
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر المناخ على راحة االنسان وصحته في مدينة كربالء 
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 : المستخلص

تتأثر صحة االنسان وراحته بالعديد من الظروف المناخية والتي لها االثر المباشر لشعوره      

ايجاد الحلول لهذه المشكلة  اال  وبالرغم من الدراسات العديدة التي حاولت, بالراحة او الضيق 

انها الزالت تمثل اكبر التحديات التي يواجها االنسان  بسبب التباين الكبير بين هذه العناصر من 

وتمثل , منطقة الى اخرى وتباين الشعور بالراحة والضيق بين انسان واخر من منطقة الى اخرى 

تأثيرا على صحة االنسان وقد جاءت دراسة الحرارة والرطوبة من اهم العناصر المناخية االكثر 

بين الحرارة والرطوبة من خالل استخدام قرينة اوليفر واثرها في  هذا البحث لبيان العالقة ما

وقد تضمن البحث , صحة االنسان وراحته  لمدينة كربالء  والسبل الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة 

اما المبحث الثاني فتضمن ,  لدراسة ثالثة مباحث شمل المبحث االول االطار النظري ل

اما المبحث الثالث فتضمن االثار المترتبة الرتفاع ,المتغيرات الطبيعية والمناخية لمنطقة الدراسة 

هذا باإلضافة , درجات الحرارة فضال عن استخدام قرينة اوليفر لقياس الراحة المناسبة لإلنسان 

 . الى االستنتاجات والتوصيات وقائمة المصادر 

 

 

Abstract 

ling comfortable and narrow Between one person and 

another from one area to another, and represent the heat and 

humidity of the most important climatic elements impact on 

human health The study of this study to show the relationship 

between heat and humidity through the use of Oliver's hypothesis 

and its impact on human health and rest for the city of K The third 

section includes the effects of high temperature as well as the use 

of Oliver's wife to measure the appropriate comfort for the human 

being, in addition to the conclusions, recommendations and list of 

sources.                                                                                       

 

 

 

 



  :المقدمة 

الهةواء عرف اإلنسان منذ القديم تأثير العوامل الجويةة علةى صةحته وكةان ينتقةل باحثةا عةن 

العليل والشمس الدافئة وكةان التةرابا الحاصةل مةا بةين تعاقةب الصةحة والمةرا وتغيةر ا حةوال 

وعلةةى الةةرغم مةةن التقةةدم العلمةةي والتكنولةةوجي الحاصةةل غيةةر  ن موضةةوع  الجويةةة شةةغله الشةةاغل

ربما قةد يكةون السةبب االخةتالف , عالقة الصحة بالظروف الجوية لم يلقى عناية كافية من العلماء

فاإلنسةان الةذي يعةيي فةي , ي شعور االنسان بالراحة او الضيق والمرا من منطقة الةى اخةرىف

سةيما  ,المناطق الصحراوية يختلف شعوره عن الذي يعيي في المناطق الباردة او الحارة الرطبةة

اال انةه يبقةى , والجنس, والحالة النفسية ,ان هناك متغيرات اخرى تؤثر في صحة االنسان كالعمر

اذ تعد , اخ بعناصره المختلفة تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة على حياة االنسان وصحتهالمن

كل من الحرارة والرطوبة من اهم العناصر المناخية تاثيرا بالنسبة لغيرها من العناصر 
(1)

 . 

 

 

 : تتلخص مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتية: مشكلة البحث

 .هل للعناصر المناخية تأثيرا على صحة االنسان وراحته  .1

كيف يمكن االستفادة من الدراسات الحديثة لبيةان عالقةة التةرابا بةين االمكانةات المناخيةة والبيئيةة  .2

 .في منطقة الدراسة 

تنحصةةر فرضـــــةةـية البحةةث فةةي اطةةار جغرافةةي طبيعةةي تحليلةةي يمكةةن  :فرضييية الثحيي 

  -:هماصياغته من خالل  فرضيتين 
 .تؤثر عناصر المناخ على االنسان وصحته وراحته لمنطقة الدراسة  .1

يمكن االستفادة من الدراسات الحديثة لبيان الترابا بين عناصر المناخ واثرها على راحة االنسان  .2

. 

استخدمت عدة مناهج لدراسة البحث منهةا المةنهج المورفولةوجي لتوضةي   :منهجية الثح 

فضال عن استخدام المنهج االستنتاجي لمحاولة تفسةير ,قة الدراسة كالموقع المالم  الطبيعية لمنط

العالقة مابين المتغيرات المناخية والتةي تةم بنةاء فرضةيات البحةث عليهةا مثةل الحةرارة والرطوبةة 

كما استخدم المنهج التحليلي واالحصائي لتحليل , والعالقة ما بينهما وتأثيرها على صحة االنسان 

جغرافيةةة للتأكةةد مةةن صةةحة فرضةةيات الدراسةةة وابهةةار العالقةةة بةةين المتغيةةرات البحةةث البيانةةات ال

احصائيا من خالل استخدام قرينة معامل اوليفر لتطبيقهةا علةى spssومعالجتها باستخدام برنامج 

 . راحة االنسان 

 :يتحدد  هدف البحث من خالل عدة محاور  :هدف  الثح 

 .التعرف على مورفولوجية مدينة كربالء  .1

 .التعرف على المتغيرات المناخية التي تؤثر في راحة االنسان وصحته .2

 التعرف على معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى خالل مدة الدراسة .3

 .امكانية تطبيق قانون اوليفر من خالل استخدام عنصري الحرارة والرطوبة لمنطقة الدراسة  .4

يتحدد البحث بدراسة المتغيةرات المناخيةة  التةي تةؤثر علةى صةحة االنسةان لمنطقةة  :حدود البحث

 (م2017 -1987)الدراسة للمدة من 

تتحدد منطقة الدراسة في محافظة كربالء التي تمتةد فةي القسةم ا وسةا  اما الحدود المكانية فتتحدد

-°33.50)طةول وخطي , شماال( °32.21 – 29.50)الغربي من العراق, عند دائرتي عرا

شرقا( 44
(2)

. 

