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 زاهٜحن مدًىت جددًد أهمان اإلاىار الظُاحي وال٘ظُىلىجي في   

 خظب جـيُٙ جحرحىج

 مظفس صالح ەیمانپ

       گسمیانحامعة //  اللغات والعىم إلاوظاهية// كلية الجغسافية قظم 

  

اإلاظخسلف     

مً كي هحمكً عىاصس املىازية املؤجسة على زاخة ألاوظان وثدليل للدزاطة يهدف هرا البدث الى 

في مدًىة زاهقين مً زالل ثطبيق ثصييف ثيرحىج،  ثددًد أهماط املىار الظياحي والفظيىلىجي

السئيظية، فقد قظمىا البدث الى جالث مداوز: ثمثل املدىز وصىل الى أهداف البدث مً احل 

ف مىطقة الدزاطة واملفاهيم الخاصة بالبدث، وثىاول ألاول ب املدىز الثاوي الخصائص حعٍس

 بحددًد أهماط املىار الظياحي  ة ملىطقة الدزاطة، في خين كان املدىز الثالثاملىازي
ً
زاصا

 مً الجداول وألاشكال والخسائط التي والفظيىلىجي بحطبيق ثصييف ثيرحىج، 
ً
وضم البدث عددا

بمجمىعة مً ألاطحيحاحات والحىصيات أهمها وحىد عدد مً ثسدم املىضىع، وازححم البدث 

لظياخية الفظيىلىحية ثفاوثت بين الساخة وألاهصعاج والتي بأمكان الظياح مً ألاهماط املىازية ا

زاللها معسفة أكثر الاشهس املالئمة وغير املالئمة ألداء مهامهم والقيام بمصاولة أوشطتهم الظياخية، 

د بأعحباز املىار العامل ألاطاس ي الري ٌعحمد علية ألاوظان عىدما ًىىي القيام بسخالثه أًىما ثىاح

 أو أثجه.
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 ٜدمت اإلا

ًمازطها ألاوظان والتي لها أزس اليؼان الظُاحي أخد ألاوؼوت التي ٌِد  

ٟبحر في بث الؼِىز بالساخت الجظدًت والى٘ظُت، زاؿت وأن خُاجه ملُئت 

 مً 
ً
ٝ ٠اَله، ٗهى بداحت ألزر ٛظوا باإلاـاُب واللٔىهاث التي جَس

 ًُ ضجُج خُاجه الُىمُت اإلاِخادة، ومً َىا اجضحذ 
ً
الساخت بُِدا

مشل أخد الِىامل السئِظت ا لتي جخد١م في زاخت الظائذ أَمُت الظُاخت ٍو

ب في مصاولتها ُلى مسخلٙ ٗـى٤ الظىت، ِٗلى  وجددد أوؼوخه التي ًٓس

طبُل اإلاشا٤ َىال٣ أوؼوت طُاخُت جمازض زال٤ ٗـل الؼخاء وأزسي 

ا زال٤ ٗـلي الـُٙ والخٍسٙ. حَر  جمازض زال٤ ٗـل السبُّ ٓو

ظُاحي جخضح أَمُت الدزاطت الحالُت مً زال٤ جددًد أهمان اإلاىار ال

وال٘ظُىلىجي في مدًىت زاهٜحن ٗلال ًُ جوبُٜها مً زال٤ جـيُٙ 

 وأهمان اإلاىار ال٘ظُىلىجي في 
ً
جحرحىج لخددًد ألاػهس اإلاالئمت طُاخُا

 مً الخوىاث 
ً
مىوٜت الدزاطت، وللىؿى٤ الى أَداٖ البدث هدبّ ُددا

 الِلمُت ٠األحي 

  مؼ٢لت البدث  ج١مً مؼ٢لت البدث في أم٢اهُت ج
ً
ددًد الاػهس أوال

 وبالخالي أًجاد ألاهمان اإلاىازُت ال٘ظُىلىحُت في مىوٜت 
ً
اإلاالئمت طُاخُا

 الدزاطت والتي ًم١ً ؿُآتها باألطئلت الخالُت 

َل الٌسوٖ اإلاىازُت هي اإلاظإولت ًُ ممازطت ألاوؼوت الظُاخُت  -1

 زال٤ أػهس مُِىت مً الظىت؟

الى ألاػهس ألاٟثر  أًم١ً مً زال٤ جوبُٝ جـيُٙ جحرحىج الىؿى٤  -2

مالئمت للُٜام باليؼان الظُاحي وبالخالي جددًد ألاهمان اإلاىازُت 

 ال٘ظُىلىحُت في مىوٜت الدزاطت؟

 للمؼا٠ل، 
ً
 ومم١ىا

ً
 مِٜىال

ً
زاهُا  ٗسكُت البدث  جٜدم ال٘سكُت خال

 وحظعى الباخشت الى الخدٜٝ مً ال٘سكُاث الخالُت 

مازطت ألاوؼوت الظُاخُت حِخبر الٌسوٖ اإلاىازُت مظإولت ًُ م -1

 زال٤ أػهس مُِىت مً الظىت.

ًم١ً مً زال٤ جوبُٝ مِادلت جحرحىج الىؿى٤ الى ألاػهس ألاٟثر  -2

 وبالخالي جددًد ألاهمان اإلاىازُت ال٘ظُىلىحُت في مىوٜت 
ً
مالئمت طُاخُا

 الدزاطت.

  أَمُت البدث 
ً
 زالشا

الُٜام بيؼان  ًمشل اإلاىار أخد الِىامل اإلاإزسة في الدصجُّ ُلى  

 طُاحي، لرا هجد الِدًد مً الدزاطاث أولذ َرا الجاهب اَمُت واضحت.

 زابِا  َدٖ البدث  يهدٖ البدث الى  

دزاطت الِىاؿس اإلاىازُت والُٜام بخدلُلها وجـيُ٘ها وػسخها ػسخا  -1

 أو 
ً
 للىؿى٤ الى هخائج جىضح لىا أزس ٠ل منها ُلى ألاوظان طلبا

ً
ج٘ـُلُا

.
ً
 أًجابا

جىكُذ ُدد مً اإلا٘اَُم التي جخِلٝ باإلاىار الظُاحي وال٘ظُىلىجي  -2

ا اإلا٘اجُذ الدالت ُلى البدث.  بأُخباَز

جوبُٝ جـيُٙ جحرحىج للخىؿل الى ألاهمان اإلاىازُت الظُاخُت  -3

وال٘ظُىلىحُت في مدًىت زاهٜحن وجددًد ألاػهس ألاٟثر مالئمت إلاصاولت 

 اليؼان الظُاحي.

اُخمد البدث اإلاىهج الىؿ٘ي لخددًد مىوٜت   زامظا  مىهج البدث 

الدزاطت و جددًد الِىامل اإلاإزسة ُلى مىار مىوٜت الدزاطت و الساخت 

ال٘ظُىلىحُت، واطخسدام اإلاىهج الخدلُلى و ذل٣ مً زال٤ اللجىء الى 

ألاطالُب ال١مُت ؤلاخـائُت في جدلُل البُاهاث اإلاىازُت واطخسدام مُِاز 

 ن الساخت ال٘ظُىلىحُت وجدلُلها.جحرحىج لخددًد ألاهما

صة ومً زم ؤلاهاز الىٌسي  طادطا  ٢َُلُت البدث  جمشلذ بسالؿت مٟس

للدزاطت جلمىذ اإلاٜدمت ، ومً زم جم الخوٚس الى مؼ٢لت البدث 

٢ُلُخه، وبجي البدث ُلى زالزت مداوز  سكِخه وأَمُخت وأَداٗه، َو ٗو

ت واإلا٘اَُم الخاؿت خٍِسٙ مىوٜت الدزاطزئِظُت، جمشل اإلادىز ألاو٤ ب

اإلادىز الشاوي الخـائف اإلاىازُت إلاىوٜت الدزاطت، في بالبدث، وجىاو٤ 

 بخددًد أهمان اإلاىار الظُاحي  خحن ٠ان اإلادىز الشالث
ً
زاؿا

 مً الجداو٤ وال٘ظُىلىجي بخوبُٝ جـيُٙ جحرحىج، 
ً
وكم البدث ُددا

، وازخخم البدث بسالؿت صة  وألاػ٢ا٤ والخسائى التي جسدم اإلاىكَى مٟس

 ألَم ما حاء ُٗه بـىزة اطخيخاحاث وجىؿُاث.

إلاىوٜت الدزاطت واإلا٘اَُم اإلادىز ألاو٤ اإلاىِٛحن ال٘ل٢ي والجٔسافي 

 الخاؿت بالبدث

 اإلاىِٛحن ال٘ل٢ي والجٔسافي  -1

لخىكُذ أٟثر بمىكَى البدث البد وان هدىاو٤ في َرا اإلادىز اإلاىّٛ  

ال٘ل٢ي والجٔسافي إلاىوٜت الدزاطت واإلا٘اَُم الخاؿت بالبدث ٟىنها جددد 

الظماث الِامت إلاىار اًت مىوٜت بالخالي ًم١ً جددًد الخـائف اإلا٢اهُت 

 مً خُث جددًد دوز الِىاؿس اإلاىازُت باليؼان الظُاحي.

ىّٛ ال٘ل٢ي اإلاىّٛ الري جدخله اإلادًىت باليظبت لخوىن الوى٤ ًٜـد باإلا

  17ًً  11ودوائس الِسق، ٗخّٜ مدًىت زاهٜحن بحن دائسحي ُسق )
 

ً34   ً

- 4  ًً23  
 

، وزوي هى٤ )  34ً
ً
  19ًً  1 ( ػماال

 
ً45   ً- 

44  ًً26  
 

ً45   
ً
ا والبالٕ   (،111،ؾ2115) أً٘ان خظحن طُِد، ، ( ػٛس

  94729ط٢انها البالٕ )  (، وبِدد 2ٟم 65مظاختها )
ً
ٜا وظمت ( ٗو

م مخىشُىن ُلى أخُاءٍ الظ١ىُت اإلاسخل٘ت.2119ألخـاءاث ُام   ، َو

ِد اإلاىّٛ الجٔسافي أخد أَم اإلاٜىماث الجٔساُٗت الوبُُِت السئِظُت  َو

التي جإزس في وؼىء الظُاخت وجوىزَا في مىوٜت أو أٛلُم ما، وجبرش أَمُت 

ًددد ألاهاز الجٔسافي للمىوٜت والـ٘اث اإلاىّٛ الجٔسافي مً خُث ٟىهه 

الوبُُِت للمساٟص الظُاخُت الىاِٛت كمىه مً حهت واإلاظاٗاث ال٘اؿلت 

بحن أماًٟ أهوالٚ الظُاح ومىاهٝ أطخٜبالهم والىٛذ الالشم لٜوِها مً 

حهت أزسي، ٟما ًددد مىّٛ اإلا٢ان طىاء ٠ان مىوٜت أم دولت أم٢اهُاث 

ِصي ذل ت مً اإلا١ىهاث الجرب الظُاحي لها، َو ٣ الى اهه ًخلمً مجمُى

جسجبى بمخٔحراث ُدًدة ًم١ً أن ج١ىن أطاض اليؼان الظُاحي، ٟحجم 

الظ٢ان والِاداث والخٜالُد وجىَى الٌاَساث ومدي ألام٢اهاث ألاٛخـادًت 

ُما ًسف مىّٛ مىوٜت   (61-59، ؾ 2114)ُباض ٓالي الحدًثي، ، ٗو

الؼسقي مً ٛلاء زاهٜحن وهي الدزاطت، جّٜ مدًىت زاهٜحن في الجصء 

دخل الجصء الجىىبي الؼسقي مً اٛلُم ٟىزدطخان  ٍص الادازي، ٍو مٟس

وت    (.1الِساٚ )زٍس

ىا ججدز ألاػازة الى بِم اإلا٘اَُم اإلا٘اَُم الخاؿت بالبدث -2   َو

 الخاؿت بالبدث ومنها 
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ه ٟالوطً  -1 بأهه اإلاىار الىمىذجي للظُاخت وألاطخجمام زازج اإلاجز٤ ) ُدم حظاٛى ألامواز، هٜع دافىء مىِؽ ٓحر خاز، ػمع  1966اإلاىار الظُاحي  ُٗس

