحٗظوخٍ حُلَحٍس حُظ٢ِ٤ٛٞ 

َ ٝحالٗؼخػ٢ ٖٓ حُـِي ٣٘وٚ رٞؿٞى حُٔالرْ ٝك٢ ٓؼَ طِي حُلخالص كؤٕ كوي حُلَحٍس حك٤خٗخ رٞحٓطش طزوُّ 

 حُٔظُٞ يس ك٢ حُـْٔ , حُلَحٍس ح١َُٞرش ٖٓ حَُثظ٤ٖ ح٤ٔٛظٚ حُ٘ٔز٤ش رل٤غ ٣ٌٔ٘ٚ حٕ ٣ْٜٔ رلوي ؿِء ٖٓ

َٜٙ ٓظ٤يٓخٕ , ٌٝٛح ٓخ حظ٣ل٢ٔ حُـْٔ ٖٓ حُظؤػ٤َحص حُوخٍؿ٤ش حػظٔخىح ػ٠ِ ىٍؿش ػخ٤ُُظٚ ُِلَحٍس ٝ
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Stead  Man . R . G   ّػخَٓ  حُِزخّ ُيٍٝٙ ك٢ حُظٞحُٕ حُـ٢ٔٔ   ربىهخُٚ  97ٔٔػخ
(ٔ)

. حً حٗٚ حكظَٝ 

ّْ ( , ٝحُٔالرْ حُٔالٛوش ُِـِي  7ٖرخٕ حالٗٔخٕ ٣َطي١ ٓالرْ حػظ٤خى٣ش ٝح١َحكٚ ٝىٍؿش كَحٍس ؿٔٔٚ ) 

٣ؼَٔ رٌَ٘ هل٤ق ٤ٔ٣َٝ ّْ ( , ٝحالٗٔخٕ  ّْٖٓ ( , ٝحال١َحف ٝحُٞؿٚ ىٍؿش كَحٍطٜٔخ )  ٖٖكَحٍطٜخ ) 

ّٛ  ٖ,ٔرَٔػش )  َّ َ ح٠ُ حٕ ٗظخثؾ طؤػ٤َ طز٣َي حُّ/ػخ ( , ٝطٞ ّٔ  ٣َخف حه  Siple andٖٓ  خ حٝؿيٙ ًاّل  ٓ

Passel ىحثٔخ ىُظٜٔخ طٌٕٞ خرل٤غ حٕ ٗظخثؾ ٓؼ  َ ٖٓ ٗظخثؾ ٓؼخىُش ٓظ٤يٓخٕ ًُٝي ٣َؿغ ح٠ُ طؤػ٤َ  حه

رخٗولخٝ كَحٍس حُـٞ حُٔالرْ حُظ٢ طوَِ ٖٓ ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ 
(ٕ)

   ( .  ٖٔ, ؿيٍٝ )  

 (  13خذول )                                                  

  Stead manعالقخ عتيذيبٌ  دسخبد انحشاسح انًحغىعخ ثفعم تجشيذ انشيبذ ) ْو ( ثحغت     

 و / ثب شعخ انشيبذ ع   دسخخ انحشاسح

 18 13 11 9 4 2 هبدئخ   انفعهيخ

 صفش

خ 
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ى
غ
ح
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
نً
ا

 

 ٕٔ - ٓٔ - 8 - ٙ - ٖ - ٛلَ ٔ

- 2 - ٕ - ٕ - ٕ - 7 - ٔٔ - ٖٔ - ٔٙ 

- 4 - ٖ - ٗ - 7 - ٕٔ - ٔٗ - ٔٙ - ٔ9 

- 8 - ٙ - 8 - ٔٔ - ٔ7 - ٔ9 - ٕٔ - ٕ٘ 

- 12 - ٔٔ - ٕٔ - ٔٙ - ٕٕ - ٕ٘ - ٕ8 - ٖٖ 

- 16 - ٔٗ - ٔٙ - ٔ9 - ٕ7 - ٖٓ - ٖٖ - ٗٓ 

- 21 - ٔ8 - ٕٓ - ٕٗ - ٖٖ - ٖ7 - ٗٔ - ٘ٔ 

- 24 - ٕٕ - ٕٗ - ٕ9 - ٖ9 - ٗٗ -٘ٔ  

- 28 - ٕٙ - ٕ8 - ٖٖ - ٗ٘ - ٘ٔ   

- 32 - ٖٓ - ٖٕ - ٖ8 - ٖ٘    

- 36 - ٖٙ - ٖٙ - ٕٗ     

- 41 - ٖ7 - ٗٓ - ٗ8     

ٛخكذ ١خُذ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ىحٍ ح٤٠ُخء ُِطزخػش , حُ٘ـق  ٢ّ ِِ حُٜٔيٍ : ػ  

,ٕٓٔٔ  ٙ ,ٕٖ8. 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .٘ٙػ 
(ٕ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ ,    .8ٖٕػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ ػ 
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َحٍس ش ٢ٛٝ حٕ ٛ٘خى ىٍؿش كَحٍس كؼ٤ِش ٝىٍؿش كّٔ ح٠ُ كو٤وش ٜٓ ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ حٕ ِٗلض حالٗظزخٙ    

ِٓ  خطـش ػٖ طؤػ٤َ ح٣َُخف كؼ٘ي حػطخءٗٓلٔٞٓش  حالٍٛخى حُـ٣ٞش  ٖ ٓٔئ٢ُٝحَُ٘٘حص حُـ٣ٞش ُِٔٞح٤٘١ٖ 

 ( ٝحٍٗخىْٛ ح٠ُ ٓخ ٣ٌٖٔ ػِٔٚ ٣ـذ ط٣ِٝيْٛ ريٍؿخص حُلَحٍس حُلؼ٤ِش ٝحُٔلٔٞٓش ) ى٤َُ طز٣َي ح٣َُخف 

خ ّٔ ٝ ُِٜو٤غ , ال٤ٓ َُّ ّٖ  ُظـ٘ذ ٓوخ١َ حُظؼ حً حٕ حالًظلخء ربٛيحٍ  رخُ٘ٔزش أل١لخٍ حُٔيحٍّ ًٝزخٍ حُٔ

ىٍؿخص حُلَحٍس حُلؼ٤ِش كو٢ ؿؼَ هٔٔخ ٖٓ حُـٍٜٔٞ ٣٘ي ك٢ ٜٓيحه٤ش ٌٛٙ حَُ٘٘حص حُـ٣ٞش الٕ ٛ٘خى 

ُّْ  خ  كَه ؼال  رٚ ك ر٤ٖ ٓخ ٣ٔٔؼٚ حُ٘وٚ ٝر٤ٖ ٓخ ٣ل
(ٔ)

. 

  The Effective Temperature Scale شح انحشاسح انًؤث   ٓو٤خّ -ٖ 

       َّ حُظ٢ ال طؼٞى ح٠ُ حُلَحٍس حُظ٢ ٣٘ؼَ رٜخ حالٗٔخٕ  َس ػ٠ِ حٜٗخ ٓويحٍىٍؿش حُلَحٍس حُٔئػ    فطؼ

 ك٢زخَٗس ٖ ٣ئػَحٕ رٍٜٞس ٓيحٍ ىٍؿش حُلَحٍس ٝح١َُٞرش ٓؼخ  ح٣ٌُِىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء كلٔذ رَ ح٠ُ ٓو

ط٣ٌٖٞ حالكٔخّ رخَُحكش
  (ٕ)

     . 

      َّ ٜخ حالكٔخّ حُلؼ٢ِ رخُلَحٍس حُظ٢ ٣٘ؼَ رٜخ ؿْٔ حالٗٔخٕ ٤ُْٝ ػ٠ِ حّٗ  ف حُلَحٍس حُٔئػَس ح٠٣خٝطؼ

ريٍؿش حُلَحٍس حُلؼ٤ِش حُظ٢ ٣ٔـِٜخ حُٔلَحٍ ك٤غ ٣زيح حالِٗػخؽ ػ٘ي حالٗٔخٕ ػ٘يٓخ طَطلغ ىٍؿخص 

حُظٞهق ػٖ  ١ حالِٗػخؽ ح٠ُ كي  ح١َُٞرش ٝطٌٕٞ ح٣َُخف ٓخً٘ش . ٝهي ٣ئى  حُلَحٍس ٝطَطلغ ٓؼٜخ ٗٔزش 

َ ٖٓ ؿْٔ حالٗٔخٕ حُظ٢ طؼي ػ٤ِٔش ق ػ٤ِٔش حُظزوُّ ٓٔخٍٓش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘٘خ١خص حُز٣َ٘ش ٝٓزذ ًُي ٛٞ طٞهُّ 

ِش ريٍؿخص حُٔ٘خه٤ش حُٔظٔؼ   رخألكٞحٍَس طَطز٢ طز٣َي ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حالكٞحٍ حُٔ٘خه٤ش ٌُُي كخٕ حُلَحٍس حُٔئػّ 

 حُلَحٍس ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش َٝٓػش ح٣َُخف ٝحالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘
(ٖ)

 . 

يّ َس حكيىٍؿش حُلَحٍس حُٔئػ   ؼيُّ ٝطُ        ُٓ س ٣ٞ١ِش ُِيالُش ػ٠ِ حٍط٤خف حالٗٔخٕ ك٢ ٟ حُٔؼخ٤٣َ حُٔٔظؼِٔش ٌٓ٘ 

حٍٝ ٖٓ حىهال  Houghten and Yaglou حُؼخُٔخٕ ٛٞؿظٖ ٣ٝٞؿِٞ ٝف كَح٣ٍش ٓؼ٤٘ش , ٣ُٝؼيّ ظَ

ٝح١َُٞرش ك٢ كخٍ ًٕٞ حُٜٞحء ٓخً٘خ ػ٠ِ حٓخّ ىٍؿش حُلَحٍس   9ٕٖٔخُش ػخّ حُلؼّ ٓلّٜٞ ىٍؿش حُلَحٍس 

ُِؼالهش ر٤ٖ ىٍؿش حُلَحٍس ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ٝٓ٘زؼخ رزوخٍ حُٔخء , ٝ ّ /ػخ(ٕ) ٓؼيٍ َٓػش ح٣َُخف ىٕٝ 

حُلَحٍس  ٔ٘زغ رزوخٍ حُٔخء ٣ِ٣ي ٖٓ كخػ٤ِشكخُٜٞحء حُ , ح٣َُخف , ٓٞف طظليى ىٍؿش ٍحكش حالٗٔخٕ شَٝٓػ

 ّْ ىٍؿش حَُحكش حُظ٢ ٣٘ؼَ رٜخ حالٗٔخٕ , ٝػ٘يٓخ طَٜ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ح٠ُ  هالٍ كَٜ ح٤ُٜق ٖٝٓ ػ

ُإلٗٔخٕ رخإلٍٛخم , ك٢ ك٤ٖ ّْ ( كؤٜٗخ طؼط٢ ٗؼٍٞح  ٖٓ%( ٝىٍؿش كَحٍس حػ٠ِ ٖٓ )8ٓحًؼَ ٖٓ )

                                                             
(ٔ)

ي ػ٤خى ٓو٢ِ٤ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ   ّٔ  .ٕٔٔحٓل
(ٕ)

ىٍحٓش ك٢ حُٔ٘خم  –حٓخٍ ٛخُق ػزٞى ٝػزيهللا ٓخُْ ػزي هللا , حُظزخ٣ٖ حٌُٔخ٢ٗ ألَٜٗ حُظيكجش ٝحُظز٣َي ك٢ حُؼَحم  

 .8ٙ, ٙ  ٕ٘ٓٓ,   9ٖحُظطز٤و٢ , ٓـِش حىأد حُزَٜس , حُؼيى 
(ٖ)

خٍ ى١َ٣ , طل٤َِ ؿـَحك٢ ُظَٝف حَُحكش ك٢ ىُٝش حالٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس , ٓـِش حُزلٞع   ّٜ ػزي حالٓخّ ٗ

 . ٔ٘ٔ, ٙ  ٕٙٓٓحُــَحك٤ش , حُؼيى حُٔخرغ , 
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  َ َّ  ٠َُرش حُْ٘ٔ ك٢ حالػظ٤خى١ٝ حالٗٔخٕ ٣ظؼ % ( ٓغ ٖٓ٘ٓ  ) كخٍ حٗولخٝ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ح٠ُ حه

حْٛ ػ٘خَٛ حُٔ٘خم حُٔئػَس  حػظٔخى ىٍؿش حُلَحٍس رٞٛلٜخ روخء ىٍؿخص حُلَحٍس َٓطلؼش , ٝٝكن ًُي كخٕ

ح٣َُخف ك٢  طؤػ٤َك٢ ِٓٞى ٍٝحكش حالٗٔخٕ ٝحهظَحٕ ًُي رخ١َُٞرش ٤ٓليى ىٍؿش ٍحكش حالٗٔخٕ ك٠ال ػٖ 

ًُي 
(ٔ)

ٝحُؼالهش ح٣َُخ٤ٟش حُٔؼظٔيس ك٢ ًُي ٢ٛ  , 
(ٕ)

:-       

ET = T- 0.4 ( T – 10 ) ( 1 – F / 100 )                                                                 

 -ك٤غ حٕ :

ET   ىٍؿش حُلَحٍس حُٔئػَس = 

 T ) ّْ  = ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء حُـخف ) 

F   ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش = 

( ك٢  ّْ  ٕٓ -٘ٔ ر٤ٖ ) َسحُٔئػّ ٓؼظْ حُ٘خّ رخَُحكش ػ٘ي ٓخ طظَحٝف  ه٤ْ  ىٍؿخص حُلَحٍس  ك٤غ ٣٘ؼَ     

  ( . ٗٔ)  رؼيّ حَُحكش هخٍؽ ٣ٌٖٛ حُلي٣ٖ ًٔخ ٟٓٞق ك٢ حُـيٍٝ ٣زيح حُ٘ؼٍٞ  ك٤ٖ

 ( 14خذول )                                                    

 ET حذود يعيبس دسخخ انحشاسح انفعبنخ                                      

 ّٔ ٓـِش , ك٢ ٓي٣٘ش حُزَٜس ) ىٍحٓش ك٢ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ ( ي ه٤٠َ ِٓٔخٕ , طلي٣ي كظَط٢ حُظيكجش ٝحُظز٣َي حُٜٔيٍ : ٓل

 .ٖٔ, ٙ  ٕٓٔٓ , ٖ٘حُؼيى د حُزَٜس , آىح

 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ ٛخكذ ١خُذ ٝػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , ػِْ حُٔ٘خم حُظطز٤و٢ ,  ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .9ٖٕػ 
2) John . F . Griffiths,"Applied Climatology",op . cit, p76 .                                                    ) 

 َىع انشاحخ   قيى دسخخ انحشاسح انفعبنخ 

 ؿ٤َ ٣َٓق ٗي٣ي حُزَٝىس  كٔخ ىٕٝ  9,ٔٔ

  ؿ٤َ ٣َٓق ٘ٔ – ٕٔ

 ٣َٓق ٕٓ – ٘ٔ

 ؿ٤َ ٣َٓق ىحكت ٖٕ – ٕٓ

 ؿ٤َ ٣َٓق كخٍ  ٕ٘ – ٔ,ٖٕ

 ؿ٤َ ٣َٓق ٗي٣ي حُلَحٍس  كؤػ٠ِ  ٕ٘
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                                                                  Singerانًخطظ انجيبَي نغُدش  -4

كش حُظلي٣ي ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخَُ   ٣Practical Indexؼي ٓوط٢ ٓ٘ـَ حكي حُٜٔخىٍ حُؼ٤ِٔش        

ظَٜ ك٢ حُظو٣ََ ِ ٌٛح حُٔوط٢ ح١ٌُ ٝطلي٣ي حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طظٞكَ ك٤ٜخ حَُحكش حُٔؼخ٤ُش ُإلٗٔخٕ . ٝهي ط٤ٔ  

 ى٤ًٔٝخّ حالٓظ٘خ٣ٍش ك٢ ٗئٕٝ حُظ٤ٔ٘ش ُٔي٣٘ش ح٣َُخٝ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش طٚ ٓئٓٔش حػيّ ح١ٌُ 

ٖ ٝحُلي حاله٠ٜ ٌُلخءس حُؼَٔ ح٣ٌُِ رخٗٚ ٣ؼط٢ ٓيٟ ٗؼٍٞ حالٗٔخٕ رخُلي حاله٠ٜ َُِحكش 9ٙ8ٔٓ٘ش 

ػَ حُٔزخَٗ ُِٔ٘خم ػ٠ِ ٖ ريٍٝٛٔخ ٣ؼٌٔخٕ حالؿش حُلَحٍس ٝح١َُٞرش حُـ٣ٞش ح٣٣ٌَُِطزطخٕ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ ريٍ

هَ ٖٓ ػ٘خَٛ حُٔ٘خم ػَٜ٘ آ حُ٘٘خ١ حُز١َ٘ حًؼَ ٖٓ ح١  
(ٔ)

. 

 ٓ٘ـَ ك٢ ٓوططٚ حُز٤خ٢ٗ ىٍؿخص حُلَحٍس حُظ٢ ىٝٗض ػ٠ِ حُٔلٍٞ حالكو٢ ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش  حٓظؼَٔ     

َ    كٞم ٟٝغ  ٝهي   , حُؼٔٞى١  ػ٠ِ حُٔلٍٞ  Comford)   حَُحكش  خ١خٍٓخ  ٠ٔٔ٣  ر  ر٤خ٢ٗ  ٓوط٢   ً

Frame )  ( %7ٔ) ّ ( ٝر٤ٖ ٓويحٍ ١ٍٞرش ٗٔز٤ش ̊ 7ٕ ْف  / 7ٔ ) كَحٍسح١ٌُ حٗلَٜ ٓٞهؼٚ ر٤ٖ ىٍؿش

ىٍؿخص كَح٣ٍش ١ٍٝٞرش ر٤ٖ  خٍ حَُحكش ك٢ حُٔ٘طوش حُٔلٍٜٞسهَ ٣وغ ح١ٝرظؼز٤َ آ ,(  ٌَٕٗ ) طو٣َزخ 

ٝرخُويٍس حُؼخ٤ُش ػ٠ِ حُؼَٔ ٗٔز٤ش ٣ـيٛخ حالٗٔخٕ ػٔٞٓخ ٣َٓلش ٣ٝ٘ؼَ هالُٜخ رخُلي حاله٠ٜ َُِحكش 

ٓلطش ٝططز٤وٜخ طظَٜ ٛ٘خى حَٜٗ ٓؼ٤٘ش  أل١  ر٤خٗخص حُلَحٍس ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش  ؽ . ٝػ٘ي حٓظؼٔخٍٝحالٗظخ

ٖٓ حُٔ٘ش طوغ ىحهَ ح١خٍ حَُحكش حٓخ ك٢ حَُٔرغ حٌُز٤َ ٝحٓخ ك٢ حُٔٔظط٤َ حُٔالٛن ُٚ , ٝحَٜٗ حهَٟ طوغ 

رغ ٝحُٔٔظط٤َ حُٔالٛن ُٚ حٓخ رخطـخٙ ٓلٍٞ حُلَحٍس حالكو٢ حٝ هخٍؽ كيٝى ح١خٍ حَُحكش , ح١ هخٍؽ حَُٔ

كش ٓٞحء ًخٗض رخطـخٙ ٓلٍٞ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش حُؼٔٞى١ . ٣ٝؼ٢٘ ٌٛح حٕ حالَٜٗ حُظ٢ طوغ ىحهَ ح١خٍ حَُح

ػٔٞٓخ حَٜٗ طظ٤ِٔ ريٍؿخص كَح٣ٍش ١ٍٝٞرش ٗٔز٤ش  كؤٜٗخك٢ حُٔٔظط٤َ حُٔالٛن ُٚ  ك٢ حَُٔرغ حٌُز٤َ أّ

َ حُظ٢ طوغ ٟٖٔ حُٔٔظط٤َ ٝحَُٔرغ ػِٔٚ ٓغ كَم ر٢٤ٔ ر٤ٖ حالٜٗ   طؤى٣شالٗٔخٕ رخَُحكش حػ٘خء ٣٘ؼَ ك٤ٜخ ح

يّ  حٌُز٤َ , ك٤غ حٕ حالَٜٗ ٍ رخُلي حك٠َ حَٜٗ حُٔ٘ش رخُ٘ٔزش ُِ٘ؼٞ حُظ٢ طوغ ٟٖٔ كيٝى حُٔٔظط٤َ طُؼ 

يُّ حَٜٗ ٓؼخ٤ُش , ك٢ ك٤ٖ طٔؼَ  كؤٜٗخحالَٜٗ حُظ٢ طوغ ٟٖٔ كيٝى حَُٔرغ حٌُز٤َ  حاله٠ٜ َُِحكش , ح١ طُؼ 

يُّ حالَٜٗ ٖٓ حُٔ٘ش حُظ ش ق حٝ ٍر  حُِٔحٍع حٝ حُٔٞظ   ٝحؿ٤يس رخُ٘ٔزش ٌُلخءس حُؼَٔ , ح١ ٣ٔظط٤غ حُؼخَٓ  ٢ طُؼ 

حُٔ٘خه٤ش حُٔخثيس ك٢  ىٕٝ حُلخؿش ح٠ُ ط٤٤ٌق ُِلخُشٖٓ ػِٔٚ رٌلخءس ػخ٤ُش  طؤى٣شهَ حُز٤ض حٝ ح١ حٗٔخٕ آ

ٝ ٍى٣جش  خٕ ػِٔٚ , حٓخ حالَٜٗ حُظ٢ طوغ هخٍؽ ح١خٍ حَُحكش  كؤٜٗخ حَٜٗ طٌٕٞ كخُش حُـٞ ك٤ٜخ ٤ٓجش حٌٓ

حالٗٔخٕ , ك٤غ ال ٣ٔظط٤غ حُؼخَٓ حٕ ٣ئى١ ػِٔٚ رٌلخءس ػخ٤ُش ٝال ٣٘ؼَ رخَُحكش  حُـٞ ٖٓ ك٤غ طؤػ٤َٛخ ك٢

                                                             
(ٔ)

حٍٝحّ ؿ٢٘ ػزي حُل٤ٖٔ ح٤ُخ١َٓ , طلي٣ي حَٜٗ حَُحكش ًٝلخءس حُؼَٔ ك٢ ٓلطخص حَُٔٞٛ ٝرـيحى ٝحُزَٜس  

 . 97رخٓظويحّ حُٔوط٢ حُز٤خ٢ٗ ُٔ٘ـَ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ 
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ٓٞحء ًخٕ ًُي ػٖ ٣َ١ن طز٣َيٙ  ق حُـٞ ك٢ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٤ٚ٤ّ طؤى٣ش ػِٔٚ حًح ُْ ٣ٌحػ٘خء  ح١الهخ

طيكجظٚ ك٢ كَٜ حُ٘ظخء حُزخٍى أّ حٛط٘خػ٤خ ك٢ كَٜ ح٤ُٜق
(ٔ)

 . 

 (2شكم )                                                 

 انًخطظ انجيبَي نغُدش                                          

 

                                      

 

 

 حُٔوط٢ حُز٤خ٢ٗ ُٔ٘ـَ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ؿخٓؼش  ك٤ٖٔ حُِٖ٘ , حُٔ٘خم ٝحَٜٗ حُلي حاله٠ٜ َُِحكش ٌُٝلخءس حُؼَٔ ك٢ حُؼَحم , ٓـِش ٤ًِش حُظَر٤ش ٢ّ ِِ ػ  حُٜٔيٍ : 

 .ٕ٘, ٙ 98ٓٔ , ٖحُزَٜس , حُؼيى 

 

 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ ك٤ٖٔ    .9 -8حُِٖ٘ , حُٔ٘خم ٝحَٜٗ حُلي حاله٠ٜ َُِحكش ٌُٝلخءس حُؼَٔ ك٢ حُؼَحم , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ ػ 
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                 Terjung            تصُيف تيشخُح  -5

ػيى ٘خهخص الػظٔخىٙ ْ حُٖٔٓ حُظٜخ٤ٗق حُٔ٘خه٤ش حُل٣ٞ٤ش ح٤ُُٞٔ٘ش حُٜٔٔش ُظو٤   ٝحكي   ط٤َؿ٘ؾط٤ٜ٘ق      

 ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔ٘خه٤ش ) ىٍؿخص حُلَحٍس , ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش , َٓػش ح٣َُخف , حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ (
(ٔ)

 .           

ًخ٤ُل٤ٍٗٞخ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس حال٤ٌ٣َٓش ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق َٝٗ٘ٙ ك٢ ؿخٓؼش   Terjungحرظٌَ حُؼخُْ      

ٔ  خ, ك٤غ ١زن ك٢ ىٍحٓش حه 9ٙٙٔٓ٘ش  ٜٔخ ٤ُْ حُٔ٘خم حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش  ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس حال٤ٌ٣َٓش , حً ه

يُّ ح٠ُ ػ٣َٖ٘ ح خُش طط٣َٞ ًُ٘ٔٞؽ حُلَحٍس حُلؼ   ه٤ِٔخ ٓ٘خه٤خ ك٤ُٔٞٞؿ٤خ ٝٛٞ ٣ُؼ 
(ٕ)

 ,Effective 

Temperature   ٍٝػالػش ػٞحَٓ ٍث٤ٔش, ك٤غ ٣ؤهٌ رخالػظزخٍ ى 
(ٖ)

.   