تضةةمن البحةث ثالثةةة مباحةث تضةةمن المبحةث االول االطةةار النظةري الةةذي  :هيكليةة البحةث

امةةا المبحةةث الثةةاني فتضةةمن موقةةع . شةةمل المقدمةةة وهةةدف البحةةث والمشةةكلة والهيكليةةة والمنهجيةةة 



اما المبحث الثالث فتضمن استخدام قرينة معامةل اوليفةر لعنصةري , المدينة والمتغيرات المناخية 

 . فضال عن االستنتاجات والتوصيات وقائمة بالمصادر , الحرارة والرطوبة لمنطقة الدراسة 

 

 المبحث الثاني

 : الموقع والمساحة 

القسم ا وسا الغربي من العراق, تتحدد منطقة الدراسة في محافظة كربالء التي تمتد في 

شرقا, ويتصف ( 44-°33.50)وخطي طول , شماال( °32.21 – 29.50)عند دائرتي عرا

بعد  الحسينية علىموقعها من العراق بأنها تقع على حافة الهضبة الغربية والجهة اليسرى لجدول 

 . كم من مدينة بغداد100

البالغة , من مساحة العراق%(6.6)يعادل ي ما (²كم12824)وتبلغ مساحة المحافظة      

ومن , إذا تحدها من الشرق محافظة بابل , , وتتحدد بحدود مكانية (1), خريطة (²كم434182)

وتتألف من ثالثة  قضية ,ومن  الشمال الغربي تحدها محافظة االنبار,  النجفالجنوب محافظة 

(المناذرة,الكوفة ,كربالء )
(3)

. 

 

 

 
 

 

 :لمدينة كربالء  االهمية الوبيفية

تتميةةةةة  هةةةةةذه المدينةةةةةة بةةةةةاختالف عناصةةةةةرها وطبيعةةةةةة ذات نطةةةةةاق عةةةةةالمي يتمثةةةةةل بمرقةةةةةد     

فضةةةةال عةةةةن المراقةةةةد الدينةةةةة االخةةةةرى والتةةةةي , االمةةةةاميين الحسةةةةين والعبةةةةاس عليهمةةةةا السةةةةالم

اذ يتوافةةد اليهةةا الماليةةين مةةن الةة وار مةةن داخةةل وخةةار  ,نشةةطت فيهةةا حركةةة السةةياحة الدينيةةة 



فقةةةد قةةةدرت هيئةةةة السةةةياحة وفةةةق اخةةةر إحصةةةائيات ان عةةةدد ال ائةةةرين , طيلةةةة ايةةةام السةةةنةالةةةبالد 

امةةةا مةةةن داخةةةل الةةةبالد فقةةةد تجةةةاوز العةةةدد الةةةى مةةةا , سةةةائ  سةةةنويا( 1801776)وصةةةل الةةةى 

زائر شهريا( 200000)سنويا بمعدل ( 2000000)يقارب 
(4)

  . 

 :درجات الحرارة المريحة  والمناسبة لصحة االنسان

الحةةةةدود الحراريةةةةة العظمةةةةى والصةةةةغرى لنشةةةةاط االنسةةةةان وراحتةةةةه بةةةةاختالف عةةةةدة تتبةةةةاين     

عوامةةةل والتةةةي مةةةن ضةةةمنها الموقةةةع بالنسةةةبة لةةةدوائر العةةةرا الجغرافةةةي والتةةةي يعةةةيي فيهةةةا 

ب فالشةةةذوذ الحةةةراري لةةةدرجات الحةةةرارة العظمةةةى  ي .االنسةةةان ويتةةةأقلم لظروفهةةةا الحراريةةةة 

والتةةةي . تةةةأثيرا علةةةى صةةةحة االنسةةةان وراحتةةةه  بمعنةةى انحرافهةةةا عةةةن معةةةدلها العةةةام يعةةةد االكثةةةر

يكثةةر مةةن حةةدوا هةةذا الشةةذوذ الحةةراري ضةةمن المنةةاطق التةةي تقةةع ضةةمن العةةروا الوسةةطى 

. شةةةمال وجنةةةوب خةةةا االسةةةتواء ( 60-30)مةةةن الكةةةرة االرضةةةية  ي مةةةا بةةةين دائةةةرة عةةةرا 

ذا اال انةةةه بةةةالرغم مةةةن ان درجةةةه الحةةةرارة لهةةةا التةةةأثير الكبيةةةر فةةةي صةةةحة االنسةةةان اال ان هةةة

التةةةأثير يكةةةون مقترنةةةا مةةةع عنصةةةر الرطوبةةةة فةةةي مةةةدى اسةةةتقرار الجةةةو وخلةةةوه مةةةن الريةةةا  

االفقية والعمودية 
(5)

 . 

