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  بسم هللا الرمحن الرحمي

يَنْفَعُ النَّاسَ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا"

لرِّيَاحِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ اوَمَا أَ�ْزَلَ 

  .وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "

  

  صدق هللا العيل العظمي

  )164( قرةالبسورة 
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  االھداء

ــيدي كاظم الغي ــيدي االمام موســـى    ظاىل سـ ــجنه اىل سـ ــع �ور علمه رغم سـ ــان الذي شـ ــيد االحسـ وسـ

  الصالة والسالم ..... ئهوابنا ئهالكاظم عليه وعلى ابا

  اليت علمتين ان الصرب أهم اسباب الظفر .....  أمّيإىل 

  اىل ابي الذي أشعل يف ذاتي جذوة حب العلم واملعرفة ....

  �فسي من ظلمات اجلهل ....اىل كل من علمين حرفا وا�ار يل زوايا 

  اىل اخوتي واخواتي سندي يف احلياة....

  اىل من وقفت جبا�يب يف أحلك الظروف زوجيت العزيزة .....

  .....مثرة عمري  اىل ابنائي وبناتي

  الباحث

  

  

  

  



 د
 

 

  شكر وعرفان

ول    الم على الرس الة والس كر على ما الھم والص الحمد  على ما انعم وله الش

كري وعظيم امتناني الى كل من مد يد العون لي  لم، اتقدم بوافر ش الخاتم وعلى آله وس

  اكمال رسالة الماجستير واخص منھم بالذكر:سبيل في 

ل علي الوائلي لما ابداه من  تاذ الدكتور المثابر مثنى فاض يات قيمة االس توص

اداتإو تمرة الفاعلة ال هرش بره ومتابعته المس دره وعظيم ص عة ص كره على س مھمة واش

  فجزاه هللا سبحانه عني خيراً.

ل الذين لم يبخلوا بأي معلومة وكانوا كما أ اتذتي االفاض م الجغرافية واس كر رئيس قس ش

  خير من حمل رسالة العلم.

موظفي وزارة الصحة دائرة صحة محافظة النجف قسم االحصاء الحياتي  وأشكر

  لتزويدي بالبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة.

كما اتقدم بالشكر الى موظفي وزارة التخطيط الجھاز المركزي لإلحصاء مديرية 

  احصاء محافظة النجف االشرف.

كر م  لألنواء الجويةوزارة النقل الھيئة العامة موظفي  وأش د الزلزالي قس والرص

  المناخ.

كري رطة محافظة النجف موظفي وامتناني الى  وجزيل ش وزارة الداخلية قيادة ش

  االشرف قسم االحصاء الجنائي.

رت كر واالمتنان ألفراد اس ي لجھودھم في توفير مناخ مالئم كما اتقدم بوافر الش

  .ھذه الرسالة كتابةل

  

  الباحث                                                                         
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  المستخلص
تعد الدراسات البايومناخية احدى اھم الدراسات التي تحظى باھتمام مختلف التخصصات العلمية ومنھا      

بالمناخ التطبيقي. لذا جاءت دراستنا الموسومة (تحليل جغرافي للمالءمة المناخية الحيوية للسكان  التخصص

ًة تفصيليًة معمقة لبيان التأثيرات التي تحدثھا عناصر المناخ وظواھره  في محافظة النجف االشرف)، دراس

  في الجوانب البيولوجية والسلوكية والصحية لسكان المحافظة.

شمل االول منھا  ةالرسالة أربع تضمنت        سة وفقا للمنھجيات والھيكليات  -فصول  الدليل النظري للدرا

ائص  مل تحليل الخص تقل) وش ل الثاني ليمثل المتغير األول (المس اس، في حين جاء الفص البحثية األس

يانات المناخية للمدة ( ة، اذ تم االعتماد على الب لدراس ربع محطات ) وأل2013-2019المناخية لمنطقة ا

ر والظواھر مع المتغيرات األخرى، وتم الانوائية وزراعية وذلك لتوحيد مدة  بيانات وتكاملھا لجميع العناص

ليا وبين االختالفات المكانية والزمانية بين تلك المحطات. في حين أبرز  ھريا وفص تحليل تلك الخصائص ش

كان منطقة الدرا رات الديموغرافية لس ل الثالث المؤش ائص حاالت العنف الفص ة خص ة فضال عن دراس س

تعراض مكاني  ائص  –المتمثلة في تحليل زماني لعدد من الجرائم والجنايات، وكذلك تم اس زماني للخص

ة، تمھيداً إليجاد العالقة  ة والتي ترتبط او تتأثر بما يميز مناخ منطقة الدراس كان منطقة الدراس ية لس المرض

  بينھا وبين خصائص المناخ.

مل    كاش تنا تحليل التأثيرات الحيوية للمناخ في س ل الرابع من دراس ة من خالل الفص ن منطقة الدراس
تخدام اطتھامن المعايير التي يمكن  عدد اس تحديد اقاليم الراحة المناخية عن طريق تطبيق تلك المعايير  بوس

ر المناخي ب المعدل العام للعنص ال عن النھار والليل  ،بحس مع مقارنة ذلك بين المحطات المناخية.  –فض
كما تضمن الفصل عرض مفصل لمدى التالؤم المناخي الحيوي المكاني والزماني لسكان منطقة الدراسة مع 
سية ومن ثم  سة الجسمية والنف سكان منطقة الدرا صحة  سائد وما ينجم عن تلك العالقة من تأثير في  المناخ ال

كان  لوكيات الس ائية لعدد من المعامالت كاالنحدار تأثيرات ذلك في س وعن طريق التطبيقات اإلحص
ف لنا  ير، والتي يمكن ان تكش ر والظواھر المناخية األكثر تأثيراً في عن واالرتباط والتفس أي من العناص

  للنشاطات الحيوية من غيرھا. متهسكان وأي المناطق أكثر راحة ومالءالمالءمة المناخية الحيوية لل

تبانة تم االعتكما  ة الميدانية من خالل اعداد اس ة حول ماد على الدراس كان منطقة الدراس اراء س
ة  تبانة خاص ائص المناخ في حاالت الراحة والتقبل واالنزعاج والتوتر عن طريق اعداد اس تأثير خص

 ً نيفا ً  بذلك. وبالنھاية اوجدنا تص امالً  بايومناخيا ل له من نتائج من تطبيقات  ش المعايير لجميع ما تم التوص
  المعتمدة.

ة الى نتائج    لت الدراس لالنطقة البايومناخية  زماني – مكاني تباين مھمة من بينھا وجودتوص
كان المحافظة، فضال عن تباين درجة تأثير عناصر المناخ في الحاالت ا ية لس لوكية والنفس لصحية والس

 ن.للسكا



1 

 .............................................................................................................................لمقدمة ا

  :المقدمة
كان المحافظة ولكن  رف وعن تأثيره في س كتب عدد من الباحثين عن مناخ محافظة النجف االش

 عدد منفھنالك من كتب عن المناخ الطبي وتأثير المناخ في انتشار  ،اختص كل باحث في موضوع معين

ة افظ ب عن  ،االمراض في المح ة ومنھم من كت افظ ة في المح اخي ة المن ب حول الراح ك من كت ال وھن

 ،التأثيرات المناخية في الحالة النفسية واالنعكاس السلوكي لتأثير عناصر المناخ في سكان محافظة النجف

كان  مولي عن تأثير خصائص المناخ الحيوي في س كل ش ة ھو البحث بش ولكن ما امتازت به ھذه الدراس

ة وتحديد االقاليم الحيوية في المحافظة والكشف عن مينجف االشرف في الصحة النفسية والجسمحافظة ال

 الزماني لتلك االقاليم بين محطات منطقة الدراسة المناخية.والتباين المكاني 

  الصحة الجسدية والصحة النفسية من خالل  فياالنسان تشمل التأثيرات  فيلمناخ تأثيرات إذ ان ل 

 عالم االنسان في المناخ تأثير عن كتب من وأولاالنسان  فياشر وغير المباشر لعناصر المناخ التأثير المب

ئ عن اختالف االغريقي الطب ناش عوب  التربة واالقليم وال ريب ان  أبقراط إذ ذكر ان اختالف الش

   )1(اختالفات الفصول وطبيعة المكان تؤثر جداً في احوال االمم وعاداتھم وَخلقھم وأخالقھم.

من االقليم  ئ من االعتدال في االقليم وعد العراق ض وذكر ابن خلدون ان االعتدال في الٌخلُق ناش

  .)2(الرابع واالفضل بين من تقع فيه من البلدان اعتداالً في االخالق

حب ذلك التأثير   ان  فيوينس لوكية لإلنس اذة التي الجوانب الس لوكيات العنيفة والش والتحول للس

 تأثير التقلبات الجوية في الحالة النفسية للسكان.تحدث بسبب 

  ة المناخ الحيوي لمنطقة جغرافي  محددة البد من االحاطة بمناخ تلك المنطقة من خالل  ةولدراس

غط جوي وحركة رياح ورطوبة  ي ودرجة حرارة وض مس عاع ش ر المناخ من اش ة عناص وامطار دراس

ة منوظواھر غبارية كان منطقة الدراس ة س حيث أعدادھم ونموھم وتركيبھم النوعي والعمري  ، ودراس

ية ووالجوانب  واء الحارة الصحية لھم، وتحديد االقليم الحيوي المريح واالقالالنفس يم االخرى المزعجة س

تؤثر سلباً في السكان، ليتسنى للباحث تحديد العالقة بين المناخ والسكان وتأثير المناخ في الباردة والتي  أم

  السكان االمر الذي دأب الباحث لدراسته وبيانه في ھذه الدراسة. نشاطات وحيوية

  

                                                            

  .6، ص1885ابقراط، االھوية والمياه والبلدان، ترجمة شبلي شميل، مطبعة المقتطف، القاھرة، - )1(
 1عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد هللا محمد درويش، دار يعرب للطباعة، ط- )2(

  . 189، ص2004دمشق،
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  مشكلة الدراسة:  -اوال

  ة الخطوة االولى من خطوات البحث العلمي  كلة الدراس عور الباحث  ،تمثل مش اذ من خالل ش

ويستقي معالم تلك المشكلة من الواقع ثم دقيق بوجود مشكلة ما يبادر الى صياغة تلك المشكلة بشكل علمي 

ة لھا تنا ، يبادر الى ايجاد الحلول المفترض كلة دراس ؤال االتي:وتدور مش ائص ( حول الس كيف تؤثر خص

ية  يولوجية والنفس حية والفس رف من النواحي الحيوية الص كان محافظة النجف االش المناخ في س

 ؟والسلوكية)

 :تيةفرعية تفصيلية وتتمثل باألسئلة اآل مشكالتويتفرع من تلك المشكلة الرئيسة عدة اسئلة تمثل      

 وكيف تتباين مكانياً وزمانياً؟ما خصائص مناخ منطقة الدراسة؟  ‐1

 ما الخصائص البايوديموغرافية لسكان محافظة النجف االشرف؟ ‐2

 في سكان المحافظة؟ وما طبيعة اشخاصھا مكانياً وزمانياً؟الحيوي لمناخ اتأثيرات ما  ‐3

 فرضية الدراسة: -ثانيا

  بأسلوب علمي وفرضية مشكلة الدراسة لحل لباحث ايضعھا  مفترضةً  تمثل فرضية الدراسة حلوالً  

في محافظة النجف االشرف تأثيرات متباينة في درجتھا (مكانياً ان لخصائص المناخ  ھي:الدراسة العامة 

 ً  .في الخصائص الحيوية) وزمانيا

ية العامة وإليجاد حلولٍ  تند  ومن خالل تلك الفرض يلية تس ية  الىتفص م الفرض البحث العلمي والدليل تنقس

 :فرعية ھيالعامة الى فرضيات 

 تتباين خصائص مناخ المحافظة مكانياً وزمانياً (شھرياً وفصلياً وسنوياً). ‐1

كان في المحافظة مكانيا وزمانيا االمر الذي يؤثر في  ‐2 ائص البايوديموغرافية للس تتباين الخص

 الصحة الجسمية والنفسية والحالة المزاجية للسكان.

 لسكان منطقة الدراسة ضمن المناخ السائد.زماني للمالءمة الحيوية -يوجد تباين مكاني ‐3  

  تتمثل اھداف دراستنا بـ: الدراسة: أھدف-ثالثاً        

  االشرف. سكان محافظة النجفل في الجوانب الحيويةتأثير خصائص المناخ  الكشف عن-1 

  في الصحة الجسمية والنفسية للسكان. صر المناخية أكثر تأثيراً اي العنامعرفة -2

سة وما يتعلق بالسلوك الحيوي النفسي لسكان تحديد االنماط المكانية لألقاليم البايومناخية لمنطقة الدرا -3 

  منطقة الدراسة كاألمراض والجرائم.
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 ً   منھجية الدراسة: -رابعا

ير الظواھر    ل الى تحليل وتفس ه لتص ص ب تخص ات مناھج علمية كالً حس تتبع البحوث والدراس

كعلم مكاني يعتمد بشكل اساس على المنھج الوصفي من خالل رصد ما موجود من  المدروسة، والجغرافية

ظواھر يراد دراستھا في المكان واستخدام االسلوب الكمي الذي يعتمد على االحصاء وتحديد شكل وامتداد 

ة فالغرض  حية عن الظواھر المدروس اءات مس تقص في باس ة. ويتصف البحث الوص الظاھرة قيد الدراس

لبحوث الوصفية ھو وصف حالة االشياء كما ھي موجودة في الوقت الحاضر، ودأبنا في دراستنا الرئيس ل

رات الحيوية (كاألمراض وحاالت  ة بدقة ومن ثم تحديد عدد من المؤش ف مناخ منطقة الدراس ھذه لوص

خططات التي العنف وتقبل المناخ) وكذلك تحديد االقاليم المناخية الحيوية من خالل تطبيق المعادالت والم

ة ومن ثم تبيان عالقة  كل دقيق في كل محطة من محطات منطقة الدراس تحدد تلك االقاليم البايومناخية بش

 المناخ بھا.

 ً   حدود منطقة الدراسة: -خامسا

 29º.5032º.21◌َ (بين دائرتي عرض قع المحافظة فلكياً ت :الحدود المكانية‐1 ماالً    ‐  يوبين  )ش  قوس

 º‐44.44 42.47(طول    ‐ º  ً رقا تطيل )ش كال قريبا من المس اما الحدود الجغرافية لمنطقة  ،مكونة ش

بة الغربية من الھض احتھا تقع ض وبي ومعظم مس ھل الرس ى غرب الس ة فھي تقع في اقص اما ، الدراس

مال تحدھا كلٌّ  رق تحدھا محافظتوكربالء  تيمن محافظ حدودھا االدارية فمن الش ا بابل ومن جھة الش

ية وال عودية من جھتي القادس مثنى في حين تمثل الحدود الدولية بين جمھورية العراق والمملكة العربية الس

ح من الخريطة (من الغرب محافظة االنباروتحدھا المحافظة الجنوبية والجنوبية الغربية  ) الموقع 1، يتض

ة ومواقع المحطات المناخية االربع محطة النجف االنوائية  ية الجغرافي لمنطقة الدراس ومحطات العباس

  والمشخاب وشبجة الزراعية.
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لمحطات المناخية في محافظة النجف االشرف.                          ل) الموقع الجغرافي 1خريطة (                        

                

، وباستخدام برنامج 2018المصدر باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، بغداد 

10.5 Ar GIS.  

) الى مساحة الوحدات االدارية في محافظة النجف االشرف، إذ تتكون من أربع 1يشير جدول ( 

ناحيتا الحيدرية والشبكة ويليه  اقضية أكبرھا مساحةً قضاء النجف الذي يمثل مركز المحافظة وتتبعه

قضاء الكوفة والنواحي التابعة له ناحية العباسية وناحية الحرية، ثم قضاء المناذرة وناحية الحيرة التابعة 
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 25400له واخيراً قضاء المشخاب وتتبعه ناحية القادسية، تعد ناحية شبجة أكبر وحدة إدارية مساحةً (

  ).²كم 85االصغر مساحة () في حين تعد ناحية العباسية ²كم

  ) مساحة الوحدات االدارية في محافظة النجف االشرف.1جدول (

  2المساحة /كم  الوحدة االدارية

  قضاء النجف

  1133  مركز قضاء النجف

  1228  ناحية الحيدرية

  25400  ناحية الشبكة

  27761  المجموع

  قضاء الكوفة

  129  مركز قضاء الكوفة

  85  ناحية العباسية

  223  ناحية الحرية

  437  المجموع

  قضاء المناذرة

  324  مركز قضاء المناذرة

  302  ناحية الحيرة

  626  المجموع

  قضاء المشخاب

  123  مركز قضاء المشخاب

  179  ناحية القادسية

  203  المجموع

  28824  مجموع المحافظة

رف،       اء محافظة النجف االش اء، دائرة احص در باالعتماد على: وزارة التخطيط، الجھاز المركزي لإلحص المص

  .2020بيانات غير منشورة، 

مل :الحدود الزمانية‐2 ة ( تش ) لتوحيد البيانات المناخية وباألخص من 2013-2019المدة الزمنية للدراس

ب  ة االمراض حس المحطات الزراعية ونفس المدة الزمنية للبيانات المتعلقة باألمراض، وتمت دراس

)، وقد جاء توحيد المدة لكون المحطات الزراعية تتوفر 2019الوحدات اإلدارية والجنس والعمر لعام (

ة بياناتھ ار لھا ولكون عملنا يتطلب بيانات مكانية موحدة لعدة مواقع أكثر من حاجتنا لدراس ا للمدة المش

  ). 2016-2019مدة طويلة لمحطة واحدة، وجاءت دراسة أعداد الجرائم للمدة (
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سة اعتماداً على البيانات المناخية للمحطة االنوائية في محافظة النجف  :الحدود الموضوعية‐3 تمت الدرا

وتتكون الحدود الموضوعية للدراسة من  الشرف والمحطات الزراعية في (العباسية والمشخاب وشبجة)ا

ائص المناخ) والثاني (حاالت  ة االول يتمثل (بخص ائدة في أربعة محاور رئيس العنف واالمراض الس

ة) والثالث (حدود االقاليم الحيوية في المحافظة) والرابع (تحديد العالقة ائص  منطقة الدراس بين الخص

تعمال عدد من  المناخية وحاالت العنف واالمراض وتحديد االقاليم الحيوية في المحافظة). من خالل اس

ائية كاالنحدار واالرتباط ومعامل  رات والقرائن والمخططات الحيوية وبتطبيق المعامالت االحص المؤش

  التفسير، لتحديد تأثير كل عنصر مناخي في الظواھر المدروسة.

 ً   :ھيكلية الدراسة -سادسا

ة خر         ير عليھا الباحث خالل بحثه وخطواته التي طة الطريق يتمثل ھيكلية الدراس في ذلك  العمليةيس

ير ول من وتكونت ،المس ل االول  ،أربع فص مل الفص ة ش كلة الدراس الدليل النظري وُحددت فيه مش

يتھا واھدافھا ومنھجيتھا وحدودھا وھيكليتھا  ات وفرض تخدمة فيھا والدراس ائية المس والمعامالت االحص

تمل على تحليل  ة، اما الفصل الثاني فقد اش ية الواردة في الدراس اس ابقة والمصطلحات االس المماثلة الس

خصائص المناخ في محافظة النجف االشرف والفصل الثالث يوضح المؤشرات البايوديموغرافية لسكان 

ل الر من الفص ابع طرائق تحديد المناخ الحيوي وتطبيق المعايير التي تحدد االقاليم المحافظة، فيما تض

البايومناخية فيھا ووضع تصنيف بايومناخي لمحافظة النجف االشرف كما تم ايجاد العالقات االحصائية 

  ما بين العناصر المناخية والخصائص الحيوية للسكان.

 ً   .)1( االحصائية المستخدمة في الدراسة المعامالت -سابعا

  : Analysis" "Correlationتحليل االرتباط -1  

تقلين ( في لبيان العالقة بين متغيرين مس ) ويمثل كلٌّ منھما X1 X2أحد اھم ادوات التحليل الوص

تقل ( تقلة Yو بين (ا (Y) ) ومتغير تابعXظاھرة معينة او بين متغير مس ) ومجموعة من المتغيرات المس

)X1….. Xn ھا ويحدد ير بعض ف لقوة العالقة بين المتغيرات المتعددة في تفس ) الفائدة منه إعطاء وص

ھا ببعض  ح العالقة الترابطية بينھا ومن اھمھا معامل االرتباط  أيمدى تأثر ھذه المتغيرات بعض يوض

  ) ويكتب بالصيغة الرياضية االتية: Pearsonالبسيط (بيرسون 

                                                            
للمزيد من التفاصيل ينظر: سامي عزيز عباس العتيبي واياد عاشور الطائي، االحصاء والنمذجة الجغرافية، مطبعة  - )1(

  .185-142، ص 2013االمارة، بغداد، 
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  :" Regression Analysis " تحليل االنحدار-2

تابع ومتغير كمي   تخدم تحليل االنحدار لتقدير العالقة بين متغير كمي واحد وھو المتغير ال يس

الً عن قياس قوة العالقة  تقل فض بة التباين في المتغير التابع نتيجة عالقته بالمتغير المس تقل ويبين نس مس

يط او مجموعة تقل في االنحدار البس المتغيرات في االنحدار  ونوعھا بين المتغير التابع والمتغير المس

  ھي: المتعدد ومعادلة االنحدار الخطي البسيط 

Yi= B0 + B1 Xi + Ei  

  إذ إن:
Yi =.المتغير التابع  
Xi.المتغير المستقل =  
B0 نقطة تقاطع خط او مستوى االنحدار مع المحور =Y.  
B1.معامل االنحدار الجزئي =  

Ei.قيمة الخطأ العشوائي =  

تقيم ( Eiأي ان               فر والنقط التي يقع فيھا المس افة بين الص ) محور المتغير التابع B0 + B1تمثل المس

)Y) لذا فھي تمثل قيمة المتغير (Y) عندما تكون قيمة المتغير (X.(صفر) تساوي (  

تقيم ويطلق عليه معامل االنحدار  B1أما  ) Yويمثل مقدار التغير في ( – Slopفيمثل ميل الخط المس

ل الذي يكون مجموع المربعات Xيتغير المتغير ( عندما م خط االنحدار االفض ) بمقدار وحدة واحدة، ويرس

  النحرافات القيم الفعلية عنه وذلك باستعمال المعادلة االتية:

Y=a+bx+e 

  إذ إن:    

Y القيمة المقدرة للمتغير التابع =Y.  

X قيمة المتغير =X .المستخدمة في عملية التنبؤ  

a تقاطع خط االنحدار مع المحور = نقطةy  وفق المعادلةa=y‐bx.  
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  ": Determination of Coefficientمعامل التفسير "-3

ير مقياس لتقدير دقة االنحدار ويرمز له (   اوي مربع معامل االرتباط R²يعد معامل التفس ) إذ انه يس

يط، ويأخذ قيم بين ( فانه يدل على قلة قيمة  1وكلما اقتربت قيمة معامل التحديد من  R² ≥ 0 ≥1) أي 1-0البس

اوي ( بيل المثال لو كانت قيمة معامل التحديد لمتغيرين تس وائي، على س ) فھذا يدل على ان 0.87الخطأ العش

ر ( ل في المتغير التابع  87معادلة االنحدار تفس ل في  Y%) من التغير الحاص بب التغير الحاص حدثت بس

تقل المتغ تقل  13والباقي ( Xير المس بب عوامل اخرى غير المتغير المس وإلبراز تلك العالقة  X%) حدثت بس

  كي يظھر بشكل نسبة مئوية.  100قمنا بضرب المعامل *

 ً   الدراسات السابقة المماثلة:-ثامنا

المناخ يمتاز موضوع دراستنا بالحداثة من ناحية الطرح الشمولي لموضوع العالقة بين عناصر   

ب البيانات االحدث،  ة الظاھرة حس ة ومن ناحية دراس كان في منطقة الدراس ائص الحيوية للس والخص

ر  ة تأثيرات عناص كل الجامع فقد تمت دراس وع بھذا الش بق ان تمت الكتابة في ھذا الموض بحيث لم يس

ابات باألمراض وتحديد اقليم  الراحة المناخية زمانياً المناخ في تباين أعداد الجرائم وتباين أعداد االص

تعمال قرينة درجة الحرارة الفعالة وقرينة اوليفر وقرينة ثوم  ومكانياً وتحديد االقاليم البايومناخية باس

نجر  ر الرطوبة الحرارية ومخطط س ر المناخ الحيوي ومؤش ر اركاوا ومؤش ر تبريد الرياح ومؤش ومؤش

ي ناخ الحيوي ألوليكاي ومخطط تيرجنكومخطط الم تعمال تلك المعايير بالمعدل الفس ولوجي، وقد تم اس

وع في مناطق او جوانب  ات التي اھتمت بالموض العام وليالً ونھاراً، مع ذلك توجد العديد من الدراس

  اخرى منھا:

  : )1(1990دراسة الدليمي -1

درس الباحث تأثير الخصائص المناخية والفسيولوجية في السكان في العراق في الجانب الصحي   

ار ا ل الى تحديد اقاليم الراحة المناخية وتأثير التغير المناخي في تنوع انتش ي وتوص يولوجي والنفس لفس

  االمراض فلكل موسم امراض معينة تنتشر فيه، اوضح الباحث التباين الزماني والمكاني لطور الراحة. 

  

  

                                                            
  .1990المناخ التطبيقي) رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد،  مھدي حمد فرحان الدليمي، اثر المناخ على صحة وراحة االنسان في العراق (دراسة في -)1(
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  :)1( 2001دراسة الموسوي وعبد الحسين-2

توصل الباحثان الى ان الواقع الحراري داخل المنازل صيفاً بغض النظر عن موقعھا في المدينة   

جلت فيھا  اعات التي س اعات اليوم كلھا حتى تلك الس ومادة بنائھا خارج نطاق منطقة الراحة المحددة لس

ساعات اليوم  ضمن  طقة الراحة لمن هيكون متباين في قربھأدنى درجات الحرارة، اال ان الواقع الحراري 

  عنھا. وبعده 

  :)2( 2015دراسة مطشر-3

ة    يولوجية في منطقة الدراس حددت الباحثة من خالل تطبيق عدة قرائن ومعايير الراحة الفس

بب انخفاض درجات الحرارة واالنزعاج الناجم عن ارتفاع  ھر االنزعاج بس ط) إذ بينت أش (محافظة واس

  المناخية. درجة الحرارة الشديد واقاليم الراحة

  :)3( 2016دراسة الموسوي والحلو -4  

رين  ان وتش ھري (نيس ھر الراحة المناخية المثالية التي تمثلت بش ل الباحثان الى تحديد أش توص

االول) من خالل تطبيق عدة مؤشرات وتحديد الراحة النھارية والليلية في محافظة النجف االشرف خالل 

ة على ثالثة معايير فقط ھي درجة الحرارة المؤثر ومعيار تبريد )، واشتملت الدراس1984-2014المدة (

ة على بيانات محطة النجف فقط،  رت الدراس نجر واقتص تفاد الباحث من الرياح ومخطط س وقد اس

  .المنھجية التي اتبعھا الباحثان في دراستھم

   :)4( 2016دراسة العرداوي-5

طى والجنوبية    ان في المنطقتين الوس درست الباحثة أثر عناصر وظواھر المناخ في راحة االنس

ان وال 1981-2014من العراق للمدة ( ة غير مالئم لراحة االنس لت الى ان مناخ منطقة الدراس ) وتوص

الى ان دليل لنشاطاته الحيوية اال في أشھر قليلة من السنة متمثلة بشھري نيسان وتشرين االول، وأشارت 

                                                            
معيار الراحة البايومناخية دراسة تطبيقية على مركز مدينة الديوانية  حسين علي عبد الحسينوصالح عاتي الموسوي - )1(

  .2001 واطرافھا، مجلة البحوث الجغرافية، العدد الحادي عشر
مطشر، مؤشرات الراحة الفسيولوجية المناخية في محافظة واسط، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة ھند حسن - )2 (

  .2015واسط، 
عبد الكاظم علي جابر الحلو، تحليل جغرافي لمؤشرات الراحة في محافظة النجف، مجلة و علي صاحب طالب الموسوي-)3 (

  .2016 العاشرة، السنة 19كلية التربية للعلوم االنسانية، العدد 
االء شاكر كاظم العرداوي، عناصر وظواھر المناخ وأثرھا في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق دراسة في المناخ - )4(

  .2016التطبيقي، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 
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ان،  يحاً لتأثير المناخ في راحة االنس تنا الحرارة المؤثرة أكثر المعايير توض فناه في دراس تطبيق وما اض

   مساحة المحافظة. لتغطيمحطات  ألربعواستخدام بيانات عشرة معايير للكشف عن راحة االنسان 

  :)1( 2021دراسة علي -6

ر والظواھر المناخية في محافظة النجف في حاالت    ل الباحث الى وجود تأثير للعناص توص

كان المحافظة واعتمد على مجموعة من المعامالت  ية لس بية والنفس لوكية والعص طرابات الس االض

وجاءت ) 2018) مقتصراً على البيانات لعام (Rsqاالحصائية كمعامل االرتباط ومعامل التحديد (التفسير 

  .)2016-2019دراستنا مكملة لتلك الدراسة من خالل استخدام بيانات السنوات (

 ً   المصطلحات االساسية:-تاسعا

ر المناخية في والذي المناخ الحيوي: وھو أحد فروع علم المناخ التطبيقي -1 ة تأثير العناص يھتم بدراس

  )2( .سائر الكائنات الحية في منطقة جغرافية ما

م والبيئة المحيطة به في ظل الراحة -2 يولوجية: ھي تعبير عن حالة االتزان الحراري بين الجس الفس

م الطبيعية ( م الناتجة من التفاعالت ° 37المحافظة على درجة حرارة الجس م)، أي تكون حرارة الجس

اوية لكمية الحرارة المفقودة خارجه عن طرائق التوص يل الكيميائية التي تجري بداخله (االيض) مس

  )3( .والحمل واالشعاع وھي حالة ذھنية تعبر عن االرتياح مع البيئة

 

                                                            
 تطبيقية عن محافظة النجف االشرف،دراسة  –مثنى فاضل علي، تأثير خصائص المناخ في الحالة النفسية والسلوكية والعصبية  -) 1(

  .2021، 47مجلة آداب الكوفة، العدد 
   . 5، ص2015، الخرطوم، 1اسماعيل محمد فنقاما عبد هللا، المناخ الحيوي والظواھر المناخية، جامعة السودان للنشر، ط-)2(

(3)-Hakan o Nilsson , Comfort Climate Evaluation with thermal manikin Methods and 
computer simulation models , Royal institute of technology's Sweden , University of Gavle , 
Sweden, 2004, p3 . 



 
 

 الفصل الثاني

خصائص مناخ محافظة 
 النجف االشرف
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  :توطئة

دال للطقس فقط    ة فھو ليس مع ائج مھم ة مؤثرة وذات نت اخ منظوم حى المن ااض ھو  وانم

ديد مل الغالف الح ةمنظومة ش ره (الھواءالتعقيد والتداخل تش  اليابسو يوي لألرض بمختلف عناص

ماءو نات  ال كائ عديدة الحيويةوال تأثير عوامل  تمرة تحت  ناميكية مس فالمناخ في تغيرات دي لذا   (

ان  اط االنس لة لألرض والتأثيرات الناتجة عن نش عاع الواص كالثورات البركانية وتباين كميات االش

  )1( .والتي تعمل في تغير في مكونات الغالف الجوي

وان دوام الحياة واستمراريتھا على االرض يعتمد على مقدرة االنسان كباقي الكائنات الحية  

ر البيئة الطبيعية تأثيراً في حياة  في التأقلم مع ظروف البيئة الطبيعية لذا يعد الطقس من اھم عناص

ر. ة  البش تتم في ھذا الفصل دراس ة بش وظواھره عناصر المناخخصائص س كل في منطقة الدراس

ً  مفصل   .شھرياً وفصليا

نة تبريد الرياح)    نة من خالل تطبيق معادلة (قري ول المناخية في الس  *تم تحديد الفص

""Wind – Chill Index  عھا بالتي وض يل Sipleل "س والتي تعتمد  1945" عام "Passel" وباس

رعة الرياح، لكون ھذين العنصرين على عنصري درجة باقي عناصر  االكثر ثباتاً من الحرارة وس

ھر (كانون  ھا االش اس رف، إذ يكون على اس  االول وكانون الثانيالمناخ في محافظة النجف االش

باط) تاء، ويكو وش نيسان) ذار وآن فصل الربيع ممثالً بشھري (االشھر الباردة التي تمثل فصل الش

فصل الصيف  ايلول) أشھروب آو موزتو حزيرانو يارآوھي أشھر معتدلة، في حين تمثل االشھر (

  تشرين الثاني) فصل الخريف.والول (تشرين ا ، ويمثل شھراالحارة

  

                                                            
، 2008، الكويت، 37ياسين عبد الرحمن الشرعبي، االسس العلمية لالحتباس الحراري، مجلة عالم الفكر، المجلد  -)1(

  .17ص
*K= (33-Td) (10√V –V+10.5) 

  إذ إن:

Kساعة)./²= قوة تبريد الرياح (كيلو سعرة/م  

dT  م).(°= درجة حرارة الھواء  

V(م/ثا) سرعة الرياح =  

  م).(°= ثابت درجة حرارة الجلد 33
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  االشعاع الشمسي: و السطوع خصائص-اوالً  

بب حدوث  مس تتكون بس ية قادمة من الش ي موجات كھرومغناطيس مس عاع الش يمثل االش

يوم مما يؤدي حتى تتحول الى غاز الھل الھايدروجينتفاعالت نووية داخل الشمس إذ تندمج ذرة غاز 

تطيع ان تظھر اال بعد  مس بحيث ال تس ر في باطن الش  مدةالى انتاج كمية كبيرة من الطاقة تنتش

سطح االرض، وتكون  شكل كبير حتى تصل الى  طويلة من الزمن مما يجعل طولھا الموجي يزداد ب

عة الحرارية (تحت الحمراء) وطولھا الموجي  على ثالث حزم مختلفة االطوال الموجية ھي االش

بتھا (مايكرون 4 - 0.76( وئية وطولھا (%46) ونس عة الض ) مايكرون 0.75 - 0.41)، واالش

بتھا ( عة الحيوية) بطول يبلغ (45%ونس جية (االش عة فوق البنفس ) مايكرون 0.4 - 0.17)، واالش

  )1( .)9ونسبتھا (%

اص   ي الى ثالث عمليات في طريقه نحو االرض وھي االمتص مس عاع الش يتعرض االش

يرة الى طويلة،  وتحدثه ذرات الغبار وقطرات بخار الماء والذي يحول االطوال الموجية من قص

عة  تت االش ار الذي يش اً الركامية منھا، واالنكس وص حب وخص بب الس واالنعكاس الذي يحدث بس

  )2( .اتالشمسية بجميع االتجاھ

عدد ويتوقف مقدار وتأثير االشعة الشمسية على زاوية سقوط اشعة الشمس ومدة السطوع ( 

  )3( النھار) وأثر الغالف الغازي وطبيعة سطح االرض والبعد بين الشمس واالرض ساعات

بة للعوامل االخرى، تأث وان كان ھذا العامل ذا  يرجع حدوث جميع الظواھر ير ثانوي بالنس

حب الجوية مث ف والس غط الجوي وحركة الرياح والعواص ل تباين درجات الحرارة واختالفات الض

  )4(ھما: يينالطاقة الحرارية الى عاملين اساسوالثلوج وجميع ما يصاحبھا من تغيرات في  األمطارو

  االشعاع الشمسي الثابت للطاقة الصادرة من الشمس.-1

  .الشمس خالل اثني عشر شھراً ساعة) وحول  24دوران االرض حول نفسھا خالل (-2

                                                            
(1)-H.M.Dix, Environmental Pollution Atmosphere, Land, Water and Noise, Binghamton, 
Billon Press, INC, 1981, P32.     

، مطبعة الميزان، النجف 1حيل، مناخ العراق، طرعلي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون ابو  - )2(
  . 124، ص2013االشرف، 

، 1محمود عزو صفر، مدخل الى علم المناخ والجغرافية المناخية، مكتبة الفالح، طوضاري ناصر العجمي  - )3(
  .64، ص1987الكويت، 

، 1979ماجد السيد ولي، جغرافية الطقس، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، و شلشحسين علي و احمد سعيد حديد -)4(
  . 53ص
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شمسي العنصر األھم من عناصر المناخ والذي تتولد عنه باقي العناصر  اذاً  يعد االشعاع ال

ي وكميته التوزيع العام لدرجات  مس عاع الش دة االش أي إنه المؤثر الرئيس في المناخ، إذ تقرر ش

  الحرارة فوق سطح االرض.

ملي واط) تقريبا ويصل لسطح االرض  4310*63.8تبلغ الطاقة المشعة من الشمس نحو ( 

م2مليون) أي ما يقارب (جزء من ال 1/2000منھا نحو ( عرة/س دقيقة) وھو ما يعرف بالثابت /²س

عة الشمس لذا  ،الشمسي افة بين االرض والشمس وزاوية سقوط اش ويتغير ھذا الثابت بحسب المس

  )1( .يحدد الغالف الجوي ما يصل لألرض من االشعاع الشمسي

وتتكون االشعة الشمسية من موجات بالغة القصر ال يتعدى طول معظمھا اجزاء بسيطة من  

م 13.94المليمتر ويصل لألرض نحو ( عرة/س عاع الشمسي بشكل  /²س قوط االش دقيقة) في حالة س

  )2( .مليون كم) 148عمودي عندما تكون االرض واقعة على بعدھا المتوسط من الشمس والبالغ (

در   ة للغالف الجوي اال بق ي مس ة الش ع د اختراق االش د االرض من بع تفي وال تس

  )3( .من قوة تلك االشعة )1/2000000000(

ويعد ھذا الجزء البسيط من اشعة الشمس المسؤول عن تسخين االرض وإمدادھا بالضوء  

ي 300000(وتنتقل تلك االشعة بسرعة تصل الى  ة مختلفة كم/ثا) على شكل موجات كھرومغناطيس

  )4( .االطوال

  زاوية سقوط اشعة الشمس: -1

شمسي الواصل الى    شدة االشعاع ال شمس الى اختالف  شعة ال سقوط ا يؤدي اختالف زاوية 

كلھا مع خط االفق عمودية  ده عندما تكون الزاوية التي يش االرض فاإلشعاع الشمسي يكون على أش

ة في ( ل في منطقة الدراس به عمودية وھذا ما يحص مس تكون عمودية  21او ش حزيران) الن الش

رطان،على مدار  عة الشمس تقترب من الوضع 1يتضح من المخطط (إذ  الس قوط اش ) ان زاوية س

ھر حزيران  كل تدريجي) °81.03( بدرجةالعمودي في ش ل الى  وتقل بعد ذلك بش الى ان تص

                                                            
  .10، ص1978ماجد السيد ولي، الطقس والمناخ، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، و عبد االله رزوقي كربل -)1(
فريقيا والعالم العربي، دار المعرفة عبد العزيز طريح شرف، الجغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ ا- )2(

 .45، ص1996الجامعية، السويس، 
  .59، ص2011رة، جغرافية علم الطقس والمناخ، دار الميسرة، عمان، اوعلي سالم الشو- )3(
  . 61ضاري ناصر العجمي ومحمود عزو صفر، مصدر سابق، ص- )4(
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ل الى ) ° 62.03( تمر بالميالن لتص ھر ايلول حيث االعتدال الخريفي، ثم تس في ) ° 35.03(في ش

  ن االنقالب الشتوي.  شھر كانون االول حيث يكو

 .) المعدالت الشھرية لزاويا سقوط اشعة الشمس في محافظة النجف االشرف1مخطط (      

      
العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير  الھيأةالمصدر باالعتماد على: وزارة النقل، 

  .2020 ،منشورة، بغداد

  السطوع الشمسي:خصائص -2

قسمين السطوع النظري والذي يعني  علىيعني السطوع الشمسي مدة سطوع الشمس ويقسم   

روق حتى الغروب، ويظھر  مس من الش طوع الش اعات 2المخطط ( فيمدة س ھذا ) اختالف س

يوم) في حين يبلغ ذروته  / سا 12السطوع في منطقة الدراسة على مدار السنة ويصل معدلھا العام (

شھر حزيران إذ ي شھر كانون االول  / سا 14.12صل الى (في  سطوع نظري يكون في  يوم) واقل 

ا 10(نحو  مس  يوم) / س ب حركة الش مس وبحس عة الش قوط اش ويتزامن ذلك مع اختالف زاوية س

  .الظاھرية

طوع الفعلي    ي فعالً لألرض ب فيتمثلأما الس مس عاع الش ول االش ومعدله دون أي عائق وص

ا / يوم 8.5العام يبلغ ( ھر تموز إذ يبلغ (س ا / يوم 12.1) واعلى مقدار له في ش فاء س )س ماء لص

ة  اعات النھار عددفضالً عن من الغيوم منطقة الدراس ل الى اقل مقدار  س ھر له في حين يص في ش

ا / يوم 5.2كانون الثاني ( بب)، س ول جميع  مماالغائمة االجواء تزايد  وذلك بس يحول دون وص

، يكون المدى بين اعلى واقل سطوع النھار قلة ساعاتفضالً عن  ،رضاالشعاع الشمسي لسطح اال

 المالءمةويؤثر في  ،نظري أربع ساعات فيما يكون المدى بين اعلى واقل سطوع فعلي سبع ساعات

تاء تؤدي الى ل الش اُ في فص وص طوع الفعلي وخص كان في المحافظة إذ قلة الس قلة  الحيوية للس
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جية  عة فوق البنفس ان ومنھا التي تؤثر في وصول االش االصابات بأمراض العظام. يعد حيوية االنس

طح  ي لس مس عاع الش ول الفعلي لإلش طوع النظري كونه يمثل الوص طوع الفعلي أھم من الس الس

  االرض والذي يتحكم في منظومة الطقس وعناصره االخرى. 

  ).2013-2019النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية للسطوع الشمسي النظري والفعلي في محافظة 2مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد، الھيأةاالعتماد على: وزارة النقل، بالمصدر 

ح ً 3من المخطط ( يتض ليا ي النظري والفعلي فص مس طوع الش  يكونإذ  ،) التباين بين الس
شمسياً نظرياً ( بسبب حركة ) سا / يوم 10.7) وفعلياً (سا / يوم 13.3فصل الصيف االكثر سطوعاً 

مس الظاھرية وما ينتج عنھ اعاتمن  االش ي فوق مدار  زيادة عدد س مس عاع الش النھار وتعامد االش
سا  10.4قل سطوعاً نظرياً (في حين يكون فصل الشتاء األحيث تقع منطقة الدراسة قربه السرطان 

ا / يوم 6.1) وفعلياً (يوم / مس فوق مدار الجدي وما ينتج عنه من  )س بب تعامد الش عدد قلة بس
فضالً عن ظھور الغيوم  ،سقوط اشعة الشمس مائلةالنھار في منطقة الدراسة إذ تكون زاوية  ساعات

  . التي تحجب السطوع الفعلي

  ).2013-2019فعلي في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية للسطوع الشمسي النظري وال3مخطط (

  

  ).2المصدر باالعتماد على: مخطط رقم (

2ك شباط  اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

سطوع نظري 10.13 11.05 12 12.05 13.45 14.12 13.57 13.19 12.2 11.25 10.28 10.02

سطوع فعلي  5.2 7.1 7.9 9.8 10.3 11.7 12.1 10.8 9.8 7.5 6.4 6.2
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ة إذ بلغ معدل2015يذكر ان عام (   طوع الفعلي خالل مدة الدراس  7.8فيھا ( ه) االقل في الس

  .)1( )سا / يوم .58) االعلى بمعدل السطوع الفعلي (2016) فيما كان عام (سا / يوم

  :االشعاع الشمسيكمية  -3

ل    ا في فص وص ي وخص مس عاع الش تالم كميات كبيرة من االش ة باس تتميز منطقة الدراس

الصيف بسبب صفاء الجو ولكون زاوية سقوط اشعة الشمس أقرب الى العمودية في منطقة الدراسة، 

) الى ان أعلى مقدار لمعدالت كمية االشعاع الشمسي يتم استالمھا في منطقة 4ويشير المخطط رقم (

) وتقل بعدھا تلك المعدالت لتصل ²ملي واط/ سم 757.5( شبجةشھر تموز في محطة  الدراسة في

ھر كانون الثاني في محطة النجف م 255.1اذ بلغت ( ،الى اقلھا في ش ) ويرجع ھذا ²ملي واط/ س

اعات السطوع  يالتباين الى تباين س مس ھر تموز اكثر  الش ھرين إذ يعد ش ھربين الش في معدل  االش

  فعلياً.الفعلي فيما يكون شھر كانون الثاني االقل سطوعاً ساعات السطوع 

  ).2013-2019) المعدالت الشھرية لكمية االشعاع الشمسي الواصلة الى محافظة النجف االشرف للمدة (4مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

ورة على الموقع -2 اد الجوية الزراعية، بيانات منش بكة االرص  http://www.agromet.gov.iqااللكتروني وزارة الزراعة، ش
،2020.  

) الى ان فصل الصيف قد حظي بأعلى كميات االشعاع الشمسي في 5مخطط (فصلياً يشير ال

) في حين ²ملي واط/سم 692.4جميع محطات منطقة الدراسة واالعلى في محطة النجف إذ سجلت (

                                                            
  مصدر سابق.العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،  الھيأةوزارة النقل،  - -) 1(

2ك شباط  اذار  نيسان ايار حزيران  تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

النجف 255.1 380 436.7 588.5 684 732.1 756.3 687.6 602 452 291 289.5

العباسية 290.8 381.1 481.1 548.3 603 666.1 662.2 623.2 565.5 393.3 312.8 292.5

المشخاب 290.8 401.1 488 600 654 666.6 720.8 616.9 500.4 357.5 295 284.4

شبجة 308.6 402.5 528 639.1 673.6 724.5 757.5 695.8 601.9 445.5 345 306.6
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عاع ( جلت محطة النجف اقل كمية لإلش تاء االقل في جميع المحطات وس ملي  308.2كان فصل الش

  ).²واط/سم

  ).2013-2019لفصلية لكمية االشعاع الشمسي الواصلة الى محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت ا5مخطط (

  

  .)4المصدر: باالعتماد على مخطط رقم (

 ً   الحرارة:  خصائص درجات -ثانيا

ي و تعد درجة مس عاع الش ً الحرارة نتاج االش راً ولدرجة الحرارة مرتبطة به ارتباطا  مباش

ر في مالء انإللمة البيئة تأثير مباش ش تطرفاً التي يعيش فيھا وبالخصوص في المناطق التي تعي نس

  في درجات الحرارة سواء اليومية او الشھرية او السنوية. مناخياً وتبايناً كبيراً 

  خصائص درجة الحرارة الصغرى:-1

 المالءمةتمثل درجة الحرارة الصغرى اقل درجة حرارة تسجل في اليوم ولھا تأثير كبير في   

ة، إذ تعد درجة الحرارة م كان في منطقة الدراس ر المتحكمة في المناخية الحيوية للس ن أھم العناص

ة التالؤ غرى في منطقة الدراس كان وتتباين معدالت درجات الحرارة الص م الحيوي بين المناخ والس

بجة(جل في محطة ) ان اقل معدل لھا ُس 6زمانياً ومكانياً، إذ ُيبين المخطط ( ھر )ش كانون  في ش

لكون المنطقة ذات تربة رملية مفككة جافة تسخن سريعاً في النھار لعدم قدرتھا م) ° 4.3الثاني نحو (

طحية الرقيقة وال تتوغل في عمقھا لذا تكون أكثر  احتفاظھا بالطاقةعلى  التي تكمن في الطبقة الس

 ً ھر تموز (تطرفا جل في محطة النجف في ش ن المحطة تقع في م) لكو° 31.1، واعلى معدل لھا س

  . خرىاأل عمراني ونشاط اقتصادي أكثر من المناطقطقة ذات تركز من

الشتاء الربيع الصيف الخريف

النجف 308.2 512.6 692.4 371.5

العباسية 321.4 514.7 624 353

المشخاب 325.4 544 631.4 326.2

شبجة 339.2 583.5 690.6 395.2
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  ).2013-2019) المعدالت الشھرية لدرجات الحرارة الصغرى في محافظة النجف االشرف للمدة (6مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

  .http://www.agromet.gov.iq ،2020 االلكتروني  وزارة الزراعة، شبكة االرصاد الجوية الزراعية، بيانات منشورة على الموقع-2

ير المخطط    تاء 7(يش ل الش غرى في فص ) الى ان اقل المعدالت لدرجات الحرارة الص

ل الصيف ھو االعلى زمانياً صم) في حين يكون ف° 5.47اقل معدل بنحو ( المشخابسجلت محطة و

  ).م° 28.53حطات منطقة الدراسة، إذ سجلت (النجف االعلى مكانياً بين م ومحطة

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لدرجات الحرارة الصغرى 7مخطط (

  

  ).6باالعتماد على مخطط رقم (المصدر 
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2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
النجف 7.3 9.2 14.1 18.5 24.8 28.2 31.1 30.2 27.6 21.5 13.4 8.4

العباسية 5.1 6.7 11.1 15.3 20.5 24.7 27.2 26.2 23.8 16.6 11.8 6.9

المشخاب 4.5 5.9 10.1 13.7 20.1 24.6 26.4 26.3 22.6 17.7 10.9 5.7

شبجة 4.3 6.4 11.5 15.6 21.3 25.5 28.2 27.5 23.7 17.8 11.6 5.8

م° 
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 8.35 11.50 28.53 17.45

العباسية 6.23 13.22 24.59 14.21

المشخاب 5.47 11.79 23.97 14.07

شبجة 5.48 13.62 25.32 14.77
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ة    غرى خالل مدة الدراس نوياً لدرجات الحرارة الص جلت محطة النجف اعلى معدالُ س س

  .1م)° 13.2) بنحو (2013ادناھا عام ( شبجة)، في حين سجلت محطة 2018م) عام (° 15.4(

  درجة الحرارة العظمى: خصائص -2

صيفھا غالباً ادى    شمالي من الكرة االرضية الى ان يبدأ  سة في النصف ال وقوع منطقة الدرا

عة آمن شھر  يار حتى شھر ايلول ويمثل شھر تموز أكثر االشھر حرارة، إذ تكون زاوية سقوط اش

مس عمودية على المنطق قوط  رتباطلال المدةة في تلك الش بين تزايد درجات الحرارة مع زاوية س

ير المخطط (أ مس، يش عة الش جل في محطة ) الى ان اعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى ُس 8ش

ھر تموز نحو ( مس التي تكون ° 45.9النجف في ش عة الش قوط اش بب زاوية س الى  أقربم) بس

نة،  المدةالعمودية في تلك  السطوع الفعلي، وصفاء  زيادة النھار ما يؤدي الىزيادة ساعات لمن الس

شھر كانون  سجلت محطة المشخاب أدناھا في  بسبب م) ° 16.3( الثانيالسماء من الغيوم، في حين 

  .الحاجبة للشمس تزايد التغييم وغيرھا من الظواھرلة السطوع النظري وق

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة (جات الحرارة العظمى ) المعدالت الشھرية لدر8مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

  .http://www.agromet.gov.iq ،2020وزارة الزراعة، شبكة االرصاد الجوية الزراعية، بيانات منشورة على الموقع -2

                                                            

  مصدر سابق.العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،  الھيأةوزارة النقل،  - )1(
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2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
النجف 17.8 21.1 26.6 32.0 38.6 43.5 45.9 45.1 42.4 36.2 24.6 18.9

العباسية 17.6 20.6 26.0 32.0 38.0 42.2 44.4 44.5 41.0 32.3 24.2 18.0

المشخاب 16.3 19.3 24.2 29.5 37.3 41.3 41.9 42.0 39.0 31.6 23.9 18.0

شبجة 17.3 20.6 27.0 32.2 37.9 42.2 45.4 45.2 41.5 33.5 23.5 18.3

م°
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ليا    ير المخطط (فاما فص ) الى ان محطة النجف ھي االعلى في معدالت درجات 9يش

يف بواقع ( ل الص جلت في محطة ° 43.2الحرارة العظمى في فص لية س م) وأدنى المعدالت الفص

   م).° 18.1المشخاب في فصل الشتاء بواقع (

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لدرجات الحرارة العظمى 9مخطط (

  

  ).8باالعتماد على مخطط رقم ( المصدر   

إذ المحلي ترتفع معدالت الحرارة العظمى سنوياً في محطة النجف كونھا تمثل مناخ المدينة    

نوي عام ( جلت اعلى معدل س جلت فيه محطة في م) ° 32.2) بنحو (2018س الوقت الذي س

سنوي عام ( ما  زراعية ريفية ونشاطھا طقم) لكونھا من° 28.2) وكان (2013المشخاب اقل معدل 

  .)1(ھم في تلطيف الجو يس

  :معدالت درجات الحرارة -3

غرى والعظمى في    جل من درجات الحرارة الص جم معدالت درجات الحرارة مع ما يس تنس

ھر كانون الثاني في محطة  جل أدنى معدل لدرجات الحرارة في ش ة، فقد س محطات منطقة الدراس

بين شھور السنة فيما سجلت اعلى معدالت إذ يعد شھر كانون الثاني ھو االبرد ) °م 10.3المشخاب (

والذي يعد أكثر شھور السنة ) ° م 39.4لدرجات الحرارة في شھر تموز في محطة النجف اذ كانت (

  ).10كما يبين المخطط ( ،حرارة

  

                                                            

  مصدر سابق.العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،  الھيأةوزارة النقل،  -) 1(
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 19.2 29.3 39.4 30.2

العباسية 18.4 29 43.1 28.7

المشخاب 18.1 26.8 40.3 27.4

شبجة 18.5 29.7 42.4 28.5

 م°
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  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية لدرجات الحرارة 10مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1على: المصدر باالعتماد 

ورة على الموقع-2 اد الجوية الزراعية، بيانات منش بكة االرص  http://www.agromet.gov.iq االلكتروني وزارة الزراعة، ش

،2020.  

