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ملخص البحث :
المعلومــات الهــدف مــن البحــث تطبیــق تصــنیف تیــرجنج للمنــاخ والجهــات الفســیولوجیة فــي 

المناخیة لمدینة زاخو لتبین العالقة بین المنـاخ وجسـم االنسـان واظهـار انـواع مـن االنمـاط الیومیـة 

والشـهریة الفســیولوجیة للمنــاخ الظهــار ایـام وشــهور الراحــة المناســبة للسـیاح . هــذه الدراســة مقســمة 

الثــاني یتنــاول الــى فصــلین الفصــل األول یوضــح تصــنیف یتــرجنج واالجــراءات المطبقــة والفصــل 

الخطوط العریضة وتحلیل النتائج الدراسة . 

الدراسـة اسـتنتجت كــل مـن شـهري نیســان وشـهر تشــرین الثـاني شـهرین راحــة ومناسـبة مــن 

%) مـــن أیـــام الســـنة . بینمـــا ٥١.٣٥) او (٥٦اشـــهر الســـنة للســـیاح ، وایـــام الراحـــة وصـــلت الـــى (

یر الحرارة والبرودة والدفء .%) غیر مریحة مناخیا نظرا لتأث٨٤.٧األیام األخر (

Physiologic Climate Patterns in Zakho City
(A Study in Practical Climatology)

Lecturer Dr. Nashwan Shokry Abdullh
University of Dohok / College of Arte

Abstract:
The aim of the research is to practise Terjung classification of

climatic and physiological territories on the climatic data of Zakho city

stations to specify the relationship between the climate and human body,

And reveal types of the daily and monthly physiological climate to

specify comfortable days and months, suitable for tourism.

The study is divided in to two sections. The first section tried to

clarify the Terjung classification and his practical procedures. The second

section deals with outlining and analyzing the results of the study.
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The study concludes that both the months of April and November

are the most comfortable and suitable of years months for tourism. The

comfortable days arrives at (56) or (15.3%) out of the days of the year,

while the other days of the year (84.7%) are discomfortable climatically

due to the effect of hotness, coldness or warmness.

المقدمة:
ال شك أن اإلنسان ال یستطیع فكاكًا التخلص من االثـر المباشـر وغیـر المباشـر لعناصـر 

المنــاخ المختلفـــة كاإلشـــعاع الشمســـي والحـــرارة والرطوبـــة والریـــاح ، علیـــه فـــأن مظهـــر العالقـــة بـــین 

المنـــاخ وجســـم االنســـان ودرجـــة قوتهـــا تبـــرز مـــن خـــالل درجـــة اســـتجابة الجســـم لتقلبـــات المنـــاخ ، 

الوظـائف الفســیولوجیة لجسـم االنســان تسـتجیب للظــروف المناخیـة بدرجــة كبیـرة ، إال أن االنســان ف

یعمــل جاهــدًا علــى أال یكــون ذلــك علــى حســاب صــحته وطاقاتــه الجســمانیة بوســائل عدیــدة ،كنــوع 

الملبس والمأكل والمـأوى ووسـائل تكیـف الهـواء المختلفـة أثنـاء الصـیف والشـتاء بحیـث یحقـق علـى 

الحدود الدنیا لراحة الجسم . األقل 

أن العالقــــة بــــین المنــــاخ وجســــم االنســــان یجــــب أن ال تتجــــاوز حــــدود مــــا تســــمى بالراحــــة 

ـــة(الطبیعیـــة ( ـــة العادی ـــواع التكیـــف تحـــت الظـــروف المناخی .)أي عـــدم اســـتخدام أي نـــوع مـــن أن (

ومـن شـخٍص نسبیة داللة مصـطلح الراحـة إذ أن الشـعور بـه یختلـف مـن وقـٍت لآلخـر من رغمبالو 

الفســــیولوجیة -فضــــًال عــــن المتغیــــرات المناخیــــة-إلــــى آخــــر اعتمــــادًا علــــى جملــــة مــــن المتغیــــرات 

والســـیكولوجیة والحضـــاریة ، إال أن االنســـان یشـــعر بالضـــیق واالنزعـــاج بمجـــرد أن تضـــطرب هـــذه 

العالقــة ، والمعــروف أن الحــرارة والرطوبــة مــن العناصــر المناخیــة ذات األثــر المباشــر علــى راحــة 

االنســان ، ذلــك انهمــا یــؤثران علــى الموازنــة الحراریــة لجســم االنســان مــع الوســط الــذي یعــیش فیــه 

أخـرى تـؤثر فـي اإلشعاع الحمل التوصیل التبخر)) ، أو بعبـارةٍ (والذي یتبادل معه الحرارة بطرق (

ب ،فتغیـر إحسـاس الجسـم بـالحرارة یتطلـ)١(تحدید ما تسـمى بـالحرارة المحسوسـة مـن جسـم االنسـان 

بالضــرورة تغیــر فــي أداء الوظــائف الفســیولوجیة لجســم االنســان . عمومــًا إذا مــا فاقــت المتغیــرات 

المناخیــة المــؤثرة بشــكٍل مباشــر ((الحــرارة، الرطوبــة، أشــعة الشــمس، الریــاح)) علــى جســم االنســان، 

تــوازن درجـة مــن التطــرف سـلبًا أو إیجابــا بحیــث تجتـاز حــدود الراحــة الطبیعیـة ، أو تختــل عملیــة ال

رة ) وهـو مصـطلح یسـتخدم للداللـة علـى الحـرارة التـي یشـعر ویحـس بهـا جسـم االنسـان والتـي تحـددها درجـة حــرا١(

ولكفاءة العمل للراحةالهواء ومقدار الرطوبة النسبیة ، ینظر:على حسین الشلش،"المناخ واشهر الحد االقصى

  . ٣، ص ١٩٨٠ ،السنة الثانیة، )٣العدد( ،مجلة كلیة التربیة جامعة البصرةفي العراق"،
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، أو تغیـــرت قـــیم الحـــرارة الحســـیة لجســـم االنســـان فأنـــه یشـــعر بالضـــیق )٢(الحـــراري لجســـم االنســـان 

واالنزعاج، أي عندما تعمل المتغیرات المناخیة علـى خفـض أو رفـع حـرارة جسـم االنسـان الداخلیـة 

ـــ ( ن الهــدف .وبقــدر تعلــق األمــر بأهمیــة العالقــة بــین المنــاخ والســیاحة فــأ)١(ْم))٣٧(والتــي تقــدر ب

. یهـدف البحـث ضـمن )٢(األساسي من السیاحة المناخیة هو االستمتاع بالمنـاخ ألغـراٍض صـحیة 

ـــة لمدینـــة زاخـــو  ـــى المعطیـــات المناخی ـــى تطبیـــق تصـــنیف((تیرجننج)) المنـــاخي عل هـــذا الســـیاق إل

مــن تناولــت العدیــد وتحلیــل العالقــات المكانیــة التــي توضــحه وأمكانیــة االســتفادة مــن نتائجــه عملیــاً 

الفسیولوجیة ضمن اطـٍر –الدراسات موضع المناخ الفسیولوجى أعتمادًا على التصانیف المناخیة 

مكانیـة متباینــة وألغــراض مختلفـة ، غیــر أن معظمهــا مرتبطــة بموضـوع الراحــة المناخیــة ألغــراٍض 

ســیاحیة أو لتحدیــد مــدى كفــاءة العمــل .فمــن الدراســات مــا تناولــت الموضــوع ضــمن بلــدان معینــة 

،ودراســات الــدكتور قصــى عبــد )٣(دراسـة الــدكتور علــى حســن موســى عــن كــل مـن مصــر وســوریا،ك

، عــن أقــالیم الراحــة )٦(وعلــى حســین الشــلش،)٥(،وكــاظم عبــد الوهــاب األســدي)٤(المجیــد الســامرائى

ْم) ، أو عــدم الخــروج مــن ٣٧بـــ( ) یحــاول جســم االنســان دائمــًا الحفــاظ علــى درجــة حرارتــه الثابتــة والتــي تقــدر٢(

ْم) ، وخلـف هـاذین الحـدین فـإن الجسـم ٤٠-٢٦مـدى حـراري ضـیق بـین (حدود الراحة الحراریة العامة ضمن

معـرض لألمـراض قــد تكـون النتیجــة الهـالك والمــوت فـي فتـرة زمنیــة قصـیرة لــذلك فـأن الجســم یحـاول دائمــًا أن 

)Rادل معــــــــه الطاقــــــــة بطــــــــرق (( اإلشــــــــعاع( یكــــــــون فــــــــي حالــــــــة تــــــــوازن حــــــــراري مــــــــع الوســــــــط الــــــــذي یتبــــــــ

) )) ناقصــًا منــه الحــرارة المتولــدة ذاتیــًا مــن الجســم عــن طریــق أكســدة المــواد E)التبخــر(P)التوصــیل(Cالحمــل(

) ، وهــذه یمكــن E) ومضــافًا إلیــه الحــرارة المفقــودة مــن الجســم بواســطة التعــرق أو عملیــة التــنفس(Mالغذائیــة (

O=E-Mتوضیحها بالصیغة التالیة :  C ± ± R ± P

اذًا فاإلنســـان یشـــعر بالراحـــة عنـــدما تتســـاوى نســـبة الفاقـــد والمكتســـب مـــن الحـــرارة بالعملیـــات الســـابقة ، إمـــا إذا 

اختلــت قــیم هــذه المعادلــة، عنــدها یشــعر االنســان بالضــیق واالنزعــاج للتفصــیل راجــع : علــى حســن موســى ، 

-٧٥، ص ص ١٩٩٧،دمشـق ،  ١طبعـة الشـام ، ط المناخ والسیاحة مع نموذج تطبیقي سوریة ومصر ، م

٨٨ .  

) ، ١٥) عـــادل ســـعید الـــراوي ،" تقـــیم منـــاخ األردن لغـــرض االصـــطیاف " ، مجلـــة آداب المستنصـــریة ، العـــدد(١(

  . ٦٤٢، ص١٩٨٥

) عـادل سـعید الراوي،قصـي عبـد المجیـد الســامرائى.المناخ التطبیقـي . دار الحكمـة للطباعـة والنشـر، الموصــل، ٢(

  .٢٠٤ص،  ١٩٩٠

  . ١٧٠-١٤٥) على حسن موسى ، المناخ والسیاحة ، المصدر السابق ، ص ص ٣(

) قصى عبد المجید السامرائى ،"أقالیم الراحة في العراق باستخدام الشكل البیاني للمناخ البیئي " ، بحث مقبول ٤(

األســدي ، المصــدر . نقــًال عــن : كــاظم عبــد الوهــاب  ١٩٩٤للنشــر فــي مجلیــة الجمعیــة الجغرافیــة العراقیــة ،

  .  ٤٧السابق ، ص 

ــــة ٥( ــــة الجمعیــــة الجغرافی ــــار تیرجنج"مجل ــــي العــــراق باســــتخدام معی ) كــــاظم عبــــد الوهــــاب االســــدى"أقالیم الراحــــة ف

  .٤٧،ص٢٠٠٠)،السنة٤٤العراقیة،العدد (
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ودراسة الدكتور نعمان شـحادة عـن المنـاخ الفسـیولوجى والحدود القصوى لكفاءة العمل في العراق،

ضــمن مــدن معینـــة .ومنهــا مــا تناولــت تحلیــل ظــروف الراحــة وتحدیــد األیــام المریحــة)٧(فــي األردن 

.)٤(ودهوك )٣(وأربیل)٢(والموصل)١(مثل الدراسات التي أجریت عن مدن البصرة

نظــرًا ألن البحــث یهــدف أوًال إلــى الكشــف عــن األنمــاط الیومیــة للمنــاخ الفســیولوجى داخــل 

ٍد ووقــٍت كبیــرین إلــى اســتخالص المعــدالت الیومیــة للعناصــر المدینــة فقــد اضــطر الباحــث بعــد جهــ

المناخیــة التــي یتطلبهــا تصــنیف "تیــرجنج" والمتمثلــة بـــ((درجات الحــرارة والرطوبــة النســبیة العظمــى 

والصغرى وسرعة الریاح وعدد ساعات السطوع الشمسي الفعلي والنظري)) ، والمقاسـه فـي محطـة 

.)٥(ل سنواٍت عدیدة األنواء الجویة في مدینة زاخو خال

وقــد تمحــور البحــث حــول نقطتــین رئیســتین ، تناولــت األولــى توضــیح تصــنیف "تیــرجنج" 

النقطـــة الثانیـــة فاهتمـــت بعـــرض وتحلیـــل نتـــائج الدراســـة بعـــد فرزهـــا فـــي وخطواتـــه التطبیقیـــة ، أمـــا

النــاس جــداول خاصــة تتعلــق بقــرائن الراحــة وتبریــد الریــاح والقــرائن المركبــة التــي تصــف أحاســیس

بالراحة أو الضیق .