 ٝػ٠ِ حٓخّ ه٤ٔش ٌٛٙ حُيٍؿش ٣ظليى ٓخ ٣ؼَف رٔو٤خّ حَُحكش ET َس ىٍؿش حُلَحٍس حُٔئػ   –أ 

Comfort Index   ٔ ٓويحٍ حَُحكش  ك٤ٜخ َس ح٠ُ ٓي٣خص ٓليىس ٣وظِقٔض ه٤ْ ىٍؿخص حُلَحٍس حُٔئػ  ٝهي ه

 ر٤ٖ ٝحكيس ٝحهَٟ . 

ّْ  حػَ طز٣َي ح٣َُخف ك٢ –د  ح١ ٓويحٍ حُلَحٍس  Siple and Passelكٔخرٚ رٔؼخىُش  حُـْٔ حالٗٔخٕ ٣ٝظ

٤ًِٞ ٓؼَس / ّ)رٞكيس  حُٔلوٞىس ٖٓ حُـْٔ حُز١َ٘
ٕ
ٌٝٛح ٣ظليى رٔؼَكش ىٍؿش حُلَحٍس َٝٓػش  (/ ٓخػش 

ح حُظز٣َي حًح ًخٗض ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ٓٔخ٣ٝش ُيٍؿش كَحٍس ح٣َُخف . ٣ٝ٘ؼيّ طؤػ٤َ ح٣َُخف ك٢ كيٝع ٌٛ

ّْ ( , ٝحًح ُحىص ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ػٖ ٌٛٙ حُو٤ٔش كخٕ حطـخٙ حُلَحٍس ٖٓ ح٢ُٓٞ  ٖٖ) ؿِي حالٗٔخٕ 

َم ٝٓخ ٣ظزغ حُوخٍؿ٢ ح٠ُ حُـْٔ ال ٣ليع رُٜٔٞش رٔزذ حُؼ٤ِٔخص حُلِٔـ٤ش ٝحٜٛٔخ حكَحُ ٣ِٓي ٖٓ حُؼ  

  َ .ًُي ٖٓ حُظزوُّ 

ػيى  ك٢ح١ٌُ ٣وظَٜ طؤػ٤َٙ ٛخ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق ًؼَٜ٘ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٣ؼظٔي حىهخٍ حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ –ؽ 

حُظو٤َِ  ١ ح٣٠ُئى   حُٔزخَٗ ح٢ُٔٔ٘ حالٗؼخع حٕ طؤػ٤َط٤َؿ٘ؾ  هي ٝؿيٝ , حُٔخػخص حُلؼ٤ِش ُٔطٞع حُْ٘ٔ

٤ًِٞ ٓؼَس / ّ ٕٓٓ) ٖٓ حػَ ح٣َُخف رٔؼيٍ
ٕ
/ ٓخػش ( ٣ٌٖٝٔ ططز٤ن ٌٛح حُٔؼيٍ ػ٠ِ ٓيٟ ًز٤َ ٖٓ  

 هط١ٞ حُؼَٝ . 

لِٜٚ ح٤َُِ ػٖ حُٜ٘خٍ الهظالف حُظَٝف حُٔ٘خه٤ش ر٤ٜ٘ٔخ , ٌُٕٝٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ رِ ط٤ٜ٘ق ط٤َؿ٘ؾ ٝط٤ّٔ      

ح٤ِ٤ُِش ٝحُٜ٘خ٣ٍش ٣ٌٖٔ ح٣ـخى ه٣َ٘ش حَُحكش حَُحكش رط٣َوش ٓوظِلش . ٖٝٓ هالٍ ه٣َ٘ش حَُحكش  َ ك٣٢ئػ  

ًّ ح َُٔ ّْ       -ططز٤ن ط٤ٜ٘ق ط٤َؿ٘ؾ ٝكن ػالع َٓحكَ : زش . ٣ٝظ

                                                             
(ٔ)

ػزي حالٓخّ ٜٗخٍ ى١َ٣ , طو٤ْ حُٔ٘خم ح٤ُٔخك٢ ك٢ حالٍىٕ رخٓظويحّ ط٤ٜ٘ق ط٤َؿ٘ؾ حُل١ٞ٤ ,  ٜٓيٍ ٓخرن ,   

 ٖٙٔ9. 
(ٕ)

 .َٕٔٔحم , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ ػزي حُلٖٔ ٓيكٕٞ حرٞ ٍك٤َ , حٗٔخ١ حُٔ٘خم حُل٤ُٔٞٞؿ٢ ك٢ حُؼ 
(ٖ)

  .ٓٙٔح٣ٔخٕ ١خٍم حُؼ١ِٞ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  



 ...............انعىايم انًؤثشح في انشاحخ انجششيخ وتحذيذهبانثبَي ..................انفصم 

 

 
78 

 انًشحهخ االون  

ىٍؿش  ُظلي٣ي ىٍؿش ٍحكش حالٗٔخٕ ه٤خٓخ  ػ٠َِ حُـِء ٖٓ حُظ٤ٜ٘ق حُٔوٜٚ ٝطٔؼ  : ه٣َ٘ش حَُحكش      

ُٞكش ٍحكش ه٤خ٤ٓش  ػالهش ٣ٍخ٤ٟش ك٢ ًُي ٌُٖٝ ط٤َؿ٘ؾ أػي ريٍ ًُي ٖٓ ىٕٝ حػظٔخىخُش , حُلَحٍس حُلؼّ 

 ح٠ُ خىح  ش ٍحكش حالٗٔخٕ حٝ حِٗػخؿٚ , حٓظ٘ٓ٘طوش ٓ٘خه٤ش ك٤ُٔٞٞؿ٤ش طُظَٜ ىٍؿ س  ػَ٘ ٟػ٤ِٜخ حكي ُٓليىح  

٣ٌٖٔ طِو٤ٚ ٌٛٙ ( , ٌَٖٝٗ ) ُـخكش ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤شٝىٍؿش حُلَحٍس ح١َُزش ٝح خُشىٍؿش حُلَحٍس حُلؼّ 

ؼِش َُِحكش حُٔ٘خ  0( , حً حٕ حُلي حالى٠ٗ  ُِٔ٘طوش ) ٘ٔك٢ ؿيٍٝ )  حُِٞكش   ٔ ُٔ ه٤ش , ٣ظزغ ه٢ حُلَحٍس ( حُ

ُِٔ٘طوش ٗلٔٚ حالى٠ٗ  ُليّ ّْ ( , ٝٛٞ ح ٕ,ٕٕكيٛخ حالػ٠ِ ه٢ حُلَحٍس حُلؼخُش )  ّْ ( ك٢ ك7,8ٖ٤ٔحُلؼخُش )

 .  ( - 1) حُظ٢ طؤط٢ رؼيٛخ

( , ك٢ طلي٣ي هَحثٖ  ٘ٔحُٔز٤٘ش ك٢ حُـيٍٝ حُٔخرن ) , ٝ ٍُٓٞ حُِٞكش حَُه٤ٔش ٓخروش حًٌَُ ٝطٔظؼَٔ     

 ( , ًُٝي رخٓظؼٔخٍ ٖكظ٠  ٙ -ٜخ ) حَُحكش حُٔ٘خه٤ش حُٜ٘خ٣ٍش ٝح٤ِ٤ُِش ٓغ ىالالص حَُُٓٞ حَُه٤ٔش ٗلٔ

حُٔظ٢ٓٞ ح١َُٜ٘ ُِلَحٍس حُؼظ٠ٔ ٓغ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش حُٜـَٟ رخُ٘ٔزش ُو٣َ٘ش حَُحكش حُٜ٘خ٣ٍش , 

,  حَُحكش ح٤ِ٤ُِش  ُو٣َ٘ش   حُؼظ٠ٔ رخُ٘ٔزش حُٜـَٟ ٓغ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش  ٝحُٔظ٢ٓٞ ح١َُٜ٘ ُِلَحٍس

حًَُٔزش   ٝريٓؾ ه٣َ٘ظ٢ حَُحكش حُٜ٘خ٣ٍش ٝحَُحكش ح٤ِ٤ُِش ٗلَٜ ػ٠ِ ه٣َ٘ش حَُحكش
(ٔ)

  ٓخ ٓز٤ٖ ك٢ , ٝكن  

 ( . ٙٔحُـيٍٝ ) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                             
(ٔ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . 7ٙػ 
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 (  3شكم )                                                    

                                 شخُح ينىحخ انشاحخ نت                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          . 7ٔ, ٙ  ٕٕٓٓكٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم حُل١ٞ٤ , ىحٍ ٤ٟٗ٘ٞ , ىٓ٘ن ,  ٢ّ ِِ ػ  حُٜٔيٍ : 

 

 

     

 

 

 

6 =40 and beyhand- 

-5=-40 to -20              

-4 =-20 to -10             

-3=-10 to 107ET         
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 (15خذول )                                                 

 حغت تصُيف تيشخُح ثوحذودهب  ودسخبتهب يُبطق انشاحخ                         

ُبخ ( ) ْو (  ETبنخ ) انحذ انحشاسي انعهىي نهحشاسح انفع   انًُطقخ ًُ  َىع ان

 كخثن حُزَٝىس ّْ  ٓٗ –ىٕٝ  6-

 رخُؾ حُزَٝىس ّْ  ٕٓ -ح٠ُ  ٓٗ - 5-

 رخٍى ؿيح   ّْ  ٓٔ –ح٠ُ  ٕٓ - 4- 

 رخٍى ّْ  7,ٔح٠ُ +  ٓٔ - 3-

ّْ كَحٍس ١ٍزش ػ٘يٓخ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش  ٖ,ٖٔ)  ٙ,٘ٔ – 7,ٔ 2-

 % (7ٓط٣ِي ػٖ 

 ٝحٟق حُزَٝىس

ّْ كَحٍس ١ٍزش ػ٘يٓخ طٌٕٞ ح١َُٞرش  ٙ,٘ٔ)  7,8ٔ – ٙ,٘ٔ 1-

 % (7ٓحُ٘ٔز٤ش كٞم 

 ٓؼظيٍ حُزَٝىس

ّْ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش كٞم  ٘,ٕٓ) ٕ,ٕٕ- 7,8ٔ 0

7ٓ) % 

 ٣َٓق

ّْ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش كٞم  ٖ,ٖٕ)  ٙ,ٕ٘ – ٕ,ٕٕ 1

7ٓ) % 

 ىحكت

+2a ٕٖ,ٖ  كخٍ % كخًؼَ 7ّْٓ كَحٍس ١ٍزش ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش طزِؾ 

+2b ٕ٘,ٙ – ٖٓ,٘  ّح  ٣يػٞ ُِ٘ؼٍٞ رخُوِنكخٍ ؿيّ  خُش () كَحٍس كؼ 

 رخُؾ حُلَحٍس خُش (ّْ )كَحٍس كؼّ  ٘,ٖٓكٞم      3

 . 7ٙ, ٙ  997ٔكٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ىحٍ حالٗٞحٍ , ىٓ٘ن ,  ٢ّ ِِ حُٜٔيٍ : ػ  

 

 

 



 ...............انعىايم انًؤثشح في انشاحخ انجششيخ وتحذيذهبانثبَي ..................انفصم 

 

 
8ٔ 

ً   و٣َ٘شٍُٓٞ حُٝطيٍ   -: ػ٠ِح٥ط٢ ك٢ حُـيٍٝ  زشحَُٔ

 EC  , رخُؾ حُزَٝىس =VC  ,  رخٍى ؿيح =K  , رَٝىس ٝحٟلش =  C , رخٍى =  M  , ٍٓؼظي = 

H=ٍكخ    , EH    , رخُؾ حُلَحٍس = CD  , رَٝىس ٓؼظيُش =W    , ىحكت =S  ٍَٓٛن ) كخ =

 . ١ٍٝذ (

 (  16خذول )                                                      

 حغت قشيُتي انُهبس وانهيم نتيشخُح ُخ انشاحخ ثيىص قشيس                           

ي انُهبس تقشيُ

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

ي انُهبس تقشيُ

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

ي انُهبس تقشيُ

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

ي انُهبس تقشيُ

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

-5/-5 EC1 -2/-4 K3 1/0 W2 2b/2b S2 

-5/-6 EC2 -1/-1 C1 1/-1 W3 2b/1 S3 

-4/-4 VC1 -1/-2 C2 1/-2 W4 2b/0 SH 

-4/-5 VC2 -1/-3 C3 2a/2a H1 2b/-1 S5 

-3/-3 CD1 0/0 M1 2a/1 H2 3/2b EH1 

-3/-4 CD2 0/-1 M2 2a/0 H3 3/2a EH2 

-3/-5 CD3 0/-2 M3 2a/-1 H4 3/1 EH3 

-2/-2 K1 0/-3 M4 2a/-2 H5 3/0 EH4 

-2/-3 K2 1/1 W1 2b/2b S1 3/-1 EH5 

  .9ٓٔ, ٙ  98ٖٔؼش حٍُ٘ٞ , ػٔخٕ , , ٓطز , حُطزؼش حُؼخ٤ٗش  حُٜٔيٍ : ٗؼٔخٕ ٗلخىس , حُٔ٘خم حُؼ٢ِٔ

 انًشحهخ انثبَيخ 

حُو٣َ٘ش حُؼخ٤ٗش حُظ٢ طو٤ْ طؤػ٤َ ح٣َُخف ػ٠ِ هلٞ ٣َ١وش كٔخد  طوظِق : ه٣َ٘ش طؤػ٤َ ح٣َُخف حُظز٣َي١      

حالػَ حُ٘خطؾ ػٖ طز٣َي  ٌل٢ ُلٔخرٜخ طوي٣َح٤َُِ ك٤ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ ك٢ ح٤َُِ ػٜ٘خ ك٢ حُٜ٘خٍ , حٓخ ك٢

َرغ حُٞحكي ٖٓ حُـْٔ حُٔؼَٝ ٔ, ٝٛٞ ٣و٤ْ ٤ًٔش حُطخهش حُظ٢ ٣لويٛخ حُٔظَ حُ(  Wind Chillح٣َُخف )
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خع ك٢ حُـ٤ٖ ُٞكش هخٛش حػيطٜخ َٓحًِ حالرل . ٣ٝظْ طوي٣َ ًُي حٓخ رخٓظؼٔخٍ َح٣َُِخف طؼَٟخ ٓزخٗ

 َ ٝرخٍُز٣خٓؼخىُش ٓ حٝ رخٓظؼٔخٍ( ,  ُٗلَحٍس  ٌَٗ ) ح ٝىٍؿشػش ح٣َُخف َٓ حال٢ٌ٣َٓ  ٝطؼظٔي
)*(
, حٓخ  

حػَ  طؤػ٤َ ح٣َُخف ػ٠ِ هلٞ ىٍؿش حُلَحٍس ك٢ حُٜ٘خٍ كخٕ ًُي ٣لظخؽ ح٠ُ هطٞس حهَٟ طُظَٜػ٘ي ه٤خّ 

 ح٣َُخف ٖٓ حػَ حُظو٤َِ س ك٢طؤػ٤َ حالٗؼش حُٔزخٍَٗ ط٤َؿ٘ؾ حُـْٔ ٣ٝويّ  حالٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ حُٔزخَٗ ك٢

 (4شكم )                                                   

 نىحخ تجشيذ انشيبذ نتيشخُح                                         

 

,   ٕ, حُؼيى  ٕٔحُٔ٘خم حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ك٢ حالٍىٕ , ٓـِش ىٍحٓخص , حُـخٓؼش حالٍى٤ٗش , حُٔـِي ٗؼٔخٕ ٗلخىس , حٗٔخ١ حُٜٔيٍ : 

  .8٘, ٙ  98ُ٘ٔٔ٘ش 

                                                             
)*(
 

    (              √)                 T)                                                    ك٤غ حٕ : 

                                                                                                                 

= k ّ / َهٞس طز٣َي ح٣َُخف ) ٤ًِٞ ٓؼ
ٕ
 ٓخػش ( . / 

=T . ) ّْ   ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ) 
=V ( . َٓػش ح٣َُخف ) ّ / ػخ 

 .ػٞحرض طْ حُظَٞٛ ح٤ُٜخ رخُظـَرش =10.45, 100
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٤ًِٞ ٓؼَس / ّ ٕٓٓرٔؼيٍ ) 
ٕ 

/ ٓخػش ( 
(ٔ)

ح٢ُٔٔ٘ ١ٍٝٞ حُٜ٘خٍ  , ك٤غ ط٠خف ُٜخ طؤػ٤َحص حالٗؼخع 

َ ٝرخٍُ ٗظزغ ز٣خ( , حٝ رٔؼخىُش ٓ ١َٗ ٝرؼي حٓظوَحؽ ه٤ٔش طز٣َي ح٣َُخف ٖٓ حُِٞكش ٌَٗ ) حُلؼ٢ِ ٝحُ٘ظ

حُوطٞحص حالط٤ش 
(ٕ)

:-  

َ ٝرخٍُ حٝ ٖٓ ُٞكش ط٤َؿ٘ؾ رؼيى ٓخػخص خ٣زط٠َد ه٤ٔش ه٣َ٘ش طز٣َي ح٣َُخف حُ٘خطـش ٖٓ ٓؼخىُش ٓ .ٔ

 حُٔطٞع ح٢ُٔٔ٘ حُ٘ظ١َ .

٤ًِٞ ٓؼَس / ّ ٕٓٓٝط٠َد ك٢ ) طلٔذ ػيى ٓخػخص حُٔطٞع ح٢ُٔٔ٘ حُلؼ٢ِ  .ٕ
ٕ 

 / ٓخػش (. 

 ( . ٔ( ٖٓ حُو٤ٔش ك٢ حُوطٞس )  ٕططَف حُو٤ٔش ك٢ حُوطٞس )  .ٖ

ٗ.  ّٔ َ ٓؼيٍ طز٣َي ح٣َُخف ١َ ٝحُ٘خطؾ ٣ٔؼّ ػ٠ِ ػيى ٓخػخص حُٔطٞع ح٢ُٔٔ٘ حُ٘ظ(  ٖ) ك٢ حُوطٞس ْ حُ٘خطؾ ٣و

 ٝحُٜ٘خٍ .  هالٍ ح٤َُِ ٣َخفحُ ُطز٤ؼش طؤػ٤َ طز٣َي ح  ُظ٤َؿ٘ؾ , ٝػ٠ِ حٓخّ ًُي ٟٝغ ط٤َؿ٘ؾ كيٝى

ٝهي ٟٝغ ط٤َه٘ؾ ُو٤ْ طؤػ٤َ ح٣َُخف حُظز٣َي١ حُٜ٘خ٣ٍش ٝح٤ِ٤ُِش ٍُٓٞح ط٤َ٘ ح٠ُ ١ز٤ؼش طؤػ٤َٛخ      

 ( .  7ُٔ٘خّ رٜخ , ؿيٍٝ ) حٝحكٔخّ 

       ً زش حُظ٢ ٣٘خٍ ح٠ُ طؤػ٤َ ٗؼٍٞ ٝرـٔغ ه٣َ٘ظ٢ طز٣َي ح٣َُخف حُٜ٘خ٣ٍش ٝح٤ِ٤ُِش ٗلَٜ ػ٠ِ حُو٣َ٘ش حَُٔ

 (.  8ٔحُ٘خّ رٜخ رَُٓٞ ٓؼ٤٘ش , ؿيٍٝ ) 

 حهخ انثبنثخ شانً

ً   ح٠ُ طِي حالٛ٘خف : ٣ظْ حُظَٞٛ حٛ٘خف حَُحكش حُٔ٘خه٤ش      زش ػٖ ٣َ١ن حُـٔغ ر٤ٖ حُوَحثٖ حَُٔ

 ُْ  ٝ حالٗٔخ١  ِي لـَ حالٓخّ ك٢ طلي٣ي طحُه٣َ٘ش حَُحكش  صْ ظؤػ٤َ ح٣َُخف ك٢ ًَ َٜٗ ٝهي أُػي  َُِحكش ُٝ

ه٣َ٘ش ح٣َُخف حال ىٍٝح ػخ٣ٞٗخ  طئى ١
(ٖ)

   ً ك٢ ٓ٘طوش ٓخ هالٍ َٜٗ ٖٓ زش , كٔؼال حًح ًخٗض ه٣َ٘ش حَُحكش حَُٔ

ً    H3ِش   رخَُِٓ ) حٍُٜ٘ٞ ٓٔؼ   ( ٌٛح ٣ؼ٢٘ حٕ حًُ٘ٔٞؽ  aِش  رخَُِٓ ) زش ٓٔؼّ ( ٝه٣َ٘ش طز٣َي ح٣َُخف حَُٔ

( , ح١ ٓ٘خم  كخٍ ٣ٍٝخف ىحكجش  طَكغ ٖٓ كَحٍس حُـْٔ  ٝ ال طزَىٙ  a  /H3حُٔ٘خه٢ حُٔخثي ٛٞ ) 
(ٗ)

  . 

 

 

                                                             
(ٔ)

 . 8ٙٔ, ٙ  98ٖٔٗؼٔخٕ ٗلخىس , حُٔ٘خم حُؼ٢ِٔ , حُطزؼش حُؼخ٤ٗش , ٓطزؼش حٍُ٘ٞ , ػٔخٕ ,  
(ٕ)

ُِٔيس ح١َُزش ٍٝحكش حالٗٔخٕ ك٢ ٓلخكظش  ًخظْ ػزي حُٞٛخد كٖٔ حالٓي١ , حُوٜخثٚ حُٔ٘خه٤ش حُٔ٘ٞرظ٤ٌش 

  .  79ٕ, ٙ ٕٕٓٓ,  ٓٙحُزَٜس , ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ,ؿخٓؼش رـيحى , حُؼيى 
(ٖ)

,   ٕ, حُؼيى  ٕٔ, حٗٔخ١ حُٔ٘خم حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ك٢ حالٍىٕ , ٓـِش ىٍحٓخص , حُـخٓؼش حالٍى٤ٗش , حُٔـِي  ٗؼٔخٕ ٗلخىس  

ٔ98٘  ٙ ,77  . 
(ٗ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    . 8ٕػ 
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  ( 17خذول )                                                   

 طجيعخ تأثيش انشيبذ وسيىصهب ثحغت تصُيف تيشخُح                          

                       

  John.E-Olver, Climate and man’s Enironment An introduction Applied climatologe , 

John wiley and son’sine Newyork 1973 , P  203.                        

ّ ٖٖ - ٖٓىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ر٤ٖ * ٣ليع ًُي ػ٘يٓخ طظَحٝف 
°
  . 

ّ ٖٖ** ٣ليع ًُي ػ٘يٓخ ط٣ِي ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ػٖ  
°
  . 

ّ ٖ٘,٘*** ٣ليع ًُي ػ٘يٓخ ط٣ِي ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ػٖ 
°
 

 

 

قيًخ قشيُخ تجشيذ  انشيض

انشيبذ ك /و
2

 /عبعخ

تأثيش طجيعخ 

 انشيبذ

 

 

 

 

قيًخ قشيُخ تجشيذ  انشيض

انشيبذ ك /و
2

 /عبعخ

 طجيعخ تأثيش انشيبذ

-h  ٍتدًذ أخضاء  1411اكجش ي

اندغى انًعشضخ 

 نهدى يجبششح

-b 311-211 سيبذ نطيفخ 

-q 1411-1211  سيبذ قبسصخ

 انجشودح

-a 211-51 سيبذ ضعيفخ انتأثيش 

-f 1211-1111  ًسيبذ ثبسدح خذا n 51  سيبذ ال تأثيش نهب في 81 -ان 

 حشاسح اندغى

-e 1111-811 سيبذ ثبسدح a -81   سيبذ دافئخ تشفع  161-إن

حشاسح اندغى
 * 

-d 811-611  سيبذ يعتذنخ

 انجشودح

b -81   صيبدح اإلحغبط  161-إن

ثبنحشاسح وانضيق
**
 

-c 611-311  سيبذ خفيفخ

 انتجشيذ

c  ٍصيبدح يفشطخ في  161-اقم ي

اإلحغبط ثبنحشاسح 

وشعىس كجيش ثبنضيق 

*** 
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 (  18خذول )                                                  

 جخ انُهبسيخ وانهيهيخ وانًشك   سيىص قشيُخ انشيبذ                                

ي تقشيُ

انُهبس 

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

ي تقشيُ

انُهبس 

 وانهيم 

 انقشيُخ

 انًشكجخ 

ي تقشيُ

انُهبس 

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

ي تقشيُ

انُهبس 

 وانهيم 

انقشيُخ 

 انًشكجخ 

c/-a  C1 a/-d a4 -b/-c -b2   -d/-g  

        

-d4 

c/-b  C2 n/-a n1 -b/-d -b3     -e/-e  -e1 

c/-c  C3 n/-b n2 -b/-e -b4 -e/-f  -e2 

b/-a b1 n/-c n3 -c/-c -C1 -e/-g  -e3 

b/-b b2 n/-d n4 -c/-d  -C2 -e/-n -e4 

b/-c b3 a/-a- -a1 -c/-e  -C3 -f/-f  -f1 

b/-d b4 a/-b- -a2 -c/-f  -C4 -f/-g  -f2 

a/-a a1 -a/-c -a3 -d/-d -d1 -f/-h  -f3 

a/-b a2 a/-d- -a4 -d/-e -d2 -g/-g -g1 

a/-c a3 -b/-b -b1 -d/-f -d3 -h/-h -h1 

  .9ٔٔ, ٙ  98ٖٔٗؼٔخٕ ٗلخىس , حُٔ٘خم حُؼ٢ِٔ , حُطزؼش حُؼخ٤ٗش , ٓطزؼش حٍُ٘ٞ , ػٔخٕ ,  حُٜٔيٍ :
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ؿ٘ؾ حٕ ط٤ٜ٘لٚ ٓل٤ي ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔـخالص حٜٛٔخ ٣٤ََٟ ط     
(ٔ)

 :-  

ّٖ حًؼَ حُٔ٘خ١ن ٓالءطلي٣ي  -ٔ رو٤ش حػٔخٍْٛ ك٢ ٓ٘خ١ن ٕٝ ه٠خء ح٣ٌُٖ حك٤ِٞح ػ٠ِ حُظوخػي ٣ٝئىّ  ٓش ٌُزخٍ حُٔ

 ًحص ٓ٘خم ٓالثْ . 

