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قياس قرينة درجة احلرارة  -الرطوبة THI

املستخلص:

و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

أن دراسة معايير مختلفة للراحة المناخية وتطبيقها على العراق كدرجة الح اررة – الرطوبة  THIوقرينة السعادة والسرور توفر مادة علمية

تفيد في فهم واقعه والمستويات المختلف للراحة فيه  ،فهي تفـيد في تحديد األنماط الشهرية للمناخ الفسيولوجي  ،وفي تعيين افضل األوقات

واألماكن وأكثرها مالئمة لراحة الجسم البشري من أجل استغاللها وتطويرها لألغراض السياحية ،إضافة إلى فوائد عملية أخرى تندرج في مجاالت
متعددة كعلوم البيئة والجغرافية الطبية والعسكرية وغيرها.

Abstract :
The study of different criteria for climatic comfort and its application to Iraq as a temperature – Humidity
and a feeling of happiness and pleasure provides a scientific material useful in understanding the reality and
different levels of comfort, it helps in determining the monthly patterns of the physiological climate, and in
the appointment of the best times and places and most suitable for the comfort of the human body for the
exploitation and development for tourism purposes, In addition to other practical benefits in various fields
such as environmental, geographic, medical, military and other sciences.

املقدمة :

يتفرع من المناخ التطبيقي د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مناخية تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى المناخ الحياتي  )Bioclimatologyوالتي ظهرت لتعبر عن االهتمام بتأثير البيئة في
الكائنات الحي ة وبخاص ــة اانس ــان ،حي

يهتم هاا الجانل من المناخ التطبيقي ثالتلو وص ــحة اانس ــان وراحته ،كما إن فهم األثر المبا ــر

وغير المبا ـر للمناخ في الوظائف الفسـيولوجية لسنسـان وأثرها في ـعورل ثالراحة ضـمن مناخات مختلفة من المواضـي التي تم تناولها ثشـكل
كبير ،حي

ظهرت خالل القرن الماضـ ـ ـ ــي وفي العقد األول من القرن الحالي عدد كبير من الد ارسـ ـ ـ ــات المتنوعة التي تعالب الدور الاي تل به

الظروف المناخية في إحسـا

اانسـان ثالراحة و ـعورل ثالضـيال واالن عاج غير أن المشـكلة التي عانا منها تلر الد ارسـات هي صـعوبة تحديد

مفهوم دقيال ومحدد للراحة يمكن قياسه والتعبير عنه ثطريقه كمية وموضوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية فضالا عن االسلول لتحقيال لر ،ولعل السبل في تلر
المش ــكلة هي كثرة المتغيرات التي ت ثر على ااحس ــا

ثالراحة وص ــعوبة قيا

البعض منها ،فض ـالا عن أن ثعض تلر المتغيرات فس ــيولوجية

وسيكولوجية ،وبعضها يتب البيئة الحضارية للشخص ويتأثر ثمدى تالؤمه م الوسط الاي ي يش فيه.

مشكلة البحث  :تتجسد المشكل ثالس ال االتي -:هل يمكن تحديد راحة االنسان في العراق من خالل قرينة درجة الحرارة – الرطوبة THIو

قرينة السعادة والسرور ؟ وكيف؟

حل مبدئي للمشكلة المدروسة ويمكن صياغتها كما يأتي .تتحدد راحة االنسان ثطرق رياضية مختلفة منها قرينة درجة
فرضية البحث  :هي ّ
الحرارة – الرطوبة  THIو قرينة السعادة والسرور و لر من خالل استخدام معادلتها ومقارنة النتائب م السلم .

حدود البحث  :تم تحديدل ثالبعدين ال ماني الاي يتمثل بدورة مناخية مدتها ثالثون سنة ) تمتد بين

 ،)2015 – 1985ممثلة ثالبيانات

المناخية للمحطات المناخية المختارة وهي  )15محطة مناخية والبعد المكاني الاي يتمثل ثحدود العراق االدارية  ،انظر الخريطة . )1
خريطة ( )1حدود العراق الدولية والمحافظات وتوزيع المحطات المناخية المختارة
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

المصدر :باالعتماد على خريطة العراق االدارية لعام (  ، )2010وبرنامج . Arc GIS 9.3

1ـــ دليل درجة الحرارة – الرطوبة ". "THI

ي خا هاا الدليل من ثعض العناصر المناخية لتحديد عور االنسان ثالراحة من عدمها ويعتمد هاا الدليل لتحديد عور االنسان ثالراحة

من عدمها حي

يتم التركي على متغيرين من ثعض العناصر المناخية هما درجة الح اررة والرطوبة النسبية و لر ألن هاين العنصرين لهما

تأثير كبير في الراحة المناخية لجسم االنسان في المناطال البعيدة والمغلقة عن تأثير اال عاع الشمسي وقوة تبريد الرياح.