ة جامعــة علـى حسـین الشــلش،"المناخ واشـهر الحــد االقصـىللراحةولكفاءة العمـل فــي العراق"،مجلـة كلیــة التربیـ-) ٦(

  . ١٩٨٠ )،السنة الثانیة،٣البصرة،العدد(

علــى حســین الشــلش ،" المنــاخ والحاجــة إلــى تكیــف الهــواء فــي العــراق " مجلــة كلیــة اآلداب جامعــة البصــرة ، -

  .  ١٩٨١) ، ١٥) ، السنة (١٨العدد(

ن المنـاخ وأحاسـیس النـاس"، ) نعمان شحادة ،" أنماط المنـاخ الفسـیولوجیة فـي األردن دراسـة تطبیقیـة للعالقـة بـی٧(

  . ١٩٨٥) ، ٢) ، العدد(١٢مجلة دراسات تصدر عن عماده البحث العلمي ، الجامعة األردنیة ، المجلد(

) ماجـد الســید ولـى ،"تحلیــل ظــروف الراحـة فــي مدینـة البصــرة " ، بحــث مقبـول للنشــر فـي مجلــة كلیــة اآلداب ،١(

  .  ٤٧لوهاب االسدى ، المصدر السابق ، ص . نقًال عن : كاظم عبد ا ١٩٩٢جامعة البصرة ، 

) عدنان هزاع البیاتى ،" المناخ الفسیولوجى لمدینة الموصل وأثره على حیاة االنسان " ، مجلة آداب الرافدین ، ٢(

  .  ١٩٨٨) ، لسنة ١٧العدد(

"-النــاخ التطبیقــيدراســة فــي –) ســلیمان عبــد اهللا اســماعیل ،"تحدیــد ایــام الراحــة الفســیولوجیة فــي مدینــة أربیــل ٣(

ــــة جامعــــة دهــــوك ( المــــؤتمر العلمــــي األول لجامعــــة دهــــوك ) ( ــــد( ١٩٩٩/نیســــان ٢٩-٢٧مجل ) ، ٢)، مجل

  .  ١٩٩٩) ، ٣العدد(

الفســــیولوجیة)في مدینــــة دهــــوك باســــتخدام تصــــنیف -) نشـــوان شــــكري عبــــد اهللا ، تحدیــــد أیــــام الراحــــة (المناخیــــة٤(

  .  ٢٠٠٤العلم ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، تیرجنج، بحث مقبول للنشر في مجلة التربیة و 

(5) FAO representation in Iraq, FAO coordination for northern Iraq, Duhok sub-
office, Agro meteorological monthly sheet (Zakho), (1996-2003).
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.تصنیف تیرجنج وخطواتھ التطبیقیة.أوالً 
یعــد تصــنیف تیــرجنج مــن بــین التصــانیف الحدیثــة فــي قیــاس العالقــة بــین المنــاخ وجســم 

، باالعتمــاد علــى الموازنــة الحراریــة لجســم اإلنســان )٦(اإلنســان علــى أســاس ردود فعــل فســیولوجیة 

كـــل مـــن اإلشـــعاع الشمســـي وقــوة الریـــاح التبریدیـــة خـــالل اللیـــل حیــث تأخـــذ بنظـــر االعتبـــار تــأثیر 

عنــد اســتخراج القــرائن الحراریــة وقــرائن -الخــتالف الظــروف المناخیــة بینهمــا-مفصــوًال عــن النهــار 

تبرید الریاح ،وفى المحصلة النهائیة یجمع بین القـرینتین السـتنباط القـرائن المركبـة (الیومیـة) التـي 

)) الستخراج قرائن ٢)،(١. وأستخدم "تیرجنج" لوحتین مناخیتین (شكل(تصف درجة راحة اإلنسان 

الراحـة وتبریــد الریـاح لــیًال ونهــارًا ،والسـتنباط أنمــاط المنـاخ الفســیولوجیة الیومیــة یتطلـب األمــر كمــا 

أشیر سابقًا إلى اعتماد المعدالت الیومیـة للعناصـر المناخیـة . ویتطلـب تطبیـق تصـنیف "تیـرجنج" 

-ات التالیة :اتباع الخطو 

قیاس قرائن الراحة/ .١
تســتخدم لتحدیــد درجــة راحــة االنســان اعتمــادًا علــى الحــرارة الفعالــة وباســتخدام لوحــة قیــاس 

) ودالالت رموزه الرقمیة .١)) ومعطیات الجدول رقم(١قرائن الراحة (شكل رقم(

المعــــدل الیــــومي للرطوبــــة باســــتخدام المتوســــط الیــــومي للحــــرارة العظمــــى و قرینــــة الراحــــة نهــــارًا:. أ

الصغرى .

  )١الشكل (

لوحة قیاس قرائن الراحة لتیرجنح

  .٨٨-٧٥ص ص) للتفصیل عن تصنیف"تیرجنج" یراجع: على حسن موسى ، المصدر السابق ، ٦(
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  )٢الشكل (

لوحة قیاس قرائن تبرید الریاح لتیرجنح

  )١جدول (ال

)١(قرائن الراحة المناخیة 

طبیعة إحساس الناسالرمزطبیعة إحساس الناسالرمز

Ultra(فائق البرودة 6- cold(0مریح)Comfortable(

Extremelyبالغ البرودة (5- cold(1دافئ )Warm(

Very(بارد جدًا 4- cold(2aحار)Hot(

)Oppressiveمثبط یدعو للشعور بالقلق Cold(2b)بارد (3-

Extremely(بالغ الحرارة3)Keen(واضح البرودة 2- hot(

  ـ  ـ  ) Cool(معتدل البرودة 1-

راحــــة لیًال:باســــتخدام المتوســــط الیــــومي للحــــرارة الصــــغرى والمعــــدل الیــــومي للرطوبــــة قرینــــة ال .ب

العظمى.

لرمز الــذي یقابلــه كمــا فــي قرینــة الراحــة المركبة:بــدمج نتــائج الخطــوتین الســابقتین ومقارنتــه بــا .ج

) نحصل على قرینة الراحة المركبة (الیومیة) . ٢(الجدول 

  . ٧٧) على حسن موسى، المصدر السابق ،ص١(
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  )٢جدول (ال

)٢((الیومیة) قرائن الراحة المركبة

القرینة 

المركبة

قرینة النهار

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة

النهار

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار 

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار

واللیل

EC15-/5-K34-/2-W20/1S22 b/2 a

EC26-/5-C11-/1-W3- 1/1S32 b/ 1

VC14-/4-C22-/1-W4- 2/1S42 b/ 0

VC25-/4-C33-/1-H12a/2aS52 b/ -1

CD13-/3-M10/0H22a/ 1EH13/2 b

CD24-/3-M21-/0H3/ 0 2aEH23/2 a

CD35-/3-M32-/0H42a/- 1EH33/1

K12-/2-M43-/0H52a/- 2EH43/ 0

K23-/2-W11/1S12 b/2 bEH53/ -1

:قیاس قرائن تأثیر الریاح.٢
تستخدم لحساب درجة تأثیر الریاح على خفض درجة حرارة الجسـم إال أن تـأثیر اإلشـعاع 

في النهار تقلل من تأثیر الریاح التبر یدي ، لذلك فان قیمة قرینـة تـأثیر الریـاح نهـارًا یختلـف عنـه 

في اللیل . 

) أو اســتخدام معادلــة "باســل ٢تخدام الشــكل رقــم(یــتم قیاســها إمــا باســقرینــة تــأثیر الریــاح نهــارًا :. أ

Passelوســیبل"( & Sipple( لقیــاس تبریــد الریــاح والتــي تتطلــب المتوســط الیــومي للحــرارة

  هي : العظمى والمعدل الیومي لسرعة الریاح والمعادلة
(1) K =(33 – T)(10 √ V + 10.45-V)

K .قرینة تبرید الریاح =Vلریاح (م/ثا).= سرعة اT.(م) درجة حرارة الهواء =

ثــم تعــدل هــذه القیمــة لتمثــل تــأثیر الریــاح علــى خفــض حــرارة الجســم مطروحــًا منــه تــأثیر 

اإلشعاع الشمسي لذلك یتبع الخطوات التالیة :

.أو باستخدام معادلة"باسل وسیبل" )٢نستخرج قیمة قرینة تأثیر الریاح باستخدام الشكل (.١

عدد ساعات النهار) . (د ساعات السطوع الشمسي النظریةنضرب قیمة الخطوة السابقة بعد.٢

.  ٣٥٠عدنان هزاع البیاتى ، المصدر السابق ، ص  )٢(

  .٦٣) على حسن موسى، المصدر السابق، ص١(
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/ساعة) وهي القیمة الوسطیة ٢كیلو كالوري/م ٢٠٠نضرب عدد ساعات السطوع الفعلي في(.٣

التي قدرها "تیرجنج" لتأثیراالشعاع في التقلیل من تأثیر الریاح التبریدى . 

) . ٣) من ناتج الخطوة(١نطرح قیمة قرینة تأثیر الریاح التي حصلنا علیها في الخطوة(.٤

) على عدد ساعات السطوع الشمسي النظریة والناتج یمثل معدل تأثیر ٤نقسم ناتج الخطوة (.٥

/ساعة) . ٢الریاح التبریدي (كیلوكالوري/م

)أو اسـتخدام معادلـة "باسـل وسـیبل" ٢قرینة تأثیر الریاح لیًال: یتم قیاسها إما باستخدام الشـكل(. ب

هنـا المتوسـط الیـومي للحـرارة الصـغرى والمعـدل الیـومي لسـرعة الریـاح ، السابقة والتي تتطلـب

ونظرًا النعدام تـأثیر اإلشـعاع الشمسـي لـیًال فـان النـاتج المحسـوب مـن المعادلـة أو مـن الشـكل 

ــیًال ٢( ) تمثــل قیمــة تــأثیر الریــاح لــیًال ، ومــن مقارنــة القــیم المستخلصــة لقرینــة تــأثیر الریــاح ل

ــیًال ٣الجــدول رقــم(ونهــارًا مــع معطیــات  ) نحصــل علــى رمــز وطبیعــة تــأثیر الریــاح التبریــدي ل

ونهارًا وشعور االنسان به . 

قرینة تأثیر الریـاح المركبـة: بـدمج نـاتج الخطـوتین السـابقتین ومقارنتـه بـالرمز الـذي یقابلـه كمـا . ج

) نحصل على قرینة تأثیر الریاح المركبة (الیومیة). ٤في الجدول(

ر أن الریاح تعمل على خفض حرارة الجسم عندما تكون درجة حـرارة الهـواء والجدیر بالذك

أمــا إذا انخفضــت درجــة حــرارة )٢(ْم) فیشــعر اإلنســان بالراحــة نتیجــة لعملیــة التعــرق ،٣٣أقــل مــن(

ْم) وازدادت ســرعة الریــاح فــان قــدرة الریــاح التبریدیــة تــزداد ویشــعر األثــر ٢١الهــواء إلــى اقــل مــن(

ْم) ، وٕان أي ٣٣ي حین تفقد الریاح قدرتها التبریدیة عندما تزداد حرارة الهواء عن(عندها بالبرد ، ف

.)٣(زیادة في سرعة الریاح عند هذه الدرجة ستصبح عامًال اضافیًا تزید من حرارة الجسم

:تحدید أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة .٣
ــــــین قرینتــــــى الراحــــــة المركبة(الیومیــــــة) مــــــ ــــــاح عــــــن طریــــــق الجمــــــع ب ع قرینــــــة تــــــأثیر الری

المركبة(الیومیة) خالل كل یوم من ایام السنة . 

  .  ٥كاظم عبد الوهاب االسدي، المصدر السابق، ص )٢(

  .  ٥٥) نعمان شحادة ، المصدر السابق ، ص٣(
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  )٣جدول (ال

)١(قرائن تأثیر الریاح

الرمز
قیمة قرینة تبرید 

الریاح
الرمزطبیعة تأثیر الریاح

قیمة قرینة تبرید 
الریاح

طبیعة تأثیر الریاح

-h ١٤٠٠أكبر من
تجمد أجزاء الجسم 

المعرضة مباشرة للجو
-bریاح لطیفة ومنعشة٢٠٠-٣٠٠

-gریاح قارصة البرودة١٢٠٠-١٤٠٠-aریاح ضعیفة التأثیر٥٠-٢٠٠

-fریاح باردة جداً ١٠٠٠-١٢٠٠n٨٠- ـ ٥٠
ال تأثیر للریاح على 
حرارة الجسم(محایدة)

-eریاح باردة٨٠٠-١٠٠٠a-١٦٠- ـ ٨٠
ریاح دافئة ترفع حرارة 

)*(الجسم

-dتدلة البرودةریاح مع٦٠٠-٨٠٠b-١٦٠- ـ ٨٠
ریاح تزید من اإلحساس 

)**(بالحرارة والضیق

-cریاح خفیفة التبرید٣٠٠-٦٠٠c١٦٠-أكثر من
زیادة مفرطة في 

اإلحساس بالحرارة 
)***(والضیق

  )٤جدول (ال

)١(القرائن المركبة (الیومیة)لتأثیر الریاح

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار

واللیل

القرینة 

المركبة

قرینة 

النهار

واللیل

c 1c / -aa 2a / -ba 2-a / -b-c 2-c / -d-e 2-e / -f-

c 2c / -ba 3a / -ca 3-a / -c-c 3-c / -e-e 3-e / -g-

c 3c / -ca 4a / -da 4-a / -d-c 4-c / -f-e 4-e / -h-

b1b / -an 1n / -ab 1-b / -b-d 1-d / -d-f1-f / -f-

b2b / -bn 2n / -bb 2-b / -c-d 2-d / -e-f 2-f / -g-

b3b / -cn 3n / -cb 3-b / -d-d 3-d / -f-f 3-f / -h-

b4b / -dn 4n / -db 4-b / -e-d 4-d / -g-g1-g / -g-

a1a / -aa1-A-/a-C1-c / -c-e 1-e / -e-h1-h / -h-

  . ٨١بق، ) على حسن موسى، المصدر السا١(

م ) . ٣٣- ٣٠یحدث هذا اإلحساس عندما تتراوح درجة الحرارة بین ()*(

  م ) . ٣٣یحدث هذا اإلحساس عندما تزید درجة الحرارة عن ()**(

م ) . ٣٥,٥یحدث هذا اإلحساس عندما تزید درجة الحرارة بین ()***(

  . ٣٥٢) عدنان هزاع البیاتى ، المصدر السابق ، ص١(
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:عرض وتحلیل النتائج .ثانیاً 
بعـــد تطبیـــق خطـــوات تصـــنیف "تیرجنج"علـــى المعـــدالت الیومیـــة للعناصـــر المناخیـــة فـــي

المدینة الستخالص قرائن الراحة وقـرائن تبریـد الریـاح لـیًال ونهـارًا والقـرائن المركبـة لهـا والتـي تفسـر 

د نمــط المنــاخ الفســیولوجى طبیعــة إحســاس الجســم بالراحــة أو الضــیق خــالل أیــام الســنة ، ثــم تحدیــ

الیومي في كل یوم من أیام السنة . وقد تم عـرض وتحلیـل نتـائج الدراسـة علـى أسـاس فصـلي مـع 

األنمـــاط المریحـــة) لكـــل فصـــل مـــن اصـــةخوبإبـــراز األنمـــاط الرئیســـة للمنـــاخ الفســـیولوجى الیومي(

لفصـل أو السـنة البـراز فصول السنة ، ومقارنته بالنسب المئویة لغیرة من األنماط إما على مـدار ا

أهمیته النسبیة . 

