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تببيه درجبث احلرارة انسىىيت يف حمبفظت انبصرة
وعالقتهب براحت اإلوسبن
أ  .م .سوسن صبيح حمدان
ادلهخص

يتأثر العراق بالتغيرات المناخية التي يشيدىا العالم ،وتظير ىذه التأأثيرات لىأ

محافظأأات العأأراق افأأة مسأأيما محافظأأة البصأأرب والمتمثىأأة بارتفأأاع درتأأات الحأأرارب
وانخفاض معدمت التساقط ،وتفاقم ظاىرب التفاف ،و ىيا لوامل انع سأت سأىباع لىأ

راحأة اننسأأان وصأأحتو ونشأأاطو امقتصأادن ،وقأأد تنأأاول ىأأذا البحأ واحأأدب مأأن أىأأم
العناصأأر المناخيأأة المأأيثرب فأأي راحأأة اننسأأان فأأي محافظأأة البصأأرب أم وىأأو درتأأات

الح أرارب ومأأا يأأرتبط بيأأا مأأن لناصأأر مناخيأأة أخأأرا مسأأيما الرطوبأأة النسأأبية ،والتأأي
تش ل متتمعأ عة لامأل ميأم فأي تحديأد مأدا شأعور السأ ان بالراحأة وبأا خص داخأل
ا ما ن المغىقة.

Abstract
Influenced by Iraq climatic changes taking place in
the world, and show these effects on all governorates of Iraq,
especially Basra province and of rising temperatures and low
rates of precipitation, and the growing phenomenon of
drought, are all factors that impacted negatively on human
comfort, health and economic activity, has dealt with this
research and one of the most important elements of climate
affecting human comfort in the province of Basra, namely
temperature and associated elements of other climatic,
especially relative humidity, which together constitute an
important factor in determining the extent of the population
feeling comfortable, especially indoors.
  -انجبيؼت انًسخُظزٌت  /يزكش انًسخُظزٌت نهذراسبث انؼزبٍت ٔانذٔنٍت .
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ادلقذمت

يشأأيد العأأالم اليأأوم تغيأرات واسأأعة فأأي النظأأام المنأأاخي ،مسأأيما مأ تفأأاقم أزمأأة

امحتباس الحرارن ،والعراق لأيس بعيأداع لأن ىأذه التغيأرات اذ يعأاني غيأره مأن الأدول

مأن تأأدىور منأأاخي يتمثأأل بارتفأأاع درتأات الحأرارب وزيأأادب معأأدمت العواصأأف الترابيأأة

وانخفاض في معدمت التساقط وزيادب التفاف ،ممأا أثأر سأىباع لىأ النشأاط الزرالأي
وتفأأاقم ظأأاىرب التصأأحر ،وتعأأاني محافظأأة البصأأرب غيرىأأا مأأن محافظأأات الع أراق مأأن

تأأدىور منأأاخي انسأأحح لى أ حتأأم الثأأروات الماييأأة والحيوانيأأة وترات أ فأأي النشأأاط
الزرالي وانقراض أنواع لديدب من النباتأات والحيوانأات ،مأا أثأرت لىأ السأ ان فأي
المحافظة مأن خأ ل الزيأادب فأي حتأم انصأابات بأأمراض الحساسأية والربأو ،ف أ ع
لن التأثير السىبي لى نشاط اننسان وشعوره بالراحة .

مشكهت انبحث:

ىأأل أن امرتفأأاع المسأأتمر فأأي درتأأات الحأرارب لامأأل مأأيثر فأأي التقىيأأل مأأن نشأأاط

اننسان ،وزيادب شعوره بال يق في محافظة البصرب؟
انفرضيت:تفترض الباحثة أن المناخ من العناصر البييية الميثرب لى اننسان ،وتنفأرد
درتات الحرارب بتأثيرىا المباشر لى راحة اننسان ويزداد شعورىم بال يق مأ ارتفأاع

معدمت الحرارب.

أهميةةت انبحةةث:لىنشأأاط البشأأرن أىميأأة بيأأرب فأأي اقامأأة متتمعأأات ح أأارية وتفعيأأل

ا نشطة امقتصأادية وتطويرىأا ،ومأن ىنأا تأأتي أىميأة ىأذا البحأ فيأو يحأاول التر يأز

لى احأد العوامأل الميمأة المأيثرب فأي راحأة ونشأاط اننسأان ومأا لأذلك مأن تأأثير لىأ
النشاط امقتصادن ورفاه المتتم .
ادلىهجيةةت :اتبعأأت الباحثأأة طريقأأة التحىيأأل الوصأأفي وال مأأي مأأن خأ ل املتمأأاد لىأ

بيانات الييية العامة لألنواء التوية العراقية والخروج بنتايج ليا ل قة براحة اننسان.

هيكهيت انبحث :يتألف البح من لدب محاور يت من ا ول المناخ وراحة اننسأان،

أمأأا الثأأاني فييأأتم بالخصأأايص البيييأأة فأأي محافظأأة البصأأرب ،وتنأأاول الثال أ أثأأر تبأأاين
درتات الحرارب لى راحة اننسان.
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احملىر األول /ادلىبخ وراحت اإلوسبن
 1ة تأثري ادلىبخ عهى اإلوسبن

تش ل لناصأر المنأاخ منظومأة معقأدب ومتشأاب ة تمثأل تانبأاع مأن بييأة اننسأان،

الذن يسع دايماع لىبح لأن المنأاطق التغرافيأة التأي يحأس فييأا بالراحأة ،فالع قأة

بين ا شخاص والتغيرات المناخية ل قة معقدب تداع ومختىفة باخت ف مقدار تأأثيرىم
واستتاباتيم ليا ،وطبيعة الت وين الفسيولوتي ل ل فرد ول قة ىذا الت وين بالعوامأل

المحيطة بو( ،)1فا حوال المناخية من أىم لناصر الطبيعة التي تيدن دو ارع بيأ ارع فأي
حيأأاب النأأاس ونشأأاطاتيم ،لأأذا فأأتن ىنأأاك ارتباط أاع وثيقأأاع بأأين المنأأاخ وبأأين التطأأور
الح ارن لإلنسان ،فالتقدم الذن شيدتو بعض ا تزاء من القارب ا وربية وا مري يأة
وامسترالية يرتعو العديد من المتخصصين الأ مأيثر المنأاخ ،فيأرا ا سأتاذ الأد تور

(ماتد السيد ولي) ان المناطق التأي م تأنخفض فييأا درتأات الحأرارب لأن (°5م) فأي
اشأأير الشأأتاء وم ترتفأ فييأأا لأأن (°20م) فأأي أشأأير الصأأيف ورطوبتيأأا النسأأبية م

تزيأد لأأن ( )%80مأأا ىأي ام أحأوال مناخيأأة ت أأون حالأة متواصأأىة مرتيأأا اننسأأان
خ أ ل أشأأير السأأنة ،مأأا ذىأأح (ىأأانتن تن  )Huntingtonال أ تقسأأيم العأأالم ال أ
أقأأاليم لىنشأأاط البشأأرن حسأأح أحأوال المنأأاخ ،مثبتأاع ذلأأك لىأ خارطأأة

أأمنيا أقأأاليم

مرتفعأأة النشأأاط ،وأقأأاليم متوسأأطة النشأأاط ،وأقأأاليم منخف أأة النشأأاط ،وأقأأاليم شأأديدب

امنخفأأاض فأأي نشأأاطيا ،ويبأأين ا سأأتاذ الأأد تور (ماتأأد السأأيد ولأأي) «لنأأد التأأدقيق
لتىك الخارطة نتد أن البصرب تق
النشاط البشرن»(.)2

من انقىأيم ا خيأر الشأديد امنخفأاض فأي درتأة

ان اننسان يتأثر بالطقس بصأورب تختىأف مأن شأخص خأر فأي نفأس الظأروف
ن ىنأأاك لوامأأل تأأيثر لى أ الع قأأة بأأين اننسأأان والظأأروف المناخيأأة ،مأأن أىميأأا