)1

وعندما ترتف

معدالت الرطوبة النسبية في أي منطقة فأن أي انسان يشعر ثارتفاع معدالت درجات الح اررة أعلى مما يسجلها المحرار ثسبل تناقص عملية

التبخر من الجسم أو توقفها وبالر يكون للتبخر التأثير المبا ر في خفض درجات الح اررة للجسم األمر الاي يجعل االنسان يشعر ثعدم الراحة
واالن عاج.

)2

وبناءا على لر فقد ارتأى ثعض العلماء استخدام المعادلة التي يكون محتواها المحرار الجاف والمحرار الرطل و لر العتقادهم أن عمل

جسم االنسان مشاثه الى حد كبير ثعمل المحرار الرطل في فقدانه للح اررة وتأثيرها فيه وبما أن جمي المعادالت استخدما عنصرين ال أكثر
من العناصر التي ت ثر ثشكل أساسي في راحة االنسان أو ثمعنى أصح ت ثر في عور االنسان ثالراحة وبالر أهملا عنصرين مهمين هما

اال عاع الشمسي والرياح ،لالر فأن تلر المعادالت تكون حقيقية وجيدة فقط لقيا

االجواء المغلقة مثل البيوت والمحال والمعامل ومكاتل

العمل ومن تلر المعادالت الرياضية التي تحسل عور االنسان ثالراحة أو الضيال في أي منطقة هي معادلة "توم  "Thomعام "،"1959
الاي بنى صيغته الرياضية معتمدا درجات الح اررة على المحرار الرطل والمحرار الجاف ،ونصا صيغته الرياضية الحتسال "-: "THI

)3

THI = 0.4(𝑇𝑑 + 𝑇𝑤) + 4.8

حي

أن -:

𝑑𝑇 = درجة ح اررة الهواء على المحرار الجاف ثالدرجة المئوية.
𝑤𝑇 = درجة ح اررة الهواء على الرطل الجاف ثالدرجة المئوية.

عن قيم الدليل التي تعبر عور النا

ثالراحة من عدمها والتي حددها "توم  "Thomعند تطبيقه لمعادلته موضحة النتائب ثالدرجة المئوية.
جدول ()1

قرينة دليل الحرارة – الرطوبة THI

قيم THI
دون 10
14.9-10
17.9-15
20.9-18
26.9-21
26.9-24
29-27
أعلى من 29

نوع الراحة
انزعاج شديد
انزعاج متوسط
راحة نسبية "دافئ"
راحة
راحة نسبية " "50-10من االفراد يشعرون بعدم الراحة
انزعاج شديد " "%100من االفراد يشعرون بعدم الراحة عند قيمة 26
للقرينة
انزعاج شديد
اجهاد كبير وخطير على صحة االفراد

المصدر  -:علي عبد ال هرة الوائلي ،ظواهر مناخية الفتة ،مطبعة أحمد الدثاغ ،2011 ،ص.207
ومن خالل مالحظة الجدول  ) 1يتبين أن الفرد يشعر ثان عاج ديد ا ا بلغا قيم الح اررة والرطوبة ثعد تطبيال المعادلة أقل من " "10في حين
يشعر االنسان براحة نسبية يتمت ثمناخ دافئ عندما تبلغ قيمة الح اررة والرطوبة ما بين " "17.9-15فضال عن عور الفرد براحة عندما تبلغ

قيمة الح اررة والرطوبة ما بين " " 20.9-18بينما يشعر ثان عاج ديد عندما تبلغ درجة الح اررة والرطوبة ما بين " "29-27في حين ا ا بلغا
درجة الح اررة والرطوبة أعلى من ""29يسبل لر اجهادا كبي ار وخط ار على صحة الفرد و لر عند ارتفاع الرطوبة النسبية في أي منطقة فأن
االنسان يشعر ثارتفاع معدالت درجات الح اررة ثسبل تناقص عملية التبخر من الجسم أو توقفها مما ي دي الى خفض درجة ح اررة الجسم األمر
الاي يجعل الفرد يشعر ثعدم الراحة وان عاج.



)4
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

وتم تصنيف قيم دليل الح اررة – الرطوبة " "THIالى ثالثة أصناف رئيسة وكما يأتي-:

)5

 -1إقليم " "pاالقليم المثالي للراحة ويقسم الى الحدود اآلتية-:
-

" "pويق بين "ْ 16-15م" "ْ 69-60ف" االقليم المثالي.
"* "pويق بين "ْ 18-16.1م" "ْ 71-70ف" االقليم المريح.

-

" "Cويق بين "ْ 14.9-14.1م" "ْ 59-55ف" االقليم البارد.
"* "Cويق بين "ْ 14-12م" "ْ 54.9-50ف" االقليم االكثر برودة.