:قرائن الراحة المناخیة .١
:قرائن الراحة نهارًا . أ

نهـارًا اإلنسـان أشـهر الشـتاء باسـتثناء ایـام معـدودة )2-یسود اإلحساس بالبرودة الواضحة (

النهـار )، أما في أشهر الربیع فـأن3-)أوالشدیدة (1-المعتدلة (حیث یتحول اإلحساس إلى البرودة

) خــالل شــهر آذار تتخللــه بعــض األیــام المریحــة ، وبینمــا 2-)و(1-یبقــى معتــدل وواضــح البــرودة (

)خالل شهر أیار ، 1تسود الراحة المناخیة شهر نیسان ،تتحول فجأًة حالة اإلحساس نحو الدفيء(

حظ أن )سـائدًا،المالa2وبحلول الثلث األخیر من هذا الشهر یصبح اإلحسـاس بـالحرارة الواضـحة (

) یومًا. ٣٨%)من مجموع أیام الربیع بواقع (٤١,٣األیام المریحة ال تشكل سوى نسبة(

)غیـر أن a2،3تستمر حالة اإلحساس بالحرارة خالل أشـهر الصـیف وبـدرجاٍت واضـحة (

%) مـن مجمـوع ٦٨,٥)یومًا أو بنسـة(٦٣النهار خالل شهري تموز وآب یصبح بالغ الحرارة بواقع(

)خالل شـهر أیلـول حتـى منتصـف تشـرین a2ع بدایة الخریف یبقى النهار حارًا (أیام الصیف . وم

)حتى نهایته ومع نهایة هذا الشهر تظهر بوادر األیام المریحة ، 1األول ، ثم یتحول نحو الدفيء(

ثــم یتحــول النهــار نحــو البــرودة المعتدلــة مــع نهایــة تشــرین الثــاني. عمومــًا فــأن األیــام المریحــة ال 

%)معظمها تتركز في شهر تشرین الثاني .٢٠.٥)یومًا من أیام الخریف بنسبة(١٩تغطي سوى (

نســتنتج ممــا ســبق أن األنمــاط المناخیــة غیــر المریحــة تســود النهــار فــي مدینــة زاخــو إمــا 

بسبب البرودة الواضحة والمعتدلة أو الحرارة والحـرارة الشـدیدة ،أمـا األیـام المریحـة فـال تشـكل سـوى 

  )) . ٥)یومًا فقط(جدول رقم (٥٧ألیام السنة بواقع(%)من مجموع١٥,٥(
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:قرائن الراحة لیالً . ب

)2-)(3-)أن اإلحساس بالبرودة والبرودة والواضحة والمعتدلة(٥یتبین من الجدول رقم(
)-1(�έϬѧη Ά�˱έϭέѧϣ�ϝϭϷ�ϥϳέѧηΗ�ϑ ѧλ Ηϧϣ�ϥѧϣ�˱ΩѧΑ�Δϧѧγϟ�έϭϬѧη�ϥѧϣ�έϬѧη�ΔѧϳϧΎϣΛ�ϲϟΎѧϳϟ�ΩϭγΗ

�αالشتاء حتى نھایة أیار . ΎѧγΣϹ�ϥѧϋ�ϲϟΎѧϳϠϟ�ν ѧόΑ�ϑ ѧηϛΗ�έΎϳ�ΔѧϳΎϬϧ��ϊ ϳΑέϟ�ϝλ ϓ�ΔϳΎϬϧ�ϊ ϣ
ϥέѧϳί�ˬ�0بالراحة المناخیة ( Σ�έϬѧη��ϑ ϳλ ϟ�ϝλ ϓ�ϥϣ�ϝϭϷ�Ι ϠΛϟ�ϝϼΧ�˱ΎΣϳέϣ�ϝϳϠϟ�ϰϘΑϳϭˬ �

��ΔѧѧѧϓΩ�Αѧѧѧλ Ηϟ�ϝϭѧѧѧΣΗΗ�ΎѧѧѧϬϧϛϟ1�ϲϟΎѧѧѧϳϠϟ�έѧѧѧϬυΗ�ϡѧѧѧΛ�Ώ�ϑ ѧѧѧλ Ηϧϣ�ϰѧѧѧΗΣ�ί ϭѧѧѧϣΗ�έϬѧѧѧη�ΔѧѧѧϳΩΑ�ϊ ѧѧѧϣ�
0Ϸ�Ιالمریحة( ѧϠΛϟ�ϰѧΗΣ�έϣΗγΗϟ�˱ΔϳϧΎΛ��ϲϟΎѧϳϠϟ�ΏϭΎѧϧΗΗ�ϡѧΛ�ˬ�ϝϭѧϠϳ�έϬѧη�ϑ ϳέΧϟ�ϝѧλ ϓ�ϥѧϣ�ϝϭ

)خالل النصف األول من شھر تشرین األول ، قبل أن تسود 1-)و(0المریحة والمعتدلة البرودة (
2�ϰѧΗΣ�ΩέΎѧΑϟ�α-اللیالي واضحة البرودة ( ΎѧγΣϺϟ�έέϣΗѧγΎϛ�έϬѧηϟ�Ϋѧϫ�ϥѧϣ�έѧϳΧϷ�Ι ϠΛϟ�ϊ ϣ�

منتصف أیار . 

  )٥جدول (ال

)١(ونهارًا في مدینة زاخوقرینة الراحة لیالً 

123456789101112الشھر
لنالیوم

)٢(
لنلنلنلنلنلنلنلنلنلنلن

1-2-2-2-2-2-20-21-22a-130312a02a-10-2-2-2
2-2-2-2-2-1-20-21-22a-130312a02a00-2-1-2
3-2-2-2-2-1-20-21-22a030312a02a00-2-1-2
4-2-2-2-2-1-20-20-22a0312a12a01-11-2-2-2
5-2-2-2-20-20-21-22a031312a02a-20-2-2-2
6-2-2-1-20-20-21-22a031312a12a-20-2-2-2
7-2-2-2-20-20-21-22a031312a02a-10-2-2-2
8-2-2-2-2-2-20-21-22a031312a02a-10-2-2-2
9-2-2-2-2-1-20-20-22a031312a02a-10-2-2-2

10-2-2-2-2-1-20-21-22a030312a02a00-2-2-2
11-2-2-2-2-1-20-21-22a030312a02a00-2-2-2
12-2-2-2-2-1-20-21-22a031312a0100-2-2-2
13-2-2-2-2-1-20-21-22a031312a02a-10-2-2-2
14-2-2-2-2-1-20-22a-12a031312a02a-10-2-2-2
15-2-2-2-2-1-20-21-13031302a02a00-2-2-2
16-2-2-2-2-1-20-21-23131302a0100-2-3-3
17-2-2-2-20-20-21-22a031312a01-10-2-2-2
18-2-2-2-2-1-20-21-12a031302a01-1-1-2-2-2
19-2-2-2-2-1-20-22a-12a031312a01-2-1-2-2-2
20-2-2-2-2-1-20-22a-22a031302a01-2-1-2-2-2
21-2-2-2-2-1-20-22a-12a031312a01-2-1-2-2-2
22-2-2-2-2-2-20-22a02a031302a01-2-1-2-2-2
23-2-2-2-2-1-20-22a-12a031302a01-2-1-2-3-3
24-2-2-2-2-2-20-22a02a031302a01-1-1-2-2-2
25-2-2-2-2-1-20-22a03031302a01-2-1-2-2-2
26-2-3-2-2-1-20-22a-13031302a01-2-1-2-2-2
27-2-2-2-2-1-20-22a-12a0312a02a01-2-1-2-2-2
28-2-2-2-2-1-20-22a-130312a02a01-2-1-2-2-2
29-3-3-1-20-22a-130312a02a00-2-1-2-2-2
30-2-20-20-22a030312a02a00-2-2-2-2-2
31-2-30-22a0312a00-2-2-2

  ) .١)والجدول رقم(١)باستخدام الشكل رقم(١ث اعتمادًا على معطیات الملحق رقم() عمل الباح١(

) (ن):تعني قرینة النهار و(ل)تعني قرینة اللیل .٢(
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)یظهــر خــالل نصــف مجمــوع لیــالي الصــیف وحــوالي 0المالحــظ أن نمــط المنــاخ المــریح (

ـــالي ٣٩( ـــول ، إال أن اللی %)مـــن مجمـــوع لیـــالي الخریـــف خصوصـــًا خـــالل شـــهري حزیـــران و وأیل

) لیلة فقط ٨٧%) من مجموع لیالي السنة بواقع(٢٣,٨)بمجموعها ال تشكل سوى نسبة(0المریحة(

)خالل ثلثي مجموع لیالي السنة 2-)و(3-)و(1-ردة وبدرجات متفاوتة(،في حین تظهر األنماط البا

) لیلة . ٢٣٢تقریبًا حوالي(

:قرائن الراحة المركبة(الیومیة) .ج

لغــرض إعطــاء صــورة أدق عــن أنمــاط المنــاخ الفســیولوجیة الیومیــة الظــاهرة بتــأثیر الحــرارة 

صــلة النهائیــة للجمــع بــین القــرینتین وهــى المح )٦ جــدولالالبــد مــن تحلیــل قرینــة الراحــة المركبــة (

، فمعظمهـا تتمیـز حة المركبة على مدار أیام الشـتاءالسابقتین. ال تختلف الصورة العامة لقرینة الرا

ــــرودة ( ــــاٍخ واضــــح الب ــــل والنهــــار K1بمن ــــث یكــــون اللی ــــام حی ــــیًال ونهــــارًا ، تتخللهــــا بعــــض األی ) ل

). وفــى فصــل الربیــع یبقــى نمــط C2بــرودة()أو النهــار معتــدل البــرودة واللیــل واضــح الCD1بــارًا(

المناخ البارد سـائدًا خـالل شـهر آذار ، إذ أن ثلثـي عـدد أیامـه تتمیـز بسـیادة المنـاخ البـارد ، حیـث 

) تتخللها بعض األیام من الـنمط الواضـح C2یكون النهار معتدل البرودة واللیل ذا برودٍة واضحة(

یام المعتدلة المریحة حیث یكون النهار مریحًا واللیل )، مع وجود بعض األK1البرودة لیًال ونهارًا(

)وینســـحب الـــنمط األخیـــر علـــى جمیـــع أیـــام شـــهر نیســـان ، وفـــى شـــهر أیـــار M3واضـــح البـــرودة (

یتحــــــول طبیعــــــة المنــــــاخ نحــــــو الــــــدفء حیــــــث یكــــــون النهــــــار دافئــــــًا واللیــــــل معتــــــدل إلــــــى واضــــــح 

ام الخیـرة مـن فصـل الربیـع بـین )حتى بدایة الثلث األخیـر منـه ، وتنحصـر األیـW3)(W4البرودة(

ثالثـــــــــة أنمـــــــــاط مـــــــــن المنـــــــــاخ الحـــــــــار ذو نهـــــــــار حـــــــــار ولیـــــــــل مـــــــــریح إلـــــــــى معتـــــــــدل وواضـــــــــح 

)یومـــًا مـــن أیـــام الربیـــع ٣٨) تغطـــي (M3)علیـــه فـــأن نمـــط المنـــاخ المـــریح (H3،H4،H5البـــرودة(

%) من مجموع أیام هذا الفصل.٤١,٣تشكل نسبة(

مناخـــات الحـــارة وبـــدرجاٍت متفاوتـــة ، ومـــع حلـــول فصـــل الصـــیف تبقـــى الســـیادة ألنمـــاط ال

)ذو نهاٍر حار ولیٍل مریح خالل شهر حزیران ، H3فبینما یسود نمط المناخ الحار بشكٍل معتدل (

تظهــــر الســـــیادة واضـــــحة لألنمـــــاط البالغـــــة الحــــرارة خـــــالل شـــــهري تمـــــوز وآب وبـــــدرجاٍت متفاوتـــــة 