لمر الفرد وحالتو الصحية ونظامو الغذايي وم بسأو التأي يرتأدييا ،ومحأيط اننسأان
والسطح الذن يقف لنأده ،ومسأتوا اسأتعداده لىت يأف والتأأقىم وطبيعأة المنأاخ الأذن
 1ـ اَخظبر سكز خٌٍٕ ،أثز انًُبخ فً راحت اإلَسبٌ فً يحطبث رطذ بغذاد ٔانبظزة ٔانكٕث ٔانحً ٔانُبطزٌت
ببسخخذاو أدنت انزاحت ،رسبنت يبجسخٍز ،كهٍت انخزبٍت (ابٍ رشذ) ،جبيؼت بغذاد ،2010 ،ص.71
 2ـ ػبذ انحسٍٍ انغزأي ،انبظزة يذٌُت بال شخبء ،انًٕضٕع ػهى انزابظ:
http://www.iriqihom.com/articles.htm

029

يجهت انًسخُظزٌت نهذراسبث انؼزبٍت ٔانذٔنٍت
انعذد 44

تعود لىيو في الما ي ،ما أن ىناك ل قة بين صحة اننسان والمنأاخ مسأيما فأي
المنأأأاطق ذات الطقأأأس القاسأأأي ،فالوظأأأايف الفسأأأيولوتية و انتشأأأار ا مأأأراض ىيأأأا

تستتيح لتغيأرات المنأاخ ،مأا ان نأوع الطعأام وم بأس اننسأان مأا ىأي ام انع أاس
لىظروف المناخية المحيطة بو(.)1

 2ة عىبصر ادلىبخ ادلؤثرة

ان العناصأأر المناخيأأة المتمثىأأة بأأدرتات الح أرارب والرطوبأأة النسأأبية وانشأأعاع

الشمسأأي ونظأأام وسأأرلة الريأأا مأأن أ ثأأر العناصأأر تأأأثي ارع فأأي راحأأة اننسأأان منفأأردب
ومتتمعأة ،فعنصأر الحأرارب مأأن أ ثأر العناصأر أىميأة فأأي تحديأد الراحأة الفسأأيولوتية

لىتسأأم ،ريأأر أن فالىيتيأأا ت أأون أ بأأر فيمأأا لأأو اتتمعأأت م أ ريرىأأا مأأن العناصأأر،
وخاصأ عة الرطوبأأة النسأأبية ،فأأتن ارتفاليمأأا يأأيثر فأأي التقىيأأل مأأن طاقأأة اننسأأان فأأي
العمل ،ما ان زيادب سرلة الريا المرافقة منخفاض درتات الحرارب تيثر لى حأرارب
تسأأم اننسأأان ممأأا يدفعأأو الأأ المحافظأأة لى أ حرارتأأو الداخىيأأة ثابتأأة ( °3775م)

شأتاء ،أو خفأض الحأرارب بزيأادب
بالىتوء ال زيادب حرارب التسم لن طريق امرتتاف
ع
التبريأأأد لأأأن طريأأأق التعأأأرق صأأأيفاع( ،)2مأأأا ان انخفأأأاض ال أأأغط التأأأون يأأأيثر فأأأي
انخفاض نسبة ا و ستين فأي التسأم ،لأذا فأتن ا فأراد الأذين يعيشأون فأي المنأاطق

التبىية تأقىموا لىأ مأدا تعاقأح ا تيأال لىأ قىأة ا و سأتين( ،)3ليأذا لنأد الح أم

لى الطقس يصبح مأن الخطأأ املتمأاد لىأ لنصأر واحأد وخاصأ عة درتأات الحأرارب،
ن حأرارب الي أواء ىأأي ليسأأت الح أرارب الحقيقيأأة التأأي يحأأس بيأأا اننسأأان فع أ ع بح أأم

وتود لناصر مناخية أخرا ميثرب في حرارب التو.

 1ـ درجت انحزارة ٔاإلَسبٌ ،لسى انبحٕد ٔانخمبرٌز انؼهًٍت ٔانذراسبث ،انًٕضٕع ػهى انزابظ:
http://www.ahlaliraq.com/vb/forumdisplay.php?f=9
 2ـ ػبذ انحسٍٍ يذٌَٕ أبٕ انٍٓم ،انخمٍٍى انببٌٕنٕجً نًذٌُت انُجف ،يجهت انبحٕد انجغزافٍت  ،كهٍت انخزبٍت
نهبُبث ،جبيؼت انكٕفت ،انؼذد ،2001 ،2ص  63ـ .64
 3ـ اَخظبر سكز خٌٍٕ ،يظذر سببك ،ص.71
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 3ة انتغرياث ادلىبخيت وراحت اإلوسبن

ان التغي أرات المناخيأأة ( )Climate Changesالتأأي شأأيدتيا ا رض لبأأر

ا زمنأأة التيولوتيأأة لأأيس لإلنسأأان دور فييأأا ،فيأأي تحأأومت انتابأأت منأأاخ ا رض
بتأأأثير لوامأأل طبيعيأأة بأأين العصأأور التىيديأأة والعصأأور الدفييأأة ،وىأأي تختىأأف لمأأا

تشأأأيده ا رض حاليأأأاع مأأأن ظيأأأور خصأأأايص تديأأأدب فأأأي مناخيأأأا ،وىأأأو مأأأا يعأأأرف

بالتأأأدىور المنأأأاخي (Deterioration

 )Climateوىأأأو مصأأأطىح يطىأأأق لىأأأ

التأأأثيرات التديأأدب والسأأريعة التأأي أحأأدثيا اننسأأان ف أي منأأاخ ا رض بفعأأل نشأأاطو

الصأأنالي ال ثيأأف ،التأأي تتتأأو نحأأو تش أ يل أح أوال تويأأة متطرفأأة تختىأأف ىي أاع لأأن

سابقتيا(.)1

ومن أىم التغيرات المناخية التي ش ىت ظاىرب سىبية ميثرب لىأ تأو ا رض فأي

الوقأأت الحا أأر ظأأاىرب امحتبأأاس الحأأرارن ( )Global Warmingأو مأأا تعأأرف
بظأأاىرب الدفييأة ( ،)Greenhouse Effectوىأأي مأأن المفأأاىيم الحديثأأة التأأي لأأم
ت ن معروفة قبل منتصف القرن العشرين ،وىي في واق ا مر ظأاىرب طبيعيأة تسأيم
في المحافظة لى لدم تطرف درتات الحرارب لى ا رض ،وتعمل ىذه الظاىرب لمل

البيوت الزتاتية في الزرالة ،حي تسمح بمرور ا شأعة الشمسأية قصأيرب الموتأات
التأأأي يمتصأأأيا سأأأطح ا رض ،ولنأأأدما يسأأأخن السأأأطح تنبعأأأ لنأأأو أشأأأعة طويىأأأة
الموتات تمنعيا تىأك الغأازات مأن الخأروج الأ الف أاء ،فيحأبس معظميأا (أ ثأر مأن

 )%90في الطبقة السفىية لتحأافظ لىأ معأدل درتأة حأرارب ا رض ،البأال (°15م)،
ولوم ىذه الغازات ليربت الطاقة ا ر ية بانشعاع ال الف اء ،و ل أان معأدل درتأة

ح أرارب ا رض أقأأل بح أوالي (°33م) ،أن تصأأل ال أ (°18 -م) ،وبأأذلك تنعأأدم الحيأأاب
تحأأت تىأأك الظأأروف التأأي ت أأون درتأأة الحأرارب فييأأا تحأأت امنتمأأاد( ،)2ل أأن المشأ ىة

ت مأأن فأأي تزايأأد تىأأك الغأأازات التأأي بأأدأت م أ بدايأأة الثأأورب الصأأنالية ،مسأأبب عة زي أادب
مطردب في درتات الحرارب ،ولى الررم من أن حرارب ا رض شيدت ارتفالأات مت أررب

1

ـ سبالر ػهً خضز انذرسي ،يُبخ األرع بٍٍ انخذْٕر ٔانخغٍز دراست نطبٍؼت انًشكهت ٔانحهٕل انًخبحت نٓب،
يجهت انبٍئت انؼزالٍت انجذٌذة  ،يُظًت يكبفحت انخهٕد انبٍئً ٔانخظحز فً انؼزاق ،انًجهذ  ،2انؼذد ،1
 ،2009ص.354

 2ـ ػهً أحًذ غبَى ،انجغزافٍت انًُبخٍت ،دار انًسٍزة نهُشز ٔانخٕسٌغ ٔانطببػت ،ط ،3ػًبٌ ،األردٌ ،2011 ،ص.56
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خ ل لدب لقود ،ام ان لقد السبعينيات يعد العقأد الأذن بأدأت لنأده درتأات الحأرارب