اما فصليا فتصل معدالت درجات الحرارة اقلھا شتاًء في جميع محطات منطقة الدراسة كما   

شير المخطط ( سجلت محطة المشخاب أدنى المعدالت (11ي سجلت محطةم° 11.8) فقد   ) في حين 

  ). م° 36.8اعلى معدل لدرجات الحرارة الفصلية صيفاً ( النجف

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لدرجات الحرارة 11مخطط (

  

  .)10المصدر باالعتماد على مخطط رقم (
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2ك شباط اذار  نيسان ايار حزيران تموز اب  ايلول 1ت 2ت 1ك
النجف 13.2 15.9 21.1 26.2 32.6 36.8 39.4 39.2 36.0 29.8 19.7 14.3

العباسية 12.2 14.7 18.4 24.1 30.0 34.4 36.9 36.7 34.4 26.2 20.7 14.2

المشخاب 10.3 12.6 17.2 21.6 28.7 33.0 34.2 33.8 30.6 24.0 17.0 12.5

شبجة 11.7 14.4 19.1 24.7 30.2 34.6 37.8 37.6 33.6 28.2 19.9 13.5

م°
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 14.5 23.7 36.8 24.8

العباسية 13.7 21.3 34.4 23.5

المشخاب 11.8 19.4 32.6 20.5

شبجة 15.3 21.9 34.8 24.5

م°
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جلت محطة    ة إذ س نوي لدرجات الحرارة في منطقة الدراس بجةيتباين المعدل الس أعلى  ش

نوي ( حراوية واالكثر تطرفاً ° 33.8معدل س جلت م) كونھا منطقة ص بين المحطات، في حين س

  .)1( م) لكونھا منطقة زراعية° .530المشخاب اقل معدل (

  المدى الحراري:-4

ھري في محطة    جل أكبر مدى حراري ش بجةس ھر حزيران كونھا تقع ° 17.8( ش م) في ش

كان في اً مناخياً وبذلك تكون االقل مالءفي عمق الصحراء وتمثل أكثر المحطات تطرف مة حيوياً للس

  م).° 10.5في شھر كانون الثاني ( المشخابحين سجل اقل مدى حراري في محطة 

بلغت اعلى المديات الحرارية الفصلية في منطقة الدراسة في فصل الصيف ويصل اعالھا 

بجةفي محطة  ير الى تطرفھا حرارياً وكون مناخھا أقرب الى القارية واقلھا ° 17.5( ش م) مما يش

خاب (في  تاء وبلغ اعالھا ° 14.9محطة المش م) في حين بلغت اقل المديات الحرارية في فصل الش

ان اعلى مدى سنوي لمعدالت وم). ° 11.4م) واقلھا في محطة المشخاب (° 13.3( شبجةفي محطة 

خابم) فيما كان أدنى مدى حراري في محطة ° 36.7( النجفالحرارة بلغ في محطة  درجات  المش

  م)° 24.9إذ بلغ (

 ً   خصائص الضغط الجوي: -ثالثا

ان ولكن تأثير   را مناخيا مؤثرا في البيئة التي يعيش فيھا االنس غط الجوي عنص قد  هيعد الض

ال يكون مباشرا لذا يتم تجاھله من قبل اغلب الباحثين وتكون االشارة الى ھذا العنصر المھم فقط من 

  زاوية تأثيره في حركة الرياح واتجاھھا.

ير المخطط (   ة زمانيا ومكانيا، فقد 12يش غط الجوي في منطقة الدراس ) الى تباين قيم الض

ھر كانون االول ( غط جوي في ش جلت محطة النجف اعلى ض بب انخفاض ملي بار 1022س ) بس

 شبجةدرجات الحرارة ألدنى مستوياتھا في ھذا الشھر، وسجل أدنى مقدار للضغط الجوي في محطة 

  الرتفاع الشديد في درجات الحرارة.) بسبب املي بار 994.1ع (في شھر تموز بواق

  

  

                                                            
  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل،  - 1
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  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية للضغط الجوي 12مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

  .http://www.agromet.gov.iq ،2020وزارة الزراعة، شبكة االرصاد الجوية الزراعية، بيانات منشورة على الموقع -2

تاء 13المخطط (يتضح من فاما فصليا    ) ان الضغط الجوي يسجل أعلى القيم في فصل الش

إذ يتناسب الضغط الجوي تناسباً عكسياً مع درجات الحرارة بسبب الضغط  ،واقلھا في فصل الصيف

رق فضال عن تأثير  تاًء فوق ھضبة االناضول وفوق ھضبة إيران من جھة الش العالي المتمركز ش

به المداري من جھ غط العالي ش ل الض يبيري خالل فص غط العالي الس ل بالض ة الغرب الذي يتص

تاء جلت محطة النجف (، الش بجة) وھو االعلى بين المحطات واقلھا محطة ملي بار 1020.3وس  ش

يف لتعرض ملي بار 1013.5( ل الص توياته في فص غط الجوي ألدنى مس )، في حين ينخفض الض

مي الھندي  ة للمنخفض الحراري الموس معدالت  زيادة تطرأ علىوما يرافقه من المنطقة الدراس

  ).ملي بار 997.4( شبجةدرجات الحرارة لذا يسجل أدنى ضغط جوي فصلياً صيفاً في محطة 

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية للضغط الجوي 13مخطط (

  
  ).12المصدر باالعتماد على: مخطط رقم (

2ك شباط  اذار  نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

النجف 1020.6 1018.4 1014.4 1011.9 1008 1003.4 999.6 1001.6 1007 1013.3 1018.5 1022

العباسية 1017 1013 1009.6 1008 1003.9 1001.1 996.8 997.6 1002.7 1010.1 1012.5 1017.6

المشخاب 1017.1 1015 1011.7 1008.6 1004.9 999.8 996 998 1003.3 1009.1 1014 1018.1

شبجة 1013.8 1011 1008.3 1005.3 999.7 994.1 994.4 996.4 1002.2 1005.6 1011.1 1015.2

980
985
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1010
1015
1020
1025

ملي بار

شتاء ربيع صيف خريف

النجف 1020.3 1013.2 1004.0 1015.9

العباسية 1015.9 1008.8 1000.5 1011.3

المشخاب 1016.8 1010.2 1000.4 1012.0

شبجة 1013.5 1006.8 997.4 1008.4
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 ً   خصائص الرياح: -رابعا

تأثر    رعةت ي س مل أ احالر عدة عوا جاھھا ب حدر وات كاك واالنحراف ومن ھا قوى (االحت ھم

ائص المناخية للمنطقة  كان لكونھا تجلب معھا الخص غط الجوي)، وتؤثر الرياح في حياة الس الض

يفاً  ة ص موم التي تھب على منطقة الدراس ھرياً الھابة منھا، فقد تجلب رياح الس في درجات تزايداً ش

  .واطئة حرارةدرجات الحرارة، وتجلب الرياح شتاًء 

) 14إذ يشير المخطط ( ،بشكل عام فأن الرياح تكون أسرع في أشھر فصل الصيف الحارة  

بجةان محطة الى  رعة ا ش جلت اعلى معدل لس ھر تموز (س م/ثا) كونھا  4.2لرياح، اذ بلغت في ش

دات  خاب اقل ق حركة الرياحتعيتقع في منطقة مفتوحة إذ ال توجد مص جلت محطة المش ، فيما س

لرياح في شھر ة لم/ثا)، في حين سجلت اقل سرع 2شھر (ال نفس معدل لسرعة الرياح اذ سجلت في

بجةمحطة في م/ثا) واعالھا  1في محطة النجف ( االولكانون  رع 2.7( ش  ةم/ثا)، وبذلك فأن س

  .واطئةالرياح في عموم منطقة الدراسة 

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية لسرعة الرياح 14مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

  .http://www.agromet.gov.iq ،2020، بيانات منشورة على الموقع وزارة الزراعة، شبكة االرصاد الجوية الزراعية-2

ير المخطط (   لياً فيش رعل) الى ان اعلى معدالت 15اما فص ل  ةس جلت في فص الرياح قد س

سجلت  وقدم/ثا)،  1.7م/ثا) فيما كانت اقلھا صيفاً في محطة النجف ( 3.5( شبجةالصيف في محطة 

تاء في محطة النجف بمعدل ( بجةمحطة  م/ثا) واعالھا في 1.2أدنى معدالتھا في فصل الش  2.8( ش

  م/ثا).

2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2 1ك

النجف 1.2 1.4 1.7 1.6 1.8 1.9 2.2 1.6 1.2 1.0 1.1 1.0

العباسية 1.8 1.8 2.0 1.8 2.1 2.5 2.6 2.1 1.8 1.4 1.5 1.7

المشخاب 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 2.1 2.0 1.7 1.2 1.0 1.4 1.6

شبجة 2.9 2.6 3.1 3.0 3.2 3.7 4.2 3.6 2.9 2.9 2.5 2.7
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  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لسرعة الرياح 15مخطط (

  

  ).14باالعتماد على: مخطط (المصدر 

  

ير المخطط ( مالية الغربية 16يش مالية  و) الى  ان الرياح الش ائدة في منطقة الش ھي الس

الدراسة بسبب منطقة الضغط العالي نسبيا فوق ھضبة ارمينيا واالناضول وتمركز الضغط الواطي 

  .)1(الھندي في شمال الھند وباكستان وامتداده الى العراق والخليج العربي

مالية الغربية  بة تكرار الرياح الش %) من الرياح الھابة على منطقة  35.4( فقد كانت نس

مالية ( ة، تليھا الرياح الش مالية%) وتليھا  9.7%) ثم الرياح الغربية ( 19.2الدراس  الرياح الش

%)  2.8( %) والرياح الجنوبية الشرقية والجنوبية بواقع 6.9الشرقية بنسبة ( %) ثم 7.6الشرقية (

  %). 1.9واقلھا الرياح الجنوبية الغربية بنسبة (لكل منھا، 

  

  

                                                            
ترجمة ماجد السيد ولي، وعبد االله رزوقي كربل، ، مطبعة جامعة البصرة،  ،علي حسين الشلش، مناخ العراق 1

  .21، ص1988البصرة، 
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شتاء ربيع صيف خريف
نجف 1.2 1.7 1.7 1.1

العباسية 1.8 1.9 2.2 1.4

المشخاب 1.5 1.5 1.7 1.2

شبجة 2.8 3.0 3.5 2.7
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  ).2013-2019للمدة ( محافظة النجف االشرف) النسب المئوية التجاھات الرياح السائدة في 16مخطط (         

  

العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات  الھيأةالمصدر باالعتماد على: وزارة النقل،  

  .2020،غير منشورة، بغداد

 ً   خصائص الرطوبة النسبية: -خامسا

الرطوبة النسبية كمية بخار الماء الفعلية في الھواء منسوبة لقدرة الھواء القصوى على  تمثل  

بتھا من  بية  .مكان آلخرحمل بخار الماء في درجة حرارة معينة، وتختلف نس تعد الرطوبة النس

 ً ا ً  مقياس با بع ببخار الماء. و مناس ياً مع درجة تلرطوبة الھواء من التش بية عكس ب الرطوبة النس تناس

تاءمعنى أنھا تكون أكبر ما تكون في أبرد أالحرارة، ب ل الش ويطلق عليھا  ،وقات الليل وفي فص

بية العظمى، فيما تكون اقلھا في  يف ويطلق عليھا أحر أالرطوبة النس ل الص وقات النھار وفي فص

  .)1( الرطوبة النسبية الصغرى

  خصائص الرطوبة النسبية الصغرى: -أ

غرى في أكثر االوقات ارتفاعاً لدرجات الحرارة   بية الص جل الرطوبة النس ير  ،تس ويش

جل في شھر كانون االول في محطة على معدل للرطوبة النسبية الصغرى سُ أ) الى ان 17المخطط (

                                                            
  .225ق، ص، مصدر سابيد حديد، علي شلش، ماجد سيد ولياحمد سع-)1 (
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ية ( جلت محطة  39.4العباس بجة%) في حين س ھر  ش بية الصغرى في ش أدنى معدل للرطوبة النس

  .لكونھا تقع في منطقة جافة ذات مناخ قاري %) 5.6تموز (

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية للرطوبة النسبية الصغرى 17مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

ورة على الموقع االلكتروني -2 اد الجوية الزراعية، بيانات منش بكة االرص  p://www.agromet.gov.iqhttوزارة الزراعة، ش
،2020.  

) الى ان اعلى معدل للرطوبة النسبية الصغرى في فصل ُسجل في محطة 18يشير مخطط (  
تاء ( ية في فصل الش بجة في فصل الصيف  34.24العباس %) في حين جاء أقل معدل في محطة ش

  %) كونھا تقع في منطقة جافة وحارة. 7.66(

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة (وبة النسبية الصغرى ) المعدالت الفصلية للرط18مخطط (

  

  ).17المصدر باالعتماد على: مخطط (

  

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

2ك شباط  اذار نيسان ايار حزيران  تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
نجف 31.8 26.6 21.9 18.7 15.2 6.8 6.8 8.1 9.8 17.6 28.5 37.7

عباسية 34.7 28.6 23.7 19.8 14.5 7.3 7.2 8.6 10.5 18.5 29.6 39.4

مشخاب 36.5 25.1 24.9 18.6 15.4 9.4 11.0 13.1 15.9 28.3 31.8 38.1

الشبكة 35.3 26.6 19.4 15.0 11.0 7.8 5.6 6.6 7.4 18.5 30.2 36.7

%

0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 32.00 20.30 9.33 23.02

العباسية 34.24 21.79 9.61 24.09

المشخاب 33.09 21.79 12.95 30.03

شبجة 32.87 17.16 7.66 29.36

%
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  خصائص الرطوبة النسبية العظمى:-ب

ير المخطط (   بية 19يش بة مئوية من الرطوبة النس جلت اعلى نس ية س ) الى ان محطة العباس

شھر كانون الثاني اذ وصلت ( سة في  سجلت محطة  89.9بين محطات منطقة الدرا  شبجة%) فيما 

ھر (أ ة المعدل للرطوبة  اقل%) اما  83.3دنى معدل في نفس الش بية العظمى في منطقة الدراس نس

جلتھا محطة  بجةفقد س ديدة  18.9( ش حراوية ش ھر تموز وذلك لكونھا تقع في منطقة ص %) في ش

ھر تموز كانت في محطة  بية العظمى بين المحطات في ش الجفاف، واعلى معدل للرطوبة النس

%)  وذلك بسبب كثافة المحاصيل المزروعة وخاصة محصول الرز في المشخاب   56.9المشخاب (

قي، وتنم ھذه المعطيات بأن ھنالك خالل تلك المدة والذي يحتاج الى كميا ت كبيرة من المياه للس

يادة الم بية في فصل الصيف مما يؤدي الى س التأثير  ناخ الجاف ذيانخفاض كبير في الرطوبة النس

  مع البيئة ومن ثم في انشطته كافة. إلنسانالحيوي لم تالؤالالسلبي في 

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية للرطوبة النسبية العظمى 19مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

ورة على الموقع-2 اد الجوية الزراعية، بيانات منش بكة االرص  http://www.agromet.gov.iq االلكتروني وزارة الزراعة، ش
،2020.  

بية العظمى في محافظة النجف    لي للرطوبة النس ية أعلى معدل فص تمثل محطة العباس
رف  تاء االش ل الش كونھا منطقة زراعية، في حين ) 20%) كما في مخطط ( 87.3بواقع (في فص

%) كونھا تقع في  26.8دنى معدل للرطوبة النسبية بنسبة (سجلت محطة شبجة في فصل الصيف أ
  منطقة جافة وذات مناخ قاري.
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100.0

2ك شباط  اذار نيسان ايار حزيرا
ن 

تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

نجف 87.2 80.1 76.2 70.9 51.4 40.9 36.1 38.5 41.8 60.4 76.3 79.3

عباسية 89.9 84.9 79.9 72.5 53.7 42.4 39.0 45.7 49.3 61.7 77.6 87.1

مشخاب 85.2 79.1 77.8 73.7 60.7 51.4 56.9 62.5 65.1 78.8 80.8 83.0

شبجة 83.3 78.8 64.7 58.8 41.0 25.8 18.9 23.0 25.4 37.5 84.3 81.5

%
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  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية للرطوبة النسبية العظمى 20مخطط (

  
  ).19المصدر باالعتماد على: مخطط (

  

  معدل الرطوبة النسبية: خصائص -ج

ير مخطط (   ة في محطة  الى ان) 21يش بية خالل مدة الدراس أعلى معدل للرطوبة النس

معدل للرطوبة النسبية  اقل شبجة%) في حين سجلت محطة  63.3العباسية في شھر كانون االول (

ويتزامن ذلك مع  %) 14.6ايضاً بمعدل ( شبجةب في محطة آ%) يليه شھر  12.7في شھر تموز (

  .الغطاء النباتيكن درجات حرارة، فضالً عن عوامل محلية جل في محطات منطقة الدراسة مما سُ 

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة (للرطوبة النسبية  الشھرية) المعدالت 21مخطط (

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

ورة على الموقع-2 اد الجوية الزراعية، بيانات منش بكة االرص  http://www.agromet.gov.iq  االلكتروني وزارة الزراعة، ش

،2020.  
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 32.00 20.30 9.33 23.02

العباسية 34.24 21.79 9.61 24.09

المشخاب 33.09 21.79 12.95 30.03

شبجة 32.87 17.16 7.66 29.36

%
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2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
النجف  60.1 58.9 44.6 38.0 31.1 23.7 22.4 24.3 29.1 46.7 53.3 60.2

العباسية 62.2 56.7 51.8 46.0 34.1 24.9 23.1 27.1 29.9 40.1 53.6 63.3

المشخاب 60.9 52.1 51.4 46.2 38.0 30.4 33.9 37.8 40.5 53.6 56.3 60.5

الشبكة 55.0 55.0 43.4 38.5 27.7 17.5 12.7 14.6 16.8 28.0 56.0 60.7

  %
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اعلى معدل فصلي للرطوبة النسبية من سجلت محطة العباسية  ان )22المخطط (يتضح من   

سجلت أدنى  57.7%) تلتھا محطة المشخاب ( 60.7بين جميع المحطات شتاًء بنحو ( %) في حين 

يف وجاءت محطة  ل الص بجةالمعدالت في فص %) تلتھا محطة النجف  17.7بأدنى معدل ( ش

  %). 45.6للرطوبة النسبية يبلغ ( %). يذكر ان المعدل السنوي 26.1(

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية للرطوبة النسبية 22مخطط (

  

  ).21المصدر باالعتماد على مخطط (

 ً   المتساقطة:  األمطارخصائص -سادسا

ع   ر تأثيراتھا أمطار  تخض ط والتي تنحص ات البحر المتوس ة لنظام منخفض منطقة الدراس

ف  ھر ايار) وتتص رين االول لغاية بداية ش ھر (تش ة بتذبذبھا  األمطارخالل االش في منطقة الدراس

 ً نويا لياً وس ھرياً وفص دة تقلباتھا ش ب بل تتعداه لعدد ايام  ،وش مل كمياتھا وحس وھذه التقلبات ال تش

اقطھا خالل ية ال تقل اھمية عن كمية  تس اً، وھذه الخاص نة ايض قط كميات  األمطارالس فكثيراً ما تس

اطول  مدةولكن خالل ساعات او ايام قليلة، في حين لو سقطت نفس الكمية خالل  األمطاركبيرة من 

  لكانت الفائدة أكبر.

ً  األمطارتتباين    ة مكانياً وزمانيا ير و في منطقة الدراس ھر ) 23المخطط (يش الى ان أش

قط فيھا آحزيران وتموز و ة في حين يندر  األمطارب وايلول ال تس في جميع محطات منطقة الدراس

  .ال بكميات قليلة جداً إيار آفي شھر  األمطارسقوط 
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 56.2 41.3 26.1 55.0

العباسية 60.7 48.9 27.8 46.9

المشخاب 57.7 48.8 36.1 54.5

الشبكة 56.7 41.0 17.7 46.5

  %
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قوط  جل فيُس بحيث    ية أكبر كمية لس ھر كان األمطارمحطة العباس  20.9ون الثاني (في ش

جل خاب اقل ملم) في حين ُس ھر أكمية  محطة المش كل عام اقل  1.1يار (آمطار في ش ملم) وبش

  كونھا تقع في منطقة صحراوية شديدة الجفاف. شبجةالمتساقطة محطة  األمطارالمحطات في كميات 

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية لكميات االمطار المتساقطة 23مخطط (

 

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

ورة على الموقع-2 اد الجوية الزراعية، بيانات منش بكة االرص  www.agromet.gov.iqhttp//: االلكتروني وزارة الزراعة، ش
،2020.  

  

  

يار وأكثر التساقط في آمن أي تساقط اال ما ندر في شھر  فصل الصيف خالٍ  فأنا فصليا مأ  

تاء والخريف لي الش ح من المخطط ( ،فص ة االكبر 24وھذا ما يتض تاء بالحص ل الش ) إذ جاء فص

ية ھي االكثر مطراً بواقع ( اقطة ھي  األمطارملم) والمحطة االقل بكمية  44.1ومحطة العباس الس

جلت ( يف إذ س ل الص خاب في فص نوي لكميات  مجموعملم). يذكر ان أكبر  1.1محطة المش س

  ملم). 46.7( شبجةملم) واقلھا في محطة  105.9المتساقطة كان في محطة النجف ( األمطار
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2ك شباط اذار نيسان ايار حزيرا
ن

تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

نجف 15.1 14.1 11.8 14.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 19.2 14.1

عباسية 20.9 9.7 14.3 7.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 12.7 13.5

مشخاب 12.1 11.9 10.2 10.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 17.8 12.0

الشبكة 10.6 12.3 11.7 4.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 10.8 7.2

م 
مل
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  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لكميات االمطار المتساقطة 24مخطط (

  
    ).23المصدر باالعتماد على: المخطط (

 ً   :خصائص التبخر -سابعا

بب مجموعة من العوامل    ياً بس ياً وزمان ة مكان لدراس باين كميات التبخر في منطقة ا تت

والخصائص المناخية وغيرھا، عموماً تسجل اعلى معدالت التبخر في أشھر الصيف الحارة كما في 

ملم) في حين تقل معدالته كثيراً في أشھر الشتاء كما في شھر  388.9( شبجةشھر تموز في محطة 

  ).25مخطط (في درجات الحرارة كما  لتناقصملم)  52.3ثاني في محطة المشخاب (كانون ال

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الشھرية لكميات التبخر 25مخطط (

  

  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  الھيأةوزارة النقل، -1المصدر باالعتماد على: 

  .http://www.agromet.gov.iq ،2020وزارة الزراعة، شبكة االرصاد الجوية الزراعية، بيانات منشورة على الموقع -2
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
النجف 43.3 25.8 3.8 32.3

العباسية 44.1 21.8 4.4 26.2

المشخاب 36.0 20.2 1.1 29.8

الشبكة 30.1 15.3 3.4 18.0
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2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
النجف  57.0 80.9 119.5 157.7 216.4 269.5 285.4 257.3 192.3 124.3 71.4 71.9

العباسية  55.0 70.4 110.7 153.5 206.9 256.7 265.5 231.3 170.8 112.9 68.2 60.6

المشخاب 52.3 69.2 113.1 150.9 207.8 264.8 255.1 225.2 167.5 108.4 96.5 71.2

شبجة 83.5 97.5 222.2 202.3 271.4 368.6 388.9 364.9 269.0 205.9 71.8 58.1
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ير المخطط (   اعات ) الى ان 26يش يف االعلى بكميات التبخر نظراً لزيادة س ل الص فص

ي وازدياد درجات الحرارة كما في محطة  مس طوع الش بجةالس ل  333( ش ملم)، في حين يعد فص

ملم). يذكر ان المعدل السنوي االكبر للتبخر يكون  62الشتاء االقل وخصوصاً في محطة العباسية (

بجةفي محطة  ية اقل معدل  217(إذ بلغ  نظراً للتطرف المناخي فيھا ش جلت العباس ملم) في حين س

  .ملم) 147سنوي (

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لكميات التبخر 26مخطط (

  
  ).25المصدر باالعتماد على: مخطط (

  

  خصائص الظواھر الغبارية: -2

  العواصف الغبارية: -أ

ف الغبارية  رعة الرياح (تتكون العواص م/ثا)، إذ ان ذرات التربة  7عندما تتجاوز س

الملتصقة بسطح االرض سوف تفقد قوة ترابطھا مع جزيئاتھا فتبدأ تلك الذرات بالتحرك حينما تزداد 

  .)1( سرعة الرياح التي تتغلب على قوة احتكاك الذرة بسطح االرض وثقل الذرة نفسھا

ير المخطط (تتباين تكرارات العواصف الغبارية في   ھرياً، ويش ة ش ) الى 27منطقة الدراس
) بسبب المنظومات الضغطية المختلفة عاصفة 1.2ان أعلى معدل لتكرارھا يسجل في شھر نيسان (

التي تؤثر في منطقة الدراسة كمنخفض الھند الموسمي والمنخفض السوداني والمنخفضات الجبھوية 

                                                            
، بغداد، 13 الجغرافية العراقية، المجلد ماجد السيد ولي، العواصف الترابية في العراق واحوالھا، مجلة الجمعية -)1(

 .69، ص1982
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شتاء ربيع صيف خريف
النجف 70 139 244 98

العباسية 62 132 226 91

المشخاب 64 132 224 102

شبجة 80 212 333 139
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به  يني ومنخفض ش به المداري الخماس ھر اذار ( )1( .الجزيرة الحراريوالمنخفض ش  1يليه ش

قصيرة  مدةتسقط خالل  األمطار) الن الكتل الھوائية خالل فصل الربيع تكون غير مستقرة وعاصفة
جفاف ما يسھل حركة ذرات التربة، في حين  مدةبشكل زخات ويفصل بين كل تساقط مطري واخر 

جل اقل تكراراتھا  ھر س رين الثاني وكافي االش فة 0.1نون االول (تموز وتش جل أي  ) ولمعاص يس
ھر آب الن أغلب العواصف التيتكرار بالمعدل في  ة مصدرھا خارجي  ش تھب على منطقة الدراس

 ً   .يرتبط بالمنظومات الضغطية وحركة الرياح خارجيا

  ).2013-2019) المعدالت الشھرية لتكرار العواصف الغبارية في محطة النجف للمدة (27مخطط (      

  
  .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد  الھيأةالمصدر: وزارة النقل، 

كثر بالعواصف الغبارية بواقع ھو األ ن فصل الربيعإ) 28من المخطط ( فيتضحاما فصليا 
 0.3) فيما كان فصل الخريف ھو االقل بين فصول السنة بالعواصف الغبارية اذ بلغ (عاصفة 2.2(

  .)عاصفة 0.45لعواصف الغبارية (وبلغ المجموع السنوي ل) عاصفة

  ).2013-2019المعدالت الفصلية لتكرار العواصف الغبارية في محطة النجف للمدة ( )28مخطط (         

  
  )، تم اعتماد محطة النجف فقط لعدم توفر بيانات باقي المحطات.27(مخطط  :المصدر باالعتماد على

                                                            
مالك ناصر عبود الكناني، تكرار المنظومات الضغطية وأثرھا في تباين خصائص الرياح السطحية في العراق، - )1(

 .42، ص2011أطروحة دكتوراه، كلية التربية (ابن رشد)، جامعة بغداد، 

2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
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  الغبار المتصاعد: -ب

يحدث الغبار المتصاعد في الليل والنھار وباألخص في فصل الصيف بسبب التسخين الشديد   

طح االرض والھواء المالمس له لينش تمر لس ديدة للطبقة الھوائية  أوالمس تقرار ش عنه حالة عدم اس

بب في تكوين دوامات ھوائية تؤدي الى  غط ما يتس ريعة في قوة الض ل تغيرات س طحية فتحص الس

توى ( اعد الى مس ل ذرات الغبار المتص طح  1000رفع ذرات الغبار، وكثيراً ما تص م) فوق س

ً االرض،    )1(. م) 3000تصل الى مستوى ( فأحيانا

جل اقل 29المخطط ( نم يظھر  ة إذ س اعد في منطقة الدراس ) تباين تكرار الغبار المتص

يوم) بسبب ارتفاع الرطوبة النسبية ما يؤدي الى تماسك  0.6معدل لتكرارھا في شھر كانون االول (

ھر حزيران ( وتناقصالتربة  ھري لتكرارھا في ش رعة الرياح، في حين سجل اعلى معدل ش  7.1س

  الرياح في ذلك الشھر وجفاف السطح مما يسھل تصاعد الغبار. ةسرعيوم) بسبب زيادة 

  ).2013-2019) المعدالت الشھرية للغبار المتصاعد في محطة النجف للمدة (29مخطط (

  
در باالعتماد على: وزارة النقل،  م المناخ، بيانات غير  الھيأةالمص د الزلزالي، قس العامة لألنواء الجوية والرص

  .2020،منشورة، بغداد

  

ح من مخطط (   بب  ) أن30يتض اعد بس يف ھو األكثر في معدالت الغبار المتص ل الص فص

رعة الرياح إذ يحظى بواقع ( الً عن تزايد س ) الن يوم 22.9ارتفاع درجات الحرارة والجفاف فض

الرياح تكون االعلى خالل السنة في ھذا الفصل،  ةلتربة يبلغ اقصاه في فصل الصيف وسرعاجفاف 

  .يوم) 2.5يكون فصل الخريف ھو االقل بأيام الغبار المتصاعد حيث تكون (فيما 

                                                            
  .60، ص1974 االسكندرية،، 2المصرية، طعبد العزيز طريح شرف، مناخ الكويت، مطبعة دار الجامعات  - )1(
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  ).2013-2019) المعدالت الفصلية للغبار المتصاعد في محطة النجف للمدة (30مخطط (

  
  ).29المصدر باالعتماد على: مخطط رقم (

  

  الغبار العالق: -ج

بب رياح ھادئة ا أ الغبار العالق بس اكنة ينش خاللھا ما بين  ويتراوح مدى الرؤيةو خفيفة س

ب الواح 1-5( الق في المتر المكع ار الع ة الغب ا بين (كم) إذ تتراوح كمي  56000 -7460د م

ويتكون الغبار العالق في الجو نتيجة تذرية الرمال واالتربة بفعل الرياح ويكون على  ميكروغرام)

ن ويتراوح قطره بين ( ويعد الغبار العالق  )1( ).مايكرون 5( ) والناعممايكرون 5-10نوعين، الخش

حالة)  84.9) إذ بلغ (31أكثر الظواھر الغبارية تكراراً في منطقة الدراسة كما موضح في المخطط (

لباً في التأقلم الحيوية  نة فيھا تكراراً لتلك الحالة ما يؤثر س نة إي ما يقارب ربع ايام الس في الس

  مة السكان لمناخ منطقة الدراسة.ءومال

) / يوم حالة 12.4( آيار أكثر االشھر تكراراً للغبار العالق شھر) ان 31يتضح من مخطط (  

بب  كل زخات تتخللھا فترات بس قط بش طح االرض االمطار التي تس ولكون معظم ترب جفاف س

ة رملية مفتتة وفقيرة بالغطاء النباتي م طح  مامنطقة الدراس ال ذرات التراب عن س ھل انفص يس

اء االرض وزياد رعة الرياح ما يجعلھا قادرة على حمل الذرات الناعمة لألتربة ورفعھا في فض ة س

ھر كانون االول ( ھر تكراراً ش ة، في حين كان اقل االش بب رطوبة يوم /حالة 2منطقة الدراس ) بس

  وزيادة الرطوبة النسبية وقلة سرعة الرياح. ما يؤدي الى تماسك ذراتھا األمطارالتربة لتساقط 

                                                            
ابراھيم مھدي السلمان، عبد السالم محمد المثناني، سعدة معتوق علي، الغبار المتراكم في بيئة مدينة سبھا وتأثيره - )1(

  .38، ص2009المتوقع على النظم الحيوية والسكان، مجلة جامعة سبھا (البحتة والتطبيقية) العدد الثاني، 
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  ).2013-2019المعدالت الشعرية للغبار العالق في محطة النجف للمدة () 31مخطط (

  
  .2020،العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد الھيأةالمصدر باالعتماد على: وزارة النقل، 

فصل الصيف الفصل االكثر تكراراً في الغبار العالق اذ تحدث  ان) 32يتضح من المخطط (  

) واقل الفصول ھو فصل / يوم حالة 45.1فيه أكثر من نصف الحاالت للغبار العالق سنويا وبواقع (

   .)/ يوم حالة 10الخريف حيث يكون الغبار العالق بمعدل (

  ).2013-2019للمدة () المعدالت الفصلية للغبار العالق في محطة النجف 32مخطط (

              

  ).29المصدر باالعتماد على: مخطط (             

  

ة االخرى   اخي ا لم نتعرض للظواھر المن ذكر انن ال دير ب ادرة من الج ة  الن الحدوث في منطق

  .حصولھا في منطقة الدراسةلصقيع والبرد والحالوب وذلك لندرة ومنھا االدراسة 

2ك شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك
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 الفصل الثالث

المؤشرات البايوديموغرافية 
لسكان محافظة النجف 

 االشرف
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  المبحث االول

  الخصائص الديموغرافية لسكان منطقة الدراسة

  :توطئة

رف من حيث التوزيع    كان في محافظة النجف االش ائص الس نتطرق في ھذا المبحث لخص

السكاني والكثافة السكانية ونمو السكان وخط اتجاه النمو السكاني وتركيب السكان، بحسب االحصاءات 

  ). 2019) وحساب الكثافة السكانية عام (1987-2019السكانية المتاحة من الجھات ذات العالقة للمدة (

  التوزيع السكاني:-اوال

ة من أرض صحراوية ذات بيئة جافة، لذا اثرت في توزيع    احة منطقة الدراس كل معظم مس تش

ما جعلھم يتركزون في المناطق القريبة من تفرعات نھر الفرات في مساحة محددة جداُ وبكثافٍة مالسكان 

مات وفرص عمل، فضالً عن تأثير عاليٍة وكذلك شھدت مراكز المدن تركز سكاني عاٍل لما فيھا من خد

العامل الديني المتمثل بوجود عدد من مراقد األولياء والصالحين السيما مرقد االمام علي (عليه السالم) 

كان تزايداً ملحوظاً لعدة  فضالً عن ھدت اعداد الس ة، وقد ش اري لمنطقة الدراس البعد التاريخي والحض

باب منھا الزيادة الطبيعية الناجمة عن زيادة معدالت الوالدات وتناقص معدالت الوفيات والھجرة  اس

رة الى محافظة النجف  يما الھجرة من محافظة البص ي ال س التي ابتدأت منذ ثمانينيات القرن الماض

سبب الحرب العراقية  سعينيات القرن الماضي حدثت الھجرة من محافظات الجنوب –ب االيرانية، وفي ت

بب توفر فرص العمل في القط ة، وبعد عام (بس كل خاص في منطقة الدراس ) 2003اع الزراعي بش

تقرار االمني  بب عدم االس تقبلت محافظة  لعدد منوبس المحافظات منھا ديالى وبغداد وصالح الدين اس

مال ال 2014النجف ھجرات قادمة من تلك المحافظات، وفي عام ( ) حدثت ھجرات من محافظات الش

يما من محافظتي نينوى وكركوك  اعف عدد س بب االحداث االمنية في تلك المحافظات وبذلك تض بس

  سكان المحافظة بشكل الفت لكونھا مستقرة امنياً نسبياً.

ب تعداد عام (    كان المحافظة حس مة) فيما ازداد  590078نحو ( )1() 1987بلغت أعداد س نس

ل عام ( 775042) نحو (1997عام ( مة) ووص ون  1510338) الى (2019نس مة)، أي في غض نس

  ) التباين السكاني في منطقة الدراسة.2ويوضح جدول ( للضعف تقريباً،سنة) فقط ازداد  22(

                                                            

وزارة التخطيط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء محافظة النجف االشرف، تقديرات السكان لعام - )1(
  .2020، بيانات غير منشورة، 2019
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اء النجف والنواحي التابعة له عام ( كان المحافظة بواقع 2019حظي قض ) بأكثر من نصف س

لما فيه من مراقد دينية مقدسة ومؤسسات ومراكز تعليمية حوزوية ) 46.44(نسمة) وبنسبة  852524(

اء الكوفة ونواحيه بالمركز الثاني بأعداد الس كان، وأكاديمية كونه المركز االداري للمحافظة، وحل قض

بة ( 369397إذ بلغ ( مة) وبنس %) وذلك للبعد التاريخي للمدينة وما تحويه من تراث ديني  24.45نس

اجد تاريخية ومقرات علمية منھا جامعة الكوفة وجامعة جابر ابن حيان الطبية  ة ومس ومراقد مقدس

%) إذ  9.5ة (نسمة) وبنسب 143843وجامعة االمام الكاظم (ع)، ثم جاء قضاء المشخاب بعدد سكان (

ول الرز، واخيراً جاء  يادة نمط الزراعة الكثيفة المتمثلة بزراعة محص كان فيه نظراً لس كان تركز الس

  %). 9.05نسمة) وبنسبة بلغت ( 136757قضاء المناذرة بعدد سكان (

 ً   الكثافة السكانية:-ثانيا

احة المحافظة وبلغت (   كان على مس كانية مدى تركز الس مة/كم52تمثل الكثافة الس ) ولكون ²نس

معظم اراضي منطقة الدراسة صحراء وخصوصا في ناحيتي الشبكة والحيدرية لذا ال يكون ھذا القياس 

ً دقيق اء الكوفة (ا كانية تكون في مركز قض كل عام اعلى كثافة س مة/كم 1864، وبش ) واقل كثافة ²نس

ءمة للسكان بين الوحدات االدارية ) إذ تمثل اقل المناطق مال²نسمة/كم 0.031سكانية في ناحية الشبكة (

حراوية ولقلة  عبة وكونھا ذات بيئة ص يادة الظروف المناخية الص رف لس في محافظة النجف االش

  ).2الخدمات والبعد عن مركز مدينة النجف كما يتضح من جدول (
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  .2019) أعداد سكان محافظة النجف االشرف وكثافتھم حسب الوحدات االدارية عام 2جدول (

 2نسمة/كم الكثافة السكانية %  عدد السكان /نسمة  الوحدات االدارية

 702.3 52.68 795700 مركز قضاء النجف

 4.58 3.73 56347 ناحية الحيدرية

 0.031 0.03 477 ناحية الشبكة

 307.09 56.44 852524 مجموع القضاء

  قضاء الكوفة

 1864.31 15.92 240497 مركز قضاء الكوفة

 1135.43 6.39 96512 ناحية العباسية

 145.2 2.14 32388 ناحية الحرية

 845.3 24.45 369397 مجموع القضاء

  قضاء المناذرة

 295 6.32 95593 مركز قضاء المناذرة

 136.3 2.72 41164 ناحية الحيرة

 218.46 9.05 136757 مجموع القضاء

  قضاء المشخاب

 778 6.34 95796 مركز قضاء المشخاب

 268.4 3.18 48047 ناحية القادسية

 708.58 9.5 143843 مجموع القضاء

 52.39 100 1510338 مجموع المحافظة

رف،  اء محافظة النجف االش اء، مديرية احص در باالعتماد على: وزارة التخطيط، الجھاز المركزي لإلحص المص

  .2020، بيانات غير منشورة، 2019تقديرات السكان لعام 

) الى ان أعداد سكان محافظة النجف االشرف في تزايد مستمر خالل المدة 33المخطط (يشير   

مة) عام ( 590078)، إذ قفزت االعداد من (1987-2019( مة) عام  1510338) الى (1987نس نس

)2019 .(  
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  ).1987-2019) النمو السكاني في محافظة النجف االشرف للمدة (33مخطط (

   

در باالعتماد  اء محافظة المص اء، مديرية احص على: وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجھاز المركزي لإلحص
  .2020النجف، بيانات احصائية غير منشورة 

كان في محافظة النجف (   ھذا المعدل كثيراً على المعدل 2.8%يبلغ معدل نمو الس ) يتفوق 

كان البالغ (% . )1(%)  0.6) وللدول المتقدمة (% 2ية () بمعدل نمو للدول النام1.6العالمي لنمو الس

بكة)، فيما كانت ناحية 6.7%احتلت ناحية الحيدرية المرتبة االولى بالنمو إذ بلغت ( االقل بالنمو  الش

بة ( . وينعكس ذلك على )2(%) .713 –%2.4%) وتراوحت باقي الوحدات االدارية بين ( 1.77بنس

  منطقة الدراسة.وجود التالؤم المناخي الحيوي للسكان في 

 ً   تركيب السكان: -ثالثا

كانية ألي مجتمع التركيب النوعي: -1 ات الس ة التركيب النوعي ذات اھمية بالغة في الدراس تعد دراس

م المجتمع المدروس الى ذكور واناث، ومن مالحظة جدول ( ته إذ يقس ح ان ھنالك 3تتم دراس ) يتض

ئيلة في عدد الذكور على عدد االناث، إذ بة  756121بلغ عدد الذكور ( زيادة ض مة) وبنس نس

  ). 2019%) في عام ( 49.93نسمة) وبنسبة بلغت ( 754217بلغ عدد االناث ( في حين%) 50.07(

                                                            
 

(1)-منصور الراوي، سكان الوطن العربي، دراسة تحليلية في المشكالت الديموغرافية، ج1، بيت الحكمة ط1، بغداد، 

.173، ص2002  
لطيف ھاشم كزار، مستقبل الحجم السكاني لمحافظة النجف دراسة في االسقاطات السكانية، مجلة كلية التربية، - )2(

  .294، ص2008واسط العدد الثاني عشر، 

1987 1997 2007 2019

السكان 590078 775042 1081203 1510338

y = 306694x + 222430
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  2019) أعداد السكان في محافظة النجف االشرف حسب الجنس والعمر عام 3جدول (

اء محافظة النجف، بيانات غير  اء، مديرية احص در باالعتماد على: وزارة التخطيط، الجھاز المركزي لإلحص المص

  .2020منشورة، 

  التركيب العمري:-2

نسمة)  633,797بلغت فئة صغار السن نسبة عالية كما ھو الحال في البلدان النامية، اذ بلغت (

بة بلغت ( كان وبنس كان المحافظة وكان جنس الذكور اكثر من 42%من مجموع الس ) من اجمالي س

مة) فيما بلغ عدد االناث ( 323,598جنس االناث إذ بلغ عدد الذكور ( مة) ، اما فئة 310,199نس  نس

بة بلغت ( 832,949العمل فقد كانت الفئة االكثر عددا إذ كان مجموعھا الكلي ( مة) وبنس %)  55نس

مة) مقابل ذلك كان عدد  419,933وفي ھذه الفئة يزداد جنس االناث على الذكور إذ بلغ عددھن ( نس

بب الظروف االمنية ا 413,016الذكور ( مة)، وھذا االمر يعود الى قلة عدد الذكور بس لتي مربھا نس

فضالً عن التحاق  والقتل على الھويةوالتي يكون فيھا الذكور أكثر عرضة من االناث كالتفجيرات البلد 

، اما الفئة االخيرة وھي فئة كبار والھجرة الى خارج البلد الرجال في صفوف الجيش واالجھزة االمنية،

ان في ط عمر االنس ئيلة جدا النخفاض متوس تھا ض ن فقد كانت حص ة إذ بلغت  الس منطقة الدراس

لت الى ( 43592( بة وص مة) وبنس ة االناث اكثر من الذكور إذ بلغت 3نس %) فقط وكانت حص

  نسمة). 19507نسمة) فيما بلغ عدد الذكور ( 24085(

  :ھرم السكان-رابعا

ة وفي  كان المنطقة المدروس يلي للفئات العمرية وللجنس لس كان التوزيع التفص يمثل ھرم الس

ن (منطقة  غار الس ة تمثل فئة ص كان من قاعدة عريض ة يتكون ھرم الس نة) وھذه الفئة  4 -0الدراس س

كان ( بتھا من مجموع الس كان إذ كانت نس ة الذكور فيھا 15.43%أكبر فئة في ھرم الس ) وكانت حص

بتھا ( بة االناث (50.9%أكبر من االناث اذ بلغت نس نة)  5-9)، تليھا الفئة (49.1%) فيما كانت نس س

  النسبة المئوية  المجموع  االناث  الذكور  / سنة الفئات العمرية

14-0 323598 310199 633797 %42 

64-15 413016 419933 832949 %55 

 3% 43592 24085 19507 فأكثر-65

 100% 1510338 754217 756121 المجموع
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بتھا ( بة الذكور % 14.14وكانت نس ا إذ كانت نس ھدت زيادة في اعداد الذكور على االناث ايض ) وش

  ).48.77%) وكانت نسبة االناث (% 51.33(

بتھا (75-79اقل فئة ( نة) بلغت نس بة 39.42%) مثل الذكور (0.42%س ) منھا وبلغت نس

%)  39.6%) بلغت نسبة الذكور منھا ( 0.67سنة فأكثر) بنسبة ( 80%) تلتھا فئة ( 60.58االناث (

  ).34)، يتضح ذلك من المخطط (60.4%ونسبة االناث (

ط (  ط خ ام (34م رف ع ف االش ج ن ة ال ظ اف ح ي م ان ف ك رم الس  ). 2019) ھ

  

رف،  اء محافظة النجف االش اء، مديرية احص در باالعتماد على: وزارة التخطيط، الجھاز المركزي لإلحص المص

  .2020، بيانات غير منشورة ،2019عام تقديرات السكان ل
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  المبحث الثاني                                    

  خصائص حاالت العنف والتوتر لسكان محافظة النجف االشرف           

  توطئة:

سلوكياته كنوع من االستجابات    يؤثر المناخ في الجوانب النفسية لإلنسان وھذا االمر يتمثل في 

النفسية لذلك التأثير فقد يسلك سلوكاً غير سوي أو يميل الى العنف المفرط، وتحديد ذلك التأثير أصعب 

كان كل منطقة ع ذلك الى الحالة المزاجية لس يولوجي إذ يخض وآلية التكيف مع  من تحديد التأثير الفس

يكيو)، الذي  ار الى العالقة بين التغيرات المناخية والجرائم ھو (مونتس ائد فيھا، وأول من أش المناخ الس

  .)1(أشار الى ان سجية النفس وأھواء القلب تختلفان للغاية حسب اختالف االقاليم 

ان االجتماعية وعالقات  رفات االنس ات ان الطقس يؤثر في تص ه باآلخرين، فقد أثبتت الدراس

رقة واالحتيال فيما يؤدي  اعد في ھدوء االعصاب، ومعه تزداد جرائم الس أظھرت ان الطقس البارد يس

الطقس الحار الى زيادة إفراز انزيم (االدرينالين) الذي يزيد من التوتر ما يؤدي الى ازدياد جرائم القتل 

الفصل الحار، كما يؤثر ارتفاع درجات والعنف في الفصل الحار، وان نصف حاالت الطالق تحدث في 

  ). 2الحرارة على بيئة العمل وكمية االنتاج، وبشكل عام يؤثر على حيوية االنسان ونشاطاته (

لوك العنف وما ينتج عنه من جرائم، وتباين حاالت الجرائم  ة س يتم في ھذا المبحث دراس س

  وتكرارھا حسب التباين المناخي في منطقة الدراسة.

  ائم القتل:جر-اوالً 

ير جدول (   ح في أعداد جرائم القتل في محافظة النجف ) 4يش لي واض ھري وفص الى تباين ش

االشرف، وعموماً يظھر ان ھذه الجرائم تتزايد غالباً في االشھر الحارة، فقد ُسجل في شھر تموز اعلى 

جريمة) في حين تقل تلك الجرائم في االشھر الباردة إذ ُسجل في شھر كانون الثاني  15معدل للجرائم (

ئم) قتل فقط أي ان جرائم القتل تزداد بنسبة ضعف ونصف في االشھر الحارة عنھا في االشھر جرا 6(

كل كبير بارتفاع درجات الحرارة إذ تزداد  لوك العنف يتأثر بش الباردة ما يدل على ان الجنوح لس

  بارتفاعھا وتقل بانخفاضھا. 

                                                            

  .407، ص2017، المملكة المتحدة، C A Cئع، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة ھنداوي مونتسيكيو، روح الشرا- )1(
  .721مثنى فاضل علي، مصدر سابق، ص - )2(
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  .)2016-2019للمدة (االشرف في محافظة النجف الشھرية والفصلية القتل  أعداد جرائم )4جدول (     

  المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 6 7 4 6 7  انون الثانيك

 10 7 13 9 11 شباط

 8 6 9 10 8 اذار

 8 6 5 10 9 نيسان

 9 10 8 9 9 ايار

 13 18 11 10 11 حزيران

 15 14 22 9 14 تموز

 11 13 9 10 10 اب

 8 6 10 7 8 ايلول

 14 18 14 14 12  شرين االولت

 10 13 6 11 11 شرين الثانيت

 11 24 8 5 5 انون االولك

 24 28 25 20 23 الشتاء

 16 12 14 20 17 الربيع

 55 61 60 45 52 الصيف

 25 31 20 25 23 الخريف

 123 142 119 110 115 المجموع

اء                                    عبة االحص رف، ش رطة محافظة النجف االش در باالعتماد على: وزارة الداخلية، قيادة ش المص

   . 2020الجنائي، بيانات غير منشورة،                   ا  

كل ملحوظ35يتضح من المخطط (   كما يتضح من   ) تزايد جرائم القتل في فصل الصيف بش

ة -) 2019إذ بلغ مجموعھا في عام () 4جدول ( جريمة)  142( -العام االكثر عنفاً خالل مدة الدراس

%) من مجموع جرائم القتل خالل تلك  42جريمة) أي ما نسبته ( 61وارتكب منھا في فصل الصيف (

ل الربيع ھو االقل إذ بلغ ما ارتكب منھا ( نة، فيما كان فص بت 12الس ) %11ه ( جريمة) فقط أي ما نس

ام ( اً إذ بلغت (2019ان ع ل واالكثر عنف ام  142) االكثر في عدد جرائم القت ان ع ا ك ة) ، فيم جريم

ح ان جرائم القتل تتجه نحو 110االقل بجرائم القتل بنحو ( 2016 ر خطير إذ يتض جريمة) وذلك مؤش

  تزايد اعدادھا بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية.
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  ).2016-2019لمعدالت الفصلية لتكرار جرائم القتل في محافظة النجف االشرف للمدة () ا35مخطط (

  ).4المصدر باالعتماد على جدول (

  

 ً   جرائم االيذاء العمد: -ثانيا

شھر اب بمعدل ( جريمة) خالل  355تزداد جرائم االيذاء العمد في االشھر الحارة إذ بلغت في 

ھر كانون  ة، فيما كان ش ح من  194الثاني االقل بمعدل (مدة الدراس ھا كما يتض جريمة) في المدة نفس

بب ذلك 5جدول ( ھر الحارة وس لوكيات العنيفة خالل االش دة الجنوح الى الس ير الى ش ) االمر الذي يش

  زيادة التوتر والتحول للسلوك العدواني بسبب االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

) إذ كان معدل 36الحار كما يتضح من المخطط البياني (فصلياً تزداد جرائم العنف في الفصل 

) أي ما يقارب ثلث جرائم 30%جريمة) وبنسبة بلغت ( 1693جرائم االيذاء العمد في فصل الصيف (

 522االيذاء العمد تحدث في الفصل الحار فيما كان فصل الربيع ھو االقل بجرائم االيذاء العمد بمعدل (

سبة بلغت (% سكان منطقة ) م9جريمة) وبن سلوكيات  ما يعني االثر البالغ الزدياد درجات الحرارة في 

  الدراسة في الفصل الحار وميلھم للعنف وما العتدال الجو من أثر ايجابي اذ شھدت اقل حاالتھا ربيعاً.
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  .)2016-2019للمدة ( االشرف) أعداد جرائم االيذاء العمد الشھرية والفصلية في محافظة النجف 5جدول (     

اء الجنائي، بيانات         عبة االحص رطة محافظة النجف، ش در باالعتماد على: وزارة الداخلية، قيادة ش         غالمص

  . 2020غير منشورة، 

) االقل 2016) جريمة، فيما كان عام (4004االكثر بتلك الجرائم بواقع ( 2019سنوياً يعد عام 

اعد العنف ما يدعو 3117بواقع ( اعدة لجرائم االيذاء العمد تنبئ بتص ) جريمة وھذه الوتيرة المتص

  الجھات المختصة الى اتخاذ تدابير معينة للحد من تزايد العنف األخذة بالتزايد. 

  ).2016-2019) المعدالت الفصلية لتكرار جرائم االيذاء العمد في محافظة النجف االشرف للمدة (36مخطط (        

  
  ).5المصدر باالعتماد على: جدول (

0
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الشتاء الربيع الصيف الخريف
1سلسلة 645 522 1693 627

  المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 194 248 136 223 169  انون الثانيك

 199 249 113 216 216 شباط

 250 330 150 289 231 اذار

 272 318 156 389 225 نيسان

 315 363 321 288 288 ايار

 328 380 360 297 274 حزيران

 250 378 386 370 267 تموز

 355 378 336 372 334 اب

 245 383 387 316 295 ايلول

 346 367 396 305 316  شرين االولت

 281 344 261 259 259 شرين الثانيت

 253 266 258 243 243 انون االولك

 645 763 507 682 628 الشتاء

 522 648 306 678 456 الربيع

 1693 1882 1790 1643 1458 الصيف

 627 711 657 564 575 الخريف

 5579 4004 3260 3567 3117 المجموع
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 ً   جرائم السرقات كافة:  -ثالثا

ير بيانات جدول (   لي كبير في اعداد وتكرار ھذه الجرائم 6تش ھري وفص ) الى وجود تباين ش

شھر ايلول بمعدل (وبشكل عام فان سيما  جريمة)، في حين  125ه يالحظ تزايدھا في االشھر الحارة ال 

ھر كانون الثاني بمعدل ( يما في ش ھر الباردة ال س ير  68تقل في االش جريمة) وھذا االمر خالف ما تش

  اليه الدراسات من ان جرائم السرقة تزداد في االشھر الباردة.