دافــئ . ومــع بدایــة الخریــف )حیــث یكــون النهــار بــالغ الحــرارة واللیــل مــریح إلــى EH3،EH4بــین(

)حتـــى H3،H4،H5(شـــهر أیلـــول)تبقى األنمـــاط الحـــارة هـــي الســـائدة ولكـــن بـــدرجاٍت متفاوتـــة (

منتصــــــــــف تشــــــــــرین األول ، ثــــــــــم تســــــــــود المناخــــــــــات الدافئــــــــــة مــــــــــن األنمــــــــــاط الثالثــــــــــة التالیــــــــــة 

)W2،W3،W4 حتى نهایة هذا الشهر حیث یكون النهار دافئًا واللیل مریح إلـى معتـدل وواضـح(

)شـهر تشـرین الثـاني حتـى الثلـث األخیـر منـه M3لبرودة . ثم یسود نمـط المنـاخ المـریح المعتـدل(ا

) حیـث یكـون النهـار معتـدل البـرودة واللیـل ذا C2قبل أن یتحول طبیعة المناخ إلى البرودة ثانیًة (
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بــرودٍة واضــحة . وبــذلك فــأن األنمــاط المریحــة ال تغطــى ســوى خمــس مجمــوع أیــام الخریــف ، أمــا 

%)من مجموع أیام الخریف .٦٥)یوم تشكل نسبة (٥٩ألنماط الحارة والدافئة فتظهر خالل (ا

یظهـر مـن تحلیــل قـرائن الراحـة المركبــة أن األنمـاط غیـر المریحــة (الحـارة والبـارة والدافئــة) 

ــــى التــــوالي ، إمــــا األنمــــاط ٨,٥%)و(٣٥,١%)و(٤٠,٨هــــي الســــائدة خــــالل الســــنة بنســــبة( %)عل

%) من مجموع أیام السنة .١٥,٦)یومًا تشكل نسبة (٥٧سوى (المریحة فال تغطي 

:قرائن تأثیر الریاح .٢
:قرائن تأثیر الریح نهارًا  .أ

تبــین هــذه القرینــة دور الریــاح فــي التــأثیر علــى حــرارة الجســم مطروحــًا منــه أثــر اإلشــعاع 

أساسًا في النهار خالل قرینةالشمسي المخفف لقوة الریاح التبریدیة كما أشرنا سابقًا ، تعمل هذه ال

ـــــــــة  ـــــــــة ولكـــــــــن بدرجـــــــــة حقیقی ـــــــــالحرارة الواطئ ـــــــــادة إحســـــــــاس الجســـــــــم ب ـــــــــى زی فصـــــــــل الشـــــــــتاء عل

)-c() تتخللهـا بعـض األیــام حیـث تكــون الریـاح لطیفـة ومنعشــة-b)مــن مجمـوع أیــام ٢٨)بنسـة (%

)نهارًا a-)إلى ضعیفة التأثیر(b-الشتاء . تبقى الریاح ذات أثٍر منعش(



نشوان شكري عبد اهللا

١٣٦

  )٦جدول (ال

)١(قرینة الراحة المركبة في مدینة زاخو

الیوم
كانون 
األول

أیلولآبتموزحزیرانأیارنیسانآذارشباط
تشرین 

األول
تشري 
الثاني

كانون 
الثاني

1K1K1K1M3W4H4EH4EH3H3H4M3K1
2K1K1C2M3W4H4EH4EH3H3H3M3C2
3K1K1C2M3W4H3EH4EH3H3H3M3C2
4K1K1C2M3M3H3EH3H2H3W3W4K1
5K1K1M3M3W4H3EH3EH3H3H5M3K1
6K1C2M3M3W4H3EH3EH3H2H5M3K1
7K1K1M3M3W4H3EH3EH3H3H4M3K1
8K1K1K1M3W4H3EH3EH3H3H4M3K1
9K1K1C2M3M3H3EH3EH3H3H4M3K1
10K1K1C2M3W4H3EH4EH3H3H3M3K1
11K1K1C2M3W4H3EH4EH3H3H3M3K1
12K1K1C2M3W4H3EH3EH3H3W2M3K1
13K1K1C2M3W4H3EH3EH3H3H4M3K1
14K1K1C2M3H4H3EH3EH3H3H4M3K1
15K1K1C2M3W3EH4EH3EH4H3H3M3K1
16K1K1C2M3W4EH3EH3EH4H3W2M3CD1
17K1K1M3M3W4H3EH3EH3H3W3M3K1
18K1K1C2M3W3H3EH3EH4H3W3C2K1
19K1K1C2M3H4H3EH3EH3H3W4C2K1
20K1K1C2M3H5H3EH3EH4H3W4C2K1
21K1K1C2M3H4H3EH3EH3H3W4C2K1
22K1K1K1M3H3H3EH3EH4H3W4C2K1
23K1K1C2M3H4H3EH3EH4H3W4C2CD1
24K1K1K1M3H3H3EH3EH4H3W3C2K1
25K1K1C2M3H3EH4EH3EH4H3W4C2K1
26K2K1C2M3H4EH4EH3EH4H3W4C2K1
27K1K1C2M3H4H3EH3H3H3W4C2K1
28K1K1C2M3H4EH4EH3H3H3W4C2K1
29CD1C2M3H4EH4EH3H3H3M3C2K1
30K1M3M3H3EH4EH3H3H3M3K1K1
31K2M3H3EH3H3M3K1

ــــاح ضــــعیفة ( ــــأرجح بــــین ری ــــع خــــالل شــــهر آذار ونیســــان ، وتت ــــي فصــــل الربی )إلــــى a-ف

قــدرتها التبریدیــة وتصــبح ریــاح تبعــث )حتــى منتصــف شــهر مــایس ، بعــدها تفقــد الریــاح nمحایــدة(

)خـــالل األیـــام األخیـــرة مـــن فصـــل الربیـــع. أمـــا فـــي فصـــل b)والضـــیق(aعلـــى اإلحســـاس بالـــدفء (

الصیف فأن الریاح تصبح عامًال اضافیًا على زیادة اإلحساس بالحرارة والحرارة الشدیدة 

  ) .٢) بعد مقارنته برموز الجدول رقم(٥) عمل الباحث اعتمادًا على معطیات الجدول رقم(١(



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٣٧

  )٧جدول (ال

)١(قرینة تأثیر الریاح لیًال ونهارًا في مدینة زاخو

123456789101112الشھر
لنلنلنلنلنلنلنلنلنلنلن)٢(لنالیوم

1-b-c-b-c-b-d-a-c-a-cb-bc-ac-ac-ba-b-a-c-c-c
2-c-c-b-d-b-c-a-c-a-cb-bc-ac-ac-ba-b-a-c-a-c
3-c-c-c-c-a-c-b-cn-cb-bc-ac-ac-bn-cn-c-b-c
4-c-c-b-c-a-c-b-c-a-cb-bc-ac-ac-an-cn-c-b-c
5-c-d-b-c-a-c-b-cn-cb-bc-ac-ac-ba-cn-c-b-c
6-c-c-b-d-a-c-a-cn-cc-bc-ac-ac-aa-cn-c-b-c
7-b-c-c-c-a-c-a-cn-cb-bc-ac-ab-ba-c-a-c-c-c
8-b-c-a-c-b-c-b-cn-cc-bc-ac-ab-ba-b-a-c-c-c
9-b-d-b-c-b-c-a-c-a-cc-bc-ac-ab-bb-b-a-c-b-c

10-b-c-c-c-a-c-a-cn-cc-bc-ac-ac-bb-b-b-c-c-c
11-b-c-c-c-a-c-a-ca-cc-ac-ac-ac-bb-b-a-c-c-c
12-c-c-b-d-b-c-a-cn-cc-bc-ac-ac-bn-b-a-c-c-c
13-c-c-c-c-b-c-a-cn-cc-bc-ac-ab-ba-c-a-c-c-c
14-c-d-c-c-c-c-a-cn-cc-bc-ac-ab-ba-c-a-c-c-c
15-c-c-c-c-b-c-a-ca-cc-ac-ac-ac-bn-b-a-c-c-c
16-b-c-c-c-a-c-b-ca-cc-ac-ac-ac-bn-c-a-c-b-c
17-b-d-b-c-a-c-a-ca-cc-ac-ac-ac-b-a-c-a-c-c-c
18-c-d-c-d-c-c-b-cn-cc-bc-ac-ab-b-a-c-a-c-c-c
19-b-d-c-d-b-c-a-ca-cc-ac-ac-ab-bn-c-a-c-c-c
20-c-d-c-c-b-c-a-ca-cc-bc-ac-ab-bn-c-a-c-c-c
21-c-c-c-d-b-c-a-ca-cc-bc-ac-ac-bn-c-b-c-c-c
22-c-d-c-d-c-c-a-cb-bc-bc-ac-ac-bn-c-a-c-c-c
23-c-d-c-d-c-c-a-cb-cc-bc-ac-ac-bn-c-a-c-c-d
24-b-d-c-c-c-c-a-cb-bc-bc-ac-ac-bn-c-a-c-b-d
25-c-d-c-c-b-c-a-ca-bc-ac-ac-ac-bn-c-b-c-c-c
26-c-d-c-c-b-c-a-cb-bc-ac-ac-ac-bn-c-c-c-c-d
27-c-d-c-c-a-c-a-cb-cb-ac-ac-ac-bn-c-b-c-c-d
28-c-d-b-c-b-c-a-cb-bc-ac-ac-ab-b-a-c-a-c-c-d
29-c-d-a-cn-ca-cc-ac-ac-ab-b-a-c-a-c-c-d
30-c-c-a-cn-cb-bc-ac-ac-bb-b-a-c-c-c-c-d
31-c-d-a-cb-bc-ac-b-b-c-c-c

) بعـد مقارنتـه بالجـدول ١سـتخدام معطیـات الملحـق رقـم() عمل الباحث اعتمـادًا علـى معادلـة "باسـل و سـیبل" با١(

  ) .٣رقم(

) (ن):تعني قرینة النهار و(ل)تعني قرینة اللیل .٢(



نشوان شكري عبد اهللا

١٣٨

وبشــكٍل مفــرط خــالل شــهري تمــوز وآب .ومــع بدایــة الخریــف یســتمر أثــر الــریح فــي زیــادة 

)إلــى a)خــالل شــهر أیلــول ، ثــم تصــبح الریــاح ذاُت تــأثیٍر دافــئ(b ،cاإلحســاس بــالحرارة والضــیق(

)خـــالل شـــهر تشـــرین األول ،وبحلـــول نهایـــة هـــذا الشـــهر تصـــبح الریـــاح ضـــعیفة التـــأثیر nمحایـــد (

)-a ین الثاني ومع وجود بعض األیام حیث تكون الریاح محایدة ()حتى نهایة تشرn)إلى منعشة(-

b) ٧) (الجدول رقم . ((  

نستنتج ممـا سـبق أن الـنمط العـام لتـأثیر الریـاح نهـارًا خـالل السـنة غیـر مـریح بسـبب دور 

، إذ ال الریاح في زیادة اإلحسـاس بـالبرودة الخفیفـة والمعتدلـة ،والـدفىء والحـرارة الشـدیدة والمفرطـة 

)یومــــــًا تشــــــكل ٥٠تتعــــــدى األیــــــام التــــــي تكــــــون للریــــــاح تــــــأثیر ضــــــعیف ومــــــنعش علــــــى الجســــــم (

%)مــن مجمــوع أیــام الســنة ، تتركــز بشــكٍل خــاص خــالل أشــهر الشــتاء كــانون الثــاني ١٣,٥نســبة(

.وشباط وشهر آذار من فصل الربیع

:قرائن تأثیر الریح لیًال . ب

-الشتاء تسـاعد علـى اإلحسـاس بـالبرودة الخفیفـة (یسود نمط عام من الریاح خالل لیالي 

c)تتخللها بعض اللیالي حیث تكون الریاح معتدلة التبرید(-d على األخـص خـالل النصـف الثـاني(

مــن شــهر كــانون الثــاني . تبقــى الریــاح خــالل لیــالي أشــهر الربیــع علــى نفــس الــنمط لكنهــا بصــورة 

ذار ونیسان ، لكنها تتحـول إلـى ریـاٍح منعشـة ) باألخص خالل شهر آc-عامة ریاح خفیفة التبرید(

%)مــن مجمــوع لیــالي ٧,٥خــالل لیــالي معــدودة مــن الثلــث األخیــر مــن شــهر مــایس تشــكل نســبة(

الربیع .وفي فصل الصیف تصبح الریاح بصـورة عامـة ضـعیفة التـأثیر علـى حـرارة الجسـم، إال أن 

%) مـــن لیـــالي ٢٣هـــا نســـبة(الریـــاح المنعشـــة تســـود معظـــم لیـــالي شـــهر حزیـــران إذ تشـــكل بمجموع

الصیف . أما في الخریف فأن األثر الضعیف للریاح تختفي والذي كان سائدًا خالل شهري تمـوز 

%)مـن ٣٨,٥وآب لتتحول إلى ریاٍح منعشة خالل شهر أیلول حتـى منتصـف تشـرین األول بنسـبة(

)ویسـتمر أثـر c-(مجموع لیالي الخریف ، تتخللهـا بعـض اللیـالي حیـث تكـون الریـاح خفیفـة التبریـد 

الریاح على النمط األخیر حتى نهایة الخریف .