بامرتفاع بش ٍل وا ح وم زالأت مسأتمرب لأ ن ،ويتفأق العىمأاء لىأ أن ىنأاك رأازات
رييسأأة سأأاىمت فأأي بأأروز ىأأذه الظ أاىرب ،أطىأأق لىييأأا (رأأازات امحتبأأاس الح أرارن)
وأىميأأأا ثنأأأايي أو سأأأيد ال ربأأأون و أو سأأأيد النتأأأرات و الميثأأأان و ا وزون وبخأأأار

الماء( ،)1مما يزيد من انحباس الشعاع الذن الموتات الطويىأة ،ويأيدن الأ تسأخين

ا رض وارتفاع معأدل درتأة حرارتيأا ،ويقأود ذلأك الأ حأدو تغيأر فأي منأاخ ا رض

مما سي ون لو لواقأح لىأ متأامت حياتيأة ثيأرب تأيثر فأي حيأاب اننسأان ،ويتوقأ

العىماء تزايد معدل درتات الحرارب ال (2أ °4م) لند ت الف ثنايي أو سيد ال ربأون

من ( %0703أ  )%0706خ ل القرن الحادن والعشرين(.)2
احملىر انثبوي /اخلصبئص انبيئيت يف حمبفظت انبصرة
 1ة ادلىقع وادلىضع

تشأأغل محافظأأة البصأأرب مسأأاحة قأأدرىا ( 1907أأم)2أن مأأا يعأأادل ( )%474مأأن

مساحة العراق( ،)3ممتدب في أقص التنوح الشرقي بأين دايرتأي لأرض ( )°29، ¯5أ

( )°31،¯19شأمامع( ،)4يحأأدىا محافظأات ميسأأان شأمامع والمثنأ وذن قأار رربأاع ،فأأي
حأأين تحاذييأأا دول الت أوار التغ ارفأأي اي أران مأأن الشأأرق وال ويأأت والسأأاحل الشأأمالي

تنوباع ،محظ الخارطة (. )1

من المنطقة المدارية الحارب ،ما تعأد

أىىيا ن ت ون
ان موق البصرب الفى ي ّ
المحافظة الوحيدب المطىة لى الخىيج العربي ،وقد أثر ذلك في خصايصأيا المناخيأة

وخاص عة درتات الحرارب والرطوبة النسبية.

 1ـ سبالر ػهً خضز انذرسي ،يظذر سببك ،ص  356ـ .358
 2ـ ػهً غبَى أحًذ ،يظذر سببك ،ص.57
 3ـ آيبل طبنح ػبٕد ،انخببٌٍ انشيبًَ ٔانًكبًَ نًزع انًالرٌب فً يحبفظت انبظزة  1960ـ  ،1990رسبنت
يبجسخٍز ،كهٍت اَداة ،جبيؼت انبظزة ،1990 ،ص.85
 4ـ ػبذ انحسٍٍ انغزأي ،يظذر سببك.
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 2ة انطبىغرافيت

يتشأأأ ل سأأأطح محافظأأأة البصأأأرب مأأأن قسأأأمين رييسأأأيين ىمأأأا السأأأيل الرسأأأوبي
ٍ
بانبساط لام حت ان المنطقة ت أاد تخىأو مأن
القسمين
والي بة الغربية ،ويتميز
التباين في أش ال سطح ا رض لدا لأن مظيأر تيومورفولأوتي مرتفأ يتمثأل بتبأل

سأأنام ،وبعأأض ا شأ ال الت اريسأأية البسأأيطة التأأي نشأأأت بفعأأل ا نيأأار فأأي قسأأميا
الشرقي ،والوديان الميقتة والسباخ في القسم الغربي(.)1

يتراو ارتفاع سطح ا رض في البصرب بين ( 475أ 075م ) فوق منسوح سأطح

البحأأأأر مأأأأا ينحأأأأدر انحأأأأدا ارع تأأأأدريتياع بطييأأأأاع مأأأأن الشأأأأمال الأأأأ التنأأأأوح بدرتأأأأة

(18000/1م)( .)2
 3ة ادلىبخ

بما أن الخصأايص المناخيأة مرتبطأة بشأ ل مباشأر براحأة اننسأان لأذا م بأد مأن

تحديد خصايص العناصر المناخية السايدب في محافظة البصرب.

أ أ انشأأعاع الشمسأأي /ان موقأ المحافظأأة الفى أأي بالنسأأبة لأأدواير العأأرض أثأأر فأأي
مقأأدار زاويأأة سأأقوط انشأأعاع الشمسأأي وطأأول فتأأرب النيأأار ومأأن ثأأم فأأي مقأأدار
انشأأعاع الواصأأل ال أ سأأطح ا رض ،ذلأأك ان المعأأدمت الشأأيرية لزاويأأة سأأقوط

ا شأعة الشمسأية تصأل أدناىأا فأأي شأير أانون ا ول ( 36درتأة) وأقصأاىا فأأي

حزيران (8273درتة)(.)3

 1ـ آيبل ػٍسى حٕفٍك انذنٕ  ،انحزكت انظبْزٌت نهشًس ٔأثزْب فً حببٌٍ يؼذالث درجبث انحزارة ٔانخبخز /انُخح
انًًكٍ انًحسٕبت فً يحطخً انبظزة ٔانًٕطم ،رسبنت يبجسخٍز  ،كهٍت انخزبٍت نهبُبث ،جبيؼت بغذاد،
 ،2007ص.12
 2ـ سٕسٍ طبٍح حًذاٌ ،انًمٕيبث انسٍبحٍت فً يحبفظت انبظزة انٕالغ ٔاَفبق ،يجهت انًسخُظزٌت نهذراسبث
انؼزبٍت ٔانذٔنٍت ،انؼذد  ،2010 ،29ص.248
 3ـ ػبذ انحسٍٍ انغزأي ،يظذر سببك.
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الموق التغرافي والفى ي لمحافظة البصرب

ح أ درتأأات الحأرارب  /تتميأأز معأأدمت درتأأات الحأرارب فأأي البصأأرب بارتفاليأأا الشأأديد
خ ل أشير الصيف بسبح المقدار ا بر من السأطوع الشمسأي الأذن يصأل الأ
(3350سالة /سنة) وىذا بدوره يعود ال صفاء التأو وخىأوه مأن الغيأوم لفتأرات
طويىة من السنة تصل ال (207يأوم)( ،)1لأدد ا شأير الحأارب فأي البصأرب تصأل

أداء مأأن شأأير ىذار وحت أ نيايأأة شأأير تشأأرين الثأأاني ،حي أ
ال أ  9أشأأير ابتأ ع
تراوحأأأت معأأأدمتيا الشأأأيرية لىفتأأأرب1970أأأأ  2010بأأأين (°2076م) فأأأي ىذار و
 1ـ يبجذ انسٍذ ٔنًَٓ ،ز طذاو ٔانكثببٌ انزيهٍت ،كهٍت اَداة  ،يطبؼت جبيؼت انبظزة ،انبظزة ،1993 ،ص.18
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(°3776م) فأأي تمأأوز( ،)1ونظأ ارع ل رتفأأاع ال بيأأر فأأي درتأأات الحأرارب خأ ل النيأأار
وانخفا أأيا الوا أأح خأ ل الىيأأل يصأأل المأأدا الحأرارن الأ (°1672م) فأأي تمأأوز

و(°1776م) فأأي ىح( ،)2فانعأأدام الغيأأوم وىبأأوح ريأأا تافأأة وحأأارب أثنأأاء النيأأار
وىأأدوءىا أثنأأاء الىيأأل م أ انعأأدام الغطأأاء النبأأاتي ىيأأا لوامأأل أثأأرت فأأي تطأأرف
درتات الحرارب.