-

" "Hويق بين "ْ 23-20.1م" "ْ 76-74ف" االقليم غير المريح الدافئ.
"* "Hويق بين "ْ 25-23.1م" "ْ 78-76.1ف" االقليم غير المريح الحار.

-

 " "p-ويق بين "ْ 20-18.1م" "ْ 73-72ف" االقليم دون المريح. -2إقليم " "Cاالقليم البارد غير المريح ويقسم الى الحدود اآلتية-:
-

 " "C-ويق بين "ْ 11.9م فأقل" "ْ 50ف فأقل" االقليم ديد البرودة. -3اقليم " "Hاالقليم الحار غير المريح ويقسم الى الحدود اآلتية-:
-

 " "H-ويق بين "ْ 25م فأكثر" "ْ 79ف فأكثر" االقليم ديد الح اررة.وضحا نتائب التطبيال لدليل درجة الح اررة – الرطوبة العامة من خالل الجدول " "2وعند مقارنة النتائب ثالسلم خالل الجدول " "1ومن خالل
االعتماد على معادالت درجات الح اررة للمح اررين الرطل والجاف ودرجة الح اررة االعتيادية على محطات منطقة الدراسة حي

يتبين لنا أن

الراحة منتقلة ما بين "االن عاج المتوسط والشديد" في محطات المنطقة الشمالية في أ هر الشتاء بواق " "10.32 ،9.08 ،11.84خالل اال هر
كانون االول – كانون الثاني – باط) في المحطات الموصل – اربيل – السليمانية) وكالر الحال ثالنسبة الى محطات المنطقة الوسطى

والجنوبية حي

تكون انتقالية بين االن عاج المتوسط والشديد .وأما خالل أ هر الربي فان محطات المنطقة الشمالية تكون الراحة فيها ثمستوى

"االن عاج المتوسط" ثاستثناء محطة كركوك) وخالل هر مايس) تكون فيها "راحة نسبية" وبواق " ،"15,16وأما محطات المنطقة الوسطى
تكون خالل أ هر الربي انتقالية ما بين "الراحة والراحة النسبية واالن عاج المتوسط" ثاستثناء محطة الخالص حي تكون "ان عاج ديد" في هر
آ ار وبواق " ،"11.72وكالر الحال ثالنسبة الى المحطات الجنوبية من منطقة الدراسة حي

تكون ما بين "راحة والراحة النسبية واالن عاج

المتوسط" .ونالحظ خالل أ هر الصيف أن محطات المنطقة الشمالية تكون ما بين "الراحة والراحة النسبية" وأما المنطقة الوسطى فتكون ما بين

"الراحة والراحة النسبية واالن عاج الشديد" حي

تكون في محطة الرطبة "راحة" بواق " "18.56 ،20.88 ،20.04وأما في محطة الحلة "راحة

نسبية" بواق " ،"21.52 ،21.56 ،21.16وأما في المحطات الجنوبية فتكون الراحة ثمستوى "ان عاج متوسط" .وأما خالل أ هر الخريف فأن
جمي محطات منطقة الدراسة تكون ما بين "الراحة والراحة النسبية".ومن خالل مالحظة الخالصة في الجدول  )3يتبين أن محطات منطقة

الدراسة انتقالية ما بين "راحة وراحة نسبية وراحة نسبية ثارد وراحة نسبية دافئ وان عاج متوسط واالن عاج الشديد" فأ هر الراحة "ح يران ،آيلول،
تشرين االول" خالل المحطات الشمالية ،والراحة النسبية الدافئة في أ هر الصيف في المحطات الشمالية والراحة النسبية الباردة في أ هر الشتاء

في المحطات الجنوبية ،أما االن عاج الشديد فيكون في أ هر الشتاء في المحطات الشمالية.
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

جدول ()3

قرينة دليل درجة الحرارة – الرطوبة  THIالعامة
انزعاج
شديد
ك ،2شباط

المحطة
الموصل
أربيل
كركوك
السليمانية
الخالص
بغداد
الرطبة
الحي
الحلة
الديوانية
النجف
العمارة

السماوة
الناصرية

البصرة

انزعاج متوسط

آذار ،نيسان ،مايس،
ك1
آذار ،نيسان ،مايس،
ك ،2شباط
ك1
شباط ،آذار ،نيسان،
ك2
ك1
شباط ،آذار ،نيسان،
ك ،2ك1
مايس
ك ،2شباط ،نيسان ،مايس ،ت،2
ك1
آذار
ك ،2شباط ،حزيران،
تموز ،آب ،ك1
آذار ،نيسان ،مايس،
ك ،2شباط
حزيران ،ك1
ك ،2شباط ،مايس،
تموز ،آب
حزيران ،ك1
شباط ،آذار ،نيسان،
ك2
ك1
ك ،2شباط ،حزيران،
تموز ،آب ،ك1
ك ،2شباط ،حزيران،
تموز ،آب ،ك1
ك ،2شباط ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب،
ك1
ك ،2شباط ،حزيران،
تموز ،آب ،ك1
ك ،2شباط ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب،
ك1
ك ،2شباط ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب،
ك1