رقات كاف لياً تزداد جرائم الس يف وبمعدل بلغ (فص ل الص جريمة) خالل مدة  543ة في فص

بته ( ة أي ما نس رقة في العام، فيما كان فصل الربيع ھو 45%الدراس ) أي ما يقارب نصف جرائم الس

  ) يوضح ذلك.37) والمخطط (14%جريمة) وبنسبة بلغت ( 175االقل بجرائم السرقة بمعدل بلغ (

  )2016-2019( للمدة االشرف النجف محافظة في والفصلية الشھرية السرقات جرائم أعداد) 6جدول (

  المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 68 126 28 76 43  انون الثانيك

 85 149 36 63 91 شباط

 90 127 54 99 80 اذار

 85 137 45 87 72 نيسان

 98 118 102 86 86 ايار

 102 128 108 75 96 حزيران

 110 131 125 91 93 تموز

 108 144 95 92 100 اب

 125 130 155 113 101 ايلول

 121 123 147 107 105  شرين االولت

 114 129 101 112 112 شرين الثانيت

 113 128 126 98 98 انون االولك

 266 403 190 237 232 الشتاء

 175 264 112 186 152 الربيع

 543 651 585 457 467 الصيف

 235 252 248 219 217 الخريف

 1219 3140 2257 2198 2145 المجموع

عبة االحصاء الجنائي، بيانات غير                  المصدر باالعتماد على: وزارة الداخلية، قيادة شرطة محافظة النجف، ش

  .             2020منشورة 

) جريمة سنوياً، 3896جريمة) وبمعدل نحو ( 9740بلغ مجموع السرقات خالل مدة الدراسة (

رقة بواقع (2016وقد كان عام ( ) االكثر 2019جريمة)، فيما كان عام ( 2145) االقل بجرائم الس

  جريمة)، ما يؤشر الى ازدياد جرائم السرقة بوتيرة متصاعدة.3140تسجيالً لھذه الجريمة بنحو (
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  ).2016-2019السرقة كافة في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لتكرار جرائم 37مخطط (   

  ).6المصدر باالعتماد على: جدول (

 ً   جرائم االغتصاب واللواط:-رابعا

) تباينا ًشھرياً وفصلياً في اعداد جرائم االغتصاب واللواط في محافظة النجف 7يوضح جدول (
ھر الحارة ح ان ھذه الجرائم تتزايد في االش كل عام يتض ھر ايلول ( وبش  8إذ جاء معدل الجرائم في ش

  جرائم).  3جرائم)، في حين تقل تلك الجرائم في االشھر الباردة إذ كان المعدل في شھر تشرين الثاني (

لياً يتضح من المخطط (  ) تزايد أعداد جرائم االغتصاب واللواط في فصل الصيف بمعدل بلغ 38فص
جريمة) فصلياً أي تنخفض  12الخرى متساوية بمعدل (جريمة)، في حين كانت معدالت الفصول ا29(

  ألقل من النصف في باقي فصول السنة االخرى.

  .)2016-2019للمدة ( االشرفأعداد جرائم االغتصاب واللواط الشھرية والفصلية في محافظة النجف ) 7جدول (   

 المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 4 3 3 7 3  انون الثانيك

 4 5 2 3 6  شباط

 6 2 2 10 8 اذار

 7 10 9 5 3 نيسان

 5 4 8 4 4 ايار

 5 2 5 9 4 حزيران

 7 9 7 7 4 تموز

 5 4 5 7 3  اب

 8 7 7 9 8 ايلول

 8 6 9 8 7  شرين االولت

 3 6 1 3 3 شرين الثانيت

 4 3 5 4 4 انون االولك

 12 11 10 14 13 الشتاء

 12 12 11 15 11 الربيع

 29 26 32 36 23 الصيف

 12 12 10 17 10 الخريف

 64 61 63 76 57 السنوي

  .2020المصدر باالعتماد على: وزارة الداخلية، قيادة شرطة محافظة النجف االشرف، شعبة االحصاء الجنائي، بيانات غير منشورة،                      

0

100

200

300

400

500

600

الشتاء الربيع الصيف الخريف
المعدالت 266 175 543 235



53             االشرف  الفصل الثالث.......................... المؤشرات البايوديموغرافية لسكان محافظة النجف    
 

 

ة إذ    اب واللواط خالل مدة الدراس ت جرائم االغتص نوياً انخفض كان عدد الجرائم في عام س

جريمة) وقد كانت اقل السنوات  61) لتصل الى (2019جريمة) وانخفضت عام ( 76) االكثر (2017(

اد االخالقي التي تقوم وھذا االن ) جريمة57) بنحو (2016( خفاض يعود زيادة الوعي وحمالت االرش

  .بھا المؤسسات الدينية واالجتماعية

  ).2016-2019لتكرار جرائم االغتصاب واللواط في محافظة النجف االشرف للمدة ( ) المعدالت الفصلية38مخطط (

  

  ).7المصدر باالعتماد على: جدول (

 ً   جرائم تعاطي وتجارة المخدرات:-خامسا

ير البيانات في جدول (   لي في اعداد جرائم تعاطي وتجارة 8تش ھري وفص ) الى وجود تباين ش

لي لكون االدمان المخدرات ولكن ھذا التباين ال  ھري والفص يأخذ نمطاً يتالءم مع التغير الحراري الش

كل عام فانه نالحظ  نة، وبش تمر طيلة ايام الس غير مقيد بزمان معين وال بظروف مناخية خاصة بل يس

رين الثاني ( ھر تش يما ش ھر الباردة الس ھر كانون االول ( 51تزايدھا في االش  46جريمة) ويليه ش

ھر كانون الثاني لتصل الى (جريمة) ونجدھا تق ھر الحارة ال  22ل في ش جريمة) في حين تقل في االش

ھر تموز ( يما في ش ھر آب ( 18س ھر ايلول والذي  21جريمة) ويليه ش جريمة) ونجد انھا تزداد في ش

  جريمة). 43يعد ضمن اشھر الصيف الحارة في محافظة النجف االشرف لتصل (
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وتجارة المخدرات الشھرية والفصلية في محافظة النجف االشرف للمدة ) أعداد جرائم تعاطي 8جدول (

)2019-2016.(  

  المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 22 33 23 20 10  انون الثانيك

 28 47 21 31 13 شباط

 37 66 25 40 16 اذار

 42 75 46 35 13 نيسان

 33 65 30 20 16 ارآي

 31 51 20 31 23 حزيران

 18 23 15 26 22 تموز

 21 38 9 26 17 بآ

 43 54 55 40 21 ايلول

 44 66 45 44 22  شرين االولت

 51 94 45 33 33 شرين الثانيت

 46 77 59 23 23 انون االولك

 95 157 103 74 46 الشتاء

 79 141 71 75 29 الربيع

 175 273 184 143 99 الصيف

 96 160 90 77 55 الخريف

 445 731 448 369 229 المجموع

اء                      ة االحص عب ة النجف، ش افظ ة مح رط ة ش ديري ة، م داخلي اد على: وزارة ال االعتم در ب المص

  .  2020الجنائي، بيانات غير منشورة،               ا 

ل 39يتبين من المخطط ( يف والبالغ ) زيادة جرائم التعاطي واإلتجار بالمخدرات في فص الص

ل الخريف إذ بلغت فيه (175معدلھا ( ل الربيع ھو االقل 96) جريمة يليه فص ) جريمة، فيما كان فص

  ) جريمة.79بتلك الجرائم بمعدل (

) 2016جريمة) في عام ( 229تزداد ھذه الجرائم سنوياً بشكل متصاعد ينذر بخطر كبير فمن (

اعفت اعد2017جريمة) عام ( 329الى ( ل الى (2018اد الجرائم عام ()، ثم تض جريمة)  448) لتص

نة فقد بلغت عام ( اعفت خالل س اعفت خالل عامين ومن ثم تض ، جريمة) 731) نحو (2019فقد تض

           .بسبب ضعف مؤسسات الدولة وغياب القانون
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  ).2016-2019االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لتكرار جرائم تجارة وتعاطي المخدرات في محافظة النجف 39مخطط (

  

  ).7المصدر باالعتماد على: جدول (

 ً   جرائم اخرى متفرقة: -سادسا

) 9يندرج ضمن الجرائم االخرى المتفرقة (جرائم المشاجرة والتعنيف وغيرھا) ويشير جدول (  

لي لھذا النوع من الجرائم وفي اعداد تكرارھا وعموماً فأنھا تتزايد في ا ھري وفص ھر الى تباين ش الش

ھر حزيران بمعدل ( يما ش ھر آب بمعدل ( 776الحارة الس جريمة) في حين اقل  738جريمة) ويليه ش

جريمة)، ما يدل  560جريمة) ويليه شھر شباط بمعدل ( 488معدل لھا في شھر كانون الثاني بمعدل (

أكبر بسبب تأثير على ان الفصل الحار يشھد اعداد جرائم أكثر والميل للعنف والسلوك الشاذ يكون فيه 

ة. يتضح  لوكياته في منطقة الدراس لباً على س ان ما ينعكس س ية لإلنس درجات الحرارة في الحالة النفس

يف بمعدل (40من مخطط ( ل الص لي إذ تزداد الجرائم في فص بة  3521) التباين الفص جريمة) وبنس

بب زيادة50.6(% يفاً بس ل ص ف ھذه الجرائم المتفرقة تحص التوتر والميل للعنف  ) أي أكثر من نص

ل  ة في حين يكون فص كان منطقة الدراس ياً في س يولوجياً ونفس الزدياد درجات الحرارة التي تؤثر فس

  ) العتدال المناخ.17%جريمة) وبنسبة بلغت ( 1184الربيع ھو األقل بمعدل (
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  .)2016-2019للمدة ( االشرف أعداد الجرائم المتفرقة الشھرية والفصلية في محافظة النجف) 9جدول (     

 المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 488 689 337 654 273  انون الثانيك

 560 687 289 728 534 شباط

 568 656 321 798 495 اذار

 616 736 336 858 534 نيسان

 612 715 601 565 565 ايار

 776 798 672 721 913 حزيران

 703 871 787 713 440 تموز

 738 783 652 801 717 اب

 631 659 711 607 546 ايلول

 654 659 721 671 563  شرين االولت

 603 644 557 605 605 شرين الثانيت

 673 643 678 696 696 انون االولك

 1751 2019 1304 2078 1602 الشتاء

 1184 1392 657 1656 1029 الربيع

 3521 4074 3423 3407 3181 الصيف

 1256 1303 1278 1276 1168 الخريف

 6950 7897 5984 7721 6185 المجموع

  .2020المصدر باالعتماد على: وزارة الداخلية، مديرية شرطة محافظة النجف، شعبة االحصاء الجنائي، بيانات غير منشورة،             

) االقل 2018جريمة)، فيما كان عام ( 7897) بواقع (2019بلغت ھذه الجرائم ذروتھا عام (   

  جريمة).  5984خالل مدة الدراسة بنحو (

  ).2016-2019) المعدالت الفصلية لتكرار الجرائم المتفرقة في محافظة النجف االشرف للمدة (40مخطط (

  
    ).9المصدر: باالعتماد على جدول (
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 ً   الحوادث المرورية:-سابعا

ح من جدول (   رين الثاني كما يتض ھر تش ) إذ بلغ معدل 10تزداد الحوادث المرورية في ش

حادث)، في حين سجلت  106) حادثة مرورية ويليه شھر تشرين االول بمعدل بلغ (107الحوادث فيه (

  حادث). 72بمعدل ( حادث) ويليه شھر شباط 71أقل الحوادث في شھر كانون الثاني بمعدل بلغ (

) االكثر في عدد الحوادث المرورية 2019شھدت الحوادث المرورية تزايداً سنوياً إذ كان عام (

  .حادث) 1184إذ بلغت (

ح من المخطط ( يف كما يتض ل الص جلت اعلى 41تزداد الحوادث المرورية في فص ) إذ س

تاء بمعدل ( 474معدل ( ل الش ل الربيع بأقل معدل إذ حادث) في حين ج 229حادث) ويليه فص اء فص

    حادث). 213حادث) يليه فصل الخريف ( 87سجل (

  ).2016-2019للمدة ( االشرف) أعداد الحوادث المرورية الشھرية والفصلية في محافظة النجف 10جدول (    

 المعدل 2019 2018 2017 2016 الفصول/االشھر

 71 82 72 69 60  انون الثانيك

 72 77 56 68 88 شباط

 84 96 87 70 81 اذار

 79 99 68 73 74 نيسان

 97 120 102 82 82 ايار

 87 91 100 86 70 حزيران

 100 109 104 82 106 تموز

 90 102 79 95 84 اب

 101 84 91 118 110 ايلول

 106 113 110 114 88  شرين االولت

 107 88 90 124 124 شرين الثانيت

 86 87 82 87 87 انون االولك

 229 246 210 224 235 الشتاء

 162 195 155 143 155 الربيع

 474 506 476 463 452 الصيف

 213 201 200 238 212 الخريف

 1078 1184 1041 1067 1054 المجموع

  . 2020المصدر باالعتماد على: وزارة الداخلية، مديرية شرطة محافظة النجف، شعبة االحصاء الجنائي، بيانات غير منشورة       
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  ).2016-2019) المعدالت الفصلية لتكرار الحوادث المرورية في محافظة النجف االشرف للمدة (41مخطط (

  

  ).10المصدر: باالعتماد على جدول (
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  المبحث الثالث

  الخصائص المرضية المرتبطة بسلوك السكان في محافظة النجف االشرف

  توطئة:

ان وأجھزته في    م االنس يب مختلف أجزاء جس تعرض في ھذا المبحث األمراض التي تص نس

الً عن عوامل اخرى كاالنتقال الخارجي، وقد تم  ائص المناخ فض ة التي ارتبطت بخص منطقة الدراس

دة (التعرض الى  رف للم افظة النجف األش ً في مح ا ك 2013-2019االمراض األكثر توطن ال ) وھن

ية، وامراض  رطان ھا األورام الس ھا من ھا لم يتم التعرض ل بارز في ناخ دور  قد ال يكون للم امراض 

ابة بھا وقد تم اختيار أكثر  وھات الخلقية التي يكون لعامل الوراثة الدور االبرز لإلص نان، والتش االس

حة العالمية لألمراض االم نيف منظمة الص م، إذ تم االعتماد على تص يب اجھزة الجس راض التي تص

)W H O ومن أبرزھا: )1() حسب المراجعة العاشرة، التي تقسم االمراض حسب أجھزة الجسم  

  أمراض الجھاز التنفسي: -اوالً 

راً بالبيئة التي يعيش فيھ   االً مباش ان اتص ي لإلنس ل الجھاز التنفس ا ويعد من أكثر أجھزة يتص

الجسم عرضة لألمراض ويكون سريع التأثر بتقلبات الطقس التي تحدث، ومعظم االمراض التي تصيبه 

ي  دة خطرھا على المجتمعات، ويمثل الجھاز التنفس تكون انتقالية من خالل التنفس مما يؤدي الى ش

ؤول عن عملية التبادل الغازي للجس م مع المحيط الخارجي إذ يقوم أھمية كبيرة كونه الجھاز المس

م كما يأخذ  اله الى باقي اجزاء الجس جين الى الجھاز الوعائي الذي يتولى مھمة ايص يل االوكس بتوص

اھمته في الحفاظ  افة الى مس م، باإلض م وطرده الى خارج الجس يد الكاربون من انحاء الجس ثاني اوكس

ان وتع م االنس طة بيولوجيا، على التوازن بين الحامض والقاعدة في جس زيز أيض بعض المواد النش

ته، ويحافظ على التوازن الحراري  قة عن طريق ترطيب الھواء وتدفئ ية الرقي ويحمي المجاري الھوائ

  للجسم.

ي التھاب البلعوم الحاد والتھاب اللوزتين الحاد  مل تلك االمراض التي تصيب الجھاز التنفس تش
ي العلوي واالنفلونزا وذات الرئة  والتھاب الحنجرة والرغامي الحاد وعدوى حادة اخرى بالجھاز التنفس

تھاب اللوزتين والتھاب القصبات والقصيبات والشعب الرئوية الحاد والتھاب الجيوب االنفية ومرض ال

                                                            
، 1عبد الرحمن داود ميا، التصنيف الدولي االحصائي لألمراض والمشاكل الصحية ذات العالقة المراجعة العاشرة، ج- )1(

  .15ص، 2003لمياء للطباعة والتنضيد، بغداد، 
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بات المزمن والربو  بات والتھاب القص والغدانيات المزمن وخراج حول اللوزة (البلعوم) والتھاب القص
 وتوسع القصبات الھوائية.

ي في المناطق التي  ر امراض الجھاز التنفس يف  يكبروتنتش فيھا المدى الحراري بين الص

دياد الرطوبة النسبية وكذلك المناطق التي تنتشر والشتاء والليل والنھار، وانخفاض درجات الحرارة واز

فيھا الظواھر الغبارية، والمناطق التي توجد فيھا انشطة صناعية معينة مثل صناعة االسمنت، وكل تلك 

ي ھي  ابات بأمراض الجھاز التنفس ة، ما ادى الى ان تكون االص العوامل متوفرة في منطقة الدراس

كان م لدى س ة، ويبين جدول ( االعلى بين أجھزة الجس ابات في الجھاز 11منطقة الدراس ) عدد االص

ة إذ كان عام ( رف خالل مدة الدراس ي في محافظة النجف االش ابات  2017التنفس ) االعلى بعدد اإلص

ي ( ابة) الن أعداد المھجرين من المناطق التي احتلتھا (داعش)  433066بأمراض الجھاز التنفس اص

االشرف وألنھم سكنوا في مناطق غير مالئمة للسكن بشكل جيد، ويتضح  كان كبيراً في محافظة النجف

ذلك من الفارق الشاسع في الحاالت المرضية خالل مدة التھجير إذ يزداد عدد الحاالت المرضية بشكل 

من جديد بعد عودة المھجرين الى ديارھم، الكثافة النخفاض نظر خالل اعوام التھجير ثم يعود الفت لل

ابات فقد كان في عام (أما اقل اال ابات خالل مدة  123649) بواقع ( 2018ص ابة)، ومعدل االص اص

ة كان ( ابات بأمراض  237339الدراس ھر كانون الثاني اعلى عدد في االص نوياً، يمثل ش ابة) س اص

م) إذ وصل معدل ° 12الجھاز التنفسي الذي يتأثر كثيراً بانخفاض درجات الحرارة والتي كان معدلھا (

اصابة)  15412بمعدل االصابات شھر تموز بنحو ( االشھراصابة) فيما كان اقل  25421صابات (اال

  ).11م) كما يتضح من الجدول (°36.4إذ يبلغ معدل درجات الحرارة (

  ).2013-2019) اعداد االصابات بأمراض الجھاز التنفسي في محافظة النجف االشرف للمدة (11جدول (

حة،  در باالعتماد على: وزارة الص اء، بيانات غير المص عبة االحص م التخطيط، ش رف، قس حة محافظة النجف االش دائرة ص
  .2020منشورة، 

  

  

 المجموع  1ك  2ت  1ت  ايلول  اب  تموز  حزيران  ايار  نيسان  اذار  شباط   2كسنوات/اشھر

2013 22412 20978 19976 17946 16211 16377 13588 12566 18977 17921 19705 20203 216860 

2014 23846 21364 20755 18200 17977 13978 14210 13402 19572 19254 20447 21966 224971 

2015 25978 24011 22654 20443 19303 18406 14987 14631 20596 17466 21355 22405 242235 

2016 28095 26028 24549 22253 12078 22253 16854 22470 22501 16277 22371 23084 258813 

2017 49401 39582 40054 41279 33463 13190 27582 26133 26091 43742 37609 54940 433066 

2018 13174 9079 8763 10237 9551 7657 10892 8575 9938 9332 10063 16388 123649 

2019 15040 13388 13439 13807 12202 11739 12731 10106 12652 12652 18059 15966 161781 

 237339 24993 21373 19521 18618 15412 15835 14800 17255 20595 21456 22061 25421 المعدل
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ير المخطط ( نوي لھذه االمراض والتي بلغت ذروتھا عام (42يش ) 2017) الى اتجاه نحو التناقص الس
  ).2018) بعد ان شھدت انخفاضاً عام (2019وعادت لالرتفاع في عام (

  ).2013-2019العام لإلصابات المرضية في الجھاز التنفسي في محافظة النجف االشرف للمدة (االتجاه ) 42مخطط (

  
  ).11المصدر باالعتماد على: جدول (

  

ح من مخطط (           ل االكثر  )43يتض ي والفص ابات بأمراض الجھاز التنفس تباين معدالت االص

تاء بنحو  ل الش بب  24635(بمعدلھا ھو فص ابة) بس كل اص انخفاض درجات الحرارة والذي يؤثر بش

ان ببة  مباشر في صحة الجھاز التنفسي لدى االنس ار الفيروسات والبكتريا المس ألنه فصل مالئم النتش

ي ھد فصل الصيف اقل معدالت االصابة بواقع (في حين ، ألمراض الجھاز التنفس اصابة)  16568ش

الن  ل وكان الفص ية فكان الربيع رغم طول مدة ھذا الفص االنتقاليان متقاربين بمعدل الحاالت المرض

  اصابة). 20449اصابة) وفصل الخريف بنحو ( 21025بنحو (

  ).2013-2019في محافظة النجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لإلصابات المرضية في الجھاز التنفسي 43مخطط (

 

  ).11المصدر: باالعتماد على جدول (

y = ‐6020.9x + 1E+07
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ح من جدول (ت           ي جميع الفئات العمرية كما يتض يب امراض الجھاز التنفس ) وان الفئة 12ص

سبب  27441) بنحو (2019سنة) أكثر عدداً في االصابات عام ( 20-44العمرية ( اصابة) وقد يكون 

ة ذلك كونھا فئة العمل إذ تتعرض لألحوال الجوية بشكل مباشر، فيما كانت الفئة االقل بالحاالت المرضي

  اصابة) لكون ھذه الفئة االقل تعرضاً للجو. 12635ھي (اقل من سنة) بنحو (

ح من جدول ( ي في محافظة النجف 12يتض ابات بأمراض الجھاز التنفس ) تباين أعداد االص

) بسبب الكثافة 2019اصابة) عام ( 78234االشرف وقد سجل قضاء النجف أكثر االصابات بواقع (

كانية ولكون معظم امرا ي تنتقل بالعدوى ھذا من جھة ومن جھة اخرى كون الس ض الجھاز التنفس

اً في الجھاز  بب أمراض حراء النجف لذا يتعرض للظواھر الغبارية التي تس اء يطل على ص القض

اصابة) لكون  3038التنفسي، أما أقل االقضية في أمراض الجھاز التنفسي فھو قضاء المشخاب بنحو (

اء اراضي زر احة القض كانية في معظم مس اعية لذا تكون االجواء أكثر نقاًء فضالً عن قلة الكثافة الس

  ھذا القضاء.

ابات في جنس الذكور أكثر إذ بلغت    ين ولكن االص ي كال الجنس يب امراض الجھاز التنفس تص

بة مئوية بلغت ( 84184( ابة) وبنس ر 51.8%اص كل مباش بب ظروف العمل والتعرض بش ) بس

سبة مئوية بلغت  78085ت الحاالت المرضية لدى االناث بنحو (للظروف الجوية، فيما كان اصابة) وبن

%)48.1.(  

ب الوحدات 12جدول ( رف حس ي في محافظة النجف االش ابات بأمراض الجھاز التنفس ) أعداد االص
  ).2019االدارية والعمر والجنس عام (

  المجموع  المشخابقضاء   قضاء المناذرة  قضاء الكوفة  قضاء النجف الوحدات االدارية

  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  الفئات العمرية /سنة  الكلي

 12635 0 0 458 447 1960 2448 3763 3559  اقل من سنة

1-4 6688 5765 5941 4481 1710 1526 5 79 26195 

5-9 6152 5562 3863 3018 1871 1855 202 240 22763 

10-14  6066 5525 2259 1860 1888 1952 321 358 20229 

15-19 4470 4532 2133 2470 2006 1863 379 309 18162 

20-44 4701 5437 6363 6470 1966 1857 348 299 27441 

45-64 5105 4226 3725 3410 1916 1873 248 148 20651 

 14193 32 70 1718 1722 1925 2043 3114 3569 65اكثر من 

  1465 1573 13102 13526 25594 28775 37924 40310 المجموع

162269 

 

 3038 26628 54369 78234  المجموع الكلي

  .2020المصدر باالعتماد على: وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف االشرف، قسم التخطيط، شعبة االحصاء، بيانات غير منشورة، 
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 ً   أمراض الجھاز الھضمي:-ثانيا

ر فباختالف    ر وغير مباش كل مباش ان بالتغيرات في الطقس بش مي لإلنس يتأثر الجھاز الھض

اك  ھال وحرقة في المعدة وإمس طرابات في المعدة واالمعاء من غثيان وإس درجات الحرارة تحدث اض

خصوصاً في نھاية فصل الصيف وبداية الخريف، وقد يكون التأثير غير مباشر من خالل تأثير المناخ 

مم  بما مى بالتس مم لألطعمة تس ان من أطعمة متأثرة بالتغير المناخي فقد تحدث حاالت تس يتناوله االنس

المناخي لألطعمة، ويعود السبب في اختالف مناعة االنسان وقابليته للمرض باختالف المواسم ودرجات 

  المزعجة.  الحرارة وما لم يكن الشخص حذراً لتلك التقلبات فسيعاني من االعراض واالضطرابات

ة مجموعة امراض منھا: قرحة المعدة واالثني  كان منطقة الدراس مي لس يب الجھاز الھض تص

ري والتھاب المرارة وامراض الزائدة الدودية وفتق مغبني أربى  ري والتھاب المعدة واالثني عش عش

وي وتليف وانسداد االمعاء الشللي وتحصي صفراوھو نتوء محتويات جوف البطن ضمن القناة االربية 

فة  دغي الفكي وحاالت التھابية وخناق لودفيغ والتھاب الش ل الص طرابات المفص مع الكبد واض وتش

  ومرض كولون والتھاب القولون التقرحي.

ح الجدول (   رف 13يوض مي في محافظة النجف االش ابات في امراض الجھاز الھض ) االص
ة) وقد يكون سبب ذلك بداية وصول اصاب 173623) بنحو (2014خالل مدة الدراسة إذ وصلت عام (

كل عام وصحة الجھاز  مالية الى محافظة النجف ما أثر على صحتھم بش المھجرين من المحافظات الش
الھضمي لديھم بشكل خاص بسبب عدم تالؤمھم مع الظروف المناخية لمنطقة الدراسة، أما اقل عام في 

ابات فكان ( ھر 32936) بنحو (2017االص ابة)، و جاء ش ابات  اص كانون االول بأكبر أعداد االص
بسبب تأثير االنخفاض الشديد لدرجات الحرارة مما اصابة)  10275بأمراض الجھاز الھضمي بمعدل (

طرابات االمعاء  ابة بالمغص المعوي واض رين االول االقل يؤدي لزيادة االص ھر تش في حين كان ش
  اصابة) خالل مدة الدراسة. 7250بمعدل االصابات بنحو (

  )2013-2019) أعداد االصابات بأمراض الجھاز الھضمي في محافظة النجف االشرف للمدة (13جدول (

المصدر باالعتماد على: وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف االشرف، قسم التخطيط، شعبة االحصاء، بيانات  

  .2020غير منشورة، 

  المجموع  1ك  2ت  1ت  ايلول  اب  تموز  حزيران  ايار  نيسان  اذار  شباط  2ك سنوات

2013 8032 9878 9592 7933 8317 9936 7793 9879 10983 6736 9241 12030 110350 

2014 14031 17405 14484 15115 16084 15328 10968 12606 14949 11686 12531 18436 173623 

2015 12485 12977 11243 14213 10227 10241 9764 10243 12948 10247 10877 13257 138722 

2016 14302 15110 13776 13289 12743 11245 12347 13478 12475 12130 11020 12824 154739 

2017 2560 2558 2264 3292 3323 1823 2823 3441 2199 2825 2197 3631 32936 

2018 2797 2600 2531 2807 2881 2647 3057 2864 3109 2500 2604 3556 33953 

2019 2686 3474 3585 3335 3440 3683 4323 2935 3542 2725 4431 4602 42761 

 111165 10275 8340 7250 9370 9362 8928 8438 8471 10192 10183 10616 9740 المعدل
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بب زيادة  رف بس ابين في محافظة النجف االش مي نحو تناقص اعداد المص تتجه امراض الجھاز الھض

حي، ما يؤدي الى تناقص حاالت  ابة والمخطط (الوعي الص ح اتجاه التناقص وان بلغ 44االص ) يوض

  .اصابة) 173623) ذروته بنحو (2014عدد االصابات في عام (

  ).2013-2019) االتجاه العام لإلصابات المرضية في الجھاز الھضمي في محافظة النجف االشرف للمدة (44مخطط (

  

  ).13المصدر باالعتماد على: جدول (  

ح المخطط (   ل الربيع ( )45يوض لية جاء في فص ابات الفص  10076ان أكثر معدل لإلص

اصابة) الن ظروفه المناخية من درجة حرارة ورطوبة نسبية تالئم انتشار الفيروسات والبكتريا المسببة 

اصابة) إذ  7997ألمراض الجھاز الھضمي فيما كان فصل الخريف ھو االقل بمعدل االصابات بنحو (

باب التعفير الحيوي التي يظھر يعد ارتفاع درجات الح بية أحد اس يفاً وانخفاض الرطوبة النس رارة ص

  .أثرھا في فصل الخريف

  ).2013-2019) المعدالت الفصلية لإلصابات المرضية في الجھاز الھضمي في محافظة النجف االشرف للمدة (45مخطط (

  

  ).13المصدر باالعتماد على: جدول (

y = ‐20997x + 4E+07
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) وكانت الفئة 14ميع الفئات العمرية كما يتضح من جدول (تصيب امراض الجھاز الھضمي ج  

اصابة) لقلة المناعة في ھذه  3469سنة) أكثر الفئات في أعداد الحاالت المرضية بنحو ( 1-4العمرية (

ية بواقع ( 64الفئة أما الفئة (أكثر من  جلت اقل الفئات من حيث الحاالت المرض نة) فقد س  988س

ساً بالفئات االخرى وتزداد االصابات في جنس الذكور على االناث اصابة) الن ھذه الفئة قل يلة العدد قيا

اصابة)  8840() بنحو 2019في الجھاز الھضمي بقليل إذ كانت الحاالت المرضية لجنس الذكور عام (

%) وقد  49.6اصابة) وبنسبة ( 8711%) فيما كانت لحاالت المرضية ضمن االناث ( 50.4وبنسبة (

اء ا جل قض مي بنحو (س ية في الجھاز الھض بب  7540لنجف أكبر عدد للحاالت المرض ابة) بس اص

الكثافة السكانية في القضاء والن بعض امراض الجھاز الھضمي تنتشر بالعدوى وكان قضاء المشخاب 

ية بواقع ( ة بالحميات  1220االقل في الحاالت المرض فيات الخاص تش افة الى ان المس ابة) باإلض اص

ية الى مدينة واالمراض ال معدية موجودة في النجف لذا تكون إحالة بعض الحاالت من النواحي واالقض

  النجف لتوفر تلك المؤسسات الصحية االمر الذي يزيد من تسجيل الحاالت في قضاء النجف.

ب الجنس والعمر والوحدات االدارية في 14جدول ( مي حس ابات بأمراض الجھاز الھض ) أعداد االص
  ).2019االشرف عام (محافظة النجف 

الوحدات 

 االدارية

    قضاء المشخاب  قضاء المناذرة  قضاء الكوفة  قضاء النجف

  المجموع

الفئات العمرية 

 سنة/

  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور

 1873 0 0 134 138 168 226 622 585  اقل من

1-4 1118 914 442 380 280 266 19 50 3469 

5-9 726 567 210 201 339 444 65 120 2672 

10-14 485 373 133 117 465 462 153 143 2331 

15-19 276 292 58 90 439 475 126 130 1886 

20-44 356 721 214 200 462 453 135 111 2652 

45-64 236 187 125 120 . 422 439 100 51 1258 

 988 4 13 392 387 51 59 34 48 65اكثر  

 المجموع

 الكلي     

3830 3710 1467 1327 2510 3065 611 609  

17129 

 

7540 2794 5575 1220 

صحة محافظة النجف االشرف، قسم التخطيط،  المصدر باالعتماد على: المصدر باالعتماد على: وزارة الصحة، دائرة 

  .2020شعبة االحصاء، بيانات غير منشورة، 
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  االمراض الجلدية: -ثالثا

م ويتراوح معدل وزنه بين (   غل  3-4يعد الجلد الطبقة المرنة التي تغطي الجس كغم)، ويش

  .)1() لذا فھو أكبر أعضاء الجسم مساحة ²م 1.7مساحة تصل في المتوسط الى (

ة حماية   ان، وتعد وظيفته الرئيس د الخارجي لإلنس و الجس اء الذي يكس يعرف الجلد بأنه الغش

م بالكامل عن طريق ما ول الرطوبة الخارجية  الجس ائص فيزيائية فھو يمنع وص يتميز به من خص

توياتھا الطبيعية عن طريق افراز  م الداخلية عند مس م كما يحافظ على درجة حرارة الجس لداخل الجس

ة فأنه  م لدرجات حرارة منخفض العرق عند التعرض الرتفاع درجات الحرارة، وحين يتعرض الجس

سطح الجسم يضيق االوعية الدموية الموج ودة فيه ما يؤدي الى قلة جريان الدم في االوعية الدموية في 

وائل  ان، ويمنع نفاذ الس م االنس ؤول عن الموازنة الحرارية في جس وبذلك يقل فقدان الحرارة فھو المس

جية الموجودة في  عة فوق البنفس رار االش م من أض م، كما انه يحمي الجس الموجودة الى خارج الجس

عاع الش ي عن طريق افراز مادة الميالنين، ويحول دون دخول المواد الكيمياوية والبكتريا الى االش مس

  )2( أجزاء الجسم الداخلية.

ان فھو من    م االنس كل الجزء الخارجي من جس يتعرض الجلد للعديد من االمراض ولكونه يش

اض الجلدية خالل مدة ) االصابات باألمر14أكثر اعضاء الجسم تأثراً بتغيرات الطقس، ويبين جدول (

سجل عام ( سة،  اصابة) فيما كان عام  118432سنوي باإلصابات إذ بلغ ( مجموع) أعلى 2016الدرا

  اصابة) 6132اصابة)، والمعدل لإلصابات سنوياً نحو ( 42657) االقل بمجموع االصابات (2017(

ھور بمعدل (   جيالً بين الش ابات تس ھر ايلول أكثر االص ابة) واعلى عدد  7337يعد ش اص

سنة  شھر اب من  اصابة) بسبب ارتفاع درجات الحرارة إذ  12300بنحو ( 2016باإلصابات كان في 

مس ولوجود  عة الش رة من جراء التعرض ألش س في طبقة البش ر على الجلد والتحس كل مباش تؤثر بش

رف لذا عدد كبير من ا مال العراق والتي تكون أبرد من محافظة النجف االش لمھجرين من مناطق ش

تعرضوا إلصابات كثيرة في االمراض الجلدية لعدم مالءمتھم مع مناخ المنطقة في حين ان اقل االشھر 

ھر كانون االول بمعدل ( ابات ھو ش ابات كان  4937في معدل االص ھر بعدد االص ابة) واقل االش اص

اصابة)، وأغلب االمراض الجلدية التي تكثر في منطقة  3219) إذ بلغ (2013ن االول عام (شھر كانو

                                                            
  .5، ص1998، بيروت، 1سھيل دياب، جلدك حصن جسمك، دار العلم للماليين، ط- )1(

(2)-  https://mawdoo3.com.  
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الدراسة ھي التھاب الجلد واالكزيما وداء الصدفية وخراج ودمل (التھاب الجلد والنسيج الخلوي) التھاب 

  الغدد اللمفاوية الحاد وعدوى اخرى بالجلد والنسيج تحت الجلد.

  ). 2013-2019) أعداد االصابات باألمراض الجلدية في محافظة النجف االشرف للمدة (15جدول (

حة  حة، دائرة ص در باالعتماد على: وزارة الص اء، بيانات غير المص عبة االحص م التخطيط، ش رف، قس محافظة النجف االش

  .2020منشورة، 

ة اال  نوات الثالث االخيرة من عمر الدراس اً في الس ابات باألمراض الجلدية تناقص ھدت اعداد االص ش

  ).46) من جديد، كما يتضح من المخطط (2019انھا عادت لتتزايد عام (

  ).2013-2019صابات باألمراض الجلدية في محافظة النجف االشرف للمدة () االتجاه العام لإل46مخطط (   

  

  ).15المصدر باالعتماد على: جدول (

طوع    عاع والس بب زيادة االش تزداد معدالت االصابة باألمراض الجلدية في فصل الصيف بس

ن تحسس الجلد الشمسي وما يعقبھا من زيادة في معدالت درجات الحرارة في منطقة الدراسة ما يزيد م

يف  ل الص جل فص ة، وقد س كان في منطقة الدراس وظھور االمراض ويؤثر في المالءمة الحيوية للس

ابات بنحو ( ابات بواقع  6809اعلى معدل لإلص ل الخريف ھو االقل بعدد االص ابة) فيما كان فص اص

y = ‐3923.9x + 8E+06
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  المجموع  1ك  2ت  1ت  ايلول  اب  تموز  حزيران  ايار  نيسان  اذار  شباط  2ك سنوات

2013 5422 4315 2986 4123 7166 5919 5488 5259 7190 5120 4891 3219 61098 

2014 6942 7572 4029 5710 8414 6132 7895 8257 9471 6498 5763 4118 80801 

2015 7981 8242 6937 6914 9571 9148 8179 10321 10151 6977 7495 6159 98075 

2016 9249 10578 9023 9703 10439 11639 8793 12300 12015 7221 9449 8023 118432 

2017 4420 4462 3715 4460 3680 2193 4103 3344 2567 3265 2797 3651 42657 

2018 4104 3795 4255 5191 4486 3841 4924 3913 4677 3678 3928 4793 51585 

2019 4654 4606 5645 5983 5108 5617 6104 4714 5288 4210 5894 4602 62425 

 73581 4937 5745 5281 7337 6872 6498 6355 6981 6012 5227 6224 6110 المعدل
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تاء 5513( بب اعتدال الجو، إذ يكون النخفاض درجات الحرارة في فصل الش اً تأثير  اصابة) بس ايض

  ) يبين ذلك.47سلبي في صحة الجلد والمخطط (

  ).2013-2019) المعدالت الفصلية لإلصابات باألمراض الجلدية في محافظة النجف االشرف للمدة (47مخطط (

  

  ).15المصدر باالعتماد على: جدول (

يب األمراض الجلدية كل الفئات العمرية ولكن الفئة العمرية (   نة) ھ 20-44تص ي الفئة س

جلت عام ( ابة) كونھا فئة انتقال الى مرحلة  18778) نحو (2019االعلى بالحاالت المرضية إذ س اص

بب  يولوجية تؤدي الى ظھور االمراض الجلدية بس احب تلك المرحلة من تغيرات فس باب وما يص الش

ر م كل مباش الً عن ان ھذه الفئة فئة العمل التي تتعامل مع الواقع بش ة االفرازات فض ن خالل ممارس

نةاالعمال وكانت الفئة العمرية ( جلة بنحو (اقل من س ية المس  2611) اقل الفئات في الحاالت المرض

  اصابة).

 2019اصابة) عام  33856يتأثر جنس االناث أكثر من الذكور باألمراض الجلدية فقد سجلت (  

بة بلغت ( ابات باألمراض الجلدية فبعض االمراض الجلدية كاألكزيما  54وبنس %) من مجموع االص

احي يل في االعمال البيتية التي تقع على عاتق االناث ومس احيق الغس تخدام مس بابھا اس ق يكون أبرز اس

ية لجنس الذكور قد بلغت ( بة ( 28861التجميل، فيما كانت الحاالت المرض ابة) وبنس %) من  46اص

  مجموع الحاالت المرضية. 

ح من جدول (   جل 16يتض ة مكانياً فقد س ) تباين توزيع االمراض الجلدية في منطقة الدراس

ابات إذ بلغ عام  اء النجف اعلى عدد لإلص ابة) ف 29512نحو ( 2019قض اء اص جل قض يما لم يس

المشخاب أي اصابة وھذا ال يعني خلو ھذه المنطقة من االصابات بل ان االصابات في المنطقة ادرجت 
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ام لمعالجة االمراض الجلدية  حية للوحدات االدارية االخرى لعدم وجود اقس ات الص س من المؤس ض

  ضمن المؤسسات الصحية للقضاء. 

جلدية في محافظة النجف االشرف حسب الوحدات االدارية ) أعداد االصابات باألمراض ال16جدول (
  ).2019والعمر والجنس عام (

  المجموع  قضاء المشخاب  قضاء المناذرة  قضاء الكوفة  قضاء النجف الوحدات االدارية

  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  الفئات العمرية /سنة

 2611 0 0 373 394 558 459 417 410  اقل من سنة

 6328 0 0 774 802 1305 1225 1195 1027 سنة 1-4

 6965 0 0 862 944 1280 1207 1418 1254 سنة 5-9

 7656 0 0 889 921 1319 1268 1671 1588 سنة 10-14

 8874 0 0 770 853 1787 1128 2350 1986 سنة 15-19

 18778 0 0 711 762 4877 2340 5535 4553 سنة 20-44

 8429 0 0 639 691 1642 1010 2175 2272 سنة 45-64

 3076 0 0 522 592 121 180 666 995 65اكثر من 

 62717 0 0 5540 5959 12889 8817 15427 14085 المجموع

 0 11499 21706 29512 المجموع الكلي 

م  التخطيط، شعبة االحصاء، بيانات المصدر باالعتماد على: وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف االشرف، قس

  .2020غير منشورة، 

 ً   االمراض العصبية والنفسية: -رابعا

تؤثر التباينات الفصلية للمناخ في مزاج االنسان إذ كل فصل يوافق مزاجاً معيناً ويخالف مزاجاً 

ل الربيع تھيج  عف من القوة. ففص فيه آخر، اال إذا عرض خروج عن االعتدال جداً فيخالف بما يض

حاب  بب تھيج فيه ماليخوليا* اص يلھا، لذلك الس االمراض المزمنة ألنه يجري االخالط الراكدة ويس

واالرتباط وثيق بين االمراض النفسية والجھاز العصبي، إذ كل االمراض  1الماليخوليا من كثرة اخالطه

ية التي تتمثل بالعديد من  بي، ويوجد الكثير من االمراض النفس ية لھا عالقة قوية بالجھاز العص النفس

افة الى  ورات غير طبيعية، باإلض كال وتأتي كمزيج من افكار غير طبيعية او غير واقعية مع تص االش

طرابات عواطف مش طرابات العقلية مرض االكتئاب واض مل االض وھة في التعامل مع االخرين وتش

شزيزوفرينيا والتاخرات العقلية باإلضافة  المزاج واالضطراب ثنائي القطب وانواع الذھان المختلفة وال

  .2الى الخرف والتوحد كلھا ذات منشأ عقلي مرتبطة بالجھاز العصبي

                                                            

 ماليخوليا: كلمة يونانية تعني مرض نفسي يتميز بحزن شديد وھبوط في المعنويات قدر ترافق برغبة لالنتحار.-*
  .174ص.2002، دمشق، 1علي حسن موسى، المناخ الحيوي، نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، ط - 1

2-https://sotor.com.  
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يب  قيقة ومن أبرز االمراض التي تص رع والش ة: الص بي في منطقة الدراس الجھاز العص

اب. أما  اب المحيطية والتھابات االعص داع االخرى واالمراض والتھابات االعص ومتالزمات الص

وي  مل ذھان عض ي غير محدد يش وي او اعراض طراب عقلي عض ية فھي: اض االمراض النفس

بات اكتئابيه واضطراب المزاج واضطرابات فصامية توھميه واضطراب وجداني ذو قطبين واضطرا

لوكية اخرى  طرابات عقلية وس ابية المتعلقة باإلجھاد وتخلف عقلي واض طرابات عص (الوجدان) واض

  .1تبدأ في مرحلة المراھقة

ية في محافظة 17يبين جدول (   بي واالمراض النفس ية في الجھاز العص ) عدد الحاالت المرض

ة، وقد بلغ رف خالل مدة الدراس ية عام (النجف االش  28660) بنحو (2016ت اعلى الحاالت المرض

ابة) واقلھا عام ( نوية بنحو ( 15423) بواقع (2018اص ابات الس ابة). ومعدل االص  24445اص

اصابة) فيما كان شھر شباط االقل  2938اصابة). ويتصدر شھر اذار عدد الحاالت المرضية بمعدل (

  اصابة). 1640بنحو (

  ).2013-2019بات باألمراض العصبية والنفسية في محافظة النجف االشرف للمدة () أعداد االصا17جدول (  

م التخطيط، شعبة االحصاء، بيانات المصدر باالعتماد على: وزارة الصحة، دائرة صحة  محافظة النجف االشرف، قس

  .2020غير منشورة، 

ناقص، إذ بلغت اعلى حد عام  ية نحو الت بي واالمراض النفس تتجه امراض الجھاز العص

ح من المخطط 2019) ثم عادت الى االرتفاع من جديد عام (2016( كل الفت للنظر كما يتض ) بش

ح انخفاض كبير 48( اً عام () حيث يتض وص ابة خص ) ولكن ھنالك زيادة من 2018في اعداد االص

   ).2019جديد ظھرت في اعداد االصابات عام (

                                                            
، 3لندا ل دافيدوف، مدخل علم النفس ترجمة سيد الطواب ومحمد عمر ونجيب خزام، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ط - 1

  .91، ص1992القاھرة، 

 المجموع  1ك  2ت  1ت  ايلول  اب  تموز  حزيران   ايار   نيسان  اذار  شباط  2كالسنوات

2013 1213 1840 2480223925592834 122020462560 2064 2241 3390 26686 

2014 1144 1633 2561261426311825 184524962736 2099 2406 3109 27099 

2015 1902 1522 2317277325961921 196728172910 2130 2570 2811 28236 

2016 2185 1417 2431288827191329 225230643299 2310 2608 2158 28660 

2017 2379 2157 1661159816751053 14641340958 1273 950 1330 17838 

2018 1429 1351 160215171383952 1268999 1194 1102 1205 1421 15423 

2019 1332 1563 7515153017191996 238322262523 1798 2069 516 27170 

 24445 2105 2007 1825 177121412311 2938216621831701 1640 1655 المعدل
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  ).2013-2019) االتجاه العام لإلصابات باألمراض العصبية والنفسية في محافظة النجف االشرف للمدة (48مخطط (

  
  ).17المصدر باالعتماد على: جدول (

  

ية في فصل الربيع    كما يتضح من تتزايد الحاالت المرضية للجھاز العصبي واالمراض النفس

ھده من تغير مناخي ) 49مخطط ( يكولوجية  –لما يش ان بتغيرات س يب االنس ي في االجواء يص طقس

ية فيه نحو ( اً لذلك التغير لذا بلغت الحاالت المرض تاء  2552تمثل انعكاس ابة) فيما كان فصل الش اص

ية بمعدل بلغ (ھ تقرار في حالة الجو  1800و االقل في عدد الحاالت المرض ابة) لما فيه من اس اص

تنعكس على االنسان وتحسن من حالته المزاجية ال سيما مع انخفاض درجات الحرارة وبعض الظواھر 

  المناخية. 

  ).2013-2019لنجف االشرف للمدة () المعدالت الفصلية لإلصابة باألمراض العصبية والنفسية في محافظة ا49مخطط (

  
  ).17المصدر باالعتماد على: جدول (

y = ‐1153.5x + 2E+06
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ية اما مكانياً فان    بي واالمراض النفس يتباين التوزيع الزماني والمكاني ألمراض الجھاز العص

ة بنحو ( در الوحدات اإلدارية في منطقة الدراس اء النجف يتص )، فيما 2019حالة) عام ( 14048قض

ابات اء الكوفة بواقع ( كانت اقل االص حالة) لما تحتويه من مناطق ترفيھية ومناطق  135في قض

زراعية وظواھر تبعث السرور كتفرعات نھر الفرات وكونھا ذات مناخ معتدل نسبياً ما يقلل من التوتر 

ابات بواقع ( اء المناذرة ثانياً بعدد االص ية، فيما حل قض اء  5442واالمراض النفس حالة) وحل قض

  حالة). 271ثالثاً بواقع (المشخاب 

ية، أكثر فئة في عدد    تتعرض جميع الفئات العمرية ألمراض الجھاز العصبي واالمراض النفس

ابات ( نة) وبفارق كبير عن الفئات العمرية االخرى بواقع ( 20-44االص ابة)، ألن ھذه  10464س اص

واجبات تثقل كاھلھم باإلضافة الى الفئة تتحمل مسؤولية العمل وإدارة شؤون االسرة وما يرتبط بھا من 

احب ذلك من ازمات  ج وما يص ان في ھذه الفئة يكون االنتقال من مرحلة المراھقة الى مرحلة النض

ية فيما كانت الفئة التي بعدھا بنحو ( طرابات نفس بية اض -45حالة) وھي الفئة التي تليھا ( 3880عص

ابًة كانت الفئة (اقل من س 64 نة) واقل الفئات إص ابة) ألن ھذه الفئة ال تتعرض  108نة) بنحو (س اص

بي االخرى كونھا فئة بعيدة عن التوترات  ية فتعاني فقط من امراض الجھاز العص لألمراض النفس

  النفسية واالنفعاالت العاطفية.

ير الجدول (   ابات بھذه االمراض ھي لإلناث بنحو (18كما يش  12678) الى ان أكثر االص

بة بلغت  ابة) وبنس ابة في جنس الذكور الذي بلغ  64(اص بياً عن حاالت االص %) وبفارق كبير نس

بة بلغت ( 7218( يولوجي  36اصابة) وبنس باب منھا فس %) أي ان ثلثي االصابات لجنس االناث ألس

ية  وابق نفس اً اللواتي لديھن س وص اب بمرض اكتئاب ما بعد الوالدة وخص اء تص وظيفي فبعض النس

عة ايام والالتي يعانين من اال كتئاب والقلق وبالرغم من ان ھذه الحالة تزول في فترة تتراوح من بض

بوعين اال ان المرأة تبقى تعاني من االنفعال المفرط والدخول في حاالت من االكتئاب وقد تلعب  الى اس

شديد ساء اللواتي يعانين من تقلبات  ة الھرمونات دوراً مھماً في ظھور االضطراب ثنائي القطب لدى الن

احبه الحماس للنجاح واالجتھاد واالكتئاب الذي ترافقه اعراض اليأس  في المزاج كالھوس الذي يص

وسيطرة االفكار االنتحارية، فضالً عن مرض الوسواس القھري الذي يجبر المرأة على التصرف غير 

  .)1(المنطقي

  

                                                            

  .55، ص2009، القاھرة، 1محمد حسن غانم، المراءة واضطراباتھا النفسية والعقلية، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط-)(1
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ب الجنس والعمر18جدول ( ية حس بية والنفس ابات باألمراض العص والوحدات االدارية  ) أعداد االص
  ). 2019في محافظة النجف االشرف عام (

  المجموع  قضاء المشخاب  قضاء المناذرة  قضاء الكوفة  قضاء النجف الوحدات االدارية

  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  الفئات العمرية /سنة

 108 0 0 0 0 0 0 61 47  اقل من سنة

 225 0 0 0 0 4 11 115 95 سنة 1-4

 314 0 0 0 0 3 8 134 169 سنة 5-9

 284 0 0 0 0 4 7 112 161 سنة 10-14

 2121 46 0 698 781 0 0 349 247 سنة 15-19

 10464 46 47 631 649 49 32 7347 1663 سنة 20-44

 3880 61 56 703 689 3 11 1083 1274 سنة 45-64

 2500 0 15 674 617 0 3 555 636 65اكثر من 

  153 118 2706 2736 63 72 9756 4292 المجموع

 271 5442 135 14048 المجموع الكلي 19896

المصدر باالعتماد على: وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف االشرف، قسم التخطيط، شعبة االحصاء، بيانات 

  .2020غير منشورة، 

 



 

 

 

 الفصل الرابع

التأثيرات البايومناخية في 
سكان محافظة النجف 

 االشرف



       الفصل الرابع ......................... التأثيرات البايومناخية في سكان محافظة النجف االشرف            75   
  

  المبحث االول

  طرائق تحديد المناخ الحيوي

  توطئة:

سان  فيھا وقد انقسمت المدار س الجغرافية في تحديد تلك العالقة، بعضھم بالبيئة ويؤثر يتأثر االن

اً تاماً للظروف  رية انعكاس اطات البش ان والنش ندر ھمبولت) االنس ذھب الى الحتم البيئي إذ عّد (ألكس

ادية  كان وانماطھم االقتص ير اخالقيات وطبائع الس تطرد ھمبولت الى ابعد من ذلك بتفس الطبيعية واس

ة كتعبير مباشر عن تأثير البيئة وخصائص الوسط الجغرافي في مجمل النشاط البشري، وكان واالجتماعي

يرى ان جميع الظواھر التي تحدث تربطھا وحدة عضوية أطلق عليھا (وحدة الوجود) وان االرض وحدة 

ة الجغرافية، فيم ،)1(عضوية متكاملة  ان مركز اھتمام الدراس ا يرى في حين يرى (كارل ريتر) ان االنس

(الفريد ھتنر) ضرورة تقسيم العالم الى اقاليم صغيرة والنظر في كيفية تأثير المكان في تكوين الشخصية 

  االنسانية وھؤالء رواد المدرسة الحتمية. 