أمأأا فصأأل الشأأتاء فأأي محافظأأة البصأأرب فيأأو قصأأير يبأأدأ مأأن شأأير أأانون ا ول

وحت نياية شباط ،ويعد دافياع مقارن عة م المحافظات الوسأط والشأمالية لقربيأا مأن
الخىيج العربي الذن تيح منو ريا تنوبية رربيأة رطبأة و تأل ىواييأة بحريأة دافيأة،

شتاء( ،)3لذا تعد المحافظة احدا منأاطق المشأاتي
مما يسالد في زيادب دفئ المناخ
ع
في العأالم ،والتأو ي أون مريحأاع خأ ل أشأير ىذار وتشأرين الثأاني ،اذ بىغأت معأدمت
درتات الحرارب ليذين الشيرين لىفتأرب 1970أأ 2010حأوالي (°2076م) و(°2072م)

لى التوالي ،ويعد شير انون الثاني مأن أبأرد اشأير السأنة اذ سأتل أدنأ معأدمت
درتات الحرارب في البصرب (°1277م) ولىفترب ذاتيا ،م م حظة التدال الحرارب خأ ل

النيار وانخفا يا لي ع لحد امنتماد أحياناع ،ي ون المدا الحأرارن اقأل ممأا ىأو لىيأو
في فصل الصيف بسبح ت ار م الغيوم وارتفاع معدمت الرطوبة النسبية التي تصل ال

( )%73وقصر النيار ،لذا بى المدا الحرارن (°11م)(.)4

وقد شيد لقد السبعينيات من القرن الما ي انخفا اع مىحوظاع في درتات الحرارب

بالمقارنة بالسنوات ا خيرب من القرن الحادن والعشرين ،فىم تتتاوز معأدمت درتأات

الحأرارب لأأن (°34م) خأ ل اشأير الصأأيف ،وتراوحأأت بأين (10أأ °15م) خأ ل أشأأير
الشتاء ،وبىغت درتة الحرارب العظم في ألى معدمتيا حأوالي (°4275م) فأي شأير

أيىأأول لسأأنة  ،1979فأأي حأأين سأأتىت أدن أ معأأدمتيا (°472م) فأأي شأأير أأانون

الثأأاني فأأي العأأام  ،1973بالمقابأأل شأأيدت السأأنوات العشأأرب ا خيأأرب ارتفالأاع مىحوظأاع

 1ـ انًؼذالث يٍ اسخخزاج انببحثت ببالػخًبد ػهى :بٍبَبث انًؼذالث انؼبيت نذرجبث انحزارة فً يحبفظت انبظزة،
انٍٓئت انؼبيت نألَٕاء انجٌٕت انؼزالٍت نهفخزة 1970ـ  ،2010بٍبَبث غٍز يُشٕرة.
 2ـ ػالء يحسٍ شُشٕل انكُبًَ ،اسخؼًبالث األرع فً َبحٍت أو لظز ،دراست فً جغزافٍت انًذٌ ،رسبنت
يبجسخٍز ،كهٍت اَداة ،جبيؼت بغذاد ،2006 ،ص 37ـ .38
 3ـ ػبذ انحسٍٍ انغزأي ،يظذر سببك.
 4ـ ػالء يحسٍ شُشٕل انكُبًَ ،يظذر سببك ،ص.38
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فأأي معأأدمت درتأأات الحأرارب اذ وصأأىت الأ (°3977م) فأأي أشأأير الصأأيف ،وتراوحأأت

بين (11أ °16م) خ ل أشير الشتاء ،ستىت درتات الحرارب العظم ألى معأدم تيا
فأأي شأأير ىح مأأن العأأام  2001اذ بىغأأت (°4876م) ،أمأأا درتأأات الح أرارب الصأأغرا
فمعأدمتيا لىأ العمأأوم مرتفعأأة خأ ل أشأأير الشأأتاء بالمقارنأأة مأ السأأنوات السأأابقة
و مأأا ىأأو وا أأح مأأن التأأدول ( )1لأأدا معأأدمت شأأير أأانون الثأأاني خ أ ل العأأامين

 2008و ،2009والتأأي بىغأأت فييأأا معأأدمت الحأرارب الصأأغرا ( 477و°573م) محأأظ
التدول (.)2
تأ  .الرطوبة النسبية /ترتف معدمت الرطوبة النسبية في البصرب أ ثر من ريرىا من
محافظات العراق ا خرا لقربيأا مأن الخىأيج العربأي ،بىأ المعأدل العأام لىرطوبأة

النسأأبية فأأي البصأأرب لىفتأأرب 1970أ أ 2010ح أوالي ( )%4372ألى أ المعأأدمت
سأأأتىت خأأأ ل أشأأأير أأأانون الثأأأاني ( )%70و أأأانون ا ول ( )%68وأدنأأأ
()1

معدمتيا فأي شأير أيىأول ( )%25و حزيأران ()%2672

ولىفتأرب ذاتيأا ،وقأد

اختىفت معدمت الرطوبة النسبية خأ ل ىأذه الفتأرب مأن ٍ
سأنة خأرا ،اذ سأتىت
ألى المعدمت في شير أانون الثأاني ( )%86و أان ذلأك فأي سأنة ،1974
فأأي حأأين لأأم تأأنخفض لأأن ( )%38خأ ل أشأأير الصأأيف خأ ل ىأأذا العقأأد ،ثأأم
أخأأأذت ىأأأذه المعأأأدمت بامنخفأأأاض فأأأي العقأأأود ال حقأأأة ،حتأأأ سأأأتىت أدنأأأ

المعأأدمت فأأي العقأأد ا ول مأأن القأأرن الحأأادن والعشأأرين و مأأا ىأأو وا أأح مأأن
التدول (.)3

1

ـ اسخخزجج انًؼذالث ببالػخًبد ػهى بٍبَبث انًؼذالث انؼبيت نهزطٕبت انُسبٍت فً يحبفظت انبظزة ،انٍٓئت
انؼبيت نألَٕاء انجٌٕت انؼزالٍت نهفخزة 1970ـ  ،2010بٍبَبث غٍز يُشٕرة.
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تدول ()1

معدمت درتات الحرارب العظم في محافظة البصرب
لىفترب  2001أ  /2010درتة ميوية

DEC.

NOV.

OCT.

SEP.

AUG.

JUL.

JUN.

MAY

APR.

MAR.

FEB.

JAN.

YEAR

21.0

27.6

37.3

44.0

48.6

47.0

45.5

41.2

36.0

29.6

21.7

18.3

2001

19.5

27.5

38.7

44.2

46.7

47.9

45.3

41.1

32.1

28.8

22.2

18.2

2002

17.5

26.5

38.9

43.9

46.0

47.5

2003
2004

23.4

26.0

37.3

42.9

46.8

47.5

44.5

40.2

33.7

27.2

23.4

17.9

2005

16.4

26.0

38.5

43.2

48.2

46.5

46.7

41.3

33.2

28.7

22.1

18.7

2006

20.2

28.6

38.4

34.4

47.4

47.7

45.0

41.6

32.2

2007

20.9

26.3

36.0

43.3

47.7

46.9

44.6

40.6

33.8

30.9

20.8

14.6

2008

21.3

26.6

37.1

43.2

46.4

45.4

45.6

41.3

32.2

27.5

23.2

18.8

2009

38.3

44.3

47.9

47.6

46.2

38.9

34.2

30.5

24.1

21.4

2010

23.4

المصدر :الييية العامة لألنواء التوية العراقية1971 ،أ  ،2010بيانات رير منشورب.

تدول ()2

معدمت درتات الحرارب الصغرا في محافظة البصرب
لىفترب 2001أ  /2010درتة ميوية

DEC.

NOV.

OCT.

SEP.

AUG.

JUL.

JUN.

MAY

APR.

MAR.

FEB.

JAN.