م عجةةةةة بالنسةةةةبة %( 85)مةةةةع رطوبةةةةة نسةةةةبية مقةةةةدارها( °م 26)اذ تعةةةةد درجةةةةة الحةةةةرارة     

بينمةةةا اذا اقترنةةةت نفةةةس درجةةةة الحةةةرارة مةةةع رطوبةةةة نسةةةبية , لإلنسةةةان ومةةةؤثرة علةةةى صةةةحته

 26)فةةةي حةةةين قةةةد تكةةةون درجةةةة الحةةةرارة  ,اصةةةب  الجةةةو مالئمةةةا لإلنسةةةان %( 30)مقةةةدار هةةةا 
م عجةةةةة لسةةةةكان المنةةةةاطق االسةةةةتوائية اال انهةةةةا %( 80)مةةةةع رطوبةةةةة نسةةةةبية مقةةةةدارها (( °م

ونسةةةتنتج مةةةن كةةةل مةةةا سةةةبق ان الحةةةدود الحراريةةةة , مريحةةةة لسةةةكان المنةةةاطق المعتدلةةةة البةةةاردة 

حةةدة فةةي العةةروا االرضةةية وانمةةا هةةي متباينةةة المالئمةةة لإلنسةةان وراحتةةه ونشةةاطه ليسةةت وا

( °م28-25)كحةةةدود دنيةةةا وبةةةين(  °م18-15)مةةةن منطقةةةة الةةةى اخةةةرى فهةةةي تتبةةةاين مةةةا بةةةين
هةةي المثلةةى عمومةةا ( °م25-18)كحةةدود عليةةا وقةةد اعتبةةر العلمةةاء ان درجةةة الحةةرارة مةةا بةةين 

لصحة االنسان وراحته ونشاطه
(6)

 . 

ووفةةةق تقريةةةر اعدتةةةه منظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة لدراسةةةة اثةةةر المنةةةاخ علةةةى صةةةحة االنسةةةان    

وجةةةد ان ارتفةةةاع درجةةةات الحةةةرارة فةةةي العةةةالم قةةةد يسةةةبب زيةةةادة ملحوبةةةة فةةةي االمةةةراا سةةةيما 

للمنةةاطق التةةي تقةةع ضةةمن العةةروا المعتدلةةة والمداريةةة لكةةل مةةن قةةارة اسةةيا والجةة ر الواقعةةة 

رتفةةاع درجةةات الحةةرارة سةةةيؤدي الةةى تكةةرار حةةدوا نوبةةةات فضةةال عةةةن ان ا. المحةةيا الهنةةدي

الجفةةةاف والفيضةةةانات واالعاصةةةير والتةةةي لهةةةا االثةةةر المباشةةةر فةةةي انتشةةةار االمةةةراا المرتبطةةةة 

بهذه الظواهر كالمالريا والكوليرا 
(7)

 . 

 

  :الخصائص المناخية لمدينة كربالء
يعد المناخ من العوامل المهمة التي تدخل في تشكيل البيئة الطبيعية فهو يقف وراء التغيرات       

مباشره,  سواء بطريقة مباشره  و غير( اإلنسان والنبات والحيوان)التي تحدا للكائنات الحية 

عن  وتتمي  عناصر المناخ بتداخلها مع بعضها البعض لذا ال يمكن دراسة عنصر مناخي بمع ل

عناصر المناخ ا خرى وإليضا  دور عناصر المناخ وبيان  ثره في تشكيل صفه مناخ منطقه 

درجه الحرارة والرطوبة واالمطار والتبخر )الدراسة سوف يتم توضي  عناصر المناخ وهي 

)
(8)

 . 

 

 : درجة الحرارة.1
تعةةةرف الحةةةرارة علةةةى  نهةةةا الوسةةةيلة المسةةةتخدمة لقيةةةاس كميةةةه الطاقةةةة فةةةي الجسةةةم  و كميةةةه       

 الحرارة
(9)

 . 

 24.7) إن المعةةةةدل السةةةةنوي العةةةةام لةةةةدرجات الحةةةةرارة يصةةةةل إلةةةةى (1)ويبةةةةين الجةةةةدول رقةةةةم 

فسةةةةجلت درجةةةةة الحةةةةرارة , إذ تبةةةةد  درجةةةةة الحةةةةرارة باالرتفةةةةاع مةةةةع بدايةةةةة شةةةةهر نيسةةةةان , (°م

ثةةةم تتةةةدر  درجةةةات الحةةةرارة باالرتفةةةاع بسةةةبب زيةةةادة زاويةةةة ,  )°م 25.3)الشةةةهرخةةةالل هةةةذا 



سةةةقوط  شةةةعة الشةةةمس ومةةةا ينةةةتج عنهةةةا مةةةن زيةةةادة  فةةةي كميةةةة الحةةةرارة المكتسةةةبة وزيةةةادة عةةةدد 

 36.4)   (31.6سةةجلت(  يةةار و ح يةةران و تمةةوز و  ب) سةةاعات النهةةار لتصةةل فةةي  شةةهر
ا شةةةهر  يلةةةول فقةةةد سةةةجل معةةةدالت عاليةةةة   مةةة, لكةةةل منهمةةةا علةةةى التةةةوالي °م ,36.2,37.9 ,

إذ , لدرجةةةةةةة الحةةةةةةرارة بسةةةةةةبب التةةةةةةراكم الحةةةةةةراري المتجمةةةةةةع خةةةةةةالل شةةةةةةهري تمةةةةةةوز و ب 

 يلةةةول  ( 23-22)إمةةةا االنخفةةةاا فةةةي معةةةدل درجةةةات الحةةةرارة يبةةةد  بعةةةد ,  )°م 32.1)سةةةجل