٠ ٣زظؼيٝح ػٖ حُٔ٘خ١ن ٝحُز٤جخص حُظ٢ ٣ٔظلخى ٓ٘ٚ ح٠َُٟٔ ح٣ٌُٖ طظؤػَ حَٓحْٟٜ رخُظَٝف حُٔ٘خه٤ش كظّ  -ٕ

 طٔخػي ػ٠ِ ٣ُخىس َْٟٜٓ .

ي حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ط٘ظَ٘ ك٤ٜخ رؼٞ حالَٓحٝ ٝطل٤َِ حُؼالهش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٣ٌٖٔ ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق طلي٣ -ٖ

 حُظَٝف حُٔ٘خه٤ش .

٣ٔظلخى ٖٓ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق ك٢ ٓـخٍ حُــَحك٤ش حُؼ٣ٌَٔش ك٢ طلي٣ي ٗٞػ٤ش حُٔالرْ حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُـ٘ٞى ,  -ٗ

خه٤ش ك٢ حُز٤جخص ١ٝز٤ؼش حُـٌحء ح١ٌُ ٣لظخؿٞٗٚ ٝح٠٣خ ك٢ طل٤َِ حكخ٤ْٓ حُـ٘ٞى ٝحٓظـخرخطْٜ ُِظَٝف حُٔ٘

 حُظ٢ ٠٣طَٕٝ ُِوظخٍ ك٤ٜخ .

ظطِزخص ٣ٌٖٔ حالٓظلخىس ٖٓ حُظ٤ٜ٘ق ك٢ ٓـخٍ ٛ٘يٓش حُز٘خء ٝط٤ْٜٔ حُٔٔخًٖ ٝطلي٣ي ٓٞحى حُز٘خء ٝٓ -٘

 .حُظيكجش

٣ٌٖٔ حالٓظلخىس ٓ٘ٚ ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔخكش رٔخ ٣ؤط٢ ٝ     
(ٕ)

 :- 

ُِّ حٌٓخ٤ٗش طلي٣ي حك٠َ حُٔ٘خ١ن ٓالء -ٔ  ٝحالٓظـٔخّ .ٙ ٓش ٤ُِٔخكش ٝحُظ٘

ٕ-  ُِّ  ٙ ٝح٤ُٔخكش .طلي٣ي حك٠َ حالٝهخص ٖٓ ح٤ُّٞ حٝ حَُٜ٘ حٝ حُٔ٘ش ُِو٤خّ رخُظ٘

ُِّ ٓٔخػيطٚ ك٢ طلي٣ي ١ز٤ؼش حُٔالرْ حٌُٖٔٔ حٍطيحثٜخ ٝحُ٘٘خ١خص ح -ٖ   ٙ .ٌُٖٔٔ ٓٔخٍٓظٜخ ك٢ حٝهخص حُظ٘

 ٓ٘خ١ن ٤ٓخك٤ش ؿي٣يس ٝؿ٤َ ٓؼَٝكش. هيٍطٚ ػ٠ِ حٌُ٘ق ػٖ -ٗ

 

   

 

 

       

 

                                                             
(ٔ)

 .9ٗٔ -9ٖٔٗؼٔخٕ ٗلخىس , حُٔ٘خم حُؼ٢ِٔ , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ  
(ٕ)

٢ِِّ كٖٔ ٠ٓٞٓ , حُٔ٘خم ٝح٤ُٔخكش , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ    .7٘ػ 
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 خصائص المناخ ذات العالقة بالنشاط
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 حة االنسان الجسدٌة والنفسٌة وفًرا عناصر الطبٌعة له تأثٌر واضح فً ٌعد المناخ اهم عنصر من     

كان للمناخ واالحوال الجوٌة  ون مباشر او غٌر مباشر , ومن ثم  نشاطه وحركاته , وهذا التأثٌر قد ٌك

من عناصر الجذب  م فهومهذاته عنصر سٌاحً  الدور االكبر فً السٌاحة وحركة السٌاح , فالمناخ بحد  

انه عامل محدد إلمكانٌة االستفادة من المصادر السٌاحٌة السٌاحً االساس فً العدٌد من دول العالم , و

االخرى ) الطبٌعٌة , التارٌخٌة , الدٌنٌة , االجتماعٌة ( لذا نستطٌع القول بان المناخ بعناصره المتعددة 

ٌاحٌة ومحدد ى ذلك او انه عامل معٌق للحركة السعل هعامل جذب سٌاحً بما ٌمتلكه من مقومات تساعد

ٌُعد   ابرز مقوم  وتأثٌرا فً القطاع السٌاحً لكونه المناخ من اهم العناصر الطبٌعٌة اهمٌة لها , وعلى هذا 

د امكانٌة لنشوء السٌاحة وازدهارها , وذلك لٌس لكونه مصدرا سٌاحٌا فحسب بل اٌضا فً كونه ٌحد  

بشرٌة , ففً ظل االجواء  خرى سواء كانت المصادر طبٌعٌة مملسٌاحٌة االاالستفادة من المصادر ا

 المناخٌة المالئمة والمرٌحة فقط ٌستطٌع االنسان االستفادة والتمتع بالمصادر السٌاحٌة االخرى .

ة بـ ) االشعاع الشمسً , درجة المتمثل  ز هذا الفصل على دراسة وتحلٌل الخصائص المناخٌة ٌرك       

                                                .رة , الرطوبة النسبٌة , الرٌاح ( فً منطقة الدراسة فضال عن االمطار والظواهر الغبارٌة الحرا

    Solar Insolationاوال : االشعاع الشمسً 

من %  99,97هم بأكثر من طاقة فً الغالف الجوي وٌسلل الرئٌسٌعد االشعاع الشمسً المصدر      

 . (1)الطاقة المستغلة فً الغالف الجوي وعلى سطح االرض 

تتباٌن كمٌة الطاقة الشمسٌة المكتسبة باالمتصاص او المفقودة باالنعكاس والتشتت مكانٌا وزمانٌا      

تبعا لموضع االرض بالنسبة للشمس اثناء دورة االرض السنوٌة حول الشمس وكذلك تبعا لطبٌعة 

لهذا التباٌن وي والغالف المائً والٌابس والمواد الصلبة الموجودة فً الغالف الجالغازات والسوائل و

ضغط الجوي , وسرعة واتجاه الرٌاح , ومقدار ما ٌحتوٌه الهواء تتباٌن درجة الحرارة , وتوزٌعات ال

التباٌن  , ولوال هذا( مكانٌا وزمانٌا مٌضاالمطر والثلوج)من بخار الماء , وما ٌفقد منه على شكل تساقط 

 .(2)زمان ومكان متشابها فً كل   مناخ االرض المكتسبة والمفقودة ألصبح فً الطاقة

      

                                                           
 .61, ص 1992نعمان شحادة , الجغرافٌة المناخٌة , دار المستقبل , عمان ,  (1)
 39, ص 2008,االسكندرٌة , محمد ابراهٌم محمد شرف ,جغرافٌة المناخ والبٌئة , دار المعرفة الجامعٌة  (2)
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  السنوي الى  وصل المعدل  حٌث  الشمسً  من االشعاع اا عالٌ معدالا تستلم  منطقة الدراسة       

( 20(,)19ن )جدوالال للنجف وكربالء على التوالً , (/ دقٌقة  2سم ملً واط / 509,58,  524,59)

اذ ان المعدالت الشهرٌة لزواٌا سقوط االشعاع الشمسً فً منطقة الدراسة تبدا بالزٌادة التدرٌجٌة بعد 

 ض ترافق هذه الزٌادة زٌادة فً نهاٌة شهر اذار بسبب حركة الشمس الظاهرٌة نحو النصف الشمالً لألر

 13,1,  12,59النظري فً شهر نٌسان )ساعات السطوع  تحٌث بلغساعات السطوع النظرٌة والفعلٌة 

ساعات السطوع النظري لً فً حٌن بلغ المعدل السنوي لساعة / ٌوم ( للنجف وكربالء على التوا

 8,51,  8,50ساعات السطوع الفعلً )ل سنويساعة / ٌوم ( للنجف وكربالء , اما المعدل ال 12,10)

زاوٌة سقوط االشعة الشمسٌة التً تصل فً شهر وبزٌادة ساعة / ٌوم ( للنجف وكربالء على التوالً . 

تكون اشعة حٌث ( لكربالء ,  ˚78,6,  ˚80,09و)  للنجف ( ˚78,83,  ˚80,86حزٌران وتموز الى )

 ٌوم ( ساعة / 14,00,  14,13 )  الى  النظري  السطوع  ساعات  تصلوشبه عمودٌة ,  الشمس

  , 11,30تصل الى ) الفعلً   السطوع ٌوم ( لكربالء , وساعات  ساعة / 14,5,  14,18للنجف و ) 

شعاع فً لكبر زاوٌة االوساعة / ٌوم ( لكربالء .  11,40, 11,22 ) و ساعة / ٌوم ( للنجف  11,47

 771,94ٌصل الى ) مقدار االشعاع عالٌاكون ٌساعات السطوع النظرٌة والفعلٌة  هذٌن الشهرٌن وزٌادة

( لكربالء / دقٌقة  2سمملً واط/ 734,44,  746,12نجف و)( لل/ دقٌقة  2/ سمملً واط  760,09, 

ساعات السطوع النظرٌة والفعلٌة بعد االعتدال الخرٌفً  . ثم ٌالحظ انخفاض كل من معدل فً هذه المدة

الحركة  الظاهرٌة للشمس نحو النصف الجنوبً وتقل زاوٌة سقوط االشعة الشمسٌة حٌث تصل بسبب 

 و ( للنجف  ˚ 39,09, ̊ 49,3,  ̊ 60,69انً الى ) ٌلول وتشرٌن االول وتشرٌن الثهر افً ش

شهري كانون االول ( لكربالء , وتصل الى اقل قٌمة لها خالل  ̊ 38,26,  ˚ 48,42,  ̊ 59,92)

( لكربالء . الن الشمس  ̊ 36,26,  ˚ 33,42( للنجف و) ̊ 37,03,  ˚ 34,19وكانون الثانً اذ تبلغ )

تكون عمودٌة على مدار الجدي وبذلك ٌكون االشعاع فً اكثر مٌالن له على منطقة الدراسة لذلك تصل 

ساعة /  10,19,  10,6ساعات السطوع النظري الى ادنى معدل لها خالل هذٌن الشهرٌن لتصل الى )

ساعات السطوع الفعلٌة فأنها تنخفض  ما معدلساعة / ٌوم ( لكربالء . ا 10,15,  10,1للنجف و) (ٌوم

,  6,15ساعة / ٌوم ( للنجف و) 6,38 ,  6,6ون االول وكانون الثانً الى ) لتصل خالل شهر كان

ء فً . وهذا االنخفاض ناتج عن زٌادة نسبة بخار الما (6( , )5) ٌنشكلالساعة / ٌوم ( لكربالء ,  6,17

 تأثٌر الشمسً الواصل لألرض فضالا عنٌعمل على تخفٌض االشعاع  الهواء فً هذا الفصل وبهذا

منطقة  السحب والعواصف الغبارٌة والترابٌة التً تقلل من قٌمة وشدة االشعاع الشمسً الواصل الى

 2ملً واط / سم 255,7,  258,04بلغ )الذي ٌلإلشعاع الشمسً خالل السنة   اما ادنى معدل الدراسة .

 تدرٌجٌا لٌصل فً شهر نٌساناالول ثم ٌرتفع  علً التوالً فً شهر كانون كربالء( للنجف و/ دقٌقة 
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 ( 91جدول )                                               

( / دقٌقة  2سمملً واط /  )وكمٌة االشعاع  ( ˚)  شعاع الشمسًالمعدالت الشهرٌة لزواٌا سقوط اال

 ( 2199 -9191ة ) د  مدٌنة النجف للم  وساعات السطوع النظري والفعلً فً 

زاوٌة سقوط  الشهر

 االشعاع الشمسً

كمٌة االشعاع 

 الشمسً 

السطوع النظري 

 ساعة / ٌوم 

السطوع الفعلً 

 ساعة / ٌوم

 6,38 10,19 290,74 37,03 كانون الثانً

 7,19 11,3 381,37 45,23 شباط

 7,9 12,00 481,09 57,03 اذار

 8,32 12,59 589,69 68,36 نٌسان

 9,36 13,48 673,59 77,03 ماٌس

 11,30 14,13 771,94 80,86  حزٌران

 11,47 14,00 760,09 78,83 تموز

 11,00 13,17 702,63 72,23 اب

 10,11 12,21 607,3 60,69 اٌلول

 8,37 11,22 449,41 49,3 تشرٌن االول

 7,32 10,32 329,21 39,09 تشرٌن الثانً

 6,6 10,6 258,04 34,19 كانون االول 

 8,50 12,10 524,59  المعدل السنوي

سم المناخ , بٌانات الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قوزارة النقل والمواصالت ,  -1المصدر : 

 .منشورة  غٌر

 ,1979جغرافٌة , جامعة البصرة , حسٌن الشلش , الكرة االرضٌة من الوسائل المساعدة  فً  تدرٌس  ال ً  ل  ع   -2

  . 72-57ص
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 (21جدول )                                               

 2ملً واط / سم) وكمٌة االشعاع الشمسً  ( ˚ )الشمسً  االشعاع المعدالت الشهرٌة لزواٌا سقوط

                                        ( 2199 -9191ة ) د  للم  مدٌنة  كربالء  وساعات السطوع النظري والفعلً  فً  /دقٌقة (

زاوٌة سقوط  الشهر 

 االشعة الشمسٌة

كمٌة االشعاع 

 الشمسً 

السطوع النظري 

 ساعة / ٌوم

السطوع الفعلً 

 ساعة / ٌوم 

 6,17 10,15 288,72 36,26 كانون الثانً

 7,14 11,1 378,73 44,46 شباط

 8,00 12,00 479 56,26 اذار

 8,35 13,1 579,14 67,59  نٌسان

 9,41 13,52 660,19 76,26 ماٌس

 11,22 14,18 746,12 80,09 حزٌران

 11,40 14,5 734,44 78,6 تموز

 11,2 13,20 670,91 71,46 اب

 10,8 12,19 567,5 59,92 اٌلول

 8,30 11,21 429,65 48,42 تشرٌن االول

 7,21 10,28 324,95 38,26 تشرٌن الثانً

 6,15 10,1 255,7 33,42 كانون االول

 8,51 12,10 509,58  المعدل السنوي

خ , بٌانات الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناوزارة النقل والمواصالت , -1المصدر : 

 .غٌر منشورة 

 , 1979, جغرافٌة , جامعة البصرة , حسٌن الشلش , الكرة االرضٌة من الوسائل المساعدة فً تدرٌس ال ً  ل  ع   -2

 . 72 -57ص
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 (5شكل )                                               

 ة  د  ( للم  لفعلً فً مدٌنة النجف ) ساعةالمعدالت الشهرٌة للسطوع النظري وا  

                                        (9191 – 2199 ) 

          

 . ( 19: جدول )  المصدر

                                                                       ( 6شكل  )                                            

  ةد  للم   ( كربالء ) ساعةلفعلً فً مدٌنة واالشهرٌة للسطوع النظري المعدالت 

                                     (9191 – 2199 (

 ( 20المصدر : جدول ) 
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 ( 7شكل )                                             

 ة د  مدٌنة النجف للم  ( فً / دقٌقة  2) ملً واط / سمالشهرٌة لكمٌة االشعاع الشمسً المعدالت 

                                     (9191- 2199 ) 

 

     . (19) جدول :  المصدر

 ( 9شكل )                                              

 ة د  مدٌنة كربالء للم  ( فً  / دقٌقة 2)ملً واط / سمالشهرٌة لكمٌة االشعاع الشمسً المعدالت 

                                      (9191- 2199 )   

 

 . ( 20)  : جدول  المصدر
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( للنجف وكربالء على التوالً , وٌبلغ اعلى معدل  /دقٌقة 2ملً واط / سم 579,14,  589,69الى )  

( , 7ن )شكالال للنجف وكربالء (دقٌقة  2ملً واط / سم 746,12,  771,94له  فً  شهر حزٌران ) 

فً  شهر  تشرٌن  االول    اكبر زاوٌة سقوط  لإلشعاع  الشمسً ثم  ٌنخفض  لٌصلتفق مع ( والتً ت8)

ادنى معدل له فً ل ( للنجف وكربالء على التوالً وٌسج   2ملً واط / سم 429,65,  449,41الى  )

 م .كما تقد   شهر كانون االول

       ٌ اتلمة فً منطقة الدراسة عالن ان كمٌات االشعاع الشمسً المسٌتب الصٌف ,  فً اشهر ٌة السٌم 

ٌرافقها اكبر عدد من  شبه عمودي والتً طة بشكلالساق كمٌات العالٌة من االشعاع الشمسًوهذه ال

ا ساعات النهار, ترفع من درجات حرارة  اا سطح االرض , مما ٌعطً شعورالقرٌب من  الهواء والسٌم 

    زعاجبعدم الراحة واالن

    Temperatureثانٌا : درجة الحرارة 

الرغم من وجود ب الجوي المحٌط به لحرارة سطح االرض والغالف الشمس المصدر الرئٌس د  ع  تُ     

مصادر اخرى للحرارة مصدرها باطن االرض اال انها ذات تأثٌر قلٌل جداا ال ٌمكن مقارنته بأٌة نسبة 

رارة الباطنٌة لم تستطع ان ترفع من دنا الشمس بها . وخٌر دلٌل على ذلك ان الحمع الحرارة التً تزو  

   . (1)حرارة سطح االرض الذي ٌستند علٌه الجلٌد منذ االف السنٌن 

د        راحة االنسان  تأثٌر كبٌر فًلها درجة الحرارة عناصر المناخ السٌاحً ف درجة الحرارة من اهم ُتع 

ٌ  ونشاطه وبالتالً فهً عنصر جذب سٌاحً مهم , ومحر    ن  محٌط سٌاحتهم , ولهذا نجد م اح فًك للس

المناطق الشدٌدة البرودة والمرتفعة الحرارة غٌر جاذبة للسٌاح , بل طاردة لهم الى مناطق االعتدال 

( م   25 –18الحراري التً ٌشعر فٌها االنسان بالراحة الجسدٌة والنفسٌة , حٌث تعد درجة الحرارة بٌن )

فً مرتفعات المناطق  فر هذه الظروف على مدار السنة إال  المثلى لراحة االنسان ونشاطه , وال تتو

   . (2)م (  2000 – 500المدارٌة بٌن ارتفاع ) 

م  ( على 24,  م  24,4)  العام لدرجات الحرارة فً مدٌنتً النجف وكربالءالمعدل السنوي  ٌبلغ     

درجات الحرارة  الحرارة حٌث تبدمفً معدالت درجات اال ان هناك تباٌنا شهرٌا  ( 21)  جدولالالتوالً 

( فً  م  24,1) و لنجففً ا (م  24,3) باالرتفاع مع حلول اشهر الفصل الحار اذ بلغت فً شهر نٌسان 

 وتموز تصل الى اعلى معدل لها فً شهري وتستمر معدالت درجات الحرارة باالرتفاع حٌث ,كربالء 
                                                           

 .  91ص , 1979 احمد سعٌد حدٌد واخرون , جغرافٌة الطقس , جامعة بغداد , (1)
ً  حسن موسى , المناخ والسٌاحة , مصدر سابق , ص (2) ل   . 24ع 
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جع السبب فً , وٌر فً كربالءم  ( 35,9م  , 36,6و )  فً النجف م  (36,3م  , 37,1) الى لتصل واب

زٌادة عدد ساعات السطوع النظرٌة  عالوة على, الوضع العمودي قرٌبة من  الشمساشعة ذلك الى ان 

م  ( 32,2م  , 32بلغ ) فت فً شهر اٌلول معدالت درجات الحرارة باالنخفاض بعد ذلك تبدم ,(1) والفعلٌة

خالل اشهر ) تشرٌن االول , تشرٌن الثانً , هذا االنخفاض تستمر بلً , وللنجف وكربالء على التوا

( فً  11,9,  17,4,  25,8( فً النجف و)  12,2,  17,1,  26,1كانون االول ( لتصل الى ) 

م  ( للنجف 10,3م  , 10,6فً شهر كانون الثانً حٌث ٌبلغ )  دل لهاادنى مع كربالء . وتصل الى

 .  ( 10( , )  9ن ) الشكال وكربالء على التوالً

م  ( 30,9م  , 31,3) فً مدٌنتً النجف وكربالء المعدل السنوي لدرجة حرارة الهواء العظمىٌبلغ      

جة الحرارة العظمى فً شهر حٌث بلغ معدل دربحسب شهور السنة ,  ( 21, الجدول )  على التوالً

تأخذ درجات الحرارة باالرتفاع بعد ذلك  ( للنجف وكربالء على التوالً ,م  23,7م  , 24,5اذار )

العمودي , الذي   التدرٌجً بسبب طول النهار وخلو الجو من الغٌوم واقتراب اشعة الشمس من الوضع

 بلغ  معدل  درجات  الحرارة لألرض , اذ للوصول   الغازي  فً الغالف اقصر مسافة  تقطع  ٌجعلها 

 يم   ( لكربالء , وسجل اعلى معدل لها فً شهر41,7و)م  ( للنجف 42,1حزٌران )العظمى فً شهر 

م  ( لكربالء , ثم تبدا درجات الحرارة 44م  , 44,2م  ( للنجف  و)44,1م  44,6ب وبمعدل )تموز وآ

م  ( 24,3وتستمر باالنخفاض تباعا لتصل فً شهر تشرٌن الثانً ) باالنخفاض البسٌط فً شهر اٌلول ,

م  , 16,4وتصل الى ادنى معدل لها خالل شهر كانون الثانً لتبلغ )( لكربالء ,  م  23,8للنجف و)

حٌث  ٌبلغ  م  ( للنجف وكربالء على التوالً  ثم ٌالحظ علٌها ارتفاع طفٌف فً  شهر شباط  15,8

 ( .  12( , )  11)  نشكالال ء على التوالًم  ( للنجف وكربال18,8م  , 19,4المعدل )

 

 

                                            

                                                

 

 

                                                           
   .74, ص 1986عبد االله رزوقً كربل وماجد السٌد ولً , علم الطقس والمناخ , كلٌة اآلداب , جامعة البصرة , (1)
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 ( 29جدول )                                             

( الشهرٌة والسنوٌة فً ˚صغرى )مودرجة الحرارة العظمى وال ةالعام معدل درجة حرارة الهواء

 (  2199 – 9191ة ) د  للم   وكربالء النجف مدٌنتً

معدل درجة الحرارة  الشهر

 ةالعام

معدل درجة الحرارة 

 العظمى

معدل درجة الحرارة 

 الصغرى

 كربالء النجف  كربالء النجف كربالء النجف

 5,3 5,2 15,8 16,4 10,3 10,6 كانون الثانً 

 7,4 7,6 18,8 19,4 12,9 13,3 شباط 

 11,3 11,7 23,7 24,5 17,6 17,8 اذار 

 17,3 17,7 30,6 31 24,1 24,3 نٌسان

 22,6 23 37 37,7 29,9 30,6 ماٌس

 26,5 26,7 41,7 42,1 34,3 34,8 حزٌران

 29 28,9 44,2 44,6 36,6 37,1 تموز

 28,4 28,3 44 44,1 35,9 36,3 اب

 24,5 24,6 40,2 40,5 32,2 32 اٌلول

 19,2 19,4 33,4 33,4 25,8 26,1  تشرٌن االول

 11,7 12,1 23,8 24,3 17,4 17,1 تشرٌن الثانً

 6,9 7,1 17,8 18,2 11,9 12,2  كانون االول

 17,5 17,6 30,9 31,3 24 24,4 المعدل السنوي

 