YEAR

12.7

12.8

21.4

26.6

30.3

29.2

27.0

25.8

20.7

15.5

9.9

10.8

2001

10.2

13.6

22.5

25.4

28.5

30.2

28.0

26.3

20.2

15.4

9.7

7.4

2002

6.5

16.7

22.2

25.0

28.5

29.9

2003
2004

10.3

13.3

20.8

24.4

29.3

30.6

27.4

25.7

20.6

14.5

12.6

8.0

2005

5.7

12.1

22.9

23.5

29.2

28.8

28.1

26.6

20.3

14.5

9.2

8.3

2006

8.6

13.5

21.5

25.0

30.1

29.6

28.2

26.6

20.3

2007

7.5

13.7

20.9

27.9

29.2

30.3

29.4

26.7

16.1

15.6

8.3

4.7

2008

11.4

14.8

21.7

25.5

29.2

29.8

29.4

26.6

19.3

13.7

11.8

5.3

2009

22.2

27.2

30.8

34.6

30.9

26.9

21.4

16.9

12.8

11.0

2010

8.8
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د أ الريا  /الريا السايدب فأي محافظأة البصأرب ىأي الشأمالية الغربيأة ،وت أون تافأة
في العادب تحمل معيا الغبأار معظأم أشأير الصأيف( ،)1مأا تتأأثر البصأرب بالريأا

1

ـ كبظى ػبذ انْٕبة األسذي ،حأثٍز انؼٕايم انًُبخٍت ػهى انظُبػبث األسبسٍت فً يحبفظت انبظزة ٔاَؼكبسبحٓب
ػهى حهٕد انبٍئت ،أطزٔحت دكخٕراِ ،كهٍت اَداة ،جبيؼت انبظزة ،1998 ،ص.11
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التنوبية الشرقية القادمة من الخىيج العربي ،وىي رطبة في العأادب ام ان تأثيرىأا
محأأدود م يتتأأاوز محافظأأة البصأأرب لصأأغر المسأأطح المأأايي المأأيثر مأأن تيأأة،
ٍ
تيأة ثانيأة ،والأذن يبىأ ( )%675مقابأل ()%35.9
وانخفاض معدل ت رارىا من

و ( )%1473لىريا الشمالية الغربية والشمالية لى التوالي(.)1
تدول ()3

معدمت الرطوبة النسبية في محافظة البصرب
لىفترب 2001أ % /2010

AUG.

JUL.

JUN.

MAY

APR.

MAR.

FEB.

JAN.

YEAR

DEC.

NOV.

OCT.

SEP.

20

17

22

30

46

56

75

2001

78

44

40

29

27

21

25

44

42

60

69

2002

65

48

36

26

20

19

67

57

38

27

23

23

2003
2004

66

53

35

27

28

22

23

30

42

48

60

68

2005

73

53

44

28

24

22

22

28

44

44

59

70

2006

62

45

39

26

24

22

24

31

44

MISS

MISS

MISS

2007

60

58

45

33

25

23

19

25

MISS

MISS

51

67

2008

73

59

37

27

24

19

17

25

39

42

56

57

2009

35

28

27

24

19

25

37

38

52

70

2010
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ىأ أ العواصف الترابية /تعتبر من الظواىر السأايدب فأي البصأرب ،وتأرتبط ارتباطأاع وثيقأاع
بالعوامأأل المناخيأأة ا خأأرا ،والتأأي تحأأدد ميأأة الغبأأار المحمأأول وتوزيعأأو ،وان

لت رار ىذه الظاىرب ىثا ارع سىبية لى راحة اننسان والبيية الح رية ،ما يصبح
ريأأر م يأأم لىقيأأام بأأأن نشأأاط أو أداء أن لمأأل مأأن قبأأل اننسأأان ،اذ يتسأأبح

بالعديد من ا مراض خاص عة في التياز التنفسي ،ويعود سبح انتشار العواصف
الترابيأأة الأ انبسأأاط سأأطح ا رض وخىأأوه مأأن العأوارض الطبيعيأأة وقىأأة الغطأأاء

النبأأاتي ومصأأدات الريأأا (الح أزام ا خ أأر)( ،)2وتعأأد معأأدمت ت أرار العواصأأف
الترابيأأأة فأأأي المحافظأأأة مرتفعأأأة تصأأأل الأأأ ( )2274لاصأأأفة ام انيأأأا تختىأأأف

 1ـ يٓب ػٍسى حٕفٍك انذنٕ ،يظذر سببك ،ص 14ـ .15
 2ـ سٕسٍ طبٍح حًذاٌ  ،ظبْزة انخظحز فً جُٕة انؼزاق ٔأثزْب ػهى انبٍئت انحضزٌت ،يجهت انؼزة
ٔانًسخمبم ،يزكش انًسخُظزٌت نهذراسبث انؼزبٍت ٔانذٔنٍت ،انؼذد  ،2005 ،14ص.25
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باخت ف أشير السنة لتصل ال أقصاىا في تمأوز ( )572لاصأفة ،وأقىيأا فأي
شأأأأأير أأأأأانون الثأأأأأاني ( )076لاصأأأأأفة مرتفأأأأأاع معأأأأأدمت الرطوبأأأأأة النسأأأأأبية

وا مطار(.)1

و أ التسأأاقط /يتب أ نظأأام تسأأاقط ا مطأأار فأأي محافظأأة البصأأرب نظأأام أمطأأار البحأأر
المتوسط من حي النوع وال م ،فيي أمطار الصارية يتفق سأقوطيا مأ مأرور

منخف ات البحأر المتوسأط وتنأوح السأودان ،مأا تيأح ريأا تنوبيأة أ شأرقية
رطبة من الخىيج العربي مسبب عة سقوط ا مطار ،ونظأ ارع لنشأاط تىأك المنخف أات

شتاء وتناقصيا خ ل الربي والخريأف وانعأداميا صأيفاع ،نتأد ان ميأة ا مطأار
ع
المتسأأأاقطة تتفأأأق مأأأ نشأأأاط ىأأأذه المنخف أأأات( ،)2مأأأا تتميأأأز ا مطأأأار فأأأي
المحافظأأأة بقىتيأأأا وتذبأأأذبيا وانخفأأأاض معأأأدمتيا السأأأنوية  ،يبأأأدأ اليطأأأول فأأأي
تشأأرين ا ول وتصأأل قمأأة المطأأر فأأي أأانون الثأأاني و أأانون ا ول ،لتعأأود ال أ

التنأأاقص بأأين شأأباط وىيأأار ،تتصأأف ا مطأأار بالفتاييأأة وان مأأا يسأأقط فأأي يأأوم
واحد ولمدب سالات في بعأض ا حيأان يصأل الأ أ ثأر مأن المعأدل السأنون ثأم

تحبس لفترات طويىة(.)3

احملىر انثبنث :أثر انتببيه يف درجبث احلرارة عهى راحت اإلوسبن
 1ة تأثري احلرارة يف راحت اإلوسبن يف انبصرة

أن حأأأرارب اليأأأواء ىأأأي النتأأأاج النيأأأايي لعمىيتأأأين أساسأأأيتين ىمأأأا اممتصأأأاص

المباشر لألشعة الشمسية ولمىية انشعاع ا ر أي أو الطاقأة ا ر أية التأي تنطىأق

من سطح ا رض الأ اليأواء المتأاور( ،)4وتمثأل درتأة الحأرارب فأي محافظأة البصأرب
المحصأأىة النياييأأة لت أأافر تمىأأة مأأن العوامأأل المختىفأأة ،أأالموق الفى أأي والمأأيثرات
البحرية وطبيعة السأطح ولامأل امرتفأاع وال تأل اليواييأة والمنخف أات التويأة ،نأتج
 1ـ ػالء يحسٍ شُشٕل انكُبًَ ،يظذر سببك ،ص .42
 2ـ انًظذر َفسّ ،ص.43
 3ـ سٕسٍ طبٍح حًذاٌ ،ظبْزة انخظحز فً جُٕة انؼزاق ٔأثزْب ػهى انبٍئت انحضزٌت ،يظذر سببك ،ص.21
 4ـ ضٍبء انذٌٍ ػبذ انحسٍٍ ػٌٕذ انمزٌشً ،انخظبئض انحزارٌت نهجشء األٔسظ ٔانجُٕبً يٍ انسٓم انزسٕبً
فً انؼزاق دراست فً انجغزافٍت انًُبخٍت ،رسبنت يبجسخٍز ،كهٍت انخزبٍت(ابٍ رشذ) ،جبيؼت بغذاد،2008 ،
ص.64
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لنيأأا اخأأت ف التوزي أ الفصأأىي والسأأنون ليأأذا العنصأأر الميأأم والمأأيثر فأأي طبيعأأة
المناخ السايد في المنطقة من تية ،وفي راحة اننسان ونشاطو من تية أخرا.