إذ يبلةةةغ معةةةدل درجةةةة الحةةةرارة فةةةي شةةةهر تشةةةرين , بسةةةبب حركةةةة الشةةةمس نحةةةو مةةةدار الجةةةدي 

تشةةةةةرين )ثةةةةم يسةةةةتمر االنخفةةةةاا التةةةةدريجي لةةةةدرجات الحةةةةرارة  شةةةةهر ( ° م 26.2) ا ول

ويكةةةون شةةةهر كةةةانون الثةةةاني ا كثةةةر انخفاضةةةا ( الثةةةاني وكةةةانون ا ول وكةةةانون الثةةةاني وشةةةباط 

فهةةةي  علةةةى درجةةةة حةةةرارة تسةةةجل , إمةةةا درجةةةات الحةةةرارة العظمةةةى . فةةةي درجةةةات الحةةةرارة

  .خالل النهار

إن المعةةةةةةةدل السةةةةةةةنوي لدرجةةةةةةةة الحةةةةةةةرارة ( 1)ويتضةةةةةةة  مةةةةةةةن خةةةةةةةالل الجةةةةةةةدول رقةةةةةةةم     

إذ تبةةةةد  درجةةةةات الحةةةةرارة العظمةةةةى بتسةةةةجيل  علةةةةى درجةةةةات الحةةةةرارة  (31.4oc)العظمةةةةى

إذ بلغةةةت معةةةدالتها فةةةي محطةةةة (  ب  و يلةةةول, تمةةةوز, ح يةةةران , يةةةار ,نيسةةةان )خةةةالل  شةةةهر

بسةةبب كبةةر زاويةةة (  °م31.1 , 37.8 ,42.3 , 44.6 , 44.2 , 40.7  )كةةربالء

عاع الشمسةةةي ومةةةا يرافقةةةه مةةةن زيةةةادة عةةةدد سةةةاعات النهةةةار  ثةةةم ارتفةةةاع درجةةةات سةةةقوط اإلشةةة

  17.8)  مةةا المعةةدالت الشةةهرية لدرجةةة الحةةرارة فقةةد بلةةغ المعـةةـدل السةةنوي لهةةا. الحةةرارة 
(11))  °م

. 

المعةةةدالت الشةةةهرية لةةةدرجات الحةةةرارة فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة بالتبةةةاين فةةةي معظةةةم  شةةةهر  تميةةة ت

 .السنة و ن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على صحة االنسان  وراحته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى (1)جدول رقم 

 (1987-2017)في محطة كربالء للمدة 
معدل درجات  الشهر

 oم/الحرارة

معدل درجات الحرارة 

 oم/العظمى

معدل درجات الحرارة 

 oم/الصغرى

 5.5 16.5 11.7 كانون الثاني

 7.6 19.5 12.4 شثاط

 11.7 24.6 16.8 آذار

 17.7 31.1 25.3 نيسان

 23.1 37.8 31.6 أيار

 26.9 42.3 37.9 حزيران

 29 44.6 36.2 تموز

 28.4 44.2 36.4 آب

 24.7 40.7 32.1 أيلول

 19.6 33.8 26.2 تشرين األول

 12.2 24.4 17.7 تشرين الثاني

 7.2 18.2 12.3 كانون األول

 17.8 31.4 24.7 المعدل

بيانةةةات عةةةن معةةةدل درجةةةات الحةةةرارة ,قسةةةم المنةةةاخ , الهيئةةةة العامةةةة لانةةةواء الجويةةةة: المصةةةدر 

 بينات غير منشورة,  2117,العظمى والصغرى  لمدينة كربالء  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)الشكل  



المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في محطة كربالء 

 (1987-2017)للمدة 

 

 
 ( 1)الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدول

تعةةةرف بانهةةةا كميةةةة بخةةةار المةةةاء الموجةةةودة فةةةي الهةةةواء بدرجةةةة حةةةرارة : الرطوبييية النسيييثية  .3

, معينةةةة نسةةةبة إلةةةى الكميةةةة القصةةةوى التةةةي يسةةةتطيع الهةةةواء إن يحملهةةةا بةةةنفس درجةةةة الحـةةةـرارة

بةةةةأن المعةةةةدل ( 2)لجةةةةدول تبةةةةين مةةةةن  ا. لةةةةـذا فهةةةةي تتةةةةأثر بدرجةةةةة الحةةةةرارة بشكـةةةةـل مباشـةةةةـر

فترتفةةةةع ,وتختلةةةةف  الرطوبةةةةة خةةةةالل شةةةةهور السةةةةنة  (%43)السةةةةنوي للرطوبةةةةة النسةةةةبية هةةةةو 

( كةةةةةانون ا ول وكةةةةةانون الثةةةةةاني وشةةةةةباط)خةةةةةالل فصةةةةةل الشةةةةةتاء وخصوصةةةةةا فةةةةةي  شةةةةةهر 

وذلةةل لتعةةرا منطقةةة الدراسةةة إلةةى كتةةل , علةةى التةةوالي % ( (67 %, 68 %,58وبنسةةبة

, ى انخفةةةاا درجةةةات الحةةةرارة وزيةةةادة الرطوبةةةة النسةةةبية هوائيةةةة بةةةاردة ورطبةةةة فتعمةةةل علةةة

ح يةةةران و )إمةةةا خةةةالل فصةةةل الصةةةيف فتةةةنخفض الرطوبةةةة النسةةةبية وبالتحديةةةد خةةةالل  شةةةهر 