ذ،  بىب وظُم لوُٙ ُلُل ) هاؿس والي ٍٗس  6، ؾ2114طاهِت، حى ٓحر زهب َو
ً
 مؼمظا

ً
 زهبا

ً
 داٗئا

ً
 بأهه ذل٣ اإلاىار الري ًىٗس ػخاءا

ً
٘ت أًلا م١ً حٍِس  (، ٍو

 م
ً
 بازدا

ً
ى اإلاىار الري ًىٗس الساخت للظائذ )طِد ابساَُم خمد،وؿُ٘ا  َو

ً
 (، أو اهه اإلاىار اإلاِخد٤ الري الًخـٙ بالحسازة والبرودة 445،ؾ2111ؼمظا

ت ال١بحرة زال٤ اللُل والنهاز أو زال٤ ٗترة ٛـحرة، ٗ  ًُ ٟالؼدًدجحن زال٤ الظىت أو زال٤ اإلاىطم الظُاحي، والري الًخـٙ بالخٜلباث الحساٍز
ً
ىهه ًخـٙ لال

ت، ٗاإلاىار اإلا٘لل طُا اح الؼدًدة الظُس خُا َى اإلاىار الري بىحىد ُدد ٟبحر مً ألاًام اإلاؼمظت ول١نها لِظذ خازة بدزحت ٟبحرة والهىاء الىٜي وأوِدام الٍس

  (.11،ؾ2116ؿاخب مىسخى،جٜل ُٗه ُدد ألاًام التي جخربرب ُٗه زـائف ُىاؿس اإلاىار ًُ مِدالتها الوبُُِت والري ج١ُٙ ُلُت الظ٢ان )ُلي 

جددر في الجظم  اإلاىار ال٘ظُىلىجي  َى ذل٣ اإلاجا٤ مً ُلم اإلاىار الري يهخم بدزاطت جأزحر الِىاؿس اإلاىازُت ُلى ألاوظان والخٔحراث ال٘ظُىلىحُت التي -2

اح و ت ألازسي حؼ٢ل هدُجت لخل٣ الخأزحراث، ِٗىاؿس اإلاىار ألاطاطُت ٠األػِاَ الؼمسخي والحسازة واللٔى الجىي والٍس ألامواز والسهىبت وبِم الٌىاَس الجٍى

البِئت ًُ مىٌىمت مِٜدة ومدؼاب١ت، وهي التي خددث أججاَاجه وجوىزٍ الراحي طىاء مً الىاخُت الجظماهُت او الى٘ظُت أو الاحخماُُت، خُث ًسجبى مّ 

 في مىاّٛ ُم
ً
 أو اًجابا

ً
ٝ وؼان خىاطه ومىٌىمخه الِـبُت ٗخإزس ُلُه طلبا ت وألاطخدمام ٠اإلاىاهٝ هٍس له وط١ىاٍ وألاماًٟ التي ًتردد ُليها مً أحل الجَز

سي،   (.148،ؾ2115الظُاخُت او الوبُُِت اإلا٘خىخت ) ًىطٙ مدمد ٟش

ت او الوبُُِت، وحِٖس بأنها الحالت التي ج١ىن ٗيها ألاحهصة اإلاظإولت ًُ جىٌُم خس  -3  بالساخت الحساٍز
ً
ازة الجظم ُىد أدوى الساخت ال٘ظُىلىحُت  وحِٖس اًلا

ت لخل٣ ال١مُت اإلاخىلدة مً الِ٘الُاث الجظدًت )  ( Metabolismمظخىي مً الِ٘الُت، بدُث ج١ىن الحسازة اإلاٜ٘ىدة مً الجظم الى اإلادُى الخازجي مظاٍو

ذ، مـدز طابٝ، ؾ  بأهه جٜل7ُللح٘اي ُلى زباث دزحت خسازة الجظم ) هاؿس والي ٍٗس
ً
م١ً حٍِسٙ الساخت اًلا ل مساخل اإلالل والسوجحن الُىمي والخلاًٝ  (، ٍو

 ز ُٗه.الىاججت ًُ الؼِىز بالحس او البرد، أو ُٛام الجظم البؼسي بأداء ِٗالُاجه الوبُُِت في حى ًخالئم مّ َرٍ الِ٘الُاث بدون أي جأزحر كا

وت )   ( مىّٛ مىوٜت الدزاطت باليظبت لٜلاء زاهٜحن وأٛلُم ٟىزدطخان الِسا1ٚزٍس

 

 GIS Arc map 10.4.1 اإلاـدز  مً ُمل الباخث اُخمادا ُلى بسهامج
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ذ لألوظان مابحن) ت،  ( دزحت 24-18ومً الجدًس بالرٟس أن زاخت الاوظان ال جخدٜٝ ألا بخدٜٝ الخىاشن الحسازي للجظم، اذ ًٜدز الىواٚ الحسازي اإلاٍس مئٍى

ت مّ دزحت خسازة الجظم حِد جل٣ اإلا  بالجى الخازجي اإلادُى به، ٗمتى ما ٠اهذ دزحت خسازة الجى مدظاٍو
ً
ىوٜت التي ًخىاحد ٗاألجصان دازل الجظم مسجبى ٟشحرا

ىال٣ ُدة ُىامل جإزس في جددًد الساخت ومنها ) اإلاالبع، الٔراء، الجيع، الِمس (،)زُمان مٌ   (.36،ؾ2116٘س ؿالح،ٗيها مشالُت له، ٟما َو

 وؼٍس ُام   (Terjung)ابخ١س الِالم جحرحىج   جـيُٙ جحرحىج  -4
ً
 مىازُا

ً
١ُت جـيُ٘ا خُث هبٜه في دزاطت  1966في حامِت ٠ال٘ىزهُا في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 
ً
 مىازُا

ً
ً اٛلُما ١ُت، ئذ ٛظمها الى ُؼٍس  لىمىذج الحسازة اإلاإزسة  أٛالُم اإلاىار ال٘ظُىلىحُت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ً
سا ى ٌِخبر جوٍى ، َو

ً
 ٗظُىلىحُا

(Effective Temperature) ،ِد مً أَم الخـاهُٙ اإلاىازُت وأٗللها، هٌس 56، ؾ2113) أوزاض ٓجي ُبد الحظحن   ( َو
ً
لخِدد مجاالث جوبُٜت في الجٔساُٗت  ا

ت، وأم٢ا لم اإلاىار الخوبُٜي، والجٔساُٗت الوبُت والِظ١ٍس اث مالئمت لرل٣، الظُاخُت ُو هُت جددًد أٗلل ألاماًٟ مالئمت للظُاخت وؤلاطخجمام وأٗلل ألاٛو

 ًُ ئم٢اهُت ال١ؼٙ ًُ مىاهٝ طُاخُت حدًدٍ في كىء جدلُل الخىشَّ الجٔسافي أل 
ً
همان اإلاىار وجددًد هبُِت اإلاالبع واليؼاهاث اإلام١ً ممازطتها، ٗلال

  (.145، ؾ2111ال٘ظُىلىجي) ػحروان ُمس زػُد، 

 

 اإلادىز الشاوي  الخـائف اإلاىازُت إلاىوٜت الدزاطت

 للظُاح، ومً خُث ألاَمُت جخٜدم دزحت الحسازة وطاُاث ط
ً
ت وأٛىاَا حربا اث الظُاخُت ال٘وٍس وَى الؼمع ٌِد اإلاىار وزاؿت اإلاخِد٤ في هلُِت اإلأٍس

 ،
ً
ائدا ت وأوؼوت ومىطمُت ُو  وخٟس

ً
ا مجخمِت في ُىاؿس اإلاىار ٠اٗت جأزحرا ُلى الظُاخت ٛواُا خجلى جأزحَر اح ٗالسهىبت اليظبُت زم الدظاٛى، ٍو ٟما جليها الٍس

تهم وزٍاكاتهم، ٟما جخمشل جأزحراث ألاخىا٤ اإلاىازُت في الجرب الظُاحي ألي مىخجّ في جددًدَا  دم أُاٛتها لحٟس إلاىطم اليؼان مدي جدمل الظُاح لها ُو

ت الظُاخُت، )أبساَُم ُلي ٓاهم،   (، ومً َرا اإلاىولٝ طٖى هدىاو٤ ٠ل ُىـس مً َرٍ الِىاؿس ُلى خدة ٟما ًلي 58،ؾ2114ومىطمُت الحٟس

ًً طاُاث طوَى الؼمع  ٌؼحر الخٍِسٙ الِلمي لظوَى الؼمع ُلى اهه مجمَى الظاُاث الُىمُت لألػِاَ الؼمسخي، وحِد أػِت الؼمع مً اَم  أوالً

 للظُاخت الِالحُت، أذ 123الِىاؿس اإلا١ىهت للمىار اإلاالئم ل١شحر مً أهىاَ الظُاخت )بس٠اث ٠امل الىمس، مـدز طابٝ، ؾ
ً
 َاما

ً
ًخددد اليؼان  (، ٗخِد ُىـسا

ها ومدي دزحت ألاػِاَ الظاهّ منها، ٗىجد أن كىء الؼمع ٌِالج لحن الٌِام وال١ظاح مً زال٤ ُٗخامحن   الى دزحت طوُى
ً
ٜا الري ٌظاُد  Dالِالجي ٗو

ً البروجحن، في خحن أن الخِسق لهرٍ ألاػِت وهي مسجِ٘ت ٟرل٣ ُٓابها هدُجت لىحىد الُٔىم ًإدي الى هٜف  أو ا٤ث٤ٚي٤ من Dُٗخامحن الجلد ُلى ج١ٍى

 (. ويَد ضنوَ ا٤غمض ؾيٖاً أو غثاءاً مَ 121ا٤أغَة ٖوٚ ا٤بنٖضجية )مؾنٖي يوضٖ ٞاٖي، ٌبة ٞاٖي، مؾدز ضابٚ، ؾ

دزجة حزازة مناضبة اٚوي َناؾز ا٤منار جذباً ٤٤ضياح، ومن ٌنا جاءث أٌمية ثح٤ي٤ شاوية ضٚون ا٤أغَاَ ا٤غمضي وا٤أغَاَ 

  .ا٤دزاضة ا٤نيزي وا٤َٖ٤ي ٤مننٚة

ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي  ًخضح مً الجدو٤ ) -1 ت طٜىن ألاػِاَ الؼمسخي في مىوٜت الدزاطت جسخلٙ مً ػهس ئلى أزس ٟما وجسخلٙ في 2شاٍو  ( ،أن شاٍو

سان ُنها في ػهس جمىش  ت طٜىن أػِت الؼمع اٛـــسب ئلى الِمىدًت في ػهس خٍص  ، ج١ىن شاٍو
ً
، وفي ػهس جمىش ُنها في ػهس ال٘ـل ه٘ظه، ٗ٘ي اػهس الـُٙ مشال

 مما هي ُلُه
ً
رٍ اٟثر مُالها  في ػهس ٠اهىن ألاو٤ مما هي ُلُه في ٠اهىن الشاوي ، َو

ً
 في ػهس ػبان . أب ، ٟما أنها في اػهس الؼخاء ج١ىن اٟثر مُالها

 

ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي باألشدًاد في مىوٜت الدزاطت ٛبل الىؿى٤ ئلى ًىم  ري ج١ىن أػِت الؼمع ُٗه ُمىدًت ُلى زى الاطخىاء ، آذاز ال 21وجبدأ شاٍو

ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي زال٤ َرا الؼهس  ت طٜىن           ٗمِد٤ شاٍو ت باججاٍ مداز الظسهان ، جأزر شاٍو ت الؼمع الٌاٍَس وهدُجت الطخمساز خٟس

جُت ختى الىؿى٤ ئلى ًىم  سان ، ُىـــ21ؤلاػِاَ الؼمسخي باالشدًاد بـىزة جدٍز دَا ج١ىن أػِت الؼمع ُمىدًت ُلى مداز الظسهان وبرل٣ ٌسجل َـرا خـــٍص