انات الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌوزارة النقل والمواصالت ,  : المصدر

   .غٌر منشورة 
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 ( 1شكل )                                                   

 مدٌنة النجف( فً  ) م̊ المعدل الشهري لدرجات الحرارة                            

 

 . ( 21المصدر : جدول ) 

 ( 91شكل )                                             

 مدٌنة كربالء ( فً  ˚) م المعدل الشهري لدرجات الحرارة                          

 

  . ( 21المصدر : جدول ) 
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م  ( 17,5م   , 17,6) فً مدٌنتً النجف وكربالء المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصغرى ٌبلغ       

لدرجة الحرارة الصغرى نجد انها ترتفع  وعند تتبع المعدالت الشهرٌة ( 21)  جدولال,  على التوالً

م ( للنجف وكربالء على التوالً ث م   7,4م  ,  7,6معدل ٌبلغ ) سجلاذ ت شباطمن شهر  ءا ابتدا تدرٌجٌا

لغ معدل درجة الحرارة الصغرى فً شهر الفصل الحار حٌث  ب بحلول اشهر اا ٌكون االرتفاع واضح

ل اعلى معدل لدرجة الحرارة الصغرى سج   فً حٌن, م  ( لكربالء 26,5م  ( للنجف و)26,7حزٌران ) 

ا معدالت الحرارة م  ( لكربالء ثم تبد28,4م  , 29م  ( للنجف و ) 28,3م  , 28,9فً تموز واب ) 

(  م  12,1غت فً شهر تشرٌن الثانً )فً فصل الخرٌف وبداٌة فصل الشتاء اذ بل الصغرى باالنخفاض

م  ( للنجف 5,3م  , 5,2( لكربالء , وبلغت ادنى معدل لها فً شهر كانون الثانً )  م  11,7للنجف و)

                                                 ( . 12( , )  11)  نشكالالوكربالء على التوالً 

 

 (  99شكل )                                                  

 (2199 – 9191ة )د  مدٌنة النجف للم  ( فً  )م̊الشهري لدرجة الحرارة العظمى والصغرى المعدل 

 

 . ( 21 المصدر : جدول )
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 ( 92شكل )                                              

 (2199 -9191)ة د  مدٌنة كربالء للم  ( فً ˚الحرارة العظمى والصغرى )مجة المعدل الشهري لدر

 . (21المصدر: جدول )

 Relative Humidity الرطوبة الجوٌةثالثا : 

 اذ تصل اعلى المعدالت خالل  السنة  اشهرالدراسة خالل  معدالت الرطوبة النسبٌة لمنطقة تتباٌن       

% ( للنجف وكربالء 73,7% , 67,7شهر كانون الثانً ) فً  لها اعلى معدل حٌث بلغ , الفصل البارد

الى ادنى ثم تنخفض لتصل  نخفاض درجات الحرارة , وسقوط االمطار , ال  ( 22جدول ) على التوالً 

( , 13) نشكالال,  % ( لكربالء28,9% ( للنجف وشهر حزٌران )22,6فً شهر تموز ) معدل لها

 للنجف وكربالء على التوالً % (47,5% , 42,7بلغ ) ان المعدل السنوي للرطوبة النسبٌة و . ( 14)

 . واضحة على جفاف المنطقة , وهو معدل منخفض ٌعطً داللة

% ( على 61,7% , 56,8)لمدٌنتً النجف وكربالء المعدل السنوي للرطوبة النسبٌة العظمى ٌبلغ     

شهر كانون االول وكانون الثانً اذ ٌبلغ اعلى معدل لها فً الفصل البارد فً  ( 22)  جدول , التوالً

% ( لكربالء , وتنخفض تدرٌجٌا بارتفاع درجات 89,8% , 82,1% ( للنجف و )%83,8 , 76)

% ( 59,7% , 77,9)% ( للنجف و59% , 75ار ونٌسان ) ى ٌصل معدلها فً شهر اذالحرارة حت  

جف وكربالء على للن % ( 39,2% ,  32,1فً  تموز  )   لها ى معدل ادن عند  لكربالء , وتبلغ 

بلغ فً فة اخرى . اما المعدل السنوي للرطوبة النسبٌة الصغرى ر  باالرتفاع التدرٌجً م   التوالً , ثم تبدم

 ل اعلى معدل ارتفاع % ( للنجف وكربالء على التوالً , حٌث سج  33,3% , 28,4منطقة الدراسة )
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 ( 22جدول )                                                 

 النجف مدٌنتًفً  والصغرى  العظمىوالرطوبة النسبٌة  سبٌةللرطوبة النالمعدل الشهري والسنوي 

                                  (2199 -9191ة )د  )%( للم   وكربالء

 معدل الرطوبة النسبٌة معدل الرطوبة النسبٌة الشهر

 العظمى

معدل الرطوبة النسبٌة 

 الصغرى

 كربالء النجف كربالء النجف كربالء النجف

 55,1 49,3 89,8 83,8 73,7 67,7 كانون الثانً 

 43,2 39,9 79,3 76,1 61,4 58,1 شباط 

 34,8 31,7 77,9 75 52,5 49,6 اذار 

 28,2 27,6 59,7 59 43,2 42,6 نٌسان

 22,1 20,1 47,3 45,2 34 31,9 ماٌس

 21,2 16 40,2 36,2 28,9 24,7  حزٌران

 20,7 13,9 39,2 32,1 29,7 22,6 تموز

 22,7 14,5 43,1 35,1 31,6 23,6 اب

 25,3 18,3 48,1 41,2 35,7 28,7 اٌلول

 32,1 26,3 59,6 53,7 45,7 39,8 تشرٌن االول

 41,4 36,4 74,5 69,3 61,3 56,3 تشرٌن الثانً 

 53 47 82,1 76 73 66,9 كانون االول

 33,3 28,4 61,7 56,8 47,5 42,7 المعدل السنوي

  

ٌانات الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بوزارة النقل والمواصالت , المصدر : 

 .غٌر منشورة 
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% ( للنجف وكربالء على التوالً , وٌبلغ 55,1% , 49,3فً فصل الشتاء فً شهر كانون الثانً )

 نشكالال% ( للنجف وكربالء على التوالً , 20,7% , 13,9ادنى معدل انخفاض فً شهر تموز ) 

(15  ( , )16  . ) 

ارتفاع  ة على طول العام معفً منطقة الدراسة تكون منخفض الرطوبة النسبٌة  ضح مما تقدم ان  ٌت       

تصل الى حدها االقصى النسبٌة لرطوبة ان ا وٌعود السبب فً ذلك الى , الشتاء نسبً فً اشهر الفصل

عرض   دائرتً  معدل لها بٌن حتى تصل الى اقل    وجنوبا  شماال وتنخفض  خط االستواء   بالقرب من

,  (1)اكبر الصحاري فً هذه العروض  ( درجة شمال وجنوب خط االستواء بسبب وقوع ˚35- ˚25)

  ٌ ز ووجود التٌارات الهابطة وبما ان منطقة الدراسة تقع ضمن دوائر العرض المذكورة اعاله فأنها تتم

وتختلف الرطوبة النسبٌة خالل ساعات الٌوم اذ تصل الى  اا ,مموعاض مستوٌات الرطوبة النسبٌة بانخف

تصل الى  ها االدنى فً حٌنلها قبٌل شروق الشمس بسبب انخفاض درجة الحرارة الى حد   اقصى حد  

ها االقصى وهو مقٌاس مهم لتقرٌر ادنى معدل لها بعد الظهر بسبب ارتفاع معدالت الحرارة الى حد  

فً فصل االنسان بالضٌق وعدم الراحة , اما  راحة االنسان , فبارتفاع معدالت الحرارة والرطوبة ٌحس  

الرطوبة الى هذا الهواء ٌزداد احساس  المغلقة تجعل الهواء جافا وبزٌادةالشتاء فان تدفئة االماكن 

   . (2)االنسان بالراحة 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                           
 .190 صباح محمود الراوي وعدنان هزاع البٌاتً  , مصدر سابق , ص (1)
(2)

  190, ص  المصدر نفسه 
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 ( 91شكل )                                                   

 ( 2199 – 9191ة ) د  مدٌنة النجف للم  فً  )%( النسبٌةللرطوبة المعدل الشهري          

 

 . ( 22) المصدر : جدول

 ( 91شكل )          

  ( 2199 -9191ة ) د  مدٌنة كربالء للم  )%( فً المعدل الشهري للرطوبة النسبٌة        

 

 . ( 22المصدر : جدول ) 
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 ( 95شكل )                                                

 (                                        2199-9191)ة د  النجف  للم  مدٌنة فً   )%(والصغرى العظمىالنسبٌة الت الشهرٌة للرطوبة المعد

   . ( 22المصدر : جدول )

 ( 96شكل )                                               

                                                          (2199-9191)ة د  للم   مدٌنة كربالءفً  )%(والصغرىة العظمى النسبٌ المعدالت الشهرٌة للرطوبة 

   . ( 22المصدر : جدول )
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   The wind الرٌاحرابعا : 

ت بسٌادة منظوما خالل الشتاء ر  البحر المتوسط حٌث ٌتأث مناخ ٌحمل مناخ العراق خصائص     

القطبٌة والسٌبرٌة , فً حٌن ٌتأثر خالل الفصل الحار الضغط الجوي العالً والمنخفضات شبه 

راق الى حدود الصحراء بالمنخفضات الحرارٌة الموسمٌة التً تغطً الجزء األعظم منها مساحة الع

ط وشمال ر بامتداد الضغط العالً شبه المداري المندفع من جهة البحر المتوسالتً تتأث  الغربٌة , 

الصحراء االفرٌقٌة الكبرى , لذا ٌصاحب هذه المنخفضات الجوٌة حركة للرٌاح من مختلف االتجاهات 

 .(1)بما فٌها منطقة الدراسة وتكون ذوات خصائص تحملها من المناطق المصدرة لها 

م / ثا ( للنجف 2,8م / ثا , 1,8اسة ٌبلغ ) السنوي لسرعة الرٌاح فً منطقة الدرالمعدل ٌبلغ      

االتباٌنا فً المعدالت الشهرٌة و اال ان هناك( ,  23, جدول ) وكربالء على التوالً  فً مدٌنة  سٌم 

م / ثا , 2,1كربالء حٌث تصل معدل سرعة الرٌاح فً منطقة الدراسة خالل شهري اذار ونٌسان الى ) 

م / ثا ( لكربالء . وتشهد سرعة الرٌاح تزاٌدا مستمرا خالل االشهر 3,1م / ثا , 3/ثا ( للنجف و)  م2,2

الحارة من السنة فً منطقة الدراسة اذ تسجل اعلى المعدالت لسرعة الرٌاح فً شهري حزٌران وتموز 

م / ثا ( لكربالء 4,2م / ثا , 4م / ثا ( للنجف و ) 2,7م / ثا , 2,8 )حٌث وصل معدل سرعة الرٌاح الى

الرٌاح باالنخفاض تزامنا مع انخفاض درجات  ةمعدالت سرع تبدم (, ثم 18( , )  17)  نشكالال, 

م / ثا , 2,5م / ثا ( للنجف و ) 1,4م / ثا , 1,7الحرارة لتصل فً شهر اٌلول وتشرٌن االول الى ) 

م / 1,9م / ثا , 1,1م / ثا ( لكربالء , وتصل الى ادنى معدل لها خالل شهر كانون االول اذ تبلغ ) 2,1

ناتج  موماا ع اح فً منطقة الدراسة والعراقان انخفاض سرعة الرٌ ثا ( للنجف وكربالء على التوالً .

طاق شبه صٌفا بحكم موقعه فً الن لعالً شتاءا ومنظومة الضغط الواطئعن تأثره بمنظومة الضغط ا

ن على نشوء رٌاح قوٌة لكن ما ٌشهده العراق من رٌاح قوٌة ما المداري اذ ال تساعد هاتان المنظومتا

    .(2)القطبٌة والمنخفضات القادمة من البحر المتوسط شبه هً اال نتٌجة لمرور المنخفضات الجوٌة 

لدراسة ل الرٌاح ارتفاعا نسبٌا فً معدالتها فً فصل الصٌف وهذا االرتفاع بسب وقوع منطقة اتسج       

, المنخفض للرٌاح بٌن انظمة الضغط العالً والذي ٌكون ممرا مفتوحا سهل الرسوبً ضمن منطقة ال

نحدار السطح ) منطقة السهل الرسوبً ( باتجاه الجنوب وانعدام العوارض الطبٌعٌة التً تعٌق وان إل

اع الموسمً وارتف ر المنطقة بالمنخفض الهندعن تأث   الكتل الهوائٌة التً تعبر المنطقة , هذا فضال

                                                           
ً  صاحب طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون ابو رحٌل , مناخ العراق , مطبعة المٌزان , النجف ,  (1) ل  ,  2013ع 

 .159ص
 .73مهدي حمد فرحان الدلٌمً , مصدر سابق , ص  (2)
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اضطراب ونشوء تٌارات الى ي درجات الحرارة , الذي ٌساعد على تمدد الهواء وزٌادة حجمه , مما ٌود  

  .(1)حمل صاعدة تساعد على زٌادة سرعة الهواء 

 ( 21جدول )                                            

                            (2199-9191) ةد  وكربالء  للم  مدٌنتً  النجف  الرٌاح ) م / ثا ( فً   ةلسرع  الشهرٌة المعدالت 

 سرعة الرٌاح لمدٌنة كربالء  سرعة الرٌاح لمدٌنة النجف الشهر

 2,1 1,2 الثانً كانون

 2,6 1,7 شباط

 3 2,1 اذار

 3,1 2,2 نٌسان

 3,1 2,2 ماٌس

 4 2,8 حزٌران

 4,2 2,7 تموز

 3,4 2,3 اب

 2,5 1,7 اٌلول

 2,1 1,4 االولتشرٌن 

 1,9 1,2 تشرٌن الثانً

 1,9 1,1 كانون االول

 2,8 1,8 المعدل السنوي

 

انات الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌوزارة النقل والمواصالت , المصدر : 

 .غٌر منشورة 

                                                           
د وبلسم شاكر شنٌشل , اثر التكرار المكانً والزمانً التجاه وسرعة الرٌاح الشمالٌة والغربٌة فً طه  (1) رؤوف شٌر محم 

 .63, ص  2010,   61, العدد 1درجات الحرارة فً العراق , مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة , المجلد 



 المناخ ذات العالقة بالنشاط السٌاحً فً مدٌنتً النجف وكربالء ..خصائصالثالث.الفصل ا

 

 106 

 ( 97شكل )                                             

 (2199 -9191ة )د  مدٌنة النجف للم  لشهرٌة لسرعة الرٌاح ) م / ثا ( فً المعدالت ا       

 .( 23المصدر : ) 

 ( 99شكل )                                           

 (2199 -9191ة )د  مدٌنة كربالء للم  الشهرٌة لسرعة الرٌاح ) م / ثا( فً المعدالت         

 .( 23المصدر : ) 
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% ( للنجف وكربالء , وتكرار الرٌاح 4,4,  4,6تكون نسبة تكرار الرٌاح الشمالٌة الشرقٌة )     

ة نشاط ل رٌاح القطاع االول , وتكون ُمد  ( للنجف وكربالء وتمث   24جدول )  % (8,4,  6,1الشرقٌة ) 

ر الربٌع وٌعود السبب الى االرتفاع المبك  هذه الرٌاح او زٌادة تكرارها اواخر فصل الشتاء وفصل 

 فً لدرجات الحرارة وما ٌتبعه من نشاط المنخفضات الحرارٌة سواء فً منطقة السهل الرسوبً او

   . ( 20( , )  19) نالشكال , (1)ناطق المجاورة الم

   (21جدول )                                                  

ة د  للم  وكربالء  مدٌنتً النجف   فً التجاهات الرٌاح للمعدالت السنوٌة  ) % ( النسب المئوٌة

(9191- 2199) 

 االتجاه        

 المحطة

شمالٌة 

 شرقٌة 

جنوبٌة  شرقٌة

 شرقٌة 

جنوبٌة  جنوبٌة 

 غربٌة 

شمالٌة  غربٌة 

 غربٌة 

 سكون شمالٌة

 14,3 20,4 29,9 13,4 2,3 4 5 6,1 4,6 نجف 

 12,1 15 22,5 17,7 3,1 5,9 10,9 8,4 4,4 كربالء

 

ٌانات الهٌئة العامة لالنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بوزارة النقل والمواصالت , المصدر : 

 .غٌر منشورة 

تكرار  % ( للنجف وكربالء , فً حٌن10,9,  5وتكون نسبة تكرار الرٌاح الجنوبٌة الشرقٌة )      

وترجع زٌادة الرٌاح القطاع الثانً ,  ل هذه الرٌاحوكربالء وتمث   للنجف% ( 5,9,  4) الرٌاح الجنوبٌة 

ز تكرار الرٌاح الجنوبٌة فً القطاع ٌترك  و ت الجوٌةالجنوبٌة الشرقٌة ألنها تهب فً مقدمة المنخفضا

االمتداد التضارٌسً فً القطر  الذي قد تصاحبه حالة استقرار , والن ئ من المنخفض الجبهويالداف

  . (2)اكثر منه جنوبٌا ٌتخذ اتجاها جنوبٌا شرقٌا  الجنوبً  وجنوبً شرقً فان االتجاه   شمالً غربً

% ( للنجف وكربالء ورٌاح 3,1,  2,3وتشهد منطقة الدراسة رٌاح جنوبٌة غربٌة وبنسبة تكرار )      

كربالء وتمثل هذه الرٌاح القطاع الثالث وٌزداد  % ( للنجف و17,7,  13,4غربٌة نسبة تكرارها )

                                                           
ار دٌري , التباٌن الزمانً والمكانً لحرك (1) ة الرٌاح السطحٌة فً العراق , مجلة ابحاث البصرة , جامعة عبد االمام نص 

 .  180, ص 1999,  19البصرة , العدد 
كاظم عبد الوهاب حسن االسدي , تكرار المنخفضات الجوٌة واثرها فً طقس العراق ومناخه , رسالة ماجستٌر  ,   (2)

 .151, ص1991كلٌة اآلداب , جامعة البصرة  , 
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تكرار الرٌاح الجنوبٌة الغربٌة فً الفصل البارد وهذه الزٌادة بسبب زٌادة تكرار المنخفضات الجوٌة 

االحر   . (1)السودانٌة  ارٌة والسٌم 

 % ( للنجف22,5,  29,9اما الرٌاح الشمالٌة الغربٌة فتكون هً الرٌاح السائدة وبنسبة تكرار )       

ل هذه الرٌاح % ( للنجف وكربالء وتمث  15,  20,4وكربالء , والرٌاح الشمالٌة بلغت نسبة تكرارها ) 

طقة بمنخفض الهند الموسمً ر المنالقطاع الرابع وسبب زٌادة تكرار الرٌاح الشمالٌة الغربٌة هو تأث  

وارتفاع درجات الحرارة الذي ٌزٌد من حركة الرٌاح , فضال عن ان السهل الرسوبً ٌكون ممرا 

مفتوحا للرٌاح بٌن انظمة الضغط العالً والمنخفض ومن جهة اخرى انحدار السطح نحو سهول دجلة 

  .(2)ً تعبر المنطقة شتاء وصٌفا والفرات وانعدام العوارض الطبٌعٌة التً تعٌق الكتل الهوائٌة الت

اما بالنسبة لسكون الهواء فالرٌاح تعد ساكنة وفقا لمقٌاس بوفورت عندما تكون سرعتها بٌن ) صفر      

ٌ   أثٌر سٌطرة مرتفع جوي وكذلك م/ثا ( وان حالة السكون هذه تكون بت0,2 – ر اتجاهات الرٌاح عند لتغ

  % ( للنجف وكربالء .12,1,  14,3, حٌث تكون نسبة حالة السكون ) (3)سٌادة جبهة هوائٌة 

 The Rainخامسا : االمطار     

م ( للنجف مل 16,4,  16,1كمٌة االمطار الساقطة على منطقة الدراسة فً شهر كانون الثانً ) تبلغ 

 14,2وماٌس )نٌسان  الى ان تصل فً شهريتنخفض  ( , بعد ذلك 25وكربالء على التوالً , جدول ) 

ب االمطار فً اشهر حزٌران وتموز وآ ملم ( لكربالء , وتنقطع 3,  12,3ملم ( للنجف و ) 4,4, 

ا فً شهر اٌلول فً كربالء بلغت مع مالحظة كمٌة محدودة جد   (22و)( , 21) نشكالالواٌلول  

,  4,4تشرٌن االول وتشرٌن الثانً لتصل الى )  شهري فً االمطار بالتساقط تبدم ملم ( , ثم0,3)

ةا  سبب سقوط االمطار فً منطقة الدراسةن لكربالء , ا ملم ( 10,4,   4ملم ( للنجف و ) 14  خاص 

كونه  وط العالٌة والواطئة فضالا عنمنطقة اللتقاء الضغ والعراق عامة فً الفصل البارد , لوقوعه فً 

خر فوق الخلٌج العربً لذا ٌكون العراق ق البحر المتوسط باآلط المنخفض فوجسرا ٌربط بٌن الضغ

 الفصل, وتنقطع هذه المنخفضات او انها تكون غٌر مؤثرة فً مناخه خالل للمنخفضات المتوسطٌة اا ممر

                                                           
ار (1)  .183دٌري , التباٌن الزمانً والمكانً لحركة الرٌاح السطحٌة فً العراق , مصدر سابق , ص عبد االمام نص 
 .  63طه رؤوف شٌر محمد وبلسم شاكر شنشٌل الجٌزانً , مصدر سابق , ص (2)
ً  صاحب طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون ابو رحٌل , مناخ العراق , مصدر سابق , ص (3) ل   .176ع 
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 (91شكل )                                                      

 مدٌنة النجفل وردة الرٌاح                                              

                                            .(24المصدر : جدول ) 

 (21شكل )                                                  

 مدٌنة كربالءل وردة الرٌاح                                           

 .(24المصدر : جدول )
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                                                     سببا فً عدم وصول المنخفضات الى المنطقة صٌفا كانت سٌادة منظومة الضغط العالً , ان  (1)الحار  

اخرى غٌر   مناطق فً دم باالتجاه نحو الشمال مؤثرة الن المنخفضات المتوسطٌة المؤثرة شتاءا تب

 العراق . 