راحة
راحة نسبية
نسبية بارد
دافئ
ت2
تموز ،آب
تموز ،آب

ت2

حزيران،
تموز ،آب
حزيران،
تموز ،آب
تموز ،آب

ت2

راحة
حزيران ،آيلول،
ت1
حزيران ،آيلول،
ت1
آيلول ،ت1

ت2

آيلول ،ت1

ت1

حزيران ،آيلول

ت2

نيسان ،ت،1
مايس ،آيلول
حزيران ،تموز،
آب ،آيلول ،ت1

ت2

راحة
نسبية

آيلول،
ت1

نيسان

ت ،2آذار

حزيران،
تموز ،آب
مايس

ت2

آيلول ،ت1

ت2

نيسان ،ت1

مايس

ت ،1ت2

نيسان

آذار،
آيلول
نيسان،
آيلول

نيسان

آيلول

آذار ،ت،1
ت2
مايس

آذار ،ت،2
ت1
آذار ،ت،1
ت2

نيسان

آذار ،ت،1
ت2

نيسان،
آيلول
آيلول

الجدول من عمل الباحث باالعتماد على الجدول (.)2
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

ويتضح من الجدول  )4دليل درجة الح اررة – الرطوبة " "THIالنهارية من خالل تطبيال المعادلة ثاالعتماد على درجة الح اررة العظمى م درجة
ح اررة المح اررين الرطل والجاف حي

تالحظ أن محطات المنطقة الشمالية تكون الراحة فيها "ان عاج متوسط" خالل أ هر فصل الشتاء ،بينما

تكون محطات المنطقة الوسطى ما بين "راحة وراحة نسبية وان عاج متوسط" خالل أ هر الفصل الماكور ،بينما تكون محطات المنطقة الجنوبية

الراحة فيها "نسبية" خالل فصل الشتاء ثاستثناء محطتي "العمارة والسماوة" وبواق " "14.84 ،14.80خالل هر "كانون الثاني".وأما خالل

أ هر فصل الربي فتكون محطات المنطقة الشمالية ما بين "راحة وراحة نسبية" ثاستثناء محطة "السليمانية" تكون الراحة فيها "ان عاج متوسط"

بواق " "13.88خالل هر "آ ار" .بينما تكون محطات "الحي والديوانية والنجف" حي

تكون الراحة فيها "ان عاج ديد" خالل هر "مايس"

وبواق " ،"27.37 ،27.32 ،28.16بينما تكون محطات المنطقة الجنوبية الراحة فيها "راحة" خالل هر "آ ار" و "االن عاج المتوسط والشديد"
خالل هرين "نيسان ومايس" وتكون محطات منطقة الدراسة الشمالية والوسطى والجنوبية خالل أ هر فصل الصيف ما بين "ان عاج ديد

واجهاد كبير" ثاستثناء محطة "الرطبة" تكون الراحة فيها "ان عاج متوسط" خالل هر "ح يران" وبواق "."26.64أما في أ هر فصل الشتاء
فتكون الراحة في محطات المنطقة الشمالية ما بين "راحة وراحة نسبية وان عاج متوسط وان عاج ديد" بينما تكون محطات المنطقة الوسطى
الراحة فيها اضافة الى تلر الدرجات يضاف اليها "اجهاد كبير" في محطة "الحي" وبواق " "29.40خالل هر "آيلول" .وتكون محطات المنطقة

الجنوبية خالل أ هر الشتاء ما بين "ان عاج متوسط و ديد واجهاد كبير" خالل هري "آيلول وتشرين االول" بينما تكون المحطات "راحة" خالل
هر "تشرين الثاني".ويتبين من الجدول  )5أن "الراحة وراحة نسبية ثارد" تتوزع على جمي محطات منطقة الدراسة وخالل ثعض اال هر من
السنة ،وخلو محطات الدراسة من "راحة نسبية دافئ" وتوزي "ان عاج متوسط وان عاج ديد" على محطات منطقة الدراسة خالل أ هر الشتاء

والصيف و هر "نيسان" من فصل الربي .
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

جدول ( )5قرينة دليل درجة الحرارة – الرطوبة النهارية
المحطة

انزعاج شديد

انزعاج
متوسط

راحة
نسبية
دافئ

راحة نسبية
بارد

الموصل

حزيران ،تموز ،آب،
أيلول
حزيران ،تموز ،آب

كركوك

حزيران ،تموز ،آب،
أيلول
حزيران ،تموز ،آب،
أيلول
حزيران ،تموز ،آب،
أيلول

ك ،2شباط،
ك1
ك ،2شباط،
أيلول ،ك1
ك ،2شباط،
ك1
ك ،2شباط،
آذار ،ك1
ك ،2ت1

آذار ،ت،1
مايس
آذار ،نيسان،
مايس ،ت1
آذار ،نيسان،
مايس ،ت1
نيسان ،مايس،
ت ،1ت2
شباط ،آذار،
مايس