ى   ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي في مىوٜت الدزاطت َو ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي بالخىاٛف  21 ،  وبِـد ًىم     49الؼهـس أُلى مِـد٤ لصاٍو سان جأزر شاٍو خٍص

ت باججاٍ زى الاطخىاء، ٗ٘ي ً ت الؼمع الٌاٍَس جي بظبب خٟس ت  23 ىم الخدٍز أًلى٤ ج١ىن الؼمع ُمــىدًت ُلى زى الاطخىاء ، ِٗىدَا ًبٕ مِد٤ شاٍو

ت باججاٍ  23 ، وبِد ًىم      52طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي  ت الؼمع الٌاَـٍس  مــّـ خـٟس
ً
جي جماػُا ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي بالخىاٛف الخدٍز أًلى٤ حظخمس شاٍو

 ئلى ًىم 
ً
ت طٜىن ؤلاػِاَ الؼمسخي  21مداز الجـدي، وؿىال ٠اهىن ألاو٤، الري ج١ىن أػِت الؼمع ٗــُه ُمىدًت ُلى مداز الجدي ، ٗدُنها ًبلٕ مِد٤ شاٍو

ت طٜــىن أػِت الؼمع جتراوح بحن     32 41زال٤ َرا الؼهس   .   78 49 ػخاًء و    32 41، وبهـــرا ٗان مِـــد٤ شاٍو
ً
   ؿُ٘ا

 

  (2118 -2115 ( مَد٤ َدد ضاَاث ا٤أغَاَ ا٤غمضي ا٤َٖ٤ي وا٤نيزي وشاوية ضٚون ا٤أغَاَ ٤محنة مدينة رانٚين ٤٤مدة )2ا٤جدو٤ )

 شاوية ضٚون ا٤أغَاَ ا٤غمضي ا٤نيزيا٤أغَاَ  ا٤أغَاَ ا٤غمضي ا٤َٖ٤ي ا٤أغٌز
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ت والسؿد الصلصالي، بٔداد   س،  -اإلاـدز مً ُمل الباخث اُخمادا ُلى الح١ىمت الِساُٛت، الهُئت الِامت لألهىاء الجٍى مدوت زاهٜحن، ٛظم الاخـاء والخٜاٍز

 سجالث ٓحر ميؼىزة.

 

 ( ثباين ٞبيز ٖي ا٤مَد٤اث ا٤ٖؾ٤ية ٤َدد ضاَاث ضنوَ 2) ا٤جدو٤ يثقح من ر٤ا٤ ا٤أغَاَ ا٤غمضي ا٤َٖ٤ي وا٤نيزي  -2

 ا٤غمض ا٤َٖ٤ية وا٤نيزية ٤مننٚة ا٤دزاضة أذ يمٞن اجما٤ٌا با٤نٚان ا٤آثية 

ضج٤ث ا٤مَد٤اث ا٤غٌزية ٤َدد ضاَاث ضنوَ ا٤غمض ا٤َٖ٤ية وا٤نيزية ٤٤اغٌز ٞانون ا٤او٤ وا٤راني أدناٌا، أذ ب٤ْث  -أ

نثيجة ٤حدور ا٤ثضاٚن بئنواٌَ، وَدم   ( ضاَة نيزي ٤٤غٌزين ٤َي ا٤ثوا٤ي،9,59,24 (، )٤َٖ9,45,11ي و ) ( ضاَة 5,24,11 ( ، )5,48,11)

ت طٜىن ؤلاػِت الؼمظُت، وحِامدَا ُلى مداز الجدي ومً زم ٛـس هى٤ النهاز ت ؿ٘اء الظماء وجلبدَا بالُٔىم، ومُالن شاٍو ، ٟما وسجلذ اإلاِدالث الؼهٍس

 ( ضاَة، ٖي حين 9,24,11 (، )9,31,11 (، )9,36,11يزي أ٤َاٌا ر٤ا٤ ا٤أغٌز )حشيزان، ثموش، آب ( أذ ب٤ْث )٤٤أغَاَ ا٤غمضي ا٤َٖ٤ي وا٤ن

 ( ضاَة نيزي 14,18,11 (، )14,14,24 (، )13,46,48ضج٤ث مَد٤اث ا٤أغَاَ ا٤نيزي أ٤َاٌا ٤٤أغٌز ) مايض، حشيزان، ثموش ( ٤ثب٤ْ )

٤شيادة َدد ضاَاث ضنوَ ا٤غمض ا٤َٖ٤ية وٞبز شاوية ضٚون ا٤اغَة نيزاً ٤نو٤ ا٤نٌاز و٤٤أغٌز ا٤مذٞوزة ٤َي ا٤ثوا٤ي 

 .سبها مً الىكّ الِمىدي ُلى مداز الظسهانٛلخِامدَا أو 

  ( ضاَة  ٤٤أغَاَ ا٤نيزي.11,18,13 ( ضاَة، ٖي حين ب٤ْث )7,11,5ب٤ْث ا٤مَد٤اث ا٤ضنوية ٤٤٤أغَاَ ا٤غمضي ا٤َٖ٤ي ) -ب

 ( دزجة، ٖي حين ب٤ْث أ٤َاٌا   32ً ، 41ًً، ٤48غٌز ٞانون ا٤أو٤ ٤ثب٤ْ     ) ز مي٤انأٞرضج٤ث شاوية ضٚون ا٤اغَاَ ا٤غمضي  -ج

سان لخبلٕ )ز  دزجة.  ً  (  55ً ، 44ًً، 98)دزجة، ٤يب٤ْ ا٤مَد٤ ا٤ضنوي ً  ( 78ً ،  49ًً،  48ال٤ ػهس خٍص

   
ً
ا    دزحت الحسازةزاهُا حِد دزحت الحسازة أخدي الِىاؿس اإلاىازُت الهامت، ٗهي اإلاظإولت بـىزة أو بأزسي ُلى ؿىز الحُاة اإلاسخل٘ت ُلى طوذ ألازق بخأزحَر

ى خسازة إلادى٤ الاإلاباػس ُليها، ٟما أن لها جأزحر ٓحر مباػس ُلى مسخلٙ ُىاؿس اإلاىار ألازسي ه٘ظها، خُث أن الحسازة هي ؿىزة مً ؿىز ألاػِاَ الؼمسخي ا

 (، ُٗخجلى الخأزحر اإلاباػس للمىار في جأزحٍر اإلاصدوج ُلى 124،ؾ2111ًُ هٍسٝ ألاػِاَ ألازضخي اإلاظإو٤ ًُ خسازة الوٜع وبالخالي اإلاىار )بس٠اث ٠امل الىمس،

خمشل الخأزحر الٔحر ؿىاُت الظُاخت بما ًىٗسة مً حرب طُاحي بهدٖ الخمخّ بأػِت الؼمع أو ألاطخ٘ادة مً وظُم الجبل والىادي ووظُم ال بر والبدس، ٟما ٍو

لى ذل٣ ًمشل اإلاىار مجا٤ أطدشمازي  ٟبحر اذا أخظً  مباػس للمىار في الحد مً اليؼان الظُاحي وزاؿت في ٗـل الؼخاء في اإلاىاهٝ البازدة او اإلاِخدلت، ُو

٢اد ًخ121ٝ٘، ؾ2116اطخٔالله مً أحل جيؼُى الظُاخت )مـو٘ى ًىطٙ ٠افي، َبت ٠افي، م ( هي  25مٌِم الِلماء في اإلاىار بأن دزحت الحسازة )  (، ٍو

ت، في خحن الِخبت الحدًت الدهُا جسخلٙ بأزخالٖ اإلاىهً البؼسي واليؼان اإلامازض وهبُِت الوِام وا لؼساب ) ُلي الِخبت الحدًت الِلُا للساخت البؼٍس

ت الدوز الظُاحي لدزحاث الحسازة في 12ؿاخب مىسخى، مـدز طابٝ،ؾ   ( ومىه وظخيخج آلاحي 1مىوٜت الدزاطت ُلُىا دزاطت الجدو٤ ) (،  وإلاِٗس

ت و)45,3وحىد جباًىاث ٟبحرة ُلى مظخىي ٗـى٤ الظىت ٜٗد سجلذ الٌِمى في ٗـل الـُٙ ٢ٗاهذ ) -1 ت للـٔسي، ُٗما بلٕ 27,7 ( دزحت مئٍى  ( دزحت مئٍى

ت، أما دزحاث الحسازة الـٔسي ٗخمشلذ ب٘ـ36,5مِد٤ الدزحخحن )  ( 6,4 ( والـٔسي )18,8ل الؼخاء، ٗبلٔذ مِد٤ دزحاث الحسازة الٌِمى ) ( دزحت مئٍى

ت.12,6ُٗما بلٕ مِدلهما )   ( دزحت مئٍى
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ت سجلذ في ػهس آب لُبلٕ ) -2 ت للـٔسي 28,6 ( للٌِمى و )46,3ًصداد الخوٖس الحسازي بؼ٢ل ٟبحر ُلى مظخىي ألاػهس، ٗأُلى الدزحاث الحساٍز  ( دزحت مئٍى

  ( للٌِمى والـٔسي ُلى الخىالي.5,4 ( و)17سجل ػهس ٠اهىن الشاوي أٛل الدزحاث ٢ٗاهذ )لؼهس )جمىش (، ُٗما 

ت في اإلاىوٜت )  -3 ت، 24,75 ( للـٔسي ، ُٗما بلٕ اإلاخىطى الحسازي للدزحخحن ) 17,2 ( دزحت للٌِمى و)  32,25بلٕ اإلاِد٤ الِام للدزحاث الحساٍز  ( دزحت مئٍى

ٝ مخٔحر   دزحاث الحسازة مىاطب مً الىاخُت الظُاخُت. مما ٌِجي أن مىار اإلاىوٜت ٗو

ت إلادوت مدًىت زاهٜحن للمدة 1الجدو٤)  2118 -2115 ( مِدالث دزحاث الحسازة الٌِمى والـٔسي واإلاِد٤ الحسازي/ دزحت مئٍى

ت والسؿد الصلصالي، بٔداد  س،  -اإلاـدز مً ُمل الباخث اُخمادا ُلى الح١ىمت الِساُٛت، الهُئت لِامت لألهىاء الجٍى مدوت زاهٜحن، ٛظم الاخـاء والخٜاٍز

 سجالث ٓحر ميؼىزة.

ت ٟما أنها جإزس ُلى دزحاث ال اح  ًٌهس جأزحر ُلى وؼان ألاوظان وزاخخه أذا ٠اهذ ػدًدة الظُس د زابِا  الٍس ِد َبىب الهىاء في ػ٢ل وظُم الجٍص حسازة، ٟما َو

خه ًُ  د للجظم5طُس اح ُامل جبًر  م/زا مً ُىامل الجرب الظُاحي، ل١ىهه ًٜلل مً الؼِىز بالحس الؼدًد زاؿت أذا ما أٛترهذ بالسهىبت، وذل٣ ل١ىن الٍس

خه  رل٣ في ؿىزة وظُم زُ٘ٙ )1,5 – 1,3بحن )البؼسي، في خحن أن اٗلل َبىب للهىاء َى ما٠ان بـىزة وظُم ُلُل جتراوح طُس م/زا (، أو 3,3 – 1,6م/زا (، ٟو

  ( ًخضح آلاحي 4 (، ومً زال٤ دزاطت الجدو٤ )31،ؾ2114م/زا ( )ؿباح طُِد خظحن، 5,5 – 3,4وظُم لوُٙ )

اح في مىوٜت الدزاطت ) -1 ت الٍس اح الى)1,8ًبلٕ اإلاخىطى الظىىي لظُس ت للٍس ً الشاوي و٠اهىن ألاو٤، في خحن م/زا ( ز1,6م/زا ( وجـل أدوى طُس ال٤ ػهسي حؼٍس

اح )  ت للٍس اح ليؼان 1,9حسجل أُلى طُس ت الٍس ً ألاو٤ ( مما ٌؼحر الى مالئمت طُس سان، جمىش، آب وحؼٍس م/زا ( زال٤ ألاػهس ) ٠اهىن الشاوي، ػبان، ماٌع، خٍص