ان الحأأرارب العاليأأأة مأأأ الرطوبأأأة المرتفعأأأة تزيأأأد توصأأأيل الحأأأرارب مأأأن التأأأو الأأأ

التسأأم ،وفأأي الوقأأت ذاتأأو تعيأأق لمىيأأة التبخأأر ممأأا يتعأأل التسأأم م يبأأرد بسأأرلة
وتصبح حرارتو مزلتة ،أما خ ل الطقس البارد فتن الرطوبة العالية تزيد من توصيل

الحرارب من التسأم الأ التأو المحأيط ممأا يتعأل التسأم يخسأر تأزعء مأن حرارتأو فأي
الوقت الذن ىو بحاتة لمثل ىأذه الحأرارب( ،)1فعنأدما ترتفأ معأدمت الرطوبأة النسأبية
في المنطقة فأتن اننسأان يشأعر بارتفأاع درتأات الحأرارب ألىأ ممأا يسأتىيا المحأرار

بسأأأبح تنأأأاقص لمىيأأأة التبخأأأر مأأأن التسأأأم أو توقفيأأأا ،وبأأأذلك ي أأأون وبيأأأذا يشأأأعر
اننسان بعدم الراحة أو ال يق(.)2

يستتيح اننسان لىتأثيرات المناخيأة مأن خأ ل الأتح م ببييتأو الماديأة ومأا يأوفره

لنفسو من وسايل راحة وما يقوم بو من نشاط وألمال ي يحصل لىأ الراحأة ويقىأل
من التأثيرات المناخية ال أدن حدودىا.
وتعد راحة اننسان المناخية من أىم العوامأل التأي تأيدن الأ زيأادب اننتأاج مأاع

ونولأأأاع ،والتأأأي يم أأأن تعريفيأأأا لىأأأ أنيأأأا قابىيأأأة الفأأأرد لىأأأ تأديأأأة تميأأأ فعالياتأأأو
الطبيعية في

أوء منأاخ م يأم مأ ىأذه الفعاليأات دون تأرك أن أ أرار لىأ قابىيأة

ذلأأك الفأأرد ،وتختىأأف مقأأاييس الراحأأة بأأاخت ف ا شأأخاص وم أزاتيم والفعاليأأات التأأي
يقومأأأون بيأأأا و أأأذلك بأأأاخت ف البييأأأات التأأأي يعيشأأأون فييأأأا ،وان اسأأأتخدام لنصأأأر
مناخي واحد رير ٍ
اف لوصف شعور اننسان بالراحة أو لأدميا لأذا يم أن أن يحأدد
من خ ل لنصرين أو أ ثر  ،ومن المعايير المعتمدب لقياس راحة اننسان(:)3
أ أ دليل الحرارب أ الرطوبة.
ح أ دليل تبريد الريا .

تأ أ دليل انتياد النسبي.
د أ مخطط سنتر.
 1ـ درجت حزارة اإلَسبٌ ،لسى انبحٕد ٔانخمبرٌز انؼهًٍت ٔانذراسبث ،يظذر سببك.
 2ـ اَخظبر سكز خٌٍٕ ،يظذر سببك 78 ،ـ .79
 3ـ انًظذر َفسّ ،ص .78 ،72
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ىأ أ درتة الحرارب الفعالة.
و أ درتة الحرارب الميثرب.

وسيعتمد ىذا البح لى معيارن (دليل الحرارب الفعالة ودليأل الحأرارب المأيثرب)

والمعتمأأدين مسأأتخراتيما لىأ لنصأأرن الحأرارب والرطوبأأة لقيأأاس راحأأة اننسأأان فأأي
محافظة البصرب ،وذلك ىمية ىذين العنصرين في تحديد راحة اننسان ،و ونيا مأن

المناطق التي تعاني من طول في فصل الصيف وارتفاع في درتأات الحأرارب والرطوبأة
النسبية معظم أيام السنة ،وقبأل الوقأوف لىأ درتأة راحأة السأ ان فأي البصأرب يتأح
التعرف لى الخصايص الطبيعية المتنولة لىمحافظة.
دنيم احلرارة ادلؤثرة

وىو من المقاييس الميمة والرييسة المعتمدب لقياس راحة اننسان داخل المبأاني

بعيأأداع لأأن تأأأثير انشأأعاع الشمسأأي المباشأأر وقأأوب تبريأأد الريأأا  ،ويتوقأأف انحسأأاس
بالراحة أو لدميا خ ل اشير السنة لى مقدار درتة الحرارب والرطوبأة التويأة ،لمأا

ليأأذين العأأامىين مأأن تأأأثير مشأأترك بصأأورب مباشأأرب لىأ ت أأوين ذلأأك انحسأأاس لأأدا
اننسان ،ويم ن معرفة الحرارب التي يشعر بيا اننسان وتحديد درتأة شأعوره بالراحأة

مأأن خ أ ل تطبيأأق معيأأار (دليأأل الح أرارب المأأيثرب) الأأذن يسأأتخرج مأأن خ أ ل المعادلأأة

التالية(:)1

)ET=T-O.4(T-10)(1-F/100

حي ان:

حرارب اليواء التاف = T
الرطوبة النسبية = F

وباملتماد لى ىذا المعيار حدد المتخصصون درتة الحرارب الميثرب والتي يشعر

معظم الناس بالراحة لندىا والتي ت أون فأي حأدود ( 15أ °20م) ،أمأا الشأعور بعأدم
الراحة فت ون لندما تخرج معدمت الحرارب لن ىذين المعدلين ،اذ يعتبر التو:

شديد البرودب اذا ان معدل درتة الحرارب أقل من (°1179م) .

بارد اذا ان معدل درتة الحرارب بين (12أ °15م).
 1ـ انًظذر َفسّ ،ص.79
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دافئ اذا ان معدل درتة الحرارب بين ( 20أ °23م).

حار اذا ان معدل درتة الحرارب بين (2371أ °25م).

شديد الحرارب اذا ان معدل درتة الحرارب (أ ثر من °25م).
وقد تاءت النتايج الشيرية لدرتات الحرارب الميثرب في محافظة البصرب اآلتي:
تدول ()4

درتات الحرارب الميثرب في محافظة البصرب ° /م
DES.

NOV.

OCT.

SEP.

AUG.

JUL.

12.7

17.7

22

25.1

26.8

27

JUN

MAY

JAN.

APR.

MAR.

FEB.

21.7 24.2 26.2

17.1

11.8 13.8

المصدر :انتصار س ر خيون ،أثر المناخ في راحة اننسان في محطات رصأد بغأداد والبصأرب وال أوت والحأي
والناصرية باستخدام أدلة الراحة ،رسالة ماتستير ،ىية التربية (ابن رشد) ،تامعة بغداد2010 ،

وقأأد تبأأين مأأن خ أ ل ذلأأك أن درتأأات الح أرارب خ أ ل شأأيرن ىذار وتشأأرين الثأأاني
أأمن المأأدا المأأريح ،حيأ يشأأعر السأ ان داخأأل البيأأوت بالراحأأة ولأأدم الىتأأوء الأ

وسأأايل التبريأأد والتدفيأأة  ،اذ يبىأ معأأدل درتأأات الحأرارب الميويأأة (°1771م) ،وت أأون
درتات الحرارب

من المدا رير المريح الشديد البرودب في شير انون الثاني فقط،

فأأي حأأين ريأأر مأأريح بأأارد فأأي أشأأير أأانون ا ول وشأأباط ،أمأأا خأ ل اشأأير نيسأأان
ابتأداء مأن
فت ون درتات الحرارب من المدا ريأر المأريح الأدافئ ،اذ يىتأأ السأ ان
ع
شير نيسان ال استخدام وسايل التبريأد البسأيطة أالمراو  ،و أذلك الحأال فأي شأير

أداء مأأن
تشأأرين ا ول ،وتعتبأأر درتأأات الح أرارب أأمن المأأدا ريأأر المأأريح الحأأار ابتأ ع
شأأير ىيأأار ،اذ سأأتىت (°2472م) ،فأأي حأأين يعتبأأر شأأديد الح أرارب فأأي بأأاقي أشأأير
السنة.

دنيم احلرارة انفعبنت

تعأأد درتأأات الح أرارب الفعالأأة احأأدا الق أراين المسأأتعمىة لىدملأأة لى أ مأأدا ارتيأأا

النأأاس فأأي ظأأروف تويأأة معينأأة ،وتعأأرف لى أ انيأأا درتأأة الح أرارب التأأي يشأأعر بيأأا
اننسان والناتتة لن تداخل تأثيرات مختىف العناصر التوية ،وأىميا درتات الحأرارب

والرطوبأة التويأأة وسأأرلة الريأا  ،لأأذا فأأتن الحأرارب الفعالأأة تختىأأف لأن درتأأة الحأرارب
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التأأي تقأأاس فأأي محطأأات ا رصأأاد التويأأة( ،)1اذ أنيأأا تمثأأل حأأرارب اليأأواء السأأا ن
المشب بالرطوبة ،وتعطي التأثير نفسو لى انحسأاس البشأرن لنأد أن درتأة حأرارب

ورطوبأأة نسأأبية وسأأرلة ريأأا محأأدودب ،والحأأد ا لىأأ لدرتأأة الحأأرارب الفعالأأة ىأأي

(°35م) والتي تشير ال خطورب مناخ المنطقة أو الحرارب الطاردب ،ويم ن اسأتخراتيا
باملتماد لى المعادلة :

ET=0.6+H(0.4H-4)+4

حي أن :

درتة الحرارب الفعالة = ET
الرطوبة النسبية = H

()2

وقد حددت الدراسات المناخية حدود قرينة درتة الحرارب الفعالة و امتي

ي ون التو مزلج م يحتمل (بارد) اذا انت درتات الحرارب أقل من (°1879م).