ا الى اقاليم   م فرنس ھا (فيدال دي البالش) إذ قس س ة االمكانية التي اس ا المدرس ظھرت في فرنس

سماھا (االقاليم المتمايزة) كل منھا له طابعه الخاص نتيجة التفاعل بين االنسان وخصائص البيئة الطبيعية 

  )2(التي يعيش فيھا.

ھا المناخية ا  ائص ة بخص كانھا البد من تحديد وللوقوف على تأثير منطقة الدراس لحيوية في س

  االقاليم الحيوية الموجودة فيھا اعتماداً على المعايير التي وضعت للكشف عن تلك االقاليم. 

  دليل الحرارة الفعالة: -اوالً 

تمثل درجة الحرارة الفعالة االحساس الفعلي بالحرارة التي يشعر بھا جسم االنسان، وليس درجة   

وقد يؤدي االنزعاج  ،المحرار، وتكون معھا الرطوبة النسبية مرتفعة والرياح ساكنةالحرارة التي يسجلھا 

بب ذلك توقف عملية  رية، وس اطات البش ة كثير من النش م  التعرقالى حد التوقف عن ممارس من جس

بية ان، التي تعد عملية تبريد في مثل تلك االحوال الجوية المتمثلة بدرجات الحرارة والرطوبة النس  االنس

  )3(وسرعة الرياح واالشعاع الشمسي. 

                                                            
  .17، ص1997ابراھيم احمد سعيد، اسس الجغرافية البشرية واالقتصادية، مطبعة الروضة، دمشق، - )1(
  .37، ص1997، القاھرة، 1المصرية، ط، الجغرافي، مكتبة االنجلو، الفكر محمود ابو العال- )2(
عبد االمام نصار ديري، تحليل جغرافي لظروف الراحة المناخية في دولة االمارات العربية المتحدة، مجلة البحوث -)3(

  .151، ص2006الجغرافية، العدد السابع، 
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ف عن اوقات الراحة المناخية في    تعمالھا للكش يعد ھذا المعيار من أقدم المعايير التي تم اس

مان ھو عال عد ال نة، وي " أول من ادخال مفھوم Yaglouوياغلو ""Houghten"تن جظروف حرارية معي

رجة الحرارة والرطوبة النسبية من جھة وراحة ) وتدرس العالقة بين د1923(درجة الحرارة الفعالة عام 

ان  ان من جھة اخرى، إذ يتحدد من خالل ذلك االقاليم الحيوية التي يتأقلم معھا االنس فعله  وردوداالنس

لة تجارب لھما وجدا ان ( لس عرون بالراحة عندما  90تجاه تلك االقاليم، وبعد س خاص يش %) من االش

يق عندما تكون درجة 10فيما (م) °25.6) نحو (ETتكون قيمة ( عرون بالض خاص فقط يش %) من االش

نيفياً Gaffneyوقد طّور العالم جفني " )1(م).°22.2الحرارة ( لماً تص عه س "ھذا المعيار من خالل وض

) إذ طبقھا على استراليا في بيئة داخل المنزل ألشخاص 1973لنوع الراحة التي يشعر بھا االنسان عام (

  : )1(تيادياً في وضع الجلوس والمعادلة المستخدمة في استخراج دليل الحرارة الفعالة ھياع مالبسيلبسون 

0.4 10 ∗ 1
	
 )  

  إذ إن:                                                

ET.درجة الحرارة الفعالة =  

T م).°(= درجة حرارة الھواء  

Rh.(%) الرطوبة النسبية =  

  ).1الئل ھذا المؤشر في ملحق (وتم تحديد د

  قرينة اوليفر: –ثانياً 

تخدم عالم المناخ اوليفر  تند قرينة ) و1981" ھذه القرينة ألول مرة عام (Oliver"اس تس

بية وتأثيرھما على توزيع االقاليم الحيوية وراحة  اوليفر الى العالقة بين درجة الحرارة والرطوبة النس

  :)2(االنسان كونھما العنصرين االكثر تأثيراً وتعتمد على المعادلة اآلتية 

  

  

                                                            
  .38علي حسن موسى، المناخ الحيوي، مصدر سابق، ص- )1(
شحاته سيد طلبة، أثر المناخ على االنسان في المدينة المنورة، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، - )2(

 .27ص 2004، الجزء االول، 43العدد 
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THI = T. (0.55. 0.55 Rh) (T-58)                                                                                     

  ذ إن:إ

T) درجة الحرارة بالفھرنھايت =F.(  

Rh .(%) الرطوبة النسبية =  

  ).2تتحدد االقاليم البايومناخية حسب قرينة اوليفر، كما مبين في ملحق (

 ً   قرينة ثوم: -ثالثا

ع العالم ثوم (   ان في ظل ظروف مناخية  1959) عام Thomوض عالقة لتحديد راحة االنس

بية، ويعدھا  ري درجة الحرارة والرطوبة النس محددة في الواليات المتحدة واعتمد في عالقته على عنص

بية  القرينة االكثر دقة في تحديد االقاليم المناخية الحيوية المعتمدة على درجة الحرارة والرطوبة النس

  :)1(معادلة اآلتية وتعتمد على ال

0.55 1 14.5  

  إذ ان:

THI.قرينة ثوم =  

T ف).°(= درجة حرارة الھواء  

H .(%) الرطوبة النسبية =    

ان وفعالياته    م االنس بية في جس تخدم ھذه القرينة لتحديد تأثير درجة الحرارة والرطوبة النس تس

تخدم في  لذا فھي تس ھا عن (الحيوية وليس فعل البرودة  حارة التي تزيد حرارت م)، °14.5المناطق ال

  ) يوضح الحدود التي وضعھا ثوم لنتائج تطبيق قرينته.3وملحق (

 ً   WCET قرينة تبريد الرياح: -رابعا

) قرينة تبريد الرياح، لتوضيح اثر 1945" عام ("Passel" وباسيل Siple" سبلوضع العالمان   

ان، ففي ال م االنس مناطق الباردة يكون تأثير ھذا الدليل اوضح إذ تعمل حركة الھواء الرياح في تبريد جس

تبداله بھواء أكثر برودة مما يزيد الفرق الحراري بينھما،  م واس على ازالة الھواء الدافئ المالمس للجس

                                                            
علي حسن موسى، المناخ والسياحة مع نموذج تطبيقي على سوريا ومصر، دار االنوار للطباعة والنشر والتوزيع، - )1(

  . 67، ص1997، 1ط دمشق،
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م ثم يزيد ذلك عند ھبوب الرياح، أما في المناطق الحارة التي  فيؤدي الى زيادة الفقدان الحراري من الجس

ھا درجة الحرارة عن (تز فأن الرياح تعمل في ازاحة الھواء المالمس للجلد وإحالل ھواء °33يد في م) 

عور بالحر في الوقت الذي  بب التبخر مما يزيد الش م بس أكثر حرارة منه تفوق حرارة ما يفقد من الجس

  .)1(يكون فيه الجسم بأمس الحاجة الى التخلص من حرارته الزائدة 

بيل وباس   ول الى ھذا المعيار من خالل التجارب التي اجرياھا في الواليات تمكن س يل من الوص

اعة من  ھا خالل س اص المتحدة االمريكية من خالل قياس كمية الحرارة التي يمكن للغالف الغازي امتص

عرة/م احته متر مربع واحد وتكون النتيجة بـ (الكيلو س وف مس طح مكش اعة) وبتطبيق المعادلة /²س س

  : )2(االتية

K= (33‐Td) (10√V –V+10.5) 

  إذ إن:

Kساعة)./²= قوة تبريد الرياح (كيلو سعرة/م  

Td م).°(= درجة حرارة الھواء  

V(م/ثا) سرعة الرياح =  

  م).°(= ثابت درجة حرارة الجلد 33

يل) جدوالً لقيم تبريد الرياح كما في ملحق (   بيل) و(باس ع (س ) ومن اجل تطبيق المعادلة 3وض

يح ع جدول يبين داللة الرموز التي  اعاله وتوض ب تأثير الرياح البد من وض توزيع االقاليم الحيوية حس

  ) الذي يبين ذلك التباين.4تشير الى تباين تلك االقاليم وتوزيعھا الزماني والمكاني كما في الملحق (

 ً   :مؤشر عدم الراحة ألركاوا-خامسا

ترك لدرجة الحرارة  راً لعدم الراحة والذي يعتمد على التأثير المش اقترح العالم (اركاوا) مؤش
ر في انه يؤكد على حالة عدم الراحة  تخدام ھذا المؤش ان، وميزة اس م االنس بية في جس والرطوبة النس

  :)3(الناتجة عن التعرض الى درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وحسب المعادلة اآلتية 

  

  

                                                            
  .  224، ص2018علي صاحب طالب، وعباس زغير محيسن المرياني، المناخ الطبي، مكتبة االبداع، النجف االشرف، -)1(
  .161، ص1990عادل سعيد الراوي، قصي عبد المجيد السامرائي، المناخ التطبيقي، جامعة بغداد، مطبعة بغداد، -)2(

(3)-Pepe, John, The Summer Simmer Index, Weather wise, Volume 40, 1987, pp. (143-145).  
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DIA= 0.81 T+ [0.01*Rh (0.99 T+ 14.3)]                                                 :إذ إن  

ADI.مؤشر اركاوا =  

T م).°(= درجة حرارة الھواء  

Rh.(%) الرطوبة النسبية =  

  ).5وقد وضع (اركاوا) سلماً تصنيفياً لنتائج تطبيق مؤشره، كما في ملحق (

 ً   الحيوي:مؤشر المناخ -سادسا

نة) عن معيار دقيق لتحديد الراحة المناخية وفي عام (75بحث العلماء لمدة (   ) قدم العالم 2000س

) في لونج بيتش AMSفي االجتماع السنوي الثمانين لجمعية االرصاد الجوي االمريكية (" Pepi"(بايب) 

اد به علماء راً للراحة يسمى مؤشر الصيف الجاف وقد اش االرصاد الجوي والمناخ،  في كاليفورنيا مؤش

تركة لدرجة  بب التأثيرات المش خونة الجو بس ر األكثر موثوقية لمعرفة مدى س ويعتقد بايب انه المؤش

تخدامه كتحذير  الحرارة والرطوبة وتم العمل به في البيئة الجافة، ومن الجدير بالذكر انه من الممكن اس

مس، والن منط ربة الش تنا من المناطق الجافة مناخياً فمن من مخاطر االنھاك الحراري وض قة دراس

ل الحار وبيان االقاليم  ف عن مدى المالءمة الحيوية للمناخ في الفص تخدام ھذا المعيار للكش الممكن اس

  الحيوية الموجودة في منطقة الدراسة.

  :)1(والمعادلة التي وضعھا بايب 

SSI= 1.98*(T – 0.55 – 0.0055 Rh) (T – 58) – 56.83  

  ن:إذ ا

SSI.مؤشر المناخ الحيوي =  

T م).°(= درجة حرارة الھواء  

Rh.(%) الرطوبة النسبية =  

  ) ويتم تصنيف حالة الجو وفقاً لتلك المعايير.6يتم تطبيق المعادلة وحساب النتائج وفقاً لملحق (

  

  

                                                            
(1)-Elena Teodoreanu, Thermal Comfort Index, DE GRUYTER, 29, 2016, P.107.                           
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 ً    مؤشر الرطوبة الحرارية: -سابعا

ر Kyleاقترح العالم كيل " ري درجة حرارة الھواء ) 1994عام ( "ھذا المؤش اعتماداً على عنص

الرياضية  والرطوبة النسبية ليبين االقاليم المناخية الحيوية الموجودة في المنطقة المدروسة وجاء بالصيغة
)1(:  

THI= T‐(0.55‐0.0055*Rh) (T‐14) 

  إذ ان:

THI الحرارة. -= مؤشر الرطوبة  

T م).°(=درجة حرارة الھواء  

Rh) الرطوبة النسبية =.(%  

  ).7وضع كيل سلماً تصنيفياً ينظر ملحق (

 ً   مخطط سنجر:-ثامنا

نجر عام ( ؤون التنمية 1968ظھر مخطط س تثمارية لش يادس االس ة دوكس س ) حين أعدت مؤس

نجر  تثمارية فيھا، يتميز مخطط س اريع اس عودية ذلك المخطط من أجل إقامة مش لمدينة الرياض في الس

عور بالحد اال ف عن مدى الش ى لكفاءة العمل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة الحرارة بأنه يكش قص

  .)2(والرطوبة الجوية 

سنجر في مخططه المحور العمودي للرطوبة النسبية والمحور االفقي لدرجات الحرارة،    استخدم 

نجر البياني ملحق ( ى لكفاءة العمل 9ولتطبيق مخطط س م منطقتان االولى تمثل الحد االقص ) الذي يض

).                  10م ملحق (والمنطقة الثانية المتمثلة بالمستطيل الصغير تمثل الحد االقصى للراحة المثالية، واستخدا

 ً   مخطط المناخ الحيوي ألوليكاي: -تاسعا

عھا غيره من العلماء ركز على دليل الحرارة المؤثرة  بعد ان درس اوليكاي المعايير التي وض

خاص من خ اء يحتجن الى وافاد من االختالفات بين االش عورھم بالراحة، فمن المعروف ان النس الل ش

                                                            
(1) -Alina, Vladut, Thermal Comfort within Oltenia Plain, Volume 32, 2016, pp. (115-121). 

انتصار سكر خيون، أثر المناخ في راحة االنسان في محافظة واسط باستخدام المعادالت المركبة والتصانيف االصولية، - 2
  .92، ص2010رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، 
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ن االربعين يحتاج  ان الذي يتجاوز س عور بالراحة، وان االنس درجة حرارة اعلى مما يحتاجه الرجال للش

  .)1(الى درجة حرارة اعلى مما يحتاجه من ھو في سن اقل من ذلك 

ف عن مالءمة البيئة يعد مخطط اوليكاي للمناخ الحيوي من أھم المعايير التي ت تعمالھا للكش م اس

كان ر على  ،المناخية حيوياً للس كل مباش ة تؤثر بش ر مناخية رئيس إذ يعتمد ھذ المخطط على اربع عناص

  .)2(لرطوبة النسبية) و سرعة الرياحودرجة الحرارة والحياة في البيئة وھي (االشعاع الشمسي 

ير المحور ا   ير يتكون مخطط اوليكاي من محورين، يش لعمودي الى درجة الحرارة، فيما يش

ف المخطط منطقة الراحة ( بية تقع في منتص اف للمخطط comfortاالفقي الى الرطوبة النس ) وأض

متطلبات كل من السعرات الحرارية او سرعة الرياح او الرطوبة النسبية عند الرغبة في تعديل الظروف 

%)  18-78م) وقيم الرطوبة بين (° 21-27رارة (الجوية وقد حدد منطقة الراحة الحيوية بين درجة ح

%) يقتضي الشعور بالراحة انخفاض درجات الحرارة دون  50صيفاً. وعندما تتجاوز الرطوبة النسبية (

  م).° 21(

فل لخط الحد االعلى لمنطقة الراحة عند ارتفاع   ح ذلك من خالل االنحدار المتجه نحو االس يتض

تاء والتي  ل الش يرة حدود الراحة المناخية في فص افة قص بية، تقع تحت ھذه المنطقة بمس الرطوبة النس

لواقعة ضمن ) إذ تؤمن درجة الحرارة المؤثرة اAم)، واعطيت المنطقتان الرمز (° 25-20تنحصر بين (

  مجال التوازن الحراري لجسم االنسان في الظل دون الحاجة الى التعرق واالرتجاف.

ان الى متطلبات مناخية كتحرك الرياح حين تكون درجة الحرارة المؤثرة اعلى من    يحتاج االنس

رعة الھواء المطلوبة التBمجال الراحة أي في المنطقة ( كل منحنيات لس ي تقع ) تتمثل على المخطط بش

يا والمحددة بين ( م/ثا) من الھواء الجاف، أما زيادة  0.5-3.5على يمين المخطط الحيوي من الجھة العل

 5.7 – 2.2الرطوبة النسبية فتكون ممثلة على الجھة اليسرى العليا على شكل منحنيات متقطعة تقع بين (

%) في درجات 30ال تزيد عن (غم/كغم) من الھواء الجاف ويمكن اضافة رطوبة للھواء الجاف على ان 

م) من اجل الوصول الى معايير الراحة الحرارية، فضالً عن الوجود في الظل، ° 42الحرارة االقل من (

ان يقف في المنطقة ( عوره يبدأ باالنزعاج وعدم تحمل درجات الحرارة. وان Eاما اذا كان االنس ) فأن ش

ان يقف في المنطقة ( فل  ) فأنه يحتاج الىDكان االنس ي والممثلة في أس مس عاع الش كميات من االش

ي والتي تم  مس عاع الش كل منحنيات متوازية حدد كمية الحرارة الالزمة عن طريق االش المخطط على ش

                                                            
(1) ‐ Vistor Olgya. Design with Climates, Princton, University New Jersey, 1963, p64. 

عبد الرزاق خيون المحيميد، علي ضعيف تايه البدري، مؤشرات الراحة المناخية في مدينة الناصرية، مجلة آداب ذي - )2(
  .173، ص2012، 6قار، العدد 
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اس ( ابھا على اس عرة) لكل منحنى وقد حددت بين ( 12.6حس عرة) حيث  12.6-57.5كيلو س كيلو س

  ام طريقة ميكانيكية للتدفئة.م) فالبد من استخد°7تعادل ارتفاع درجة حرارة (

من اجل تطبيق مخطط اوليجاي الحياتي لتحديد االقاليم الحيوية المريحة وغير المريحة البد من 

  تصنيف االقاليم الى صنفين رئيسين وھما:

  االقاليم غير المريحة: 

  تقسم االقاليم غير المريحة الى:

  م). °42منطقة الراحة ودرجة حرارتھا أكثر من (االشھر شديدة الحرارة االشھر التي تقع اعلى  -1

  م).° 28‐42االشھر الحارة التي تكون خارج منطقة الراحة باألعلى وكانت درجة حرارتھا (-2

  م). ° 8-19االشھر الباردة وتقع أسفل منطقة الراحة وقيم الحرارة فيھا (-3

فل المنطقة الباردة وتتراوح معدالت درجة -4 فل منطقة الراحة وأس ديدة البرودة وتقع أس ھر ش االش

  م).° 0-8الحرارة فيھا بين (

ة البرودة التي تقع تحت خط االنجماد وتكون معدالت درجات الحرارة فيھا اقل من -5 ھر قارص االش

  الصفر المئوي.

  االقاليم المريحة:

ھر الراحة المثالية-1 ھر التي تقع داخل منطقة الراحة الحرارية وتكون درجة الحرارة فيھا  أش وھي االش

  .م)° 21-27بين (

أشھر الراحة النسبية المعتدلة وھي االشھر التي تقع قريباً من منطقة الراحة المثالية وتكون أسفل منھا  -2

  ).11( م). واستخدام المخطط ملحق° 19-21وتكون معدالت درجات الحرارة فيھا بين (

  :كتصنيف تيرجن -عاشراً 

سيولوجية    سان على اساس ردود االفعال الف ستعمل ھذا التصنيف لقياس العالقة بين المناخ واالن ي

بية  ي ودرجة الحرارة والرطوبة النس مس عاع الش ر ھي (االش ان إذ تم دمج اربعة عناص ية لإلنس والنفس

كل عام كيف يميل اال عور في مناطق مختلفة وقد والرياح) من خالل مخططين ُتلخص بش ان الى الش نس

يا في الواليات المتحدة وطبقه على 1966) عام (Terjungابتكره العالم تيرجنج ( ) في جامعة كاليفورن
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) اقليماً مناخياً فسيولوجياً، 20االقاليم المناخية الفسيولوجية في الواليات المتحدة االمريكية، إذ قسمھا الى (

  :)1(ولتصنيف تيرجنج ثالث مراحل ھي 

اس درجة الحرارة الفعالة دون  ان على اس تعمل تيرجنج درجة راحة االنس المرحلة االولى: اس

ية، وقد ان او 11حدد ( االعتماد على أي عالقة رياض يولوجياً تظھر درجة راحة االنس ) اقليماً فس

ستعمل رموز اللوحة الرقمية المبينة  سبية، ت انزعاجه اعتماداً على درجة الحرارة الفعالة والرطوبة الن

  ) في تحديد قرائن الراحة النھارية والليلية والمركبة من خالل: 12في ملحق (

ت -1 ط اليومي لدرجة الحرارة العظمى والمعدل قرينة الراحة النھارية: من خالل اس عمال المتوس

  اليومي للرطوبة الصغرى.

غرى والمعدل  -2 ط اليومي لدرجات الحرارة الص تعمال المتوس قرينة الراحة الليلية: من خالل اس

  اليومي للرطوبة العظمى.

سابقتين ومقارنتھما  -3 بالرمز الذي  القرينة المركبة: تظھر نتائجھا من خالل دمج نتائج الخطوتين ال

 ).12تقابله كما في الملحق (

م  اب درجة تأثير الرياح في خفض درجة حرارة الجس المرحلة الثانية: تتم في ھذه المرحلة حس

ي تكون الراحة  مس عاع الش بب االش يل) وبس بيل وباس تعمال قرينة تبريد الرياح التي وضعھا (س باس

  فتكون حاصل جمع قرينتي الليل والنھار.النھارية مختلفة عن الراحة الليلية، اما المركبة 

تخدام قرينتي الراحة اليومية الناتجة من تطبيق معادلة درجة الحرارة الفّعالة وقرينة  المرحلة الثالثة: باس

  تبريد الرياح لمعرفة المناخ الفسيولوجي في منطقة الدراسة.

  

  

  

  

  

                                                            
(1)- Terjung, WH, and Physiologic Climate of the Conterminous, United States: Bioclimatic 
Classification Based on Man, Annuals, Association of Am Geographer Vol, 56, 1966, p 178. 
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  المبحث الثاني                                            

  تحديد االقاليم البايومناخية في محافظة النجف االشرف

  توطئة:

تخدام معدالت درجات     ف عن االقاليم المناخية الحيوية (البايومناخية) العامة باس يتم الكش س

تخدام درجات الحرارة العظمى والرطوبة  يتم اس بية كما س الحرارة العامة والمعدالت العامة للرطوبة النس

غرى ل بية الص تخدام درجات الحرارة النس ة واس معرفة االقاليم البايومناخية نھاراً في منطقة الدراس

  ).2013-2019الصغرى والرطوبة النسبية العظمى لمعرفة توزيع االقاليم البايومناخية ليالً للمدة (

  نتائج تطبيق مؤشر درجة الحرارة الفعالة لمناخ محافظة النجف االشرف:-اوال

  الحرارة الفعالة العامة لمناخ محافظة النجف االشرف:نتائج تطبيق درجة -1

ب جدول    ة وبحس ظھر من تطبيق معادلة درجة الحرارة الفعالة العامة في محطات منطقة الدراس

  ) النتائج اآلتية:19(

أقليم عدم الراحة: وتمثل في أشھر فصل الشتاء في جميع محطات منطقة الدراسة (كانون الثاني وشباط -ا

  ول).وكانون اال

ھر آذار ولم يظھر في محطة -ب من ش بجة ض خاب وش ية والمش االقليم البارد: ظھر في محطات العباس

  النجف.

االقليم المريح: يوجد في محطة النجف في االشھر آذار ونيسان وتشرين االول وتشرين الثاني، ويسود -ت

  ول وتشرين الثاني.في محطات العباسية والمشخاب وشبجة في االشھر نيسان وآيار وتشرين اال

االقليم الدافئ: ظھر في شھر آيار في محطة النجف وفي شھري حزيران وايلول في محطتي المشخاب -ث

  وشبجة ولم يظھر في محطة العباسية.

ھري حزيران وايلول -ج اقليم عدم الراحة الحار: تباين ظھور االقليم الحار زمانياً ومكانياً، إذ ظھر في ش

  باسية وفي محطة المشخاب في شھري تموز واب ولم يظھر في محطة شبجة.في محطتي النجف والع

ھري (تموز واب) ولم -ح بجة في ش ية وش ديد: ظھر في محطات النجف والعباس اقليم عدم الراحة الش

  يظھر في محطة المشخاب.
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  ) نتائج تطبيق معيار درجة الحرارة الفعالة العامة في محافظة النجف االشرف.19جدول (

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار
 عدم راحة 11.45 عدم راحة 10.22 عدم راحة 11.90 عدم راحة 12.26  2ك

 عدم راحة 13.54 عدم راحة 12.10 عدم راحة 13.85 عدم راحة 14.22  شباط
 بارد 17.00 بارد 15.78 بارد 16.81 مريح 18.39  آذار
 مريح 21.00 مريح 19.09 مريح 20.94 مريح 21.58  نيسان
 مريح 24.24 مريح 24.22  مريح 24.86 دافئ 25.68  آيار

 دافئ 26.40 دافئ 26.59 عدم راحة 27.01 عدم راحة 27.74  حزيران

 29.27  تموز
عدم راحة 
 28.61  شديد

عدم راحة 
 27.78  شديد

عدم راحة 
 28.06  الحار

عدم راحة 
 شديد

 29.86  اب
عدم راحة 
 28.98  شديد

عدم راحة 
 27.92  شديد

عدم راحة 
 28.23 الحار

عدم راحة 
 شديد

 27.93  ايلول
عدم راحة 
 27.63 الحار

عدم راحة 
 دافئ 25.76  دافئ 25.73 الحار

 مريح 22.92 مريح 21.30 مريح 22.28 مريح 24.02  1ت
 مريح 18.50 مريح 15.88 مريح 18.86 مريح 17.18  2ت
 عدم راحة 12.90  عدم راحة 12.06 عدم راحة 13.56 عدم راحة 13.22  1ك

  ).1) وملحق (21( و) 10( ينمخططالالمصدر باالعتماد على: 

  نتائج تطبيق مؤشر درجة الحرارة الفعالة نھاراً في محافظة النجف االشرف:-2

ح من تطبيق معادلة درجة ة 20الحرارة الفعالة نھاراً وجدول ( اتض ) في محطات منطقة الدراس

  النتائج اآلتية:

  اقليم عدم راحة: اقتصر وجوده في شھر كانون الثاني في محطة المشخاب فقط.-ا

خاب -ب ھري كانون الثاني وكانون االول عدا محطة المش االقليم البارد: يوجد في جميع المحطات في ش

  باط وكانون االول.إذ ظھر فيھا في شھري ش

رين الثاني عدا محطة -ت ان وتش باط وآذار ونيس ھر ش االقليم المريح: ظھر في جميع المحطات في االش

  المشخاب ظھر فيھا في شھري آذار وتشرين الثاني فقط

رين االول ولم يظھر في المحطات -ث ھر تش خاب في ش ية والمش االقليم الدافئ: وجد في محطتي العباس

  االخرى.

  يم عدم الراحة الحار: ساد جميع المحطات في شھر آيار عدا محطة النجف التي لم يظھر فيھا.اقل-ج

الً عن -ح ھر (حزيران وتموز واب وايلول) فض ود جميع المحطات في االش ديد: يس اقليم عدم راحة ش

  ظھوره في محطة النجف في شھري آيار وتشرين االول وفي محطة شبجة في شھر تشرين االول.
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  ) نتائج تطبيق معيار درجة الحرارة الفعالة نھاراً في محافظة النجف االشرف.20جدول (

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار
 بارد 15.41 عدم راحة 14.74 بارد 15.63 بارد 15.72  2ك

 مريح 17.52 بارد 16.54 مريح 17.59 مريح 17.87  شباط
 مريح 21.23 مريح 19.53 مريح 20.75 مريح 21.25  آذار
 مريح 24.28 مريح 23.02 مريح 24.71 مريح 24.52  نيسان

  آيار
28.00 

عدم راحة 
 27.65  شديد

عدم راحة 
 27.42 حار

عدم راحة 
 27.58 حار

عدم راحة 
 حار

  حزيران
31.04 

عدم راحة 
 30.33شديد

عدم راحة 
 30.18  شديد

عدم راحة 
 30.08  شديد

عدم راحة 
  شديد

  تموز
32.72 

عدم راحة 
 31.82 شديد

عدم راحة 
 30.77شديد

عدم راحة 
 32.16شديد

عدم راحة 
 شديد

  اب
33.08 

عدم راحة 
 32.15  شديد

عدم راحة 
 31.25 شديد

عدم راحة 
 32.25 شديد

عدم راحة 
 شديد

  ايلول
31.79 

عدم راحة 
 30.85شديد

عدم راحة 
 30.58 شديد

عدم راحة 
 31.12 شديد

عدم راحة 
 شديد

  1ت
29.09 

عدم راحة 
 28.07 دافئ 26.02 دافئ 26.32 شديد

عدم راحة 
 شديد

 مريح 20.09 مريح 20.44 مريح 21.48 مريح 20.87  2ت
 بارد 15.60 بارد 16.09 بارد 16.25 بارد 16.15  1ك

  )1) ملحق (17( و) 8( ينمخططالالمصدر باالعتماد على:    

  نتائج تطبيق مؤشر درجة الحرارة الفعالة لمناخ محافظة النجف االشرف ليالً: -3

ة وجدول ( ) 21تبين من تطبيق معادلة درجة الحرارة الفعالة ليالً في محطات منطقة الدراس

  النتائج اآلتية:

ھر كانون الثاني-ا ود في جميع المحطات في األش رين االول  اقليم عدم الراحة: يس باط وآذار وتش وش

  وتشرين الثاني وكانون االول وشذت محطة النجف إذ لم يظھر فيھا في شھر نيسان.

  االقليم البارد: اقتصر ظھوره على محطة شبجة في شھر نيسان فقط..-ب

ياً، إذ ظھر في محطة -ت ياً ومكان ة زمان لدراس باين ظھور االقليم المريح في منطقة ا االقليم المريح: ت

ية وشبجة) في شھري آيار وتشرين  النجف في شھري نيسان وتشرين االول وظھر في محطتي (العباس

  االول في حين كان أكثر ظھوره في محطة المشخاب فقد ظھر في االشھر آيار وايلول وتشرين االول.

ية في شھر حزيران ولم -ث يظھر االقليم الدافئ: ظھر في محطة النجف في شھر آيار وفي محطة العباس

  في المحطات االخرى.
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اقليم عدم الراحة الحار: يوجد في محطة المشخاب في شھر حزيران وفي محطة شبجة في شھر ايلول -ج

  في حين لم يظھر في المحطات االخرى.

اد في -ح ديد: تباين ظھور ھذا االقليم فكان أكثر ظھوره في محطة النجف، إذ س اقليم عدم الراحة الش

واب وايلول وأقل ظھور له في محطة المشخاب في شھري (تموز وآب) وظھر  االشھر حزيران وتموز

  في محطة العباسية في االشھر تموز واب وايلول وفي محطة شبجة في االشھر حزيران وتموز وآب.

  ) نتائج تطبيق معيار درجة الحرارة الفعالة في محافظة النجف االشرف ليالً.21جدول (

 األشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار
  عدم راحة 3.93  عدم راحة 4.11  عدم راحة 6.97  عدم راحة 6.99  2ك

  عدم راحة 6.05  عدم راحة 5.54  عدم راحة 7.94  عدم راحة 8.97  شباط
  عدم راحة 11.66  عدم راحة 10.03  عدم راحة 10.72  عدم راحة 14.21  آذار
 بارد 16.55 عدم راحة 14.07 عدم راحة 13.53  ريحم 19.35  نيسان
 مريح 24.45 مريح 21.48 مريح 17.27 دافئ 26.96  آيار

  حزيران
31.88 

عدم راحة 
 30.14 عدم راحة 27.54 دافئ 25.23 شديد

عدم راحة 
 شديد

  تموز
35.41 

عدم راحة 
 31.22 شديد

عدم راحة 
 29.33 شديد

راحة عدم 
 34.01 شديد

عدم راحة 
 شديد

  آب
35.30 

عدم راحة 
 30.12 شديد

عدم راحة 
 28.79 شديد

عدم راحة 
 32.92 شديد

عدم راحة 
 شديد

  ايلول
30.92 

عدم راحة 
 28.45 شديد

عدم راحة 
 عدم راحة 27.80 مريح 24.27 شديد

 مريح 19.77 مريح 18.37 مريح 19.23 مريح 22.60  1ت
  عدم راحة 11.66  عدم راحة 11.06  عدم راحة 11.17  عدم راحة 13.52  2ت
  عدم راحة 5.46  عدم راحة 5.40  عدم راحة 8.04  عدم راحة 8.33  1ك

  ).1) وملحق (19(و) 6( ينمخططالالمصدر باالعتماد على:       

  التطبيق الفصلي لمؤشر درجة الحرارة الفعالة: -4

  الفعالة فصلياً في محطات منطقة الدراسة النتائج اآلتية:) وتطبيق معادلة درجة الحرارة 22يبين الجدول (

  اقليم عدم الراحة: يسود في جميع المحطات في فصل الشتاء.-ا

  االقليم المريح: ظھر في جميع المحطات في فصلي الربيع والخريف.-ب

  اقليم عدم الراحة الشديد: ساد في جميع المحطات في فصل الصيف.-ت
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  يق الفصلي لمعيار درجة الحرارة الفعالة في محافظة النجف االشرف.) نتائج التطب22جدول (

الفصول
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار
 عدم راحة 12.72 عدم راحة12.15 عدم راحة12.32 عدم راحة 13.22  الشتاء
 مريح 24.53 مريح21.48 مريح23.35 مريح 23.89  الربيع

 28.84  الصيف
عدم راحة 
28.67 شديد

عدم راحة 
28.31 شديد

عدم راحة 
 29.12 شديد

عدم راحة 
 شديد

 مريح 21.46 مريح19.47 مريح21.14 مريح 21.54 الخريف
  ).1وملحق ( )22و( )11( المخططينالمصدر باالعتماد على:     

 ً   نتائج تطبيق قرينة اوليفر لمناخ محافظة النجف االشرف: -ثانيا

  نتائج تطبيق قرينة اوليفر العامة لمناخ محافظة النجف االشرف:-1

  ) في محطات منطقة الدراسة النتائج اآلتية:23ظھر من تطبيق قرينة اوليفر العامة وجدول (

تاء -ا ل الش ھر فص باط وكانون االول في جميع االقليم البارد المزعج: ظھر في أش كانون الثاني وش

  محطات منطقة الدراسة بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبية.

االقليم المريح: تباين ظھور ھذا االقليم إذ ظھر في محطات النجف والمشخاب وشبجة في شھري آذار -ب

  فقط. وتشرين الثاني، في حين ظھر في محطة العباسية في شھر آذار

رين االول، وظھر في محطة -ت ان وتش ھري نيس بية: ظھر في جميع المحطات في ش أقليم الراحة النس

  العباسية في شھر تشرين الثاني وفي محطة شبجة في شھر ايلول.

ھر (آيار -ث ود ھذا االقليم في جميع المحطات في االش وحزيران وتموز واب االقليم الحار المزعج: يس

بب ارتفايلولو ھر ) بس بجة الذي يعد فيھا ش بية عدا محطة ش اع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النس

  ايلول ضمن االقليم المريح نسبياً بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية الباردة نسبياً.

  ولم يظھر كلُّ من االقليم البارد واالقليم الحار واالقليم الدافئ في جميع محطات الدراسة.-ج
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  ) نتائج تطبيق قرينة اوليفر العامة لمناخ محافظة النجف االشرف.23جدول (

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة

 بارد 52 بارد 52 بارد 54.8 بارد 54.5  2ك

 بارد 58 بارد 55.5 بارد 58.2 بارد 58.6  شباط

 مريح 64 مريح 61.8 مريح 63.6 مريح 65  آذار

 راحة نسبية 69.4 راحة نسبية 67.4 راحة نسبية 70.8 راحة نسبية 71  نيسان

 حار مزعج 76.1 حار مزعج 76 حار مزعج 76.9 حار مزعج 77  آيار

 حار مزعج 78.8 حار مزعج 80.4 حار مزعج 80 حار مزعج 81  حزيران

 حار مزعج 79.5 حار مزعج 79.9 حار مزعج 83.5 حار مزعج 83  تموز

 حار مزعج 78 حار مزعج 80 حار مزعج 83.9 حار مزعج 83.2  آب

 راحة نسبية 74 حار مزعج 77 حار مزعج 82.3 حار مزعج 79  ايلول

 راحة نسبية 68.6 راحة نسبية 69.5 راحة نسبية 73.5 راحة نسبية 73.5  1ت

 مريح 60.6 مريح 61.4 راحة نسبية 66.3 مريح 63.2  2ت

  بارد 53.9 بارد 54.2 بارد 57.6  بارد 55.7  1ك

 راحة نسبية 67.8 راحة نسبية 67.9 راحة نسبية 70.95 راحة نسبية 70.4  المعدل

  ).2) وملحق (21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على:        

  نتائج تطبيق قرينة اوليفر نھاراً: -2

  البايومناخية نھاراً بحسب قرينة اوليفر وھي:) الى توزيع االقاليم 24يشير جدول (  

االقليم البارد المزعج: لم يظھر في جميع محطات منطقة الدراسة على مدارا السنة نھاراً بسبب ساعات  -ا

تاء اقاليم مريحة وفي جميع  السطوع الشمسي الفعلي التي جعلت من االشھر الباردة في أشھر فصل الش

  المحطات. 

الً عن -ب منه فض رين الثاني) في جميع المحطات ض ھر (آذار وتش بية: جاءت االش اقليم الراحة النس

  ظھوره في محطة المشخاب في شھر (نيسان). 

ان -ت ھر بين (نيس بب ارتفاع درجة  –االقليم الحار المزعج: تعّد االش ھر مزعجة بس رين االول) أش تش

بية عد من اقليم الحرارة نھاراً وانخفاض الرطوبة النس ان فيھا ض ھر نيس خاب إذ جاء ش ا محطة المش

  الراحة النسبية. 
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  ) نتائج تطبيق قرينة اوليفر لمناخ محافظة النجف االشرف نھاراً.24جدول (

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة

 مريح 60.1 مريح 60.1 مريح 61.6 مريح 61.5  2ك

 مريح 64.7 مريح 63.3 مريح 64.7 مريح 65  شباط

 راحة نسبية 70 راحة نسبية 68.2 راحة نسبية 70 راحة نسبية 70.4  آذار

 حار مزعج 75.5 راحة نسبية 72.9 حار مزعج 75.5 حار مزعج 75.2  نيسان

 حار مزعج 80.9 حار مزعج 80.2 حار مزعج 80.6 حار مزعج 80.9  آيار

 حار مزعج 83.5 حار مزعج 82 حار مزعج 82.6 حار مزعج 83.5  حزيران

 حار مزعج 85.4 حار مزعج 83 حار مزعج 84.4 حار مزعج 85.4  تموز

 حار مزعج 86.1 حار مزعج 83.5 حار مزعج 84.8 حار مزعج 86.1  آب

 مزعجحار  83.3 حار مزعج 81.6 حار مزعج 82.3 حار مزعج 83.3  ايلول

 حار مزعج 79.3 حار مزعج 76.3 حار مزعج 75.6 حار مزعج 79.3  1ت

 راحة نسبية 69.3 راحة نسبية 68.6 راحة نسبية 70.1 راحة نسبية 69.3  2ت

  مريح 63.4 مريح 62.8 مريح 63.4 مريح 63.4  1ك

 راحة نسبية 67.8 راحة نسبية 73.5 راحة نسبية 74.6 حار مزعج 75  المعدل

  ).2) وملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على:           

  نتائج تطبيق قرينة اوليفر ليالً:-3

ح من جدول    ب قرينة اوليفر نھاراً ويتض تباين توزيع االقاليم البايومناخية مكانياً وزمانياً حس

  ) االقاليم االتية:25(

ان  االقليم البارد المزعج: ظھر في جميع المحطات في-ا باط وآذار ونيس ھر (كانون الثاني وش االش

  وتشرين الثاني وكانون االول) عدا محطة النجف التي كان فيھا شھر (نيسان) شھر راحة.

رين االول) عدا محطة النجف -ب ھر (تش االقليم المريح: جاء االقليم المريح في جميع المحطات في ش

  التي ظھر فيھا في شھر (نيسان).

تمر وجوده من اقليم الراحة -ت بجة إذ اس خاب وش ية والمش بية: ظھر ھذا االقليم في محطات العباس النس

رين  ھر (آيار وحزيران وتش ھر (ايلول)، أما في محطة النجف فقد ظھر في االش ھر (آيار) حتى ش ش

  االول) الن مدينة النجف مكتظة بالسكان وذات نشاط صناعي أكثر من مناطق الدراسة االخرى.

ھر ((تموز وآب االقليم ال-ث ر وجود ھذا االقليم على محطة النجف فقط في االش حار المزعج: اقتص

  وايلول) ولم يظھر في المحطات االخرى.
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  ) نتائج تطبيق قرينة اوليفر في محافظة النجف االشرف ليالً.25جدول (

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة  المعيار/ الداللة

 بارد جدا 40.7 بارد جدا 41.1 بارد جدا 42.1 بارد جدا 45.8  2ك

 بارد جدا 44.6 بارد جدا 44.2 بارد جدا 45.2 بارد جدا 49.3  شباط

 بارد 53.2 بارد 51 بارد 52.6 بارد 57.4  آذار

 بارد 59.7 بارد 56.8 بارد 59.3  مريح 64.1  نيسان

 راحة نسبية 67.8 راحة نسبية 65.9 راحة نسبية 66.4 راحة نسبية 72.1  آيار

 راحة نسبية 71.5 راحة نسبية 71.4 راحة نسبية 70.5 راحة نسبية 74.8  حزيران

 راحة نسبية 74.3 راحة نسبية 74.3 راحة نسبية 73.2 حار مزعج 77.7  تموز

 راحة نسبية 74.6 راحة نسبية 74 راحة نسبية 73.3 حار مزعج 79  آب

 راحة نسبية 70.2 راحة نسبية 69.9 راحة نسبية 70.4 حار مزعج 75.3  ايلول

 مريح 62.7 مريح 63.1 مريح 61 راحة نسبية 68  1ت

 بارد 53.3 بارد 52.3 بارد 53.7 بارد 56.3  2ت

 بارد جدا 43.4  بارد جدا 43.6 بارد جدا 45.3 بارد جدا 47.9  1ك

 بارد 59.6 بارد 59 بارد 59.4 مريح 63.9  المعدل

  ).2) وملحق (19) و (6( المخططينالمصدر: باالعتماد على: 

  :نتائج التطبيق الفصلي لقرينة اوليفر-4

  ) المعطيات االتية:26يتضح من جدول (  

ل (الخريف)  -ا بجة في فص ل (الربيع) وفي محطة ش خاب في فص االقليم المريح: يوجد في محطة المش

  النجف والعباسية.ولم يظھر في محطتي 

  االقليم البارد المزعج: ظھر في جميع المحطات في فصل (الشتاء).-ب

خاب، وفي (الخريف) -ت بياً: ظھر في فصل (الربيع) بجميع المحطات عدا محطة المش االقليم المريح نس

  في جميع المحطات عدا محطة شبجة. 

  منطقة الدراسة ضمن ھذا االقليم.االقليم الحار المزعج: جاء فصل الصيف في جميع محطات -ث

  ) نتائج تطبيق قرينة اوليفر حسب الفصول في محافظة النجف االشرف.26جدول (      

 الفصول
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  المعيار/الداللة  المعيار/الداللة  المعيار/الداللة  المعيار/الداللة

 بارد جدا 54.6 جدابارد  53.9 بارد جدا 56.8 بارد جدا 56.2  الشتاء

 راحة نسبية 66.7 مريح 64.6 راحة نسبية 67.2 راحة نسبية 68  الربيع

 حار مزعج 77.5 حار مزعج 78.6 حار مزعج 81.3 حار مزعج 80.6  الصيف

 مريح 64.6 راحة نسبية 65.5 راحة نسبية 69.9 راحة نسبية 68.3  الخريف

  ).2) وملحق (22) و (11( المخططينالمصدر باالعتماد على:     
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  نتائج تطبيق قرينة ثوم لمناخ محافظة النجف االشرف:-ثالثا

  نتائج التطبيق العام لقرينة ثوم في محافظة النجف االشرف:-1

ح من جدول (   ة اتض ) االقاليم البايومناخية 27بعد تطبيق قرينة ثوم في محطات منطقة الدراس

  اآلتية:

  المحطات في االشھر (كانون الثاني وشباط وكانون االول).االقليم البارد: يسود في جميع -ا

شغل ھذا االقليم جميع المحطات في شھر (اذار) عدا محطة النجف، وشغل جميع : المائل للبرودة اقليم-ب

  المحطات في شھر (تشرين الثاني) عدا محطة العباسية.

في  )تشرين الثانيفي شھر (نجف وفي محطة ال )آذار(االقليم المريح: تباين وجوده إذ ظھر في شھر -ت

خاب فظھر في  ية أما في محطة المش ھري محطة العباس اط ش بب النش رين االول) وذلك بس ان وتش (نيس

قي ما يزيد من  تھلك كميات كبيرة من المياه في الس ول الرز الذي يس يما زراعة محص الزراعي والس

بج اعد على تلطيف الجو، وفي محطة ش رين الرطوبة في المنطقة ويس ان وتش ھري (نيس ة ظھر في ش

  االول).

ھر (آيار وحزيران وتموز وآب وايلول) -ث بجة في االش خاب وش االقليم الحار: ظھر في محطتي المش

  وفي محطة العباسية في شھري (آيار وحزيران) وفي محطة النجف في شھري (آيار وايلول)

ية فقط، في محطة النجف  االقليم الحار المزعج: أقتصر وجود ھذا االقليم على محطتي-ج النجف والعباس

  في االشھر (حزيران وتموز وآب) وفي محطة العباسية في االشھر (تموز وآب وايلول). 

  اقليم اإلجھاد الكبير والخطر على الصحة: لم يظھر في جميع محطات الدراسة خالل مدة الدراسة. -ح
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  محافظة النجف االشرف.) نتائج تطبيق قرينة ثوم العامة لمناخ 27جدول (

 االشھر

  محطة شبجة  محطة المشخاب  محطة العباسية  محطة النجف

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

 بارد 11.3 بارد  11.1 بارد  12.9 بارد  12.5  2ك

 بارد 13.3 بارد 13 بارد 14.6 بارد  14.8  شباط

 مائل للبرودة 17.8 مائل للبرودة 16.6 مائل للبرودة 17.6 مريح 18.4  آذار

 مريح 20.8 مريح 19.6 مائل للحرارة 21.5 مائل للحرارة 21.6  نيسان

 حار 24.5 حار 24.4 حار 24.9 حار 25.3  آيار

 حار 26 حار 26.9 حار 26.7  حار مزعج 27.2  حزيران

 حار 26.4 حار 26.7 مزعجحار  28.6 حار مزعج 28.3  تموز

 حار 25.6 حار 26.7 حار مزعج 28.8 حار مزعج 28.4  آب

 حار 24 حار 25 حار مزعج 27.9 حار 26.6  ايلول

 مريح 20.3 مريح 20.8 مائل للحرارة 23 مائل للحرارة 23  1ت

  مائل للبرودة 15.9  مائل للبرودة 16.3 مريح 19.1  مائل للبرودة 17.3  2ت

 بارد  12.2 بارد  12.3 بارد  14.2 بارد  13.1  1ك

  ).3وملحق () 21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على:           

      

  نتائج تطبيق قرينة ثوم نھاراً  -2

  ) الى ظھور االقاليم التالية في منطقة الدراسة:28يشير جدول (

ھر آذار وفي محطة -ا باط وفي اقليم الراحة التامة: ظھر في محطة النجف في ش ھر ش ية في ش العباس

  محطة المشخاب في شھري آذار وتشرين الثاني وفي محطة شبجة في شھري شباط وتشرين الثاني.

باط، كانون االول) وفي محطة اال-ب قليم المائل للبرودة: يظھر في محطة النجف في (كانون الثاني، ش

خاب (كان ية (كانون الثاني، كانون االول) وفي محطة المش باط، كانون االول) وفي العباس ون الثاني، ش

  محطة شبجة (كانون الثاني، كانون االول).

االقليم الحار: يوجد في محطة النجف في شھر (تشرين االول) وفي محطة العباسية في شھري (نيسان -ت

ھري  بجة في ش رين االول) وفي محطة ش ھري (آيار، تش خاب في ش رين االول) وفي محطة المش وتش

  ن االول).(نيسان، تشري

ية في المزعجاالقليم الحار -ث ھر (آيار، ايلول) وفي محطة العباس : وظھر في محطة النجف في االش

ھر (حزيران، تموز، آب) وفي محطة  خاب في االش ھر (آيار، حزيران، ايلول) وفي محطة المش االش

  شبجة في االشھر (آيار، حزيران، ايلول).
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: يسود في جميع المحطات عدا محطة المشخاب. لذا يتضح صحةوخطر على ال االجھاد الكبيراالقليم -ج

ظھر من تطبيق معيار ثوم ان أكثر منطقة مالئمة حيوياً للسكان في محافظة النجف ھي مدينة المشخاب، 

ھري (تموز ھذا  ية في ش ھر (حزيران وتموز وآب) وفي محطة العباس االقليم في محطة النجف في األش

  ري (تموز وآب).وآب) وفي محطة شبجة في شھ

  ) نتائج تطبيق قرينة ثوم نھاراً لمناخ محافظة النجف االشرف.28جدول (

 االشھر

  محطة شبجة  محطة المشخاب  محطة العباسية  محطة النجف

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

 مائل للبرودة 16.4 مائل للبرودة 15.6 مائل للبرودة 16.5 مائل للبرودة 16.5  2ك

 مريح 18.4 مائل للبرودة 17.4 مريح 18.2  مائل للبرودة 17.9  شباط

 مائل للحرارة 21.3 مريح 20.1 مائل للحرارة 21.1 مريح 19.8  آذار

 حار 24 مائل للحرارة 22.7 حار 24.2 مائل للحرارة 22.6  نيسان

 حار مزعج 27.2 حار 26.8 مزعجحار  27 مزعجحار  28.1  آيار

 حار مزعج 28.6حار مزعج 27.8 مزعجحار  28.1اجھاد كبير 29.6  حزيران

 اجھاد كبير 29.6حار مزعج 28.4 اجھاد كبير 29.1اجھاد كبير 29.4  تموز

 اجھاد كبير 30حار مزعج 28.6 اجھاد كبير 29.3اجھاد كبير 30.2  آب

  مزعجحار  28.5حار مزعج 27.6حار مزعج24.2حار مزعج 28.7  ايلول

 حار 26.3 حار 24.6 حار 24.2 حار 26.2  1ت

 مريح 20.9 مريح 20.3 مائل للحرارة 21.2 مائل للحرارة 22.1  2ت

  مائل للبرودة 17.4 مائل للبرودة 17.1 مائل للبرودة 17.4 مائل للبرودة 16.9  1ك

  ).3) وملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على:                      

  نتائج تطبيق قرينة ثوم ليالً:-3

ير جدول ( ح في قيم قرينة ثوم التي طبقت على محطات 29يش ) الى تباين زماني ومكاني واض

  منطقة الدراسة ليالً وعموماً توصلنا الى النتائج االتية: 

باط وكانون االول) االقليم -ا تاء (كانون الثاني وش ھر الش ود في كل المحطات في أش البارد المزعج: يس

  وظھر في محطة شبجة في شھر آذار ايضاً لكونھا منطقة صحراوية متطرفة المناخ.

االقليم البارد جداً: تباين ظھور االقليم البارد في منطقة الدراسة، إذ ظھر في محطتي النجف والعباسية -ب

شھري (آذار وتشرين الثاني) وفي محطة المشخاب في أشھر آذار ونيسان وتشرين الثاني في حيين  في

  ظھر في محطة شبجة في شھري نيسان وكانون االول. 

رين االول وفي -ت ان وتش ھري نيس ية في ش ان وفي محطة العباس االقليم البارد: في محطة النجف نيس

  شبجة في شھري آيار وتشرين الثاني.محطة المشخاب في تشرين االول وفي محطة 
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رين االول) وفي -ث ھر (تش االقليم المريح: تباين ظھوره زمانيا ومكانيا إذ ظھر في محطة النجف في ش

  محطتي العباسية والمشخاب في شھر (آيار) في حين ظھر في محطة شبجة في شھر (حزيران).

ھري (-ج ية االقليم المائل للحرارة: ظھر في محطة النجف في ش آيار وحزيران) وفي محطتي العباس

والمشخاب في االشھر (حزيران وتموز واب وايلول) وفي محطة شبجة بين (تموز واب وايلول وتشرين 

  االول) عدا شھر حزيران إذ كان شھر راحة تامة.

ھر (تموز واب وايلول) كونھا قريبة من -ح االقليم الحار: ظھر ھذا االقليم فقط في محطة النجف في أش

  مدينة مكتظة بالسكان.