زاطت.
 وزاخت ألاوظان في مىوٜت الد 

اح الى خد  -2 ت الٍس اج هىا٤ الظىت والجخِسق اإلاىوٜت الى الِىاؿٙ الترابُت ألا بيظبت كئُلت.الجـل مِدالث طُس  ألاهُص

 
ً
 في الظُاخت وزاخت الظُاح بِد الحسازة وطوَى الؼمع، ٗأزج٘اَ ا -زالشا

ً
لسهىبت اليظبُت السهىبت اليظبُت  حِد السهىبت اليظبُت الِامل اإلاىاخي الشالث جأزحرا

 في 
ً
 بلُٔا

ً
ادة ألاخظاض بلهُب الحسازة او لظّ البرودة ومدي جدملها وبالخالي أما جإدي الى احخراب الظُاح أو هسدَم وأهس٘اكها ًإزس جأزحرا الجى مً زال٤ ٍش

ت اإلاىاطب  ) % ( َى الاوظب ألًجاد حى مّ الحسازة مىاطب للظُاح، أما أذا أهس٘لذ السهىبت اليظبُت 61-%41وه٘ىزَم، أذ ًم١ً أُخباز مدي السهىبت الجٍى

، أما أذا أزجِ٘ذ وججاوشث )41ًُ )
ً
 الٗدا

ً
ا  خساٍز

ً
 ،واػخد 71% ( ٗخىحد حىا

ً
 كاُ٘ذ مً أخظاض الظُاح بالحسازة واللُٝ والٜلٝ ؿُ٘ا

ً
 أو ػخاءا

ً
% ( ؿُ٘ا

،
ً
 أخظاطهم بالبرودة ػخاءا

 

 

 

 

 

 ال٘ـى٤  ٗـل الؼخاء ٗـل السبُّ 

 
اإلاِد٤ 

 ال٘ـلي
 أذاز هِظان ماٌع

اإلاِد٤ 

 ال٘ـلي
 ألاػهس 1ٞ 2ٞ ػبان 

 31 5020 5529 ,420 18,8 19,5 
 

17 
 

0924 
دزحاث خسازة 

 ٌُمى

 16,7 ,,24 0025 0025 6,4 025 024 020 
دزحاث خسازة 

 ؿٔسي 

 اإلاِد٤ ,052 ,002 0524 12,6 04 520, 55 23,9 

 ال٘ـى٤  ٗـل الـُٙ ٗـل الخٍسٙ 

 اإلاِد٤ الظىىي 
اإلاِد٤ 

 ال٘ـلي
 أًلى٤  1ث 2ث

اإلاِد٤ 

 ال٘ـلي
سان جمىش  آب  ألاػهس خٍص

32,25 33,9 
,0 

 

5424 

 

4024 

 
45,3 

4025 

 

402, 

 

4524 

 

دزحاث خسازة 

 ٌُمى

17.2 18 0020 0920 ,524 27,7 ,42, ,420 ,024 
دزحاث خسازة 

 ؿٔسي 

 اإلاِد٤ 5429 5024 ,502 36,5 5,24 0, 04 26 24,75
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اح م/زا إلادوت مدًىت زاهٜحن للمدة 4الجدو٤ )  ت الٍس  2118-2115 ( اإلاِدالث ال٘ـلُت لظُس

 

ت الِامت لألهىاء الجىٍت والسؿد الصلصالي، بٔداد س، سجالث ٓحر  -اإلاـدز   مً ُمل الباخث اُخمادا ُلى الح١ىمت الِساُٛت، اإلادًٍس مدوت زاهٜحن، ٛظم الاخـاء والخٜاٍز

 ميؼىزة.

 

ت الظُاخُت والاطخجمام ) أبساَُم ُلي ٓاهم، مـدز  ٟما أن أزخالن الحسازة الِالُت بالسهىبت اليظبُت اح حظبب أُاٛت للحٟس اإلاسجِ٘ت مّ ط١ىن الٍس

ُما ًسف مىوٜت الدزاطت ومً زال٤ الخمًِ ببُاهاث الجدو٤ )88طابٝ،ؾ  ( هالخٍ ان السهىبت اليظبُت )الٌِمى والـٔسي ( بؼ٢ل ُام حِخبر مالئمت 3 (. ٗو

ا جدباًً ُلى مظخىي ٗـى٤ الظىت، ُٗما ًسف اإلاِدالث ال٘ـلُت للسهىبت الٌِمى ٗأُالَا ٠ان ل٘ـل الؼخاء %ُلى مداز الظىت، أال أنه49أذ جٜدز 

% (، لخِاود ألازج٘اَ زال٤ 61% ( ل٘ـل السبُّ لخـل الى أدهاَا في ٗـل الـُٙ )92% ( مما ١ٌِع أخخمالُاث الدظاٛى ال١بحر، ُٗما أهس٘م الى )99,7)

% ( ل٘ـل الـُٙ، 8% ( ل٘ـل السبُّ و)13% ( ل٘ـل الؼخاء و)19,7حن سجلذ مِدالث السهىبت الـٔسي ال٘ـلُت )% ( في خ88ٗـل الخٍسٙ لخبلٕ )

را ٌِجي14و)   % ( ل٘ـل الخٍسٙ، َو

 وػ 
ً
احا  ِىزاأن ال٘ـى٤ )الؼخاء، السبُّ والخٍسٙ  ( َم ال٘ـى٤ ألاوظب في مجا٤ الظُاخت في خحن أمخاشث بأهس٘اكها زال٤ ٗـل الـُٙ لدؼ٢ل أهُص

 أمام الظُاح إلامازطت أوؼوتهم الظُاخُت اإلاسخل٘ت.
ً
ائٜا  بالحس ُو

 

إزس حظاٛى ألامواز  ُلى  :زامظا  الدظاٛى ؿىز مً ؿىز الخ٢ازٙ التي حظٜى ُلى طوذ ألازق في خالت طائلت )موس وزذاذ ( أو بـىزة ؿلبت ) زلج وبسد (، ٍو

حر مباػسة، ُٗخجلى أزس ألام ، ٗهي بهرا حِد اليؼان الظُاحي بـىزة مباػسة ٓو
ً
واز اإلاباػس ُلى الظُاخت زاؿت وأن أٟثر أمواز مىوٜت الدزاطت جدظاٛى ػخاءا

ة للمجامُّ أخد الِىاؿس اإلاىازُت الِائٜت لليؼان الظُاحي والِالجي، ٗخٜىم السحب بحجب ألاػِت الؼمظُت التي حِد الِىـس السئِسخي لخٔحر لىن البؼس 

ٝ ُدهان الحمحري،  الظُاخُت الباخشت ًُ َرٍ الِ٘الُت ) ل الحىامدة،مٗى   ( وظخيخج ماًلي5ومً زال٤ مالخٌت الجدو٤ )  (126، ؾ2116هبُل ُش

ت اإلادظاٛوت في مىوٜت الدزاطت ) -1 ملم (، ٟما وأمخاشث اإلاِدالث ال٘ـلُت بخ٘اوث ٟمُاتها، خُث هالخٍ أن ٗـل 255,7بلٕ مِد٤ ٟمُت ألامواز الظىٍى

ومسوز ملم (، هدُجت لىَٛى اإلاىوٜت جدذ جأزحر مىار بدس اإلاخىطى وأهس٘اق دزحاث الحسازة 117,6واز اإلادظاٛوت لخبلٕ )الؼخاء سجل أُلى مِد٤ ل١مُت ألام

ت،  ملم ( ل١ال ال٘ـلحن ُلى الخىالي، في خحن سجل ٗـل الـُٙ أدوى اإلاِدالث لُبلٕ 64,2ملم ( و)83,9لُلُت ٗـل الخٍسٙ والسبُّ لُبلٔا )اإلاىس٘لاث الجٍى

 ملم (.1,1)

ً الشاوي اُلى مِد٤ حظاٛى )   -2 ت تهول مٌِم ألامواز في مىوٜت الدزاطت زال٤ ٗـل الؼخاء، خُث سجل ػهس  حؼٍس  57,3ُلى ؿُِد اإلاِدالث الؼهٍس

ً ُلى الخىالي ) ً  37,8ملم ( و) 42,3ملم (، ومً زم ًلُت ػهس ػبان و٠اهىن الشاوي لُبلٕ مِد٤ ٟال الؼهٍس ألاو٤ ، أًلى٤، ٠اهىن ملم (، ٟما وأمخاشث )الاػهس حؼٍس

ملم ( 28,2ملم (، )28,8ملم (، ) 27,5ملم (، )1,15ملم ( ، )26,5ألاو٤، آذاز، هِظان، وماٌع ( بخ٘اوث مِدزالتها لترجّ٘ جازة وجىس٘م جازة أزسي لدسجل )

سان، جمىش ، آ7,2و) ب ( بأهٜواُها الخام هدُجت ألزج٘اَ دزحاث الحسازة ملم ( لألػهس اإلارٟىزة ُلى الخىالحن في خحن أمخاشث ٟمُت ألامواز اإلادظاٛوت لألػهس )خٍص

ت باإلاىوٜت. دم مسوز اإلاىس٘لاث الجٍى  ُو

 الفصوه فصن الشتاء فصن الربيع الصنوي املعده

 
املعده 
 أذار نيصان وايض الفصمي

املعده 
2ك شباط الفصمي 1ك   االشهر 

 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,6 
وعده شرعة 

 الرياح

 الفصوه فصن الصيف فصن اخلريف 

 
املعده 
2ت الفصمي  1ت   أيموه 

املعده 
 االشهر حسيران متوز آب الفصمي

0,8 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
وعده شرعة 

 الرياح
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 2118-2115 ( اإلاِدالث ال٘ـلُت للسهىبت اليظبُت% الٌِمى والـٔسي إلادوت مدًىت زاهٜحن للمدة 3الجدو٤ )

 

ت والسؿد الصلصالي، بٔداداإلاـدز مً ُمل  ت الِامت لألهىاء الجٍى س، مدوت زاهٜحن، ٛظم الاخ -الباخث اُخمادا ُلى الح١ىمت الِساُٛت، اإلادًٍس ـاء والخٜاٍز

 سجالث ٓحر ميؼىزة

 211 -2115وت مدًىت زاهٜحن للمدة  ( اإلاِدالث ال٘ـلُت ل١مُت ألامواز اإلادظاٛوت /ملم إلاد5الجدو٤ )

 ال٘ـى٤  ٗـل الؼخاء ٗـل السبُّ اإلاِد٤ الظىىي 

 الاػهس 1ٞ 2ٞ ػبان اإلاِد٤ ال٘ـلي أذاز هِظان ماٌع اإلاِد٤ ال٘ـلي 

 1,9 1,9 1,1 1,1 1,8 1,9 1,9 1,6 
مَد٤ ضزَة 

 ا٤زياح

 ٙ  ال٘ـى٤  ٗـل الـُٙ ٗـل الخٍس

سان جمىش  آب اإلاِد٤ ال٘ـلي أًلى٤  1ث 2ث اإلاِد٤ ال٘ـلي    الاػهس خٍص

1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
مَد٤ ضزَة 

 ا٤زياح

 ال٘ـى٤  ٗـل الؼخاء السبُّٗـل  اإلاِد٤ الظىىي 

 
اإلاِد٤ 

 ال٘ـلي
 أذاز هِظان ماٌع

اإلاِد٤ 

 ال٘ـلي
 الاػهس 1ٞ 2ٞ ػبان

 1,9 1,9 1,1 1,1 1,8 1,9 1,9 1,6 
مَد٤ ضزَة 

 ا٤زياح

 ال٘ـى٤  ٗـل الـُٙ ٗـل الخٍسٙ 

اإلاِد٤   اإلاِد٤  أًلى٤  1ث 2ث سان جمىش  آب  الاػهس خٍص
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ت والسؿد الصلصالي، بٔداد ت الِامت لألهىاء الجٍى س،  -اإلاـدز مً ُمل الباخث اُخمادا ُلى الح١ىمت الِساُٛت، اإلادًٍس مدوت زاهٜحن، ٛظم الاخـاء والخٜاٍز