لكةةةل %(  ( 26 %, 23 %, 24إذ سةةجلت معةةدالت الرطوبةةة النسةةبية , (تمةةوز و ب 

دة وقلةةةه بسةةةبب االرتفةةةاع التةةةدريجي لةةةدرجات الحةةةرارة خةةةالل هةةةذه المةةة, منهةةةا علةةةى التةةةوالي 

سقوط اإلمطار
(11)

. 
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 (2)جدول 

 (1987 -2017)في محطة كربالء للمدة % معدالت الرطوبة النسبية  
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 %معدل الرطوبة النسثية  الشهور

 68 كانون الثاني

 58 شثاط

 50 آذار

 43 نيسان

 32 أيار

 25 حزيران

 23 تموز

 24 آب

 29 أيلول

 40 تشرين األول

 57 الثانيتشرين 

 67 كانون األول

 43 المعدل

بيانةةةات عةةةن معةةةدل الرطوبةةةة  لمدينةةةة ,قسةةةم المنةةةاخ , الهيئةةةة العامةةةة لانةةةواء الجويةةةة: المصةةةدر 

                    بينات غير منشورة, 2117,كربالء  

 (2)الشكل 

 1987 -2017)) في محطة كربالء للمدة% معدالت الرطوبة النسبية 
 

 
 (2)الباحث باالعتماد على الجدول لشكل من عمل ا

 

 

 

 

                                                                                 :األمطــــار.3
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ويوضةةة  الجةةةدول تتصةةةف منطقةةةة الدراسةةةة بقلةةةة سةةةقوط االمطةةةار شةةةتاء و انعةةةدامها صةةةيفا     

ي يةةةةد مجموعهةةةةا السةةةةنوي عةةةةن ان كميةةةةة االمطةةةةار بصةةةةورة عامةةةةة قليلةةةةة ومتذبذبةةةةة فةةةةال ( 3)

تشةةةرين االول وتنتهةةةي إلةةةى نهايةةةة شةةةهر ) اذ يبةةةد  سةةةقوط االمطةةةار مةةةن شةةةهر , (ملةةةم99.1)

ثةةةم شةةةهر كةةةانون االول ( ملةةةم (20.3وتكةةةون علةةةى اعالهةةةا خةةةالل شةةةهر كةةةانون الثةةةاني ( مةةةايس

بصةةةةورة عامةةةةة االمطةةةةار السةةةةاقطة علةةةةى منطقةةةةة الدراسةةةةة تنحصةةةةر , (ملةةةةم  (16.3وبنسةةةةبة 

تاء فقةةةةا لمةةةةرور منخفضةةةةات العةةةةروا الوسةةةةطى القادمةةةةة مةةةةن البحةةةةر خةةةةالل موسةةةةم الشةةةة

ح يةةةران و  )ثةةةم تنقطةةةع االمطةةةار نهائيةةةا خةةةالل فصةةةل الصةةةيف وبالتحديةةةد اشةةةهر . المتوسةةةا 

ملةةةم لةةةذا تعتبةةةر مةةةن الشةةةهور الجافةةةة بسةةةبب عةةةدم ( 0)اذ وصةةةلت كميتهةةةا( تمةةةوز و  ب و يلةةةول 

فةةةةةاع درجةةةةةات الحةةةةةرارة وصةةةةةول تةةةةةأثير المنخفضةةةةةات الجويةةةةةة المتوسةةةةةطية اضةةةةةافة إلةةةةةى ارت

وانخفةةةاا نسةةةبة الرطوبةةةة فيرتفةةةع مسةةةتوى التكةةةاثف ممةةةا يعمةةةل علةةةى انعةةةدام سةةةقوط االمطةةةار 

في تلل الفترة 
(12)

. 

 (3)جدول 

 (1987-2017)مجموع معدالت االمطار الشهرية الساقطة في محطة كربالء للمدة 

 ملم/ كمية األمطار  الشهور

 20.3 كانون الثاني

 14.9 شثاط

 13.8 آذار

 13.7 نيسان

 4.9 أيار

 0 حزيران

 0 تموز

 0 آب

 0 أيلول

 3.6 تشرين األول

 11.6 تشرين الثاني

 16.3 كانون األول

 99.1 المجموع

بيانةةةات عةةةةن كميةةةة االمطةةةار  لمدينةةةة كةةةةربالء  ,قسةةةم المنةةةاخ , الهيئةةةة العامةةةة لانةةةواء الجويةةةةة

 .بينات غير منشورة,  2117,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1987-2017) )مجموع معدالت االمطار الشهرية الساقطة في محطة كربالء للمدة( 3)  الشكل 



 
 (  3) الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدول 

 :التثخـــر .4

الةةةى تبةةةاين معةةةدالت التبخةةةر مةةةن منطقةةةة إلةةةى اخةةةرى سةةةنويا وفصةةةليا ( 4)يشةةةير الجةةةدول    

اذ , الحةةةرارة وسةةةرعة الريةةةا  واتجاههةةةا وشةةةهريا تبعةةةا ل اويةةةة سةةةقوط اشةةةعة الشةةةمس ودرجةةةة 

اذ ترتفةةةةع خةةةةالل فصةةةةل , ( ملةةةةم  3716)ارتفعةةةةت قةةةةيم التبخةةةةر ليصةةةةل مجموعهةةةةا السةةةةنوي 

 , 551.4)وسةةةةجلت مقةةةةدار , ( ح يةةةةران و تمةةةةوز و ب)الصةةةةيف وخصوصةةةةا  الشةةةةهر 
ملةةةم علةةةى التةةةوالي بسةةةبب ارتفةةةاع درجةةةات الحةةةرارة وهبةةةوب الريةةةا    (535 , 582.2