یظهـر ممــا ســبق أن أنمــاط الریــاح التــي تبعـث علــى اإلحســاس بــالبرودة الخفیفــة والمعتدلــة 

هي السائدة خالل لیالي السنة عـدا فصـل الصـیف ، إمـا األنمـاط المریحـة للریـاح فـال تظهـر سـوى 

مجمـوع لیـالي السـنة تتركـز بشـكٍل خـاص فـي أشـهر %) مـن ١٧,٥) لیلة تشكل نسـبة (٦٤خالل (

آذار وحزیران وأیلول .



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٣٩

:قرائن تأثیر الریاح المركبة(الیومیة) .ج

وهي محصلة الجمع بین القرائن اللیلیة والنهاریة لتأثیر الریاح ، وهـي بـذلك تعطـي صـورة 

س بــه . نســتنتج مــن أقــرب إلــى واقــع األنمــاط الحقیقیــة لتــأثیر الریــاح علــى حــرارة الجســم واإلحســا

) أن هنــاك تباینـًا واضــحًا ألنمـاط القــرائن المركبـة لتــأثیر الریـاح خــالل السـنة مقارنــًة ٨الجـدول رقـم(

بقــــرائن الراحــــة المركبــــة ،ویرجــــع ذلــــك إلــــى تبــــاین ســــرعة الریــــاح وخصائصــــها مــــن حیــــث الحــــرارة 

ومحتواها من الرطوبة خالل فصول السنة . 

)حیـث c1،-c2-ح خالل الشـتاء بـین نمطیـین رئیسـیین همـا(تتأرجح نمط قرینة تأثیر الریا

-،b2-تكــون الریـــاح خفیفــة التبریـــد نهــارًا وخفیفـــة إلـــى معتدلــة التبریـــد لــیًال ، ونمطـــین ثــانویین (

b3 حیث تكون الریاح منعشة ولطیفة خالل النهار لكنها تتحول إلى خفیفة ومعتدلة التبریـد خـالل(

%) مــن مجمــوع أیــام الشــتاء .یظهــر النمطــین الســابقین٢٩بة(اللیــل وهــاذین النمطــین یشــكالن نســ

خالل فصـل الربیـع بـنفس النسـبة السـابقة إال أن الریـاح تصـبح بصـورة عامـة ضـعیفة التـأثیر نهـارًا 

) خصوصًا خالل شهر نیسان ، ومع حلول نهایـة الربیـع (النصـف األول a3-وخفیفة التبرید لیًال (

) ، وخــالل النصــف n3خــالل النهــار وخفیفــة التبریــد لــیًال (تصــبح الریــاح حیادیــة)مــن شــهر أیــار

الثاني مـن هـذا الشـهر تبقـى ریـاح اللیـل خفیفـة التبریـد لكنهـا تبعـث علـى اإلحسـاس بالـدفيء خـالل 

)، قبـــل أن تتحـــول إلـــى ریـــاح تســـاعد علـــى اإلحســـاس بـــالحرارة والضـــیق خـــالل النهـــار a3النهـــار (

) . علـــى عكـــس الفصـــلین الســـابقین b2،b3تبریـــد لـــیًال (وتتـــأرجح بـــین ریـــاٍح منعشـــة إلـــى خفیفـــة ال

ًا وهو النمط الحار ولكن بدرجاتیصبح تأثیر الریاح خالل فصل الصیف على نمٍط واحد تقریب



نشوان شكري عبد اهللا

١٤٠

  )٨جدول (ال

)١(قرینة تأثیر الریاح المركبة في مدینة زاخو

الیوم
كانون 
األول

أیلولآبتموزحزیرانأیارنیسانآذارشباط
تشرین 

لاألو
تشري 
الثاني

كانون 
الثاني

1-b2-b2-b3-a3-a3b2c1c1c2a2-a3-c1
2-c1-b3-b2-a3-a3b2c1c1c2a2-a3-a3
3-c1-c1-a3-b2n3b2c1c1c2n3n3-b2
4-c1-b2-a3-b2-a3b2c1c1c1n3n3-b2
5-c2-b2-a3-b2n3b2c1c1c2a3n3-b2
6-c1-b3-a3-a3n3c2c1c1c1a3n3-b2
7-b2-c1-a3-a3n3b2c1c1b2a3-a3-c1
8-b2-a3-b2-b2n3c2c1c1b2a2-a3-c1
9-b3-b2-b2-a3-a3c2c1c1b2b2-a3-b2
10-b2-c1-a3-a3n3c2c1c1c2b2-b3-c1
11-b2-c1-a3-a3a3c1c1c1c2b2-a3-c1
12-c1-b3-b2-a3n3c2c1c1c2n2-a3-c1
13-c1-c1-b2-a3n3c2c1c1b2a3-a3-c1
14-c2-c1-c1-a3n3c2c1c1b2a3-a3-c1
15-c1-c1-b2-a3a3c1c1c1c2n2-a3-c1
16-b2-c1-a3-b2a3c1c1c1c2n3-a3-b2
17-b3-b2-a3-a3a3c1c1c1c2-a3-a3-c1
18-c2-c2-c1-b2n3c2c1c1b2-a3-a3-c1
19-b3-c2-b2-a3a3c1c1c1b2n3-a3-c1
20-c2-c1-b2-a3a3c2c1c1b2n3-a3-c1
21-c1-c2-b2-a3a3c2c1c1c2n3-b2-c1
22-c2-c2-c1-a3b2c2c1c1c2n3-a3-c1
23-c2-c2-c1-a3b3c2c1c1c2n3-a3-c2
24-b3-c1-c1-a3b2c2c1c1c2n3-a3-b3
25-c2-c1-b2-a3a2c1c1c1c2n3-b2-c1
26-c2-c1-b2-a3b2c1c1c1c2n3-c1-c2
27-c2-c1-a3-a3b3b1c1c1c2n3-b2-c2
28-c2-b2-b2-a3b2c1c1c1b2-a3-a3-c2
29-c2-a3n3a3c1c1c1b2-a3-a3-c2
30-c1-a3n3b2c1c1c2b2-a3-c1-c2
31-c2-a3b2c1c2-b2-c1

  ) .٤) بعد مقارنته برموز الجدول رقم(٧) عمل الباحث اعتمادًا على معطیات الجدول رقم(١(
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١٤١

لكنهــا تبقــى بــین ) إذ تســاعد نهــارًا علــى اإلحســاس بــالحرارة والضــیقb2،c2،c1متباینــة (

)b2،c2رید لیًال . وفى فصل الخریف تبقى الریاح حارة وبنمطـین همـا(ریاٍح لطیفة إلى خفیفة التب

خــالل شــهر أیلــول ، إال أن شــهري تشــرین األول والثــاني یظهــران تعــددًا وتنوعــًا فــي أنمــاط قــرائن 

ــًا غیــر أن الســیادة تبقــى لثالثــ١٢تــأثیر الریــاح إذ تبلــغ ( -،a3أنمــاٍط رئیســیة هــي( ة) نمطــًا متباین

a3،n3لریاح بالبرودة الخفیفة والمعتدلة خالل اللیل وریاح ضعیفة إلى حیادیـة وقـد ) حیث تتمیز ا

تصبح حارة خالل النهار .

نســتنتج مــن تحلیــل قــرائن تــأثیر الریــاح المركبــة أن األنمــاط غیــر المریحــة (البــاردة والدافئــة 

ام التي %)على التوالي ، أما األی٣٦,٥%)و(٥%)و(١٧,٥والحارة)هي السائدة خالل السنة بنسبة(

%)مـن مجمـوع ١٣,٥)یومًا تشكل نسـبة(٤٩تتمتع بریاٍح منعشة ولطیفة على الجسم فتبلغ عددها (

أیــام الســنة تتركــز بشــكٍل خــاص ضــمن أشــهر الشــتاء(كانون الثــاني)والربیع(آذار ونیســان) ، وأخیــرًا 

فأن الریاح تبقى حیادیة وضعیفة التأثیر خالل بقیة أیام السنة .

:الفسیولوجيأنماط المناخ .٣
:أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة.أوالً 

وهــى محصــلة الجمــع بــین القــرائن المركبــة للراحــة ولتــأثیر الریــاح خــالل كــل یــوم مــن أیــام 

) ومنـه نسـتنتج بتعـدد أنمـاط المنـاخ الفسـیولوجیة الیومیـة ٩السنة كما هو موضـح فـي الجـدول رقـم(

ا المناخیة خالل كل شهر من شهور السنة .على مدار السنة لكنها متقاربة في خصائصه

:أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة في فصل الشتاء . ١

تعــدد أنمــاط المناخــات البــاردة خــالل أیــام الشــتاء إال أن جمیعهــا تتصــف إمــا مــن غمبــالر 

لتبریــد بـالبرودة أو البـرودة الواضـحة لــیًال ونهـارًا ، غیـر أن طبیعــة الریـاح یختلـف بــین ریـٍح خفیفـة ا

إلــى منعشــة ولكــن بــدرجاٍت متفاوتــة ،وقــد تظهــر أیــام حیــث یكــون أثــر الریــاح ضــعیف علــى حــرارة 

-K1الجسـم . عمومــًا تسـود ثالثــة أنمـاط رئیســیة مـن المنــاخ الفسـیولوجى خــالل أیـام الشــتاء وهــى(

C1()K1-C2)(K1-b2) على التوالي من ٢٠%)و(٢٢,٢%)و(٤١,١) تشكل كل منها نسبة(%

.CD1-C2)و(K1-b3أنماط أخرى ثانویة أهمها اثنان (لشتاء ، وهناك سبعةمجموع أیام ا (
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١٤٢

:أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة في فصل الربیع. ٢

تتعـــدد أنمـــاط المنـــاخ الفســـیولوجى خـــالل الربیـــع مثـــل مـــا هـــو الحـــال فـــي الخریـــف بســـبب 

لفــًا مــن المناخــات البــاردة ) نمطــًا مخت١٩كونهمــا مــن الفصــول االنتقالیــة ، حیــث یظهــر فــي الربیــع(

)حیــث یكــون M3-a3)(M3-b2وحتــى الحــارة ، إال أن الســیادة تبقــى واضــحة لنمطــین مــریحین (

النهار مریحًا واللیل واضح البرودة،والریاح مریحة إلى ضعیفة التأثیر خالل النهار وتصـبح خفیفـة 

.ویأخـذ )١(مـن شـهر آذارالتبرید خالل اللیل،یتركزان بشكٍل خاص خالل شهر نیسان وأیـام معـدودة

ـــــع الجغرافـــــي لبقیـــــة األنمـــــاط نســـــقًا معینـــــًا حیـــــث تتركـــــز األنمـــــاط البـــــاردة فـــــي شـــــهر آذار  التوزی

%)مــن مجمــوع أیــام الربیــع معظمهــا تنتمــي إلــى نمطــین رئیســیین ٢٨,٣)یومــًا أو بنســبة (٢٦بواقــع(

ـــC2-b2)(C2-a3همـــا( یًال والریـــاح )حیـــث یكـــون المنـــاخ معتـــدل البـــرودة نهـــارًا وواضـــح البـــرودة ل

مریحة إلى ضعیفة التأثیر نهارًا وخفیفة التبرید لیًال . أما األنماط الدافئة والحارة فیتركزان في شهر 

%)مـن مجمـوع أیـام الربیـع ، فاألنمـاط الدافئـة تنتمـي إلـى الـنمط ١٦,٣أیار یشكل كل منهما نسـبة(

)W4 n3یادیــة خــالل النهــار وخفیفــة )حیــث یكــون النهــار دافئــًا واللیــل واضــح البــرودة والریــاح ح

التبرید خـالل اللیـل ، أمـا األنمـاط الحـارة فتتركـز خـالل أیـام الثلـث األخیـر مـن شـهر أیـار وتكشـف 

هذه األنماط أن النهار حار بصورة عامة واللیل مریح إلى معتدل وواضح البرودة والریاح تزید من 

ل النهــار ، لكنهــا تتحــول إلــى ریــاح وأحیانــًا حیادیــة خــالإحســاس الجســم بــالحرارة وقــد تصــبح دافئــة

H3منعشـة وخفیفـة التبریـد خـالل اللیـل وتبـرز ضـمن هـذه األنمـاط نمطیـین رئیسـیین ( b2)(H4

a3. (

%) من مجموع أیام الربیع . ٣٩,١)یومًا أو بنسبة(٣٦) بواقع (١(



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٤٣

  )٩جدول (ال

)١(أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة خالل أیام السنة فى مدینة زاخو