  في كل المحطات ليالً. ا: لم يظھرواقليم االجھاد الكبير االقليم الحار المزعج -خ

  ) نتائج تطبيق قرينة ثوم ليال لمناخ محافظة النجف االشرف.29جدول (

 االشھر

  محطة شبجة  محطة المشخاب  محطة العباسية  محطة النجف

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

نتيجة 

  التطبيق
  الداللة

  بارد مزعج 4.8  بارد مزعج 5.2  بارد مزعج 5.6  بارد مزعج 7.9  2ك

 بارد مزعج 6 بارد مزعج 6.8 بارد مزعج 7.3 بارد مزعج 9.6  شباط

  بارد مزعج 7 بارد  10.5 بارد   11.4  بارد  14.1  آذار

  بارد  11.7 بارد 13.7 بارد 15.1 بارد 17.8  نيسان

 بارد 15.4  مريح 18.8 مريح 19.1 مائل للحرارة  22.3  آيار

 مريح 19.9 مائل للحرارة 21.9 مائل للحرارة 21.4 مائل للحرارة 23.8  حزيران

 مائل للحرارة 22 مائل للحرارة 23.5 مائل للحرارة 22.9 حار 25.4  تموز

 مائل للحرارة 23.5 للحرارةمائل  23.9 مائل للحرارة 22.9 حار 26.1  آب

 مائل للحرارة 23.7 مائل للحرارة 21 مائل للحرارة 21.3 حار 24  ايلول

 مائل للحرارة 21.2  مائل للبرودة 17.3  مائل للبرودة 16.1 مريح 20  1ت

 بارد 17.1 بارد  11.3 بارد  12.1 بارد  13.5  2ت

 بارد  11.8  بارد مزعج 6.4 بارد مزعج 7.4 بارد مزعج 8.8  1ك

  ).3) وملحق (19(و) 6( ينمخططالالمصدر باالعتماد على:                  

  نتائج التطبيق الفصلي لقرينة ثوم: -4

  ) ومن خالل تطبيق قرينة ثوم على فصول السنة االتي:30يتضح من جدول (  

  االقليم البارد: ظھر في جميع المحطات في فصل الشتاء.-ا

  ھذا االقليم في جميع محطات الدراسة في فصلي الربيع والخريف.االقليم المريح: يسود  -ب

  االقليم الحار: ظھر في محطتي المشخاب وشبجة في فصل الصيف.-ت
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  االقليم الحار جداً: ظھر في محطتي النجف والعباسية صيفاً.-ث

  االقليم البارد المزعج: لم يظھر في أي محطة خالل مدة الدراسة.-ج

  عج: لم يظھر في أي محطة خالل مدة الدراسة.االقليم الحار المز-ح

  االقليم البارد جداَ: لم يظھر في أي محطة خالل مدة الدراسة.-خ

  ) نتائج التطبيق الفصلي لقرينة ثوم لمناخ محافظة النجف االشرف.30جدول (

الفصول
  محطة شبجة  محطة المشخاب  محطة العباسية  محطة النجف

  الداللة التطبيق  الداللة  التطبيق  الداللة  التطبيق  الداللة  التطبيق

 بارد 12.3 بارد 12.2 بارد 13.8 بارد 13.5  الشتاء

 مريح 19.3 مريح 18.1 مريح 19.5 مريح 20  الربيع

 حار 25.3 حار 25.8مزعجحار  27.4مزعجحار  27.2 الصيف

 مريح 18.1 مريح 18.6 مريح 21 مريح 20.2 الخريف

  ).3وملحق () 22) و (11باالعتماد على: المخططين (المصدر         

 ً   نتائج تطبيق قرينة تبريد الرياح لمناخ محافظة النجف:-رابعا

  نتائج تطبيق قرينة تبريد الرياح العام في مناخ محافظة النجف االشرف:-1

  االتية:) النتائج 31بعد تطبيق معادلة تبريد الرياح في محطات منطقة الدراسة ظھر في جدول (  

باط وكانون االول إذ -ا ھر كانون الثاني وش بجة فقط في االش االقليم قارص البرودة: ظھر في محطة ش

بجة لكونھا تقع في منطقة صحراوية ذات مناخ جاف ومتطرف فتكون تلك  للرياح تأثير بالغ في محطة ش

  االشھر فيھا قارصة البرودة.

  اسية والمشخاب في شھر كانون الثاني.االقليم شديد البرودة: يسود في محطتي العب-ب

بجة -ت باط عدا محطة ش ھر ش ة في ش التي االقليم االميل للبرودة: ظھر في جميع محطات منطقة الدراس

  ظھر فيھا وظھر في محطتي المشخاب والعباسية في شھر كانون االول.لم ي

ھر آذار عدا محطة ش-ث ھر االقليم المائل للبرودة: ظھر في جمع المحطات في ش بجة إذ ظھر في ش

  نيسان، فضالً عن ظھوره في محطة النجف في شھر كانون االول.

  االقليم المريح المائل للبرودة: ظھر في محطتي النجف والعباسية في شھر تشرين الثاني.-ج
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ة، إذ ظھر في محطتي -ح االقليم المريح: تباين ظھور االقليم المريح زمانياً ومكانياً في منطقة الدراس

ف والعباسية في شھري نيسان وتشرين االول، في حين ظھر في محطة المشخاب في االشھر نيسان النج

  وآيار وتشرين االول، وفي محطة شبجة ظھر في شھري آيار وتشرين االول.

  االقليم الدافئ: ظھر في محطة العباسية فقط في شھر آيار.-خ

  حطة شبجة في شھر ايلول.االقليم الحار: ظھر في محطة النجف في شھر آيار وفي م-د

  االقليم الحار جداً: يسود جميع المحطات في االشھر حزيران وتموز واب.-ذ

  ) نتائج تطبيق دليل تبريد الرياح لمناخ محافظة النجف االشرف.31جدول (

  ).5) و(4) والمالحق (14المصدر باالعتماد على: المخطط (

  نتائج تطبيق دليل تبريد الرياح العام وليال ونھاراً في محافظة النجف االشرف:-2

  منطقة الدراسة:) االقاليم االتية في 53و 52و 51و 50توضح المخططات (  

بجة وتعد المحطة االكثر تأثراً بتبريد الرياح ألنھا تقع -ا أكثر محطة فيھا تطرف مناخي كانت محطة ش

ھر (كانون  دات للرياح لتقلل من أثر الرياح، فقد ظھرت االكثر برودة في ش حراء وال توجد مص في الص

  ).601-لغت () واالكثر حرارة نھاراً في شھر (تموز) بنتيجة ب1056الثاني) (

  1ك  2ت  1ت  ايلول  اب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطات

  النجف

452.8  418.5  332.52  192.6.  29.3  -100.9  -182  -138  -36  110.3  299  394  

C  C  -P  P  H  -H -H  -H  H*  P P*  -P  

اميل 

  للبرودة

اميل 

  برودة

مائل 

  للبرودة
  حار  مريح

حار 

  مزعج

حار 

  مزعج

حار 

  مزعج
  مريح  حار جداَ 

مريح 

مائل 

  للبرودة

مائل 

  للبرودة

  العباسية

548  492  370  255  81  -39  -129  -127  -40  184  285  446  

C*  C  -P  P  H  *H  -H  -H  H*  P P*  C  

شديد 

  البرودة

اميل 

  للبرودة

مائل 

  للبرودة
  حار جدا  دافئ  مريح

حار 

  مزعج

حار 

  مزعج
  مريح  حار جداَ 

مريح 

مائل 

  للبرودة

اميل 

  للبرودة

  المشخاب

538.1  462.2  398  271  101.4  -0.7  -36  -23  62.4  194  309  486  

C*  C  -P  P  P  *H  *H  *H  H  P -P  C  

شديد 

  البرودة

اميل 

  للبرودة

مائل 

  للبرودة
  مريح  دافئ  حار جداً   جداً حار   حار جدا  مريح  مريح

مائل 

  للبرودة

اميل 

  للبرودة

  شبجة

830  681  496  351  117  -39  -153  -143  25  280  584  708  

-C  -C  C  -P  P  *H  -H  -H H  P C*  -C  

قارص 

  البرودة

قارص 

  البرودة

اميل 

  للبرودة

مائل 

  للبرودة
  حار جدا  مريح

حار 

  مزعج
  مريح  دافئ  حار جداً 

شديد 

  البرودة

قارص 

  البرودة
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ر تبريد الرياح ھي محطة النجف إذ بلغ اعلى ناتج لتطبيق -ب ة تأثراً بمؤش أقل محطات منطقة الدراس

)، فيما سجل أعلى تأثير للرياح الحارة في شھر (تموز) 565المؤشر ليال في شھر (كانون الثاني) بواقع (

كان وذات بنايات 330.7-إذ بلغ ( بياً مما يعيق حركة الرياح وبالتالي )، ألنھا مدينة مكتظة بالس عالية نس

  يقلل من شدة تأثيرھا.

  ).2013-2019) نتائج تطبيق مؤشر تبريد الرياح العام ونھاراً وليالً في محطة النجف للمدة (50مخطط (

  
  ).4) وملحق (31) وجدول (14المصدر باالعتماد على: مخطط (          

  

  ).2013-2019د الرياح العام ونھاراً وليالً في محطة العباسية للمدة () نتائج تطبيق مؤشر تبري51مخطط (

  
  ).4) وملحق (31) وجدول (15المصدر باالعتماد على: مخطط (          

1ك شباط اذار نيسان ايار حزيران  تموز اب  ايلول 1ت 2ت 1ك

العام 452.8 418.5 332.5 193.6 29.33 ‐100.9 ‐183 ‐138 ‐36 110.3 299 394

نھارا 328.8 275.5 166 22.9 ‐150 ‐294.9 ‐330.7 ‐324.2 ‐197 ‐64 168.4 275.7

ليال 556 551 491 362 218 134 59 49 112 226 394 482
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2ك شباط  اذار  نيسان ايار حزيران  تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

العام 548 492 370 255 81 ‐39 ‐129 ‐127 ‐40 184 285 446

النھار 406 332 201 20 ‐145 ‐309 ‐391 ‐332 ‐217 16 185 356

الليل 763 705 628 477 357 275 198 187 246 380 502 664
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  ).2013-2019) نتائج تطبيق مؤشر تبريد الرياح العام ونھاراً وليالً في محطة المشخاب للمدة (52مخطط (

  
  ).4) وملحق (31) وجدول (14على: مخطط ( المصدر باالعتماد          

  ).2013-2019) نتائج تطبيق مؤشر تبريد الرياح العام ونھاراً وليالً في محطة شبجة للمدة (53مخطط (

  
  ).4) وملحق (31) وجدول (14المصدر باالعتماد على: مخطط (         

  الشرف:نتائج التطبيق الفصلي لمؤشر تبريد الرياح في محافظة النجف ا -3

ح من جدول (   ة كما يتض لياً في منطقة الدراس )، إذ 32تباين ظھور االقاليم البايومناخية فص

  ظھرت االقاليم االتية:

  االقليم قارص البرودة: اقتصر ظھوره على محطة شبجة في فصل الشتاء فقط.-ا

ل -ب خاب في فص ية والمش تاء وفي محطة االقليم االميل للبرودة: ظھر في محطات النجف والعباس الش

  شبجة في فصلي الربيع والخريف.

2ك شباط  اذار  نيسان ايار حزيران  تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

العام 538.1 462.2 398 271 101.4 ‐0.7 ‐36 ‐23 62.4 194 309 486

النھار 324 322 210 83 ‐109 ‐247 ‐251 ‐229 ‐131 26 208 357

الليل  675 614 549 453 329 247 185 169 223 296 503 688
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2ك شباط  اذار  نيسان ايار حزيران  تموز اب ايلول 1ت 2ت 1ك

العام 830 681 496 351 117 ‐39 ‐153 ‐143 25 280 584 708

الليل 1056 906 818 653 463 329 235 233 337 550 711 952

النھار 587 420 227 30 ‐191 ‐407 ‐601 ‐524 ‐312 ‐18 315 515

‐800

‐600

‐400

‐200

0

200

400

600

800

1000

1200



       الفصل الرابع ......................... التأثيرات البايومناخية في سكان محافظة النجف االشرف            100   
  

  االقليم المائل للبرودة: ظھر في محطتي العباسية والمشخاب في فصل الربيع.-ت

لي -ث ة، إذ ظھر في محطة النجف في فص االقليم المريح: تباين ظھوره زمانياً ومكانياً في منطقة الدراس

سية والمشخاب في شبجة في أي  الربيع والخريف وفي محطتي العبا فصل الخريف ولم يظھر في محطة 

  فصل.

  االقليم الحار جداً: ظھر في جميع محطات منطقة الدراسة في فصل الصيف.-ج

  ) نتائج التطبيق الفصلي لدليل تبريد الرياح لمناخ محافظة النجف االشرف.32جدول (         

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء المحطات

  النجف

422  260  -82  203  

C P H* P  

  مريح  حار جداً   مريح  اميل للبرودة

  العباسية

495  316  -44  239  

C -P H* P  

  مريح  حار جداً   مائل للبرودة  اميل للبرودة

  المشخاب

494  332  24  254  

C -P  H‐ P  

  مريح  حار جداً   مائل للبرودة  اميل للبرودة

  شبجة

740  423  -38  432  

-C C  H* C  

  اميل للبرودة  حار جداً   اميل للبرودة  قارص البرودة

  ).5) و(4) والمالحق (15المصدر باالعتماد على: المخطط (          

 ً   نتائج تطبيق مؤشر اركاوا لمناخ محافظة النجف: -خامسا

  نتائج التطبيق العام لمؤشر اركاوا لمناخ محافظة النجف االشرف:-1

  ) وھي:33تطبيق مؤشر اركاوا كما يشير جدول (ظھرت أربعة اقاليم في منطقة الدراسة بعد   

  االقليم البارد المزعج: يوجد في محطتي المشخاب وشبجة في شھر (كانون الثاني).-ا

رين الثاني وكانون االول) -ب باط واذار وتش ھر (ش ود في جميع المحطات في االش االقليم البارد جدا: يس

  ر (كانون الثاني).فضالً عن ظھوره في محطتي النجف والعباسية في شھ

االقليم المريح: يسود في جميع المحطات في االشھر (نيسان وايار وايلول وتشرين االول) فضالً عن -ت

  ظھوره في شھر حزيران في محطات العباسية والمشخاب وشبجة.
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الً عن ظھوره في محطة -ث ھري (تموز وآب) فض ود في جميع المحطات في ش االقليم الحار جدا: يس

    شھر (حزيران). النجف في

  االقليم الحار المزعج: لم يظھر في جميع المحطات.-ج

  ) نتائج تطبيق مؤشر اركاوا العام لمناخ محافظة النجف االشرف.33جدول (                  

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار

 بارد مزعج 54.9 بارد مزعج 54.7 بارد جدا 56.3 بارد جدا 56.2  2ك

 بارد جدا 56.9 بارد جدا 56.6 بارد جدا 58.3 بارد جدا 58.5  شباط

 بارد جدا 61.7 بارد جدا 60.4 بارد جدا 61.4 بارد جدا 62.8  آذار

 مريح 65.6 مريح 65 مريح 66 مريح 66.9  نيسان

 مريح 70.6 مريح 69.7 مريح 70.7 مريح 72.2  آيار

  مريح 73.9 مريح 73.2 مريح 74.2 حار جدا 76  حزيران

 حار جدا 75.9 حار جدا 75.1 حار جدا 76.2 حار جدا 78  تموز

 حار جدا 75.4 حار جدا 75.8 حار جدا 76.3 حار جدا 77.6  آب

  مريح 72.6 مريح 71.2 مريح 74.3 مريح 74.5  ايلول

 مريح 66.8 مريح 65.8 مريح 67.7 مريح 68.6  1ت

 بارد جدا 60 بارد جدا 60.2 بارد جدا 63.2 بارد جدا 61.1  2ت

 بارد جدا 55.9 بارد جدا 55.9 بارد جدا 57.9 بارد جدا 56.8  1ك

  ).6وملحق ( )21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على:     

  نتائج تطبيق مؤشر اركاوا نھاراً لمناخ محافظة النجف االشرف:-2

ر اركاوا    ة تبين من جدول (بعد تطبيق مؤش ) وجود األقاليم 34نھاراً في محطات منطقة الدراس

  اآلتية:

باط -ا ھر (كانون الثاني وش ة في االش ود ھذا االقليم جميع محطات منطقة الدراس االقليم البارد جداً: يس

  وكانون االول) 

اد جميع المحطات في االشھر (آذار ونيسان وتشرين الثاني) -ب فضالً عن ظھوره في االقليم المريح: س

  شھر (تشرين االول) في محطتي العباسية والمشخاب.

االقليم الحار جداً: يسود جميع المحطات في شھر (آيار) فضالً عن ظھوره في محطة النجف في شھر -ت

(تشرين االول) وفي محطة العباسية في شھر (ايلول) وفي محطة المشخاب في شھري (حزيران وايلول) 

  في شھر (تشرين االول).وفي محطة شبجة 
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بجة في -ث اد محطتي النجف وش االقليم الحار المزعج: تباين ظھور ھذا االقليم زمانياً ومكانياً، إذ س

ھر (حزيران وتموز وآب)  ية ظھر في االش ھر (حزيران وتموز وآب ايلول) وفي محطة العباس االش

  واقتصر ظھوره في محطة المشخاب على شھري (تموز وآب).

  االقليم البارد المزعج: لم يظھر في جميع المحطات.-ج

  ) نتائج تطبيق مؤشر اركاوا نھاراً لمناخ محافظة النجف االشرف.34جدول (             

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار

 بارد جدا 60.7 بارد جدا 59.6 بارد جدا 60.6 بارد جدا 60.7  2ك

 بارد جدا 63.4 بارد جدا 62.1 بارد جدا 63.1 بارد جدا 62.7  شباط

 مريح 67.9 مريح 66 مريح 67.4 مريح 65.6  آذار

  مريح 72.3 مريح 70.2 مريح 72.5 مريح 70.1  نيسان

 حار جدا 77.6 حار جدا 76.4 حار جدا 77.1 حار جدا 78.8  آيار

 حار مزعج 81.6 حار جدا 79.6 حار مزعج 80.6 حار مزعج 83.1  حزيران

 حار مزعج 83.5 حار مزعج 80.2 حار مزعج 82.3 حار مزعج 82.8  تموز

 حار مزعج 83.7 حار مزعج 80.1 حار مزعج 82.3 حار مزعج 83.6  آب

 حار مزعج 80.7 حار جدا 77.8 حار جدا 79.6  حار مزعج 80.8  ايلول

 حار جدا 75.7 مريح 71.9  مريح 72.5 حار جدا 75.4  1ت

 مريح 66.3 مريح 65.5 مريح 66.8 مريح 67.9  2ت

 بارد جدا 61.8 بارد جدا 61.4 بارد جدا 61.8 بارد جدا 61.1  1ك

  ).6) وملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على:           

  االشرف:نتائج تطبيق مؤشر اركاوا ليالً لمناخ محافظة النجف -3

  ) وجود االقاليم اآلتية:35بعد تطبيق مؤشر اركاوا ليالً في منطقة الدراسة اتضح من جدول (  

االقليم البارد المزعج: ظھر في جميع محطات الدراسة في االشھر (كانون الثاني وشباط وكانون االول) -ا

  باإلضافة الى شھر آذار في محطة المشخاب.

ھر -ب رين الثاني)، (االقليم البارد جداً: ظھر في محطة النجف في االش رين االول وتش ان وتش اذار ونيس

رين الثاني) وفي  رين االول وتش ان وايلول وتش ھر (اذار ونيس بجة في االش ية وش وفي محطتي العباس

  نيسان وايار وايلول وتشرين االول وتشرين الثاني).(محطة المشخاب في االشھر 

ار وحزيران وتموز وآب -ت ھر (اي ة النجف إذ ظھر في االش االقليم المريح: أكثر ظھوره في محط

ھر (حزيران وتموز وآب وايلول) وفي  بجة في االش ية وش وايلول) في حين ظھر في محطتي العباس

  محطة المشخاب ظھر في االشھر (حزيران وتموز وآب) فقط.
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  لم يظھرا في جميع محطات منطقة الدراسة.االقليم الحار واالقليم الحار المزعج: -ث

  ) نتائج تطبيق مؤشر اركاوا ليالً لمناخ محافظة النجف االشرف.35(جدول 

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة المعيار  الداللة  المعيار

 بارد مزعج 50.6 بارد مزعج 50 بارد مزعج 50.6 بارد مزعج 52.3  2ك

 بارد مزعج 51.9 بارد مزعج 51.2 بارد مزعج 51.9 بارد مزعج 53.9  شباط

 بارد جدا 55.5 بارد مزعج 54.6 بارد جدا 55.5 بارد جدا 57.9  آذار

 بارد جدا 58.9 بارد جدا 57.5 بارد جدا 58.9 بارد جدا 61.5  نيسان

 بارد جدا 63.2  بارد جدا 62.7 بارد جدا 63.2  مريح 66.6  آيار

  مريح 66.4  مريح 66.4  مريح 66.4  مريح 69.3  حزيران

  مريح 68.5  مريح 67.9  مريح 68.5 مريح 71.5  تموز

 مريح 67.9 مريح 67.9 مريح 67.9 مريح 71.6  آب

 مريح  65.9 بارد جدا 64.8 مريح 65.8 مريح 68.8  ايلول

 بارد جدا 59.9 بارد جدا 60.8 بارد جدا 59.9 بارد جدا 63.9  1ت

 بارد جدا 56 بارد جدا 55.4 بارد جدا 56  بارد جدا 57.3  2ت

 بارد مزعج 52 بارد مزعج 51 بارد مزعج 52 بارد مزعج 53.2  1ك

  ).6وملحق ( )19(و) 6( ينمخططالالمصدر باالعتماد على:    

  نتائج التطبيق الفصلي لمؤشر اركاوا:-4

ة اقاليم متباينة زمانياً ومكانياً في منطقة  ر اركاوا ظھور خمس لي لمؤش اظھر التطبيق الفص

  ) ھي:36الدراسة كما يشير جدول (

الً عن ظھوره في فحطتي -ا تاء والربيع) فض لي (الش ود جميع المحطات في فص االقليم البارد جداً: يس

  النجف وشبجة في فصل (الخريف).

االقليم المريح: ظھر في جميع المحطات في فصل الصيف عدا محطة النجف، فضالً عن ظھوره في -ب

  محطتي العباسية والمشخاب في فصل الخريف.

  حار جداً: اقتصر ظھوره على محطة النجف فقط في فصل (الصيف).االقليم ال-ت

  االقليم الحار المزعج واالقليم البارد المزعج: لم يظھرا في جميع المحطات.-ث
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  ) نتائج التطبيق الفصلي لمؤشر اركاوا لمناخ محافظة النجف االشرف.36جدول (

الفصول
  شبجةمحطة   محطة المشخاب  محطة العباسية  محطة النجف

  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار  الداللة  المعيار

  بارد جدا 55.9 بارد جدا 55.7 بارد جدا 57.6 بارد جدا 57.2  الشتاء

 بارد جدا 63.7 بارد جدا 62.2 بارد جدا 63.7 بارد جدا 64.8  الربيع

 مريح 73.7 مريح 72.4 مريح 74.3  حار جداً 75.7  الصيف

 بارد جدا 63.4 مريح 65.4 مريح 65.4 بارد جدا 64.9 الخريف

  ).6وملحق () 22) و (11المصدر باالعتماد على: المخططين (      

 ً   محافظة النجف االشرف نتائج تطبيق مؤشر المناخ الحيوي لمناخ -سادسا

  نتائج تطبيق مؤشر المناخ الحيوي العام لمناخ محافظة النجف االشرف:-1

ح من جدول (   ة والذي يتض ر في محطات منطقة الدراس ير نتائج تطبيق ھذا المؤش ) الى 37تش

  وجود االقاليم الحيوية االتية: 

  اقتصر ظھوره على محطتي المشخاب وشبجة في شھر (كانون الثاني) فقط -االقليم البارد المزعج: -ا 

ود في جميع المحطات في  -االقليم الحيوي البارد جداً: -ب باط وكانون االول)، فضالً عن يس ھري (ش ش

  ظھوره في محطتي النجف والعباسية في شھر (كانون الثاني).

  االقليم البارد: ظھر في جميع المحطات في شھري (آذار وتشرين الثاني).-ت

  يوجد في جميع المحطات في شھري (نيسان وتشرين االول). -االقليم الحيوي المريح: -ث

ھر ايلول في  -ر: االقليم الحيوي الحا-ج ھر (آيار) وظھر في ش ة في ش اد جميع محطات منطقة الدراس س

  محطتي المشخاب وشبجة.

ھر (حزيران وتموز   -االقليم الحيوي الحار جداً: -ح ة في االش ظھر في جميع محطات منطقة الدراس

ية. ل ھر االقليم الحار جداً في محطتي النجف والعباس ھر (ايلول) ضمن أش م تظھر االقاليم وآب)، ويعد ش

  الحيوية الحارة المعتدلة والحارة الخطيرة والحارة الخطيرة جداً في جميع محطات منطقة الدراسة.
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  ) نتائج التطبيق العام لمؤشر المناخ الحيوي لمناخ محافظة النجف االشرف.37جدول (        

  

  ).7وملحق ( )21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  

  النجف االشرف:نتائج تطبيق مؤشر المناخ الحيوي نھاراً في محافظة -2

ر المناخ الحيوي نھاراً وتغير خريطة توزيع االقاليم الحيوية في 38يبين جدول ( ) تطبيق مؤش

ر بيباي واختفت  كل كبير، إذ ظھرت اقاليم لم تكن موجودة عند التطبيق العام لمؤش ة بش منطقة الدراس

  -اقاليم كانت ظاھرة، وھي: 

ساد ظھوره جميع -ا شھري (كانون الثاني وكانون االول) فضالً عن االقليم الحيوي البارد:  المحطات في 

  ظھوره في محطة المشخاب في شھر (شباط).

االقليم الحيوي المريح: ظھر في شھر (شباط) في جميع محطات منطقة الدراسة عدا محطة المشخاب -ب

  إذ لم يظھر فيھا االقليم المريح مطلقا.

ود ھذا االقلي-ت الً عن ظھوره في االقليم الحار المعتدل: يس ھر (آذار) فض م في جميع المحطات في ش

  محطة المشخاب في شھر (ايلول).

خاب، إذ لم يظھر -ث رين الثاني) عدا محطة المش ھر (تش االقليم الحار: ظھر في جميع المحطات في ش

  فيھا.

  1ك  2ت  1ت  ايلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطة

  النجف

51.19  59.36  72  83  96.66  103.6  107.6  107.9  101.6  82.73  68.34  53.4  

  بارد
  جدا

  بارد
  جدا

  بارد
  

  بارد   مريح  حار جداً   حار جدا  حار جداً   حار جداً   حار  مريح
  بارد
  جدا

  العباسية

51.71 58.6  69.22 83  95.42 101.57 108.57 109.42 106.1 83  67  57  

  بارد

  جدا

  بارد

  جدا

بارد 

  جدا
ُ   حار جداً   حار جداً   حار  مريح   حار جدا

حار 

  جداً 
  بارد  مريح

  بارد

  جدا

  المشخاب

46.27 53.08 65.7  77  93.5  102.5  101.5  101.7  95.9  81  65  50.6 

بارد 

  مزعج

  بارد

  جدا

بارد 

  جداً 
ُ   حار  مريح ُ   حار جدا ُ   حار جدا   بارد   مريح  حار  حار جدا

بارد 

  جدا

  شبجة

47  54  70  80.6 94  100  100.6  100.2  92.1  79  63.2  50.6 

بارد 

  مزعج

  بارد

  جدا
ُ   حار جدا  حار  مريح  بارد ُ   حار جدا   بارد   مريح  حار  حار جدا

بارد 

  جدا
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رين االول) وفي م-ج ان وتش ھري (نيس ية في ش كل كبير: يوجد في محطة العباس حطة االقليم الحار بش

  المشخاب في شھر (تشرين االول) وفي محطة شبجة في شھر (نيسان).

االقليم الحار الخطر: ظھر في جميع المحطات في شھر آيار وفي محطة المشخاب في شھر ايلول وفي -ح

  محطتي (النجف وشبجة) في شھر تشرين االول.

ھر (حزيرا-خ ن وتموز واب وايلول) عدا االقليم الحار الخطر جداً: ظھر في جميع المحطات في األش

ھر (ايلول). لم تظھر االقاليم الباردة المزعجة والباردة جداً في  خاب إذ لم يظھر فيھا في ش محطة المش

  جميع المحطات.

  ) نتائج تطبيق مؤشر المناخ الحيوي نھاراً لمناخ محافظة النجف االشرف.38جدول (

  ).7) وملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على:     

  نتائج تطبيق مؤشر المناخ الحيوي ليالً في محافظة النجف االشرف:-3

ر بيباي وجدول (   ح من تطبيق مؤش ) تباين توزيع االقاليم البايومناخية ليالً في منطقة 39يتض

 ً   وزمانياً وكما يأتي: الدراسة والتي شھدت تبايناً مكانيا

االقليم البارد المزعج: يسود ھذا االقليم جميع محطات منطقة الدراسة في االشھر (كانون الثاني وشباط  -ا

وكانون االول) فضالً عن ظھوره في محطتي العباسية والمشخاب في شھري (آذار وتشرين الثاني) وفي 

  شھر آذار في محطة شبجة.

  1ك  2ت  1ت  ايلول  بآ  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطة

  النجف

68.5  77.4  90.2  109.8  148.2  167.2  166  169  157.2  133.3  100  70  

  مريح  بارد 
حار 
  معتدل

  جداً حار 
حار 
  وخطر

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
  وخطر

  بارد  حار

  العباسية

68.2 78.8  90  120  140.8 156  163  163.9 151.6 120.4 95  73  

  مريح   بارد
حار 
 معتدل

حار 
بشكل 
  كبير

حار 
  وخطر

حار 
 وخطر
  جداً 

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
بشكل 
  كبير

  بارد  حار

  المشخاب

63.5 74.7  87.8 110  137.7 151.7 154.2 154  143.6 117.4 89.5 71.4  

  بارد   بارد
حار 
 معتدل

 حار
  جدا

حار 
  وخطر

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
  وخطر

حار 
بشكل 
  كبير

حار 
 معتدل

  بارد

  شبجة

68.8 80.6  89  119.7 143  160.6 169.2 169.9 156.6 134.5 93  73.2  

  مريح   بارد
حار 
 معتدل

حار  
بشكل 
  كبير

حار 
  وخطر

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
 وخطر
  جدا

حار 
  وخطر

  بارد  حار
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ھري (آذار االقليم البارد جدا: تبا-ب ين ظھور ھذا االقليم زمانياً ومكانياً، إذ ظھر في محطة النجف في ش

وتشرين الثاني) وفي محطتي العباسية والمشخاب في شھري (نيسان وتشرين االول) أما في محطة شبجة 

  فقد ظھر في االشھر (نيسان وتشرين االول وتشرين الثاني).

ھر (آيار) ولم االقليم البارد: ظھر في محطة النجف في ش-ت خاب في ش ان) وفي محطة المش ھر (نيس
  يظھر في المحطات االخرى.

االقليم المريح: ظھر ھذا االقليم في شھرين فقط وفي محطتين فقط ھما محطة النجف في شھر تشرين -ث

ھر والمحطات االخرى مما يعني  ھر آيار، أي انه لم يظھر في باقي االش بجة في ش االول وفي محطة ش

  اقليم مناخي مريح ليالً في تلك المحطات بحسب ھذه المعادلة. عدم وجود

االقليم الحار: يظھر في جميع المحطات ولكن بشكل متباين إذ ظھر في محطة النجف في شھر (آيار)  -ج

ھر (حزيران وتموز واب) وفي  خاب في االش ھر (حزيران) وفي محطة المش ية في ش وفي محطة العباس

  ان واب). محطة شبجة في شھري (حزير

ھري (تموز -ح ية في ش ھر (حزيران) وفي محطة العباس االقليم الحار جداً: ظھر في محطة النجف في ش

  واب) وفي محطة شبجة في شھر (تموز) ولم يظھر في محطة المشخاب.

ھري (تموز واب). لم يظھر االقليم الحار -خ كل كبير: ظھر في محطة النجف فقط في ش االقليم الحار بش

  القليم الحار الخطر جداً في جميع محطات منطقة الدراسة ليالً.الخطر وا

  ) نتائج تطبيق مؤشر المناخ الحيوي ليال لمناخ محافظة النجف االشرف.39جدول (                 

  ).7ملحق ( )19(و) 6( ينمخططالالمصدر باالعتماد على:  

  

  1  2ت  1ت  ايلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطة

  النجف

31.5  38.3  55.6  71.5  93.7  105.7  115.7  115.8  103.7  82  53  35.3  

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

  بارد

  جدا
  حار جداً   حار  بارد

حار بشكل 

  كبير

بشكل حار 

  كبير
  بارد جدا  مريح  حار جداً 

بارد 

  مزعج

  العباسية

24.6  30.3  45.9  60.9  79.7  94.2  103.2  100.6  91.2  65.4  48.4  30.9  

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج
  حار جداً   حار جداً   حار  مريح  بارد 

حار 

  معتدل

بارد 

  جدا

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

  المشخاب

22.5 29.1 41.2  54  76  93  99.5  99.2  85.8  68.4  45.2 30.1 

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

بارد 

  جدا
  حار  حار  حار  بارد

حار 

  معتدل

بارد 

  جدا

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

  شبجة

30.6 32.4 45  60  79  93.4  102.3  99.8  90.4  64.5  54.1 33.2 

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج

بارد 

  مزعج
  حار  حار جداً   حار  مريح  بارد 

حار 

  معتدل

بارد 

  جدا
  بارد جدا

بارد 

  مزعج



       الفصل الرابع ......................... التأثيرات البايومناخية في سكان محافظة النجف االشرف            108   
  

  نتائج التطبيق الفصلي لمؤشر المناخ الحيوي:-4

  ) االقاليم المناخية الحيوية اآلتية:40جدول (يتضح من   

  االقليم البارد المزعج: يسود جميع المحطات في فصل الشتاء.-ا

  االقليم البارد: يغطي فصلي الربيع والخريف في جميع محطتي (المشخاب وشبجة).-ب

  االقليم المريح: ظھر في محطتي النجف والعباسية في فصلي (الربيع والخريف).-ت

  يم الحار: اقتصر وجوده على محطة المشخاب فقط في فصل (الصيف). االقل-ث

بجة. لم تظھر االقاليم -ج ية وش يف في محطات النجف والعباس ل الص االقليم الحار جداً: ظھر في فص

  الحارة المزعجة والباردة المزعجة في جميع المحطات.

  خ الحيوي لمناخ محافظة النجف االشرف.) نتائج التطبيق الفصلي لمؤشر المنا40جدول (                 

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء المحطة

  النجف
54.67  78.7  103.5  78.53  

  مريح  حار جدا  مريح  بارد جدا

  العباسية
55.83  76.28  104.28  81.64  

  مريح  حار جدا  مريح  بارد جدا

  المشخاب
50  71.17  100  72.89  

  بارد  حار  مريح  بارد جدا

  شبجة
50.39  75.34  102  71.11  

  بارد  حار جدا  مريح  بارد جدا

  ).7وملحق () 22) و (11المصدر باالعتماد على: المخططين (                    

 ً   نتائج تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية لمناخ محافظة النجف االشرف:-سابعا

  االشرف: نتائج التطبيق العام مؤشر الرطوبة الحرارية لمناخ محافظة النجف-1

  -) الحقائق االتية: 41تبين من تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية وجدول (  

اً في -ا ھر (كانون الثاني) وايض ة في ش االقليم البارد: نجد االقليم البارد في جميع محطات منطقة الدراس

ية ( ھر (كانون االول)، واعلى قيمة له في محطة العباس بجة في ش خاب وش قل )، وا12.69محطتي المش

  ).11.16قيمة في محطة المشخاب (

ية في -ب باط) وفي محطتي النجف والعباس ھر (ش االقليم معتدل البرودة: يوجد في جميع المحطات في ش

  ).13.7) واالقل في المشخاب (14.83شھر (كانون االول) واعلى قيمة له في النجف (
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رين -ت ھري (آذار وتش افة الى ظھوره في االقليم المريح: ظھر في جميع المحطات في ش الثاني) باإلض

) واقل 19.68شھر نيسان في محطة المشخاب، واعلى نتيجة له في المشخاب في شھر (نيسان) مسجالً (

  ).15.92نتيجة في شبجة في شھر (تشرين الثاني) مسجالً (

ن االول) االقليم الحار: ظھر ھذا االقليم في محطتي النجف والعباسية في االشھر (نيسان وايار وتشري-ث

رين االول)، وأكثر ظھور له كان في  ھر (ايار وايلول وتش خاب في االش في حين ظھر في محطة المش

  محطة شبجة وتمثل باألشھر (نيسان وايار وحزيران وآب وايلول وتشرين االول) وأعلى قيمة في محطة 

جالً ( ھر (حزيران) مس بجة في ش ا26.05ش ھر (نيس بجة في ش جالً ) واقل قيمة في محطة ش ن) مس

)20.8.(  

يف عدا -ج ل الص ة في فص االقليم الحار جداً: ظھر االقليم الحار جداً في جميع محطات منطقة الدراس

شھر ايلول في محطة المشخاب، فضالً عن ظھوره في شھر نيسان في محطتي النجف والعباسية، مسجال 

  ).21.57العباسية في شھر (نيسان) ()، واقل قيمة في 28.89اعلى قيمة في العباسية في شھر تموز (

خاب المنطقة االكثر راحة واالقل    ح في مدينة المش يتبين من ذلك ان أثر الرطوبة الحرارية واض

بة لباقي المحطات ألنھا منطقة زراعية تكثر فيھا  حرارة لزيادة الرطوبة فيھا وانخفاض الحرارة بالنس

  سبياً مقارنة مع المناطق االخرى.المحاصيل الزراعية التي تلطف اجواء المنطقة ن

  ) نتائج تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية العام لمناخ محافظة النجف االشرف.41جدول (               

  1ك  2ت  1ت  ايلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطة

  النجف

12.45  14.83  18.49  21.68  25.31  27.26  28.39  28.46  26.68  23.08  17.35  13.17  

  بارد
معتدل 

  البرودة
  مريح  حار  حار جدا  حار جدا  حار جدا  حار جدا  حار   حار   مريح

معتدل 

  البرودة

  العباسية

12.69  14.62  17.6  21.57  24.96  26.78  28.65  28.89  27.96  23.08  19.1  14.23  

  بارد
معتدل 

  البرودة
  مريح  حار  حار جدا  حار جدا  حار جدا  حار  حار   حار   مريح

معتدل 

  البرودة

  المشخاب

11.16  13.07  16.61  19.68  24.41  26.94  26.64  26.74  25.08  20.89  16.37  12.38  

  بارد
معتدل 

  البرودة
  بارد  مريح  حار  حار  حار جدا  حار جدا  حار جدا  حار   مريح  مريح

  شبجة

11.36  13.36  17.84  20.8  24.53  26.05  26.42  25.63  24.02  20.36  15.92  12.22  

  بارد
معتدل 

  البرودة
  بارد  مريح  حار  حار   حار   حار جدا  حار   حار   حار  مريح

  ).8( ) وملحق21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على:           
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  نتائج تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية نھاراً:-2

بب انخفاض    ة نھاراً بس يختلف التوزيع المكاني والزماني لألقاليم الحيوية في منطقة الدراس

  الرطوبة النسبية وارتفاع درجات الحرارة، إذ بعد تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية نھاراً اتضح االتي: 

  أشھر السنة. االقليم البارد: لم تظھر االقاليم الباردة في جميع محطات منطقة الدراسة في جميع-ا

باط -ب تاء (كانون الثاني وش ھر فصل الش ة في أش االقليم المريح: ظھر في جميع محطات منطقة الدراس

جلت محطة النجف اعلى نتيجة  ھر (آذار) وس خاب في ش اً في محطة المش وكانون االول) وظھرت ايض

باط ( ون الثاني) بنتيجة ) فيما سجلت محطة المشخاب اقل نتيجة في شھر (كان18.22وكانت في شھر ش

  ).15.53بلغت (

ھر اقاليم -ت ھر (آذار) إذ يعد من أش خاب في ش االقليم الحار: ظھر في جميع المحطات في محطة المش

رين االول) وكانت ( ھر تش جلة في محطة النجف في (ش )، فيما 26.12الراحة، وكانت اعلى نتيجة مس

  ).20.96سجلت محطة العباسية في شھر (آذار) وكانت (

االقليم الحار جدا: ظھر في كافة المحطات في أشھر فصل الصيف وكانت اعلى محطة تسجيالً محطة -ث
جلت ( ھر (تموز) إذ س جلة 29.83النجف في ش ھر (آيار) مس خاب في ش )، فيما كانت اقل محطة المش

بية وزيادة درجات26.7( ي في انخفاض الرطوبة النس مس عاع الش كل أكثر دور االش ح بش  )، وھنا يتض
ل  يف النعدام التغييم في معظم ايام فص ل الص طوع الفعلي في فص اعات الس بب زيادة س الحرارة بس
الً عن تأثير ازدياد  مس فض طوع النظري للش اعات الس افة الى طول النھار وزيادة س يف باإلض الص

  معدالت درجات الحرارة وتناقص الرطوبة النسبية.

  ) نتائج تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية نھاراً لمناخ محافظة النجف االشرف.42جدول (  

  ).8) وملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على:   

  1ك  2ت  1ت  ايلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطة

  النجف

16.2  18.22  21.18  23.83  26.96  28.43  29.44  29.83  28.31  26.12  20.6  17.32  

  حار  حار  مريح  مريح
حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا
  مريح  حار  حار

  العباسية

16.32  18.01  20.96  24.02  26.82  27.89  28.89  29.14  27.74  24.02  21.05  17.33  

  حار  حار  مريح  مريح
حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا
  مريح  حار  حار

  المشخاب

15.53  17.13  19.92  22.49  26.7  27.72  28.21  28.57  27.53  24.52  20.36  17.13  

  حار  مريح  مريح  مريح
حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا
  مريح  حار  حار

  شبجة

16.12  17.96  21.24  23.68  26.16  27.9  29.11  29.19  27.59  24.62  20.48  16.78  

  حار  حار  مريح  مريح
حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا

حار 

  جدا
  مريح  حار  حار
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  نتائج تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية ليالً لمناخ محافظة النجف االشرف:-3

ي في    مس عاع الش ة تبين االثر البالغ لإلش ر الرطوبة الحرارية في منطقة الدراس بعد تطبيق مؤش

ة وذلك من خالل التباين الكبير في التوزيع الجغرافي لألقاليم الحيوية بين الليل والنھار فال  منطقة الدراس

ر نھاراً  نجد االقليم الحار جداً في أي محطة وظھور االقليم البارد الذي لم يكن موجودا عند تطبيق المؤش

  ):43فقد ظھرت االقاليم االتية وكما في جدول (

باط -ا تاء كانون الثاني وش ل الش ھر فص االقليم البارد: ظھر ھذا االقليم في جميع المحطات في ليالي أش

جلت كانون االول وظھر ايض بجة، وس خاب وش ية والمش رين الثاني في محطات العباس ھر تش اً في ش

  ).5.2) واقلھا كانت شبجة في شھر كانون الثاني (12.04العباسية اعلى نتيجة في شھر تشرين الثاني (

ھرين االعلى آذار (-ب ة النجف فقط في ش ذا االقليم في محط دل البرودة: ظھر ھ ) 14.06االقليم معت

  ). فيما كان ھذان الشھران ضمن االقليم البارد في جميع المحطات.13.5الثاني وكان (واالقل تشرين 

رين االول وظھر في جميع -ت ان وتش ھري نيس االقليم المريح: ظھر في جميع المحطات في ليالي ش

المحطات في شھر آيار عدا النجف التي كان فيھا ھذا الشھر ضمن االقليم الحار، وكانت اعلى نتيجة في 

جلت ( خاب وكانت 19.31النجف إذ س رين االول فيما كانت النتيجة االقل في محطة المش ھر تش ) في ش

  ) في شھر نيسان.13.72(

ا ظھر في -ث ھر (حزيران وتموز وآب وايلول) كم ات في االش ار: ظھر في جميع المحط االقليم الح
اب واقلھا في محطة شبجة  ) في شھر23.92النجف في شھر آيار، وكانت اعلى قيمة في محطة النجف (

  ).19.79وكانت في شھر ايلول (

  ) نتائج تطبيق مؤشر الرطوبة الحرارية ليال لمناخ محافظة النجف االشرف.43جدول (

  ).8وملحق ( )19(و) 6( ينمخططالالمصدر باالعتماد على:  

  1ك  2ت  1ت  ايلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك المحطة

  النجف

8.59  10.28  14.06  17  20.7  22.23  23.74  23.92  22.31  19.31  13.5  9.32  

  بارد  بارد
دل  ت ع م

  البرودة
  مريح  حار  حار  حار  حار  حار  مريح

دل  ت ع م

  البرودة
  بارد

  العباسية
5.61 7.31  11.42 15.11 19  21.28 22.77 22.83 21.21 16  12.04 7.36 

  بارد  بارد   مريح  حار  حار  حار  حار  مريح  مريح  بارد  بارد  بارد

  المشخاب
5.24 6.77  10.53 13.72 18.79 21.77 23.41 23.86 20.98 17.25 11.28 6.44 

  بارد  بارد  مريح  حار   حار   حار  حار  مريح  مريح  بارد  بارد  بارد

  شبجة
5.2  7.25  11.94 15.25 19.19 20.82 21.87 21.82 19.79 16.49 11.76 6.56 

  بارد  بارد  مريح  مريح  حار  حار  حار  مريح  مريح  بارد  بارد   بارد
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  نتائج التطبيق الفصلي لمؤشر الرطوبة الحرارية لمناخ محافظة النجف االشرف:-4

ر بايب ويتطابق مع التوزيع المناخي    ر الرطوبة الحرارية مع مؤش لي لمؤش يتفق التطبيق الفص

  ) ھي:44في منطقة الدراسة كما يتضح من جدول ( لألقاليم المناخية الحيوية، إذ وجدت ثالثة اقاليم

  ).12االقليم البارد: ظھر في فصل في محطتي المشخاب وشبجة بقيمة (-ا

تاء واعلى قيمة في محطة  -ب ل الش ية في فص االقليم معتدل البرودة: ظھر في محطتي النجف والعباس

  ).13) واقل قيمة في محطة النجف بقيمة (14العباسية بقيمة (

ة فيما كانت اقل -ت ل الربيع في جميع محطات منطقة الدراس ود ھذا االقليم في فص االقليم المريح: يس

  ).18نتيجة في محطة المشخاب (

ية (-ث ل الخريف واعلى نتيجة في العباس ية في فص ) 21االقليم الحار: ظھر في محطتي النجف والعباس

  ).20واقلھا في محطة النجف (

  ظھر في جميع المحطات في فصل الصيف.االقليم الحار جداً: -ج

  ) النتائج الفصلية لتطبيق معيار الرطوبة الحرارية لمناخ محافظة النجف.44جدول (            

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء المحطة

  النجف
13  19  27  20  

  حار  حار جداً   مريح  معتدل البرودة

  العباسية
14  19  27  21  

  حار  جداً حار   مريح  معتدل البرودة

  المشخاب
12  18  26.7  18  

  مريح  حار جداً   مريح  بارد

  19  26.9  19  12  شبجة

  
        

  مريح  حار جداً   مريح  بارد

  ).8) وملحق (22) و (11المصدر باالعتماد على: المخططين (               
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 ً   نتائج تطبيق مخطط سنجر في مناخ محافظة النجف االشرف: -ثامنا

  :محافظة النجف االشرفتطبيق مخطط سنجر العام في محطات -أ

  نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في مناخ محطة النجف:-1

ا    ة وكم ة االتي اخي ايومن حدود االقاليم الب ة في محطة النجف تبينت  اخي نات المن ا د تطبيق البي بع

  ):54موضح في المخطط (

ھر تقع ضمن الحد االقصى لراحة العمل-أ ة أش ھري (آذار  خمس تاء فضالً عن ش ھر فصل الش وھي أش

  وتشرين الثاني).

  أشھر الحد االقصى للراحة ھما شھرا (نيسان). -ب

بية وھي -ج بب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النس ھر خارج حدود الراحة بس بقية االش

  ة ھو شھر (تموز). وأكثر االشھر غير المريح تشرين االول)خمسة أشھر من شھر (آيار) حتى شھر (

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر.-د

  .)2013-2019للمدة (نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في محطة النجف ) 54مخطط (                

  

  ).9) وملحق (21) و (10المخططين ( :المصدر باالعتماد على      
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  العباسية:نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في مناخ محطة -2

ية ظھرت الحدود الحيوية لألقاليم المناخية االتية  بعد تطبيق البيانات المناخية في محطة العباس

  ):55وكما موضح في المخطط (

رين الثاني وكانون االول الحدود الحيوية ألقليم الحد -أ باط وآذار وتش ھر كانون الثاني وش مثلت االش

  االقصى لكفاءة العمل.

  الراحة المثالية في شھري نيسان وتشرين االول العتدال المناخ ومالءمته الحيوية للسكان.ظھر اقليم -ب

  ايلول) وأكثر االشھر غير المريحة اب. –االقليم الحار ظھر في االشھر من (آيار -ج

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر في محطة العباسية.-د

  .)2013-2019للمدة (حطة العباسية نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في م) 55مخطط (

                       
  ).9وملحق () 21) و (10المخططين ( :المصدر باالعتماد على

  نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في مناخ محطة المشخاب:-3

اختلفت محطة المشخاب عن المحطتين السابقتين في ان أشھر الحد االقصى للعمل فيھا بلغت ستة   

أشھر ألنھا منطقة زراعية ما أثر في مالءمة مناخھا للسكان أكثر من منطقتي النجف والعباسية، وظھرت 

  ).56الحدود الحيوية لألقاليم االتية وحسب المخطط (

رين الثاني -أ ان وتش باط وآذار ونيس ھر كانون الثاني وش ى لكفاءة العمل: ظھر في االش اقليم الحد االقص

  وكانون االول.
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  م الراحة المثالية: ظھر في شھر تشرين االول فقط.اقلي-ب

  ايلول) شھر تموز الشھر االبعد عن حدود الراحة الحيوية. –االقليم الحار: ظھر في االشھر من (آيار -ج

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر في محطة المشخاب.-د

  .)2013-2019ة (للمد نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في محطة المشخاب) 56مخطط (   

          

  )..9وملحق ( )21) و (10المخططين ( :المصدر باالعتماد على            

  نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في مناخ محطة شبجة:-4

نجر كما في المخطط ( بجة على مخطط س ) النتائج 57تبين من تطبيق بيانات مناخ محطة ش

  االتية:

ى لكفاءة -أ رين الثاني وكانون اقليم الحد االقص باط وآذار وتش ھر كانون الثاني وش العمل: ظھر في االش

  االول.

  اقليم الحد االقصى للراحة: جاء شھر نيسان فقط ممثالً ألقليم الراحة المثالية.-ب

ھر من (آيار -ج ھر الحارة والتي تقع خارج حدود  –االقليم الحار: جاءت االش رين االول) تمثل االش تش

  الراحة.

  االقليم البارد: لم يظھر ضمن أي شھر في محطة شبجة.-د
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.  )2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط سنجر العام في محطة شبجة) 57مخطط (

  

  ).9وملحق () 21) و (10المخططين ( :المصدر باالعتماد على   

  

  ).2013-2019للمدة (نتائج التطبيق العام لمخطط سنجر لمناخ محافظة النجف االشرف ) 45(جدول     

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة الرمز  الداللة الرمز  الداللة الرمز  الداللة  الرمز
 اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  2ك

 اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  شباط
 اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  آذار
اقصى للراحة AE اقصى للعمل AM اقصى للراحة AE اقصى للراحة AE  نيسان
 حار H حار H حار H حار H  آيار

 حار H حار H حار H حار H حزيران
 حار H حار H حار H حار H  تموز
 حار H حار H حار H حار H  اب
 حار H حار H حار H حار H  ايلول
 حار Hاقصى للراحة AE اقصى للراحة AE  حار H  1ت
 اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  2ت
 اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  1ك

  ).57) و(56) و(55) و(54المصدر باالعتماد على المخططات (       
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  نھاراً: محافظة النجف االشرفاستخدام مخطط سنجر في محطات -ب

  نتائج تطبيق مخطط سنجر نھاراً في محطة النجف.-1

ى لكفاءة العمل والراحة بعد تطبيق مخطط    ھر واالقاليم المالءمة للحد االقص تباين توزيع االش

  سنجر في محطات منطقة الدراسة نھاراً، حسب النتائج االتية:

  اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: ظھر في االشھر كانون الثاني وشباط وكانون االول.-أ 

  اقليم الحد االقصى للراحة المثالية: مثل شھر تشرين الثاني الحد االقصى للراحة المثالية.-ب

نة إذ -ج ھر الس ھراالقليم الحار: ظھر في معظم أش بب زيا –(آذار  ظھر بين االش رين االول) بس دة تش

  درجات الحرارة نھاراً وانخفاض الرطوبة النسبية وتأثير السطوع الشمسي.