 سجالث ٓحر ميؼىزة

 اإلادىز الشالث  جددًد أهمان اإلاىار الظُاحي بخوبُٝ جـيُٙ جحرحىج

ىت الساخت ٟما َى مىضح في اإلاسوى )جـيُٙ جحرحىج     مً الِىاؿس اإلاىازُت إلوؼاء لىخخحن مىازُخحن جمشل ألاولى ٍٛس
ً
 (. والشاهُت 1أطخسدم جحرحىج ُددا

اح، واَم َرٍ الِىاؿس  د الٍس ىت جبًر  جمشل ٍٛس

ي للحسازة الـٔسي، اإلاِد٤ الؼهسي للسهىبت الٌِمى، اإلاِد٤ الؼهسي ) اإلاِد٤ الؼهسي للحسازة الٌِمى، اإلاِد٤ الؼهسي للسهىبت الـٔسي، اإلاِد٤ الؼهس 

ؼىو، ٤  ِ ت ( ) ػحروان ُمس زةػُد، طتزكاوةي ز اح، ُدد طاُاث طوَى الؼمع الِ٘لُت، ُدد طاُاث طوَى الؼمع الىٌٍس ت الٍس  ( ومً 146-145لظُس

محز بح م بالخازج، ٍو ت الظائدة في اللُل والنهاز،زم ٗأن َرا الخـيُٙ ًِٜع ػِىز الىاض بهرٍ الِىاؿس َو ُبد ألامام هـاز (ن هبُِت الٌسوٖ الجٍى

سي  ت واللُلُت وال111ُ، ؾ2116،دٍز اح النهاٍز اح في زاخت ألاوظان، أو ماحظمى بٜسائً الساخت وجأزحر الٍس ىمُت،  ( للحـى٤ ُلى جأزحر دزحت الحسازة الِ٘الت والٍس

ٝ زالر مساخلومً زم جددًد أهمان اإلاىار ال٘ظُىلىجي وألاٛالُ خم ذل٣ ٗو  اجبِها جحرحىج وهي  م اإلاىازُت ال٘ظُىلىحُت، ٍو

ت واللُلُت ( ىت الساخت )النهاٍز   خظاب ٍٛس
ً
 ُلى ُىـسي الحسازة والسهىبت باطخسدام لىخت الحسازة الِ٘الت التي وكِها جحرحىج، خُث حظخسدم  أوال

ً
أُخمادا

ىت اإلاخىطى الُىمي للحسازة الٌِمى والسهىبت الـٔسي با ت، واإلاخىطى الُىمي للحسازة الـٔسي والسهىبت الٌِمى باليظبت لٍٜس ىت الساخت النهاٍز ليظبت لٍٜس

بت، ٟما َى مبحن في الجدو٤ )  ت واللُلُت هدـل ُلى الساخت الُىمُت اإلاٟس ىتي الساخت النهاٍز  ( السمىش 7 (، في خحن ًىضح الجدو٤ )6الساخت اللُلُت، وبجمّ ٍٛس

 الخاؿت بها.

خماد ُلى مِد٤ دزحاث الحسازة الٌِمى ومِد٤ السهىبت الـٔسي زال٤ النهاز وبالسحَى الى الجدو٤ ) -1 ت  وحظخسسج باأُل ىت الساخت النهاٍز  ( إلاىوٜت 8ٍٛس

 الدزاطت ًخضح آلاحي  

ذ ٌؼِس الظائذ ُٗه بِدم ال (2-)أحظم ػهس ٠اهىن الشاوي بالبرودة بأزرٍ السمص  -أ ساخت هدُجت للبرودة الؼدًدة، بِىما اُخبرث ألاػهس بأُخباٍز مىار ٓحر مٍس

ذ اإلاالئم للظُاح بأزرٍ السمص1-)٠اهىن ألاو٤، ػبان ( مً الاػهس ذاث اإلاىار اإلاِخد٤ البرودة بأزرٍ السمص )   (0)  ( ، في خحن جمحز ػهس آذاز باإلاىار اإلاٍس

ً ألاو٤، هِظان ( بالدٖء بأزرٍ السمص ) -ب ً الشاوي ( بالحس بأزرٍ  + (، في1أجـ٘ذ ألاػهس )حؼٍس سان، جمىش، آب، اًلى٤، حؼٍس خحن أمخاشث ألاػهس ) ماٌع، خٍص

 .)+2a (ص السم

 ُلى مِد٤ دزحاث الحسازة الـٔسي ومِد٤ السهىبت الٌِمى زال٤ اللُل -2
ً
ىت الساخت اللُلُت  وجٜاض اُخمادا   ( ما ًأحي 8الجدو٤ ) ، خُث بحنٍٛس

ذ بأزرٍ السمص أمخاشث ألاػهس ) ٠اهىن ألاو٤، ٠ -أ بِىما أمخاشث ألاػهس )هِظان، ماٌع،  (2-)اهىن الشاوي، ػبان، آذاز ( بالبرودة الؼدًدة ذاث اإلاىار الٔحر اإلاٍس

ً الشاوي ، ( بالدٖء بأزرٍ السمص ) سان، جمىش، آب، أًلى٤، حؼٍس   (. 1+خٍص

ً ألاو٤  بالساخت اإلاىازُت بأزرٍ السمص )  -ب   (.0اجـٙ ػهس حؼٍس

ىت الس  -3 ت واللُلُت اإلاىضحخحن في الجدو٤ )ٍٛس ىتي الساخت النهاٍز بت ٛام جحرحىج بدمج ٍٛس ىت الساخت اإلاٟس بت  للحـى٤ ُلى ٍٛس  ( وحاءث هخائجه في 8اخت اإلاٟس

 الجدو٤ ذاجه إلاىوٜت الدزاطت ومنها ًخضح 

، ُٗما جمحز  (K1)سهىبت اليظبُت بأزرٍ السمص أمخاش ػهس ) ٠اهىن الشاوي ( بالبرودة الؼدًدة هدُجت ألهس٘اق دزحاث الحسازة وأزج٘اَ ال -أ
ً
 ونهازا

ً
البازد لُال

 لألػهس ) ػبان، ٠اهىن ألاو٤ ( بأزرَما السمص 
ً
 والبرودة لُال

ً
 (C2)اخظاض ال٘سد باُخدا٤ البرودة نهازا

ً
، بِىما ًبدأ ػِىز ال٘سد بالساخت ل١ُىن الجى مِخدال

ِالُاجه الظُاخُت زال٤ ػهس آذاز  خدا٤ ذاث النهاز اللوُٙ واللُل البازد   (M3)بأزرٍ السمصًالئم اوؼوخت ٗو ذ، في خحن جمحز الجى باأُل  مٍس
ً
ذاث لُل بازد ونهازا

ً الاو٤ ( بأزرَما السمص   (W1,W2)زال٤ ألاػهس ) هِظان، حؼٍس

ً الشاوي ( لخأزر ال -ب سان، جمىش، آب، أًلى٤، حؼٍس مما ًبِث الؼِىز بالحس واللُٝ  ) H2 (سمص ًبدأ ػِىز الظُاح بالحس واللُٝ في ألاػهس )ماٌع، خٍص

اج الؼدًدًً.  وألاهُص

ٝ جـيُٙ جحرحىج  ( ًىضح1مسوى ) ـىت الساخت ٗو  ٍٛس

 

 

 

 

 

 

 

 ال٘ـلي ال٘ـلي 

1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
مَد٤ ضزَة 

 ا٤زياح

-6  - 40    

-5 (-40 )– (-20)  

-4  (-20 )– (-10)  
-3  (-10)–  +(1.7)  
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ــــــدو٤  ــــــت لخُـــــــسحىج  (6الجــــــ ــــــــــىت الساخـــــ  ٍٛس
Terjung,W, H,physiology climates of the conterminous united states: ABioclimatic classification Based  of   man annals of the 

Association of American Geographers, vol 56, 1966, p.17 

ـــــٙ جحرحىــــــــج7لجــــــــدو٤ )ا ت واللُــــــــــلُت خــــــظب جـيُـ   ( زمــــــىش الساخــــــــت النهــــــــاٍز

 

ا ًسخلٙ في الن  ُلى ز٘م دزحت خسازة الجظم، الا أن جأزحَر
ً
اح حِمل أطاطا  الٍس

ً
ت ( اذ أن اح )اللُلُت والنهاٍز ىت الٍس   خظاب ٍٛس

ً
هاز ُىه في اللُل، بظبب زاهُا

دي،  اح الخبًر  في الخٜلُل مً جأزحر الٍس
ً
 باجباَ الخوىاث آلاجُت جأزحر ؤلاػِاَ الؼمسخي نهازا

ً
اح نهازا ىت جأزحر الٍس  -لرل٣ ًخم خظاب ٍٛس

اح ٟما أػسها Sipple&Passelباطخسدام مِادلت  -1 د الٍس ىت جبًر اح، جٜاض ٍٛس ت الٍس  ُلى اإلاخىطى الُىمي للحسازة الٌِمى واإلاِد٤ الُىمي لظُس
ً
، واُخمادا

 أو بأطخسدام لىخت زاؿت أُدَا جحرحىج لهر
ً
 ا الٔسق.اليها طابٜا

ت.1هلسب هاجج الخوىٍ ) -2   ( بِدد طاُاث الؼمع الىٌٍس

اح.2ُٟلى/ ٠الىزي م 211ًلسب ُدد طاُاث الظوَى الِ٘لُت في ) -3 ا جحرحىج لخأزحر ألاػِاَ في جٜلُل جأزحر الٍس  /طاُت ( وهي الُٜمت الىطُوت التي ٛدَز

  (.2 ( مً ُٛمت الخوىة )3جوسح ُٛمت الخوىة ) -4

ت ) هِؼان طىزَع مىطِع، مـدز طابٝ، ؾ4في الخوىة )ًٜظم الىاجج  -5 ت 98 ( ُلى ُدد طاُاث طوَى الؼمع الىٌٍس  ( ، إلًجاد مِد٤ جأزحر طُس

اح ُلى أخظاض الجظم البؼسي مً الجد اح ُلى ز٘م دزحت خسازة الجظم في الظاُت، وحظخسدم هدُجت َرٍ الخوىة في جددًد جأزحر َبىب الٍس  ( 9و٤ ) الٍس

ت واللُلُت بتزمىش  زمىش الساخت النهاٍز ت واللُلُت الساخت اإلاٟس بت زمىش الساخت النهاٍز  زمىش الساخت اإلاٟس

+2b/+3 EH1 0/0 M1 

+2a/+2 EH2 1-/0 M2 

+1/+3 EH3 2-/0 M3 

0/+3 EH4 3-/0 M4 

-1/+3 EH5 ...etc ...etc 

...etc ...etc      1-/1- C1 

+2b/+2b S1 2-/-1 C2 

+2a/+2b S2 3-/-1 C3 

+1/+2b S3 ...etc ...etc 

0/+2b S4 -2/2- K1 

-1/+2b S5 3-/2- K2 

...etc ...etc 4-/2- K3 

+2a/+2a H1 ...etc ...etc 

+1/+2a H2 -3/3- CD1 

+0/+2a H3 -4/3- CD2 

-1/+2a H4 5-/3- CD3 

-2/+2a H5 ...etc ...etc 

...etc ...etc -4/-4 VC1 

+1/+1 W1 -5/-4 VC2 

0/+1 W2 ...etc ...etc 

-1/+1 W3 -5/-5 EC1 

-2/+1 W4 ...etc ...etc 

 الحسازة باإلائىٍتدزحت 
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 ُليها )مهدي خمد الري خدد ُٗه ج
ً
 دالا

ً
اح ُلى ز٘م دزحت خسازة الجظم الى أزىتي ُؼسة ٗئت، وحِل ل٢ل ٗئه زمصا  لٜدزة الٍس

ً
حرحىج ئخظاض الىاض جبِا

  (.119ٗسخان، مـدز طابٝ،ؾ

ىت جحرحىج إلادًىت زاهٜحن 8الجدو٤ )    ( زمىش جوبُٝ ٍٛس

  (3 (، )1اإلاـدز مً ُمل الباخث اُخمادا ُلى الجدولحن )

 

اح ُلى أخظاض الجظم بال١ُلى ٠الىزي م (  9الجدو٤ )  /طاُت والسمىش الدالت ُليها2جأزحر َبىب الٍس