بغداد

حزيران ،تموز ،آب

الرطبة

تموز ،آب

الحي

مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول

ك ،2مايس،
أيلول ،ت1
ك ،2شباط،
حزيران،
أيلول ،ك1
ك ،2نيسان،
ت1

شباط ،نيسان،
ك1
آذار ،مايس،
ت1

اربيل

السليمانية
الخالص



شباط ،ك1

راحة

راحة نسبية

نيسان،
ت2
ت2
ت2

نيسان،
ت،2
ك1
آذار،
ت2
نيسان،
ت2
آذار،
ت1
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الحلة

الديوانية
النجف
العمارة
السماوة
الناصرية
البصرة

حزيران ،تموز ،آب

ك ،2أيلول

مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول
مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول
مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول
مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول،
ت1
مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول
مايس ،حزيران،
تموز ،آب ،أيلول

ك ،2نيسان،
ت1
ك ،2نيسان،
ت1
ك ،2نيسان،
ت1
ك ،2نيسان
نيسان ،ت1
نيسان ،ت1

و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....
شباط ،آذار،
مايس ،ت،1
ت ،2ك1
شباط ،ك1
شباط ،ك1
شباط ،ك1
شباط ،ك1
ك ،2شباط،
ك1
ك ،2شباط،
ك1

نيسان
آذار،
ت2
آذار،
ت2
آذار،
ت2
آذار،
ت2
آذار،
ت2
آذار،
ت2

الجدول من عمل الباحث باالعتماد على جدول (.)4

يتبين من الجدول  )6دليل درجة الح اررة – الرطوبة " "THIالليلية ثعد تطبيال المعادلة ثاالعتماد على درجة الح اررة الصغرى م درجة ح اررة

المح اررين الرطل والجاف أن محطات المنطقة الشمالية تكون الراحة فيها خالل أ هر الشتاء ما بين "ان عاج متوسط و ديد" وكالر الحال

ثالنسبة الى محطات المنطقة الوسطى ،بينما تكون محطات المنطقة الجنوبية كلها خالل فصل الشتاء الراحة فيها "ان عاج متوسط".

وأما في فصل الربي فتكون المنطقة الشمالية ما بين "راحة نسبية وان عاج متوسط" ،بينما تكون محطات المنطقة الوسطى خالل أ هر الربي

الراحة فيها ما بين "راحة وراحة نسبية وان عاج متوسط" ،وكالر الحال ثالنسبة الى محطات المنطقة الجنوبية خالل الفصل نفسه .وأما في أ هر

فصل الصيف فتكون الراح ة فيها في المحطات الشمالية ما بين "راحة وراحة نسبية وان عاج متوسط" وكالر الحال ثالنسبة الى محطات المنطقة
الجنوبية.

وأما في أ هر فصل الشتاء فتكون الراحة في محطات المنطقة الشمالية ما بين "راحة وراحة نسبية وان عاج متوسط" أما المنطقة الوسطى

فتكون في هاا الفصل الراحة فيها كالر نفس المنطقة الشمالية والحال نفسه الى محطات المنطقة الجنوبية.
يتبين من الجدول " "7خالصة الجدول " "6حي

يتضح أن "الراحة والراحة النسبية" تتوزع على جمي محطات منطقة الدراسة وخاصة خالل

أ هر الصيف والربي وبعض أ هر الشتاء ووجود "راحة نس بية دافئ" خالل أ هر الصيف و هر من الشتاء على محطات الدراسة ،أما "راحة

نسبية ثارد" فتكون خالل أ هر "تشرين األول – تشرين الثاني – مايس" .ووجود "ان عاج متوسط" في جمي المحطات خالل أ هر مختلفة كما
هو موضح في الجدول واقتصار "ان عاج ديد" على ثعض محطات منطقة الدراسة وخاصة الشمالية وخاصة في أ هر الشتاء.
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....
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 -4قرينة السعادة والسرور "Pleasantness" :

و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

في عام " "1938وض العلماء "ونيسلو وهرينغنون وجاجي" " "Winsiow, Herrington and Gaggeعالقة

لتحديد درجة الراحة ونوعيتها ،أطلقوا عليها قرينة السعادة والسرور وهي العالقة التي تحدد درجة الح اررة على أسا
ح اررة الجلد " "Tsويتم استخراجها من المعادلة اآلتية -:
وفي حالة

)6

PlS = 0.39 TS + 15.4

" 36.1 > TSتبريد الجسم"

أما حالة
حي

درجة

PLS = 2.2 W + 1.95

" 36.1 < TSتنظيم تيمبري"

أن -:

 = Wرطوبة الجلد " )% "Skin wetnessوهي قيمة ثابتة مقدارها 0.04
 = TSدرجة الح اررة ْ"م".