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر في محطة النجف.-د

  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط سنجر في محطة النجف نھاراً ) 58مخطط (

  

  ).9) وملحق (17) و (8المصدر باالعتماد على: المخططين (       

  نتائج تطبيق مخطط سنجر نھاراً في محطة العباسية:-2

ية مع    ى للراحة في محطة العباس ى لكفاءة العمل والحد االقص ابه توزيع أقاليم الحد االقص تش

  ) الى االقاليم التي ظھرت في محطة العباسية وھي:59محطة النجف ويشير المخطط (
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  كانون الثاني وشباط وكانون االول.اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: ظھر في االشھر -أ

  اقليم الحد االقصى للراحة المثالية: مثل شھر تشرين الثاني الحد االقصى للراحة المثالية.-ب

ھر من (آذار -ج نة إذ مثل ثمانية أش ھر الس م معظم أش بب زيادة  –االقليم الحار: ض رين االول) بس تش

  تأثير السطوع الشمسي.درجات الحرارة نھاراً وانخفاض الرطوبة النسبية و

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر في محطة العباسية.-د

  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط سنجر في محطة العباسية نھاراً ) 59مخطط (

  
  ).9() وملحق 17) و (8المصدر باالعتماد على: المخططين (           

  

  نتائج تطبيق مخطط سنجر نھاراً في محطة المشخاب: -3

  ) تباين توزيع اقاليم الحد االقصى لكفاءة العمل والراحة وھي:60بحسب مخطط (  

  اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: ظھر في االشھر كانون الثاني وتشرين الثاني وكانون االول.-أ

  ثاني) فقط.ظھر في شھر (تشرين الاقليم الراحة المثالية: -ب

بب زيادة -ج رين االول بس ھر تش ھر اذار الى ش نة ابتداًء من ش ھر الس االقليم الحار: ظھر في معظم أش

  درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية والسطوع الفعلي وقلة او انعدام التغييم.

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر في محطة المشخاب.-د
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  .)2013-2019للمدة ( مخطط سنجر في محطة المشخاب نھاراً نتائج تطبيق ) 60مخطط (

      
  ).9) وملحق (17) و (8المصدر باالعتماد على: المخططين (       

  نتائج تطبيق مخطط سنجر نھاراً في محطة شبجة: -4

بب تعد  ى لكفاءة العمل والراحة بس بجة أكثر المحطات تطرفاً في اقاليم الحد االقص محطة ش

حراوي المناخھا  ھر (كانون االول) الص فقط مالئماً لكفاءة العمل، ولم يظھر فيھا أي متطرف إذ كان ش

شھر مالئم للحد االقصى للراحة نھاراً فقد كانت االشھر االحد عشر االخرى كلھا أشھر عدم راحة وعدم 

ح من المخطط (مالءمة للعمل كما يت وأ61ض ة المحطات المناخية في منطقة  ) وبذلك فھي اس الدراس

  نھاراً. 

  اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: ظھر في شھر كانون االول فقط.-أ

  تشرين الثاني). –االقليم الحار: ظھر في االشھر (كانون الثاني -ب

  اقليم الراحة المثالية: لم يظھر في أي شھر.-ج

  االقليم البارد: لم يظھر في أي شھر في محطة شبجة.-د
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  .)2013-2019للمدة ( تطبيق مخطط سنجر في محطة شبجة نھاراً نتائج ) 61مخطط (

       
  ).9) وملحق (17) و (8المصدر باالعتماد على: المخططين (       

  

  ).2013-2019) نتائج تطبيق مخطط سنجر نھاراً لمناخ محافظة النجف االشرف للمدة (46جدول (

 االشھر
  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف

  الداللة  الرمز  الداللة  الرمز  الداللة  الرمز  الداللة  الرمز

 حار H اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  2ك

  حار H حار H اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  شباط

 حار H حار H حار H حار H  آذار

 حار H حار H حار H حار H  نيسان

 حار H حار H حار H حار H  آيار

 حار H حار H حار H حار H  حزيران

 حار H حار H حار H حار H  تموز

 حار H حار H حار H حار H  اب

 حار H حار H حار H حار H  ايلول

 حار H حار H حار H حار H  1ت

 حار H اقصى للعمل AM اقصى للراحة AE اقصى للراحة AE  2ت

 AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  1ك
اقصى 
 للعمل

  ).61) و(60) و(59) و(58باالعتماد على: المخططات (المصدر 

  ليالً: محافظة النجف االشرفاستخدام مخطط سنجر في محطات -ب

  نتائج تطبيق مخطط سنجر ليالً في محطة النجف:-1

يختلف التوزيع الجغرافي ألشھر الحد االقصى لكفاءة العمل ليالً في محطات منطقة الدراسة ففي   

  ) ظھرت النتائج االتية: 62يتضح من المخطط (محطة النجف وكما 
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  اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: ظھر في شھري نيسان وتشرين االول.-أ

  اقليم الراحة المثالية: ظھر في شھر آيار فقط.-ب

  االقليم البارد: ظھر في االشھر كانون الثاني وشباط وآذار وتشرين الثاني وكانون االول.-ج

  ظھر في االشھر (حزيران الى ايلول).االقليم الحار: -د

  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط سنجر في محطة النجف ليالً ) 62مخطط (

              

  ).9) وملحق (19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططين (

  نتائج تطبيق مخطط سنجر ليالً في محطة العباسية:-2

  ) التوزيع االتي:63محطة العباسية زمانياً ومكانياً إذ والمخطط (تباين توزيع االقاليم الحيوية في   

  اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: ظھر في االشھر نيسان وآيار وتشرين االول.-أ

  اقليم الحد االقصى للراحة المثالية: ظھر في االشھر حزيران واب وايلول.-ب

  وآذار وتشرين الثاني وكانون االول. االقليم البارد: ظھر في االشھر كانون الثاني وسباط-ج

  االقليم الحار: ظھر في شھر تموز فقط.-د
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  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط سنجر في محطة العباسية ليالً ) 63مخطط (

                  

  ).9وملحق ( )19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططين (

  محطة المشخاب:نتائج تطبيق مخطط سنجر ليالً في -3

خاب عن    ى للراحة في محطة المش ى لكفاءة العمل والحد االقص ھر الحد االقص تباين توزيع أش

  ) وحسب النتائج االتية:64سواھا من المحطات كما يتضح من المخطط (

  اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: يتمثل في شھري آيار وايلول.-أ

ھر -ب ى للراحة: يمثل ش ى للراحة المناخية ليالً في محطة اقليم الحد االقص حزيران فقط الحد االقص

  المشخاب.

االقليم البارد: مثل ھذا االقليم معظم أشھر السنة، إذ جاءت االشھر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان -ج

وتشرين االول وتشرين الثاني وكانون االول أشھراً باردة بسبب انخفاض درجة الحرارة وتزايد الرطوبة 

  سبية ليالً.الن

  االقليم الحار: ظھر في شھري اب وايلول.-د
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  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط سنجر في محطة المشخاب ليالً ) 64مخطط (

      

  ).9وملحق ( )19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططين (

  نتائج تطبيق مخطط سنجر ليالً في محطة شبجة:-4

بجة عن باقي    ى لكفاءة تميزت محطة ش ھر الحد االقص المحطات االخرى باختالف توزيع أش

  ) النتائج االتية:65العمل والراحة فيھا بسبب تطرف مناخھا كما في المخطط (

ى لكفاءة -أ ھر حد اقص رين االول أش ھر آيار وحزيران وتش ى لكفاءة العمل: مثلت االش اقليم الحد االقص

  العمل.

  ھرا تموز وايلول شھري راحة مثالية.اقليم الحد االقصى للراحة: جاء ش-ب

ھر -ج رين الثاني وكانون االول أش ان وتش باط وآذار ونيس ھر كانون الثاني وش االقليم البارد: جاءت االش

  باردة ليالً النخفاض درجة الحرارة وتزايد الرطوبة النسبية.

  االقليم الحار: تمثل بشھر اب فقط.-د
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  .)2013-2019للمدة ( في محطة شبجة ليالً نتائج تطبيق مخطط سنجر ) 65مخطط (

                         

  ).9) وملحق (19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططين (

  

  ).2013-2019) نتائج تطبيق مخطط سنجر ليالً لمناخ محافظة النجف االشرف للمدة (47جدول (       

  شبجة  المشخاب  العباسية النجف  االشھر

  الداللة  الرمز  الداللة  الرمز  الداللة  الرمز  الداللة الرمز

 بارد C بارد C بارد C بارد C  2ك
 بارد C بارد C بارد C بارد C  شباط
 بارد C بارد C بارد C بارد C  آذار
 بارد C بارد C اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  نيسان
 للعملاقصى  AM اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM اقصى للراحة AE  آيار

 AE حار H حزيران
اقصى 
 للراحة

AE اقصى للراحة AM اقصى للعمل 

 AE حار H حار H حار H  تموز
اقصى 
 للراحة

 AE حار H  اب
اقصى 
 للراحة

H حار H حار 

 AE حار H  ايلول
اقصى 
 للراحة

AM اقصى للعمل AE 
اقصى 
 للراحة

 اقصى للعمل AM بارد C اقصى للعمل AM اقصى للعمل AM  1ت

 بارد C بارد C بارد C بارد C  2ت
 بارد C بارد C بارد C بارد C  1ك

  ).65) و(64) و(63) و(62المصدر باالعتماد على: المخططات (      
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  ):2103-2019للمدة ( محافظة النجف االشرفتطبيق مخطط سنجر فصلياً في مناخ -د

ة ظھرت    نجر في محطات منطقة الدراس لي لمخطط س ح من بعد التطبيق الفص كما يتض

  االقاليم اآلتية:) 69و 68و 67و 66المخططات (

اقليم الحد االقصى لكفاءة العمل: تباين ظھور ھذا االقليم مكانياً وزمانياً في منطقة الدراسة، إذ ظھر في -1

محطات النجف والعباسية وشبجة في فصلي الشتاء والربيع، في حين ظھر في محطة المشخاب في ثالث 

  والربيع والخريف.الشتاء  فصول

اقليم الحد االقصى للراحة المثالية: ظھر في محطتي النجف والعباسية في فصل الخريف ولم يظھر في -2

  محطتي المشخاب وشبجة.

ل الخريف في -3 الً عن ظھوره في فص يف، فض ل الص االقليم الحار: ظھر في جميع المحطات في فص

  محطة شبجة.

  قليم في أي فصل في جميع المحطات.االقليم البارد لم يظھر ھذا اال-4

  نتائج التطبيق الفصلي لمخطط سنجر ) 67مخطط (نتائج التطبيق الفصلي لمخطط سنجر                                ) 66مخطط (

                                              .)2013-2019( ةفي محطة العباسية للمد      .                                                .)2013-2019للمدة ( في محطة النجف

  

      ). 9) و(ملحق (22) و (11المصدر باالعتماد على: المخططين (         ). 9) و(ملحق (22) و (11المصدر باالعتماد على: المخططين (
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نجر                       ) 68مخطط ( لي لمخطط س نجر                    ) 69مخطط (نتائج التطبيق الفص لي لمخطط س نتائج التطبيق الفص

  ).2013-2019في محطة شبجة للمدة (                   ).                2013-2019في محطة المشخاب للمدة (

                   

  ). 9) و(ملحق (22) و (11المصدر باالعتماد على: المخططين (   ). 9) و(ملحق (22) و (11لمصدر باالعتماد على: المخططين (ا

 ً   نتائج تطبيق مخطط اوليكاي في محافظة النجف االشرف: -تاسعا

ب مخطط اوليكاي التطبيق -أ ة حس كان منطقة الدراس العام الحدود الحيوية للمناخ لس

  الحياتي:

  اوليكاي الحياتي في محطة النجف: نتائج التطبيق العام لمخطط-أ

  ) الحقائق االتية:70يتضح من المخطط (   

من اقليم المناخ الحيوي المريح Aاالقليم المريح (-1 رين االول ض ان وتش ھر نيس ممثلة ): جاءت االش

  ).Aباإلقليم (

ھر تحتاج Dاالقليم البارد ( -2 باط وآذار وكانون االول) وھذه االش ھر (كانون الثاني وش ): ظھر في االش

الى كمية من االشعاع الشمسي حددھا اوليجاي في مخططه فشھر (كانون الثاني) وھو االبرد في السنة إذ 

ا) بسبب قلة ساعات الس 50.4يحتاج الى ( طوع الشمسي الفعلي والنظري في ذلك الشھر كيلو سعرة/س
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سكان في  12.5والشھر االقل احتياجاً لإلشعاع الشمسي (آذار) إذ يحتاج الى ( سا) ويحتاج ال سعرة/ كيلو 

  شھري كانون الثاني وكانون االول لوسائل لتدفئة لبرودتھما نسبياً.

ھرا (آيار وحزيران) في االقليم (Bاالقليم الحار (-3 رعة رياح او ) B): جاء ش ھر حارة تحتاج الى س أش

رعة ( ھر (آيار) يحتاج الى رياح بس بية لتكون مريحة فش غم  0.7م/ثا) او رطوبة بمقدار ( 1رطوبة نس

  غم /كغم). 1.4م/ثا) او رطوبة نسبية بمقدار ( 2كغم) أما شھر (حزيران) فيحتاج لرياح بسرعة (/

ھر (تموز واب و-4 ھر حارة تقع في االقليم (االقليم الحار جداً: ظھرت االش ) تمثل االقليم Eايلول) أش

  الحار جداً والذي يحتاج الى وسائل التبريد التي تقلل من شدة الحرارة للوصول للراحة الحرارية.

  .)2013-2019للمدة ( نتائج التطبيق العام لمخطط اوليكاي الحياتي في محطة النجف) 70مخطط (

  

  ).11) وملحق (21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  : نتائج تطبيق مخطط اوليجاي العام في محطة العباسية-ب

) الى ان االشھر (نيسان وتشرين االول وتشرين الثاني) جاءت 71): يشير المخطط (Aاالقليم المريح (-1

  ضمن االقليم المريح. 

شرDاالقليم البارد ( -2 ضمن ): ظھرت االشھر (كانون الثاني وشباط وآذار وت ين الثاني وكانون االول) 

ا)  63ھذا االقليم البارد لحاجتھا لإلشعاع الشمسي وأكثرھا احتياجاً شھر (كانون الثاني ( كيلو سعرة / س

ھر (آذار) يحتاج ( ھري كانون الثاني وكانون  12.5واقلھا ش كان في ش ا)، ويحتاج الس عرة / س كيلو س

  االول لوسائل تدفئة لبرودتھما الشديدة.
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ھران حاران يحتاجان الى حركة رياح Bاالقليم الحار (-3 ھري آيار وحزيران إذ ھما ش ): ويتمثل في ش

رعة ( ھر (آيار) يحتاج لحركة رياح بس بية بمقدار ( 0.5لتكون مريحة فش غم /  0.7م / ثا) او رطوبة نس

ل الى ( رعة تص ھر (حزيران) فيحتاج الى رياح أكثر س  2.9وبة بمقدار (م / ثا) او رط 3.5كغم) أما ش

  غم / كغم).

ھر (تموز واب وايلول) وھذا االقليم حار غير مريح يحتاج الى Eاالقليم الحار جداُ (-4 ): تقع فيه االش

  وسائل تبريد للوصول الى حدود الراحة.

  .)2013-2019للمدة ( نتائج التطبيق العام لمخطط اوليكاي الحياتي في محطة العباسية) 71مخطط (

  
  ).11) وملحق (21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  :نتائج التطبيق العام لمخطط اوليكاي في محطة المشخاب-ج

) ان االشھر (نيسان وآيار وتشرين االول) جاءت 72): كما يتضح من المخطط (Aاالقليم المريح ( -1

 ضمن االقليم المريح.

باط Dاالقليم البارد ( -2 ھر (ش منه االش ھر تحتاج الى ): ظھر ض رين الثاني) وھذه االش وآذار وتش

باط أكثرھا احتياجاً إذ بلغ ما يحتاجه ( ھر ش ي لتكون مريحة فش مس عاع الش عرة /  63االش كيلو س

ھر آذار االقل بمقدار ( ا) فيما كان ش ھرا (كانون الثاني وكانون  25.2س ا) أما ش عرة / س كيلو س
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مما يعني ان سكان المنطقة يحتاجون لوسائل تدفئة في االول) فقد ظھرا ضمن االقليم االشد برودة 

  ھذه المدة.

سبياً ( -3 شھر (تموز) الى (Bاالقليم الحار ن شھرا (حزيران وايلول) ويحتاج  م /ثا) او  3.5): تضمن 

ھر (ايلول) الى ( 3.6( غم /كغم)  2.2م/ثا) او ( 1غم /كغم) رطوبة ليكون مريحاً فيما يحتاج الش

  رطوبة. 

ھر Eالحار جداً (االقليم  -4 كان في أش ھرا (تموز وآب) خارج المخطط ويحتاج الس منه ش ): ظھر ض

  االقليم الحار الى وسائل تبريد للوصول للراحة.

  .)2013-2019للمدة ( نتائج التطبيق العام لمخطط اوليكاي الحياتي في محطة المشخاب) 72مخطط (

  
  ).11وملحق () 21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  : نتائج التطبيق العام لمخطط اوليكاي في محطة شبجة-د

ح من المخطط (Aاالقليم المريح (-1 ھرظھر في ) أن االقليم المريح 73): يتض ان يش رين  (نيس وتش

  ).االول

ھر تحتاج Dاالقليم البارد (-2 رين الثاني) وھي أش باط وآذار وتش ھر (كانون الثاني وش ): جاءت االش

شھر (كانون الثاني) ويحتاج الى (الشعاع  سا)  75.6شمسي لتكون مريحة واالكثر احتياجاً  سعرة/  كيلو 

ھر (آذار) والذي يحتاج الى ( ھر كانون االول  12.5فيما كان اقلھا احتياجا ش ا) وظھر ش عرة/ س كيلو س

  ضمن االقليم االشد برودة وھنا يحتاج السكان الى التدفئة لبلوغ الراحة الحرارية.
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  ): ظھر شھر تشرين االول ضمن االقليم المريح نسبياً.Cاالقليم المريح نسبياً (-3

ھر من (آيار Bاالقليم الحار بالرمز (-4 منه االش ايلول) واالقل احتياجا لحركة الرياح او  -): وقعت ض

رعة رياح ( ھر (آيار) إذ يحتاج الى س كثر غم / كغم) واال 0.7م / ثا) او رطوبة بمقدار ( 1الرطوبة ش

  غم/ كغم). 4.3م/ ثا) او رطوبة بمقدار ( 3.5احتياجاً شھر (اب) والذي يحتاج لرياح بسرعة (

موم Eاالقليم الحار جداً (-5 بب تأثير رياح الس ديد الحرارة بس ھرا (تموز واب) ضمن االقليم ش ): جاء ش

  في تلك المدة في مناخ المنطقة.

  .)2013-2019للمدة ( الحياتي في محطة شبجة نتائج التطبيق العام لمخطط اوليكاي) 73مخطط (

  
  ).11) وملحق (21) و (10( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  الحدود الحيوية لألقاليم المناخية الحيوية للسكان في منطقة الدراسة نھاراً:-ب

  ) االقاليم االتية في منطقة الدراسة نھاراً:77) و(76) و(75) و (74يتضح من المخططات (

): ساد ھذا االقليم الحيوي في جميع محطات منطقة الدراسة وجاء ضمنه شھرا (آذار Aاالقليم المريح (-1

  وتشرين الثاني) لذا تعد ھذه المدة الزمنية االكثر مالءمة حيوية للسكان نھاراً.

باط وكانونDاالقليم البارد (-2 تاء (كانون الثاني وش ل الش ھر فص  ): ظھر في جمع المحطات في أش

  االول).
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رين Bاالقليم الحار (-3 ان وآيار وحزيران وتش ھر (نيس ): يوجد ھذا االقليم في جميع المحطات في االش

سية والمشخاب االشھر (تموز واب وايلول) لھذا االقليم والنجف التي  االول) وضمت كذلك محطتي العبا

  كان فيھا شھر (حزيران) ضمن االقليم شديد الحرارة.

ديد ا-4 ھر (تموز Eلحرارة (االقليم ش منه االش بجة وكانت ض ): ظھر ھذا االقليم في محطتي النجف وش

بب  ة بس بجة االقل مالءمة حيوية بين مناطق الدراس ھر (حزيران) في النجف، لذا فالنجف وش واب) وش

  ارتفاع الحرارة فيھما. 

  السنة.االقليم شديد البرودة فلم يظھر في جميع المحطات نھاراً ولجميع أشھر -5

.)2019-2013للمدة ( نتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي نھارا في محطة النجف) 74مخطط (  

  .)11) وملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على: 
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)2019-2013للمدة ( نتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي نھارا في محطة العباسية) 75مخطط (  

  ).11) ملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  

.)2019-2013للمدة ( نتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي نھارا في محطة المشخاب) 76مخطط (  

  
  ).11) ملحق (17) و (8( المخططينالمصدر باالعتماد على:    
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.)2019-2013للمدة ( شبجةنتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي نھارا في محطة ) 77مخطط (  

  ).11) وملحق (17) و (8المصدر باالعتماد على: المخططات (

  

  

  حدود األقاليم الحيوية في منطقة الدراسة ليالً:-ج

ة ليالً، ولمعرفة مدى    ألجل معرفة التوزيع المكاني والزماني لألقاليم الحيوية في منطقة الدراس

بدرجة المالءمة الحيوية لتلك االقاليم تم  ة من خالل االخذ  لدراس تطبيق مخطط اوليجاي في منطقة ا

بية العظمى وتبين تباين زماني ومكاني كبير بين محطات منطقة  غرى والرطوبة النس الحرارة الص

  ):81) و(80) و(79) و(78الدراسة في اقاليم الراحة وكما يأتي في المخططات (

ھذا االقليم في جميAاالقليم المريح (-1 جاءت ): ظھر  ة ففي محطة النجف  لدراس ع محطات منطقة ا

ھر (حزيران  منه، فيما كان في باقي المحطات االش رين الثاني) ض ھر (آيار وحزيران وايلول وتش االش

ية، واتفاق  رين االول) في محطة العباس ھر (تش وتموز وآب وايلول) ضمن االقليم المريح، فضالً عن ش

ون محطتي المشخاب والعباسية ذات مساحات زراعية شاسعة تؤثر أشھر اقليم الراحة في ھذه المناطق لك

  ايجاباً بالمناخ ليالً، أما محطة شبجة فيكون دور الرياح فيھا مھماً لتلطيف الجو ليالً.
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االقليم المعتدل: ظھر ھذا االقليم في ليالي محطة النجف في شھر (تشرين االول) وفي محطة شبجة في -2

  المحطات االخرى.شھر (آيار) ولم يظھر في 

ھر (آذار Dاالقليم البارد (-3 منه االش بجة جاءت ض ): ظھر في جميع المحطات وفي محطتي النجف وش

ية في  بجة، وفي محطة العباس رين االول) في محطة ش ھر (تش رين الثاني) باإلضافة الى ش ان وتش ونيس

  االول وتشرين الثاني).االشھر (نيسان وتشرين االول) وفي محطة المشخاب (نيسان وآيار وتشرين 

ھر (كانون -4 تاء الباردة في االش ديد البرودة: ظھر ھذا االقليم في جميع المحطات في ليالي الش االقليم ش

الثاني وشباط وكانون االول) وشذت محطتي العباسية والمشخاب بإضافة شھر (آذار) لھذا االقليم الحيوي 

  كونھما مناطق تقل فيھما درجة الحرارة.

 م الحار واالقليم شديد الحرارة لم يظھرا في جميع المحطات. االقلي -4

 

  

  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي ليالً في محطة النجف) 78مخطط (

 

  ).11) وملحق (19) و (6( المخططينالمصدر باالعتماد على: 
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  .)2013-2019للمدة ( العباسيةنتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي ليالً في محطة ) 79مخطط (

   

  ).11) وملحق (19) و (6( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

  

  .)2013-2019للمدة ( نتائج تطبيق مخطط اوليكاي الحياتي ليالً في محطة المشخاب) 80مخطط (

 
  ).11) وملحق (19) و (6( المخططينالمصدر باالعتماد على: 
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  .)2013-2019للمدة ( اوليكاي الحياتي ليالً في محطة شبجةنتائج تطبيق مخطط ) 81مخطط (

  

  ).11) وملحق (19) و (6( المخططينالمصدر باالعتماد على: 

راً  نيف تيرجنك في محافظة النجف -عاش ب تص تحديد االقاليم المناخية الحيوية بحس

  االشرف:

  الحيوية نھارا في محافظة النجف: –تحديد االقاليم الفسيولوجية -أ

  ) وجود االقاليم االتية:85) و(84) و(83) و(82) والمخططات (48يتضح من جدول (  

باط وكانون االول) -1 ھر (كانون الثاني وش ية في نھار االش االقاليم المريحة: ظھرت في النجف والعباس

نة، وفي المشخاب  باإلضافة الى شھر (آذار) في النجف النخفاض درجات الحرارة في تلك المدة من الس

في نھار االشھر (شباط وآذار وتشرين الثاني وكانون االول)، وفي شبجة ظھرت في نھار شھري (شباط 

  وكانون االول) نتيجة تطرف المناخ وانخفاض الرطوبة النسبية.

ما -2 لذي ظھر في محطتين فقط ھ تدل البرودة ا عدا االقليم مع باردة  باردة: لم تظھر االقاليم ال االقاليم ال

خاب في ش بية فيھا اعلى من باقي المحطات، المش ھر (كانون الثاني) ألنھا منطقة زراعية والرطوبة النس

  وفي محطة شبجة في شھر (كانون الثاني) لالنخفاض الشديد لدرجات الحرارة لتطرف المناخ.
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ة -3 ة ظھرت ھذه االقاليم الحارة في جميع محطات منطقة الدراس االقاليم الحارة: في نھار منطقة الدراس

في أشھر الصيف (آيار وحزيران وتموز واب وايلول) إذ االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة مع االنخفاض 

شھري (نيسان وتشرين االول) انضما الى االشھر الحارة في جميع  سبية بل حتى  شديد في الرطوبة الن ال

  المحطات، وشھر (آذار) في محطة العباسية كذلك من االشھر الحارة. 

  تائج تطبيق مخطط تيرجنك نھاراً حسب درجة الحرارة الفعالة في محافظة النجف االشرف.) ن48جدول (

  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف المحطة

  حالة االقليم  الرمز  حالة االقليم  الرمز  حالة االقليم  الرمز  حالة االقليم  الرمز  االشھر

  معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- مريح 0  مريح 0  2ك

 مريح 0 مريح 0 مريح 0 مريح 0  شباط

 انتقالي دافئ 1 مريح 0  حار 2a+ مريح 0  آذار

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  نيسان

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  آيار

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  حزيران

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  تموز

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  اب

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  ايلول

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  1ت

 انتقالي دافئ 1 مريح 0 انتقالي دافئ 1  انتقالي دافئ 1  2ت

 مريح 0 مريح 0  مريح 0 مريح 0  1ك

  ).14) و(13) و(12المصدر باالعتماد على: المالحق (

  .)2013-2019للمدة ( نھاراً  النجف محطة في تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 82مخطط (

  

  .)12) وملحق (17) و (8( ينالمصدر باالعتماد على: المخطط
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  .)2013-2019للمدة ( نھاراً  العباسية محطة في تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 83مخطط (

  
  .)12) وملحق (17) و (8( ينالمخططالمصدر باالعتماد على: 

  

  

  

  .)2013-2019للمدة ( نھاراً  المشخاب محطة في تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 84مخطط (

  

  .)12) وملحق (17) و (8المصدر باالعتماد على: المخططات (   
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  .)2013-2019للمدة ( نھاراً  شبجة محطة في تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 85مخطط (

  

  .)12) وملحق (17) و (8( ينالمخططالمصدر باالعتماد على: 

  الفسيولوجية ليال في محافظة النجف االشرف: –االقاليم الحيوية  -ب

يولوجية    ة كما يبين  –يظھر تباين زماني مكاني في توزيع االقاليم الفس الحيوية لمنطقة الدراس

  ) واالقاليم الحيوية التي تسود منطقة الدراسة ھي:89) و(88) و(87) و(86) والمخططات (49جدول (

ھري (آيار  -1 االقاليم المريحة: ظھرت اقاليم الراحة الليلية متباينة ففي محطة النجف جاءت في ش

  وتشرين االول) وفي المحطات االخرى في شھري (حزيران وايلول). 

باط وكانون  -2 ھر (كانون الثاني وش حة البرودة: ظھرت في جميع المحطات في االش االقاليم واض

  ع المحطات عدا محطة النجف التي كان فيھا معتدل البرودة.االول) وفي شھر (آذار) في جمي

رين  -3 االقاليم معتدلة البرودة: تباين وجوده المحطات فقد ظھر في محطة النجف شھري (آذار وتش

رين االول) وفي محطة  ان وآيار وتش ھر (نيس بجة في االش ية وش الثاني) بينما في محطتي العباس

  ل).المشخاب في شھري (آيار وتشرين االو

ة، فقد ظھرت ھذه  -4 االقاليم الدافئة: اختلفت محطة النجف عن باقي مناطق محطات منطقة الدراس

  االقاليم في شھري (حزيران وتموز) وفي باقي المحطات في شھري (تموز واب).

ھر (اب)، من ذلك يظھر ان مدينة  -5 االقليم الحار: ظھر ھذا االقليم في محطة النجف فقط في ش

 حرارة ضمن مناطق الدراسة.النجف ھي االكثر 
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  ) نتائج تطبيق مخطط تيرجنك ليالً حسب درجة الحرارة الفعالة في محافظة النجف االشرف.49جدول (        

  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف المحطة

  حالة االقليم الرمز  حالة االقليم  الرمز  حالة االقليم  الرمز  حالة االقليم  الرمز  االشھر

 واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- البرودةواضح  2-  2ك

 واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2-  شباط

 واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- معتدل البرودة 1-  آذار

 معتدل البرودة 1- واضح البرودة 2- معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1-  نيسان

 معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1-  معتدل البرودة 1- مريح 0  آيار

 مريح 0 مريح 0 مريح 0 دافئ 1+  حزيران

 دافئ 1+ دافئ 1+ دافئ 1+ دافئ 1+  تموز

 دافئ 1+ دافئ 1+ دافئ 1+  حار 2a+  اب

 مريح 0 مريح 0 مريح 0 دافئ 1+  ايلول

 معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- مريح 0  1ت

 واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- معتدل البردة 1-  2ت

 واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2-  1ك

  ).14) و(13) و(12المصدر باالعتماد على: المالحق (        

).2013-2019للمدة ( ليال النجف محطة في تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 86مخطط (

  

  .)12) وملحق (19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططات (     
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تطبيق) 87مخطط ( ائج  ك مخطط نت يرجن ة في ت ة محط ي اس عب ل يال ا دة ( ل لم ).2013-2019ل

        
  .)12) وملحق (19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططات (

  

  

  .)2013-2019للمدة ( ليال المشخاب محطة في تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 88(مخطط      

  
  .)12) وملحق (19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططات (



       الفصل الرابع ......................... التأثيرات البايومناخية في سكان محافظة النجف االشرف            142   
  

خطط ( ق) 89م ي ب ط ج ت ائ ت ط ن ط خ ك م ن رج ي ي ت ة ف ط ح ة م ج ب ال ش ي دة ( ل م ل )2013-2019ل

 
  .)12) وملحق (19) و (6المصدر باالعتماد على: المخططات (

  

  االقاليم المناخية الحيوية المركبة: -ج

بية يمكن معرفة االقاليم الحيوية    تخدام المعدالت العامة لدرجات الحرارة والرطوبة النس  –باس

  ) وھي: 93) و(92) و(91) و(90) والمخططات (50الفسيولوجية في منطقة الدراسة كما في جدول (

االقاليم المريحة زمانياً ومكانياً في منطقة الدراسة  الفسيولوجية المريحة: تباين –االقاليم الحيوية  -1

ان) فقط،  ھر (نيس ية في ش رين الثاني)، وفي العباس ان وتش ھري (نيس ففي النجف ظھرت في ش

ان  ھري (نيس بجة في ش رين االول)، وفي ش ان وآيار وتش ھر (نيس خاب في االش بينما في المش

ة في منطقة الدراسة ھي المشخاب وزمانيا وتشرين االول)، يتضح من ذلك ان أكثر المناطق راح

  يعد شھر (نيسان) الشھر المريح في جميع مدن منطقة الدراسة.

باط  -2 ھر (كانون الثاني وش ة في االش حة البرودة: ظھر في جميع مناطق الدراس االقاليم الواض

ي  ار امراض الجھاز التنفس بب انتش ان بس حة االنس وكانون االول) تؤثر ھذه االقاليم في ص

  النخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبية.

ھري (آذار  -3 ة وجود ھذا االقليم في ش جلت جميع محطات منطقة الدراس االقاليم معتدلة البرودة: س

  وتشرين الثاني) عدا محطة النجف التي مثل شھر (تشرين الثاني) االقليم المريح فيھا.
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رين االول) االقليم الدافئ: يوجد ھذا االقليم في محطة  -4 ھر (آيار وحزيران وتش النجف في االش

وفي محطة العباسية في شھري (آيار وتشرين االول) وفي محطة المشخاب في االشھر (حزيران 

  واب وايلول) وفي محطة شبجة في شھري (آيار وايلول).

افة الى وجوده ف -5 ة باإلض ھر (تموز) في منطقة الدراس ي االقليم الحار: ظھر ھذا االقليم في ش

بجة  ية (حزيران واب وايلول) وفي محطة ش ھري (اب وايلول) وفي محطة العباس النجف بش

خاب االقل ظھوراً فيھا لإلقليم الحار لذا تعد  ح من ذلك ان محطة المش (حزيران واب)، يتض

 .حيوياً االفضل بين مناطق الدراسة لما تتسم به من طابع زراعي

  

  عام حسب درجة الحرارة الفعالة في محافظة النجف االشرف.) نتائج تطبيق مخطط تيرجنك ال50جدول (

  شبجة  المشخاب  العباسية  النجف المحطة

  حالة االقليم الرمز  حالة االقليم  الرمز  حالة االقليم الرمز  حالة االقليم الرمز  االشھر

واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2-  2ك

واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- البرودةواضح  2-  شباط

 معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1-  آذار

 مريح 0 مريح 0 مريح 0 مريح 0  نيسان

 دافئ 1 مريح 0 دافئ 1 دافئ 1+  آيار

 حار 2a+ دافئ 1 حار 2a+ دافئ 1+  حزيران

 حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+ حار 2a+  تموز

 حار 2a+ دافئ 1+ حار 2a+ حار 2a+  اب

 دافئ 1+ دافئ 1+ حار 2a+ حار 2a+  ايلول

 مريح 0 مريح 0  دافئ 1+ دافئ 1+  1ت

 معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- معتدل البرودة 1- مريح 0  2ت

البرودةواضح  2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2- واضح البرودة 2-  1ك

  ).14) و(13) و(12المصدر باالعتماد على: المالحق (

  

  

  

  

  

  



       الفصل الرابع ......................... التأثيرات البايومناخية في سكان محافظة النجف االشرف            144   
  

  .)2013-2019للمدة ( النجف محطة في المركب تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 90مخطط (

    
  .)12) وملحق (21) و (10( ينالمصدر باالعتماد على: المخطط

  

  ).2013-2019للمدة ( العباسية محطة في المركب تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 91مخطط (

 
  .)12) وملحق (21) و (10( ينالمصدر باالعتماد على: المخطط
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  .)2013-2019للمدة ( المشخاب محطة في المركب تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 92مخطط (

 
  .)12) وملحق (21) و (10( ينالمصدر باالعتماد على: المخطط

  

  .)2013-2019للمدة ( شبجة محطة في المركب تيرجنك مخطط نتائج تطبيق) 93مخطط (

  
  .)12) وملحق (21) و (10( ينالمصدر باالعتماد على: المخطط
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ر ھر الراحة لجميع الطرائق في محافظة النجف  -حادي عش ة التوزيع المكاني والزماني ألش خالص

  .)2013-2019االشرف للمدة (

في محافظة ) الى وجود تباينات مكانية وزمانية في مجمل القرائن البايومناخية 51يشير الجدول (  

  النجف االشرف، ويمكن ايجازھا باآلتي:

رف -1 ھر االكثر راحة في محافظة النجف االش رين االول ھي االش ان وتش ھر اذار ونيس  ان أش

دي بب االرتفاع الش ھري تموز وآب بس ھر ازعاجاً ش ھري وأكثر االش د لدرجات الحرارة ويعد ش

 .كانون االول وكانون الثاني االكثر ازعاجاً بسبب انخفاض درجات الحرارة

خاب كونھا تقع في -2 ھر راحة ھي محطة المش اھم في ار أكثر محطة فيھا أش ض زراعية ما يس

ھر حين تلطيف المناخ المحلي للمنطقة، في  بجة كأقل محطة ظھرت فيھا أش جاءت محطة ش

 سبب وقوعھا في منطقة جافة وذات مناخ صحراوي وقليلة او معدومة الغطاء النباتي.الراحة ب

في بعض المحطات وعند تطبيق المؤشرات لم يظھر اقليم الراحة في أي شھر وعلى سبيل المثال  -3

نجر نھاراً في  خاب وتطبيق مخطط س ر اركاوا نھاراً في محطة المش ر في تطبيق مؤش ال الحص

بجة نھاراً،  ول فعند تطبيق قرينة اوليفر محطة ش بة لبعض الفص ية كذلك بالنس في محطة العباس

 فصلياً لم يظھر اقليم الراحة في أي فصل.

مم لقياس الراحة المناخية  -4 ر المناخ الحيوي كونه مص أكثر المعايير واقعية عند التطبيق مؤش

 الحيوية في المناطق الجافة والتي تقع ضمنھا منطقة الدراسة.

ھ -5 ھري أكثر االش ديد لدرجات الحرارة يليھما ش بب االرتفاع الش ھري تموز وآب بس ر ازعاجاً ش

 كانون االول وكانون الثاني بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ة في  بيع ھو الفصل االكثر راحة ويليه فصل الخريففصل الر -6 في جميع محطات منطقة الدراس

 حين يعد فصلي الشتاء والصيف فصلي ازعاج غالباً.
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  .)2013-2019محافظة النجف االشرف للمدة (في لجميع الطرائق الراحة  ألشھرالتوزيع المكاني والزماني خالصة ) 51جدول (

  ).48-91) والمخططات (19-50المصدر باالعتماد على: الجداول ما بين (

  

درجة   التطبيق/القرائن  محطاتال
الحرارة 
  الفعالة

قرينة 
 اوليفر

قرينة  قرينة ثوم
تبريد 
 الرياح

مؤشر 
  اركاوا

مؤشر 
المناخ 
 الحيوي

مؤشر 
الرطوبة 
 الحرارية

مخطط 
 سنجر

مخطط 
  اوليكاي

مخطط 
  تيرجنج

  
  
  
  
  
  
  النجف
  

  
  العام

اذار 
ونيسان 

 1شرينوت
  2شرينوت

و اذار 
  2تشرين

  
  اذار

نيسان 
  1وتشرين

 نيسان 
  1وتشرين

 نيسان 
  1وتشرين

اذار 
  2وتشرين

 نيسان 
  1تشرين

 نيسان 
  1وتشرين

 نيسان 
  2تشرين

  
  نھاراً 

شباط 
واذار 

ونيسان 
  2تشرين

 2كانون
وشباط 
  1كانون

  
  اذار

شباط 
 واذار 
  2وتشرين

اذار 
  2وتشرين

  
  شباط

 2كانون
وشباط 
  1كانون

  
  2شرينت

 اذار 
  2شرينوت

 2كانون
وشباط 
  واذار
  1كانون

  
  ليالً 

 نيسان 
  1وتشرين

  
  نيسان

  
  1تشرين

  اذار
  1وتشرين

 نيسان 
  1وتشرين

  
  1تشرين

نيسان 
  1وتشرين

  
  ايار

ايار 
وحزيران 
 وايلول 

  2شرينوت

 ايار 
  1وتشرين

الربيع   الفصلي
  والخريف

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

الربيع 
  الخريف

الربيع 
  الخريف

الربيع 
  الخريف

  
  الخريف

الربيع 
  الخريف

  
  الربيع

  
  الربيع

  
  الربيع

  
  
  
  
  
  

  العباسية

نيسان   العام
  وايار 
  1وتشرين

  2شرينوت

  
  اذار

  
  2شرينت

نيسان 
 1وت
  1شرينوت

 نيسان 
  1شرينوت

 نيسان 
  1شرينوت

  
 اذار 

  2شرينوت

  
  1شرينت

 نيسان 
  1شرينوت
  2شرينوت

  
  نيسان

  
  نھاراً 

شباط 
واذار 

 ونيسان 
  2شرينوت

 2كانون
وشباط 
  1كانون

  
  شباط

شباط 
واذار 
  2وت

 اذار 
  2شرينوت

  
  شباط

 1كانون
وشباط 
  1وكانون

  
  2شرينت

 اذار 
  2شرينوت

 2كانون
وشباط 
  1كانون

  
  ليالً 

  
 ايار 
  1وتشرين

  
  1تشرين

  
  ايار

 اذار
  1شرينوت

  
  ايار

  
  ايار

نيسان 
 وايار 
  1وتشرين

حزيران 
واب 
  وايلول

حزيران 
وتموز 
واب 

 وايلول 
  2شرينوت

حزيران 
  وايلول

الربيع   الفصلي
  والخريف

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

الربيع 
  والخريف

الربيع 
  والخريف

الربيع   الربيع
  الخريفو

الربيع 
  الخريفو

  الربيع  الربيع  الربيع

  
  
  
  
  
  

  المشخاب

  
  العام

نيسان 
 وايار 

  1شرينوت
  2شرينوت

 اذار 
  2وتشرين

 نيسان 
  1وتشرين

نيسان 
 وايار 
  1وتشرين

 نيسان 
  1وتشرين

 نيسان 
  1وتشرين

اذار 
 ونيسان 
  1وتشرين

  
  نيسان

نيسان 
 وايار 
  1وتشرين

نيسان 
 وايار 
  1وتشرين

  
  نھاراً 

اذار 
 ونيسان 
  2وتشرين

 2كانون
وشباط 
  1كانون

 اذار 
  2شرينوت

شباط 
 واذار 

  2شرينوت
  

 اذار 
  2شرينوت

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

 2كانون
وشباط 
  واذار
  1كانون

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

 اذار 
  2وتشرين

شباط 
 واذار 
  2وتشرين

  1انونوك
  
  ليالً 

ايار 
 وايلول 

  1شرينوت

  
  1شرينت

  
  ايار

 اذار  
  1شرينوت

ايار 
 وايلول 

  1شرينوت

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

نيسان 
 وايار 

  1شرينوت

  
  حزيران

حزيران 
وتموز 
واب 
  وايلول

حزيران 
  وايلول

الربيع   الفصلي
  والخريف

  
  ربيعال

الربيع 
  والخريف

الربيع 
  والخريف

  
  الربيع

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

الربيع 
  الخريف

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

  
  الربيع

  
  الربيع

  
  
  
  
  
  شبجة

  
  العام

نيسان 
 وايار 

  1شرينوت
  2شرينوت

 اذار 
  2شرينت

  
  1شرينت

 ايار 
  1شرينت

 نيسان 
  1شرينت

 نيسان 
  1شرينت

  اذار
  2شرينت

  
  نيسان

  
  نيسان

 نيسان 
  1شرينت

  
  نھاراً 

شباط 
واذار 

 ونيسان 
  2شرينت

 2كانون
وشباط 
  1كانون

 شباط  
  2شرينت

شباط 
 واذار 

  2شرينت

 اذار 
  2شرينت

  
  شباط

 2كانون
وشباط 
  1كانون

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

 اذار 
  2شرينت

شباط 
  1كانون

  
  ليالً 

  
 ايار 

  1شرينت

  
  1شرينت

  
  حزيران

  
 اذار 

  1شرينت

  
  ايار

  
  ايار

نيسان 
 وايار 

  1شرينت
  2شرينت

تموز 
  وايلول

حزيران 
وتموز 
واب 
  وايلول

حزيران 
  وايلول

  
  الفصلي

الربيع 
  والخريف

  
  خريفال

الربيع 
  والخريف

لم يظھر 
  اقليم راحة

ربيع ال
  خريفوال

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

الربيع 
  الخريف

لم يظھر 
اقليم 
  راحة

  
  الربيع

  
  الربيع
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  التصنيف البايومناخي لمحافظة النجف االشرف.  -عشر أثني

ة  تم توحيد االقاليم البايومناخية التي ظھرت من تطبيقات الطرائق بھدف ايجاد خالص

لوضع المحطات المناخية في منطقة الدراسة، وجاء ذلك بـ (سبعة اقاليم) بايومناخية ولكل من 

ـ (ستة أشھر) متعاقبة لبيان حالة كل شھر من  والمعدل(الليل والنھار  العام) ونمذجتھا خرائطياً ول

  ) الى النتائج االتية:52محطة، ويشير جدول ( كل

ة، كما يتضح من جدول  -1 ود ھذا االقليم في جميع محطات منطقة الدراس االقليم البارد المزعج: يس

شتاء (كانون الثاني وشباط وكانون االول)، أما نھاراً فقد 2) والخريطة (52( ) في أشھر فصل ال

ھر (كانون الثاني خاب في ش ) ولم يظھر في باقي المحطات، وتباين ظھور ظھر في محطة المش

ب الخريطة ( بجة في 4ھذا االقليم ليالً مكانياً وزمانياً، حس ) إذ ظھر في محطتي النجف وش

ھر  ية (االش رين الثاني وكانون االول) في حين ظھر في محطة العباس باط وتش كانون الثاني وش

باط وكانون االول)، أما ف ھر (كانون الثاني وش ح من الخرائط في االش خاب فيتض ي محطة المش

) ظھور ھذا االقليم في خمسة أشھر (كانون الثاني وشباط وآذار وتشرين الثاني 19) و(7) و(4(

 وكانون االول).

ية كما يتضح من خريطة  -2 االقليم البارد جداً: اقتصر وجود ھذا االقليم في محطتي النجف والعباس

ھ7( ھر (آذار )، إذ ظھر في محطة النجف ليالً في ش ية في االش ر (آذار) وفي محطة العباس

 ونيسان وتشرين الثاني).

مة ظھر في جميع  -3 عا تائج ال ب الن ياً وحس ياً وزمان كان ھذا االقليم م باين ظھور  بارد: ت االقليم ال

) 17و 7و 5) والخرائط (52المحطات في شھري (آذار وتشرين الثاني) كما يتضح من جدول (

ير الخريط ھر 2ة (أما نھاراً فتش بجة في االش ية وش ) الى ظھوره في محطات النجف والعباس

ح من الخريطة ( خاب يتض باط وكانون االول) أما في محطة المش ) ظھوره 3(كانون الثاني وش

في االشھر (شباط وكانون االول) فقط ، في حين ظھر ليالً في محطة العباسية في شھر (تشرين 

ھر (نيس خاب في ش ان االول) وفي محطة المش ھر (آذار ونيس بجة في االش ان) وفي محطة ش

 وتشرين االول).

ح في جدول ( -4 ب التطبيق العام في جميع 52االقليم المريح: ظھر ھذا االقليم كما موض ) بحس

) ظھوره في شھري 18و 6المحطات في شھري (آذار ونيسان) اما نھاراً فيتضح من خريطتي (

من ھذا االقليم في  رين الثاني) ض ياً (آذار وتش جميع المحطات، في حين تباين ظھوره مكان

تائج تطبيق المعايير ليالً كما يبين خريطتي ( ب ن ياً حس قد ظھر في محطة 16و 10وزمان ) ف
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بجة في شھر (آيار)  ية وش النجف في االشھر (نيسان وآيار وتشرين االول) وفي محطتي العباس

 ل وتشرين االول).فقط في حين ظھر في محطة المشخاب في االشھر (آيار وايلو

) ظھر االقليم حسب نتائج التطبيق العام في 14و 8) والخرائط (52االقليم الدافئ: بحسب جدول ( -5

شھر (ايلول) ولم  شھر (آيار) وظھر في محطة النجف في  محطات النجف والعباسية وشبجة في 

ب النتائج نھاراً فقد ظھر في جميع المحطات في خاب، أما بحس ھري  يظھر في محطة المش ش

 (نيسان وتشرين االول)، في حين لم يظھر ليالً في جميع المحطات.

ب نتائج التطبيق  -6 ة بحس االقليم الحار: تباين ظھور ھذا االقليم مكانياً وزمانياً في منطقة الدراس

ح من جدول ( من ھذا 14) وخريطة (52العام، إذ يتض ھري (حزيران وايلول) ض ) ظھور ش

ية ب نتائج  االقليم في محطات العباس بجة ولم يظھر في محطة النجف، أما بحس خاب وش والمش

ير خريطتي ( ھر (آيار) 15و 9التطبيق نھاراً فقد تش ) الى انه ظھر في جميع المحطات في ش

ح من  ھر (ايلول)، في حين يتض خاب في ش ية والمش الً عن ظھوره في محطتي العباس فض

ار ليالً في محط16و 13خريطتي ( ھر (حزيران واب ) ظھور االقليم الح ة النجف في االش

خاب  ھر (حزيران وتموز وآب وايلول) وفي محطة المش ية في االش وايلول) وفي محطة العباس

 في االشھر (حزيران وتموز واب) وفي محطة شبجة في شھري (حزيران وايلول).

ھري (تموز واب) في جمي -7 ع محطات االقليم الحار المزعج: بالتطبيق العام لنتائج المعايير جاء ش

ب جدول ( من ھذا االقليم بحس ة ض الً عن ظھوره في 11) وخريطة (52منطقة الدراس ) فض

ح من خريطتي ( ھر (حزيران)، أما نھاراً فيتض يادة ھذا االقليم 15و 12محطة النجف في ش ) س

الً عن ظھوره في  ة فض ھر (حزيران وتموز واب) في جميع محطات منطقة الدراس في االش

بج ر ظھوره ليالً على محطتي النجف محطتي النجف وش ھر (ايلول)، في حين اقتص ة في ش

ح من خريطة ( بجة كما يتض ھر (اب) في 13وش الً عن ظھوره في ش ھر (تموز) فض ) في ش

 محطة شبجة. 
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  ).2013-2019) التوزيع الجغرافي لألقاليم المناخية الحيوية في محافظة النجف االشرف للمدة (52جدول (

  1ك  2ت  1ت  ايلول  بآ  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط  2ك االشھر المحطات /

  النجف

  عام
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  دافئ  مريح  بارد
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  دافئ
بارد 
  مزعج

  حار  دافئ  مريح  بارد  بارد  نھار
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  دافئ

  ليل
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

بارد 
  جداً 

  حار  مريح  مريح
حار 
  مزعج

  مريح  حار  حار
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  العباسية

  عام
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  حار  دافئ  مريح  بارد
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  حار
بارد 
  مزعج

  حار  دافئ  مريح  بارد  بارد  نھار
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  دافئ  حار

  ليل
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

بارد 
  جداً 

بارد 
  جداً 

  بارد جداً   بارد  حار  حار  حار  حار  مريح
بارد 
  مزعج

  المشخاب

  عام
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  حار  مريح  مريح  بارد
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  حار
بارد 
  مزعج

  نھار
بارد 
  مزعج

  حار  دافئ  مريح  بارد
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  دافئ  حار

  ليل
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  مريح  مريح  حار  حار  حار  مريح  بارد
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  شبجة

  عام
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  حار  دافئ  مريح  بارد
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  حار
بارد 
  مزعج

  حار  دافئ  مريح  بارد  بارد  نھار
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  مريح  دافئ

  ليل
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

  حار  مريح  بارد  بارد
حار 
  مزعج

حار 
  مزعج

  بارد  حار
بارد 
  مزعج

بارد 
  مزعج

 ).52-91) والمخططات بين (19-47ر باالعتماد على: الجداول بين (المصد
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  ) االقاليم البايومناخية ليالً في 4) االقاليم البايومناخية نھاراً في شھر                   خريطة (3لعامة                    خريطة (ا) االقاليم البايومناخية 2خريطة (       

الثاني في محافظة النجف.                    في شھر كانون الثاني في محافظة النجف.                    في شھر كانون الثاني في محافظة النجف.                    في شھر كانون       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة           المصدر       باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة   المصدر

  ). 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).      للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51(وجدول  GIS 10.5 Ar).           للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Arللمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 
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  ) االقاليم البايومناخية ليالً في 7) االقاليم البايومناخية نھاراً في شھر                   خريطة (6لعامة                    خريطة (ا) االقاليم البايومناخية 5خريطة (       

  في شھر آذار في محافظة النجف.                                 في شھر آذار في محافظة النجف.                               في شھر آذار في محافظة النجف.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة           المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة          المصدر

  ). 51وجدول ( GIS 10.5 Arمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج ).      لل51وجدول ( GIS 10.5 Ar).           للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Arللمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 
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  ) االقاليم البايومناخية ليالً في 10) االقاليم البايومناخية نھاراً في شھر                   خريطة (9لعامة                    خريطة (ا) االقاليم البايومناخية 8خريطة (   

  في شھر آيار في محافظة النجف.                                 في شھر آيار في محافظة النجف.                               في شھر آيار في محافظة النجف.      

  

  لموارد المائية، المديرية العامة          باالعتماد على: وزارة ا المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة          المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة           المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة          المصدر

  ). 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).      للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).           للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Arللمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 
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  ) االقاليم البايومناخية ليالً في 13) االقاليم البايومناخية نھاراً في شھر                   خريطة (12لعامة                    خريطة (ا) االقاليم البايومناخية 11خريطة ( 

  .في شھر تموز في محافظة النجف                                 في شھر تموز في محافظة النجف.                               في شھر تموز في محافظة النجف.      