الیوم
كانون 
األول

لأیلوآبتموزحزیرانأیارنیسانآذارشباط
تشرین 

األول
تشري 
الثاني

كانون 
الثاني

1K1-b2K1-b2K1-b3M3-a3W4-a3H4b2EH4c1EH4c1H3c2H4a2M3-a3K1-c1

2K1-c1K1-b3C2-b2M3-a3W4-a3H4b2EH4c1EH4c1H3c2H3a2M3-a3C2-a3

3K1-c1K1-c1C2-a3M3-b2W4n3H3b2EH4c1EH4c1H3c2H3n3M3n3C2-b2

4K1-c1K1-b2C2-a3M3-b2M3-a3H3b2EH3c1H2c1H3c1W3n3W4n3K1-b2

5K1-c2K1-b2M3-a3M3-b2W4n3H3b2EH3c1EH3c1H3c2H5a3M3n3K1-b2

6K1-c1K1-b3M3-a3M3-a3W4n3H3c2EH3c1EH3c1H2c1H5a3M3n3K1-b2

7K1-b2C2-c1M3-a3M3-a3W4n3H3b2EH3c1EH3c1H3b2H4a3M3-a3K1-c1

8K1-b2K1-a3K1-b2M3-b2W4n3H3c2EH3c1EH3c1H3b2H4a2M3-a3K1-c1

9K1-b3K1-b2C2-b2M3-a3M3-a3H3c2EH3c1EH3c1H3b2H4b2M3-a3K1-b2

10K1-b2K1-c1C2-a3M3-a3W4n3H3c2EH4c1EH3c1H3c2H3b2M3-b3K1-c1

11K1-b2K1-c1C2-a3M3-a3W4a3H3c1EH4c1EH3c1H3c2H3b2M3-a3K1-c1

12K1-c1K1-b3C2-b2M3-a3W4n3H3c2EH3c1EH3c1H3c2W2n2M3-a3K1-c1

13K1-c1K1-c1C2-b2M3-a3W4n3H3c2EH3c1EH3c1H3b2H4a3M3-a3K1-c1

14K1-b2K1-c1C2-c1M3-a3H4n3H3c2EH3c1EH3c1H3b2H4a3M3-a3K1-c1

15K1-c1K1-c1C2-b2M3-a3W3a3EH4c1EH3c1EH4c1H3c2H3n2M3-a3K1-c1

16K1-b2K1-c1C2-a3M3-b2W4a3EH3c1EH3c1EH4c1H3c2W2n3M3-a3CD1-b2

17K1-b3K1-b2M3-a3M3-a3W4a3H3c1EH3c1EH3c1H3c2W3-a3M3-a3K1-c1

18K1-b2K1-c2C2-c1M3-b2W3n3H3c2EH3c1EH4c1H3b2W3-a3M3-a3K1-c1

19K1-b3K1-c2C2-b2M3-a3H4a3H3c1EH3c1EH3c1H3b2W4n3C2-a3K1-c1

20K1-c2K1-c1C2-b2M3-a3H5a3H3c2EH3c1EH4c1H3b2W4n3C2-a3K1-c1

21K1-c1K1-c2C2-b2M3-a3H4a3H3c2EH3c1EH3c1H3c2W4n3C2-b2K1-c1

22K1-c2K1-c2K1-c1M3-a3H3b2H3c2EH3c1EH4c1H3c2W4n3C2-a3K1-c1

23K1-c2K1-c2C2-c1M3-a3H4b3H3c2EH3c1EH4c1H3c2W4n3C2-a3CD1-c2

24K1-b3K1-c1K1-c1M3-a3H3b2H3c2EH3c1EH4c1H3c2W3n3C2-a3K1-b3

25K1-c2K1-c1C2-b2M3-a3H3a2EH4c1EH3c1EH4c1H3c2W4n3C2-b2K1-c1

26K2-c2K1-c1C2-b2M3-a3H4b2EH4c1EH3c1EH4c1H3c2W4n3C2-c1K1-c2

27K1-c2K1-c1C2-a3M3-a3H4b3H3b1EH3c1H3c1H3c2W4n3C2-b2K1-c2

28K1-c2K1-b2C2-b2M3-a3H4b2EH4c1EH3c1H3c1H3b2W4-a3C2-a3K1-c2

29CD1-c2C2-a3M3n3H4a3EH4c1EH3c1H3c1H3b2M3-a3C2-a3K1-c2

30K1-c1M3-a3M3n3H3b2EH4c1EH3c1H3c2H3b2M3-a3K1-c1K1-c2

31K1-c2M3-a3H3b2EH3c1H3c2M3-b2K1-c1

  ) .٨)و(٦الباحث اعتمادًا على معطیات الجدولین رقم() عمل١(
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:أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة خالل فصل الصیف  .٣

EH4تسـود معظـم أیـام الصـیف منـاخ بـالغ الحـرارة وبنمطیـین رئیسـیین همـا( c1)(EH3

a3 حیث یكون النهار بالغ الحرارة واللیل مریح إلى دافئ ، والریاح تبعث على اإلحسـاس بـالحرارة(

ریاح ضعیفة التأثیر خالل اللیل ، ویظهر هـاذین والضیق الشدیدین خالل النهار لكنها تتغیر إلى 

%)مــن مجمـوع أیـام الصـیف خصوصـًا خـالل شــهري ٦٨,٥)یومـًا تشـكل نسـبة(٦٣النمطـین خـالل(

تموز وآب .أما األنماط الحارة بدرجة أقل فتغطـي بقیـة أیـام السـنة وتتركـز بشـكٍل خـاص فـي شـهر 

H3حزیــران وبنمطــین رئیســیین ( c2)(H3 c1حــارًا واللیــل مــریح ، ونمطــین )حیــث یكــون النهــار

H4ثانویین ( b2)(H3 b2 ذو نهار حار ولیٍل مریح إلى معتدل التبرید ، أما الریاح خالل معظم(

هذه األیام فتزید مـن اإلحسـاس بـالحرارة والضـیق خـالل النهـار لكنهـا تصـبح منعشـة خـالل اللیـل ، 

اضـح فـي منـاخ المدینـة خـالل هـذا نستنتج من تحلیـل األنمـاط السـابقة بـروز صـفة القاریـة بشـكٍل و 

الفصل .

:أنماط المناخ الفسیولوجیة الیومیة خالل فصل الخریف .٤

یظهر خالل هذا الفصل معظم أنماط المناخ التي ظهرت خالل الفصـول السـابقة ، حیـث 

)نمطـــًا مختلفـــًا لكنهـــا متقاربـــة فـــي ٢٤تتبـــاین أنمـــاط مناخـــه الفســـیولوجى تباینـــًا كبیـــرًا لتكشـــف عـــن(

ائصــها المناخیــة وتوزیعهــا الجغرافــي علــى مــدار أیــام الفصــل . فاألنمــاط الحــارة تظــل ســائدة خص

H3خـالل شـهر أیلـول حتـى منتصـف تشـرین األول ، ویبـرز ضـمنه نمطـین رئیسـین ( c2)(H3

b2 ذو نهـاٍر حــار ولیـٍل مــریح وریــح تزیـد مــن إحســاس الجسـم بــالحرارة خــالل النهـار لكنهــا منعشــة(

طـي هـذه األنمـاط بمجموعهـا أكبـر نسـبة مـن مجمـوع أیـام الخریـف إذ تصـل إلـى خالل اللیـل ، وتغ

%) . أمــا األنمــاط الدافئــة فتغطــي النصــف الثــاني مــن شــهر تشــرین األول وبثالثــة أنمــاط ٤٧,٢(

W4رئیسـیة هـي( n3)(W3 -a3)(W3 n3 حیـث یكـون النهـار دافئـًا واللیـل معتـدل إلـى واضـح(

خــالل النهــار وتصــبح خفیفــة التبریــد خــالل اللیــل ، وتشــكل هــذه البــرودة والریــاح حیادیــة إلــى دافئــة

%) من مجموع أیام الخریف .١٧,٦األنماط نسبة(

أمــا أنمـــاط المنـــاخ المـــریح فتتركـــز فـــي شــهر تشـــرین الثـــاني لكنهـــا ال تغطـــي ســـوى خمـــس 

ة %)وبأربعة أنماط حیث یكون النهـار مریحـًا واللیـل واضـح البـرود٢٢مجموع أیام فصل الخریف (

، وتتبــاین أنمــاط الریــاح لكــن فــي معظمهــا تكــون ضــعیفة التــأثیر إلــى حیادیــة وقــد تصــبح منعشــة 

خـــالل النهـــار ، وتتحـــول إلـــى خفیفـــة ومعتدلـــة التبریـــد خـــالل اللیـــل ، وتبـــرز ضـــمن هـــذه األنمـــاط 

M3-a3)(M3نمطیـــین رئیســـیین همـــا( n3 وفـــى الســـدس األخیـــر مـــن فصـــل الخریـــف تظهـــر. (

C2ًا النمطیین(األنماط الباردة خصوص –a3)و(C2-b2 ، ذو نهاٍر معتـدل ولیـل واضـح البـرودة (

وریـاح منعشـة إلـى ضـعیفة التــأثیر نهـارًا وخفیفـة التبریـد لـیًال ، وهــذه األنمـاط تغطـي أقـل نسـبة مــن 
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) یومَا فقط . نستنتج من تحلیل التوزیع ١٢%) بواقع (١٣,٢مجموع أیام الخریف إذ ال تزید عن (

:ة على مدار السنة حقائق بارزة هيالمناخ الفسیولوجیة الیومیالجغرافي ألنماط 

الل الســــــنة تغطــــــي أنمــــــاط المنــــــاخ الحــــــار والبــــــارد (غیــــــر المریحــــــة) أطــــــول فتــــــرة زمنیــــــة خــــــ.١

من مجوع أیام السنة . %) ٣٥,١%)و(٤١,١بنسبة(

ریــــف وبنســــبة یظهــــر أنمــــاط المنــــاخ البــــارد فــــي فصــــل الربیــــع بشــــكل أكبرممــــا فــــي فصــــل الخ.٢

التوالي من مجموع أیام كل فصل، أما األنماط الحارة فتظهـر فـي  %)على١٣,١(%)و٢٨,٢(

%) علــى التـــوالي مـــن ١٦,٣%)و(٤٧,٢وبنســـبة(أكثــر ممـــا فــي فصـــل الربیــعفصــل الخریـــف

مجموع أیام كل الفصل .

یخلو فصلي الشتاء والصیف من أنماط المناخ المریح ویظهر بشكٍل بارز خالل فصل الربیـع .٣

%) مــن مجمــوع أیــام ٥,٤٨%)و(٩,٨٦فصــل الخریف(تشــرین الثاني)وبنســبة(و  )(شــهر نیســان

السنة على التوالي .

وبالمثــل تتركــز أنمــاط المنــاخ الــدافئ خــالل فصــلي الربیع(شــهر أیــار) والخریف(تشــرین األول) .٤

%) من مجموع أیام السنة على التوالي . ٤,٣٩%)و(٤,١فقط ، وبنسب متقاربة جدًا (

:اخ الفسیولوجیة الشھریةأنماط المن.ثانیاً 
تـــم اســـتخراج قـــرائن الراحـــة وتـــأثیر الریـــاح لـــیًال ونهـــارًا والقـــرائن المركبـــة لهـــا اعتمـــادًا علـــى 

)) ، وبجمـــع القـــرائن المركبـــة ١(ملحـــق رقـــم()١(المعـــدالت الشـــهریة للبیانـــات المعتمـــدة فـــي الدراســـة 

وجى فــي كــل شــهر(جدول للراحــة ولتــأثیر الریــاح فــي كــل شــهر نحصــل علــى نمــط المنــاخ الفســیول

)) یظهر تطابٌق واضـح، إذ ٩)) ومن مقارنة هذه األنماط مع مثیالتها الیومیة (جدول رقم(١٠رقم(

ال تقـل نســبة كــل نمــط مــن هــذه األنمــاط عــن ربــع مجمــوع األنمــاط الیومیــة لكــل شــهر ، وقــد ترتفــع 

%) كما في شهري نیسان وتموز . ٧٠هذه النسبة لتصل إلى (

) إلـى البیانـات الموجـودة ، ممـا یعنـي إعطـاء قیمـة ١٩٩٩ -١٩٧٧أضاف الباحث بیانات أخـرى تعـود للفتـرة( )١(

ودقة أكبر ألنماط المناخ الفسیولوجیة الشهریة . 
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  )١٠جدول (ال

)٢(نماط المناخ الفسیولوجیة الشهریة في مدینة زاخوأ

الشهر

قرائن تأثیر الریاحقرائن الراحة
نمط المناخ 

الفسیولوجى
قرینة 

النهار

قرینة 

اللیل

قرنة الراحة 

المركبة

قرینة 

النهار

قرینة 

اللیل

قرنة تأثیر الریاح 

المركبة

2K1-c-d-c2K1-c2-2-  ٢كانون 

2K1-c-c-c1K1-c1-2-شباط

2C2-b-c-b2C2-b2-1-  آذار

2M3-a-c-a3M3-a3-0نیسان

2W4n-cn3W4-1أیار n3

2a0H3c-bc2H4حزیران c2

31EH3c-ac1EH3تموز c1

31EH3c-ac1EH3  آب c1

2a0H3c-bc2H3أیلول c2

2W4n-cn3W4-1  ١تشرین  n3

2M3-a-c-a3M3-a3-0  ٢رین تش

2K1-c-c-c1K1-c1-2-  ١كانون 

من والمعروف أن الحرارة والرطوبة هما العنصران األكثر فعالیًة في تحدید راحة اإلنسان و 

ــًا فــي هــذا المجــال، لــذلك فــأن قرینــة الراحــة نمــط المنــاخ مقارنــة بالریــاح التــيثــم تلعــب دورًا ثانوی

في تحدید هذه األنماط ، وعند األخذ بنظر االعتبار هذه القرینة كأساس فـي المركبة هي األساس 

المقارنـــة بـــین األنمـــاط الشـــهریة والیومیـــة فـــان نســـبة التطـــابق ترتفـــع بحیـــث ال تقـــل نســـبة مســـاهمة 

ــًا مــن مجمــوع األنمــاط الیومیــة لكــل شــهر ، بــل قــد تصــل هــذه ٣٠األنمــاط الشــهریة عــن( %)تقریب

)ما یلي : ١٠في شهري نیسان وتموز ، نستنتج من الجدول رقم(%) كما ١٠٠( النسبة إلى

)وهو مناٌخ ذو برودة واضحة لیًال ونهارًا K1-c2)و(K1-c1تتصف أشهر الشتاء بالنمطین(.١

وریاح خفیفة التبرید نهارًا وقد تتحول أحیانا إلى البرودة المعتدلة لیًال . 