شتاءا وفق نظام سقوط امطار البحر  من امطار العراق  التً تمثل جزءا منطقة الدراسة  تسقط امطار     

ٌ    التً (2)( ˚40 - ˚30ً عرض ) دائرتالمتوسط الموجود فً غرب القارات والمحصور بٌن  ة ز بقل  تتم

سقوط االمطار فً شهر تشرٌن االول وبكمٌات قلٌلة ,  نتظامها وتذبذب كمٌاتها , اذ ٌبدمامطارها وعدم ا

العراق فً هذا الشهر ثم تزداد فً شهر كانون االول  ع وصول المنخفضات الجوٌة الىوالتً تتفق م

وكانون الثانً وشباط ثم تنخفض فً شهري اذار ونٌسان وٌنقطع مرورها فً شهر ماٌس . ٌتراوح عدد 

جوٌا تصل منها الى المنطقة الوسطى والجنوبٌة من العراق بٌن ( منخفضا  120 – 110المنخفضات ) 

   .(3)( منخفضا جوٌا بٌن تشرٌن الثانً وماٌس  77 – 69) 

,   94,3)  السنوي لهامجموع ة حٌث بلغ  الفً منطقة الدراسة بالقل  تتصف االمطار كما تقدم      

ملم ( للنجف وكربالء على التوالً وهذه الكمٌة القلٌلة من االمطار دلٌل على ان المنطقة تتصف 90,2

ا, وبحسب تصنٌف كوبن وعند تطبٌق معادلبالجفاف  اذا ما علمنا  ة الجفاف على النجف وكربالء والسٌم 

 . المناطق الجافةف ضمن ن  ص  ان درجات الحرارة مرتفعة , واالمطار قلٌلة اتضح ان منطقة الدراسة تُ 

  

 

 

 

 

 

                                                           
مصدر سابق , كاظم عبد الوهاب حسن االسدي , تكرار المنخفضات الجوٌة واثرها فً طقس العراق ومناخه ,  (1)

 . 48ص
 .340عبد العزٌز طرٌح شرف , المقدمات فً الجغرافٌة الطبٌعٌة , مصدر سابق , ص  (2)
, 1988حسٌن الشلش , مناخ العراق , ترجمة ماجد السٌد ولً وعبداالله رزوقً كربل , جامعة البصرة ,  ً  ل  ع   (3)

 .49ص
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 ( 25جدول )                                              

 ة        د  للم   )ملم(وكربالء مدٌنتً النجف فًالساقطة  مطارلألالسنوي مجموع الوالشهرٌة معدالت ال

                                            (9191- 2199 ) 

 كمٌة االمطار فً مدٌنة كربالء  مدٌنة النجفكمٌة االمطار فً  الشهر

 16,4 16,1 كانون الثانً 

 15,3 14,6 شباط

 14,6 11,6 اذار

 12,3 14,2 نٌسان

 3 4,4 ماٌس

 0 0 حزٌران

 0 0 تموز

 0 0 اب

 0,3 0 اٌلول

 4 4,4 تشرٌن االول 

 10,4 14 تشرٌن الثانً

 13,9 15 كانون االول 

 90,2 94,3 المجموع السنوي 

 

الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌانات وزارة النقل والموصالت , المصدر : 

 .منشورة  غٌر
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 ( 29شكل )                                               

 ( 2199 -9191ة ) د  مدٌنة النجف للم  الشهري لألمطار ) ملم ( فً  المعدل                 

 

 .( 25المصدر : جدول ) 

 ( 22شكل )                                             

 (  2199 – 9191ة ) د  مدٌنة كربالء للم  المعدل الشهري لألمطار ) ملم ( فً                 

 

 .( 25المصدر : جدول )
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  The Dustالظواهر الغبارٌة سادسا : 

الظواهر الغبارٌة والترابٌة من معالم البٌئات الجافة وشبه الجافة التً تحدث وتتكرر بفعل سٌادة      

العوامل الباعثة على حدوثها , وٌقصد بها وجود ذرات صلبة من الغرٌن والطٌن والرمل متباٌنة الشكل 

او مناطق متعددة الى جهات قرٌبة او بعٌدة عن مصادر تكونها بفعل  ومختلفة االحجام تنتقل من منطقتها

حجم  جاوز بضع الكٌلو مترات , واستناداا الىالرٌاح السائدة حٌث تدفعها الى مدٌات غٌر محددة قد تت

    : (1) ٌمكن تصنٌفها كاالتًاالفقٌة  ومادتها وسرعة الرٌاح ومدى الرؤٌةالحبٌبات 

 Dust Stormsالعواصف الغبارٌة -9

خالل شهور الصٌف الحارة والجافة اذ تكون التربة فً فً منطقة الدراسة  تحدث العواصف الغبارٌة     

هذا الفصل جافة قلٌلة الرطوبة غٌر متماسكة مما ٌسهل للهواء حمل ذراتها , حٌث وصل معدل تكرار 

 ٌوم ( لكربالء 2ٌوم ,  1,7ٌوم ( للنجف و)  0,8, ٌوم  0,4خالل شهري نٌسان وماٌس الى ) حدوثها 

ٌوم ( للنجف وكربالء على التوالً ,  1,1ٌوم ,  0,8بعد ما كانت فً شهر اذار )  ( 26) جدول, 

ة بالكتل القطبٌة والمدارٌة التً تسمح اق ومنطقة الدراسة خالل هذه الُمد  وٌعود السبب الى تأثر العر

بدورها الى تكرار  ت  اد    الجبهوٌة لمنطقة وهذه المنخفضات لمنخفضات العروض الوسطى للوصول ل

ٌطا بمعدل تكرار بلغ , اما فً شهري حزٌران وتموز فقد سجل المعدل انخفاضا بس (1)العواصف   هذه

, فً حٌن ٌستمر االنخفاض فً معدل ٌوم ( لكربالء  1,2ٌوم ,  1,5ٌوم ( للنجف و)  0,2ٌوم ,  0,7)

ٌوم ,  0,3ٌوم ( للنجف و )  0,2ٌوم ,  0,1فً  شهري اٌلول  وتشرٌن االول ) تكرارها  اذ  بلغ   

المتكونة خالل هذا الشهر . وٌعد ة المنخفضات الجبهوٌة وهذا االنخفاض بسبب قل   ٌوم ( لكربالء , 0,6

( للنجف وكربالء  ٌوم  0,1رٌة حٌث بلغت ) شهر كانون االول االقل فً تكرار حدوث العواصف الغبا

( وهذا بال شك ٌرجع ألسباب منها زٌادة هطول االمطار وتماسك  24( , ) 23ن )شكالاللى التوالً ع

 ة من السنة .وانخفاض سرعة الرٌاح فً هذه الُمد  ر ة التبخ  التربة , الناتج عن  زٌادة الرطوبة وقل  

 

                                                               

                                                           
ٌمان عبدهللا اسماعٌل , العواصف الغبارٌة والترابٌة فً العراق تصنٌفها وتحلٌلها , مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة سل (1)

 .114, ص  1999, لسنة  39, العدد 
(1)

 احمد عمران القاضً , اثر المنظومات الضغطٌة السطحٌة والعلٌا فً تكوٌن العواصف الغبارٌة فً العراق , تغرٌد 

   .95, ص  2001, كلٌة  اآلداب , جامعة  بغداد ,  رسالة ماجستٌر
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 ( 26جدول )                                               

 النجفمدٌنتً فً  (لغبار المتصاعد والغبار العالق )ٌومللعواصف الغبارٌة وا معدالت التكرار الشهرٌة 

  (  2199 – 9191ة ) د  للم   وكربالء                                     

 الغبار العالق الغبار المتصاعد  العواصف الغبارٌة  الشهر 

 كربالء النجف كربالء النجف كربالء النجف

 2,1 3,5 1,8 1,6 0,4 0,2 كانون الثانً 

 4,2 5,5 3,7 2,7 1 0,5  شباط

 6,9 8 5,7 4,5 1,1 0,8 اذار

 10,2 10,1 7,5 4,6 1,7 0,4 نٌسان

 15,8 11,8 9,4 5,3 2 0,8 ماٌس

 15,8 9,7 13,8 7,9 1,5 0,7 حزٌران

 16,8 9,1 14,9 6,8 1,2 0,2 تموز

 15,4 5,7 9,5 4,8 0,5 0,1 اب

 11,1 4,6 4,6 1,9 0,3 0,1 اٌلول

 8,7 6,7 2,7 2 0,6 0,2 تشرٌن االول

 3,1 3,2 2,1 0,8 0,4 0,1 تشرٌن الثانً

 2,3 2,4 1,8 0,6 0,1 0,1 كانون االول

 9,3 6,6 6,4 3,6 0,9 0,4 المعدل السنوي

 

الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق , قسم المناخ , بٌانات وزارة النقل والمواصالت , المصدر : 

     .منشورة  غٌر
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 ( 21شكل )                                                   

 ( 2199 -9191ة )د  للم  مدٌنة النجف ر الشهري للعواصف الغبارٌة )ٌوم(فً معدالت التكرا     

 

 .( 26المصدر : جدول ) 

 ( 21شكل )                                             

 ( 2199 -9191ة ) د  مدٌنة كربالء للم  لشهري للعواصف الغبارٌة ) ٌوم ( فً معدالت التكرار ا

 

 .( 26المصدر : جدول ) 
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  Rising Dust  الغبار المتصاعد -2

تنشأ هذه الظاهرة الغبارٌة بسبب حصول تغٌرات سرٌعة فً قوة منحدر الضغط اي عند حصول     

رفع جزٌئات الغبار الى ارتفاع  عمل على تكوٌن دوامات هوائٌة تسببحالة عدم استقرارٌه للهواء مما ٌ

كم / ساعة (  25 – 15)  طة وكبٌرة الحجم والرٌاح ذات سرعةبار متوسمتر ( اذا كانت دقائق الغ 15)

تفع الى كم / ساعة ( فأنها تر 50, اما اذا كانت الدقائق صغٌرة الحجم وسرعة الرٌاح اكثر من ) 

 10 – 1وعموما ٌتراوح قطر دقائق الغبار المتصاعد بٌن )  , ما ٌحصلمتر ( , وهذا نادٌر 1000)

  . (1)(  ماٌكرون

 7,9حٌث بلغت فً شهري حزٌران وتموز )  اشهر الصٌففً ظاهرة الغبار معدالت عالٌة  سجلت     

فعندما ترتفع درجات  ( , 26)  جدولٌوم ( لكربالء ,  14,9ٌوم ,  13,8ٌوم ( للنجف و )  6,8ٌوم , 

شبه عمودي فأن ذلك ٌعمل على تكوٌن  سة بحكم وصول االشعة الشمسٌةالحرارة فً منطقة الدرا

ٌن تٌارات هوائٌة صاعدة تعمل على رفع ذرات بتسخٌن سطح التربة وتكو ٌبدممنخفضات حرارٌة ثم 

ال عما تمتاز به منطقة اشتدت عملٌة رفع ذرات التربة فضاشتدت الحرارة خالل النهار ما التربة وكل  

الدراسة والمناطق المجاورة لها او القرٌبة منها بالترب الرملٌة المفككة مع درجات الحرارة العالٌة فً 

الرٌاح التً تسهم فً اثارة الغبار  ةفتسبب احداث تٌارات حمل تزٌد من سرعة نالفصل الحار من الس

ة سقوط االمطار او انعدامها الذي ٌساعد الرٌاح فً اثارة الغبار ونشوء الظواهر الغبارٌة ٌرافق ذلك قل  

 ٌوم , 4,6فً حٌن انها بلغت فً شهري نٌسان وماٌس ) بداٌة الفصل الحار ( )  (2)خالل هذا الفصل 

ٌوم ( لكربالء , ثم تأخذ باالنخفاض التدرٌجً فً شهر اب واٌلول  9,4ٌوم ,  7,5ٌوم( للنجف و )  5,3

وٌعود السبب فً ذلك الى ٌوم ( لكربالء  4,6ٌوم ,  9,5ٌوم ( للنجف و)  1,9ٌوم ,  4,8اذ بلغت ) 

, اما  ات الحرارٌةة تكون المنخفضقل   ر فضالا عنالرٌاح وانخفاض نسب التبخ   ةبداٌة انخفاض سرع

ٌوم (  1,8ٌوم ,  0,6جل فً شهر كانون االول حٌث بلغ )سُ فتصاعد مادنى معدل لتكرار الغبار ال

    ( . 26( , )  25)  نشكالاللنجف وكربالء على التوالً ل

 

                                 

                                                           
 .115ص ٌمان عبدهللا اسماعٌل , مصدر سابق , سل (1)
صاحب طالب الموسوي ومهند حطاب شبر , الخصائص المناخٌة وظواهر الطقس القاسً فً مدٌنة النجف ,  ً  ل  ع   (2)

 . 89, ص  2012,  16حوث الجغرافٌة , العدد مجلة الب
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 (  25شكل )                                            

                                         ( 2199 -9191ة )د  مدٌنة النجف للم  الشهري للغبار المتصاعد ) ٌوم ( فً معدل التكرار      

        

   .( 26المصدر : جدول )  

 ( 26شكل )                                             

 ( 2199 -9191ة ) د  مدٌنة كربالء للم  وم ( فً ل التكرار الشهري للغبار المتصاعد ) ٌمعد

 

 .( 26المصدر : جدول ) 
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   Suspended Dustالغبار العالق  -1

خاللها  حٌانا ساكنة , مدى الرؤٌةالهواء مع رٌاح هادئة او خفٌفة ومهو ذرات غبار جافة معلقة فً      

 – 7490فً المتر المكعب الواحد فً الهواء ) كم ( حٌث تتراوح كمٌة دقائق الغبار العالق  5 -1بٌن )

كم ( لٌطلق علٌه غبار كثٌف معلق 1مٌكروغرام ( وٌنخفض فً عدد من الحاالت الى دون )  5600

وٌرتبط ظهوره  , (1)وبسبب صغر حجم ذرات الغبار تكون لها القدرة على البقاء فً الجو لبضعة اٌام 

ما وئها وكل  لرٌاح النشطة لمسافات بعٌدة عن مصدر نشتها اخر نقلجود عاصفة غبارٌة فً مكان آبو

ت سرعة الرٌاح , وبما ان ذرات االتربة تمتاز بصغر قل   ج الضغطًابتعدت العاصفة عن مصدر التدر  

الواطئة للرٌاح واحٌانا السكون تكون قادرة على حملها وابقائها فً  ةن هذه السرعأة وزنها فحجمها وخف  

       .(2)ساعة ( 15 -1ح بٌن ) تتراو ة  د  الجو لمُ 

ٌوم (  9,3ٌوم ,  6,6اشهر السنة وبمعدل سنوي لتكرارها بلغ )  على طوال الظاهرة هذهتحدث      

اال انها تزداد فً اشهر الفصل الحار وتنخفض فً  ,  ( 26)  , جدول للنجف وكربالء على التوالً

 10,2ٌوم ( للنجف و ) 11,8,  10,1اشهر الفصل البارد حٌث تصل المعدالت فً نٌسان وماٌس الى ) 

 9,1,  9,7ٌوم ( لكربالء , وتستمر المعدالت مرتفعة خالل شهري حزٌران وتموز اذ بلغت )  15,8, 

لسٌادة هبوب الرٌاح  الء , وتكون هذه المعدالت مرتفعةربٌوم ( لك 16,8,  15,8ٌوم ( للنجف )

% ( 80الشمالٌة والشمالٌة الغربٌة على العراق ومنطقة الدراسة اذ ٌصل معدل هبوب هذه الرٌاح الى ) 

من رٌاح العراق , وتمركز الضغط العالً فوق هضبة االناضول والضغط المنخفض على الخلٌج 

ا ٌاحالعربً فتصبح المنطقة ممرا للر اذا ما علمنا بأن معدل متوسط  الشمالٌة والشمالٌة الغربٌة والسٌم 

ثم تبدا هذه ,  (3)كم / ساعة ( وهذه السرعة كافٌة ألثارة الغبار  27سرعة هذه الرٌاح ٌبلغ اكثر من ) 

 ى اشهر الفصل الباردالظاهرة باالنخفاض مع حلول الفصل االنتقالً الثانً وتستمر بهذا االنخفاض حت  

ٌوم ( لكربالء  2,1وكانون الثانً )   للنجف ٌوم (  2,4معدل لها فً شهر كانون االول )اذ وصل ادنى 

وسقوط االمطار واالستقرار  النسبٌة ( , بسبب الزٌادة فً معدالت الرطوبة 28( , )  27)  نشكالال

 .  اا مموع ة الهواءالجوي وانخفاض سرع

                                                           
,  لنجف , رسالة ماجستٌر د محمود محمد زنكنة , الظواهر الغبارٌة واثرها على صحة االنسان فً محافظة امحم   (1)

    . 14, ص  2012جامعة الكوفة ,  كلٌة اآلداب ,
عراق , مجٌد ٌاسٌن ال بوعلً , عالقة الرٌاح الجنوبٌة الشرقٌة باألمطار وظاهرة الغبار فً وسط وجنوب ال ً  ل  ع   (2)

 .65, ص  2008, كلٌة التربٌة , جامعة بغداد ,   رسالة ماجستٌر
المركز الثقافً جامعة  –الترابٌة فً العراق , مجلة افاق جامعٌة  ماجد السٌد ولً محمد , تكوٌن ونتائج العواصف (3)

 .9, ص 1981,  30صالح الدٌن , العدد 
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 ( 27شكل )                                             

 (2199-9191ة )د  مدٌنة النجف للم  رار الشهري للغبار العالق )ٌوم( فً معدل التك      

 

 .( 26المصدر : جدول ) 

 ( 29شكل )                                            

 (2199-9191ة )د  مدٌنة كربالء للم  رار الشهري للغبار العالق )ٌوم( فً معدل التك      

 .( 26المصدر : جدول ) 
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 10,  0,5بٌن ) ٌتأثر المصابون بأمراض القلب والجهاز التنفسً بالذرات الدقٌقة التً تتراوح اقطارها 

  ٌ ( ما ٌكرون 10التً ٌتجاوز قطرها ) فها , اما الذراتما ٌكرون ( , وتترسب فً انسجة الرئة وتسبب تل

ٌظهر ان حجم الذرات ٌزداد خالل نوات الجهاز التنفسً العلٌا . وفأنها تترسب فً االغشٌة المخاطٌة لق

ٌعنً هذا انه تزداد فً الفصل وٌقل خالل الفصل البارد , ,  الفصل الحار بسبب زٌادة سرعة  الرٌاح

  .(1)الحار االثار المترتبة عن الظواهر الغبارٌة 

االتربة المتصاعدة بفعل الرٌاح ٌنتج عنها  ومن الجدٌر بالذكر ان بعض االبحاث العلمٌة اثبتت ان      

المدارس القدرات العقلٌة لدى طالب  فًر تؤث  داع واالكتئاب والقلق النفسً واالصابة بالدوار والص

   .(2)س ذلك سلبا على تحصٌلهم العلمً فٌنعك

       ٌ ففً حالة  ةا مباشر وراحة االنسان صحة  فًواضحة  اا ثارا سبق ان لهذه الظواهر الغبارٌة آن ممٌتب

حدوث هذه الظواهر وتكرارها تسبب االمراض واالنزعاج وعدم الراحة والتوتر النفسً , اما فً حالة 

بعث فٌه الشعور بالراحة وٌجعله ذا نشاط وحٌوٌة وٌ ٌقً االنسان من امراض جمةا ا فهذا هعدم حدوث

                                       .  ٌنعالٌ

 

 

                  

                       

 

                                                                     

 

                                                           
كاظم عبد الوهاب حسن االسدي , تأثٌرات العوامل المناخٌة على الصناعات االساسٌة فً محافظة البصرة  (1)

 . 144, ص  1998امعة البصرة , , كلٌة اآلداب , جه , اطروحة دكتوراوانعكاساتها على تلوث البٌئة 
 2008, لسنة 51د حلمً حمادة , ظواهر الجو الترابٌة فً شمال مصر , المجلة الجغرافٌة العربٌة , العدد اٌملً محم   (2)

 .119, ص 
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أٛاػب  ِٓ اٌّالثظ , ِٚب رى١١ف اٌّجبٟٔ اٚ رذفئزٙب , اٚ اسرذاء٠ٕشذ االٔغبْ دائّب ٚا٠ٓ ِب زً اٌشازخ      

,   اٚ اٌزألٍُ ٌظشٚف ِٕبخ١خ ِؼ١ٕخ, اٚ رٕبٚي أٛاػب ِؼ١ٕخ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ,  ّهخزٍفخ فٟ اٌٍْٛ ٚاٌغ  ِ

اال اعزدبثبد فشػزٙب اٌزأث١شاد إٌّبخ١خ ِٓ خٙخ ٚؽج١ؼخ االٔغبْ اٌزٟ رسبٚي اٌٛطٛي ثشىً اٚ اخش اٌٝ 

 اٌشازخ ِٓ خٙخ اخشٜ .

رجؼب الخزالف اٌدٕظ  خشِٓ شخض ٢ اٌّؤثشح فٟ اٌشازخ اٌجشش٠خ  شادٚاٌّزغ١ُّ ًالخزالف اٌؼٛاِٚ    

٠دت اْ رىْٛ ٚعبئً  ٌزا ٚاٌؼّش ٚاٌسبٌخ اٌظس١خ ٚاٌج١ئخ اٌّس١ٍخ ٚاٌسؼبسح اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب اٌشخض ,

ِٚزذاخٍخ ٖ اٌّزغ١شاد وث١شح ىْٛ ٘زٌ, ٚرٍه اٌّزغ١شاد  زٕبعت ٚثّب ٠ ل١بط اٌشؼٛس ثبٌشازخ ِخزٍفخ ا٠ؼب

ُ   . ٚلذ ثذلخ   و١ّب ِٓ اٌظؼٛثخ ل١بعٙب , فبْ ٌزسذ٠ذ ثؼغ اٌّؤششاد ٚاٌذالئً اٌّؼزّذح ػب١ٌّب  اػزّبد ر

رُ رسذ٠ذ ِٚؼشفخ اوثش االٚلبد اٌّش٠سخ ػٕذ االٔغبْ فٟ ِٕطمخ  ٙباٌزٟ ِٓ خالٌٚاٌشازخ اٌسشاس٠خ ٌإلٔغبْ 

 ساعخ .  ذاٌ
ػطبء طٛسح اٚػر ػٓ زبٌخ إل اوثش ِٓ ػٕظش ِٕبخٟاٌّؼب١٠ش ٚاٌّؤششاد اٌزٟ رغزؼًّ  اػزّبد رُ      

ٞ زبي ِٓ االزٛاي ش إٌّبخ١خ ٌٛ اخزّؼذ اوثش شذح ثأاٌشؼٛس ثبٌشازخ ػٕذ اٌفشد ز١ث ٠ىْٛ رأث١ش اٌؼٕبط

ُ   ف١ّب ٌٛ بٌشغُ ِٓ ة اٚ عٍج١بد ث. ٚ٘زٖ اٌّؤششاد ال رخٍٛ ِٓ ػ١ٛػٕظش ِٕبخٟ ٚازذ  ػٍٝ االعزٕبد ر

شازخ اٌزٟ اٌ ِٕبخ١ب ِٓ خالٌٗ ٠ّىٓ ِؼشفخ دسخخ ّب١ثبٌٕز١دخ عٛف رؼط١ٕب رم١ دبث١بد اال أٙباال٠اٌّضا٠ب ٚ

ٟ٘  اٌّؼب١٠ش اٌّغزؼٍّخ  اٚ رٍه , ٚاٌّؤششاد اٚ  إٌّبخ١خ  ً ٘زٖ اٌزأث١شاد٠زّزغ ثٙب  االٔغبْ فٟ ظ

 -:وبالرٟ  

   THIانرطىتح  –اوالً : دنيم انحرارج 

       ُ اٌذساعخ ٌّؼشفخ رٛص٠غ ِغز٠ٛبد سازخ االٔغبْ  ػٍٝ ِٕطمخ THIرطج١ك د١ًٌ اٌسشاسح اٌشؽٛثخ  ر

ِغ اٌشؽٛثخ  اٌؼبِخ ٠خ ٌذسخبد زشاسح اٌٙٛاءشاٌّؼذالد اٌشٙ ٚرُ اػزّبداٌفظ١ٍخ اٌؼبِخ ٚإٌٙبس٠خ ٚا١ٍ١ٌٍخ 

إٌغج١خ فٟ رسذ٠ذ اٌشازخ اٌؼبِخ , ِٚؼذالد دسخبد اٌسشاسح اٌؼظّٝ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌظغشٜ 

ٍسظٛي اٌؼظّٝ ٌالعزخشاج اٌشازخ إٌٙبس٠خ , ِٚؼذالد دسخبد اٌسشاسح اٌظغشٜ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ 

ُ  رّث   ػذ ح ط١غ ٚخٛد ٚثبٌشغُ ِٓ ,ػٍٝ اٌشازخ ا١ٍ١ٌٍخ  رٛػ١سٙب فٟ اٌفظً اٌثبٟٔ ِٓ ٘زٖ  ً ٘زا اٌذ١ًٌ ر

  ُ ٘زٖ اٌظ١غخ ٌزٛفش اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثذسخخ اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ اال اْ االِش  اػزّبد اٌجسث اال أٗ ر

اعزٕذ فٟ رٌه اٌٝ رس٠ًٛ دسخبد اٌسشاسح ِٓ اٌّئ٠ٛخ اٌٝ اٌفٙشٔٙب٠ز١خ ٌىٟ رزطبثك إٌزبئح ِغ اٌّؼ١بس 

 :  ١ٟ٘خ اٌظ١غخ اٌش٠بػ ٚ اٌخبص ثٙب ,
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THI = Td – ( 0.55 – 0.55 RH ) ( Td – 58 )                                                      

 اٌشِٛص ٚاٌم١ُ االر١خ اٌٝ THIٔزبئح د١ًٌ  رظ١ٕف ٚ      
(1)

 . 