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة           المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة          المصدر

  ). 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).      للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).           للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Arللمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 
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  ) االقاليم البايومناخية ليالً في 16) االقاليم البايومناخية نھاراً في شھر                   خريطة (15لعامة                    خريطة (ا) االقاليم البايومناخية 14خريطة (

  .النجف في شھر ايلول في محافظة                                 في شھر ايلول في محافظة النجف.                               في شھر ايلول في محافظة النجف.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة           المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة          المصدر

  ). 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).      للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).           للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Arللمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 
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  ) االقاليم البايومناخية ليالً في19) االقاليم البايومناخية نھاراً في شھر          خريطة (18خريطة (لعامة                    ا) االقاليم البايومناخية 17خريطة (      

  .النجف في شھر تشرين الثاني في محافظة             في شھر تشرين الثاني في محافظة النجف.                       في شھر تشرين الثاني في محافظة النجف.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة           المصدرباالعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة          المصدر

  ). 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).      للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51وجدول ( GIS 10.5 Ar).           للمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 51جدول (و GIS 10.5 Arللمساحة، بغداد، وباستخدام برنامج 
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  المبحث الثالث

  االستجابات الحيوية للسكان تجاه خصائص المناخ في محافظة النجف االشرف

  توطئة: 

يعتمد االنسان في حياته على المحيط الجوي بشكل تام إذ يتطلب الجسم البشري وسطاً طقسياً   

شأنھا تحفز جسم االنسان لبعض  مناسباً له، ومن جھة اخرى يحتاج الجسم الى االوكسجين وھذه من 

  دي لديه.ردود االفعال االرادية والتجاوبات الفسيولوجية الالإرادية لتثبيت حالة من االستقرار الجس

ان مع الوسط الذي      م االنس ائل التبادل الحراري لجس تعراض وس نتطرق في ھذا المبحث الس

يعيش فيه وردود االفعال غير االرادية داخل الجسم الضرورية لتنظيم درجة حرارة الجسم والوصول 

م للوصول لحالة  تقر واإلجراءات التي يتخذھا الجس تقرار، كما الى حالة التوازن الحراري المس االس

كان  تجابة س ان معھا ومدى اس ان وألية تأقلم االنس م االنس ة تأثير عناصر المناخ في جس يتم دراس س

نة ھذا من الجانب النظري ومعرفة عالقة تلك  ائص المناخ خالل الس ة الحيوية لخص منطقة الدراس

ة م تخدمة في الدراس ن جھة اخرى، ومن الخصائص بحاالت العنف واالمراض ونتائج المعايير المس

ر والظواھر المناخية األكثر واالقل  اح أي العناص تيض تبيان من اجل اس الجانب العملي تم عمل اس

  تأثيرا في سكان منطقة الدراسة ومدى تأقلمھم معھا.

 التبادل الحراري لإلنسان مع الجو: -اوالً 

  ث طرائق ھي:يتم التبادل الحراري بين االنسان والبيئة التي يعيش فيھا من خالل ثال

: يعد الجسم البشري مصدراً لإلشعاع الحراري الن درجة حرارة كل من الجلد والمالبس االشعاع-أ

  تكون اعلى لحد ما من درجة حرارة االجسام القريبة منه في الوسط المحيط.

عة تحت الحمراء  ال او بث اش من ارس عاع يتض ان التبادل الحراري من خالل عملية االش

ية (موجات  مس عة الش تالم االش ام القريبة واس عة المنبعثة من االجس تالم االش م واس طويلة) من الجس

  1 عندما يكون الشخص متعرضاً للشمس.

طح  الحمل:-ب ان الى الھواء عندما تكون درجة حرارة س م االنس ھي عملية انتقال الحرارة من جس

م او المالبس اعلى من درجة حرارة الھواء الذي يحيط به وھنالك نوعان من الحمل الحراري  الجس

  2الذي يحدث مع جسم االنسان ھما: 

                                                            
  .9عبد علي الخفاف، ثعبان كاظم خضير، المناخ واالنسان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ص- 1
  10صمصدر سابق، عبد الحميد الطنطاوي، - 2
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  الحمل الطبيعي: ھو الحمل الناتج عن حركة الھواء الناتجة من حركة الجسم فقط. -1

طراري: الحمل الناتج من عوامل خارجية كزيادة رطوبة الھواء في الجو البارد  -2 الحمل االض

  وزيادة سرعة الرياح.

يل:  -ج ل عند يعد التالتوص ائل للتبادل الحراري مع البيئة، وذلك ألنه يحص يل اقل الوس وص

ان حذاًء وقد  خاص الواقفين من خالل القدمين فقط وتقل كمية التبادل كثيراً حين يرتدي االنس االش

  تھمل.

 ً   الموازنة الحرارية لجسم االنسان:-ثانيا

م من ط   به الجس د بھا العملية التي يكون فيھا معدل ما يكتس اوياً لما يفقده يقص اقة حرارية مس

  .1م)37°من حرارة بحيث يحافظ الجسم على درجة حرارته ثابتة وھي (

كل مريح ومتأقلم مع البيئة التي يعيش فيھا بتوازن بين ما  ان لكي يعيش بش م االنس يقوم جس

ابه من حرارة من المحيط الخارجي او من ما يولده من طاقة حرارية من خالل العملي ات يتم اكتس

عاع  ية التي تحدث نتيجة تناوله للغذاء وبين ما يفقده نتيجة ثالثة عوامل ھي الحمل واالش االيض

والتوصيل والتي ھي عوامل كسب بنفس الوقت إذ يستمد االنسان معظم الطاقة الالزمة له من الغذاء، 

تخدم ( اطات اليومية و(%20حيث يس الالزمة  ) لنموه وانتاج الحرارة%80) من ھذه الطاقة للنش

اطات العضلية فأن ( مه اما اثناء النش م %70لجس ) من الحرارة المنتجة تضيع  وتفقد، ويحصل جس

ان على الحرارة الالزمة كذلك من البيئة المحيطة به  ان  2االنس يمكن قياس الموازنة الحرارية لإلنس

  :3من خالل المعادلة االتية

S= (M‐W) + (±R±C±E)                                                          

  إذ ان:

S.معدل الحرارة المخزونة في الجسم =  

M .معدل انتاج الحرارة من الجسم بوساطة العمليات االيضية =  

W .معدل بذل الشغل الخارجي بالوحدات الحرارية =  

                                                            
علي صاحب طالب وعبد الحسن مدفون ابو رحيل، علم المناخ التطبيقي، دار الضياء للطباعة، النجف االشرف،  -)1(
  . 211، ص2011، 1ط

  .41سابق، صاخ الحيوي، مصدر علي حسن موسى، المن–)2(
  .147فرحان الدليمي، مصدر سابق، صحمد مھدي  - )3(
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= C حمل والتوصيل.معدل التبادل الحراري بين الجسم والمحيط بوساطة ال  

= R ل التبادل الحراري بين الجسم والمحيط بوساطة االشعاع.معد  

E.التبخر =  

  تنتج الحرارة االيضية من أربعة مصادر ھي:  

اس إلنتاج الحرارة في اثناء راحة  -1 ية: وھو المعدل االس اس ية االس معدل العمليات االيض

  االنسان الفكرية والبدنية.

افي الناجم عن  -2 كيلو  40تناول الطعام: إذ يتولد نتيجة التمثيل الغذائي حوالي (االنتاج االض

اعة) في اثناء حالة الراحة االعتيادية، ترتفع من (/²كالوري/م عفاً في اثناء 12-10س ) ض

 .الجھد العضلي العنيف

االنتاج االضافي الناتج عن النشاط العضلي: أي نشاط عضلي يقوم به االنسان يرافقه زيادة  -3

اط وقد وجد ان في انتاج ال ب مع مقدار الجھد المبذول إلنجاز ذلك النش طاقة الحرارية تتناس

مه تزداد  لي فأن الطاقة المحررة من جس افة الى وزنه االص ان الذي يحمل وزناً إض االنس

غيرة، ترتفع الزيادة  3(بنحو  بة لألعمال الص اعة) للكيلوغرام الواحد بالنس كيلو كالوري/س

 كغم). 20عة) بالنسبة الى االعمال التي تصل الى وزن (كيلو كالوري/سا 4الى (

لية ال إرادية يقوم  -4 ات عض اطة االرتجاف: االرتجاف عبارة عن تقلص افي بوس االنتاج االض

افية للمحافظة على ثبات درجة حرارته في الجو البارد،  م إلنتاج طاقة حرارية إض بھا الجس

ة حرارة الجو ع ل درج ا تق دم ة عن ذه العملي دث ھ ادل تح ة التع دى الحراري لمنطق ن الم

خص العاري، إذ يمثل ھذا المدى نطاق الراحة ) °م 31-27الحراري الذي يقدر ما بين ( للش

ربة الى  اوية للحرارة المتس يولوجية فتكون الحرارة الناتجة عن التمثيل الغذائي  مس الفس

 :)1( تيةالمحيط الخارجي بوساطة االشعاع والحمل والتبخر كما في المعادلة اال

                                                                                         O=(R +C +E)       

  إذ ان:

 = O.الحرارة الناتجة عن التمثيل الغذائي  

 = Rع.االشعا  

C.الحمل =  

                                                            
  .150مھدي فرحان الدليمي، مصدر سابق، ص-)1(
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E.التبخر =  

م لكن عندما تنخفض درجة حرارة المحيط عن الحدود الدنيا لمنطقة  التعادل الحراري، فأن الجس
  يقوم بثالث عمليات فسيولوجية للتعويض عن الفقدان وايقافه، وھي:

 تضييق األوعية الدموية   -أ
 توليد حرارة في بعض اعضاء الجسم وخاصة الدماغ والكبد.  -ب
 .االرتجاف في حال عجز العمليتين السابقتين يلجأ الجسم الى االرتجاف  -ت

ير جدول ( ية في انتاج معدل الطاقة ) الى تأثير الع53يش م مليات االيض وتأثرھا في موازنة الجس
  الحرارية وتباين معدل انتاج الطاقة في المناخ البارد والمناخ الحار

 
  ) العمليات االيضية ومعدل الطاقة53جدول (

  سا/²سعرة/م معدل انتاج الطاقة بالكيلو العمليات االيضية
  المناخ الحار  المناخ البارد

 40 40  االساسية
  تھمل 10اقل من   تھمل 10اقل من  الناتجة عن تناول الطعام
 60 120  الناتجة عن القيام بالتمارين
 0 100 الناتجة عن االرتجاف

 100 260 انتاج الطاقة الكلية لجميع العمليات

سان في  صحة وراحة االن سة في المناخ التطبيقي)، المصدر باالعتماد على: مھدي فرحان الدليمي، أثر المناخ على  العراق (درا

  .1990رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 

 ً   الموازنة المائية لجسم االنسان:-ثالثا

ان عند ارتفاعھا ھو تبخير جزًء من    م االنس در التخفيف الرئيس لدرجة حرارة جس يعد مص

اطة اطة التعرق او بوس ر للرطوبة من الرئتين  مياھه عن طريق التبخر أما بوس التبخر المباش

م مرتفعة الى أكثر من  ية العليا، حين تكون درجة حرارة الھواء المحيطة بالجس والمجاري التنفس

ل الى أكثر من (30°( بية عالية تص م وتبريده عن %50م) والرطوبة النس ) فأن فقدان حرارة الجس

ھا عن طريق التعرق، ولكن إ قدان ما ارتفعت درجة الحرارة الى أكثر من طريق التنفس اقل من ف ذا 

يكون التعرق ھو االھم في فقدان الحرارة وفي حال ارتفعت 33°( بع ببخار الماء فس م) في جو مش

ان عندھا °37درجة الحرارة الى اكثر من ( عر االنس يش ان) فس م االنس م) (اعلى من حرارة جس

ح ويكون الھواء المطروح اثناء الزفير ذ كل واض يق بش بية تقارب (بالض ) %90-80ا رطوبة نس

ناعية لتلطيف الجو واال فأنه من الممكن حدوث انھيار  تخدام طرق ص روري اس وعندھا من الض

  . )1(جسمي بسبب الحرارة ولربما يعقبه الموت

                                                            
  .156، صمصدر سابقعلي حسن موسى، المناخ الحيوي،  -)1(
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مه  وان االعياء الناجم عن فقد الماء خادع احيانا حيث يمكن للمرء ان ينھار من نقص الماء في جس

  انھياره. دون ان يدرك سبب

 ً   ألية جسم االنسان للتكيف مع المناخ:-رابعا

يتكيف جسم االنسان مع المناخ الخارجي فسيولوجياً فيقوم بعمليات من شأنھا ايجاد تكيف مع   

  )1( التغيرات المناخية ان حدثت فلجسم االنسان عدة تدابير تتخذ في تلك الحالة وھي

ل تغيير ف -1 ي حركة الدم من الداخل الى الجلد إذ في حالة انخفاض درجات الحرارة يحص

ول الدم الى خاليا الجلد حتى ال يتم فقدان كبير للطاقة  تتقلص االوعية الدموية لتقليل وص

مح  ع لتس عن طريق الجلد وفي حالة ارتفاع الحرارة في الخارج فأن االوعية الدموية تتس

  لطاقة الحرارية الزائدة.بمرور الدم بكمية أكبر الى خاليا الجلد حتى يتمكن من تبديد ا

يؤدي  -2 م للحرارة المفاجئة او البرودة المفاجئة س تغيير كمية الماء في الدم: ان تعرض الجس

م مع محيطة وقد  حب كمية من المياه الموجودة في الدم حتى يتالءم الجس افة او س الى اض

بته ( م او يفقد الدم ما نس اف الى الجس ه دقيقة  30) من الماء خالل او %7-5يض لتعرض

  للحرارة او البرودة.

ري من  -3 م البش ريع انتاج الطاقة في الجس االرتعاش والتعرق: إذ تؤدي ھذه العملية الى تس

خالل حركة العضالت السريعة والمفاجئة ليعوض الجسم ما يفقده من حرارة نتيجة انخفاض 

ام رة درجة حرارة الھواء، أما التعرق فھو عملية افراز الماء من الدم عبر المس ات المنتش

ضغط الحرارة على الجسم. ويستطيع الجسم ان يفرز لتراً واحداً من الماء  على الجلد لتقليل 

  في الساعة ولمدة طويلة إذا ما تم تعويض الكمية المفقودة بتناول السوائل باستمرار.

م ولكن أثر ھذه العملي -4 ة تغيير في التنفس: يؤدي التنفس الى تبخير كمية من الماء من الجس

  ضئيل الن كمية المياه المتبخرة عن طريقھا قليلة جداً.

تغيير وضع الشخص: فأن ازدياد نشاط االنسان اثناء انخفاض الحرارة يؤدي الى توليد أكبر  -5

للطاقة في جسمه وتقلبه في اثناء النوم في الليالي الحارة سيؤدي الى تقليل حرارة الجسم عن 

 ملبسه وطعامه حسب المناخ السائد.طريق الفقدان، كما ان االنسان يغير 

  

  

                                                            
-250، ص1990جامعة بغداد، بغداد، المناخ التطبيقي، مطبعة عادل سعيد الراوي، قصي عبد المجيد السامرائي، -)2(

251.  
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 ً   :حيوية سكان محافظة النجف االشرفالمناخ في  خصائصتأثير  -خامسا

شتاء مع تناقص    ستجابة لتغيرات الطقس تحدث تغيرات في جسم االنسان ففي بداية فصل ال ا

اعات النھار يحاول الجس اعات الليل ونقص س غط الجوي وزيادة س م درجات الحرارة انخفاض الض

التكيف مع تلك التغيرات من خالل اعادة توزيع الدم والدورة الدموية من االعضاء الداخلية الى سطح 

ول الدم يؤدي الى  م، وھذا التغير في وص بة للجس م وبالعكس بھدف الحفاظ على حرارة مناس الجس

م فيؤثر في زيادة تقلص االمعاء والمعدة وزيادة افرازا اء الجس تھما وقد التغيير في وظائف اعض

يؤدي الى عسر الھضم وأالم في البطن وانتفاخات وإسھال وإمساك، تتسبب الزيادة بدرجات الحرارة 

ائعة مؤخراً والتي  ممات الغذائية الش ابة بالتس بزيادة البكتريا التي تصيب الطعام مما يؤدي الى االص

  )1( .من ابرز أعراضھا االسھال والقيء والصداع

ية كذلك الى تغير في تركيبة البكتريا المفيدة التي تعيش في امعاء كما تؤدي التقلبات    الطقس

االنسان، وتساعد في عملية الھضم ما يؤدي الى حدوث عسر الھضم ومتاعب في الجھاز الھضمي، 

باإلضافة الى ان تغير نوعية الطعام مع التغيرات الموسمية التي تؤثر في الصحة العامة وفي الجھاز 

مي بوجه خ يفية كالعنب وقد تزداد الھض وق او تقل بعض انواع الفاكھة الص اص فقد ُتفقد من الس

  الخضروات الغنية باأللياف او الحمضيات الغنية بالحوامض ما يؤثر على المعدة واالمعاء.

  تأثير السطوع الفعلي: -1

ة يؤثر السطوع الشمسي الفعلي تأثيراً حيوياً بالغاً في فصل الصيف في سكان منطقة الدراس

مس  طوع الفعلي للش اعات الس بب زيادة س ي بس مس عاع الش اعات النھار وتزايد كمية االش لزيادة س

سة خاٍل من الغيوم. بداية اظھرت نتائج التحليل االحصائي المبينة  صيف منطقة الدرا خصوصاً وان 

ة جاءت طردية 54في جدول ( طوع الفعلي والجرائم في منطقة الدراس ) ان جميع العالقات بين الس

ية غير معنوية  عدا العالقة مع جرائم (تعاطي وتجارة المخدرات) التي جاءت عكس ما  ية في منطق

لوكية وقد تكون عدوانية  ية وس اكل نفس بب مش ي تس مس عاع الش عيفة جداً. الن زيادة حدة االش وض

قترن مع زيادة درجات الحرارة، وقد سجلت اقوى العالقات الطردية لتأثير ھذا العنصر السيما وإنھا ت

بة 0.23) وبانحدار (0.7مع جريمة االيذاء العمد بارتباط قوي ( ) ومما يعني ارتباط ھذه الجرائم بنس

اجرة وغيرھا) في حين ظھر 52( طوع الفعلي تليھا الجرائم المتفرقة (كالمش بب زيادة الس %) بس

                                                            
 .231، ص2010، عمان، 1زينب منصور، معجم االمراض وعالجھا، دار اسامة للنشر والتوزيع، ط- )1(
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ر مع الحوادث المرورية بارتباط (أض ير 0.02) وبانحدار (0.3عف تأثير لھذا العنص ) ومعامل تفس

)0.1 .(%  

  ) العالقات االحصائية بين سطوع الشمس الفعلي وتكرار الجرائم في محافظة النجف.54جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال الجرائم

 ضعيفةطردية  2.1 15 0.01 0.4  القتل

 طردية قوية 4.6 52 0.23 0.7  االيذاء العمد

 طردية ضعيفة 6.1 0.7 0.02 0.3  السرقات كافة

 طردية متوسطة 2.7 26 0.001 0.5  االغتصاب واللواط

 عكسية ضعيفة جداً  5.2 0.1 0.01- 0.1-  تعاطي وتجارة مخدرات

 طردية قوية 9.3 47 0.29 0.7  الجرائم المتفرقة

 طردية ضعيفة 7.2 0.1 0.02 0.3  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و(8) و(7) و (6) و (5) و (4) والجداول (2المصدر باالعتماد على: المخطط (

) ان لسطوع الشمس الفعلي تأثيراً بالغاً في أمراض الجھاز التنفسي إذ 55يتضح من جدول (  

ية قوية جداً وبمعامل ارتباط  ير 18.34-) وبانحدار (0.9-بلغ (جاءت العالقة عكس ) ومعامل تفس

%) وھي عالقة منطقية الن قلة السطوع الفعلي تؤدي النخفاض درجات الحرارة ما يزيد  85بنسبة (

طوع الفعلي ألنه يعمل في  ي، في حين تقل االمراض مع تزايد الس ابات بأمراض الجھاز التنفس االص

ببة لألم ات والجراثيم المس راض، كانت العالقة طردية قوية مع االمراض الجلدية قتل بعض الفيروس

%) الن السطوع الفعلي يسبب جفاف  42) وبمعامل التفسير (2.62) وبانحدار (0.7بمعامل ارتباط (

البشرة ما يجعلھا عرضة لألمراض الجلدية التي تزداد حاالت االصابة بھا صيفاً، وجاءت العالقة مع 

  ة ومع االمراض العصبية والنفسية طردية ضعيفة جداً.امراض الجھاز الھضمي عكسية ضعيف

  .النجف محافظة في وتكرار االصابات باألمراض الفعلي الشمس سطوع بين االحصائية العالقات) 55جدول (  

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال االمراض

 جداً عكسية قوية  22.6 85 18.34- 0.9-  الجھاز التنفسي

 عكسية ضعيفة 13.2 11 1.44- 0.3-  الجھاز الھضمي

 طردية قوية 9.1 42 2.62 0.7  الجلدية

 طردية ضعيفة جداً  5.9 0.1 0.07 0.1  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11) والجداول (2المصدر باالعتماد على: المخطط (
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ير جدول (   طوع الفعلي 56يش ة، ) الى العالقة بين الس تخدمة في الدراس ونتائج المعايير المس

إذ تظھر العالقة طردية قوية مع جميع المعايير وھي عالقة منطقية الن للسطوع الشمسي تأثير سلبي 

ر والن منطقة  ر المناخي الذي يتحكم بباقي العناص كان كونه العنص بالغ في الراحة الحيوية للس

طوع الفعلي وطول مد دة الس ة تعاني من ش اً الدراس وص ته يرافقه ارتفاع في درجات الحرارة وخص

في فصل الصيف الذي يكون اطول فصول السنة، وأقوى عالقة كانت مع نتائج معيار المناخ الحيوي 

طوع الفعلي مع نتائج ھذا 0.11) وبانحدار (0.9بارتباط قوي جداً ( ر الس ) مما يعني ارتباط عنص

بة ( ر ارك 90المعيار بنس اوا، أما معيار تبريد الرياح فقد كانت العالقة معه %) تلتھا نتائج مؤش

  %). 98) ومعامل تفسير (1.16-) وانحدار (0.9-عكسية قوية بمعامل ارتباط بلغ (

  ) العالقات االحصائية بين سطوع الشمس الفعلي ونتائج معايير تحديد اقليم الراحة في محافظة النجف.56جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 طردية قوية جداً  12.6 88 0.05 0.9  قرينة اوليفر

 طردية قوية جداً  0.01 88 0.03 0.9  قرينة ثوم

 عكسية قوية جداً  9.1 85 1.16- 0.9-  قرينة تبريد الرياح

 طردية قوية جداً  18.6 89 0.04 0.9  مؤشر اركاوا

 طردية قوية جداً  4.3 90 0.11 0.9  مؤشر المناخ الحيوي

 طردية قوية جداً  3.0 88 0.03 0.9  مؤشر الرطوبة الحرارية

  ). 41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23المصدر باالعتماد على: الجداول (

  تأثير كمية االشعاع الشمسي: -2

في جلد االنسان والذي يعد خط الصد  بشكل كبير يؤثر التعرض المباشر لإلشعاع الشمسي 

ضد مسببات االمراض لذا فھو جزء من الجھاز المناعي لإلنسان كما يسبب  االول للدفاع عن الجسم 

جية (الحيوية)  عة فوق البنفس م وتعد االش اكل اخرى لمختلف اجھزة الجس تمر له لمش التعرض المس

يب الجلد او يتغير  اعات الى حروق تص ان إذ يؤدي التعرض لھا خالل س االكثر خطراً على االنس

لونه الى الداكن وبعض االعراض يحتاج ظھورھا لسنوات كالشيخوخة او سرطان الجلد وتعتيم العين 

جة  ن الثالثين نتي بل س لذي يظھر ق ثم العمى ومن االعراض االكثر مالحظة ھرم الجلد المبكر وا

تمر لھا  مس الذي يؤدي التعرض المس ربات الش افة الى ض ية باإلض مس عة الش التعرض بكثرة لألش

صابة بسرطان الجلد، وقد تتلف االشعة فوق البنفسجية االغشية المخاطية وغشاء العين وقد تؤثر لإل

  ).DNAعلى الصفات الوراثية لإلنسان بتأثيرھا على الحمض النووي في خاليا الجسم (
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شرة البيضاء    شرة فوجد ان اصحاب الب سجية باختالف لون الب يختلف تأثير االشعة فوق البنف

أكثر تأثراً من اصحاب البشرة الملونة السمراء والسوداء فالجلد االسمر واالسود البشرة يحتوي على 

  )1(. حتراقمن اال لهمادة أكثر من الميالنين وھي مادة تجعل الجلد قاتم اللون وتحمي الطبقة السفلى 

) الى ان جميع العالقات بين االشعاع الشمسي والجرائم في منطقة الدراسة 57يشير جدول (  

ي  مس عاع الش لوك المضطرب الجامح نحو العنف مع حدة االش جاءت طردية ومنطقية، إذ يزداد الس

يما باقترانه مع زيادة درجات الحرارة، عدا العالقة مع جرائم (تعاطي وتجارة  المخدرات) كونھا الس

ية غير معنوية  ع لتقلبات الطقس لذا جاءت العالقة معھا عكس ببه عن االدمان الذي ال يخض مس

ي مع جريمة االيذاء العمد  مس عاع الش جلت اقوى العالقات الطردية لتأثير االش عيفة جداً. وقد س وض

ط ( بة 22) وبانحدار (0.6بارتباط متوس بب زيادة  42() وما يعني ارتباط ھذه الجرائم بنس %) بس

االشعاع الشمسي. تليھا الجرائم المتفرقة (كالمشاجرة)، وھذه العالقة منطقية لما لإلشعاع الشمسي من 

تأثير في زيادة حالة التوتر لدى السكان في حين ظھر أضعف تأثير لھذا العنصر مع جرائم االحتيال 

  %). 0.01ئم بنسبة () ما يعني ارتباط ھذه الجرا0.01) وبانحدار (0.1بارتباط (

  .) العالقات االحصائية بين كمية االشعاع الشمسي وتكرار الجرائم في محافظة النجف57جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال الجرائم

 طردية ضعيفة جدا 2 %11 0.07 0.3  القتل
 طردية متوسطة 3.9 %42 22 0.6  االيذاء العمد

 طردية ضعيفة جدا 5.6 %0.03 0.02 0.2  كافة السرقات
 طردية متوسطة 1.6 %21 0.4 0.5  االغتصاب واللواط

 عكسية ضعيفة جدا 4.9 %0.03 0.009- 0.2-  تعاطي وتجارة مخدرات
 طردية متوسطة 8 %41 0.3 0.6  الجرائم المتفرقة
 طردية ضعيفة جدا 6.6 %0.40 0.01 0.2  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و(8) و(7) و (6) و (5) و (4) والجداول (4باالعتماد على: مخطط (المصدر 

ح من جدول ( ي عالقة 58يتض ي وامراض الجھاز التنفس مس عاع الش ) ان العالقة بين كمية االش

ية قوية جداً بارتباط ( بة 19.8-) وانحدار (0.9-منطقية عكس ) مما يعني ارتباط ھذه االمراض بنس

ي  %)،الن 81بلغت ( ابة بأمراض الجھاز التنفس ي تؤدي الى قلة االص مس عاع الش زيادة االش

ات  عاع يمثل أحد أھم أدوات التعفير الطبيعي الذي يقتل الكثير من الفيروس مي الن االش والھض

ببة لألمراض، في حين تكون العالقة مع االمراض الجلدية منطقية معنوية طردية  والجراثيم المس

%) بسبب زيادة  39) ما يعني زيادة االمراض الجلدية بنسبة (2.7وانحدار ( )0.6متوسطة بارتباط (

                                                            
  .85، ص2010عمان، ، 1علي احمد غانم، المناخ التطبيقي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط- )1(
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االشعاع الشمسي وتتأثر طبقتا البشرة واالدمة في الجلد باإلشعاع الشمسي بشكل كبير وخصوصاً 

رطان الجلد.  جية التي يؤدي التعرض لھا الى حروق في الجلد وقد تؤدي الى س عة فوق البنفس االش

ية بارتباط ( وظھر أضعف تأثير ) 0.1) وبانحدار (0.08لھذا العنصر مع االمراض العصبية والنفس

ير ( عاع تعمل في زيادة التوتر العصبي  0.07ومعامل تفس ير الى ان زيادة االش %) مع ذلك فأنه يش

  وھذا امر منطقي السيما ان زيادته تقترن بزيادة درجات الحرارة التي تؤثر في السكان.

  العالقات االحصائية بين كمية االشعاع الشمسي وتكرار االصابات باألمراض في محافظة النجف.) 58جدول (   

  نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال االمراض

 عكسية قوية جدا 19 %81 19.8- 0.9-  الجھاز التنفسي
 عكسية ضعيفة 12 %0.09 1.4- 0.3-  الجھاز الھضمي

 طردية متوسطة 8 %39 2.7 0.6  الجلدية
 طردية ضعيفة جدا 5.2 0.07 0.1 0.08  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11) والجداول (4المصدر باالعتماد على: مخطط (

عاع الشمسي ونتائج تطبيق المعايير في منطقة 59يبين جدول (   ) ان جميع العالقات بين االش

جداً الن زيادة االشعاع الشمسي تؤدي الى زيادة درجات الحرارة  الدراسة جاءت طردية منطقية قوية

ران اللذان تعتمد عليھما كل معايير الراحة فزيادته تؤدي الى البعد  بية العنص وانخفاض الرطوبة النس

ية غير معنوية وقوية  عن الراحة المناخية، فيما جاءت العالقة مع نتائج معيار (تبريد الرياح) عكس

ياح تزيد الغبار العالق والمتصاعد في الجو ما يقلل من شدة االشعاع الشمسي. وقد سجلت جداً الن الر

ر مع نتائج معيار المناخ الحيوي بارتباط ( ) وبانحدار 0.9اقوى العالقات الطردية لتأثير ھذا العنص

ھا نتائج %) بسبب زيادة االشعاع الشمسي. تلت 85) مما يعني ارتباط نتائج ھذا المعيار بنسبة (0.1(

عف ارتباط مع نتائج قرينة اوليفر بارتباط ( ر اركاوا. في حين كان أض ) وبانحدار 0.9معيار مؤش

  %) بسبب زيادة االشعاع الشمسي. 82) مما يعني ارتباط نتائج ھذا المؤشر بنسبة (0.05(

  .النجف لراحة في محافظةتحديد اقليم ا معايير ونتائج الشمسي االشعاع كمية بين االحصائية العالقات )59جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 طردية قوية جدا 9 %82 0.05 0.9  قرينة اوليفر
 طردية قوية جدا 1.8 %82 0.3 0.9  قرينة ثوم

 عكسية قوية جدا 7 %78 1.2- 0.9-  قرينة تبريد الرياح
 طردية قوية جدا 13 %83 0.04 0.9  مؤشر اركاوا

 طردية قوية جدا 2.7 %85 0.1 0.9  مؤشر المناخ الحيوي
 طردية قوية جدا 1.8 %83 0.03 0.9  مؤشر الرطوبة الحرارية

  ).41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23) والجداول (4المصدر باالعتماد على: مخطط (
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  تأثير درجة الحرارة الصغرى: -3

ائية  جلت جميع العالقات االحص رات طردية للعالقة بينھا وبين جميع انواع س مؤش

ة،  لوك المنحرف التي تؤدي الى الجرائم في منطقة الدراس الجرائم ما يعني تزايد حاالت الس

الً عن (عوامل  لوك االفراد فض ھا عن حدھا المعتاد الى زيادة في حدة س إذ قد يؤدي تناقص

جلت اقوى عالقة كما يتض كل عام س ) مع جرائم 60ح من جدول (اجتماعية اخرى)  وبش

) ومعامل 6.47) وبانحدار (0.9االيذاء العمد وكانت طردية قوية جدا ومعامل االرتباط بلغ (

بة ( ير بنس %) تليھا الجرائم المتفرقة تكون طردية قوية، في حين تكون العالقة  85التفس

  ضعيفة فقط مع جرائم تعاطي وتجارة المخدرات.

  االحصائية بين درجة الحرارة الصغرى وتكرار الجرائم في محافظة النجف.) العالقات 60جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال الجرائم

 طردية متوسطة 3.3 26 0.22 0.5  القتل

 طردية قوية جداً  12.3 85 6.47 0.9  االيذاء العمد

 طردية متوسطة 8.9 30 1.08 0.5  السرقات كافة

 طردية متوسطة 4.3 28 0.10 0.5  االغتصاب واللواط

 طردية ضعيفة جداً  6.3 0.1 0.01 0.1  تعاطي وتجارة مخدرات

 طردية قوية 16.7 66 7.68 0.8  الجرائم المتفرقة

  طردية متوسطة 1.0 30 0.82 0.5  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و(8) و(7) و (6) و (5) و (4والجداول ( )6مخطط ( المصدر باالعتماد على:

ار امراض    تاء الى انتش كل كبير في فصل الش يؤدي انخفاض درجات الحرارة الصغرى بش

ار  بة النتش كل بيئة مناس بية ما يش ھا زيادة الرطوبة النس ي إذ يقترن مع انخفاض الجھاز التنفس

ية الق اطھا ومن خالل عالقتھا العكس ات ونش اً الفيروس وص ي، وخص وية مع امراض الجھاز التنفس

ة ھي  اراً في منطقة الدراس ار ويذكر ان اكثر االمراض انتش ريعة االنتش ية س االمراض الفيروس

) 395.11-) وبانحدار (0.9-إذ بلغ معامل االرتباط ()، 61كما يشير جدول (امراض الجھاز التنفسي 

بة ( لت  88ما يعني ارتباط  تلك االمراض بنس غرى حص بب انخفاض درجة الحرارة الص %) بس

مي الن  ابة بأمراض الجھاز الھض ي ، تلتھا االص ابات بأمراض الجھاز التنفس زيادة اعداد االص

غرى يؤدي الى بعض االمرا مي منھا تناقص درجات الحرارة الص يب الجھاز الھض ض التي تص

بب ارتفاع  الً عن االمراض الناجمة عن تلف االغذية بس طرابات االمعاء فض المغص المعوي واض

طة بمعامل ارتباط  غرى اما االمراض الجلدية فكانت العالقة معھا طردية متوس درجات الحرارة الص
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ير (51.40) وبانحدار (0.6( رة تتأثر بارتفاع %) وھذه العالقة  36) معامل تفس منطقية الن البش

  درجات الحرارة الصغرى والعالقة مع االمراض العصبية والنفسية عكسية ضعيفة جداً.

  ) العالقة االحصائية بين درجة الحرارة الصغرى وتكرار االصابات باألمراض في محافظة النجف االشرف.61جدول (

 العالقة ودرجتھا نوع  R² %t التفسير  نحداراال rرتباط اال االمراض

 عكسية قوية جداً  31.9 88 395.11- 0.9-  الجھاز التنفسي

 عكسية متوسطة 21.1 31 50.04- 0.6-  الجھاز الھضمي

 طردية متوسطة 13.4 36 51.40 0.6  الجلدية

 عكسية ضعيفة جداً  8.5 0.2 2.79- 0.1-  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11والجداول ( )6مخطط (المصدر باالعتماد على: 

ير جدول (   غرى ونتائج تطبيق المعايير لتحديد 62يش ) الى العالقة بين درجة الحرارة الص

فاعھا  ية طردية إذ يمثل ارت تائج المعايير بعالقة معنوية منطق الراحة المناخية اذ ترتبط مع جميع ن

تاء، في  ل الش اً في فص وص عور بالرحة خص ر تبريد زيادة الش حين جاءت العالقة مع نتائج مؤش

يًة قوية ً بمعامل ارتباط ( ) ما يعني ارتباط نتائج ھذا المعيار 26.21-) وبانحدار (0.9-الرياح عكس

سبة ( شعور بالراحة. اما أقوى عالقة طردية  98بن سلبياً في ال %) الن انخفاضھا يجعل تأثير الرياح 

ر ارك ر فكانت مع نتائج مؤش ) مما يعني ارتباط نتائج 0.93) وبانحدار (0.9اوا بارتباط (لھذا العنص

  %) بسبب زيادة درجة الحرارة الصغرى تليھا العالقة مع نتائج قرينة اوليفر. 97ھذا المعيار بنسبة (

  .فاالشر ) العالقات االحصائية بين درجة الحرارة الصغرى ونتائج معايير تحديد اقليم الراحة في محافظة النجف62جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا  R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 طردية قوية جداً  35.5 96 1.20 0.9  قرينة اوليفر

 طردية قوية جداً  12.5 96 0.67 0.9  قرينة ثوم

 عكسية قوية جداً  27.8 98 26.21- 0.9-  قرينة تبريد الرياح

 جداً طردية قوية  53.0 97 0.93 0.9  مؤشر اركاوا

 طردية قوية جداً  13.0 94 2.37 0.9  مؤشر المناخ الحيوي

 طردية قوية جداً  12.4 96 0.67 0.9  مؤشر الرطوبة الحرارية

  ).41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23الجداول () 6مخطط (المصدر باالعتماد على: 

  :تأثير درجة الحرارة العظمى -4

ديد كما ھو الحال في معظم مناطق   يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إذا ما اقترن بالجفاف الش

بب نقص كلوريد  الت بس يب العض نجات الحرارية التي تص رف الى التش محافظة النجف االش

تمر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، ونقص الماء الناجم  بب التعرق المس وديوم في الدم بس الص
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تمرار ينتج عنه  عن نقص كمية م وباالس اعد على تبديد الفائض من الحرارة في الجس الدم مما ال يس

تھيج لألعصاب وھبوط في الضغط وفقدان فعالية العضالت وتكدس الحامضية في الخاليا وقد يؤدي 

  .)1( للموت

خ الدم الكافي من القلب الى المحيط الخارجي للمخ الى    تنزاف الحرارة ونقص ض يؤدي اس

ر ذات التأثير  ظھور داع والغثيان واالغماء، لذا تعد درجة الحرارة من أھم العناص االعياء والص

رر الناجم عنھا على  ر الض ة لتطرفھا فلم يقتص كان منطقة الدراس لبي في المالءمة الحيوية لس الس

ير جدول ( ول ويش ب بل في جميع الفص يف فحس ل الص ) الى ان العالقة طردية منطقية مع 63فص

ما له من تأثير في زيادة جميع  ر تؤدي الى زيادة الجرائم ل انواع الجرائم إي ان زيادة ھذا العنص

جلت اقوى العالقات مع جرائم االيذاء العمد إذ كانت العالقة طردية قوية جداً بارتباط  التوتر، وقد س

بة (0.15) وبانحدار (0.9( بب زيادة درجة 84) ما يعني ارتباط ھذه الجرائم بنس الحرارة  %) بس

اجرة والعنف  لوك العنيف في االجواء الحارة، تليھا الجرائم المتفرقة (كالمش العظمى وذلك للميل للس

ري وغيرھا) في حين كانت أضعف عالقة لھذا العنصر مع جرائم (تعاطي وتجارة المخدرات)  االس

بة (0.01) وبانحدار (0.1بارتباط ( ر درجة  %) مع 0.1) مما يعني تأثر ھذه الجرائم بنس عنص

  الحرارة العظمى.

  .االشرف ) العالقات االحصائية بين درجة الحرارة العظمى وأعداد الجرائم في محافظة النجف63جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا  R² %t التفسير  نحداراال  rرتباط اال الجرائم

 طردية متوسطة 1.8 21 0.15 0.5  القتل

 قوية جداً طردية  6.1 84 4.76 0.9  االيذاء العمد

 طردية متوسطة 5.6 28 0.78 0.5  السرقات كافة

 طردية متوسطة 2.5 27 0.07 0.5  االغتصاب واللواط

 طردية ضعيفة جداً  4.5 0.1 0.01 0.1  تعاطي وتجارة مخدرات

 طردية قوية 9.8 60 5.44 0.8  الجرائم المتفرقة

 طردية متوسطة 7.0 31 0.63 0.6  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و (8) و(7) و(6) (5) و(4والجداول () 8مخطط (المصدر باالعتماد على: 

ة من خالل 64يبين جدول (   كان منطقة الدراس حة س ) ارتباط درجة الحرارة العظمى مع ص

ية قوية جداً بمعامل  ي منطقية عكس حتھم فجاءت العالقة مع امراض الجھاز التنفس تأثيرھا في ص

بة (324.32-حدار () وبان0.9-ارتباط ( %) الن  87) مما يعني ارتباط امراض الجھاز التنفسي بنس

                                                            
  .253عادل سعيد الراوي، قصي عبد المجيد السامرائي، المناخ التطبيقي، مصدر سابق، ص- )1(
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ببة لألمراض ،  وتكون العالقة مع  ات المس ي على الفيروس ارتفاع درجة الحرارة العظمى يقض

طة بارتباط ( ) ما يعني ارتباط االمراض 44.80) وبانحدار (0.6االمراض الجلدية طردية متوس

بة ( ابة باألمراض الجلدية %) ف 40الجلدية بنس زيادة درجة الحرارة العظمى يزيد حاالت االص

ية  بية والنفس ر مع االمراض العص عف تأثير لھذا العنص س الجلد. وأض دفية وتحس كاألكزيما والص

بة (3.43) وبانحدار (0.1بارتباط ( %) عند زيادة درجة  0.8) مما يعني ارتباط ھذه االمراض بنس

  الحرارة العظمى.

  االشرف) العالقات االحصائية بين درجة الحرارة العظمى وأعداد االصابات باألمراض في محافظة النجف 64جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا  R² %t التفسير  نحداراال  rرتباط اال االمراض

 عكسية قوية جداً  22.9 87 324.32- 0.9-  الجھاز التنفسي

 متوسطةعكسية  13.5 21 34.52- 0.5-  الجھاز الھضمي

 طردية متوسطة 8.1 40 44.80 0.6  الجلدية

 طردية ضعيفة جداً  5.3 0.8 3.34 0.1  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11الجداول (و) 8مخطط (المصدر باالعتماد على: 

لدرجة الحرارة العظمى ابلغ االثر في تحديد معايير الراحة المناخية اذ ترتبط مع جميع نتائج   

المعايير بعالقة معنوية منطقية وتعد العنصر المناخي االكثر تأثيراً في الراحة المناخية فزيادتھا تؤدي 

ر تبريد  ة، عدا نتائج مؤش لبياً في منطقة الدراس عور بالراحة لذا يكون تأثير زيادتھا س الى عدم الش

درجة الحرارة العظمى، الرياح والذي جاءت العالقة معه عكسية قوية لكون الرياح تعمل على خفض 

بة 20.38-) وبانحدار (0.9-وجاءت العالقة بمعامل ارتباط ( ) ما يعني ارتباط نتائج ھذا المعيار بنس

ر اركاوا بارتباط ( 98( ر فكانت مع نتائج مؤش ) 0.9%). اما أقوى عالقة طردية لھذا العنص

بة (0.73وبانحدار ( ) بزيادة درجة الحرارة العظمى % 98) مما يعني ارتباط نتائج ھذا المعيار بنس

  تليھا العالقة مع نتائج قرينة اوليفر.
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ائية بين درجة الحرارة العظمى ونتائج معايير تحديد اقليم الراحة في محافظة النجف 65جدول ( ) العالقات االحص
  .االشرف

 نوع العالقة ودرجتھا  R² %t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 طردية قوية جداً  23.6 97 0.94 0.9  اوليفرقرينة 

 طردية قوية جداً  4.5 97 0.53 0.9  قرينة ثوم

 عكسية قوية جداً  25.1 98 20.38- 0.9-  قرينة تبريد الرياح

 طردية قوية جداً  37.9 98 0.73 0.9  مؤشر اركاوا

 طردية قوية جداً  5.9 97 0.98 0.9  مؤشر المناخ الحيوي

 طردية قوية جداً  4.5 97 0.53 0.9  الحراريةمؤشر الرطوبة 

  ).41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23) والجداول (8المصدر باالعتماد على: مخطط (

  تأثير الرياح:  -5

رات ويتجلى تأثير الرياح من كونھا تنقل معھا  ناقالً للجراثيم والحش طاً  تعد الرياح وس

فات المناخية من المناطق التي تھب  تاًء الص ة قليلة التأثير ش ائدة في منطقة الدراس منھا، والرياح الس

لقلة سرعتھا ولكن في الفصل الحار تزداد سرعتھا ألكثر من الضعف وخصوصاً رياح السموم التي 

ة وتحدث تغييرات خطيرة في  كان منطقة الدراس تؤدي الى زيادة درجات الحرارة فتؤثر في س

  صحتھم وسلوكياتھم.

ولھم على درجات متدنية نتيجة   توى بعض الطالب وحص فالرياح الحارة تؤثر في تدني مس

ذوذاً ھو االقدام على االنتحار او زيادة معدالت  اھمال الواجبات وعدم االكتراث وأكثر نتائجھا ش

  .)1( الجرائم

ائية مع اعداد الجرائم كما يبين  ح ما للرياح من تأثير من خالل عالقتھا االحص جدول يتض

طة بمعامل ارتباط (66( ) وبانحدار 0.6) وكانت العالقة مع اعداد الجرائم المتفرقة طردية متوس

%) لما للرياح من تأثير في مزاج سكان منطقة الدراسة تليھا جرائم  38) ومعامل تفسير (155.99(

ير (5.76) وبانحدار (0.5القتل بمعامل ارتباط ( ر 25) ومعامل تفس عة الرياح %) أي ان زيادة س

تعمل في زيادة معدالت الجرائم، في حين يكون اقلھا ارتباطاً جرائم تعاطي وتجارة المخدرات بعالقة 

عيفة جداً ومعامل ارتباط ( ية ض ير (2.47-) وبانحدار (0.1-عكس %) كما ان  0.1) ومعامل تفس

                                                            

  .95علي احمد غانم، المناخ التطبيقي، مصدر سابق، ص- )1(
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عيف مما يعني قلة تأثير ط والض رعة الرياح غالباً ما يكون بين المتوس ر في  تأثير س ھذا العنص

  الجرائم. 

  .االشرف ) العالقة االحصائية بين سرعة الرياح وأعداد الجرائم في محافظة النجف66جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² %t التفسير  نحداراال  rرتباط اال الجرائم

 طردية متوسطة 0.1- 25 5.76 0.5  القتل

 طردية متوسطة 1.3 21 86.88 0.5  االيذاء العمد

 طردية ضعيفة جداً  2.8 22 7.98 0.2  السرقات كافة

 طردية ضعيفة 1.1 0.6 1.27 0.3  االغتصاب واللواط

 عكسية ضعيفة جداً  2.6 0.1 2.47- 0.1-  تعاطي وتجارة مخدرات

 طردية متوسطة 3.0 38 155.99 0.6  الجرائم المتفرقة

 طردية ضعيفة جداً  3.5 0.1 2.89 0.1  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و (8) و(7) و(6) (5) و(4( ) والجداول14المصدر باالعتماد على: مخطط (

ح من جدول (   ة 67يتض ر في منطقة الدراس رعة الرياح في االمراض التي تنتش ) تأثير س

ات  طاً ناقالً للفيروس طة الن الرياح تعد وس ي تكون طردية متوس فالعالقة مع امراض الجھاز التنفس

ببة ألمراض ي لذا جاءت العالقة طردية قوية بمعامل ارتباط ( المس ) وبانحدار 0.7الجھاز التنفس

بة (386.27( ابات بنس ية مع امراض الجھاز  43) ما يعني ارتباط ھذه االص %) تليھا عالقة عكس

ية طردية ضعيفة  الھضمي، في حين كانت العالقة مع االمراض الجلدية واالمراض العصبية والنفس

  جداً.

  .االشرف ) العالقات االحصائية بين سرعة الرياح وأعداد االصابات باألمراض في محافظة النجف67جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال االمراض

 طردية متوسطة 7.2 43 386.27 0.7  الجھاز التنفسي

 عكسية متوسطة 9.4 26 636.45- 0.5-  الجھاز الھضمي

 طردية ضعيفة 4.3 10 378.79 0.3  الجلدية

 عكسية ضعيفة جداً  3.9 0.1 89.06- 0.2-  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11) والجداول (14المصدر باالعتماد على: مخطط (

ير جدول (   تخدمة لتحديد اقليم الراحة في 68يش ) الى العالقة بين الرياح ونتائج المعايير المس

كل عام  رع الرياح بش طة مع جميع نتائج المعايير لقلة س ة وكانت العالقة طردية متوس منطقة الدراس

في منطقة الدراسة فتكون الرياح بذلك عامل ايجابي للشعور بالرحة، عدا معيار تبريد الرياح إذ تكون 
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العالقة عكسية متوسطة لكون ھذا المؤشر يعتمد على خفض الرياح لدرجة الحرارة فيكون أثره سلبياً 

  %). 41) ومعامل تفسير (479.13-) وبانحدار (0.6-العالقة بمعامل ارتباط (وفي فصل الشتاء 

  .االشرف النجف ) العالقات االحصائية بين الرياح ونتائج معايير تحديد اقليم الراحة في محافظة68جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² %t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 طردية متوسطة 1.9 35 20.42 0.6  قرينة اوليفر

 طردية متوسطة 0.0 34 11.23 0.6  قرينة ثوم

 طردية متوسطة 3.1 41 479.13- 0.6-  قرينة تبريد الرياح

 متوسطةطردية  2.9 39 16.60 0.6  مؤشر اركاوا

 طردية متوسطة 0.1 37 41.57 0.6  مؤشر المناخ الحيوي

 طردية متوسطة 1.0 34 11.30 0.6  مؤشر الرطوبة الحرارية

  ).41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23الجداول () و14مخطط (المصدر باالعتماد على: 

  تأثير الرطوبة النسبية:  -6

بية 69يتضح من جدول ( ية قوية جداً مع تكرار جرائم ) ان الرطوبة النس ترتبط بعالقة عكس

%) فانخفاض الرطوبة النسبية  74) وبمعامل تفسير (3.45-) وبانحدار (0.9-االيذاء العمد بارتباط (

ديد الجفاف ما يؤثر في المزاج العام لدى السكان ويثير  مع تزايد درجات الحرارة صيفاً يخلق جواً ش

ية  بية االيجابي التي تقترن مع انخفاض التوتر أي ان العالقة العكس ير الى دور الرطوبة النس تش

بي والعنف تليھا الجرائم  اعد في تقليل التوتر العص درجات الحرارة وھو امر منطقي كونھا تس

عيفة جداً  عف عالقة ظھرت مع جرائم تعاطي وتجارة المخدرات فكانت طردية ض المتفرقة وأض

  %). 1امل تفسير () ومع0.03) وبانحدار (0.1بارتباط (

  ) العالقات االحصائية بين الرطوبة النسبية وأعداد الجرائم في محافظة النجف االشرف.69جدول (            

 نوع العالقة ودرجتھا  R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال الجرائم

 عكسية متوسطة 3.8 24 0.12- 0.5-  القتل

 عكسية قوية جداً  11.4 74 3.45- 0.9-  االيذاء العمد

 عكسية متوسطة 5.9 21 0.53- 0.5-  السرقات كافة

 عكسية ضعيفة 0.1 10 0.03- 0.3-  االغتصاب واللواط

 طردية ضعيفة جداً  2.5 1 0.03 0.1  تعاطي وتجارة مخدرات

 عكسية قوية 12.0 61 4.21- 0.8-  الجرائم المتفرقة

 متوسطةعكسية  7.2 28 0.46- 0.5-  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و (8) و(7) و(6) (5) و(4( والجداول )19مخطط (المصدر باالعتماد على: 
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ير جدول (   ابة 70يش بية واعداد االص ) الى وجود عالقة طردية قوية جداً بين الرطوبة النس

ة بمعامل ارتباط ( ي في منطقة الدراس ) أي ان 224.60) وبانحدار (0.9بأمراض الجھاز التنفس

بة (أمراض  ي تزداد بنس بية الن زيادة الرطوبة  79الجھاز التنفس %) في حال زيادة الرطوبة النس

بة  كل الرطوبة العالية بيئة مناس ة يقترن معھا تناقص درجات الحرارة وتش بية في منطقة الدراس النس

ي، في حين تكون العالقة مع اً في الجھاز التنفس وص ببة لألمراض وخص ات المس  للبكتريا والفيروس

ية  طة، أما االمراض الجلدية فجاءت العالقة عكس مي طردية متوس ابات امراض الجھاز الھض اص

%)  40) مما يعني قلة االمراض الجلدية بنسبة (32.47-) وبانحدار (0.6-متوسطة بمعامل ارتباط (

شرة عند زيادة ھذا العنصر الن تزايد الرطوبة يقلل من االصابة باألمراض الجلدية بسبب ترطيب الب

اً مع اقترانه بانخفاض درجات  وص دفية خص ابة ببعض انواع االكزيما والص ما يقلل من االص

  الحرارة، والعالقة مع االمراض العصبية والنفسية طردية ضعيفة جداً.