جدول ()8
درجات الراحة واالنزعاج حسب تصنيف "وينسلو وهرينغتون وجاجي"
الدرجة م

معيار الراحة

2-1

سعادة كبيرة

3-2

سعادة

4-3

حيادي

5-4

غير سعيد

أكثر من 5

غير سعيد أبدا

المصدر :

Morfan, P. Land Baskett, R.L. "Comfort of man in the city. An Energy Balance. Model
of man – Environment Collpttina", in t. d. Biometeor, 1974. Vol. 18, No.3, P. 190.

الحررة االعتيادية
وعند تطبيال قرينة السعادة والسرور العامة على محطات منطقة لدراسة وباالعتماد على معدالت درجة ا

حي

تبين من ملحال  )1وعند مقارنته م جدول السلم  )8أن محطاتا المنطقة الشمالية وخالل أ هر الشتاء تنتقل ما

بين "حيادي وغير سعيد" ثاستثناء محطتي "كركوك والسليمانية" يكونان "غير سعيد أبدا" خالل هري "كانون االول وكانون
الثاني" بواق " "5.22 ،10.95ثسبل انخفاض درجات الح اررة .أما محطات المنطقة الوسطى فتكون ما بين "حيداي
وغير سعيد أبدا" ثاستثناء محطة النجف حي



تكون فيها "سعادة" خالل هر " باط" وبواق " ."2.61أما المحطات
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

الجنوبية فتكون جميعها "غير سعيدة أبدا" خالل أ هر الشتاء لنفس السبل .أما في فصل الربي فتكون المحطات الشمالية
ما بين "سعادة وسعادة كبيرة" ثاستثناء محطتي "كركوك والسليمانية" فيكونان "غير سعيد وغير سعيد أبدا" خالل هري

"مايس ونيسان" وبواق " ."5.14 ، "4.60أما محطات المنطقة الوسطى فجميعها "غير سعيد أبدا" خالل أ هر فصل
الربي ثاستثناء محطة الخالص فتكون ما بين "حيادي وسعادة كبيرة وغير سعيد" خالل األ هر "آ ار – نيسان – مايس"
وبواق " ."4.52 ،1,82 ،3.36أما محطات المنطقة الجنوية فجميعها "غير سعيد أبدا" ،خالل األ هر أعالل :وفي أ هر

فصل الصيف "ح يران – تموز – آل" فتكون محطات المنطقة الشمالية ما بين "سعادة وسعادة كبيرة" ثسبل انخفاض
درجات الح اررة ،أما ثقية المحطات الوسطى والجنوبية فجميعها "غير سعيد أدا" ثسبل ارتفاع درجات الح اررة مقارنة
ثالمنطقة الشمالية .وفي أ هر فصل الخريف فتكون محطات المنطقة الشمالية .وفي أ هر فصل الخريف فتكون محطات

المنطقة الشمالية ما بين "حيادي وغير سعيد وغير سعيد أبدا" ثاستثناء محطة "اربيل" فتكون "سعادة كبيرة" خالل هر
"تشرين الثاني" وبواق " ."1.01أما محطات المنطقة الوسطى والجنوبية فجميعها تكون "غير سعيد أبدا" خالل فصل

الخريف ثاستثناء محطة "الخالص" حي تكون "حياديا" بواق " "3.93خالل هر "آيلول".ويتبين من الجدول  "10الخالصة
حي

تكون ما بين "سعادة وسعادة كبيرة" في محطات المنطقة الشمالية خالل أ هر الصيف وبعض أ هر الربي  ،وتكون

"حيادي" خالل أ هر الشتاء .وتكون الراحة ما بين "غير سعيد وغير سعيد أبدا" في محطات المنطقة الوسطى والجنوبية

خالل أ هر الشتاء والصيف.
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

يتبين عند تطبيال معادلة قرينة السعادة والسرور النهارية وباالعتماد على معدالت درجة الح اررة العظمى وخالل الجدول  )11ومقارنته م

جدول السلم  )8تكون محطات المنطقة الشمالية خالل فصل الشتاء كانون االول – كانون الثاني – باط)) تنتقل ما بين "حيادي وسعادة

وسعادة كبيرة" ثاستثناء محطة كركوك فتكون "غير سعيد" خالل هر "كانون الثاني" وبواق " "4.82وأما محطات المنطقة الوسطى والجنوبية
فتكون جميعها "غير سعيد أبدا" خالل أ هر الشتاء .أما ثالنسبة الى أ هر لربي فتكون محطات المنطقة الشمالية ما بين "حيادي وسعادة وسعادة