:

ي ون التو مريح راحة نسبية اذا تراوحت درتات الحرارب بين (1879أ °2074م).

ي ون التو مريح ومثالي اذا تراوحت درتات الحرارب بين (2075أ °2278م).

ي أأأون التأأأو مأأأزلج ألىأأأ مأأأن المحتمأأأل اذا تراوحأأأت درتأأأات الحأأأرارب بأأأين (2279أأأأ

°2474م).

ي أأأون التأأأأو مأأأأزلج تأأأداع م يحتمأأأأل (حأأأأار) اذا انأأأأت درتأأأات الحأأأأرارب ألىأأأأ مأأأأن

(°2474م).

وقأأد لأأوحظ مأأن خ أ ل التأأدول ( )5الأأذن يبأأين قأأيم الراحأأة العامأأة لقرينأأة درتأأة
الح أرارب الفعالأأة فأأي محافظأأة البصأأرب ،أن منأأاخ المحافظأأة ي أأون مثالي أاع خ أ ل شأأير

نيسأأان ،اذ سأأتىت بىغأأت درتأأة الح أرارب الفعالأأة (°2272م) ،وي أأون التأأو مزلت أاع م
يحتمأأل بسأأبح انخفأأاض درتأأات الح أرارب خ أ ل اشأأير الشأأتاء ،أأانون ا ول و أأانون
الثاني وشباط ،وي اد ي ون مثالي مايل لىبرودب في أشير تشرين الثأاني وىذار ،ويعأد

أاء
أداء مأأن شأأير ىيأأار وانتيأ ع
المنأأاخ مزلت أاع تأأداع م يحتمأأل خ أ ل أشأأير الصأأيف ابتأ ع
بشأأير أيىأأول ،مرتفأأاع درتأأات الح أرارب ومعأأدمت الرطوبأأة النسأأبية فأأي المنطقأأة ،أمأأا
شير تشرين الثاني فيعد التو فيو مزلج ألى من المحتمل.
 1ـ ػهً أحًذ غبَى ،انًُبخ انخطبٍمً ،دار انًسٍزة نهُشز ٔانخٕسٌغ ٔانطببػت ،ط ،1ػًبٌ  ،األردٌ،2010 ،
ص66ـ .67
 2ـ اَخظبر سكز خٌٍٕ ،يظذر سببك ،ص 98ـ.99
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تدول ()5

درتات الحرارب الفعالة في محافظة البصرب° /م
JUN JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.

MAY

JAN. FEB. MAR. APR.

27.8 29.3

26.3

12.1

13.5

17.8

23.3

26.7

28.8

22.2

17.6

14

المصدر :انتصار س ر خيون ،أثر المناخ في راحة اننسان في محطات رصأد بغأداد والبصأرب وال أوت والحأي
والناصرية باستخدام أدلة الراحة ،رسالة ماتستير،

ىية التربية (ابن رشد) ،تامعة بغداد.2010 ،

يظيأأر ممأأا تقأأدم أن من أاخ البصأأرب م ي أأون مريح أاع ومثالي أاع ام خ أ ل أشأأير

الربي ولفتأرب محأدودب وذلأك خأ ل شأيرن ىذار ونيسأان ،و أذلك فأي شأير واحأد مأن

أشير الخريف وىو تشرين الثاني ،ويصأبح مزلتأاع أمأا بسأبح ارتفأاع درتأات الحأرارب
أاء بتشأأرين ا ول ،أو انخفأأاض درتأأات الح أرارب
خ أ ل الفتأأرب الممتأأدب مأأن ىيأأار وانتيأ ع
وميىيا ال الدفء النسبي خ ل فصل الشتاء القصير ،لذا يصبح التأو فأي محافظأة

البصرب مزلتاع تداع معظم أيام السنة ممأا يعرقأل القيأام بالعديأد مأن ا نشأطة وخاصأ عة
تىأأك التأأي تأأرتبط بالسأأياحة أو اقامأأة المحافأأل الريا أأية والثقافيأأة والعىميأأة  ،أمأأا أن

يقتصأأر وتودىأأا خأ ل أشأأير الراحأأة ،أو اسأأتخدام وسأأايل الراحأأة والت ييأأف لمقاومأأة
التطرف وامرتفاع في درتأات الحأرارب ،ممأا يفأرض بال أرورب قيأام اننسأان بأنشأطتو
المختىفة

من مناطق مغىقة وم يفة ان أم ن.

 2ة انتغرياث ادلىبخيت وأثرهب عهى حمبفظت انبصرة

حأأأذر خبأأأراء بيييأأأون مأأأن احتمأأأال تعأأأرض محافظأأأة البصأأأرب الأأأ

أأأوار بيييأأأة

مسأأتقب ع ،بسأأبح ت ار مأأات التغي أرات المناخيأأة التأأي ط أرأت لى أ تنأأوح الع أراق خ أ ل
العقأأأود القىيىأأأة الما أأأية ،ان أزمأأأة امحتبأأأاس الحأأأرارن التأأأي يشأأأيدىا العأأأالم ألقأأأت

ب ليا بشأ ل مأيثر لىأ البصأرب ،وأدت الأ حأدو ال ثيأر مأن التغيأرات والتقىبأات
المناخيأأة الحأأادب التأأي أسأأفرت لأأن تأأدىور القطأأاع الزرالأأي الأ حأ ٍأد بعيأأد ،حي أ ان
نباتات لديدب في المحافظة ميددب بامنقراض ،في حين انقر ت فعىياع بعض ا نأواع
منيا أشتار المشمش والزيتون والموز والعنح(.)1

 1ـ كٕارد بٍئٍت حشٓذْب انبظزة فً انًسخمبم ،انًٕضٕع ػهى انزابظ:
http://www.iraqiii.com/conimage/158asra-eye600iraqiiiBasra-eye.ipg
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أ أ اختفأاء ظأاىرب الصأقي بشأ ل امأل منأذ لأدب سأنوات ،حيأ ان المحافظأة تشأيد
حدو ىذه الظاىرب باستمرار وحت منتصف القرن الما ي.

ح أ ترات ظاىرب ال باح ال حد النصف.
ج أ ارتفاع درتة الحرارب الصغرا درتتين لى ا قل.

د أ انخفاض معدمت الرطوبة النسبية من  %60ال . %40
ىأ أ انخفاض مية ا مطار بفارق بير وربر مسبوق.
ىذه التغيرات ستيدن الأ حأدو اخأت ف خطيأر فأي الت أوين المنأاخي لمحافظأة

البصرب بسبح موقعيا التغرافي ،مما ييثر لى حيأاب السأ ان ونشأاطاتيم ،ومأن أىأم

ىذه اآلثار(:)2

أ أ طغيأأان ميأأاه البحأأر المالحأأة لىأأ ميأأاه المحافظأأة وأ ار أأييا ،حيأأ أن معظأأم
ا ار أأي تق أ لنأأد ارتفأأاع (274م) ويتوق أ أن ترتف أ ميأأاه البحأأر خ أ ل النصأأف

ا ول مأأن ىأأذا القأأرن بواقأ (175م) ممأأا يتعأأل منأأاطق تنأأوح المحافظأأة ميأأددب
بالغرق خ ل ا لوام القادمة بفعل امرتفاع التدريتي في مياه الخىيج .
ح أ سأأيطرب التيأأار النفأأا شأأبو المأأدارن فأأوق المنطقأأة ،وان مأأن سأأمات ىأأذا التيأأار
حدو التفاف ،ف

1

2

ع لن ىثاره في ارتفاع درتات الحرارب .