  .االشرف ) العالقات االحصائية بين الرطوبة النسبية وأعداد االصابات المرضية في محافظة النجف70جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال االمراض

 جداً طردية قوية  1.2 79 224.60 0.9  الجھاز التنفسي

 طردية متوسطة 5.7 31 30.07 0.6  الجھاز الھضمي

 عكسية متوسطة 9.1 40 32.47- 0.6-  الجلدية

 طردية ضعيفة جداً  2.8 0.1 4.97 0.2  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11والجداول ( )19مخطط ( باالعتماد على:المصدر 

) وجود عالقة عكسية قوية جداً للرطوبة النسبية مع نتائج تطبيق جميع 71يتضح من جدول (  

المعايير المستخدمة ألقليم الراحة المناخية ما يعني ان للرطوبة تأثير ايجابي في الشعور بالراحة لدى 

كان منطقة  ر المناخ الحيوي بمعامل ارتباط (س ة وجاء اعالھا مع مؤش -) وبانحدار (0.9-الدراس

ير بين (1.34 %) والعالقة طردية قوية جداً مع معيار تبريد الرياح فقط بمعامل  84) ومعامل التفس

%) الن الرياح االكثر ھبوباً في منطقة  90) ومعامل تفسير بنسبة (15.08) وبانحدار (0.9ارتباط (

  دراسة رياح باردة رطبة في فصل الشتاء بشكل خاص.ال
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  .االشرف) العالقات االحصائية بين الرطوبة النسبية ونتائج معايير تحديد اقليم الراحة في محافظة النجف 71جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 عكسية قوية جداً  16.6 83 0.67- 0.9-  قرينة اوليفر

 عكسية قوية جداً  12.1 83 0.37- 0.9-  قرينة ثوم

 طردية قوية جداً  8.3- 90 15.08 0.9  قرينة تبريد الرياح

 عكسية قوية جداً  20.9 86 0.52- 0.9-  مؤشر اركاوا

 عكسية قوية جداً  13.0 84 1.34- 0.9-  مؤشر المناخ الحيوي

 عكسية قوية جداً  12.0 82 0.37- 0.9-  مؤشر الرطوبة الحرارية

  ).41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23) والجداول (19المصدر باالعتماد على: مخطط (

  تأثير األمطار: -7

ية وتكون مع الجرائم 72يتبين من جدول ( ) ان عالقة األمطار بأعداد جميع الجرائم عكس

ية قوية بارتباط ( بة () ما يعني 4.67-) وانحدار (0.7-المتفرقة عكس  31.1ارتباط ھذه الجرائم بنس

فة، وتكون  كا رقات  ھا جرائم الس باً، تلي %) أي ان زيادة األمطار تخفض الجرائم الى الثلث تقري

) ومعامل تفسير 0.02-) وانحدار (0.1-العالقة مع االغتصاب واللواط عكسية ضعيفة جداً بارتباط (

ما لألمطار من أثر ايجابي في النفس، إذ تع 0.1( مل على رفع االيجابية داخل الفرد، كما ان %) ل

  األمطار تحد من حركة وتنقل االشخاص واندفاعھم نحو الجرائم.

  . االشرف ) العالقات االحصائية بين األمطار وأعداد الجرائم في محافظة النجف72جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال rرتباط اال الجرائم

 عكسية متوسطة 9.6 21 0.14- 0.5-  القتل
 عكسية متوسطة 18.8 42 3.31- 0.6-  االيذاء العمد
 عكسية قوية 23.4 44 0.97- 0.7-  السرقات كافة

 عكسية ضعيفة جداً  9.6 0.1 0.02- 0.1-  االغتصاب واللواط

 عكسية متوسطة 12.9 12 0.26- 0.4-  تعاطي وتجارة مخدرات

 عكسية قوية 31.1 46 4.67- 0.7-  الجرائم المتفرقة

 عكسية متوسطة 1.1 32 0.62- 0.6-  الحوادث المرورية

  ).10) و(9) و (8) و(7) و(6) (5) و(4( ) والجداول21المصدر باالعتماد على: مخطط (

ساقطھا أكثر من دور في االصابة باألمراض، إذ يكون الجو رطباً    تسبب األمطار أثناء مدة ت

ر من خالل تغير درجات  ببات االمراض وأثرھا غير المباش ار وزيادة مس اعداً في تكاثر وانتش مس
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ح من جدول ( بية، ويتض احب لھطولھا وزيادة الرطوبة النس ) تباين في تأثير 73الحرارة المص

ي منطقية طردية قوية إذ األمطا ابات باألمراض فتكون العالقة مع امراض الجھاز التنفس ر في االص

) وبانحدار 0.8تزداد االصابات بأمراض الجھاز التنفسي مع موسم تساقط األمطار، وسجلت ارتباط (

%) الن أغلب األمطار تسقط في منطقة الدراسة  57) أي ان ارتباط ھذه االمراض بنسبة (244.58(

شتاًء وجاءت العالقة مع االمراض الجلدية واالمراض العصبية والنفسية منطقية عكسية ضعيفة جداً 

اقط األمطار مع الرطوبة المرتفعة تخفض االصابة باألمراض الجلدية، وتقل االمراض  الن زيادة تس

مي  قوطھا من أثر ايجابي في النفس أما مع امراض الجھاز الھض ية لما لس بية والنفس طردية العص

  ضعيفة جداً.

  ) العالقات االحصائية بين األمطار وأعداد االصابات باألمراض في محافظة النجف االشرف.73جدول (

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال االمراض

 طردية قوية 19.7 57 244.58 0.8  الجھاز التنفسي

 ضعيفة جداً طردية  27.8 0.3 6.22 0.1  الجھاز الھضمي

 عكسية ضعيفة 24.1 14 24.49- 0.4-  الجلدية

 عكسية ضعيفة 15.3 0.2 7.12- 0.2-  العصبية والنفسية

  ).17) و (15) و (13) و (11) والجداول (21المصدر باالعتماد على: مخطط (

تخدمة لتحديد اقليم الراحة في 74يتضح من جدول (   ) ان عالقة األمطار بنتائج المعايير المس

ية منطقية مع جميع المعايير إذ يكون أثرھا إيجابي في الراحة المناخية لدى  ة عكس منطقة الدراس

اقط األمطار تخفض من حدة التطرف المناخي أما عالقتھا مع معيار  ة فزيادة تس كان منطقة الدراس س

طة بمعامل تبريد الرياح فتكون طردية الن زيادتھا تزيد من برودة الجو فجاءت العالقة طردية متوس

ير (13.16) وبانحدار (0.6ارتباط ( ية قوية مع نتائج  42) ومعامل تفس %) وكانت العالقة عكس

  .%) 44) ومعامل تفسير (1.24-) وبانحدار (0.7-مؤشر المناخ الحيوي بمعامل ارتباط (
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  .االشرف في محافظة النجف ) العالقات االحصائية بين األمطار ونتائج معايير تحديد اقليم الراحة74جدول (      

 نوع العالقة ودرجتھا R² % t التفسير  نحداراال  rرتباط اال المعايير

 عكسية متوسطة 24.1 41 0.60- 0.6-  قرينة اوليفر

 عكسية متوسطة 13.9 42 0.34- 0.6-  قرينة ثوم

 طردية متوسطة 0.5 42 13.16 0.6  قرينة تبريد الرياح

 عكسية متوسطة 29.5 41 0.46- 0.6-  مؤشر اركاوا

 عكسية قوية 15.3 44 1.24- 0.7-  مؤشر المناخ الحيوي

 عكسية متوسطة 13.9 42 0.34- 0.6-  مؤشر الرطوبة الحرارية

  ). 41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23والجداول () 21مخطط (المصدر باالعتماد على: 

  : في حيوية سكان محافظة النجف االشرف تأثير الظواھر الغبارية-8

ير جدول (   ) الى تأثير الظواھر الغبارية في تكرار حاالت الجرائم وقد جاءت نتائج 75يش

طة بمعامل  ية متوس رقات كافة عكس عيفة عدا الس ية ض ف الغبارية مع جميع الجرائم عكس العواص

ير (20.22-) وبانحدار(0.5-ارتباط ( رقات تتناقص مع ) ما يعن%25) ومعامل تفس ي ان جرائم الس

ية كون ھذه الظاھرة تحد  تزايد ھذه الظاھرة وھي عالقة منطقية، لذا جاءت جميع العالقات عكس

ط ھكذا اجواء، في حين كانت عالقة الغبار  عوبة الحركة والتنقل وس كل كبير من الجرائم لص بش

قته ضعيفة مع جميع انواع الجرائم المتصاعد مع جميع الجرائم ضعيفة، أما الغبار العالق فتكون عال

سطح االرض  ضعيفة الن ظھوره يكون بعيد عن  عدا جرائم االيذاء العمد والزنا واللواط التي جاءت 

  .ما يقلل من شدة تأثيره في سكان منطقة الدراسة
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  .االشرف ) العالقات االحصائية بين الظواھر الغبارية وأعداد الجرائم في محافظة النجف75جدول (

  ).10) و(9) و (8) و(7) و(6) (5) و(4(والجداول  )29و 27و 25المخططات (المصدر باالعتماد على:  

ضعيفة جدا، ط م ع ض: عكسية ضعيفة، ع م: عكسية متوسطة، ع ض ج: عكسية ضعيفة جداً، ط ض ج: طردية 

  طردية متوسطة، ط ق: طردية قوية، ط ق ج: طردية قوية جداً 

ير جدول (     ابة باألمراض في منطقة 76يش ف الغبارية بأعداد االص ) الى ان عالقة العواص

بية تكون العالقة معھا طردية  ية والعص عيفة مع جميع االمراض عدا االمراض النفس ة ض الدراس

طة بمعامل ارتباط ( ير (315.02) وبانحدار (0.5متوس ف 12) ومعامل تفس ) أي ان زيادة العواص

ية ( بية والنفس ف الغبارية من تأثير  12الغبارية تؤدي الى زيادة االمراض العص %) لما للعواص

ي طردية  اعد مع امراض الجھاز التنفس ية، في حين كانت عالقة الغبار المتص لبي في الحالة النفس س

ير (0.7قوية بمعامل ارتباط ( اعد يعمل على زيادة حاالت  52) ومعامل تفس %) الن الغبار المتص

بات الھوائية  س في القص بات الھوائية  فتظھر حاالت االختناق ونوبات التحس ية في القص اس الحس

ابات تزداد بزيادة الغبار  الً عن نوبات الربو الحادة. أي ان حاالت االص الت الرؤية فض والحويص

نصف أما مع االمراض االخرى فتكون العالقة ضعيفة، وتكون العالقة عكسية المتصاعد ألكثر من ال

%) الن  46) ومعامل تفسير (0.7-قوية بين الغبار العالق وامراض الجھاز التنفسي بمعامل ارتباط (

  الغبار العالق يكون في اعالي الجو وتكون العالقة متوسطة مع االمراض االخرى ضعيفة.

  

  الغبار العالق  الغبار المتصاعد  العواصف الغبارية

 التفسير  االنحدار  االرتباط الجرائم

R² %  

t 

  المحسوبة

نوع العالقة 

  ودرجتھا

  التفسير االنحدار  االرتباط

R² % 

t 

 المحسوبة

نوع  ا

العالقة 

  ودرجتھا

 التفسير االنحدار  االرتباط

R² % 

t 

  المحسوبة

نوع 

العالقة 

  ودرجتھا

 ط ض ج 3.6 0.1 0.19 0.2 ط م 4.5 13 0.63 0.4 ع ض 8.1 15 3.33- 0.4-  القتل

 ط م 6.3 14 6.44 0.4 ط م 8.5 13 9.98 0.4 ع ض 12.6 0.1 43.67- 0.3-  االيذاء العمد

السرقات 

  كافة

 ع ض ج 8.8 0.6 0.40- 0.1- ع ض ج 11.4 0.1 0.92- 0.1- ع م 17.5 25 20.22- 0.5-

االغتصاب 

  واللواط

 ط م 4.1 19 0.20 0.4 ط ض 5.9 0.5 0.16 0.2 ع ض 23.2 0.1 8.02- 0.3-

تعاطي 

وتجارة 

  مخدرات

 ع ض ج 6.7 0.3 0.48- 0.2- ع ض 9.2 11 1.38- 0.3- ع ض ج 10.3 0.2 3.20- 0.2-

الجرائم 

  المتفرقة

 ط ض 11.0 0.7 6.14 0.3 ط م 15.0 19 16.55 0.4 ع ض ج 19.7 0.4 45.02- 0.2-

الحوادث 

  المرورية

 ط ض ج 9.8 1 0.30 0.1 ع ض ج 13.0 1 0.19- 0.1- ع م 18.9 16 12.24- 0.4-
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  .االشرف ) العالقات االحصائية بين الظواھر الغبارية وأعداد االصابات باألمراض في محافظة النجف76جدول (

  ).17) و (15) و (13) و (11الجداول ( )29و 27و 25المخططات (المصدر باالعتماد على: 

ح ف الغبارية ونتائج معايير اقليم الراحة في 77من جدول ( يتض ) ان العالقة بين العواص

عيفة جداً لجميع المعايير عدا معيار اركاوا الذي جاءت العالقة معه  ة طردية وض منطقة الدراس

اعد فعالقته مع جميع المعايير طردية قوية بمعامل ارتباط  عيفة جداً، اما الغبار المتص ية ض عكس

ير بين () 0.7( ف الغبارية في  44 – 42وبانحدار ومعامل تفس لبي للعواص %) ما يعني التأثير الس

طة  ية متوس ة، عدا معيار تبريد الرياح الذي جاءت العالقة معه عكس كان منطقة الدراس راحة س

ير (0.6-بمعامل ارتباط ( %)، في حين كانت العالقة مع الغبار العالق  40) وبانحدار ومعامل تفس

ر الرطوبة طردي ر المناخ الحيوي ومؤش ة قوية ألربعة معايير ھي (قرينة اوليفر وقرينة ثوم ومؤش

ير تراوح بين (0.7الحرارية) بمعامل ارتباط ( %) في حين كانت العالقة  45 – 44) ومعامل تفس

ية متوسطة بمعامل ارتباط ( ) 0.6-مع مؤشر اركاوا طردية متوسطة ومع مؤشر تبريد الرياح عكس

  %) الن تأثير سرعة الرياح يتناسب عكسياً مع كمية الغبار العالق.  35مل تفسير (ومعا

  ) العالقات االحصائية بين الظواھر الغبارية ونتائج المعايير المستخدمة لتحديد اقليم الراحة في محافظة النجف االشرف.77جدول (

  ).41) و(37) و(33) و(31) و(27) و(23) والجداول (29و 27و 25المصدر باالعتماد على: المخططات (

  الغبار العالق  الغبار المتصاعد  الغباريةالعواصف   االمراض

 التفسير  االنحدار  االرتباط

R² %  

t 

  المحسوبة

نوع العالقة 

  ودرجتھا

  التفسير االنحدار  االرتباط

R² % 

t 

 المحسوبة

نوع  ا

العالقة 

  ودرجتھا

 التفسير االنحدار  االرتباط

R² 

% 

t 

  المحسوبة

نوع 

العالقة 

  ودرجتھا

الجھاز 

  التنفسي

 ع ق 13.1 46 732- 0.7- قع  16.7 52 1257- 0.7- ع ض ج 12.4 0.9 264.29- 0.1-

الجھاز 

  الھضمي

- 0.3- ع ض 20.6 0.4 109- 0.3- ط ض 23.9 0.8 244.02 0.1

78.18 

 ع ض 16.8 12

 مط  11.2 12 76.01 0.4 ط ض 14.7 12 121.26 0.3 ع ض ج 18.9 0.4 175.70- 0.1-  الجلدية

 العصبية

  والنفسية

ط  ض  7.4 0.1 15.66 0.1 ع ض ج 9.9 0.8 2.62- 0.1- ط ض 12.5 12 315.02 0.5

 ج

  الغبار العالق  الغبار المتصاعد  العواصف الغبارية المعايير
 التفسير  االنحدار  االرتباط

R² 

%  

t 

  المحسوبة

نوع 

العالقة 

  ودرجتھا

  التفسير االنحدار  االرتباط

R² % 

t 

 المحسوبة

نوع  ا

العالقة 

  ودرجتھا

 التفسير االنحدار  االرتباط

R² % 

t 

  المحسوبة

نوع 

العالقة 

  ودرجتھا

قرينة 
  اوليفر

 ط ق 9.7 45 2.09 0.7 ط ق 13.2 43 3.35 0.7 ط ض ج 14.9 1 0.10 0.1

 ط ق 4.1 45 1.17 0.7 ط ق 6.1 42 1.86 0.7 ط ض ج 8.0 1 0.06 0.1  قرينة ثوم

تبريد 

  الرياح

 ع م 3.2 35 39.8- 0.6- ع م 0.0 40 70.16- 0.6- ط ض ج 1.2 0.1 64.21 0.1

 ط م 12.5 42 1.56 0.6 ط ق 17.1 44 2.61 0.7 ط ض ج 18.6 0.1 0.66- 0.1-  اركاوا

المناخ 

  الحيوي

 ط ق 4.6 44 4.14 0.7 ط ق 6.9 44 6.77 0.7 ط ض ج 8.7 9 0.49 0.1

الرطوبة 

  الحرارية

 ط ق 4.1 45 1.17 0.7 ط ق 6.1 42 1.86 0.7 ط ض ج 8.0 2 0.06 0.1
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 ً   حول المناخ ومدى مالءمته لھم: محافظة النجف االشرفاستطالع رأي سكان -سادسا

يما    ة الميدانية المھمة والس اليب الدراس تبيان إحدى ادوات البحث العلمي واحد اس يمثل االس

ول على  يما الجغرافية منھا والذي يمكن عن طريقه الحص انية واالجتماعية والس في العلوم االنس

  تغني الدراسة في جوانب كثيرة.معلومات وبيانات 

كان بالراحة المناخية من عدمه    اس الس اليب التعرف على احس تبيان من أھم اس كما يعد االس

ل االجتماعي وعن طريق ( ائل التواص تبيان الذي طرح الكترونياً بمختلف وس ارك في االس  435ش

وفئات عمرية مختلفة ومستويات مستبيناً) من مختلف شرائح مجتمع منطقة الدراسة من ذكور واناث 

  علمية متباينة وكانت نتائج فرز االستبيان ما يأتي:

شاركت في  30%) واالناث ( 70بلغت نسبة المشاركين الذكور (   %)، الفئات العمرية التي 

سنة)  60-40%) تليھا الفئة ( 79سنة) الفئة االكثر مشاركة إذ كانت نسبتھا ( 39-18االستبيان فئة (

  %). 6سنة) بنسبة ( 60%) والفئة االقل مشاركة (أكثر من  15سبة مشاركتھا (وكانت ن

سبة (   شھادة البكالوريوس بن سبة االكبر لحاملي   43.2جاء التحصيل الدراسي للمستبينين بالن

بة ( بة ( 24.6%) بعدھا خريجو االعدادية بنس ھادات العليا بنس حاب الش %) ثم  14.5%) ثم اص

%) واخيراً خريجو االبتدائية بنسبة  7.4%) تالھم خريجو المعاھد ( 7.8ة (خريجي المتوسطة بنسب

ة  2.5( تبيان لبعض الظواھر النادرة الحدوث جداً في منطقة الدراس %) لم يتم التطرق في االس

  كتساقط الحالوب والبرد والصقيع.

  ويمكن تفصيل النتائج على النحو اآلتي:

  : النجف االشرف محافظةالفصل االكثر مالئمة لسكان -أ

) الى ان أفضل الفصول المناخية مالءمة لسكان منطقة الدراسة 95) و(94يشير المخططان (

وت ( ل الربيع إذ ص تبينين على كونه االكثر مالءمة مقابل ( 56.3ھو فص %)  2.8%) من المس

تاء الذي صو بياً وأقرب للبرودة، يليه فصل الش ت بمالءمته بكونه غير مالئم لكونه فصل معتدالً نس

  %) بأنه غير مالئم. 26%) مقابل ( 29.7(
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  النسب المئوية للفصل االكثر مالءمة للسكان في محافظة النجف االشرف.) 94مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (         

سبة المستبينين ( سكان إذ كانت ن %) بأنه فصل غير  66جاء فصل الصيف االقل مالءمة لل

كل كبير ما  9.4مالئم مقابل ( بب ارتفاع درجات الحرارة بش كان بس %) فقط يرون بأنه مالئم للس

يؤثر في راحة وسلوك ونشاط وحيوية السكان في منطقة الدراسة ويجعلھم يشعرون باالنزعاج الشديد 

  خاصة نھاراً.

  شرف.) النسب المئوية للفصل االقل مالءمة للسكان في محافظة النجف اال95مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (              

ءالشتا
30%

عالربي
56%

الصيف
9%

الخريف
5%

ءالشتا
26%

عالربي
3%

الصيف
66%

الخريف
5%
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  :محافظة النجف االشرفتأثير عنصر درجة الحرارة في حيوية سكان  -ب

ح من المخططين (  ) ان تأثير ازدياد درجة الحرارة أكبر بكثير من تأثير 97) و(96يتض

تبينين  45.5انخفاضھا إذ بلغت ( بة المس على التأثير الكبير النخفاض درجات %) في حين كانت نس

ة يتأثرون كثيراً بارتفاع درجة  20.5الحرارة ( كان منطقة الدراس ف س %) أي ان ما يقارب نص

ھا، من جانب اخر يرى ( كان فقط بانخفاض تبينين بعدم %9الحرارة فيما يتأثر خمس الس ) من المس

ھا (تأثرھم بارتفاع درجات الحرارة فيما أجاب بعدم التأثر بانخ ف من ذلك ان  19.8فاض تش %)، نس

  الرتفاع درجة الحرارة االثر االكبر في سلوك وحيوية ونشاط سكان منطقة الدراسة.

  ) النسب المئوية لتأثر سكان محافظة النجف االشرف بارتفاع درجات الحرارة. 96مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (              

  المئوية لتأثر سكان محافظة النجف االشرف بانخفاض درجات الحرارة.  ) النسب97مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (             

اً كثير
45%

انوعاً م
42%

 الً قلي
9%

ال تؤثر
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  : محافظة النجف االشرفالجو المالئم للشعور بالسعادة لسكان -ج

) 98يشعر أكثر المستبينين بالسعادة حين يكون الجو معتدل الحرارة كما يتضح من المخطط (

بتھم ( عور بالراحة  41.5إذ بلغت نس ل الربيع إذ يتعاظم الش %) وتكون تلك الحالة عادة في فص

بة  ية، تلتھا حالة الجو الممطر بنس عور بالراحة النفس كل ايجاب على الش يولوجية ما ينعكس بش الفس

  قط.%) ف 1.4%)، في حين ابعد ما يكون الشعور بالسعادة عندما يكون الجو عاصفاً ( 23.3(

  ) نسب الشعور بالسعادة حسب حالة الجو لسكان محافظة النجف االشرف.98مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (              

  : محافظة النجف االشرفأكثر العناصر المناخية تأثيراً في النشاطات الحيوية لسكان -د

كل كبير من االجواء 99من المخطط ( يالحظ اطھم بش كان ينزعجون كثيراً ويقل نش ) ان الس

صحية ونفسية ما يعرقل حركتھم ويعيق اعمالھم إذ بلغت نسبة تأثير  الغبارية لما تسببه من مشكالت 

اط  35.4الظواھر الغبارية ( ديد بدرجات الحرارة في الحد من النش %) كذلك يؤثر االزدياد الش

كان ويثير ا بة (الحيوي للس ة تتجاوز  32.4نزعاجھم بنس %) الن درجات الحرارة في منطقة الدراس

كل كبير ° 45( ل الحار ما يجعل منھا عائقاً لكثير من االعمال وھذه النتائج مطابقة بش م) في الفص

  للواقع الملموس في مناخ منطقة الدراسة.

صحو
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باب الكثيف (   جل اقل انزعاج في الض ت النادرة جداً %) لكونه من الحاال 7.6في حين س

اعات محدودة فكان تأثيره محدوداً جداً، يليه البرق والرعد ( تاء ولس  7.8والتي تحصل في فصل الش

  %) والذي يكون نادر الحدوث ايضاَ.

  ) ظواھر الطقس االكثر ازعاجاً في محافظة النجف االشرف.99مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (              

ر -ھـ ية في والظواھر العناص لبياً في الحالة النفس محافظة المناخية االكثر تأثيراً س

  :النجف االشرف

ر ارتفاع    ة ھو عنص كان منطقة الدراس ية لس لبياً في الحالة النفس ر تأثيرا س ان أكثر العناص

تبينين ( بته من المس يما في فصل الصيف الطويل إذ بلغت نس تبعھا %) و 39.1درجة الحرارة ال س

ياً الظواھر الغبارية ( لبي نفس دھا إذا ما اقترنت زيادة  29.2في التأثير الس %) وتكون الحالة على أش

كان  يف، في حين  يام الص ما يحدث في بعض ا ظاھرة الغبار وھذا  حدوث  درجات الحرارة مع 

اع لبياً نظراً لندرة حدوثه وان حدث فيكون لس ياً س باب الكثيف االقل تأثيراً نفس ات قليلة وفي الض

  ).100%) كما ظھر حسب المخطط (  4.1الفصل البارد، فيكون اثره محدود وكانت نسبته نحو (
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  ) التأثير السلبي للعناصر والظواھر المناخية في سكان محافظة النجف االشرف.100مخطط (                

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (                

كان -و ية لس ر والظواھر المناخية تأثيراً ايجابياً في الحالة النفس محافظة أكثر العناص

  :النجف االشرف

سعادة والراحة والحيوية والنشاط والقدرة على الحركة    أكثر العناصر الذي يشعر االنسان بال
ير المخطط ( كل طبيعي ھو الحرارة المعتدلة كما يش ة الحياة بش بتھا من ) إذ بلغت 101وممارس نس

تبينين ( ان يليه الجو  41.1المس ر االكثر تأثيراً في فعالية االنس %) لكون درجة الحرارة العنص
بة ( عوراً  25.3الممطر بنس تبينين الن المنطقة قليلة األمطار، ويثير المطر في النفس ش %) من المس

  ايجابي ويحفز السكان للتفاؤل.

ا    د م ة ابع اري اؤل في حين جاءت الظواھر الغب التف عور ب ة والش ابي ارة االيج تكون عن اث
  %) فقط يرونھا ايجابية وذلك مطابق للواقع. 2.3والحيوية بنسبة (

  ) التأثير االيجابي للعناصر والظواھر المناخية في سكان محافظة النجف االشرف.101مخطط (

  

  ).15المصدر: تفريغ االستبانة ملحق رقم (         
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  النتائج

توصلت دراستنا لنتائج عديدة من أھمھا تحقق نسبي معتد به للفرضيات التي بوصفھا حلوالً اولية لما تم 

  اقتراحه من مشكالت، فضالً عن عدد من النتائج التفصيلية التي يمكن ايجازھا باآلتي:

سة -1 سة عن تباين زماني مكاني (شھري وفصلي وسنوي) لعناصر المناخ في منطقة الدرا كشفت الدرا

ھر كانون  بجة في ش جل في محطة ش غرى س ة إذ ان اقل معدل لدرجة الحرارة الص خالل مدة الدراس

ھر تموز نحو ° 4.3الثاني ( جل في محطة النجف في ش م) ، واعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى س

م) واعلى نسبة مئوية ° 16.3م) في حين سجلت محطة المشخاب أدناھا في شھر كانون االول (° 45.9(

لت الى ( ھر كانون الثاني اذ وص ة في ش بية العظمى بين محطات منطقة الدراس  89.9من الرطوبة النس

ه إذ كان ( ھر نفس بجة أدنى معدل في الش جلت محطة ش بة %) اما أدنى معدل للرطو 83.3%) فيما س

بجة وكان ( جلته محطة ش ة فقد س بية العظمى في منطقة الدراس ھر تموز واعلى  18.9النس %) في ش

ھر تموز كان في محطة المشخاب إذ سجلت ( بية العظمى بين المحطات في ش  55.9معدل للرطوبة النس

بجة االكثر تطرفاً كونھ ا تقع %) وبذلك تكون أكثر المحطات حرارة محطة النجف في حين تعد محطة ش

ة  كان في منطقة الدراس ل محطة للمالئمة الحيوية للس حراء وتمثل المناخ القاري الجاف، وافض في الص

  محطة المشخاب ألنھا االكثر اعتداالً واالقل تطرفاً بين المحطات.

بينت الدراسة تباين الخصائص البايوديمغرافية لسكان منطقة الدراسة وتباين تأثير تلك الخصائص في -2

حتھم ة  ص كان منطقة الدراس لوك العنيف لدى س مية، إذ أتضح أن معدالت الجريمة والس ية والجس النفس

يتزايد في االشھر الحارة بسبب التوتر الناجم عن حرارة الجو فتزداد الجرائم ومنھا (القتل وااليذاء العمد) 

في حين تقل معدالت جريمة)،  15في أشھر الصيف السيما شھر تموز الذي كان معدل جرائم القتل فيه (

  جريمة) فقط.  6جريمة القتل ألقل من النصف في شھر كانون الثاني إذ بلغ معدلھا (

ة ھي    كان منطقة الدراس يب س مية فقد تبين ان أكثر االمراض التي تص حة الجس أما عن الص

ھر الباردة النخفاض درجة الحرارة  ابة بھا في االش ي والتي تكثر االص وازدياد أمراض الجھاز التنفس

ببة لتلك االمراض إذ بلغ معدل  ات المس اط الفايروس ار ونش بية ما يمثل بيئة مثالية النتش الرطوبة النس

إصابة)، وتقل معدالت االصابة الى أدناھا في شھر اب بمعدل  25421االصابات في شھر كانون الثاني (

  إصابة).  15412(
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بعة معايير وثالثة مخططات ت-3 ھر المزعجة ظھر من خالل تطبيق س حدد الراحة المناخية ان االش

ھر المزعجة الحارة  باط وكانون االول ) واالش ھر(كانون الثاني وش الباردة في محطة النجف ثالثة أش

رين االول)  ان وتش ھرين فقط ھما (نيس ھر(حزيران وتموز وآب) في حين ظھرت الراحة في ش ثالثة أش

دافئان (آيار وايلول)، أما في محطة العباسية فقد االشھر وشھران باردان (آذار وتشرين الثاني) وشھران 

المزعجة الباردة (كانون الثاني وشباط وكانون االول) واالشھر المزعجة الحارة (وتموز وآب) وشھران 

مريحان ( نيسان وتشرين االول) وشھر دافئ (آيار) وشھران حاران (حزيران وايلول) وشھران باردان 

رين الثاني)، ھر (كانون الثاني  (آذار وتش خاب ظھر االقليم المزعج البارد في ثالثة أش وفي محطة المش

ھر  ھرين (وتموز وآب) والراحة ظھرت في ثالثة أش باط وكانون االول ) والمزعج الحار في ش وش

(نيسان وآيار وتشرين االول) وشھران حاران (حزيران وايلول) وشھران باردان (آذار وتشرين الثاني)، 

باط وكانون االول) وفي محطة  ھر (كانون الثاني وش بجة ظھر االقليم المزعج البارد في ثالثة أش ش

والحار المزعج في شھرين (وتموز وآب)  وظھرت الراحة في شھرين (نيسان وتشرين االول) وشھرين 

  حارين (حزيران وايلول) وشھرين باردين (آذار وتشرين الثاني) وشھر دافئ (آيار).

  لمشخاب االفضل في الراحة المناخية ومحطة النجف االقل راحة مناخية.وبينت ان محطة ا  

تخدمة في تحديد اقليم الراحة المناخية في منطقة -4 ة الى ان نتائج جميع المعايير المس لت الدراس توص

ة تكون عالقتھا طردية قوية مع درجة الحرارة العظمى عدا معيار تبريد الرياح تكون العالقة معه  الدراس

ي ية عدا معيار تبريد الرياح عكس بية لجميع نتائج المعايير عكس ة في حين تكون العالقة مع الرطوبة النس

  تكون معه العالقة طردية.

شھر -5 سة تم فيه تحديد االقاليم البايومناخية على مدار أ تمكنا من وضع تصنيف بايومناخي لمنطقة الدرا

نة ولكل المحطات من خالل نتائج تطبيق المعايي ع الس ر ولثالثة حاالت (العامة ونھاراً وليالً) وتم وض

بعة أقاليم بايومناخية وھي (البارد  ة وتبين وجود س نيفي لألقاليم البايومناخية في منطقة الدراس جدول تص

المزعج والبارد جداً والبارد والمريح والحار والدافئ والحار المزعج) وتمت نمذجة التصنيف على شكل 

ة وتباينھا مكانياً وزمانيا خرائط تمثل التوزيع ، وعموماً تعد الجغرافي لتلك االقاليم في منطقة الدراس

ھري  كان في الغالب، في حين يعد ش ھر الراحة المناخية الحيوية للس رين االول أش ان وتش ھر نيس االش

شھري كانون الثاني وكانون االول فھم سبب ارتفاع درجات الحرارة، أما  شھري االنزعاج ب ا تموز وآب 

  شھرا االنزعاج بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ر االكثر تأثيراً -6 ر درجة الحرارة العنص ة يعتبرون عنص كان منطقة الدراس تبيان ان س تبين من االس

ل  ة ھو فص كان منطقة الدراس ل االكثر مالءمة مناخية حيوية لس اطاتھم وحيويتھم، والفص لبياً في نش س
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إذ ان فصل الصيف الحار الجاف ھو الفصل االطول في منطقة  الربيع واالقل مالءمة ھو فصل الصيف

الدراسة كونه يستمر لخمسة أشھر وأكثر الظواھر المناخية إزعاجاً لھم ھي الظواھر الغبارية التي تسبب 

زيادة االصابات في أمراض الجھاز التنفسي فضال عن أثرھا السلبي في الحالة النفسية، أما أكثر العناصر 

عور باالرتياح، وأكثر المناخية تأ ياً فكان اعتدال درجة الحرارة  لما يبعثه في النفس من ش ثيراً ايجاب

  الظواھر ايجابية الجو الممطر ألنه يبعث في الذات شيء من التفاؤل.

ة  -7 بعد تطبيق المعايير تبين أن أفضل المعايير مالءمة لبيان االقاليم البايومناخية بدقة في منطقة الدراس

تعماله في  ھو مؤشر المناخ الحيوي الن تطبيقه أعطى نتائج دقيقة وشمولية، فضالً عن انه صمم ليتم اس

  المناطق الحارة الجافة كما ھو مناخ منطقة الدراسة.

جاءت العالقات االحصائية بين عناصر المناخ باعتبارھا المتغير المستقل واعداد الجرائم واالصابات -8

يير المستخدمة في الدراسة باعتبارھا المتغير التابع منطقية، فجرائم العنف باألمراض ونتائج تطبيق المعا

%) مع درجة الحرارة  84كالقتل وااليذاء العمد ذات عالقة طردية وارتباط قوي بمعامل تفسير بلغ (

الصغرى والعظمى بسبب زيادة التوتر مع ارتفاع درجات الحرارة والتھيئة للسلوك العنيف، في حين كانت 

%) الن  0.1عالقة مع جرائم تعاطي وتجارة المخدرات منطقية طردية ضعيفة جداً بمعامل تفسير بلغ (ال

االساس في قضية تعاطي المخدرات االدمان الذي ال يختص بشھر معين او فصل بذاته، وعالقة امراض 

%) الن  87ر (الجھاز التنفسي بدرجة الحرارة العظمى والصغرى منطقية عكسية قوية جداً بمعامل تفسي

انخفاض درجات الحرارة يمثل بيئة مالئمة النتشار الفيروسات المسببة ألمرا ض الجھاز التنفسي، في 

حين جاءت العالقة مع نتائج تطبيق المعايير المستخدمة في الدراسة منطقية قوية جدا مع جميع المعايير 

%) الن الرياح  98جداً وبمعامل تفسير (عدا معيار تبريد الرياح والذي جاءت العالقة معه عكسية قوية 

  تعمل في خفض درجات الحرارة.
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  .2002، بغداد، 1، بيت الحكمة، ط1ج

ة ھنداوي  - 30 س رائع، ترجمة عادل زعيتر، مؤس يكيو، روح الش ، المملكة C A Cمونتس

  .2017المتحدة، 

رعبي، االسس العلمية لالحتباس الحراري، مجلة عالم الفكر،  - 31 ين عبد الرحمن الش ياس

 .2008، الكويت، 37المجلد 

  الرسائل الجامعية:-ب

طى  االء - 32 ر وظواھر المناخ وأثرھا في المنطقتين الوس اكر كاظم العرداوي، عناص ش

تير، كلية التربية  الة ماجس ة في المناخ التطبيقي، رس والجنوبية من العراق دراس

  .2016للبنات، جامعة الكوفة، 

فة الغربية  - 33 ان في الض احمد محمد جبريل ثابت، المناخ وأثره على راحة وصحة االنس

تير، كلية اآلداب،  –وقطاع غزة  الة ماجس ة في المناخ التطبيقي، رس طين دراس فلس

  .  2011الجامعة االسالمية، 

تخدام  - 34 ط باس ان في محافظة واس كر خيون، أثر المناخ في راحة االنس ار س انتص

تير، كلية التربية، جامعة بغداد،  الة ماجس المعادالت المركبة والتصانيف االصولية، رس

2010. 

ن - 35 ة  خديجة احمد حس ان في القاھرة دراس احمد، أثر المناخ على بعض امراض االنس

  .2017في المناخ التطبيقي، رسالة ماجستير، كلية البنات، جامعة عين شمس، 

ري في محافظتي دمياط  - 36 اط البش اش علي، المناخ وأثره على النش ر رش عبد الناص

  . 2005وسوھاج في مصر، رسالة ماجستير، كلية اآلداب جامعة طنطا، 

ائص  - 37 غطية وأثرھا في تباين خص ر عبود الكناني، تكرار المنظومات الض مالك ناص

الرياح السطحية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية التربية (ابن رشد)، جامعة بغداد، 

2011.  
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ة في  - 38 ان في العراق (دراس حة وراحة االنس مھدي فرحان الدليمي، أثر المناخ على ص

  .1990تير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، المناخ التطبيقي)، رسالة ماجس

ھند حسن مطشر، مؤشرات الراحة الفسيولوجية المناخية في محافظة واسط، رسالة  - 39

  .2015ماجستير، كلية التربية، جامعة واسط، 

  

  البحوث العلمية:-جـ 

عدة معتوق علي، الغبار   - 40 الم محمد المثناني، س لمان، عبد الس ابراھيم مھدي الس

كان، مجلة المتر بھا وتأثيره المتوقع على النظم الحيوية والس اكم في بيئة مدينة س

  .2009جامعة سبھا (البحتة والتطبيقية) العدد الثاني، 

اقطة   - 41 الل حبيب، العالقة بين كميات االمطار الس ير الدزيي، ايمان ش االر علي خض س

ت ور في مجلة علوم المس رية، المجلد وعدد االيام الممطرة في العراق، بحث منش نص

  .2007، 1، العدد 18

ان في المدينة المنورة، المجلة الجغرافية - - 42 يد طلبة، أثر المناخ على االنس حاته س ش

  .2004، 1، ج43العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد 

صالح عاتي الموسوي، حسين علي عبد الحسين، معيار الراحة البايومناخية دراسة   - 43

مدينة الديوانية واطرافھا، مجلة البحوث الجغرافية، العدد الحادي تطبيقية على مركز 

  .2002عشر، 

ار ديري، تحليل جغرافي لظروف الراحة المناخية في دولة االمارات   - 44 عبد االمام نص

  .2006العربية المتحدة، مجلة البحوث الجغرافية، العدد السابع، 

مؤشرات الراحة المناخية في  عبد الرزاق خيون المحيميد، علي ضعيف تايه البدري،  - 45

  .2012، 6مدينة الناصرية، مجلة آداب ذي قار، العدد 

صاحب طالب الموسوي، عبد الكاظم علي جابر الحلو، تحليل جغرافي لمؤشرات  - 46 علي 

انية، العدد  نة 19الراحة في محافظة النجف، مجلة كلية التربية للعلوم االنس ، الس

  .2016العاشرة، 

م كزار، م  - 47 قاطات لطيف ھاش ة في االس كاني لمحافظة النجف دراس تقبل الحجم الس س

  .2008السكانية، مجلة كلية التربية، جامعة واسط العدد الثاني عشر، 

ف الترابية في العراق واحوالھا، مجلة الجمعية الجغرافية   - 48 يد ولي، العواص ماجد الس

  .1982، بغداد، 13العراقية، المجلد 
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 –المناخ في الحالة النفسية والسلوكية والعصبية مثنى فاضل علي، تأثير خصائص   - 49

  .2021، 47دراسة تطبيقية عن محافظة النجف االشرف، مجلة آداب الكوفة، العدد 
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  .2008, الكويت, 37المجلد 

 

 الدوائر الحكومية: -جـ 

افظة النجف وزارة التخطي  - 51 اء مح ة احص ديري اء، م از المركزي لإلحص ط، الجھ
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  .2020منشورة، 
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  ) معايير مؤشر درجة الحرارة الفعالة.1ملحق (

  نوع الراحة  درجة الحرارة الفعالة

  عدم راحة شديد  28فوق 

  عدم راحة  28-27

  انتقالي بين عدم الراحة والراحة (دافئ)  27-25

  راحة  25-17

  انتقالي بين عدم الراحة والراحة (بارد)  17-15

  عدم راحة  15اقل من 

در باالعتماد  ر والتوزيع، طالمص ات والنش ى، المناخ الحيوي، نينوى للدراس ن موس ق، 1على: علي حس ، 2002، دمش

  .38ص

  ) معايير قرينة اوليفر.2ملحق (

نوع الراحة  THIقيم 

  بارد مزعج  60اقل من 

  مريح  60-65

  راحة نسبية  65-75

  حار مزعج  75-85

در باالعتماد على:  ر، لندن،  –الخارجية مفاھيم ونظريات، دار (إي عاطف احريز، الراحة الحرارية المص كتاب) للنش

  .54، ص2018

  

  ) معايير قرينة ثوم.3ملحق (

 حالة االحساس  THIقيم 

  بارد مزعج  10اقل من 

  بارد  15اقل  10

  مائل للبرودة  18اقل من  15

  مريح  21اقل من  18

  مائل للحرارة  24اقل من  21

  حار  27اقل من  24

  حار مزعج  29اقل من  27

  اجھاد كبير وخطر على الصحة  فأكثر 29

در:  ر المص ر، دار االنوار للطباعة والنش وريا ومص ياحة مع نموذج تطبيقي على س ى، المناخ والس ن موس علي حس

  .67، ص1997، 1والتوزيع، دمشق، ط

  

  



199 
 

  ) معايير قرينة تبريد الرياح.4ملحق (

االحساس  Kقيمة 

  مريح  10اكثر من 

  غير مريح قليالً   1-الى   10من 

  غير مريح جداً  10-الى  1-من 

  بارد جداً   18-الى  10-من 

  شديد البرودة  29-الى  18-من 

  خطير ويسبب اضراراً للمناطق المكشوفة من الجلد  50-الى  29-من 

  خطير جداً ويسبب اضراًر على الجلد المكشوف للحظة زمنية  50-اكثر من 

در باالعتماد على:  امرائي، المناخ التطبيقي، مطبعة جامعة بغداد، المص ي عبد المجيد الس عيد الراوي وقص عادل س

  .161، ص1990بغداد، 

  ) رموز االقاليم الرئيسة والفرعية لقرينة تبريد الرياح.5ملحق (

  الداللة  Kحدود  اقليم فرعي  اقليم رئيس

C C- 800-600 اقليم قارص البرودة 

C+ 599-500  جداً اقليم بارد 

C 499-400 اقليم بارد 

P P- 399-300 اقليم اميل للبرودة 

P+ 299-200 اقليم مريح مائل للبرودة 

P 199-100 االقليم المريح 

H H- 90-50 اقليم دافئ 

H+ 49-0  ًاقليم حار جدا 

H  اقليم حار جداً   0اقل من 
عيد الراوي وقصي عبد المجيد امرائي، المناخ التطبيقي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  المصدر باالعتماد على: عادل س الس

  161، ص.1990

  ) معايير مؤشر اركاوا.6ملحق (

 االحساس  ADIقيمة 

  بارد مزعج  55اقل من 

  بارد جداً   55-65

  مريح  65-75

  حار جداً   75-80

  حار مزعج  80اكثر من 

Resource: Pepe, John, The Summer Simmer Index, Weather wise, Volume 40, 1987, pp. (143‐

145).  
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  ) معايير مؤشر المناخ الحيوي.7ملحق (

 حالة االقليم الحيوي  SSIقيمة 

  بارد مزعج  50اقل من 

  بارد جداً  50-60

  بارد  60-77

  مريح  77-83

  حار معتدل  83-91

  حار  91-100

  حار جداً   100-112

  حار بشكل كبير  112-125

  حار وخطر  125-150

  حار وخطر جداً   150أكثر من 

Elena Teodoreanu, Thermal Comfort Index, DE GRU‐YTER, 29, 2016, P.107. Resource:  

  ) معايير مؤشر الرطوبة الحرارية.8ملحق (

 االقليم الحيوي حسب االحساس به  THI قيمة

  شديد االنجماد  40-اقل من 

  منجمد  20-الى  40-

  شديد البرودة  10-الى  20-

  بارد جداً   1.8الى  10-

  بارد  13الى  1.8-

  معتدل البرودة  15الى  13

  مريح  20الى  15

  حار  26.5الى  20

  حار جداً   30الى  26.5

  شديد الحرارة  30اكثر من 

  .54ص 2018كتاب) للنشر، لندن،  –دار (إي عاطف احريز، الراحة الخارجية مفاھيم ونظريات : المصدر -1

.  
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  ) نموذج مخطط سنجر.9ملحق (

  

در باالعتماد على   تخدام المعادالت : المص ط باس ان في محافظة واس كر خيون، أثر المناخ في راحة االنس ار س انتص

  .              92، ص2010ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، المركبة والتصانيف االصولية، رسالة 

  ) رموز تطبيق مخطط سنجر.10ملحق (

 C  H AE AM  الرمز

  راحة العمل  راحة مثالية  حار  بارد الداللة

  باالعتماد على: مخطط سنجر. المصدر       

  ) نموذج مخطط اوليجاي الحياتي.11ملحق (

                     
Resource:  Vistor  Olgya.  Design  with  Climates,  Princton,  University  New 
Jersey.                                         
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  ) نموذج مخطط تيرجنج.12ملحق (

  
Resource:  Terjung,  WH,  and  Physiologic  Climate  of  the  Conterminous,  United  States: 
Bioclimatic Classification Based on Man, Annuals, Association of Am Geographer Vol, 56, 1966, 

p 178.  

  ) معايير قرينة الراحة في تصنيف لتيرجنج.13ملحق (

  حالة االقليم المناخي  م)°(حدود درجة الحرارة الفعالة   المنطقة

  فائق البرودة  م°40-دون   6-

  بالغ البرودة  م° 20-=  40-  5-

  بارد جداً   م° 10-=  20-  4-

  بارد  ° 1.7= + 10-  3-

ب  15.6=  1.7  2- ة حرارة المحرار الرط ا تكون درج دم م ° 13.3(عن

  %).70والرطوبة النسبية اكثر من 

  واضح البرودة

ة حرارة المحرار الرطب ° 17.8=  15.6  1- ا تكون درج دم  15.6م (عن

  %).70والرطوبة النسبية اكثر من 

  معتدل البرودة

ب ° 22.2=  17.8  0 ة حرارة المحرار الرط ا تكون درج دم  20م (عن

  %).70والرطوبة النسبية اكثر من 

  مريح

ة حرارة المحرار الرطب ° 25.6=  22.2  1+ ا تكون درج دم  23.3م (عن

  %).70والرطوبة النسبية اكثر من 

  دافئ

+2a   بية اقل 23.3عندما تكون درجة حرارة المحرار الرطب  والرطوبة النس

 %).70من 

  حار

+2b   مثبطم (حرارة فعالة)° 30.5=  25.6ا  

  بالغ الحرارة  م (حرارة فعالة)° 30.5اكثر من   3+

Resource:  Terjung,  WH,  and  Physiologic  Climate  of  the  Conterminous,  United  States: 
Bioclimatic Classification Based on Man, Annuals, Association of Am Geographer Vol, 56, 1966, 
p 178. 
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  ) رموز قرينة الراحة حسب تصنيف تيرجنج.14ملحق (

ل  قرينتي اللي

  والنھار

ة  ن ري ق ال

  بةالمرك

ل  قرينتي اللي

  والنھار

ة  ن ري ق ال

  المركبة

ل  قرينتي اللي

  والنھار

ة  ن ري ق ال

  المركبة

ل  قرينتي اللي

  والنھار

ة  ن ري ق ال

  المركبة

-5/-5  EC1  -2/-4K3  -2/-4W2  2b/2b S2 

-5/-6 EC2  -1/-1C1  1/-1W3  2b/1 S3 

-4/-4 VC1  -1/-2C2  1/-2W4  2b/0 SH 

-4/-5 VC2  -1/-3C3  2a/2aH1 -1/2b SS 

-3/-3 CD1  0/0M1  2a/1H2  2b/3 EH1 

-3/-4 CD2  0/-1M2  2a/0H3 2a/3 EH2 

-3/-5 CD3  0/-2M3  2a/-1H4 1/3EH3  

-2/-2 K1  0/-3M4  2a/-2  H5 0/3EH4  

-2/-3 K2  1/1W1  2b/2bS1 -1/3 EH5  

 Resource: Terjung,  WH,  and  Physiologic  Climate  of  the  Conterminous,  United  States: 

Bioclimatic Classification Based on Man, Annuals, Association of Am Geographer Vol, 56, 1966, 

p 17. 
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) االستبانة15ملحق (  

 

  كلية اآلداب /قسم الجغرافية           –جامعة الكوفة 

  استبانة

تبياناً ألغراض البحث    ومة تحية طيبة بين يديك اس تير الموس الة الماجس ئلة عن رس من مجموعة من االس العلمي يتض
تاذ الدكتور مثنى  راف (االس رف) للطالب (حيدر عباس ھادي) واش كان في محافظة النجف االش (المالءمة المناخية الحيوية للس

  فاضل علي) يرجى االجابة عنھا بدقة ...مع جزيل الشكر ووافر االمتنان.

  ي االختيار المناسب ف) √(يرجى وضع عالمة 

 الجنس/ العمر/ التحصيل الدراسي/ المھنة/

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء  السؤال ت

          اكثر الفصول مالئمة لك؟  1

          اقل الفصول مالئمة لك؟  2

          اي الفصول األكثر تأثيرا سلبيا في الصحة؟  3

          أي الفصول اكثر مالئمة للدراسة ؟  4

ية عند ارتفاع درجات الحرارة عن  كثيرً  نوعاً ما قليالً  ال تتأثر تتأثر حالتك النفس
 المعتاد

5

 ال تتأثر  نوعاً ما قليالً  لوكياً عند انخفاض درجات الحرارة كثيراً تتأثر مزاجياً وس
 عن الحد المعتاد

6 

 بارداً   ً  صحواً مطيراً  غائما

ً  معتدالً  حاراً  ً  ضبابيا  عاصفا

 

والراحة النفسية حين يكون الجوتشعر بالسعادة    7 

 الحرارة الشديدة  التغيرات المفاجئة
 االمطار الغزيرة البرودة الشديدة
 العواصف الغبارية الضباب الكثيف
  البرق والرعد اخرى تذكر

 أكثر الحاالت الطقسية إزعاجاُ حين يكون الطقس 8 

 ال   نعم نوعاً ما  

      يكون الطقس حاراً  ھل تمارس حياتك بشكل طبيعي حين 9 
     ھل تمارس حياتك بشكل طبيعي حين يكون الطقس بارداً  10 
      ھل تمارس حياتك بشكل طبيعي حين يكون الطقس ممطراً  11 

       ً ھل تمارس حياتك بشكل طبيعي حين يكون الطقس ضبابيا 12 
      ً ھل تمارس حياتك بشكل طبيعي حين يكون الطقس ضبابيا 13 
     حياتك بشكل طبيعي حين يكون الطقس مغبراً ھل تمارس     14 
      ً ھل تمارس حياتك بشكل طبيعي حين يكون الطقس رطيبا 15

واء  االج
 الرطبة

 الرياح العالية ة  درج
رارة  ح ال
 العالية

اع  ع االش
ي  مس الش
 المعتدل

درجة الحرارة 
 المنخفضة

ر  واھ ظ ال
 الغبارية

ار  الضباب ط االم
 الغزيرة
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Abstract 

  The bioclimatic studies are among the most important studies that are of 

interest to various scientific disciplines  including applied climate. So the study 

entitled A Geographical Analysis of the Bioclimatic Adaptation of population of 

the Governorate of Al  ‐ Najaf Ai – Ashraf examines  in detail the effects of the 

climate elements and phenomena on the biological and health aspects of the city 

population. 

  The current study consists of four chapters. The first presents a theoretical 

guide  according  basic  research methodologies  and  frameworks.  The  second 

represents  the  first  independent  variable, which  includes  the  analysis  of  the 

climatic data of  four  agricultural,  and weather  stations  for  the period  (2013‐

2019)  are  adopted  so  that  the  period  of  the  data  of  all  the  elements  and 

phenomena are  integrated with  the other variables. These characteristics are 

analyzed monthly and quarterly and the spatial and temporal differences among 

these stations are explained. 

  The third chapter focuses on the demographic indicators of the population 

of  the  study  area.  It  also  deals  with  cases  of  violence  represented  by  the 

temporal analysis of a number of crimes. Moreover, the pathological properties 

of the population, which are associated with or affected by the most effective 

climatic element of  the  study area, are also  spatiotemporally examined  in an 

attempt to find the relationship between them and the climate characteristics. 

While the fourth chapter includes an analysis of the biological effects of climate 

on the population of the study, area using a number of standards that enable 

identifying the regions of climate comfort.  This can be done by applying these 

standards to the overall rate of the climatic element and rates of the climatic 

elements during day and night, and comparing the results among the weather 

stations.  

The chapter also provides a detailed account of the spatial and temporal 

bioclimatic  adaptation  of  the  population  of  the  study  area  to  the  prevailing 

climate and  the effect of that relationship on  their physical and psychological 

health. It also studies the effect of all that on the behaviours of the population 

using some statistical applications that concern a number of coefficients such as 

those of regression, correlation and interpretation, which help explain  which is 

most   effective climatic element and   phenomena and what regions are most 

comfortable and suitable for the bioactivities.  



b 
 

  Moreover,  using  a  questionnaire  prepared  for  that  purpose,  the 

researcher  consulted  the  people’s  opinion  of  the  effect  of  the  climatic 

characteristics on  their  comfort,  acceptance, anxiety  and  stress,  and  found  a 

bioclimatic classification that includes all results reached through the application 

of the adopted standards. 

The study reached a number of  important results. Chief among them  is 

that there is a spatiotemporal variation among the bioclimatic zones, as well as 

a  different  of  the  climatic  elements  on  the  people’s  health,  behavioral  and 

psychological conditions. 
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