كبيرة استثناء محطة الموصل خالل هري "آ ار – نيسان" فتكون الراحة "غير سعيد" وكالر الحال الى محطة "كركوك" خالل هر "نيسان"
والسليمانية خالل هر "مايس" بواق  ."4.60أما محطات المنطقة الوسطى والجنوبية فتكون قرينة السعادة والسرور النهارية فيها كلها "غير

سعيد أبدا" .ويتبين من خالل الجداول أعالل أن الراحة تكون ما بين "سعادة وسعادة كيرة" خالل أ هر الصيف في محطات المنطقة الشمالية،
أبد" خالل أ هر فصل الصيف .أما أ هر الخريف فتكون محطات المنطقة
أما المحطات الوسطى والجنوبية فأن كلها تكون "غير سعيد ا
الشمالية ما بين "حيادي وسعادة وسعادة كبيرة" ثاستثناء محطة "اربيل" تكون "غير سعيد" خلل هر "تشرين الثاني" وبواق " "4.90بينما تكون

محطات المنطقة الوسطى والجنوبية الراحة "غير سعيد أبدا" في جمي المحطات.ويتبين من خالل الجدول " "12أن الراحة تكون ما بين "حيادي
وسعادة وسعادة كبيرة" في محطات المنطقة الشمالية خالل أ هر الربي والصيف ،وتكون الراحة "غير سعيد" في محطات المنطقة الشمالية
خالل األ هر "آ ار ونيسان" في الموصل و"تشرين الثاني وكانون االول" في اربيل و"كانون الثاني ونيسان" في كركوك و"مايس" في السليمانية.

بينما تكون محطات المنطقة الوسطى والجنوبية في معظم أ هر السنة قرينة السعادة والسرور النهارية فيها "غير سعيد أبدا"
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

جدول ( )12قرينة السعادة والسرور النهارية
المحطة

سعادة كبيرة

سعادة

حيادي

الموصل

تموز ،آب

اربيل

شباط ،آذار ،مايس

كركوك

حزيران ،تموز،
آب ،آيلول

مايس،
حزيران،
آيلول
ك ،2نيسان،
حزيران،
تموز ،آب،
آيلول
مايس

ك ،2شباط،
ت ،1ت،2
ك1
ت1

السليمانية

آذار ،نيسان،
حزيران ،تموز،
آب ،آيلول

الخالص
بغداد



شباط ،ت1

شباط ،آذار،
ت ،1ت،2
ك1
ك ،2ت،2
ك1

غير
سعيد
آذار،
نيسان

غير سعيد أبدا

ت،2
ك2
ك،2
نيسان
مايس
ك ،2شباط /آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
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الرطبة

و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1
ك ،2شباط ،آذار ،نيسان ،مايس،
حزيران ،تموز ،آب ،آيلول ،ت،1
ت ،2ك1

الحي
الحلة
الديوانية
النجف
العمارة
السماوة
الناصرية
البصرة

الجدول من عمل الباحث باالعتماد على :الجدول (. )11
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

أما الجدول  )13فيتبين منه أن قرينة السعادة والسرور الليلية وبعد تطبيال المعادلة وباستخدام معدالت درجة الح اررة الصغرى أن محطات

تكون

المنطقة الشمالية وخالل أ هر فصل الشتاء تكون ما بين "حيادي وغير سعيد وغير سعيد أبدا" ثاستثناء محطتي "اربيل وكركوك" حي
الراحة الليلية فيهما "سعادة" خالل هر "كانون االول" وبواق " ."2.39 ، 2.18وفي محطات المنطقة الوسطى والجنوبية فتكون الراحة الليلية
خالل فصل الشتاء فيها "غير سعيد" ثاستثناء محطات "الخالص" خالل هر "كانون االول" بواق "" "3.81حيادي" وكالر الحال الى محطة

"ثغداد" لنفس الشهر "حيادي" وبواق " "3.88والحلة "حيادي" خالل فصل الشتاء بواق " ."3.95 ،3.92 ،3.65وأما في أ هر فصل الربي

فأن محطات المنطقة الشمالية تكون ما بين "حيادي وسعادة وغير سعيد" أما محطات المنطقة الوسطى تكون الراحة فيها "غير سعيد" في فصل
الربي ثاستثناء محطة "الخالص وبغداد والحلة" فتكون الراحة الليلية فيها "حيادي" ،أما المحطات الجنوبية فتكون "غير سعيد" في جمي المحطات