فةةةةي حةةةةين سةةةةجلت اقةةةةل معةةةةدالت التبخةةةةر خةةةةالل فصةةةةل الشةةةةتاء , تغيةةةةيم الجافةةةةة وقلةةةةة نسةةةةبة ال

 ,88.6, 94.7)اذ تصةةةةةل ( كةةةةةانون االول و كةةةةةانون الثةةةةةاني و شةةةةةباط) وبالتحديةةةةةد
ملةةةةم بسةةةةبب انخفةةةةاا زاويةةةةة سةةةةقوط اشةةةةعة الشةةةةمس وانخفةةةةاا درجةةةةة الحةةةةرارة (125.1

وزيادة الرطوبة النسبية والضغا الجوي
(13)

. 

 (4)جدول رقم 

 (1987-2017)كميات التبخر الشهرية في محطة كربالء للمدة 

 ملم/ قيم التبخر  الشهور

 88.6 كانون الثاني

 125.1 شباط

 210.8  ذار

 292.8 نيسان

 414.9  يار

 535 ح يران

 582.2 تموز

 551.4  ب

 399.1  يلول

 277.6 تشرين ا ول

 143.8 تشرين الثاني

 94.7 كانون ا ول

 3716 المجموع

,  2117,بيانات عن معدل التبخر  لمدينة كربالء  ,قسم المناخ , الهيئة العامة لانواء الجوية

 بينات غير منشورة

 (1987-2017)كميات التبخر الشهرية في محطة كربالء للمدة ( 4)الشكل
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 ملم/  مطاركمية اال

 ملم/ كمية االمطار 



 
 (  4) الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدول 

 المثح  الثال 

 

 :المترتثة عن ارتفاع درجات الحرارة االثار 

. االرتفةةةاع الحةةةراري علةةةى راحةةةة اإلنسةةةان  هميةةةة  بالغةةةة  اذ يةةةنجم عنهةةةا حةةةاالت الوفةةةاة   ثةةةر

 .    وتختلف اآلثار الصحية في حال كون الجو حارا جافا عن اذا كان الجو حارا رطبا 

حيةةةث تةةة داد  ,ةفةةةان حةةةدوا ضةةةربة الحةةةر هةةةي الغالبةةة: الجةةةو حةةةارا جافةةةا  ففةةةي حةةةال كةةةان  ـ 

درجةةةة و ضةةةغا بخةةةار المةةةاء يكةةةون ( 48)اإلصةةةابة بهةةةا عنةةةدما ت يةةةد درجةةةة الحةةةرارة عةةةن 

 .ملم  1.1بحدود 

وقةةةد تةةةؤدي الحةةةرارة المرتفعةةةة .وكثيةةةرا مةةةا تةةةؤدي ضةةةربة الحةةةر إلةةةى اإلصةةةابة بةةةأمراا عةةةدة 

 .الغير العادية إلى زيادة في حاالت الوفاة 

ومةةةن اإلمةةةراا التةةةي تكثةةةر فةةةي ا مةةةاكن الحةةةارة الجافةةةة والمتربةةةة إمةةةراا الجهةةةاز التنفسةةةي   

و بخاصةةةة مرضةةةى الربةةةو   و ضةةةرار فةةةي وبيفةةةة الكليتةةةين و إمةةةراا فةةةي ا جهةةة ة الدورانيةةةة  

 .مثل مرضى الرمد . وكثيرا ما تتأذى العين في ا جواء الحارة المتربة 

   .ا نفو ن يف حاد في  ,بخاصة في الشفتين الجلد وفي   حيانا تشققاتكما تحدا 

فيةةةةتم الشةةةةعور بعةةةةدم الراحةةةةة  كثةةةةر مةةةةن الجةةةةو الحةةةةار الجةةةةاف  :الرطةةةةبـةةةة إمةةةةا الجةةةةو الحةةةةار 

 : ويتعرا اإلنسان إلى العديد من ا مراا نذكر منها 

 . ـ زيادة في بهور إمراا الطف  الجلدي 1

 . ـ حدوا اضطرابات في وبائف الجسم 2

 (.باإلجهاد الحراري ) و ما يعرفـ  حدوا اإلنهاك  3

ـةة  باإلضةةافة  ن بيئةةة الجةةو الحةةار الرطةةب  تشةةكل مجةةاال خصةةبا للحشةةرات للتكةةاثر وبالتةةالي 4

 (.14)زيادة في عدد ا مراا كما المال ريا و الحمى الصفراء

 

 

 االطار التطثيقي لقانون اوليفر لشعور االنسان بالراحة واالنزعاج في مدينة كربالء 

حالةةةةة عقليةةةةة يشةةةةعر منهةةةةا االنسةةةةان بالرضةةةةى عةةةةن طريةةةةق ) احةةةةة الحراريةةةةة بانهةةةةاتعةةةةرف الر

وتطبةةةق العالقةةةة حسةةةب معيةةةار عةةةالم المنةةةاخ اوليفةةةر  التةةةي اسةةةتخدمها  (الظةةةروف المحيطةةةة بةةةه

والتةةةةي اعطيةةةةت مقياسةةةةا لدرجةةةةة الحةةةةرارة والرطوبةةةةة وحسةةةةب ( 1881)مةةةةرة فةةةةي عةةةةام   ول

 ( 58 –  ف () ر ن ×  1.55 - 1,55) –  ف = المعادلة االتية م   ر

 

 متوسا الحرارة الفهرنهايت= حيث   ف 

 )%(.متوسا الرطوبة النسبية = ر ن 
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تيحيث بين المعايير الحقيقة لراحة االنسان وصحته وفق الجدول اال
 (15)

 . 