تسود خالل فصل الربیع ثالثة أنماط متباینة : .٢

ریاح منعشة ، وواضح)ویظهر خالل شهر آذار وهو مناخ معتدل البرودة نهارًا و C2-b2(.أ

التبرید لیًال مع ریاح تزید من األساس بالبرودة الخفیفة .

اضح البرودة خالل )یظهر خالل شهر نیسان وهو مناخ مریح خالل النهار وو M3-a3(ب. 

تبرید لیًال .ریاح ضعیفة التأثیر نهارًا وتصبح خفیفة الاللیل مع 

  ) .١لموجودة في الملحق رقم() عمل الباحث اعتمادًا على المعدالت الشهریة للعناصر المناخیة ا٢(
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W4(ج.  n3 دة وریاح محایدة )یظهر خالل شهر أیار ویتمیز بنهاٍر دافئ ولیٍل واضح البرو

لكنها تتغیر لتصبح خفیفة التبرید لیًال . خالل النهار

H3یظهر نمط من المناخ الحـار (.٣ c2والخریـفحزیـران)) خـالل بدایـة فصـلى الصیف(شـهر

ومـریٌح فـي اللیـل ، وریـاح تزیـد مـن اإلحسـاس بـالحرارة مناٌخ حار فـي النهـارر أیلول) وهو (شه

والضیق في النهار ، وتصبح منعشة خالل اللیـل، ویفسـر ذلـك طبیعـة صـفة القاریـة فـي منـاخ 

المدینة وهو ما یجعل األنماط الحارة أكثر توسعًا من غیرها .

ٍح مرهقــة ،یســود خــالل شــهر تمــوز وآب نمــط مــن المنــاخ بــالغ الحــرارة خــالل النهــار مــع ریــا.٤

EH3اللیل مع ریاٍح ضعیفة التأثیر ، ویرمز له بالرمز (ویصبح دافئة خالل c1. (

W4یعود النمطین (.٥ n3)و(M3-a3ر لیظهـرا مـرًة أخـرى ) واللذان ظهرا في شهري نیسان وأیا

تشرین األول والثاني . خالل شهري

دافئة والحارة یظهر مما سبق أن طبیعة التوزیع الجغرافي لألنماط المریحة وال

) ما هو إال انعكاٌس لطبیعة الظروف السائدة خالل بدایة ونهایة فصلي الصیف Hالمعتدلة(

والشتاء .

:الخالصة 
بالنسبة لقرائن الراحة نستخلص ما یلي :. ١

%)مـن مجمـوع أیـام السـنة ١٥,٥) یومًا تشكل نسـبة(٥٧تظهر أنماط المناخ المریح نهارًا خالل(أ. 

اص في شهر نیسان والنصف األول من شهر تشرین الثاني وأیام معـدودة مـن تتركز بشكل خ

شهر آذار ، بقیة أیام السنة غیر مریحة بسبب الحرارة والبرودة . 

%)بــــین ٦٣,٨ة(تســـود أنمـــاط المنـــاخ غیـــر المـــریح بســــبب البـــرودة معظـــم لیـــالي الســـنة بنســـب. ب

%) مـن ٢٣,٨ریحـة فتظهـر خـالل (حتـى نهایـة أیـار ، أمـا األنمـاط الممنتصف تشرین الثاني

لیــالي الســنة خصوصــًا فــي شــهري حزیــران وأیلــول . بقیــة اللیــالي تســودها أنمــاط غیــر مریحــة 

بسبب الدفيء .

ُتظهـــر قـــرائن الراحـــة المركبـــة أن أنمـــاط المنـــاخ غیـــر المـــریح بســـبب الحـــرارة والبـــرودة والـــدفىء . ج

) ٥٧ریحــة فـال تظهــر ســوى خــالل (%) أمــا األنمــاط الم٨٤,٤تغطـي معظــم ایــام الســنة بنسـبة(

مـن مجمـوع أیـام السـنة تتركـز فـي شـهري نیسـان والنصـف األول  %)١٥,٦یومًا تشكل نسـبة (

من تشرین الثاني .

بالنسبة لقرائن تأثیر الریاح نستخلص ما یلي :  .٢

دفىء النمط العـام لتـأثیر الریـاح نهـارًا غیـر مـریح بسـبب دورهـا فـي إحسـاس الجسـم بـالبرودة والـأ . 

) یومــــًا تشــــكل نســــبة ٥٠والحـــرارة ، إمــــا الــــنمط المــــنعش علــــى الجســــم فـــال تظهــــر ســــوى فــــي(
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تتركــز بشــكل خــاص خــالل أشــهر الشــتاء وشــهر آذار مــن أیــام الســنة %)مــن مجمــوع١٣,٥(

فصل الربیع . 

%)مــن مجمــوع لیــالي ٦٢,٥الــنمط العــام لتــأثیر الریــاح لــیًال غیــر مــریح بســبب البــرودة بنســبة(. ب

%) تتركـــز بشـــكل ١٧,٥) لیلـــة تشـــكل نســـبة(٦٤أمـــا الـــنمط المـــنعش فتظهـــر خـــالل (الســـنة ،

%) تصـبح الریـاح فیهـا ضـعیفة التـأثیر ٢٠خاص خالل شهر حزیران وأیلـول . بقیـة اللیـالي (

على حرارة الجسم . 

ُتظهــر قــرائن تــأثیر الریــاح المركبــة أن األنمــاط غیــر المریحــة (البــاردة والدافئــة والحــارة) تغطــي  .ج

) یومـًا ضـمن أشـهر (كـانون ٤٩%) ، أما النمط المریح فتغطـي (٥٩بنسبة(معظم ایام السنة

%) مـــن مجمـــوع أیـــام الســـنة . النســـبة الباقیـــة ١٣,٥الثـــاني شـــباط آذار نیســـان) تشـــكل نســـبة(

%) تصبح الریاح حیادیة وضعیفة التأثیر .٢٧,٥(

-K1-c1 ،K1-c2،K1-b2 ،C2-a3 ،C2تغطــــــي أنمــــــاط المنــــــاخ الفســــــیولوجیة البــــــاردة( .٣

b2والحـارة()EH4 c1،EH3 c1 ،H3 c2 ،H3 b2 معظـم أیـام السـنة بنسـبة تصـل إلـى (

)٧٦,٢. (%  

ـــر مـــن تشـــرین األول حتـــى  .٤ ـــاخ المـــریح ضـــمن شـــهر نیســـان والســـدس األخی تظهـــر أنمـــاط المن

%)مــــن مجمــــوع أیــــام الســــنة ١٥,٣) یومــــًا تشــــكل نســــبة (٥٦منتصــــف تشــــرین الثــــاني بواقــــع(

) أما األنماط الدافئة فال تغطي سوى نسـبة M3-a3)،(M3-b3ود إلى النمطین (معظمها تع

W4%) من مجموع ایام السنة معظمها تعود إلى النمط (٨,٥( n3. (

ُتظهر أنماط المناخ الفسیولوجیة الشهریة أن األنمـاط البـاردة تسـود أشـهر الشـتاء وبدایـة الربیـع  .٥

) وهو مناخ مریح خـالل M3-a3من الصنف (). أما النمط المریحK1-c2()K1-c1وهي(

ونهایـة الخریف(تشـرین )منتصـف فصـل الربیـع (نیسـانالنهار وبارد خالل اللیـل ، فیظهـر فـي

ـــدافئ مـــن الصـــنف ( ـــنمط ال نهـــار دافـــئ ولیـــل واضـــح  ذو )W4n3الثـــاني) ، بینمـــا یظهـــر ال

EH3(مط الحـارالبرودة في نهایة الربیع (أیار) ومنتصف الخریف(تشـرین األول) ، أمـا الـن

c1 وهــو بــالغ الحــرارة نهــارًا ودافــئ لــیًال فیســود أشــهر الصــیف تمــوز وآب ، فــي حــین یظهــر (

H3المعتـدل (الـنمط الحـار c2فصـلي الصـیف والخریـف ) وهـو حـار نهـارًا ومـریح لـیًال بدایـة

حزیران وأیلول) .(
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المصادر :
ـــاالســـدى، كـــاظم عبـــد الوهـــاب ." أقـــالیم الراحـــة فـــي العـــراق با.١ ة ســـتخدام معیـــار تیـــرجنج". مجل

. ٢٠٠٠) ، السنة ٤٤العدد( الجمعیة الجغرافیة العراقیة ،

دراســـة فـــي -إســـماعیل ، ســـلیمان عبـــد اهللا ."تحدیـــد أیـــام الراحـــة الفســـیولوجیة فـــي مدینـــة أربیـــل.٢

ـــاخ التطبیقـــي -٢٧". مجلـــة جامعـــة دهـــوك ، المـــؤتمر العلمـــي األول لجامعـــة دهـــوك (-المن

.  ١٩٩٩) ، ٣)، العدد(٢لد(، مج)١٩٩٩/نیسان ٢٩

البیاتى ، عدنان هزاع ." المنـاخ الفسـیولوجى لمدینـة الموصـل وأثـره فـي حیـاة االنسـان " مجلـة .٣

. ١٩٨٨) ، ١٧العدد( آداب الرافدین ،

الــراوي ، عــادل ســعید ." تقــیم منــاخ األردن لغــرض االصــطیاف " . مجلــة آداب المستنصــریة .٤

.  ١٩٨٧) ،١٥تنصریة ، العدد(بالجامعة المستصدرها كلیة اآلداب

ــــاخ التطبیقــــي.دار الحكمــــة للطباعــــة .٥ ــــد المجیــــد. المن الراوي،عــــادل سعید.السامرائى،قصــــى عب

.  ١٩٩٠والنشر، الموصل، 

شـــحادة،نعمان ." أنمـــاط المنـــاخ الفســـیولوجیة فـــي األردن دراســـة تطبیقیـــة للعالقـــة بـــین المنـــاخ .٦

تصـــدر عـــن عمـــاده البحـــث العلمـــي، دراســـات،مجلة علمیـــة محكمـــةوأحاســـیس النـــاس" مجلـــة

. ١٩٨٥)،٢)، العدد(١٢الجامعة األردنیة ، المجلد(

الشلش،على حسین ." المنـاخ وأشـهر الحـد األقصـى للراحـة ولكفـاءة العمـل فـي العـراق ".مجلـة .٧

.  ١٩٨٠) ، ٢) ، السنة(٣البصرة ، العدد(كلیة التربیة جامعة

یــف الهــواء فـــي العــراق ".مجلــة كلیـــة اآلداب الشــلش، علــى حســـین ." المنــاخ والحاجــة إلـــى تك.٨

.  ١٩٨١) ، ١٥) ، السنة (١٨العدد( جامعة البصرة ،

الفســـــیولوجیة)في مدینـــــة دهـــــوك -عبـــــد اهللا ، نشـــــوان شـــــكري ، تحدیـــــد أیـــــام الراحـــــة (المناخیـــــة.٩

والعلم ، كلیة التربیة ، جامعة بحث مقبول للنشر في مجلة التربیةباستخدام تصنیف تیرجنج،

.  ٢٠٠٤، الموصل

موسى، على حسن . المناخ والسیاحة مع نموذج تطبیقي سوریة ومصر.دار األنوار للطباعـة .١٠

.  ١٩٩٧ الطبعة األولى ، دمشق ،والنشر والتوزیع ،

11.FAO representation in Iraq, FAO coordination for northern Iraq,
Duhok sub-office, Agro meteorological monthly sheet (Zakho) ,
(1996-2003) .

12.FAO representation in Iraq, FAO coordination for northern Iraq,
Duhok sub-office, Agro meteorology Sub-sector ,Monthly average
climate elements for Zakho meteorological station from 1977 to 1999 .