خالل الفصل الماكور .وأما في أ هر فصل الصيف فأن محطات المنطقة الشمالية تكون الراحة الليلية فيها ما بين "حيادي وسعادة وسعادة
كبيرة" ،وأما محطات المنطقة الوسطى تكون الراحة "حيادي وسعادة" في محطة "الخالص وبغداد والحلة" ثاالضافة الى محطة النجف خالل
فصل الصيف .أما المنطقة الجنوبية فتكون محطاتها جميعها "غير سعيد" خالل فصل الصيف.وأما في أ هر فصل الخريف فتكون الراحة
الليلية في محطات المنطقة الشمالية ما بين "حيادي وسعادة وسعادة كبيرة" أما محطات المنطقة الوسطى فتكون خالل نفس الفصل ما بين

"حيادي وسعادة وغير سعيد وغير سعيد أبدا" أما محطات المنطقة الجنوبية فأن معظمها تكون الراحة فيها "غير سعيد" .ويتبين الخالصة من
خالل الجدول  )14أن قرينة السعادة والسرور الليلية تكون "سعادة كبيرة" في محطات "أربيل والسليمانية" خالل اال هر "ح يران ،تموز ،آل،

آيلول" وتكون "سعادة" في معظم المحطات ثاستثناء المحطات الجنوبية من منطقة الدراسة وكالر الحال نفسه ثالنسبة الى "حيادي" والراحة

"غير سعيد" تكون في معظم محطات منطقة الدراسة ثاستثناء محطة "الموصل" وأما الراحة "غير سعيد أبدا" فأنها تقتصر على محطة الرطبة
فقط وخالل معظم أ هر السنة.
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

 





قياس قرينة درجة احلرارة  -الرطوبة THI

االستنتاجات :

و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

 -1من خالل تطبيال دليل درجة الحراة الرطوبة العامة  THIيتبين ان الراحة متنقله ما بين االن عاج متوسط والشديد في محطات المنطقة
الشمالية في أ هر الشتاء بواق  10،12،9،8،11،87خالل اال هر كانون األول وكانون الثاني باط في المحطات الموصل اربيل سليمانية

ونفس االمر ثالنسبة الى محطات الوسطى والجنوبية حي

تكون انتقالية بين االن عاج المتوسط والشديد اما خالل ا هر الربي فان محطات

المنطقة الشمالية تكون ثمستوى االن عاج المتوسط ثاستثناء محطة كركوك وخالل هر مايس تكون الراحة فيها نسبية بواق . 15،16،

 -2تكون دليل الحراة والرطوبة  THIالنهارية في معظم اال هر خاصة المحطات الشمالية بين راحة والراحة النسبية ثاستثناء محطة السليمانية

تكون الراحة فيه ان عاج متوسط بواق  13،88خالل هر آ ار بينما تكون المحطات الحي والديوانية والنجف ات ان عاج الشديد خالل هر
مايس بواق  27،37،27،32،28،16ويكون دليل الح اررة الرطوبة الليلية ممثالا للراحة والراحة النسبية بين اال هر ح يران وأيلول ومايس
وتشرين االول لجمي المحطات في حين يكون االن عاج المتوسط ممثالا في معظم المحطات لأل هر آ ار نسيان وتشرين الثاني ولجمي
المحطات .

 -3من خالل تطبيال قرينة السعادة والسرور تبين أن هر ا ار هو هر مريح في المحطات الشمالية موصل أربيل كركوك سليمانية و هر
مايس أيض ا مريح في المحطان الموصل وأربيل بواق  1,34و 1,41على التوالي بينما كانا األ هر الباقية غير سعيد .أما قرينة السعادة
والسرور النهارية فقد كان هر مايس في الموصل وأربيل هر مريح واأل هر ت 1ت 2ك 1في المحطات الموصل أربيل كركوك سليمانية هي
أ هر حيادية وكانا ثاقي األ هر في جمي المحطات غير مريحة وم عجة ,أما قرينة السعادة والسرور الليلية فقد اختلفا النتائب عند التطبيال
ا ان المحطات الموصل أربيل كركوك سليمانية كانا في معظم األ هر أما حيادي أو سعيد مضافا لها في لر الخالص وبغداد والحلة والنجف
في ثعض األ هر أما ثاقي المحطات فقد كانا األ هر كلها غير سعيدة.
التوصيات :

-1

االستفادة من نتائب تطبيال دليل درجة الح اررة الظاهرية لتحديد انسل االوقات للسياحة .

 -2االهتمام ب يادة زراعة المساحات الخضراء والحدائال التي تتوفر فيها راحة االنسان.
 -3أنتاج أح مة خضراء لتقليل تأثير العواصف الغبارية التي تسبل ازعاج االنسان وخاصة التي تهل في فصل الصيف والخريف.
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و قرينة السعادة والسرور لتحديد  ....

اهلوامش
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 )6علي عبد ال هرة الوائلي ،أصول المناخ التطبيقي ،مطبعة أحمد الدثاغ ،ثغداد ،2014 ،ص.196



 