بت اللُل النهاز ألاػهس  اإلاٟس

 K1 2- 2- ٠اهىن الشاوي

 C2 2- 1- ػبان

 M3 2- 0 آذاز

 W1 1+ 1+ هِظان

 2a +1 H2+ ماٌع

سان  2a +1 H2+ خٍص

 2a +1 H2+ جمىش 

 2a +1 H2+ آب

 2a +1 H2+ اًلى٤ 

ً ألاو٤   W2 0 1+ حؼٍس

ً الشاوي  2a +1 H2+ حؼٍس

 C2 2- 1- ٠اهىن ألاو٤ 
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Terjung,W, H,physiology climates of the conterminous united states: , op.cit, p.178 

 

ت33-31)*ُىدما ج١ىن دزحت خسازة اإلادساز الجاٖ بحن    ( دزحت مئٍى

ت.35.5-33** ُىدما ج١ىن دزحت خسازة اإلادساز الجاٖ أٟثر مً )   ( دزحت مئٍى

ت.35.5*** ُىدما ج١ىن دزحت خسازة اإلادساز الجاٖ أٟثر مً )   ( دزحت مئٍى

 

اح لجظم ألاوظان ئما با د الٍس ، ١ُٗ٘ي خظاب أزس جبًر
ً
 جأزحر ألاػِاَ الؼمسخي ١ًىن مِدوما

ً
 ُلى أما في اللُل ٗأن

ً
طخسدام مِادلت طِبل وباش٤ واُخمادا

بت (. اح الُىمُت )اإلاٟس ىتي الٍس جمّ ٍٛس اح، أو باطخسدام اللىخت الخاؿت برل٣ ٍو ت الٍس  اإلاخىطى الُىمي للحسازة الـٔسي ومِد٤ طُس

بت هدـل ُ اح الُىمُت اإلاٟس د الٍس ىت جبًر ٍس بت ٛو ىت الساخت الُىمُت اإلاٟس ٝ الجمّ بحن ٍٛس ً هٍس   ُو
ً
  (،11)الجدو٤  لى همى اإلاىار ال٘ظُىلىجي ل٢ل ػهس زالشا

بت في ػهسي جمىش و٠اهىن الشاوي )هِؼان طىزًٍ مىطِع، ت اإلاٟس ىتي الساخت النهاٍز  ( 98مـدز طابٝ، ؾ ولخددًد ألاٛالُم اإلاىازُت ال٘ظُىلىحُت ًجمّ بحن ٍٛس

 .أي أخس الؼهىز وأبسدَا

 والسمص ال11الجدو٤ )
ً
 ونهازا

ً
ذ لُال ىت الٍس  ري ًٜابلها ( ٍٛس

ت السمص ت السمص اإلاجمُى  اإلاجمُى

c/-a c1 -b/-c -b2 

c/-b c2 -b/-d -b3 

c/-c c3 -b/-c -b4 

اح بال١ُلى ٠الىزي م السمص  ػِىز مٌِم الىاض /طاُت2جأزحر الٍس

-h 1400   فأقل 
 ثجمد الظىائل املعسضة للجى في دقيقة واخدة

-g -1200-1400 
اح بالغ البرودة  ثأجير الٍس

-f -1000-1200 
 ثأجير 

ً
اح بازد حدا  الٍس

-e -800-1000 
اح بازد  ثأجير الٍس

-d -600-800 
اح ًميل للبرودة الشدًدة  ثأجير الٍس

-c -300-600 
اح ًميل للبرودة املعحدلة  ثأجير الٍس

-b -200-300 
اح لطيف  ثأجير الٍس

-a -50 -200 
اح دافىء  ثأجير الٍس

N +80-50 
اح محعادل  ثأجير الٍس

A +160- +80* 
 الجلد بالدفء إخظاض

B +160- +80** 
ذ مع إضافة الحسازة الى الجظم  غير مٍس

C +160 ***فأكثر 
 مع إضافة خسازة كبيرة الى الجظم

ً
ذ حدا  غير مٍس
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b/-a b1 -c/-c -c1 

b/-b b2 -c/-d -c2 

b/-c b3 -c/-e -c3 

b/-d b4 -c/-f -c4 

a/-a a1 -d/-d -d1 

a/-b a2 -d/-e -d2 

a/-c a3 -d/-f -d3 

a/-d a4 -d/-g -d4 

n/-a n1 -e/-e -e1 

n/-b n2 -e/-f -e2 

n/-c n3 -e/-g -e3 

n/-d n4 -e/-h -e4 

-a/-a -a1 -f/-f -f1 

-a/-b -a2 -f/-g -f2 

-a/-c -a3 -f/-h -f3 

-a/-d -a4 -g/-g -g1 

-a/-e -a5 -h/-h -h1 

-b/-b -b1 - - 

Terjung. W. H, Chysiologilc Climate of the Conteminous, United States: Bioclimate Classification Based on man, Annuals, Assoclation 
of Am. Geographer. Vol. 56, 1966, p. 178 

 

ت  -1 اح النهاٍز ىت جأزحر الٍس اح زال٤  -ٍٛس ت الٍس  ُلى ؤلاػِاَ الؼمسخي الىٌسي، والاػِاَ الؼمسخي الِ٘لي، ومِد٤ دزحت الحسازة الٌِمى وطُس
ً
وجٜاض اُخمادا

ىت ُلى مىوٜال ىد جوبُٝ َرٍ الٍٜس اح  تنهاز، ُو د الٍس ىت جبًر خماد ُلى الخوىاث الظخت لٍٜس لى الجدو٤ اُالٍالتي ذٟسهاَا  )طِبل وباش٤  (الدزاطت باأُل ، ُو

ىت في 9) اح في ئخظاض الجظم والسمىش الدالت ُلى ذل٣، وحاءث الىخائج ُىد جوبُٝ َرٍ الٍٜس  ( إلاىوٜت الدزاطت، أذ 11الجدو٤ ) ( الري ًىضح جأزحر َبىب الٍس

اح الري أزر السمص ) اح بأزرٍ السمص بؼهسي )٠اهىن الشاوي وآذاز (، ( جمشل a-هالخٍ أن الخأزحر اللُِٙ للٍس  ( زال٤ ػهس ػبان،  (b–وجمشل الخأزحر اللوُٙ للٍس

اح في ألاػهس) ٠اهىن ألاو٤، هِظان وماٌع ( بأزرٍ السمص اج  (n)بِىما ًهس الخأزحر اإلاداًد للٍس  باللُٝ واخظاض باالهُص
ً
اح ًسلٝ ػِىزا ، في خحن اؿبذ جأزحر الٍس

ً الشاوي (Cالحسازي بأزرٍ السمص ) ً ألاو٤، حؼٍس سان، جمىش، آب، أًلى٤، حؼٍس  . ( زال٤ الاػهس ) خٍص

 

بت إلادًىت زاهٜحن11الجدو٤ ) ت واللُلُت واإلاٟس اح النهاٍز ىت جأزحر الٍس   ( ُٛم ٍٛس

 

ىت جأزحر ا الاػهس تٍٛس اح النهاٍز اح اللُلُت لٍس ىت جأزحر الٍس بت ٍٛس اح اإلاٟس ىت جأزحر الٍس  ٍٛس

 ٠اهىن الشاوي
128.8 

-a 

525.4  

-c 
-a3 

 ػبان
203.1 

-b 

489.2 

-c 
-b2 

 آذاز
151.9 

-a 

422.1 

-c 
-a3 

 هِظان
45.7 

n 

324.8 

-c 
N3 
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 ماٌع
-69 

n 

201.8 

-b 
N2 

سان  خٍص
-226.6 

c 

125.6 

-a 
C1 

 جمىش 
-354.8 

c 

83.8 

-a 
C1 

 آب
-407.5 

c 

91.4 

-a 
C1 

 اًلى٤ 
-414.1 

c 

171.1 

-a 
C1 

ً ألاو٤   حؼٍس
-284.2 

c 

264.6 

-b 
C2 

ً الشاوي  حؼٍس
-157.2 

-b 

385.4 

-c 
-b4 

 ٠اهىن ألاو٤ 
32.9 

n 

464.5 

-c 
N3 

  (.4 (، )3 (، )2 (، )1اإلاـدز  مً ُمل الباخشت أُخمادا ُلى بُاهاث الجداو٤ )

 

ىت جأزحر  -2 اح اللُلُت ٍٛس اح، بٔم الىٌس ًُ  -الٍس ت الٍس  لخوبُٝ مِادلت طِبل وباش٤ باطخسدام دزحاث الحسازة الـٔسي، واإلاِد٤ الُىمي لظُس
ً
ٜا وجٜاض ٗو

، ئذ ًصداد جأزحر 
ً
اح َى الِامل الىخُد في ز٘م دزحت خسازة الجظم لُال دي زال٤ الٍسأزس الاػِاَ الؼمسخي الري ًىِدم أزىاء اللُل، ُٗبٜى جأزحر الٍس اح الخبًر

اح الباُث ألخظاض البرودة الخُ٘٘ت بأزرٍ الس 11اللُل مٜازهت بالنهاز ٟما َى مىضح في الجدو٤ ) ً  ( لالػهس )-Cمص ) ( ومً زالله ًم١ً مالخٌت جأزحر الٍس حؼٍس

اح ُلى أشالت هبٜاث الهىاء الدافىء اإلاالمع للجظم  ػبان، ٠اهىن ألاو٤، ٠اهىن الشاوي،الشاوي، ت الٍس اث مً الظىت حِمل خٟس أذاز، هِظان ( ألن في َرٍ ألاٛو

د مً أخظاض الظائذ بالبرودة. د ال٘اٚز الحسازي مً الجظم ٗحًز  وأطدبدالِه بهىاء أٟثر بسودة، مما ًٍص

اح اإلاىِؽ واللوُٙ بأزرٍ السمص ) خضح أزس الٍس اح بأزرٍ السمص ) ( زال٤ ػهس b–ٍو ً ألاو٤ (، في خحن ًبدأ الخأزحر اللُِٙ للٍس  ( زال٤ ألاػهس ) a–)ماٌع، حؼٍس

سان، جمىش، آب، اًلى٤ (.  خٍص

ت (  -3 بت )الؼهٍس اح اإلاٟس ىت جأزحر الٍس ت واللُلُت، ٟما َى مىضح في الجدو٤ ) -ٍٛس اح النهاٍز ىتي جأزحر الٍس بت، بحن ٍٛس اح اإلاٟس ىت جأزحر الٍس ومىه ًم١ً   (11ججمّ ٍٛس

اح مِخدلت ولوُ٘ت بأزرٍ السمىش ) اح اللُِٙ في خسازة الجظم الدا٤ ُلى ٍز ألاػهس )٠اهىن الشاوي،آذاز ( ُٗما ًم١ً  لُخىشَ ُلى (، a3-مالخٌت جأزحر الٍس

( ً اح بأزرٍ السمٍص ً الشاوي ( بِىما ًهس الخأ ي  ( زال٤ ػهس b2,-b4-مالخٌت الخأزحر اإلاىِؽ واللوُٙ للٍس اح بأزرٍ السمص ))ػبان، حؼٍس  ( n2,n3زحر اإلاداًد للٍس

اح الباُث للؼِىز بالحسازة واللُٝ  ،ماٌع،زال٤ ألاػهس )هِظان ً ألاو٤ ( ًٌهس أزس الٍس سان، جمىش، آب، أًلى٤، حؼٍس ٠اهىن ألاو٤، (، وبدلى٤ الاػهس ) خٍص

اج بدزحاث مخ٘اوجت لُأزر السمىش   C2, C1) والاهُص
ً
اح جمحز بأزخالٗه زال٤ أػهس الظىت لُخ٘اوث   ( اإلاإزسة في زاخت الظُاح، ووٜٗا لهرا الخـيُٙ ٗان جأزحر الٍس

اج (.  بحن جأزحر)مِخد٤، لوُٙ، مداًد زم الدظبب باألهُص

  أهمان اإلاىار ال٘ظُىلىجي الؼهسي في 
ً
 الدزاطت مىوٜتزالشا

ىت الساخت اإلا بت، ٟما َى مبحن في الجدو٤ )ًخم الحـى٤ ُلى همى اإلاىار ال٘ظُىلىجي ل٢ل ػهس، ًُ هٍسٝ الجمّ بحن ٍٛس اح اإلاٟس ىت جأزحر الٍس ٍس بت ٛو  ( 12ٟس