ـ َمالً ػٍ كبظى ػبذ انْٕبة األسذي ،حفبلى خطٕرة انٕضغ انبٍئً فً انبظزة  ،ػهى انزابظ:
http://www.alrsool.org/dri60
ـ َمالً ػٍ كبظى ػبذ انْٕبة األسذي ،ححذٌزاث يٍ حؼزع انبظزة نخغٍزاث انًُبخ انؼبنًً ،ػهى انزابظ:
http://www.aladalanews.net/index.php=how=pages&action=cat&id=11

092

يجهت انًسخُظزٌت نهذراسبث انؼزبٍت ٔانذٔنٍت
انعذد 44

اخلبمتت

ان لىتغيأأأرات المناخيأأأة ومسأأأيما فأأأي درتأأأات الحأأأرارب أثأأأر بيأأأر لىأأأ نشأأأاط

اننسان نظ ارع لتأثيره لى الشعور بالراحة والقدرب لى العمل واننتاج ،ويشيد العأراق
تغيرات بيرب في مناخو مسيما محافظة البصرب التي تواتأو مثأل ىأذه التغيأرات والتأي
تتمثل بامرتفاع في درتات الحرارب وانخفاض معأدمت التسأاقط ،ا مأر الأذن أدا الأ

تفاقم ظاىرب التفاف وما ترتح لىييا من زيادب في معدمت العواصف الترابيأة ،و ىيأا
لوامأأل انع سأأت سأأىباع لى أ راحأأة اننسأأان وصأأحتو ف أ ع لأأن نشأأاطو امقتصأأادن
المتنوع ،ول ون درتات الحرارب من أ ثر العناصر المناخية الميثرب فأي راحأة اننسأان
فقد التُ ِم َدت عامل أساسي في تحديد فترات الراحة لىسأ ان فأي محافظأة البصأرب ،ام

ان ىذا العنصر لوحده رير ٍ
اف في تحديأد شأعور اننسأان بالراحأة أو لأدميا بعيأداع
ُ
لن تأثير لناصر المناخ ا خأرا ،اذ يتغيأر تأأثير الحأرارب لىأ اننسأان حسأح نظأام
وسرلة الريا  ،ومعدل الرطوبة النسبية في التو وريرىا ،لذا ومن أتل الوصأول الأ
التقيأيم الحقيقأي لفتأرات الراحأة فأي البصأرب التمأدت ىأذه الدراسأة ف أ ع لأن لنصأر
الح أرارب لى أ الرطوبأأة فأأي التأأو ،لىوص أول مأأن خ ليمأأا ال أ اثنأأين مأأن المقأأاييس

الفعالأة ،ومأن خأ ل
الميمة لراحة اننسأان وىمأا دليأل الحأرارب المأيثرب ودليأل الحأرارب ّ
ذلأأك أظيأأرت النتأأايج أن درتأأات الحأأرارب خأأ ل شأأيرن ىذار وتشأأرين الثأأاني أأمن
المأأدا المأأريح الأأذن يتأأيح لىسأ ان الشأأعور بالراحأأة داخأأل المنأأازل وا مأأا ن المغىقأأة
بمعن م يىتأ الس ان في العادب ال استخدام وسأايل التبريأد خأ ل ىأذين الشأيرين،
ما يعتبر التو مثالياع خ ل شير نيسان ،في حين يعد التأو مزلتأاع فأي بقيأة أشأير

السنة .
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ادلصبدر

 .1ىمال صالح لبود ،التباين الزماني والم اني لمرض الم ريا فأي محافظأة البصأرب  1960أ
 ،1990رسالة ماتستير ،ىية اآلداح ،تامعة البصرب.1990 ،

 .2ىمأأال ليس أ توفيأأق الأأدلو  ،الحر أأة الظاىريأأة لىشأأمس وأثرىأأا فأأي تبأأاين معأأدمت درتأأات
الحرارب والتبخر /النتح المم ن المحسوبة في محطتي البصرب والموصل ،رسأالة ماتسأتير ،
ىية التربية لىبنات ،تامعة بغداد.2007 ،

 .3انتصار س ر خيون ،أثر المناخ في راحة اننسان في محطات رصد بغداد والبصرب وال أوت
والحي والناصرية باستخدام أدلة الراحة ،رسالة ماتستير ،ىية التربية (ابن رشأد) ،تامعأة

بغداد.2010 ،

 .4اليييأأة العامأأة لألن أواء التويأأة العراقيأأة ،بيانأأات المنأأاخ لمحافظأأة البصأأرب لىفتأأرب 1970أ أ
 ،2010بيانات رير منشورب.

 .5تحذيرات من تعرض البصرب لتغيرات المناخ العالمي ،لى الرابط:

http://www.aladalanews.net/index.php=how=pages&action=cat&id=11

 .6تفاقم خطورب الو

البييي في البصرب  ،لى الرابط:

http://www.alrsool.org/dri60

 .7درتة الحرارب واننسان ،قسم البحو والتقارير العىمية والدراسات ،المو وع لى الرابط:

http://www.ahlaliraq.com/vb/forumdisplay.php?f=9

 .8سأأامر لىأأي خ أأر الأأدرزن ،منأأاخ ا رض بأأين التأأدىور والتغيأأر دراسأأة لطبيعأأة المش أ ىة
والحىأأأول المتاحأأأة ليأأأا ،متىأأأة البييأأأة العراقيأأأة التديأأأدب  ،منظمأأأة م افحأأأة التىأأأو البييأأأي

والتصحر في العراق ،المتىد  ،2العدد .2009 ،1

 .9سوسأأن صأأبيح حمأأدان  ،ظأأاىرب التصأأحر فأأي تنأأوح العأراق وأثرىأأا لىأ البييأأة الح أأرية،

متىأأأة العأأأرح والمسأأأتقبل ،مر أأأز المستنصأأأرية لىدراسأأأات العربيأأأة والدوليأأأة ،العأأأدد ،14

.2005

 .10سوسأأن صأأبيح حمأأدان ،المقومأأات السأأياحية فأأي محافظأأة البصأأرب الواق أ واآلفأأاق ،متىأأة
المستنصرية لىدراسات العربية والدولية ،العدد .2010 ،29

.11

ياء الدين لبد الحسين لويد القريشي ،الخصايص الحرارية لىتزء ا وسط والتنوبي من

السأأأيل الرسأأأوبي فأأأي العأأأراق دراسأأأة فأأأي التغرافيأأأة المناخيأأأة ،رسأأأالة ماتسأأأتير ،ىيأأأة

التربية(ابن رشد) ،تامعة بغداد.2008 ،
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 .12لبد الحسين الغراون ،البصرب مدينة ب شتاء ،المو وع لى الرابط:
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http://www.iriqihom.com/articles.htm

 .13لبأأأد الحسأأأين مأأأدنون أبأأأو الييأأأل ،التقيأأأيم البأأأايولوتي لمدينأأأة النتأأأف ،متىأأأة البحأأأو
التغرافية ،ىية التربية لىبنات ،تامعة ال وفة ،العدد.2001 ،2

 .14ل ء محسن شنشول ال ناني ،استعمامت ا رض في ناحيأة أم قصأر ،دراسأة فأي تغرافيأة
المدن ،رسالة ماتستير ،ىية اآلداح ،تامعة بغداد.2006 ،

 .15لىي أحمد رانم ،المناخ التطبيقأي ،دار المسأيرب لىنشأر والتوزيأ والطبالأة ،ط ،1لمأان ،
ا ردن.2010 ،

 .16أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ،التغرافيأأأة المناخيأأأة ،دار المسأأأيرب لىنشأأأر والتوزيأأأ والطبالأأأة ،ط ،3لمأأأان،
ا ردن.2011 ،

 .17اظم لبد الوىاح ا سدن ،تأثير العوامل المناخية لى الصأنالات ا ساسأية فأي محافظأة
البصأأرب وانع اسأأاتيا لى أ تىأأو البييأأة ،أطروحأأة د تأأوراه ،ىيأأة اآلداح ،تامعأأة البصأأرب،

.1998

 .18وار بييية تشيدىا البصرب في المستقبل ،المو وع لى الرابط:

http://www.iraqiii.com/conimage/158asra-eye600iraqiiiBasra-eye.ipg

 .19ماتأأد السأأيد ولأأي ،نيأأر صأأدام وال ثبأأان الرمىيأأة ،ىيأأة اآلداح  ،مطبعأأة تامعأأة البصأأرب،
.1993
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