 ( 5) جدول                            

 المعايير الحقيقة لراحة االنسان وصحته وفقر معامل اوليفر

 مدى الراحة المناخية المناسبة معيار معامل اوليفر 

 شعور الجميع بالراحة  65 -61

 يشعرون بالراحة % 51 75 -65

 شعور الجميع باالن عا  85 -75

 

 (  6) جدول 

 (2117 -1886) معدل درجات الحرارة والرطوبة في مدينة كربالء للمدة من 

 
متوسط 

 المعدل 

 معدل  التوزيع الشهري لدرجات الحرارة والرطوبة في مدينة كربالء

  1ك  2ت  1ت ايلول اب تموز ايار ح يران نيسان اذار شباط 2ك

 12.7 17.7 26.2 32.1 36.4 36.2 37.9 31.6 25.3 16.8 12.4 11.7 ارةالحر

 67 57 40 29 24 23 25 32 43 50 58 68 الرطوبة

 معدل درجات الحرارة والرطوبة  عن بيانات, المناخ قسم, الجوية لانواء العامة الهيئة .13

 . منشورة غير بينات,  2117,  كربالء لمدينة

  

 -1886) لتوزيع الشهري لدرجات الحرارة والرطوبة في مدينة كربالء للمدة من (  5) الشكل 

2117) 

 

 
 (   6) ل الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدو

 

 

ان الشةةةهور التةةةي يشةةةعر االنسةةةان فيهةةةا بالراحةةةة فةةةي منطقةةةة ( 7)تبةةةين مةةةن خةةةالل الجةةةدول   

ويعةةةة ى السةةةةبب فةةةةي ذلةةةةل الةةةةى انخفةةةةاا ( ح يةةةةران, نيسةةةةان, اذار )الدراسةةةةة تحةةةةددت بةةةةـ 

كمةةةةا يبةةةةين الجةةةةدول ان شةةةةهر , (°م16.8-31.6) درجةةةةات الحةةةةرارة التةةةةي تتةةةةراو  مةةةةا بةةةةين  



اذار هةةو افضةةل الشةةهور لسةةكان مدينةةة كةةربالء للشةةعور بالراحةةة حسةةب قرينةةة مقيةةاس اوليفةةر 

مةةةن اسةةةوء شةةةهور السةةةنة التةةةي تةةةؤثر علةةةى ( اب , تمةةةوز, ايةةةار) بينمةةةا تعةةةد كةةةل مةةةن اشةةةهر , 

راحةةةة االنسةةةان وصةةةحته فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة ويرجةةةع السةةةبب فةةةي ذلةةةل الةةةى ارتفةةةاع درجةةةات 

 . ا معدالت الرطوبة النسبية الحرارة الى حدودها القصوى وانخفا

 

 ( 7) جدول    

 -1887)يبين تطبيق معامل اوليفر لمعدل الحرارة والرطوبة في مدينة كربالء للمدة من 

 (م2117

 
متوسط 

 المعدل 

 (م7111 -1991)تطثيق معامل اوليفر لمعدل الحرارة والرطوبة في مدينة كربالء للمدة من 

  1ك  2ت  1ت ايلول اب تموز ايار ح يران نيسان اذار شباط 2ك

 12.7 17.7 26.2 32.1 36.4 36.2 37.9 31.6 25.3 16.8 12.4 11.7 الحرارة

 67 57 40 29 24 23 25 32 43 50 58 68 الرطوبة

100.2 88.88 77.53 62.24 54.32 53.06 فهرنهايت 

2 

97.16 97.52 89,7

9 

79.16 63.86 54.1

4 

77.2 81 80.59 82.90 69.54 72.91 63.40 53.46 52.73 اوليفر 

2 

72.14 62.47 53.4

4 

% 51 م عج م عج  م عج  مري  مري    مري   م عج م عج  تصنيف 

 مري 

51 %

 مري 

 م عج  مري  

 

 ( 6) الشكل 

 -1887)يبين تطبيق معامل اوليفر لمعدل الحرارة والرطوبة في مدينة كربالء للمدة من 

 (م2117

 

 
 

 ( 7)الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدول 

 (  7) الشكل 

-1987)تطبيق معامل اوليفر للحرارة والرطوبة المؤثرة على صحة االنسان لمدينة كربالء 
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 ( 7) الشكل من عمل الباحث باالعتماد على الجدول 

 

 : االستنتاجات 

اتضةة  مةةن خةةالل البحةةث ان هنةةاك تبةةاين كبيةةر فةةي معةةدالت درجةةة الحةةرارة والرطوبةةة خةةالل  .1

 مدة الدراسة والتي من شانها ان تؤثر في صحة االنسان وراحته 

, اذار )فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة تحةةةددت بةةةـ  تبةةةين ان الشةةةهور التةةةي يشةةةعر االنسةةةان فيهةةةا بالراحةةةة .2

 ويعةة ى السةةبب فةةي ذلةةل الةةى انخفةةاا درجةةات الحةةرارة التةةي تتةةراو  مةةا( ح يةةران, نيسةةان

 (.°م16.8-31.6) بين

كمةةةا تبةةةين ان شةةةهر اذار هةةةو افضةةةل الشةةةهور لسةةةكان مدينةةةة كةةةربالء للشةةةعور بالراحةةةة حسةةةب   .3