 إلاىوٜت الدزاطت والتي جخ٘اوث بحن أهمان مىازُت ُدًدة ًم١ً جىكُدها بالىٜان آلاجُت 

اح ًمُل للبرودةa3 /k1-٠اهىن الشاوي ) -1  ما وجأزحر الٍس
ً
ا اح، واللُل بازد هُى  ما وجأزحر دافئ للٍس

ً
ا  اإلاِخدلت جازة والبرودة جازة أزسي.  ( ذو نهاز بازد هُى

اح ًمُل الى البرودة.b2 /K2-ػبان ) -2   ( نهاٍز ذو بسودة مِخدلت واللُل بازد، وجأزحر الٍس

اح ًمُل للبرودة اإلاِخدلت.   (a3/M3- ) آذاز -3  ما وجأزحر الٍس
ً
ا اح جأزحر دافئ، واللُل بازد هُى ذ و للٍس  النهاز مٍس

اح ًمُل للبرودة اإلاِخدلت.  (n3 /M3هِظان و٠اهىن ألاو٤ ) -4  ما وجأزحر الٍس
ً
ا اح جأزحر مخِاد٤، واللُل بازد هُى ذ و للٍس  الري النهاز ُٗه مٍس

د زال٤ اللُل   (n2/W4)ماٌع  -5 اح خُادًت زال٤ النهاز وزُ٘ٙ الخبًر  خُث ١ًىن النهاز دافىء واللُل واضح البرودة، والٍس

سان ) -6 ادةH3/C2خٍص اح.  ( النهاز خاز مّ ٍش ذ وجأزحر لوُٙ للٍس اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل مٍس  م٘سهت باألخظاض بالحسازة بِ٘ل الٍس

اح.H2/C1جمىش ، آب ) -7 اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل دافىء وجأزحر دافىء للٍس ادة م٘سهت باألخظاض بالحسازة بِ٘ل الٍس   ( النهاز خاز مّ ٍش

اح. ( النهاز  خاز مّ ألاخظاض H2/C1أًلى٤ ) -8 ذ وجأزحر دافىء للٍس اح، والؼِىز باللُٝ، اللُل مٍس  بالحسازة بِ٘ل الٍس
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ً ألاو٤ ) -9 اح.H2/C2 حؼٍس اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل دافىء وجأزحر دافىء للٍس ادة م٘سهت باألخظاض بالحسازة بِ٘ل الٍس   ( النهاز خاز مّ ٍش

ً الشاوي ) -11 ادة م٘سهت باH2/-b4حؼٍس اح. ( النهاز خاز مّ ٍش ذ وجأزحر لوُٙ للٍس اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل مٍس  ألخظاض بالحسازة بِ٘ل الٍس

 

 
ً
  جـيُٙ مىوٜت الدزاطت ٗظُىلىحُا

ً
 طادطا

بت في ػهسي جمىش  ت اإلاٟس ىتي الساخت النهاٍز ، ًخم الجمّ بحن ٍٛس
ً
الحسازة ) أخس الؼهىز  ( التي سجلذ ٗيها مِدالث دزحاث  لخـيُٙ مىوٜت الدزاطت ٗظُىلىحُا

اتها بأزرٍ السمص اتها بأزرٍ السمص )H2) أُلى مظخٍى إلاىوٜت  ( باليظبت K1 (، و٠اهىن الشاوي )ابسد الؼهىز ( التي سجلذ ٗيها مِدالث دزحاث الحسازة ادوى مظخٍى

 ألاٛلُم اإلاىاخي
ً
  (، الري ًخمحز بالـُٙ الحاز والؼخاء البازدK1/H2) الدزاطت م١ىها

 

 ال٘ظُىلىجي الؼهسي إلادًىت زاهٜحن  ( أهمان اإلاىار12الجدو٤ )

 أهمان اإلاىار ألاػهس ث

 a3/ K1- كاهىن الثاوي 1

 b2/ K1- شباط ,

 a3/ M3- آذاز 5

 N3/ M3 هيظان 4

 N2/ W4 ماٌع 0

سان 0  C1/ H3 خٍص

 C1/ H2 ثمىش  0

 C1/ H2 آب 4

 C1 / H1 اًلىل  9

ً ألاول  05  C2/ H2 جشٍس

ً الثاوي 00  b4 / H2- جشٍس

 N3/ M3 كاهىن ألاول  ,0

  (.11 ( ، )8اإلاـدز  مً ُمل الباخشت أُخمادا ُلى الجدولحن )
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  طخيخاحاث الا 

ب٤ْث ا٤مَد٤اث ا٤ضنوية ٤٤٤أغَاَ ا٤غمضي  -1

 ( ضاَة  48 11 12 ( ضاَة، ٖي حين ب٤ْث )31 25 7ا٤َٖ٤ي)

 ٤٤أغَاَ ا٤نيزي

ت  -2 اج هىا٤ الظىت والجخِسق الجـل مِدالث طُس اح الى خد ألاهُص الٍس

 اإلاىوٜت الى الِىاؿٙ الترابُت ألا بيظبت كئُلت

يها )الٌِمى والـٔسي ( بؼ٢ل ُام مالئمت  -3 حِخبر السهىبت اليظبُت بىُى

 أذ جٜدز ب )
ً
 % ( ُلى مداز الظىت.49طُاخُا

تهول مٌِم ألامواز في مىوٜت الدزاطت زال٤ ٗـل الؼخاء، أذ سجل  -4

ملم (، في 117,6َرا ال٘ـل اُلى مِد٤ ل١مُت ألامواز اإلادظاٛوت لخبلٕ )

 ملم (1,1خحن سجل ٗـل الـُٙ أدوى اإلاِدالث لُبلٕ )

ت  مً زال٤ جوبُٝ جـيُٙ جحرحىج جبحن في -5 ىت الساخت النهاٍز ػهس أن ٍٛس

ذ  (2-)٠اهىن الشاوي أحظم بالبرودة بأزرٍ السمص  بأُخباٍز مىار ٓحر مٍس

ٌؼِس الظائذ ُٗه بِدم الساخت هدُجت للبرودة الؼدًدة، بِىما اُخبرث 

ألاػهس )٠اهىن ألاو٤، ػبان ( مً الاػهس ذاث اإلاىار اإلاِخد٤ البرودة 

ذ اإلاالئم للظُاح 1-بأزرٍ السمص )  ( ، في خحن جمحز  ػهس آذاز باإلاىار اإلاٍس

  (0) بأزرٍ السمص

ً ألاو٤، هِظان ( بالدٖء بأزرٍ السمص )أجـ٘ذ ألاػهس  -ب + (، في 1)حؼٍس

ً الشاوي (  سان، جمىش، آب، اًلى٤، حؼٍس خحن أمخاشث ألاػهس ) ماٌع، خٍص

 .)+2a (ص بالحس بأزرٍ السم

ىت الساخت اللُلُت أجـ٘ذ ألاػهس ) ٠اهىن ألاو٤، ٠اهىن الشاوي،  -6 في ٍٛس

ذ بأزرٍ السمص ػبان، آذاز ( بالبرودة الؼدًدة ذاث اإلاىار الٔحر ا  (2-)إلاٍس

 ً سان، جمىش، آب، أًلى٤، حؼٍس بِىما أمخاشث ألاػهس )هِظان، ماٌع، خٍص

  (. 1+الشاوي ، ( بالدٖء بأزرٍ السمص )

ً ألاو٤  بالساخت اإلاىازُت بأزرٍ السمص )  -ب   (.0اجـٙ ػهس حؼٍس

بت أن ػهس ) ٠اهىن الشاوي ( أمخاش بالبرودة  -7 ىت الساخت اإلاٟس أوضحذ ٍٛس

الؼدًدة هدُجت ألهس٘اق دزحاث الحسازة وأزج٘اَ السهىبت اليظبُت 

، ُٗما جمحز اخظاض ال٘سد باُخدا٤  (K1)بأزرٍ السمص 
ً
 ونهازا

ً
البازد لُال

 لألػهس ) ػبان، ٠اهىن ألاو٤ ( ب
ً
 والبرودة لُال

ً
أزرَما السمص البرودة نهازا

(C2) ًالئم اوؼوخت 
ً
، بِىما ًبدأ ػِىز ال٘سد بالساخت ل١ُىن الجى مِخدال

ِالُاجه الظُاخُت زال٤ ػهس آذاز بأزرٍ السمص ذاث لُل بازد   (M3)ٗو

خدا٤ ذاث النهاز اللوُٙ واللُل البازد  ذ، في خحن جمحز الجى باأُل  مٍس
ً
ونهازا

ً الاو٤ ( بأزرَ  (W1,W2)ما السمص زال٤ ألاػهس ) هِظان، حؼٍس

سان، جمىش،  -ب ًبدأ ػِىز الظُاح بالحس واللُٝ في ألاػهس )ماٌع، خٍص

ً الشاوي ( لخأزر السمص  مما ًبِث الؼِىز بالحس  ) H2 (آب، أًلى٤، حؼٍس

اج الؼدًدًً.  واللُٝ وألاهُص

اح الري أزر جبحن في  -8 ت أن الخأزحر اللُِٙ للٍس اح النهاٍز ىت جأزحر الٍس ٍٛس

وجمشل الخأزحر اللوُٙ  بؼهسي )٠اهىن الشاوي وآذاز (، ( جمشل a-السمص )

اح بأزرٍ السمص  ( زال٤ ػهس ػبان، بِىما ًهس الخأزحر اإلاداًد  (b–للٍس

اح في ألاػهس) ٠اهىن ألاو٤، هِظان وماٌع ( بأزرٍ السمص ، في خحن  (n)للٍس

اج الحسازي   باللُٝ واخظاض باالهُص
ً
اح ًسلٝ ػِىزا اؿبذ جأزحر الٍس

سان، جمىش، آب، أًلى٤، حؼٍسً ألاو٤، Cالسمص ) بأزرٍ  ( زال٤ الاػهس ) خٍص

ً الشاوي (  .حؼٍس

اح الباُث ألخظاض  -9 اح اللُلُت أن جأزحر الٍس ىت جأزحر الٍس أوضحذ ٍٛس

ً الشاوي، ( لألػهس )-Cمص )البرودة الخُ٘٘ت بأزرٍ الس  ٠اهىن ألاو٤، حؼٍس

اح  ػبان، ٠اهىن الشاوي، ألازس اإلاىِؽ واللوُٙ أذاز، هِظان ( و٠ان للٍس

ً ألاو٤ (، في خحن ٠ان الخأزحر b–بأزرٍ السمص )  ( زال٤ ػهس )ماٌع، حؼٍس

اح بأزرٍ السمص ) سان، جمىش، آب، a–اللُِٙ للٍس  ( زال٤ ألاػهس ) خٍص

 اًلى٤ (.