1- P )  ) = اٌزٞ ٠زؼّٓ ثالثخ اطٕبف ٚوبالرٟٚرؼٕٟ االل١ٍُ اٌّثبٌٟ ٌٍشازخ :-  

( ٚ  11ث١ٓ )  THI خل١ِّٓ اٌذسخخ االٌٚٝ ٚرزشاٚذ ف١ٗ   االل١ٍُ اٌّثبٌٟ ٌٍشازخ= ٘ٛ (  P)  -أ

 .(  ف  1292(  ٚ )  16(  , اٚ   ث١ٓ  ) َ  11)

(   1191ث١ٓ )   THI ِٓ اٌذسخخ اٌثب١ٔخ ٚرزشاٚذ ف١ٗ ل١ّخ = ٘ٛ  االل١ٍُ  اٌّثبٌٟ  ٌٍشازخ(  *P ) -ة

 . (ف   0192(  ٚ )  06( , اٚ ث١ٓ )  َ  11ٚ )  

( P -)  -ج 
 

(   1191ث١ٓ )   THI ِٚٓ اٌذسخخ اٌثبٌثخ ٚرزشاٚذ ف١ٗ ل١ّخ= ٘ٛ االل١ٍُ  اٌّثبٌٟ  ٌٍشازخ 

( 0,92ٚ) ( 00ث١ٓ )  ( , اٚ  َ  06ٚ )   . ف 

0-  (C  ٚرؼٕٟ االل١ٍُ اٌجبسد غ١ش اٌّش٠ر = ) ر٠ٟزؼّٓ ثالثخ اطٕبف ٚوبال :- 

اٚ  ( , َ  1192 ( ٚ ) 11ث١ٓ ) رزشاٚذ  THI  ل١ّخٗ ف١ٚاٌجبسد  غ١ش اٌّش٠ر ( = ٘ٛ االل١ٍُ  C)  - أ

  . (ف   1292( ٚ ) 11ث١ٓ ) 

(  10) رزشاٚذ ث١ٓ THIثشدا ِٓ االٚي ٚف١ٗ ل١ّخ  االوثش غ١ش اٌّش٠ر ٘ٛ االل١ٍُ = ( *C)  - ة

  . (ف  1192( ٚ )  16, اٚ ث١ٓ )( َ  1,92)ٚ

الً َ  ( , اٚ 1192الً ِٓ  )  THIف١ٗ ل١ّخ رىْٛ شذ٠ذ اٌجشٚدح ٚغ١ش اٌّش٠ر = ٘ٛ االل١ٍُ  ( -C)  -ج

 . (ف  1292) ِٓ

,-  (H  ٟٕٚرؼ = ) وبالرٟ :اٌذافئ ٠ٚمغ ػّٓ ثالثخ اطٕبف ٚ االل١ٍُ غ١ش اٌّش٠ر-  

( , اٚ  ث١ٓ   َ  ,0( ٚ )  0691ث١ٓ  )  THI رزشاٚذ ف١ٗ ل١ّخ ( = ٘ٛ االل١ٍُ غ١ش اٌّش٠ر اٌذافئ H)  -أ

 . (ف   01( ٚ )  01) 

( , اٚ  َ  01( ٚ )  0,91ث١ٓ )  THI الل١ٍُ غ١ش اٌّش٠ر اٌسبس رزشاٚذ ف١ٗ ل١ّخ( = ٘ٛ ا *H)  -ة

  . (ف   0192( ٚ )  0191)  ث١ٓ

َ  ( , اٚ 01اوثش ِٓ )   THIغ١ش اٌّش٠ر شذ٠ذ اٌسشاسح ٚرىْٛ ف١ٗ ل١ّخ  ( = ٘ٛ االل١ٍُ -H)  -ج

(  02اوثش ِٓ )   .ف 
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ش ػٓ شؼٛس إٌبط ثبٌشازخ اٚ ػذِٙب اٌزٟ رؼج  ,  ( 00دذٚي ) اٌ ظٙشد ٔزبئح رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس فٟ     

 -ٚوبالرٟ : ( 01) اٌدذٚيٟ رظ١ٕف ٘زا اٌّؼ١بس ف ٔزبئح فىبٔذ ,  فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ

 انراحح انعامح -1

شٙش ) اراس ,   ٟ٘  اٌؼبِخ  اٌّثب١ٌخ ارؼر ِٓ خالي إٌزبئح اْ االشٙش اٌزٟ رىْٛ ػّٓ ٔطبق اٌشازخ      

غ١ش  اٌجبسد ١ٔغبْ , رشش٠ٓ االٚي , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( ٌٍٕدف ٚوشثالء , اِب االشٙش اٌزٟ رىْٛ ػّٓ إٌطبق

اٌّش٠ر فٟٙ شٙش )وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , وبْٔٛ االٚي ( ٚرىْٛ ٘زٖ االشٙش غ١ش ِش٠سخ ثغجت أخفبع 

ي , وبْٔٛ اٌثبٟٔ ( رىْٛ ػّٓ االل١ٍُ دسخبد اٌسشاسح دْٚ ِغزٜٛ اٌشازخ , ار اْ شٙش ) وبْٔٛ االٚ

ٙش ) ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي ( ػّٓ إٌطبق غ١ش اٌّش٠ر اٌسبس . ٚرىْٛ اشالوثش ثشدا ا

رّٛص , اة ( ػّٓ  ,اشٙش )زض٠شاْ  ػّٓ االل١ٍُ اٌسبس , فٟ ز١ٓ) ِب٠ظ , ا٠ٍٛي(  اشٙش٠ىْٛ  ز١ث

ثالء ف١ىْٛ شٙش ) ِب٠ظ ( ػّٓ االل١ٍُ اٌذافئ , ٚشٙش االل١ٍُ شذ٠ذ اٌسشاسح فٟ إٌدف , اِب فٟ وش

 ّٓ االل١ٍُ شذ٠ذ اٌسشاسح .ػ زض٠شاْ , رّٛص , اة (شٙش ) , ٚا )ا٠ٍٛي( ػّٓ االل١ٍُ اٌسبس

   انراحح انىهاريح -2

, رشش٠ٓ اٌثبٟٔ( فٟ إٌدف ِغ  اسشجبؽ , اروبْٔٛ االٚي , اشٙش ) ذٜ اٌّثبٌٟ اٌّش٠ر ػّٓ اٌّ رذخً     

اٌجبسد ػّٓ االل١ٍُ غ١ش اٌّش٠ر ٠ىْٛ شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ (  فٟ ز١ٓ , إٌدففٟ  وبْٔٛ اٌثبٟٔ ( شٙش )

, ٚرىْٛ اشٙش ) ١ٔغبْ , ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي , رشش٠ٓ االٚي ( ػّٓ االل١ٍُ  وشثالء فٟ 

ٚشٙش)رشش٠ٓ  اٌذافئ( ػّٓ االل١ٍُ )١ٔغبْ  فٟ إٌدف ٚوشثالء , ار ٠ىْٛ شٙشا ّش٠ر اٌسبساٌغ١ش 

ّش٠ر شذ٠ذ اٌسشاسح فٟ اٌغ١ش ٚثبلٟ االشٙش رىْٛ ػّٓ االل١ٍُ  ٌسبس( ػّٓ االل١ٍُ غ١ش اٌّش٠ر ااالٚي

ٚشٙش )١ٔغبْ( ػّٓ  سبسّش٠ر اٌاٌغ١ش ٙش) رشش٠ٓ االٚي ( ػّٓ االل١ٍُ إٌدف , اِب وشثالء ف١ىْٛ ش

 .ذ٠ذ اٌسشاسح غ١ش اٌّش٠ر شل١ٍُ ٚاالشٙش اٌجبل١خ ػّٓ اال االل١ٍُ اٌذافئ

   انراحح انهيهيح -3

, رشش٠ٓ  اشٙش ) ١ٔغبْ , ِب٠ظ , زض٠شاْ , ا٠ٍٛيل١ٍُ اٌّثبٌٟ اٚ ٔطبق اٌشازخ اٌّثب١ٌخ االرذخً ػّٓ      

ألشٙش اٌّش٠سخ فٟ إٌدف , اِب ا٠ىْٛ شٙش ) رّٛص , اة ( ػّٓ إٌطبق غ١ش اٌّش٠ر اٌذافئ االٚي ( , ٚ

٠ؼبف ػ١ٍٙب شٙش ) اة ( ٠ٚزخٍف ػٕٙب شٙش ) رّٛص ( فٙٛ ٠جمٝ ػّٓ  ٔفغٙب االشٙش ٟٙففٟ وشثالء 

اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ (  , شجبؽ , وبْٔٛ االٚي ,إٌطبق غ١ش اٌّش٠ر اٌذافئ . ٚرجمٝ االشٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ 

 ٓاٌجشٚدح فٟ ز١ االٌٚٝ رىْٛ ػّٓ االل١ٍُ شذ٠ذ خإٌطبق غ١ش اٌّش٠ر اٌجبسد , ار اْ االشٙش اٌثالث ػّٓ 

 . اٌّش٠ر االل١ٍُ اٌجبسد غ١شػّٓ )اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( ف١ىٛٔبْ  اشٙش
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                   ( 22خذول )                                                 

  وكرتالء انىدف انرطىتح في مذيىتي –دنيم انحرارج  وتائح                     

 انرحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انراحح انعامح  انشهر 

 كرتالء انىدف كرتالء انىدف كرتالء انىدف

 1091 1090 1291 1691 1191 1090 كاوىن انثاوي 

 1190 1090 ,1,9 1,92 1190 ,119 شثاط 

 1092 1,91 1191 ,129 1091 ,109 ارار 

 1192 1091 0191 0192 1291 0691 ويسان 

 ,119 1190 1190 1191 0190 0191 مايس 

 0091 0090 1190 1190 0290 0291 حسيران 

 0191 0190 1191 1191 1091 ,119 تمىز 

 0690 01 1191 1190 10 1690 اب 

 0692 ,069 1190 1,91 0191 0090 ايهىل 

 1191 1191 ,029 0190 ,009 0192 تشريه االول 

 1,90 1191 ,129 1291 1091 1191 تشريه انثاوي 

 1190 1191 1091 1090 11 1191 كاوىن االول 

 

 . ( 00( , )  01)  ١ٓاٌدذٌٚاٌّظذس : 
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 ( 22خذول )                                                 

 وكرتالءانىدف  في مذيىتيانرطىتح  –انحرارج  انصفح انمىاخيح انشهريح تحسة دنيم      

 انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انراحح انعامح  انشهر 

 كرتالء انىدف كرتالء انىدف كرتالء انىدف 

 -C* C* P  C C- C كاوىن انثاوي 

 -C  C P  P C- C شثاط 

 *P  P P  P C* C ارار 

 P* P H  H P  P ويسان 

 H* H H- H- P  P مايس 

 -H- H- H- H- P- P حسيران 

 H- H- H- H- H H تمىز 

 *H- H- H- H- H P  اب 

 *H* H* H- H- P* P ايهىل 

 P* P- H* H- P  P تشريه االول 

 *P  P P  P C* C تشريه انثاوي 

 -C* C* P  P C- C كاوىن االول 

 

  . ( 00خذٚي )  اٌّظذس :
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 Kتثريذ انرياذ  ثاويا : دنيم

ٚا١ٍ١ٌٍخ  ػٍٝ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌّؼشفخ ِغز٠ٛبد اٌشازخ اٌؼبِخ ٚإٌٙبس٠خ Kرُ رطج١ك د١ًٌ رجش٠ذ اٌش٠بذ      

دسخبد  اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌغشػخ اٌش٠بذ ِغ ِؼذالد اٌٝ بدا  اعزٕ Kٚرُ اعزخشاج د١ًٌ رجش٠ذ اٌش٠بذ 

ٍسظٛي ػٍٝ اٌشازخ اٌؼبِخ ِٚؼذالد عشػخ اٌش٠بذ ِغ ِؼذالد دسخبد اٌسشاسح ٌ اٌؼبِخ  اٌسشاسح

اٌؼظّٝ العزخشاج اٌشازخ إٌٙبس٠خ ِٚؼذالد عشػخ اٌش٠بذ ِغ ِؼذالد دسخبد اٌسشاسح اٌظغشٜ 

اٌٝ اٌم١ُ  ٔزبئح ٘زا اٌذ١ًٌف ٚ رظٕ ( , 02دذٚي ) اٌوّب فٟ  , ٚظٙشد إٌزبئحالعزخشاج اٌشازخ ا١ٍ١ٌٍخ 

 االر١خٚاٌشِٛص 
(1)

 . 

 -: االرٟ( ٚرذسخذ اٌٝ  P (اٌزٟ اخزد طٕف اٌم١ُ اٌّثب١ٌخ ٌٍشازخ   -1     

 .(  122)  ( اٌٝ 166ث١ٓ )  ٙبف١  Kل١ّخ مغ( = ٚر P)  -أ      

 . ( 022)  ( اٌٝ 066ث١ٓ )  ٙبف١  Kل١ّخ مغ( = ٚر *P)  -ة      

  . ( 22,)  ( اٌٝ 66,)  ث١ٓ ٙبف١  Kل١ّخ مغ( = ٚر-P)  -ج      

 اٌم١ُ غ١ش اٌّش٠سخ اٌجبسدح , اٚ اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌش٠بذ ػٍٝ خفغ دسخبد اٌسشاسح   -0      

 -:خذ اٌٝ االرٟ ٚرذس   ( Cٚاخزد طٕف )       

 .ً اٌظفخ اٌجبسدح ّث  ( ٚر 122( ٚ ) 166ث١ٓ ) K ل١ّخ مغ( = ٚر C)  -أ      

 .ً اٌظفخ شذ٠ذ اٌجشٚدح ّث  ( ٚر 122ٚ )  ) 166ث١ٓ )  K ل١ّخ مغٚر = ( *C)  -ة      

 .ً اٌجشد اٌمبسص ّث  ( فبوثش ٚر 166ِٓ )  K ل١ّخ مغ( = ٚر -C)  -ج      

 اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌش٠بذ ػٍٝ سفغ اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ ِؼب اٌم١ُ غ١ش اٌّش٠سخ اٌسبسح ,  -,      

 -: االرٟخذ اٌٝ ( ٚرذس   H (ٚاخزد طٕف       

 . ً اٌظفخ اٌذافئخٚرّث  (  22( ٚ )  16ث١ٓ ) ف١ٙب  Kٚرمغ ل١ّخ H ))  -أ     

 .ً اٌظفخ اٌسبسح ( ٚ ) طفش ( ٚرّث   12ف١ٙب ث١ٓ )  K( ٚرمغ ل١ّخ  *H)  -ة     

   .ً اٌظفخ شذ٠ذح اٌسشاسح ف١ٙب دْٚ اٌظفش ٚرّث   K( ٚرمغ ل١ّخ  -H)  -ج     

 -ٚوبالرٟ : ( , 6,) اٌدذٚي رظ١ٕف ٘زا اٌّؼ١بس ٔزبئحفظٙشد      

                                                           
 .163عادل سعيد الروي وقصي عبد المجيد السامرائي , مصدر سابق , ص  (1)
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  انراحح انعامح -1

شٙش )اراس , ١ٔغبْ , رشش٠ٓ اىْٛ ّش٠سخ ار راٌغ١ش ٔغجخ اٌٝ االشٙش رىْٛ االشٙش اٌّش٠سخ الً      

بؽ , شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجا ىْٛر ّٓ إٌطبق اٌّثبٌٟ ٌٍشازخ , فٟ ز١ٓ( ػاالٚي , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ 

٘زٖ االشٙش  رىْٛٚ جت االٔخفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ,ّش٠ر ثغاٌغ١ش وبْٔٛ االٚي ( ػّٓ إٌطبق 

دح فٟ وشثالء فمؾ . اِب ٠ىْٛ شذ٠ذ اٌجشٚاٌزٞ  (وبْٔٛ اٌثبٟٔ )شٙشفٟ إٌدف ٚوشثالء ثبعزثٕبء  ثبسدح

زض٠شاْ , رّٛص , اة ,  شٙش) ِب٠ظ ,اّش٠سخ ثغجت االسرفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح فٟٙ اٌغ١ش االشٙش 

ػّٓ إٌطبق ِب٠ظ ( دافئب , ٚشٙش)ا٠ٍٛي ( زبسا , اِب ثبلٟ االشٙش رىْٛ ٠ىْٛ شٙش )  ا٠ٍٛي ( ز١ث

 .عبٌجخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ف١ٙب  Kٚرىْٛ ل١ُ شذ٠ذ اٌسشاسح  

  انراحح انىهاريح -0

, وبْٔٛ اشٙش )وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ج ػّٓ إٌطبق اٌّثبٌٟ ٌٍشازخ ذس  رٕ     

اٌزٟ رىْٛ ػّٓ إٌطبق اٚ اٌّذٜ اٌزٞ ٠زظف ثبسرفبع دسخبد اٌّش٠سخ غ١ش , اِب االشٙش  االٚي( 

ػّٓ إٌطبق رّٛص , اة , ا٠ٍٛي , رشش٠ٓ االٚي (  ٚرىْٛ اٌسشاسح فٟٙ ) ١ٔغبْ , ِب٠ظ , زض٠شاْ , 

٠بذ عٍج١ب , ٕٚ٘ب ٠ىْٛ ػبًِ اٌش ف١ىْٛ زبسا فٟ إٌدف ٚدافئب فٟ وشثالء (١ٔغبْ )شٙش شذ٠ذ اٌسشاسح ػذا

ِّٚب ردذس االشبسح ا١ٌٗ ػذَ ٚخٛد اشٙش غ١ش ِش٠سخ ثغجت االٔخفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ثبٌٕغجخ  ,

 ٌّغز٠ٛبد اٌشازخ إٌٙبس٠خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ . 

 انراحح انهيهيح  -,

ّش٠سخ ٌزظً اٌٝ  عجؼخ  اشٙش ) ١ٔغبْ اٌغ١ش فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ػٍٝ االشٙش رزغٍت االشٙش اٌّش٠سخ      

ّش٠سخ ثغجت االٔخفبع فٟ اٌغ١ش , رشش٠ٓ االٚي ( , اِب االشٙش  , ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي

, وبْٔٛ االٚي(  اٌثبٟٔ دسخبد اٌسشاسح فٟٙ االشٙش اٌخّغخ اٌجبل١خ ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , اراس, رشش٠ٓ

( ٠ىْٛ ف١ّٙب اٌجشد  جشٚدح ز١ث ٠الزع اْ شٙش )وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽح اٌٚرزفبٚد ٘زٖ االشٙش فٟ شذ  

ج ػّٓ اٌجبسدح ٚشذ٠ذح اٌجشٚدح ٚ٘زا ٔبرح ػٓ اٌزأث١ش ثبلٟ االشٙش رزذس   فٟ وشثالء , فٟ ز١ٓ ب  لبسط

ّ  اٌذساعخ فٟ ٘زٖ االشٙش اٌغٍجٟ ٌٍش٠بذ ػٍٝ ِٕطمخ  ً فٟ ٠غد  ب اٌزٞ ٠دؼً االزغبط ثبٌجشٚدح اوثش ِ

 ١ظ اٌسشاس٠خ . اٌّمب٠
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  ( 22خذول )                                                

  وكرتالء انىدف مذيىتيفي  Kتثريذ انرياذ  وتائح دنيم                         

 انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انراحح انعامح  انشهر 

 كرتالء انىدف كرتالء انىدف  كرتالء انىدف 

 1,090 11191 2091, ,19,,  11191 11091  كاوىن انثاوي

 11,90 11,91 1691, ,0219  11191 10290  شثاط 

 1,091 11191 ,0,69  12191  1191, 1091,  ارار

 2191, 1,91, 1291 1191  00091  06691  ويسان 

 01291 0,691 2291- 16191-  ,009 ,119  مايس

 10192 11,91 0,691- 00191-  ,19,-  1,91 - حسيران 

 16192 2291 02291- 01691-  2190-  2291-  تمىز  

 01290 16291 ,0169- 01191-  0,92- 0192-  اب

 06192 ,11 101- 11,91-  12 0190  ايهىل

 1190, 01,92 291- ,19-  11191 111  تشريه االول 

 10190 10090 06191  10190  1191, 0190,  تشريه انثاوي

 11092 11,91 291,, 02,91  10190 11091  كاوىن االول

 

   . ( ,0( , )  01)  ١ٓدذٌٚاٌاٌّظذس : 
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 ( 33خذول )                                                 

  وكرتالء انىدف مذيىتيفي  Kحسة دنيم تثريذ انرياذ ت انصفح انمىاخيح انشهريح          

 انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انراحح انعامح  انشهر 

 كرتالء انىدف كرتالء انىدف كرتالء انىدف

 -C  C* P- P- C* C كاوىن انثاوي 

 -C  C P* P- C* C شثاط 

 *P- P- P  P* C  C ارار 

 -P* P* H* H P- P ويسان 

 *H  H H- H- P* P مايس

 H- H- H- H- P  P حسيران 

 H- H- H- H- P  P تمىز 

 *H- H- H- H- P  P اب

 *H* H* H- H- P  P ايهىل 

 -P  P H- H- P* P تشريه االول

 P- P- P  P* C  C تشريه انثاوي 

 *C  C P* P- C* C كاوىن االول 

 

 . ( 02) خذٚي  اٌّظذس :
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  درخح انحرارج انمؤثرج دنيمثانثاً : 

       ُ ٚإٌٙبس٠خ ٚا١ٍ١ٌٍخ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌّؼشفخ ِغز٠ٛبد اٌشازخ اٌؼبِخ  اٌسشاسح اٌّؤثشح فٟرطج١ك ِم١بط  ر

دسخبد اٌسشاسح  اسح ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ , ار رغزؼًّاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسخبد اٌسش ٚرٌه ثبعزؼّبي

ٕغج١خ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ العزخشاج اٌشازخ اٌؼبِخ , ٚدسخبد اٌسشاسح اٌؼظّٝ ِغ اٌشؽٛثخ اٌاٌؼبِخ 

اٌظغشٜ العزخشاج اٌشازخ إٌٙبس٠خ , ٚدسخبد اٌسشاسح اٌظغشٜ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌؼظّٝ 

 . ( 1,)  ئح رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس فٟ اٌدذٚيظٙشد ٔزب , العزخشاج اٌشازخ ا١ٍ١ٌٍخ

 انراحح انعامح  -1

خ ٚػذَ ٠ذخً شٙش ) اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( ػّٓ االشٙش اٌّش٠سخ اٌزٟ ٠شؼش ف١ٙب إٌبط ثبٌشاز     

غ١ش  ْٛ االٚي , شجبؽ ( رىْٛ ػّٓ إٌطبقاشٙش )وبْٔٛ اٌثبٟٔ , وبٔ, اِب اٌزؼب٠ك فٟ إٌدف ٚوشثالء 

ثبٌجشٚدح ( ْٔٛ االٚيوب) وبْٔٛ اٌثبٟٔ ,  اشٙشخفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ار ٠زظف ثغجت االّٔش٠ر , اٌ

ّش٠سخ  اٌغ١ش  رشش٠ٓ االٚي ( ػّٓ االشٙش, ٠ٕٚذسج شٙش ) ١ٔغبْ ,  ا  ْٛ ثبسد٠ى (شجبؽاٌشذ٠ذح ٚشٙش )

ٚرزظف  ّش٠راٌغ١ش  ػّٓ إٌطبق اشٙش ) زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي (  فزىْٛاٌذافئخ , ٚاِب 

 . ٚوشثالء سا فٟ إٌدفثبٌسشاسح اٌشذ٠ذح , ٚاخ١شا شٙش ) ِب٠ظ ( ٠ىْٛ زب

 انراحح انىهاريح  -0

ٌّغز٠ٛبد اٌشازخ إٌٙبس٠خ فٟ إٌدف ٚوشثالء , ار اْ  ٕغجخّش٠سخ اػٍٝ ثبٌاٌغ١ش ػذد االشٙش  ى٠ْٛ     

غ١ش ِش٠سخ ثغجت االسرفبع اٌشذ٠ذ رىْٛ ) ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي , رشش٠ٓ االٚي (  اشٙش

شٙش ) اراس , ؼبع اٌشّغٟ ٚؽٛي عبػبد إٌٙبس , ٚاشذح االشفٟ دسخبد اٌسشاسح إٌبردخ ػٓ اسرفبع 

ف١ىْٛ  زبسا ,  شٙش ) ١ٔغبْ ( غ١ش اٌّش٠سخ اٌذافئخ , ػذا , ١ٔغبْ ( رىْٛ ػّٓ االشٙش  رشش٠ٓ اٌثبٟٔ

  فٟ إٌدف ٚوشثالء ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , وبْٔٛ  االٚي ( فٟٙ رمغ  ػّٓ اٌّذٜ اٌّش٠ر ٚاِب اشٙش

 فٟ وشثالء فمؾ .  ا  اٌزٞ  ٠ىْٛ  ثبسدوبْٔٛ اٌثبٟٔ (  بعزثٕبء  شٙش )ث

  انراحح انهيهيح -,

وبْٔٛ فبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ٟٚ٘ اشٙش )ّش٠ر ثغجت االٔخاٌغ١ش رذخً خّغخ اشٙش ػّٓ اٌّذٜ      

اٌثبٟٔ , شجبؽ , اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ , وبْٔٛ االٚي ( ٚرزظف ٘زٖ االشٙش ثبٌجشٚدح اٌشذ٠ذح , ٚرىْٛ 

فٟ إٌدف  ,رشش٠ٓ االٚي ( ػّٓ إٌطبق اٌّثبٌٟ ٌٍشازخ  اٚ اٌّذٜ اٌّش٠راشٙش ) ١ٔغبْ , ِب٠ظ 

ة , ش ) زض٠شاْ , رّٛص , آ, ٚاِب اشٙ ٚوشثالء , ثبعزثٕبء شٙش )ِب٠ظ( ٠ىْٛ غ١ش ِش٠ر دافئب فٟ إٌدف
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) زض٠شاْ , ا٠ٍٛي ( ثبٌذفٟء ٚشٙشا )رّٛص ,  ا٠ٍٛي ( فزىْٛ ػّٓ إٌطبق غ١ش اٌّش٠ر ار ٠زظف شٙشا

  . ة( ف١ىْٛ دافئب فٟ وشثالء فمؾثبعزثٕبء شٙش )آ ة( ٠ىٛٔبْ ػّٓ إٌطبق اٌسبسآ

 ( 31خذول )                                                  