 . قرينة مقياس اوليفر 

مةةن اسةةوء شةةهور السةةنة التةةي تةةؤثر علةةى راحةةة ( اب , تمةةوز, ايةةار) بينمةةا تعةةد كةةل مةةن اشةةهر  .4

االنسةةان وصةةحته فةةي منطقةةة الدراسةةة ويرجةةع السةةبب فةةي ذلةةل الةةى ارتفةةاع درجةةات الحةةرارة 

 . الى حدودها القصوى وانخفاا معدالت الرطوبة النسبية 

ث  كثةةر مةةن الجانةةب الطبةةي وعةةدم التوصةةيات مختلفةةة منهةةا االهتمةةام بالجانةةب الجغرافةةي للبحةة

والتركيةة   كثةةةر علةةةى كيفيةةة التكيةةةف مةةع درجةةةات الحةةةرارة المتباينةةة مةةةن خةةةالل .االنسةةياق فيةةةه 

 . التعرف على  الوسائل التكيف الطبيعية والبشرية  المستخدمة لحماية اإلنسان وصحته 

  :التوصيات   

 .وعدم االنسياق فيه االهتمام بالجانب الجغرافي للبحث  كثر من الجانب الطبي   .1

التركيةةة   كثةةةر علةةةى كيفيةةةة التكيةةةف مةةةع درجةةةات الحةةةرارة المتباينةةةة مةةةن خةةةالل التعةةةرف علةةةى   .2

 .   الوسائل التكيف الطبيعية والبشرية  المستخدمة لحماية اإلنسان وصحته 

 

 

 :المصادر

بحةةةث مقةةةدم الةةةى , اثةةةر المنةةةاخ علةةةى صةةةحة االنسةةةان فةةةي مدينةةةة اريحةةةا, بةةةالل سةةةعدي عبةةةد   .1

 .32ص, 2111,  44العدد , كلية الدراسات العليا, لة الجامعة االسالمية مج
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تحليةةةةل التفاعةةةةل الةةةةوبيفي السةةةةتعماالت االرا الحضةةةةرية , مصةةةةطفى عبةةةةد الجليةةةةل ابةةةةراهيم  .2

, اطروحةةةة دكتةةةورا مقدمةةةة الةةةى معهةةةد التخطةةةيا الحضةةةري واالقليمةةةي , فةةةي مدينةةةة كةةةربالء 

 .23ص, 2114

, جغرافةةةي لمقومةةةات السةةةياحة الدينيةةةة فةةةي مدينةةةة كةةةربالء تحليةةةل , احمةةةد عبةةةد الكةةةريم كةةةابم  .3

 .13ص,  2116, كلية االدارة واالقتصاد, بحث مقدم الى جامعة الكوفة 

شةةةعبة , مديريةةةة االمةةةن السةةةياحي فةةةي محافظةةةة كةةةربالء , وزارة الداخليةةةة , جمهوريةةةة العةةةراق .4

 .بينات غير منشورة , 2117, احصاءات ال ائرين 

, محاضةةةةرات فةةةةي المنةةةةاخ التطبيقةةةةي , لحةةةةرارة المريحةةةةة لإلنسةةةةاندرجةةةةات ا, فةةةةواز الموسةةةةى  .5

 .16ص, 2115, سوريا , جامعة حلب 

, تقريةةةةر عةةةةن اثةةةةر المتغيةةةةرات المناخيةةةةة علةةةةى صةةةةحة االنسةةةةان , منظمةةةةة الصةةةةحة العالميةةةةة  .6

 .76ص, 2116

 .87ص, 2117, المناخ واالنسان , تقرير التنمية البشرية  .7

 .17ص, مصدر سابق , احمد عبد الكريم  .8

 .54ص, 1888, دبي , 1ط, دار الميسرة , الجغرافية المناخية , نعمان شحادة .8

بيانةةةات عةةةن كميةةةة الحةةةرارة العظمةةةى ,قسةةةم المنةةةاخ , الهيئةةةة العامةةةة لانةةةواء الجويةةةة .11

 .بيانات غير منشورة,  2117,والصغرى لمدينة كربالء  

لمدينةةةةة بيانةةةةات عةةةةن كميةةةةة الرطوبةةةةة ,قسةةةةم المنةةةةاخ , الهيئةةةةة العامةةةةة لانةةةةواء الجويةةةةة .11

 .بينات غير منشورة,  2117,كربالء

بيانةةةةات عةةةةن كميةةةةة االمطةةةةار لمدينةةةةة ,قسةةةةم المنةةةةاخ , الهيئةةةةة العامةةةةة لانةةةةواء الجويةةةةة .12

 .بينات غير منشورة,  2117,كربالء

بيانةةةةات عةةةةن كميةةةةة التبخةةةةر لمدينةةةةة ,قسةةةةم المنةةةةاخ , الهيئةةةةة العامةةةةة لانةةةةواء الجويةةةةة .13

 .بينات غير منشورة,  2117,كربالء

تقريةةةر عةةةن اثةةةر المتغيةةةرات المناخيةةةة علةةةى صةةةحة االنسةةةان , ة العالميةةةة منظمةةةة الصةةةح .14

 .78ص,  2116, 

مجلةةة ام , اثةةر المنةةاخ علةةى راحةةة االنسةةان فةةي المدينةةة المنةةورة , احمةةد طلبةةه شةةحاته  .15

 .31ص,  2118, جامعة ام القرى , 32العدد , القرى

 