اح اللُِٙ في  -11 ت ( ٠ان جأزحر الٍس بت )الؼهٍس اح اإلاٟس ىت جأزحر الٍس في ٍٛس

اح   (، a3-مِخدلت ولوُ٘ت بأزرٍ السمىش )خسازة الجظم الدا٤ ُلى ٍز

 
ً
ألاػهس )٠اهىن الشاوي،آذاز ( ُٗما لىخٍ الخأزحر اإلاىِؽ  زال٤واضحا

( ً اح بأزرٍ السمٍص ً  ي  ( زال٤ ػهس b2,-b4-واللوُٙ للٍس )ػبان، حؼٍس

اح بأزرٍ السمص )  ( زال٤ ألاػهس n2,n3الشاوي ( بِىما ًهس الخأزحر اإلاداًد للٍس

سان، جمىش، آب، ٠اهىن ألاو  ،ماٌع،)هِظان ٤، (، وبدلى٤ الاػهس ) خٍص

اح الباُث للؼِىز بالحسازة واللُٝ  ً ألاو٤ ( ًٌهس أزس الٍس أًلى٤، حؼٍس

اج بدزحاث مخ٘اوجت لُأزر السمىش   ( اإلاإزسة في زاخت C2, C1) والاهُص

اح جمحز بأزخالٖ جأزحٍر زال٤   لهرا الخـيُٙ ٗان جأزحر الٍس
ً
الظُاح، ووٜٗا

بحن الخأزحر)اللُِٙ، اإلاِخد٤، اللوُٙ، اإلاداًد زم  أػهس الظىت لُخ٘اوث

اج (.  الدظبب باألهُص

جىؿل البدث الى وحىد ُدد مً أهمان اإلاىار ال٘ظُىلىجي في   -11

 مىوٜت الدزاطت والتي جمشلذ باآلحي 

اح، واللُل a3 /k1-٠اهىن الشاوي ) -أ  ما وجأزحر دافئ للٍس
ً
ا  ( ذو نهاز بازد هُى

 ما وجأزحر 
ً
ا اح ًمُل للبرودة اإلاِخدلت جازة والبرودة جازة أزسي. بازد هُى  الٍس

اح b3 /K2-ػبان ) -ب  ( نهاٍز ذو بسودة مِخدلت واللُل بازد، وجأزحر الٍس

 ًمُل الى البرودة.

 ما   (a3/M3- ) آذاز -ج
ً
ا اح جأزحر دافئ، واللُل بازد هُى ذ و للٍس النهاز مٍس

اح ًمُل للبرودة اإلاِخدلت.   وجأزحر الٍس

اح جأزحر   (n3 /M3ان و٠اهىن ألاو٤ )هِظ -د ذ و للٍس الري النهاز ُٗه مٍس

اح ًمُل للبرودة اإلاِخدلت.  ما وجأزحر الٍس
ً
ا  مخِاد٤، واللُل بازد هُى

خُث ١ًىن النهاز دافىء واللُل واضح البرودة،    (n3/W4)ماٌع  -ذ

د زال٤ اللُل اح خُادًت زال٤ النهاز وزُ٘ٙ الخبًر  والٍس

سان ) -ز ادة م٘سهت باألخظاض بالحسازة بِ٘ل   (H3/C2خٍص النهاز خاز مّ ٍش

اح. ذ وجأزحر لوُٙ للٍس اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل مٍس  الٍس

ادة م٘سهت باألخظاض بالحسازة H2/C1جمىش ، آب ) -ش  ( النهاز خاز مّ ٍش

اح. اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل دافىء وجأزحر دافىء للٍس  بِ٘ل الٍس

اح،  ( H1/C1أًلى٤ ) -ض النهاز  خاز مّ ألاخظاض بالحسازة بِ٘ل الٍس

اح. ذ وجأزحر دافىء للٍس  والؼِىز باللُٝ، اللُل مٍس

ً ألاو٤ ) -غ ادة م٘سهت باألخظاض H2/C1 حؼٍس  ( النهاز خاز مّ ٍش

اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل دافىء وجأزحر دافىء  بالحسازة بِ٘ل الٍس

اح.  للٍس

ً الشاوي ) -ؾ ادة م٘سهت باألخظاض  ( النهاز H2/C2حؼٍس خاز مّ ٍش

ذ وجأزحر لوُٙ  اح وػِىز ٟبحر باللُٝ، اللُل مٍس بالحسازة بِ٘ل الٍس

اح.  للٍس

 

، مً زال٤ الجمّ بحن  -12
ً
جم جـيُٙ مىوٜت الدزاطت ٗظُىلىحُا

بت في ػهسي جمىش  ت اإلاٟس ىتي الساخت النهاٍز )أخس الؼهىز ( و٠اهىن الشاوي  ٍٛس
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 ألاٛلُم)ابسد الؼهىز ( 
ً
 (، الري ًخمحز بالـُٙ K1/H2) اإلاىاخي م١ىها

 الحاز والؼخاء البازد

 الخىؿُاث

يهُت  التي جّٜ دازل اإلادًىت بما 1 . أُواء أَمُت أٟبر باإلاىاهٝ التٗر

اث  ًدىاطب مّ ألاخىا٤ اإلاىازُت، وزاؿت ألاَخمام بالحدائٝ واإلاخجَز

لحسازة والاٟشاز بصزاُت ألاشجاز والىباجاث مما ًإدي الى أهس٘اق دزحاث ا

 في اإلاىاهٝ اإلا٘خىخت مً اإلادًىت.

يهت و طُاخُت مٔلٜت في مىوٜت الدزاطت ل٢ى ٌظخُ٘د  -2 أوؼاء أماًٟ جٗس

منها ط٢ان اإلادًىت وزاؿت في ال٘ـى٤ الحازة  بظبب ازج٘اَ دزحاث 

الحسازة و ال٘ـى٤ البازدة بظبب أهس٘اق دزحاث الحسازة و الامواز والتي 

يهُت  ٟما ًهسث في حِخبر مً الِىاؿس الٔحر مد ببت في الاوؼوت التٗر

 أطخيخاحاث الدزاطت.

.ُلى ط٢ان اإلادًىت ججىب اليؼاهاث الظُاخُت في اػهس جمىش وآب 3

بظبب ازج٘اَ دزحاث الحسازة بؼ٢ل ٟبحر مما ًإدي الى ػِىز ٟبحر 

دم الٜدزة ُلى الخى٘ع او الخِسق للسبت  اج ُو باللُٝ وألاهُص

 الؼمع.

 ٛائمت اإلاـادز

الحدًثي. ُباض ٓالي ، أطع حٔساُٗت الظُاخت، حامِت ُمس اإلاسخاز،  -1

 .2114داز ال١خب الىهىُت لليؼس والوباُت، لُبُا، 

ل، ومىٗٝ ُدهان الحمحري، الجٔساُٗت الظُاخُت  -2 الحىامدة، هبُل ُش

ت حدًدة  في الٜسن الحادي والِؼسون، مىهج وأطالُب وجدلُل زؤٍت ١ٍٗس

ُبت مىهجُت خدًشت،  داز الحامد لليؼس والخىشَّ، ُمان، ألازدن، وجٟس

2116. 

خظحن، ؿباح طُِد، الخىمُت الظُاخُت في اإلاىوٜت الجبلُت بأٛلُم  -3

ٟىزدطخان الِساٚ، زطالت ماحظخحر، ٠لُت آلاداب، حامِت اإلاىـىزة، 

2114. 

خمد، طِد أبساَُم، أزس اإلاىار ُلى ؿىاُت الظُاخت في الِساٚ، مجلت  -4

 .2111، هِىىي، 2، الِدد 11التربُت ألاطاطُت، اإلاجلد أبدار ٠لُت 

سي، ُبد ألامام هـاز، جُٜم اإلاىار الظُاحي في ألازدن بأطخسدام  -5 دٍز

، 31جـيُٙ جحرحىج الحُىي، مجلت أبدار البـسة )ألاوظاهُاث (، اإلاجلد 

 .2116ج،  -2الِدد

داوى هتػذ و زةػُد -6  ُ هىشاز ، ػحروان ُمس، بىتما حىهساُٗت٠اوى زتزز

ي طلُماوى،  وهتٟساوة، شاه١ى 
 
زا ، بال زي دٟخى  ماهُدا، جح   ُ صهاي طل لت زازٍ 

جى شاوظخت مسوًاًتجُت٠ان،   ُ ل  .2111ٟى 

سي، ًىطٙ مدمد، مىار لُبُا، دزاطت جوبُُٜت ألهمان اإلاىار  -7 ٟش

 .2115ال٘ظُىلىجي، أهسوخت دٟخىزا، حامِت مىخىزي، ٛظىوُىت، 

ت طُِد، أً٘ان خظحن ، الخ -8 لىر البـسي وجأزحراجه في البِئت الحلٍس

 (، زطالت ماحظخحر، ٠لُت الِلىم 
ً
اإلاِاؿسة ) مدًىت زاهٜحن أهمىذحا

 .2115ألاوظاهُت، حامِت ٟسمُان، 

ؿالح، زُمان مٌ٘س، جأزحر اإلاىار في زاخت الاوظان لليؼان الظُاحي  -9

س، زطالت ماحظخحر، ٠لُت الِلىم ألاوظ  ً اهُت بحن ٛلاءي ٟالز وػازباذ
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تواي هتػدُازي و ِٗظإلإجى لتػازي زاهٜحن  ىاشي ئاَو  ُ ١سدوى ػ دًاٍز

ُى٢ازي جحرحىج
 
ى زإل  بت زح 

تواًت  ُىتوة و ػ١ُسدهتوةي ِزةهتشة ئاَو
 
١إل  ُ رًىتوةٟت ل ئاماهجى جىٍ 

وتزة٠اهت لتطتز ختواهتوةي مسؤي بت متبتطتى دةطذ هِؼاه١سدن و  ٠اٍز

توا ١سدوى حإزة٠اوى ئاَو ي هتػدُازي و ِٗظإلإجى لت ػازي زاهٜحن دًاٍز

٢اوى   ُ ِى٢ازي جحرحىج، بتمتبظتى هتٌؼتن و ز  ُ ١سدوى زإل  ُ بتح  ُ وتي ح لت ِزٍ 

رًىتوةٟتمان دابتػ١سدووة بتطتز سخى  جتوةزي طتزة٠ى  ئاماهجت٠اوى جىٍ 

١إلُىتو   ُ ٟت لت ًتٟتمدا باض لت هاطاهدوى هاوكتي ل

تواًت٠ان و كتم١تطتزةُٟت٠ان و جتوةزي دووةم بإ زت تجت ئاَو
 
طل

ؽ جتززاه١ساوة بإ  ُىتوة و ٟإجا جتوةَز
 
١إل  ُ ػ١ُسدهتوةي لت هاوكتي ل

ىاوى   ُ تواًت هتػدُازي و ِٗظإلإحُت٠ان بتبت٠اَز ىاشة ئاَو  ُ ١سدوى ػ دًاٍز

ىةي   ُ رًىتوةٟت كتهدًً هتزؼت و زؼخت و ػ ُى٢ازي جحرحىج، جىٍ 
 
زإل

ؼيُ  ِ ً لتزإهسجىة و لت ٟإجاًدا دةزئتهجام و ز از زساوةجت ِزوو. هسهوتًر

ُت  تواًت هتػدُاٍز ىاشة ئاَو  ُ ٣ لت ػ  ٍ دةزئتهجامت٠ان بىووى كتهد حإز

ىان ختواهت و هازةختجُدا، ٟت   ُ ذ لت ه ِٗظإلإحُت٠ان بتدي دةٟسٍ 

ذ ماهوت هىهجاو و هاهىهجاوة٠ان دًازي   ِ وتًاوة دةجىاه هتػدُاز لتو ِزٍ 

ُت٠ان، بتو  توا ٟت َإ٠ازي  ب٢اث بإ٠از و كاالُٟت هتػدُاٍز ُتي ئاَو  ِ ز

ذ لت٠احى  ئتهجامداوى هتػختٟتي   ِ دةبتطخ  ُ طتزةُٟت ٟت مسؤي سؼتى ز

دة٠اث.  ُ ىتي ِزووي ج بىووى ًان ئتو ػىٍ   ُ جى هِؼختح  لت ػىٍ 
Determine the tourist and physiological climate patterns in the 

city of Khanaqin through the application of the Terjung 
classification 

Abstract 

This research aims to study and analyze Effect of climatic 

elements that affect human comfort to determine the tourist and 
physiological climate patterns At Khanaqin city through the 

application of the Terjung classification. In order to achieve the 

objectives, the research divided into three axes: The first axis 

represented the definition of the studied area and the concepts 
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of the research, the second axis dealt with the climatic 

characteristics of the study area, while the third axis was 

concerned with the tourist and physiological climate patterns by 

applying the Terjung classification. 
 The research concluded with a set of conclusions and 

recommendations, the most important of which is the presence 

of a number of climatic and physiological tourism patterns that 

varied between comfort and annoyance through which tourists 
can realized the most appropriate and inappropriate months to 

perform their tasks and carry out their tourism activities, 

considering the climate is the main factor on which a person 

intends to make his trips wherever he is or turn to. 

Key words:  Tourist climate,  Physiological climate,  

Physiological comfort, Terjung classification 