 وكرتالءانىدف  مذيىتيرج في دنيم انحرارج انمؤث   وتائح                         

 انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انراحح انعامح  انشهر 

 كرتالء انىدف كرتالء انىدف كرتالء انىدف

 191 191 1190 1191 1690 1691 كاوىن انثاوي 

 091 091 1191 1091 1091 1090 شثاط

 1191 1191 0691 0691 1191 1190 ارار

 1191 1191 0191 0192 0691 01 ويسان 

 1292 0691 0191 0191 0191 0192 مايس

 0091 0091 190, ,19, ,009 ,009 حسيران

 ,019 0,90 ,9,, 091, 0291 0190 تمىز 

 0191 0,91 91,, 091, 0191 0190 اب

 0191 0191 191, 691, 0191 0190 ايهىل 

 1090 1091 00 0191 ,009 0090 األول تشريه

 1191 1191 0691 0691 1190 1191 تشريه انثاوي

 091 ,09 ,119 1191 1191 1192 كاوىن االول 

 

 .(  00( , )  01)  ١ٓدذٌٚاٌاٌّظذس : 
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 راتعا : انمخطط انثياوي نسىدر 

 سذ٠ذ االشٙش اٌّش٠سخ ػٍٝ دسخخ اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ فٟ ر ٠ؼزّذ اٌّخطؾ اٌج١بٟٔ ٌغٕدش     

 -اٌزٟ ٠ؼزّذ٘ب ٘زا اٌّخطؾ ٌزسذ٠ذ دسخبد اٌشازخ ٟ٘ : ّش٠سخ ز١ث اْ اٌّمب١٠ظاٌغ١ش ٚاالشٙش 

  = اٌسذ االلظٝ ٌٍشازخ اٌّثب١ٌخ ) ػّٓ اٌّغزط١ً ( 1َ

  ( = اٌسذ االلظٝ ٌىفبءح اٌؼًّ , اٌشازخ إٌغج١خ ) ػّٓ اٌّشثغ 0َ

 ة = االشٙش اٌجبسدح غ١ش اٌّش٠سخ 

 ذ = االشٙش اٌسبسح غ١ش اٌّش٠سخ 

ً  ٍخ ثبٌّؼذالد اٌشٙش٠خ خالي اعمبؽ اٌّؼط١بد إٌّبخ١خ اٌّزّث  ِٚٓ      اٌؼبِخ ِٓ دسخبد اٌسشاسح ٌى

ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌؼبِخ العزخشاج اٌشازخ اٌؼبِخ ٚدسخبد اٌسشاسح اٌؼظّٝ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ 

زسذ٠ذ اٌشازخ ٌزسذ٠ذ اٌشازخ إٌٙبس٠خ ٚدسخبد اٌسشاسح اٌظغشٜ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌؼظّٝ ٌ اٌظغشٜ

ٚاٌدذٚي (  1,( , )  ,,) (  0,( , )  1,( , )  6,( , )  02)  ءد إٌزبئح ِج١ٕخ فٟ االشىبي خب ا١ٍ١ٌٍخ ,

 -ٚوبالرٟ : ( 0,) 

 انراحح انعامح  -1

ٚرطج١مٗ ػٍٝ اٌّؼط١بد إٌّبخ١خ فٟ ِسطزٟ ِٕطمخ اٌذساعخ رُ بٟٔ ٌغٕدش ١اٌّخطؾ اٌج ؼّبيزثبع     

اٌسذ شٙش اٌّش٠سخ ٔغج١ب  ) ٚاال)اٌسذ االلظٝ ٌٍشازخ( راد اٌشازخ اٌّثب١ٌخ شٙش اٌّش٠سخ اٌزٛطً اٌٝ اال

ْ ثبٌٕغجخ ٌألشٙش  اٌّش٠سخ اٌزٟ ٠شؼش ثٙب االٔغبْ ثبٌشازخ , ار رزفك اٌّذ٠ٕزب( االلظٝ ٌىفبءح اٌؼًّ 

اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ , فٟ اٌّثب١ٌخ ٟٚ٘ شٙش ) ١ٔغبْ , رشش٠ٓ االٚي ( ثغجت االػزذاي فٟ دسخبد 

شٙش )شجبؽ , اراس , اىْٛ ز١ث ر ال رزفك فٟ اشٙش اٌشازخ إٌغج١خ ) اٌسذ االلظٝ ٌىفبءح اٌؼًّ ( ز١ٓ

 إٌغج١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ثبعزثٕبء , وبْٔٛ االٚي , وبْٔٛ اٌثبٟٔ ( ػّٓ اشٙش اٌشازخرشش٠ٓ اٌثبٟٔ 

وبْٔٛ االٚي , وبْٔٛ اٌثبٟٔ ( فٟ وشثالء ار ٠مؼبْ ػّٓ إٌطبق اٌّسذد ٌألشٙش اٌجبسدح , اِب ثبلٟ ) ٞشٙش

) اٌسذ ٌشازخ إٌغج١خ االشٙش ) ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي ( فٟٙ خبسج زذٚد اٌشازخ اٌّثب١ٌخ ٚا

االلظٝ ٌٍشازخ , اٌسذ االلظٝ  ٌىفبءح  اٌؼًّ ( ٚرمغ  ػّٓ اٌّذٜ اٌّسذد  ٌألشٙش اٌسبسح اٌزٟ  رىْٛ 

 . ا  شفبع اٌشؽٛثخ إٌغج١خ وث١غ١ش ِٕبعجخ ٌزأد٠خ  االػّبي ثغجت  االسرفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ٚأخ
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 انراحح انىهاريح  -2

) اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( ػّٓ اؽبس اٌسذ االلظٝ ٌٍشازخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ثغجت  ا٠ىْٛ شٙش     

مغ اٌثبٟٔ , شجبؽ , وبْٔٛ االٚي ( ر شٙش ) وبْٔٛا د اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ فٟ ز١ٓاالػزذاي فٟ دسخب

اٌذساعخ , اٌزٟ رىْٛ ِالئّخ ٌّخزٍف إٌشبؽبد اٌجشش٠خ فٟ ِٕطمخ اؽبس اٌسذ االلظٝ ٌىفبءح اٌؼًّ  ػّٓ

شٙش ) ١ٔغبْ , ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي , رشش٠ٓ االٚي ( فٟٙ خبسج اؽبس اٌسذ ااِب 

االلظٝ ٌٍشازخ ٚاٌسذ االلظٝ ٌىفبءح اٌؼًّ ألٔٙب اشٙش زبسح رز١ّض ثبسرفبع دسخبد اٌسشاسح ٚأخفبع 

 . ٔشبؽ ثششٞ  ٞ  ٌّّبسعخ أ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ ٚرىْٛ غ١ش ِالئّخ

 ح انهيهيح انراح -,

 ا  بٟٔ ٌغٕدش اْ ٕ٘بن اشٙش٠١ظٙش ػٕذ اعمبؽ ث١بٔبد اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ ػٍٝ اٌّخطؾ اٌج     

عزثٕبء شٙش )رشش٠ٓ بإٌدف ٚوشثالء , ث ( فٟ) ١ٔغبْ , رشش٠ٓ االٚي , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ  ٔغج١خزخ ِش٠سخ سا

ّش٠سخ اٌجبسدح فٟ وشثالء , اِب اشٙش ) ِب٠ظ , زض٠شاْ ,اة , اٌغ١ش شٙش ػّٓ اال٠ىْٛ   اٌزٞاٌثبٟٔ( 

زبسا فٟ إٌدف ِغ شٙش ) رّٛص (  ػذا شٙش ) اة ( ف١ىْٛ ّثب١ٌخػّٓ ٔطبق اٌشازخ اٌ فزىْٛ ( ا٠ٍٛي

فٟ إٌدف ٚوشثالء , اِب االشٙش اٌجبل١خ ) وبْٔٛ االٚي , وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , اراس (    اٌزٞ ٠ىْٛ زبسا  

ّش٠سخ اٌغ١ش ٟٚ٘ ثزٌه رىْٛ ػّٓ ٔطبق االشٙش سج اؽبس اٌشازخ اٌّثب١ٌخ  ٚ اٌشازخ إٌغج١خ فزىْٛ خب

 اٌجبسدح ثغجت االٔخفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح . 
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 (  22شكم )                                                      

 مذيىح انىدفحسة مؤشر سىدر في تانراحح انعامح                                

 

                                   .(  00( , )  01)  ١ٓدذٌٚاٌاٌّظذس : 
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 ( 33شكم )                                                    

 مذيىح انىدفحسة مؤشر سىدر في تانراحح انىهاريح                             

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                  

                             

 .(  00( , )  01اٌّظذس : اٌدذ١ٌٚٓ ) 
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 ( 31انشكم )                                                         

 مذيىح انىدفحسة مؤشر سىدر في تانراحح انهيهيح                                 

 

 

 

 

 

 

 

  (  15( , )  13)  يه دذونان: انمصذر

 

 

 

 

 

 

  . (00( , )01اٌّظذس : اٌدذ١ٌٚٓ )
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 (32شكم )                                                      

 مذيىح كرتالء حسة مؤشر سىدر في تانراحح انعامح                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . (00( , )  01) ١ٓدذٌٚاٌاٌّظذس : 
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 ( 33شكم )                                                     

  مذيىح كرتالءفي  شر سىدرؤحسة متانراحح انىهاريح                         

 . (00( , )01اٌّظذس : اٌدذ١ٌٚٓ )
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 (  34شكم )                                                      

 مذيىح كرتالءحسة مؤشر سىدر في تانراحح انهيهيح                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 . (00( , )01)اٌّظذس : اٌدذ١ٌٚٓ 
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 ( 32خذول )                                                  

 وكرتالءانىدف  حسة مؤشر سىدر في مذيىتيتيف االشهر تصى                  

 انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انراحح انعامح  انشهر 

 كرتالء انىدف  كرتالء انىدف  كرتالء انىدف  

 ة ة 0َ 0َ ة 0َ كاوىن انثاوي 

 ة ة 0َ 0َ 0َ 0َ شثاط 

 ة ة 1َ 1َ 0َ 0َ ارار 

 0َ 0َ ذ ذ 1َ 1َ وسيان 

 1َ 1َ ذ ذ ذ ذ مايس 

 1َ 1َ ذ ذ ذ ذ حسيران 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ تمىز 

 1َ ذ ذ ذ ذ ذ  اب 

 1َ 1َ ذ ذ ذ ذ ايهىل 

 0َ 0َ ذ ذ 1َ 1َ تشريه االول 

 ة 0َ 1َ 1َ 0َ 0َ تشريه انثاوي 

 ة ة 0َ 0َ ة 0َ كاوىن االول

 

  ( 1,( , )  ,,( , )  0,( , )  1,( , )  6,( , )  02االشىبي ) اٌّظذس : 
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 خامسا : تصىيف تيرخىح 

       ُ ث١بٔبد االشؼبع اٌشّغٟ ) عبػبد اٌغطٛع إٌظشٞ ٚاٌفؼٍٟ ( ٚاٌّؼذالد اٌشٙش٠خ  عزؼّبيا ثؼذ اْ ر

بٌخ ٌٛزخ اٌشازخ اٚ ٌٛزخ اٌسشاسح اٌفؼ   ثخ إٌغج١خ ٚعشػخ اٌش٠بذ ٚاعزؼّبيٌذسخبد اٌسشاسح ٚاٌشؽٛ

ِغ  , ً ٚثبصي ج٠عبِؼبدٌخ  اعزؼّبيٚ (  1( ٌٚٛزخ زغبة لش٠ٕخ رجش٠ذ اٌش٠بذ شىً )  ,شىً )  ٌز١شخٕح

   , ٚثزطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس رُ اٌزٛطً اٌٝ ِب ٠أرٟ  (  11( , ) 11دالٌخ سِٛصّ٘ب خذٚي ) 

  قريىح انراحح -1

ش٠ٕخ اٌشازخ اثٕبء إٌٙبس ٚلٍسظٛي ػٍٝ لش٠ٕخ ر١شخٕح ػٍٝ ِٕطمخ اٌذساعخ ٌ ِٓ خالي رطج١ك رظ١ٕف     

  ُ  -: ٚوبالرٟ( 1,) ( ,,,)  دِح ٘بر١ٓ اٌمش٠ٕز١ٓ ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌمش٠ٕخ اٌّشوجخ خذٚال اٌشازخ اثٕبء ا١ًٌٍ ث

  قريىح انراحح انىهاريح -أ

اعزؼّبي اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسخبد اٌسشاسح اٌؼظّٝ ٚاٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌظغشٜ ػٍٝ  ِٓ خالي     

( , 11ي اٌشخٛع اٌٝ سِٛصّ٘ب اٌخبطخ خذٚي ) ( ِٚٓ خال ,بٌخ ٌز١شخٕح شىً ) اٌفؼ   ٌٛزخ اٌسشاسح

 ( , وبْٔٛ االٚي ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ اشٙش ز١ث ٠ىْٛ, غ ثؼذَ اٌشازخ ظٙش اْ ِٕبش ِؼظُ اشٙش اٌغٕخ ٠زّز  

 فٟ وشثالء ( -2)  ٠ىْٛ ثبسداثبعزثٕبء ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ ( ,  وشثالء إٌدف ٚ ( فٟ -1اٌجشٚدح )  ِؼزذال

فبْ ازغبط االٔغبْ (  , اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ  ) شجبؽ ٚاشٙش ثغجت االٔخفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ,

فٟ  ( 1-) ٠ىْٛ ِؼزذي اٌجشٚدح ) شجبؽ (  إٌدف ٚوشثالء ػذا شٙش( فٟ  0)  ظف ثبٌشازخ اٌّثب١ٌخ٠ز  

( 2aزبسح )  األٚي ( , ا٠ٍٛي , رشش٠ٓ جمٝ اشٙش ) ١ٔغبْ , ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اةفمؾ , ٚر وشثالء

 ( فٟ وشثالء فمؾ .  1ثغجت االسرفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ثبعزثٕبء ١ٔغبْ ٠ىْٛ دافئب ) 

  يحانهيه قريىح انراحح -ب

ِٓ خالي ِمبسٔخ اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسخبد اٌسشاسح اٌظغشٜ ِغ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ اٌؼظّٝ ػٍٝ      

( رُ اٌسظٛي  11( ٚاٌشخٛع اٌٝ سِٛصّ٘ب اٌخبطخ خذٚي )  ,ٌز١شخٕح  شىً ) بٌخ ٌٛزخ اٌسشاسح اٌفؼ  

ش٠ٓ اٌثبٟٔ , وبْٔٛ شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , اراس , رشاىْٛ  , ز١ث رػٍٝ لش٠ٕخ اٌشازخ ا١ٍ١ٌٍخ 

( -1) ١ٔغبْ ( ٠ىْٛ ِؼزذي اٌجشٚدح ) ( ثغجت االٔخفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح , ٚ شٙش -2)  ( ثبسدحاالٚي

ثبعزثٕبء  فٟ إٌدف ٚوشثالء , (0األٚي ( فأٔٙب اشٙش ِش٠سخ ) شش٠ٓر , ا٠ٍٛي ,, اة شٙش ) ِب٠ظ ااِب  ,

)زض٠شاْ , رّٛص (  ٔفغٙب اٌزٟ ٠زظف ثٙب شٙشا بٌظفخ إٌّبخ١خ ث اٌزٞ ٠زظف شٙش ) اة ( فٟ إٌدف

  ( فٟ إٌدف ٚوشثالء . 1دافئ١ٓ )  ز١ث ٠ىٛٔب
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  قريىح انراحح انمركثح  -ج

ث١ٓ لش٠ٕزٟ اٌشازخ إٌٙبس٠خ ٚا١ٍ١ٌٍخ جخ ػٓ ؽش٠ك اٌدّغ ٠زُ اٌسظٛي ػٍٝ لش٠ٕخ اٌشازخ اٌّشو        

,  شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔا( , ز١ذ رىْٛ اٌظشٚف إٌّبخ١خ خالي  11سغت اٌشِٛص اٌذاٌخ ػ١ٍٙب خذٚي ) ثٚ

  ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ ( ف١زظف ثبعزثٕبء شٙش(  C2)  ر١ًّ ٌٍجشٚدحثبٔٙب رزظف (  وبْٔٛ االٚي , شجبؽ 

, اٌزٞ فٟ إٌدف   ( M3)  ب  ٚشٙش )شجبؽ ( ٠ىْٛ ِش٠سفٟ وشثالء فمؾ , (  K1 ) ٛاػسخاٌشٚدح بٌجث

ٟ٘ اٌشازخ اٌّثب١ٌخ , اِب ٚ(  ) اراس , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ اشٙشاٌزٟ ٠زظف ثٙب ٔفغٙب بٌظفخ إٌّبخ١خ ث ٠زظف 

ش غ١ش ِش٠سخ زبسح فزىْٛ اشٙ ( , زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي , رشش٠ٓ االٚي ١ٔغبْ , ِب٠ظاشٙش )

(H2 ) اٌزٞ ٠ىْٛ دافئب ء شٙش ) ١ٔغبْ ( ثغجت االسرفبع فٟ دسخبد اٌسشاسح ٚاٌشؽٛثخ اٌم١ٍٍخ ثبعزثٕب

(W3 فٟ وشثالء فمؾ ) .                 

 قريىح تأثير انرياذ  -2

الي ٍخ ثبٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌذسخبد اٌسشاسح ٚعشػخ اٌش٠بذ ِٚٓ خاٌج١بٔبد اٌّزّث   ِٓ خالي اعزؼّبي     

(  1ٌش٠بذ ٌز١شخٕح شىً ) ً ٚثبصي ( اٚ ٌٛزخ زغبة لش٠ٕخ رأث١ش اب٠جعرطج١ك لش٠ٕخ رجش٠ذ اٌش٠بذ ) 

ٔسظً ( اٌزٞ ٚػؼٗ ر١شخٕح ,  10اٌسذٚد اٌطج١ؼ١خ ٌزأث١ش اٌش٠بذ خالي ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس خذٚي )  ٚثبػزّبد

جخ خذٚي ( ٠زُ اٌزٛطً اٌٝ اٌمش٠ٕخ اٌّشو   11ػٍٝ لش٠ٕخ رجش٠ذ اٌش٠بذ إٌٙبس٠خ ٚا١ٍ١ٌٍخ ِٚٓ خالي خذٚي ) 

 -:( , ٚوّب ٠أرٟ  1,( , )  1,) 

  تأثير تثريذ انرياذ نيال قريىح  -أ

ً ٚثبصي ( , ٚلذ خبءد إٌزبئح ِٛػسخ  وبالرٟ ج٠ٝ ٘زٖ اٌمش٠ٕخ ثزطج١ك ِؼبدٌخ ) عب٠زُ اٌزٛطً اٌ     

األٚي( راد  ٠ىْٛ رأث١ش اٌش٠بذ خالي اشٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , اراس , ١ٔغبْ , رشش٠ٓ اٌثبٟٔ , وبْٔٛ

( فٟ إٌدف ٚوشثالء ثبعزثٕبء شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ ( فزىْٛ  c-رجش٠ذ خف١ف ػٍٝ زشاسح اٌدغُ ) 

( فٟ إٌدف  b-( فٟ وشثالء , اِب شٙش ) ِب٠ظ ( ف١ىْٛ ِش٠سب )  d-ذي اٌجشٚدح ) اٌش٠بذ راد رأث١ش ِؼز

 اة , ا٠ٍٛي  ( فٟ وشثالء , فٟ ز١ٓ ) ش ) رشش٠ٓ االٚي ( فٟ إٌدف ٚشٙشاشٙ ٚوشثالء , ٠ؼبف ا١ٌٗ

( فٟ وشثالء ,    c-اٌش٠بذ خالي شٙش ) رشش٠ٓ االٚي ( راد رجش٠ذ خف١ف ػٍٝ زشاسح اٌدغُ )  رأث١ش٠ىْٛ 

٠ٚىْٛ رأث١ش اٌش٠بذ فٟ اشٙش ) زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي ( فٟ إٌدف ٚشٙشٞ )زض٠شاْ , رّٛص ( 

  .(  a-فٟ وشثالء رأث١شا ِسذٚدا اٞ ػؼ١فخ اٌزجش٠ذ ػٍٝ زشاسح اٌدغُ ) 
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 ( 33خذول )                                                     

 حسة مؤشر تيرخىح تمذيىح انىدف ثح في احح انىهاريح وانهيهيح وانمرك  قريىح انر       

 قريىتي انىهار  انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انشهر 

 وانهيم    

 انقريىح انمركثح 

 C2 2- / 1- 2-  -1 كاوىن انثاوي 

 M3 2- / 0 2- 0 شثاط

 M3 2- / 0 2- 0 ارار

 2a -1 2a / -1 H4 ويسان

 2a 0 2a / 0 H3 مايس

 2a 1 2a / 1 H2 حسيران

 2a 1 2a / 1 H2 تمىز

 2a 1 2a / 1 H2 اب

 2a 0 2a / 0 H3 ايهىل

 2a 0 2a / 0 H3 تشريه االول 

 M3 2- / 0  2- 0 تشريه انثاوي

 C2 2- / 1- 2- 1- كاوىن االول 

 

 (  00( , )  01خذٚي )  -1اٌّظذس : 

  ( ,شىً )  -0             
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 ( 34 خذول )                                                

 حسة مؤشر تيرخىح تمذيىح كرتالء احح انىهاريح وانهيهيح وانمركثح في قريىح انر       

 قريىتي انىهار  انراحح انهيهيح  انراحح انىهاريح  انشهر 

 وانهيم    

 انقريىح انمركثح 

 K1 2- / 2- 2-  -2 كاوىن انثاوي 

 C2 2- / 1- 2- 1- شثاط

 M3 2- / 0 2- 0 ارار

 W3 1- / 1 1- 1 ويسان

 2a 0 2a / 0 H3 مايس

 2a 1 2a / 1 H2  حسيران

 2a 1 2a / 1 H2 تمىز

 2a 0 2a / 0 H3 اب

 2a 0 2a / 0 H3 ايهىل

 2a 0 2a / 0 H3 تشريه االول 

 M3 2- / 0  2- 0 تشريه انثاوي

 C2 2- / 1- 2- 1- كاوىن االول 

 

 (  00( , )  01خذٚي )  -1اٌّظذس : 

  ( ,شىً )  -0             
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       وهارا تأثير تثريذ انرياذ  حىيقر -ب

ً ٚثبصي ( وخطٛح اٌٚٝ , ثُ ٠زُ ادخبي ج٠بِؼبدٌخ ) ع ش رجش٠ذ اٌش٠بذ ٔٙبسا ثؼذ اعزؼّبي٠زُ زغبة رأث١     

 ٚلذ إٌٙبس ٘ٛ اٌٛلذ اٌزٟ ٠ّبسط االٔغبْ ف١ٗ ْ  ػٍٝ ل١بط أ, وخطٛح ثب١ٔخ رأث١ش االشؼبع اٌشّغٟ ٔٙبسا 

خبءد إٌزبئح ٚاٌزشف١ٙ١خ ( , إٌشبؽبد اٌغ١بز١خ ٚ برٗ ) عٛاء وبٔذ فٟ ِدبي اٌؼًّ أَِخزٍف ٔشبؽ

ٌط١فب  ِش٠سب ٚ األٚي ( شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ , شجبؽ , وبْٔٛافٟ   رأث١ش اٌش٠بذ  : ٠ىْٛ ِٛػسخ وبالرٟ

ز١ث ٠ىْٛ  األٚي ( ) شجبؽ , وبْٔٛ ٞشٙش  ثبعزثٕبء فٟ إٌدف ٚوشثالء ( b-دغُ ) اٌ  زشاسح  ػٍٝ

فٟ إٌدف , ٠ؼبف ٌّٙب شٙش ) اراس ( فٟ إٌدف  ( a-ػٍٝ زشاسح اٌدغُ )  ب  رأث١ش اٌش٠بذ ف١ّٙب ػؼ١ف

رىْٛ اٌش٠بذ خالي شٙش ) رشش٠ٓ اٌثبٟٔ (  , فٟ ز١ٓ فٟ وشثالء ٚشٙش ) رشش٠ٓ اٌثبٟٔ (, ٚوشثالء 

دافئب ف١ىْٛ رأث١ش اٌش٠بذ  شٙش ) ١ٔغبْ ( فٟ إٌدف , اِب (  nاٌزأث١ش اٚ ِزؼبدٌخ ِغ زشاسح اٌدغُ )  ػذ٠ّخ

 (a  ) ٟإٌدف ٚػذ٠ّخ اٌزأث١شف  (n فٟ وشثالء )  ,ٚ ٠ض٠ذ برشش٠ٓ االٚي( عٍج١ شٙش )٠ىْٛ رأث١ش٘ب خالي  

زض٠شاْ , رّٛص , اة  ) ِب٠ظ ,  اشٙش ٚاخ١شا,  إٌدف ٚوشثالء ( فٟ bٚاٌؼ١ك )   ثبٌسشاسح االزغبط 

( ثغجت االسرفبع اٌىج١ش  cثبإلزغبط ثبٌسشاسح ٚشؼٛس وج١ش ثبٌؼ١ك )  بْ راد رأث١ش ِفشؽ, ا٠ٍٛي ( رىٛ

 . فٟ دسخبد اٌسشاسح اثٕبء إٌٙبس

 ثح انىهاريح وانهيهيح نتأثير تثريذ انرياذ انقريىح انمرك   -ج

جخ ٌزجش٠ذ اٌش٠بذ ث١ٓ لش٠ٕزٟ رأث١ش اٌش٠بذ إٌٙبس٠خ ٚا١ٍ١ٌٍخ ٔسظً ػٍٝ اٌمش٠ٕخ اٌّشو  ِٓ خالي اٌدّغ      

فٟ  : ٠زظف شٙش ) وبْٔٛ اٌثبٟٔ (  ( ظٙشد إٌزبئح وب٢رٟ 11سغت سِٛص٘ب اٌخبطخ خذٚي ) ثٚ

راد رأث١ش ٌط١ف ػٍٝ زشاسح  ( فٟ وشثالء فمؾ ثش٠بذ , وبْٔٛ االٚي شجبؽ  إٌدف ٚوشثالء ٚشٙش )

األٚي ( فٟ  ) شجبؽ , وبْٔٛ اٚشٙش فٟ شٙش ) اراس ( فٟ إٌدف ٚوشثالء( , اِب رأث١ش اٌش٠بذ  b-اٌدغُ ) 

( , ٠ٚىْٛ رأث١ش  a-زشاسح اٌدغُ )  رأث١شا ػؼ١فب ف١ٟىْٛ فٚشٙش ) رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( فٟ وشثالء إٌدف 

( , فٟ ز١ٓ شٙش  aرشفغ ل١ٍال ِٓ زشاسح اٌدغُ ) ز١ث بذ فٟ شٙش ) ١ٔغبْ ( فٟ إٌدف دافئب اٌش٠

رأث١ش ( , اِب  nزشاسح اٌدغُ )  ثبٟٔ ( فٟ إٌدف ال رأث١ش ٌٙب فٟ( فٟ وشثالء ٚشٙش ) رشش٠ٓ اٌ)١ٔغبْ

زشاسح اٌدغُ ثس١ث  ٠ىْٛ رأث١شا عٍج١ب فٟ ( ا٠ٍٛي ) ِب٠ظ , زض٠شاْ , رّٛص , اة , اٌش٠بذ فٟ اشٙش

رشش٠ٓ االٚي ( فٟ ( , ٚاخ١شا شٙش )  cثبٌسشاسح ٚاٌشؼٛس ثبٌؼ١ك )  ثبإلزغبط رىْٛ راد رأث١ش ِفشؽب

 ( .  bاٌزٞ رىْٛ ف١ٗ اٌش٠بذ راد رأث١ش ٠ض٠ذ االزغبط ثبٌسشاسح ٚاٌؼ١ك ) إٌدف ٚوشثالء 
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 ( 35)  خذول                                                

 حسة مؤشر تيرخىح تمذيىح انىدف ثح في ياذ انىهاريح وانهيهيح وانمرك  قيم قريىح تثريذ انر    

 قريىتي انىهار  انقريىح انهيهيح  انقريىح انىهاريح  انشهر

 وانهيم

 انقريىح انمركثح 

 b -c -b / -c -b2- كاوىن انثاوي 

 a -c -a / -c -a3- شثاط

 a -c -a / -c -a3- ارار

 a -c a / -c a3 ويسان

 c -b c / -b c2 مايس

 c -a c / -a c1 حسيران 

 c -a c / -a c1 تمىز 

 c -a c / -a c1 اب

 c -a c / -a c1 ايهىل

 b -b b / -b b2 تشريه االول

 n -c n / -c n3 تشريه انثاوي

 a -c -a / -c -a3- كاوىن االول

       .( 10( , )  11اٌّظذس : خذٚي ) 
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 ( 36)  خذول                                               

 حسة مؤشر تيرخىح ت مذيىح كرتالءثح في ح وانهيهيح وانمرك  قيم قريىح تثريذ انرياذ انىهاري      

 قريىتي انىهار  انقريىح انهيهيح  انقريىح انىهاريح  انشهر

 وانهيم

 انقريىح انمركثح 

 b -d -b / -d -b3- كاوىن انثاوي 

 b -d -b / -d -b3- شثاط

 a -c -a / -c -a3- ارار

 n -c n / -c n3 ويسان

 c -b c / -b c2 مايس

 c -a c / -a c1 حسيران 

 c -a c / -a c1 تمىز 

 c -b c / -b c2 اب

 c -b c / -b c2 ايهىل

 b -c b / -c b3 تشريه االول

 a -c -a / -c -a3- تشريه انثاوي

 b -c -b / -c -b2- كاوىن االول

       .( 10( , )  11اٌّظذس : خذٚي ) 
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 اصىاف انراحح انمىاخيح في مىطقح انذراسح -3

ً  اطٕبف اٌشازخ إٌّبخ١خ  ٌزسذ٠ذ       جخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٠زُ اٌدّغ ث١ٓ لش٠ٕخ اٌشازخ اٌّشو   شٙش ٌى

(  1,, )  ( 1,, ) (  1,, )  ( ,,ج١ٕخ فٟ اٌدذاٚي اٌغبثمخ ) ِغ  دالٌخ سِٛصّ٘ب اٌّ رأث١ش اٌش٠بذ  ٚلش٠ٕخ

: ٠ىْٛ إٌّٛرج إٌّبخٟ اٌغبئذ فٟ  ٚوب٢رٟ ( , 1,( , )  0,)  ١ٓدذٌٚاٌسخ فٟ ٚلذ ظٙشد إٌزبئح ِٛػ  

ٌط١ف ٌٍش٠بذ ِغ رأث١ش  ا  ثبسد األٚي( فٟ وشثالء شجبؽ , وبْٔٛ)  اوبْٔٛ اٌثبٟٔ ( فٟ إٌدف ٚشٙششٙش ) 

ٚشٙش ) شجبؽ ( فٟ إٌدف  إٌدف ٚوشثالءفٟ ( , اِب خالي شٙش ) اراس (   C2 / -b2زشاسح اٌدغُ )  فٟ

(  M3 / -a3زشاسح اٌدغُ ) ِغ رأث١ش ػؼ١ف فٟٚشٙش ) رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( فٟ وشثالء ف١ىْٛ ِؼزذي اٌجشٚدح 

( فٟ إٌدف   H4 / a3دافئخ رشفغ ِٓ زشاسح اٌدغُ ) ِغ س٠بذ , اِب ثبٌٕغجخ ٌشٙش ) ١ٔغبْ ( ف١ىْٛ زبسا 

ْ اٌدٛ ( فٟ وشثالء , ٠ٚىٛ  W3 / n3زشاسح اٌدغُ )  ْ دافئب ِغ س٠بذ ال رأث١ش ٌٙب ف٠ٟىٛ , فٟ ز١ٓ

ص٠بدح ِفشؽخ فٟ زبسا ِغ  إٌدف ٚوشثالءفٟ  زض٠شاْ , رّٛص , اة , ا٠ٍٛي ( ِب٠ظ , خالي شٙش )

 ( , اِب ثبٌٕغجخ ٌشٙش  H2 / c2خغُ االٔغبْ )  ثبٌؼ١ك ِٓ اثش اٌش٠بذ فٟٛس وج١ش االزغبط ثبٌسشاسح ٚشؼ

شا فٟ االزغبط ثبٌسشاسح ٚاٌؼ١ك ف١ىْٛ زبسا ٚرأث١ش اٌش٠بذ وج١ إٌدف ٚوشثالءفٟ  رشش٠ٓ االٚي ( )

(H3 / b3   ِٓؼزذي اٌجشٚدح ٚاٌش٠بذ ١ٌظ ٌٙ اٌثبٟٔ( ,  ٚ ٠ىْٛ اٌدٛ خالي شٙش ) رشش٠ )رأث١ش فٟ ب 

س٠بذ ػؼ١فخ ِغ  ا  األٚي ( ٠ىْٛ اٌدٛ ثبسد ( فٟ إٌدف , ٚخالي شٙش ) وبْٔٛ  M3 / n3اٌدغُ ) زشاسح

فٙٛ اٌثبٟٔ (  ( فٟ إٌدف , اِب ثبٌٕغجخ اٌٝ شٙش ) وبْٔٛ  C2 / -a3 (خغُ االٔغبْ  اٌزأث١ش فٟ زشاسح

 . فٟ وشثالء زشاسح خغُ االٔغبْ ٌٛاػسخ ِغ س٠بذ ٌط١فخ اٌزأث١ش ف٠ٟزظف ثبٌجشٚدح ا
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  ( 32خذول )                                                 

 مذيىح انىدف تيرخىح في  اصىاف انراحح انمىاخيح انشهريح تحسة تصىيف                 

صىف  انشهر 

انراحح 

 انمىاخيح 

صىف  انشهر  وصفه

 انراحح

 حانمىاخي

 وصفه

ثبسد ِغ رأث١ش ٌط١ف  C2 / -b2 كاوىن انثاوي

 ٌٍش٠بذ

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ فٟ  زبس   H2 / c1 رّٛص

 االزغبط ثبٌسشاسح

ِؼزذي اٌجشٚدح ِغ رأث١ش  M3 / -a3 شثاط

 ػؼ١ف ٌٍش٠بذ

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ فٟ  زبس   H2 / c1 اة

 االزغبط ثبٌسشاسح

ِؼزذي اٌجشٚدح ِغ رأث١ش  M3 / -a3  ارار 

 ٌٍش٠بذػؼ١ف 

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ فٟ  زبس   H3 / c1 ا٠ٍٛي

 االزغبط ثبٌسشاسح

 زبس  ٚرأث١ش اٌش٠بذ وج١ش   H3 / b2 األٚي رشش٠ٓ ِغ س٠بذ دافئخ زبس   H4 / a3 ويسان

 فٟ االزغبط ثبٌسشاسح

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ  زبس   H3 / c2 مايس

 فٟ االزغبط ثبٌسشاسح

ٚاٌش٠بذ ِؼزذي اٌجشٚدح  M3 / n3 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ

 ١ٌظ ٌٙب رأث١ش

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ  زبس   H2 / c1 حسيران

 فٟ االزغبط ثبٌسشاسح

ثبسد ِغ س٠بذ ػؼ١فخ  C2 / -a3 األٚي وبْٔٛ

 اٌزأث١ش

  .(  1,( , )  ,,اٌّظذس : اٌدذ١ٌٚٓ ) 
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 ( 32خذول )                                                  

  مذيىح كرتالءتيرخىح في  صىاف انراحح انمىاخيح انشهريح تحسة تصىيفا                

صىف  انشهر 

انراحح  

 انمىاخيح 

صىف  انشهر  وصفه

انراحح  

 انمىاخيح

 وصفه

ثشٚدح ٚاػسخ ِغ  K1 / -b3 كاوىن انثاوي

 ٌط١فخ اٌزأث١شس٠بذ 

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ فٟ  زبس   H2 / c1 رّٛص

 االزغبط ثبٌسشاسح

ثبسد ِغ رأث١ش ٌط١ف  C2 / -b3 شثاط

 ٌٍش٠بذ

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ فٟ  زبس   H3 / c2 اة

 االزغبط ثبٌسشاسح

ِؼزذي اٌجشٚدح ِغ رأث١ش  M3 / -a3  ارار 

 ػؼ١ف ٌٍش٠بذ

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ فٟ  زبس   H3 / c2 ا٠ٍٛي

 االزغبط ثبٌسشاسح

دافئ ِغ س٠بذ ػذ٠ّخ  W3 / n3 ويسان

 اٌزأث١ش

 ٚرأث١ش اٌش٠بذ وج١ش   زبس   H3 / b3 األٚي رشش٠ٓ

 فٟ االزغبط ثبٌسشاسح

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ  زبس   H3 / c2 مايس

 فٟ االزغبط ثبٌسشاسح

ِؼزذي اٌجشٚدح ِغ رأث١ش  M3 / -a3 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ

 ػؼ١ف ٌٍش٠بذ

ِغ ص٠بدح ِفشؽخ  زبس   H2 / c1 حسيران

 فٟ االزغبط ثبٌسشاسح

ثبسد ِغ رأث١ش ٌط١ف  C2 / -b2 األٚي وبْٔٛ

 ٌٍش٠بذ

      .(  1,( , )  1,اٌّظذس : اٌدذ١ٌٚٓ ) 
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 االستنتاجات

النجف وكربالء بالمقومات السٌاحٌة الطبٌعٌة كاألنهار والبحٌرات والمناظر الطبٌعٌة ,  ع مدٌنتاتتمت   -1

 والمقومات البشرٌة كالمواقع الدٌنٌة واالثرٌة والتارٌخٌة والترفٌهٌة .

 من العراق وخارجه فً المواسم السٌاحٌة . اح وبأعداد كبٌرة لمدٌنتً النجف وكربالء تدفق السو   -2

3-   ٌ  من الدول المجاورة . اح سواء فً العراق أمقرب مدٌنتً النجف وكربالء من المناطق المصدرة للس

االنسان راحة  ًرٌاح ( فر العناصر المناخٌة )االشعاع الشمسً , الحرارة , الرطوبة النسبٌة , التؤث   -4

 فً المعاٌٌر والدالئل لقٌاس الراحة الحرارٌة .لذلك ادخلت هذه العناصر 

 ٌحدث العكس فً الشتاء .  قٌاساً عنه فً اللٌل فً الصٌف , فً حٌنٌزداد الشعور بالضٌق فً النهار  -5

النجف وكربالء بطول مدة السطوع الشمسً ومن ثم وفرة االشعاع الشمسً , اذ ٌبلغ  ع مدٌنتاتتمت   -6

ر السنة أشه م ( للنجف وكربالء وهو ٌتباٌن فًٌو ساعة / 12,11معدل ساعات السطوع النظرٌة ) 

 فً حٌن ٌوم ( لكربالء , ساعة / 11,1ٌوم ( للنجف , و ) ساعة / 11,6فٌبلغ فً شهر كانون االول ) 

ساعة /ٌوم ( لكربالء , وكذلك الحال  14,11و)ٌوم ( للنجف  ساعة / 14,13فً شهر حزٌران ) ٌبلغ

 ساعة / 1,51ٌوم ( للنجف و) ساعة / 1,51بالنسبة لمعدل ساعات السطوع الفعلٌة التً ٌبلغ معدلها )

نجف ٌوم ( للساعة / 6,6ٌوم ( لكربالء , اذ ان ادنى معدل لها فً شهر كانون االول حٌث بلغ )

ٌوم (  ساعة / 11,41ٌوم ( لكربالء واعلى معدل لها فً شهر تموز حٌث بلغ )  ساعة / 6,15و)

 ٌوم ( لكربالء . ساعة / 11,41للنجف و)

( لكربالء اال ان ادنى المعدالت  م̊ 24( للنجف و) م̊ 24,4بلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة ) -1

( لكربالء , واعلى معدل فً  م̊ 11,3( للنجف و)  م̊ 11,6الشهرٌة هو فً شهر كانون الثانً حٌث بلغ )

 . ( لكربالء م̊ 36,6( للنجف و) م̊  31,1)شهر تموز حٌث بلغ 

%( للنجف 42,1ٌصل معدل الرطوبة النسبٌة السنوي فً مدٌنتً النجف وكربالء الى )  -1

ط وسقو%( لكربالء , وهً ترتفع فً اشهر الفصل البارد بسب انخفاض درجات الحرارة 41,5و)

%( 13,1%( للنجف و)61,1االمطار لتبلغ اعلى معدل لها فً شهر كانون الثانً اذ وصل الى ) 

 %( لكربالء  .1,,2%( للنجف و)22,6بلغ )ادنى معدل لها فً شهر تموز فما لكربالء , وا
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كربالء , وتتباٌن سرعة الرٌاح فً م/ثا ( ل 2,1م/ثا ( للنجف و) 1,1) ي للرٌاحٌبلغ المعدل السنو -,

ر السنة اذ تزداد السرعة فً اشهر الفصل الحار بسبب ارتفاع درجات الحرارة التً تعمل على أشه

( م/ثا 4,2الى ) م/ثا ( للنجف و فً شهر تموز  2,1تٌارات الحمل لتصل فً شهر حزٌران الى )تسرٌع 

ً شهر كانون االول لتصل الى ٌكون ففاما ادنى معدل لها  لكربالء وهو اعلى معدل شهري لها ,

نتً النجف م/ثا ( لكربالء , وتكون الرٌاح الشمالٌة الغربٌة هً السائدة على مدٌ ,,1( للنجف و)م/ثا1,1)

 وكربالء . 

الجوٌة على  المنخفضاتاالمطار فً مدٌنتً النجف وكربالء هً امطار شتوٌة تتزامن مع وصول  -11

 ملم ( . 1,2,ملم ( ومحطة كربالء ) 4,3,القطر , وٌبلغ مجموع ما تتسلمه محطة النجف )

سان بالراحة من شهر الى عور االنى الى تباٌن شد  ً عناصر المناخ خالل اشهر السنة أالتباٌن ف -11

اذ  Kودلٌل تبرٌد الرٌاح  THIالرطوبة  –تطبٌق معادلتً دلٌل الحرارة ضح من نتائج خر وهذا ما ات  آ

  -: كانت النتائج كاالتً

 مرٌحة بسبب االرتفاع فً درجات الحرارة .الغٌر سٌادة االشهر  -أ

مرٌحة بسبب الغٌر اشهر ون الثانً , شباط ( هً اشهر الفصل البارد ) كانون االول , كان -ب

 االنخفاض فً درجات الحرارة .

مرٌحة راحة اشهر هً اشهر) اذار , نٌسان , تشرٌن االول , تشرٌن الثانً ( وهً االشهر المرٌحة  -ج 

 عامة .

ٌ ن ان شهري مدٌنتً النجف وكربالء  فً عند تطبٌق دلٌل الحرارة المؤثرة -12 تشرٌن ) اذار ,  تب

لنسبة لمستوٌات الراحة النهارٌة بالنسبة لمستوٌات الراحة العامة , اما باهما الشهران المرٌحان ( الثانً 

 اشهر ) كانون الثانً , شباط , كانون االول ( تقع ضمن المدى المرٌح للنجف وكربالء ن  ضح أت  ا

ء فقط , وتكون اشهر ) نٌسان , الذي ٌكون غٌر مرٌح بارد فً كربالباستثناء شهر ) كانون الثانً ( 

الذي ٌكون وكربالء باستثناء شهر ) ماٌس (  ماٌس , تشرٌن االول ( ضمن النطاق المرٌح فً النجف

 مستوٌات الراحة اللٌلٌة .ل فً النجف بالنسبة غٌر مرٌح دافئ

ر مدٌنة النجف وكربالء لتحدٌد راحة االنسان ظهرت االشه فً من خالل تطبٌق مؤشر سنجر -13

مرٌحان راحة مثالٌة فً  (تشرٌن االول)نٌسان , المرٌحة كاالتً : تشٌر الراحة العامة الى ان شهري 

 شهرامرٌحة راحة نسبٌة فً النجف وكربالء مع  (تشرٌن االول,  اذار,  شباط)النجف وكربالء واشهر 
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تشرٌن )اذار ,  افهً شهرشهر المرٌحة خالل النهار )كانون االول , كانون الثانً( فً النجف , اما اال

كانون الثانً , شباط , كانون االول ( تقع ضمن االشهر )( وهما مرٌحان راحة مثالٌة , واشهر الثانً

مرٌحة راحة  (, تشرٌن الثانً )نٌسان , تشرٌن االول اشهركون سبٌة , وفً اثناء اللٌل تالمرٌحة راحة ن

, واشهر انً( ٌكون غٌر مرٌح فً كربالء فقط باستثناء شهر )تشرٌن الثربالء فً النجف وك نسبٌة

فً النجف وكربالء باستثناء شهر  مثالٌةب , اٌلول( تكون ضمن نطاق الراحة ال)ماٌس , حزٌران , آ

 ب ( فً النجف .)آ

 كربالءاصناف الراحة المناخٌة لمدٌنتً النجف و لحصول علىولتصنٌف تٌرجنج  بعد تطبٌق -14

مع تأثٌر لطٌف  بارد (كانون الثانً)الصنف المناخً السائد خالل شهر  ٌكونظهرت النتائج كاالتً : 

ضعٌف للرٌاح , وخالل  تأثٌرالبرودة مع  ًمعتدل اٌكونف)شباط , اذار (  للرٌاح , اما شهرا

, حزٌران , تموز , اب , اٌلول( فٌكون حارا  شهر)نٌسان(ٌكون حارا مع رٌاح دافئة , اما اشهر )ماٌس

, وٌكون خالل  وشعور كبٌر بالضٌق من اثر الرٌاح مفرطة فً االحساس بالحرارة مع زٌادة

الرٌاح كبٌرا فً االحساس بالحرارة , وخالل شهر)تشرٌن الثانً(  وتأثٌرشهر)تشرٌن االول( حارا 

اً مع رٌاح ضعٌفة ٌكون معتدل البرودة والرٌاح لٌس لها تأثٌر , اما شهر )كانون االول( فٌكون بارد

فٌكون الصنف المناخً السائد خالل حرارة الجسم , هذا فً مدٌنة النجف . اما مدٌنة كربالء  ثٌر فًالتأ

)شباط ( بارد مع تأثٌر شهر)كانون الثانً(هو برودة واضحة مع تأثٌر لطٌف للرٌاح , وخالل شهر

, وخالل تشرٌن الثانً( ٌكون معتدل البرودة مع تأثٌر ضعٌف للرٌاح  ضعٌف للرٌاح , وخالل شهر)

مع رٌاح عدٌمة التأثٌر , اما اشهر)ماٌس , حزٌران , تموز , اب , اٌلول (  اً شهر)نٌسان( ٌكون دافئ

وخالل شهر بالحرارة وشعور كبٌر بالضٌق من اثر الرٌاح ,  باإلحساسفٌكون حارا مع زٌادة مفرطة 

خالل شهر )كانون االول( ما بالحرارة , ا فً االحساس اً )تشرٌن االول( ٌكون حارا وتأثٌر الرٌاح كبٌر

  حرارة الجسم . اً مع تأثٌر لطٌف للرٌاح فً ٌكون بارد
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 التوصيات  

للراحة لذلك نوصً  ن مدٌنتً النجف وكربالء تتمتع بأوقات  اظهرت نتائج الدراسة التطبٌقٌة ا -1

 المرٌحة . األوقات تشجٌع على السٌاحة فً هذهاللألغراض السٌاحٌة ومحاولة  هذه األوقاتباستثمار 

استغالل هذه  اول والبحٌرات والعٌون , وإمكانوالجد باألنهاروجود الموارد المائٌة القرٌبة المتمثلة  -2

 . الموارد لألغراض السٌاحٌة والترفٌهٌة

 بما ٌتناسب وحجم الحركة السٌاحٌة للمدٌنتٌن . للمدٌنتٌن  تطوٌر البنى التحتٌة -3 

زٌادة مساحات الحدائق والمتنزهات والمناطق العمل على تشجٌر الشوارع فً المناطق السكنٌة و -4 

انطباعا جمٌال تضفً  عن انها شدة الحرارة فً الفصل الحار, فضال تقلٌلتعمل على  ألنها,  الخضراء

 لكل سائح ٌزور المدٌنتٌن . 

اانشا -5 ه الرٌاح السائدة على المدٌنتٌن لتقلٌل تأثٌر باتجا ء احزمة خضراء واالهتمام بها والسٌم 

 العواصف الترابٌة والغبارٌة التً تشتد فً مواسم معٌنة . 

 ً بعض المواسم السٌاحٌة الكبٌرة. سٌاحٌة فالحركة ال الستٌعاب رافق السٌاحٌة واالهتمام بهازٌادة الم -6

ة للتنمٌة السٌاحٌة فً احد العناصر الرئٌسول اهمٌة المناخ السٌاحً لكونه زٌادة وتكثٌف الدراسات ح -1

      منطقة الدراسة .
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Abstract 

The study "Feature of the Tourist Climate for Najaf and Karbala Cities" 

aims to study , test and evaluate the convieniance of the climate of Najaf 

and Karbala  for attracting tourists in both Cities . 

The study consist of an introduction , four chapters, conclusions and 

recommendations . The first chapter includes the theorwtical frame of 

the study that includes the problem of the study . It also deals with the 

theory  , aim , justifications , limitation , structure , regulation , terms , 

concepts and similar studies of the study .In addition , the first chapter 

takes the tourist abilities , purposes , seasons and directions in Najaf and  

Karbala . 

The second chapter deals with the concept of relaxation , factors that 

affectsit and national criteria for measuring human  relaxation . 

The third one analyzes the factors and climatic phenomena that affect  

the relaxation of human being just like solar radiation , humidity , wind , 

dust and rain . 

Finally , the forth chapter includes the application of tourist climate 

indications that contains temperature that affects it  , graph of " Singer "  

standard of "Terjung ". The results of the study were as follows: 

1- The cities , Najaf and Karbala , have tourists , natural and human 

characteristics which qualifies it to be an area of tourist attraction . 

2- The relaxing months are in general few relative to months in which 

temperature is suitable . 

3- After the application of several climatic criteria , the relaxing  months 

were the most frequent according to relaxation standards, general 

relaxation is during March , April, October   and November . Day 

relaxation is in December , January , February, March, and November , 

Night relaxation is in April , May , June , September and October . 
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