نشوان شكري عبد اهللا
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  )١الملحق (

  )٢٠٠٣- ١٩٩٦خدمة فى الدراسة لمحطة زاخو للفترة (المعطیات المناخیة المست

كانون األول

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١١٦.٣٤.٢٥٩٣٣٠.٨٩.٧٨٢.٥
٢١٤.٧٦.١٥٨٤٠١.٤٩.٨٠.٢
٣١٣.٢٧.٧٦٠٤٣١.٤٩.٨٠.٥
١١.٤٥.٨٨١٥١١.٦٩.٨١٠  ٤
١٠.٦٥.١٨٤٥٩١.٧٩.٨٣٠  ٥
١٠.٩٥.١٨٠٥٩١.٥٩.٨٣٠  ٦
٧١٤.٤٥.٣٧٥٤٤٠.٩٩.٨٥٧.٣
٨١١.١٣.٦٦٨٤٠١.١٩.٨٦٧.٣
٩١٤.٧٣.٧٦٥٣٨١.٣٩.٨٨٧
١٠١٣.٩٣.٤٧٥٤١٠.٩٩.٩٥.٢
١١١٣.٦٢.٤٧٧٣٦٠.٩٩.٩١٦.٣
١٢١٢.٥٣٦٣٤٠٠.٩٩.٩٣٣.٥
١٣١٢.٥٣.٦٥٧٣٥١٩.٩٥٠.٢٥
١٤١٤.٣٣٧٠٣٣١.٢٩.٩٦٠.٤
١٥١٢.٥٤.٣٧١٣٥١١٠٤.٣
١٦١٢.٥٢.٥٧٠٤٠٠.٩١٠٦.٣٥
١٧١٤.٤٢.١٥٩٢٥١١٠.١٦.٣٥
١٨١٣٢.٢٦٤٣٠١.٨١٠.١٥.٢
١٩١٢.٥٢.٤٦٩٤٠١.٤١٠.١٨.٤
٢٠١٠.١٢.٨٧٠٥١١.٤١٠.١٥
٢١٩.٧٣.٢٨١٤٥١.١١٠.٢٠
٢٢٩.١٢.٤٧٥٥٢١.٥١٠.٢٣.١
٢٣١١.٥٢.٤٨٣٥٧١.٢١٠.٢٦.٥
٢٤١٢.٢٢.٥٦٨٤٤١.٦١٠.٢٨.٣
٢٥١٠.٨٣.٥٧١٤٩١.٤١٠.٣٨.٣
٢٦١٢.٣٢٧٢٤١١.٥١٠.٣٤.٣
٢٧١٣.٧١.٩٦١٤٧١.٢١٠.٣٠
٢٨٩.٩٢.٨٧١٤٦١.٢١٠.٤٠
٢٩١١.٣١.٦٨٢٥٢١.٩١٠.٤٠
٣٠١٢.٨٣.٧٧٨٥٠١.١١٠.٤٢.١
٣١١٣١.٩٧١٤٢١.١١٠.٤٢.١٥

١٢.٤٣.٤٣٧١٤٣.٢١.٣١٠.١٣.٥٧المعدل
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شباط

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١١٤٢.٨٦٧٣٩٠.٩١٠.٥٧.٥٧
٢١٥٣.٦٥٨٣١.٥١.٤١٠.٥٥.٢٧
٣١٣٥.٤٦٤٣١.٨١.٦١٠.٥٤.٠٣
١٥٤.٤٦٥٣٦.٥١.٣١٠.٦٥.٠٢  ٤
١٥٤.٦٦٤٤٣١.١١٠.٦٥.٦٤  ٥
١٧٤.٤٧٢٣٥.٨٢.٧١٠.٦٨.٢  ٦
٧١٥٤.٧٦٥٣٦.٨١.٤١٠.٧٣.٦٧
٨١٧٥.٥٥٢٢٥.٨١.٣١٠.٧٧.١٨
٩١٦٥٦٢٣٤١.١١٠.٧٣.٥
١٠١٤٤.٣٦٧٤٥.٣١.٢١٠.٧٢.٠٢
١١١٥٥.٥٧٠٣٨.٨١.٥١٠.٨٣
١٢١٦٤.٧٦٢٣٣.٥١.٧١٠.٨٤.٧٧
١٣١٥٧.٤٧١٥٠.٣١.٥١٠.٩٣.٢٣
١٤١٣٩.٥٨٤٦٦.٨١.٧١٠.٩٢.٧٢
١٥١٢٥.٣٨٥٥٩.٥١.٤١٠.٩١.٤٨
١٦١٣٤.٢٧٦٤٦١.٣١١٤.٢٣
١٧١٤٢.٣٧٢٣٦.٥٠.٩١١٦.٦٧
١٨١٣٣٦٢٣٥١.٣١١٥.٧٢
١٩١٢٣.٢٦٨٣٧.٨١.٦١١.١٣.٦٣
٢٠١٣٤.٩٧٧٤٧.٨١.٤١١.١٣.٠٥
٢١١١٣.١٧١٥١.٥١.٢١١.١١.٦٧
٢٢١٤٣.٣٧٠٣٧.٣١.٦١١.٢٣.٣٥
٢٣١٣٤.٥٦٠٤٠.٨١.٧١١.٢٢.٧٧
٢٤١٧٥.٧٧٥٤٢.٥١.٨١١.٢٠.٩٢
٢٥١٢٦.١٨٢٥٩١.٣١١.٣١.٦
٢٦١٠٤.٦٨٢٦٠.٨١١١.٣١.٣٧
٢٧١١٣٧٣٥٣.٨١.١١١.٤٤.٢٥
٢٨١٣٢.٦٦٢٣٦.٣١١١.٤٦.٧٧
٢٩
٣٠
٣١

١٤٤.٥٦٦٩.٢٤٢.٦١.٤١٠.٩٤.٠٥المعدل



نشوان شكري عبد اهللا
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  آذار

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
٢٨١.٧١١٧.٦٨ ٥٤ ١١٦٣.٩٨
٢١٧٥.٤٨٦١٣٥١.٦١١٥.٨٥
٣٠١.٣١٢٥.٩٨ ٦٥ ٥.٥٥ ٣١٨
٢٩١.٤١٢٥.٨٨ ٥٥ ١٩٦.٧  ٤
٢١٧.٧٣٦٩٣٣١.٤١٢٥.٧٢  ٥
٦.٥ ٢٠٨.٠٥٦٢٣٤١.٣١٢  ٦ 
٧٢٠٨.٨٨٦١٣٠١.٩١٢٧.٤٧
٥.٦ ١.١١٢ ٤٤ ٨١٦٧.٠٥٦٨ 
٩١٨٧٦٩٣٠١.٣١٢٥.٢٧
٣٠١.١١٢٥.٧٨ ٦٤ ١٠٢٠٧.٢٥
٦.٥٤ ٣٥١.٢١٢ ٦٤ ١١١٩٧.١٣ 
١٢١٩٩.١٨٦٩٤٠١١٢٣.٧٨
١٣١٨٧.٧٥٧٤٣٥١.٦١٢١.٧٧
١٤١٧٩.٠٣٧٥٣٨١.٣١٢٠.٨٦
٧٠٣٨٠.٩١٢٥.٨٨ ٦.٤٥ ١٥١٧
١٦١٩٧.٧٦١٣٥١١٢٥.٩٣
٢٥١.٣١٢٦.٧٥ ٦٥ ١٧٢٠٧.٧٣
١٨١٧٩.٤٣٧١٤٣٣.٣١٢٤.٠٣
١٩١٨٨.٤٧٣٣٨١.٧١٢٤.٢٥
١.٤١٢٣.٦٢ ٤٤ ٢٠١٧٨.١٣٧٢
٣٢١.٨١٢٥.٢٧ ٦٥ ٢١١٩٨.٢٨
١.٨١٢٢.٠٣ ٥٦ ٢٢١٤٨.٤٨٧٧
٢٣١٨٨.٦٥٧٣٤٧٢.١١٢٢.١
٢٤١٤١٧٦٥٨١.٩١٢٠.٨
٢٥١٨٨.٧٨٧٧٤٣٢.١١٢٤.٢٧
٢٦١٨٩.٠٥٧٠٣٥١.٤١٢٣.٨
٢٧١٩٦.٣٣٧٠٣٧١.٢١٢٧.٩
٦.٤٣٦٨٣٨١.٢١٢٥.٨٨ ٢٨١٧
٢٩١٩٧.٣٥٦٠٣٤١.١١٣٦.٨٧
٣٠٢٣٩.٢٨٤٨٢٦١.١١٣٧.٦٥
٣١٢٣٩.٥٥٦٠٣٣١.١١٣٧.٦٧

١٨٧.٤٧٦٧٣٧١.٥١٢٥.١٤المعدل
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نیسان

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١٢٣١٠.٦٥٨٢٩.٥١.٨١٣٦.٤٣
٢٢٤١٢.١٦٠٣٣.٥١.٣١٣٤.١٣
٣٢٢١٣.٢٦١٤٠.٣١.٤١٣٠.٠٣
٢٣١٣.٨٦٢٤٤.٨١.٤١٣٠.١٧  ٤
٢٣١٣.٨٦٩٤٢.٥١.٧١٣٠.٤٣  ٥
٢٣١٤.١٦٧٣٤.٥٢١٣٤.٢٥  ٦
٤.٤٥ ٧٢٢١٢٦٨٣٨.٨١.٧١٣ 
٨٢١١٢٧٣٣٨.٣١.٥١٣٢.١
٩٢١١٢٨٠٤٢.٥١.٥١٣٣.٣٢
١٠٢٠٨.٤٥٧٥٣٨.٥١.٣١٣١٠.٣
١١٢٢٩.٣٣٦٨٣١١.٤١٣١٠.٣
٣٣.٨١.٣١٣٧.٦٧ ٦٥ ١٢٢٢١٠.٩
٣٠.٣١.٥١٣٨.٣٥ ٦٤ ١٣٢٥١١.٣
٣٤.٥١.٦١٣٥.٧٢ ٦٥ ١٤٢٥١٤.٣
١٥٢٢١٣.٨٧١٣٧.٥١.٦١٣٣.٩٧
١٦٢١١٢.٤٧٩٤٩.٥١.٥١٣٢.٧٩
١٧٢٤١١.٩٧٣٣٧.٥١.٥١٣٤.٨٨
١٨٢٢١٣٧١٤٣.٨١.٨١٣١.٠٢
١٩٢٤١٤.١٦٨٣٥.٥١.٩١٣٦.١٧
٢٠٢٤١٣.٨٧٦٣٩.٥١.٤١٣٦.٩٣
٥.٥ ٢١٢١١٠.٨٧٧٣٩.٥١.٢١٣ 
٢٢٢٣١٠.٧٦٧٣٩.٣١.٢١٣٥.٢٨
٢٣٢٢١١.٧٦٩٤٠.٥١.٥١٣٢.٩٧
٢٤٢٤١٢.٢٦٧٣٥٢١٣٤.٨٨
٢٥٢٢١٢.٩٧٢٣٦.٨١.٦١٣٥.٥٣
٢٦٢٤١١.٥٧٣٢٩.٥١.٤١٤٧.٦
٢٧٢٤١٢.١٦٧٣٦.٣١.٩١٤٥.٣٧
٣١.٥١.٤١٤٨.١٧ ٦٥ ٢٨٢٤١١.٤
٢٩٢٤١١٧٠٣٣.٣١.٣١٤١٠.٦
٣٠٢٥١١.٦٦١٣١.٣١.٤١٤١١
٣١

٢٣١٢.١٦٩٣٧١.٥١٣٥.٣٤المعدل



نشوان شكري عبد اهللا

١٥٤

آیار

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىلعظمىاالصغرىالعظمى
١٢٦١٢.٩٦٩٣١١.٣١٤٦.٠٨
٣٨١.٣١٤٦.٠٦ ٦٥ ٢٢٦١٣.٩
٣٣١.٣١٤٧.٨٣ ٦٥ ٣٢٨١٤.٩
٢٤١٥.٣٦٣٣٤١.٢١٤٦.٩  ٤
٢٦١.٦١٤٧.٧٥ ٦٤ ٢٨١٥.٥  ٥
٢٨١٤.٥٦٩٢٩١.٣١٤١٠.٢  ٦
٢٠١.٤١٤١١.٤ ٦٥ ٧٢٨١٤.٦
٨٢٧١٢.٤٦٩٢٣١.٤١٤٨.٢٨
٩٢٥١٢.٥٦٧٣٢١.٤١٤٦.٣٥
٢٢١.٤١٤٨.٣ ٥٤ ١٠٢٨١٢.٧
٢٠١.٢١٤١١.٣ ٥٥ ١١٣٠١٥.٥
١٢٣٠١٤.٦٥٣١٩١.٤١٤٨.٣
١٣٣١١٥.٨٤٢٢١١.٥١٤٧.٤
١٤٣٢١٨.٤٦٣٢٣١.٥١٤٥.٩
١٥٣٠١٧.٧٥٩٢٥١.١١٤١٠.٤
١٦٣٠١٥.٦٥٨٢٤١.٢١٤١١.٦
٢٤١.٣١٤١١.٣ ٥٤ ١٧٣٠١٥.٣
١٨٣٠١٧.٢٥٩٢٧١.٢١٤٩.٣٨
٢٤١.١١٤٨.٩٣ ٦٤ ١٩٣١١٦.٩
١٩١.٣١٤١١.٧ ٤٥ ٢٠٣٢١٥.١
٢١٣٣١٧.٨٤٧٢١١.٢١٤١٠.١
٢٢٣٤١٩.٦٥٣١٨١.٢١٤٨.٨٥
٢٣٣٤١٨.٥٤٧١٨١.٦١٤٦.٧٨
٢٤٣٤١٩.٤٥١٢١١.٥١٤٧.٢
٢٥٣٣١٩.١٤٩٢٣١.٢١٤١٠.٤
٢٦٣٤١٨.٤٥٠٢٠١.٢١٤٨.٣٢
٢٠١.٥١٤٩.٢٣ ٤٤ ٢٧٣٥١٨
٢١١.٦١٤٧.٧٣ ٤٦ ٢٨٣٤١٩.٢
٢٥١.٧١٤٧.٠٣ ٤٦ ٢٩٣٣١٧.٨
٣٠٣٣٢٠.٣٤١٢٥١.٧١٤٧.٨
٣١٣٤٢٠.٨٤١٢٥١.٨١٤٧.٨٦

٢٤١.٤١٤٨.٦ ٥٥ ٣٠١٦.٤المعدل



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٥٥

حزیران

الیوم
شمساشعة السرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
٢٢.٥١.٤١٤١٠.٤ ٤٥ ١٣٣١٨.٨
٢٣٥١٩.٣٤٠١٩١.٦١٤٨.٩٣
٣٣٥١٩.٦٤٩١٨.٣١.٥١٤١٠.٥
٣٥١٩.٧٤٠١٧.٨١.٤١٤١١.٦  ٤
٣٥٢١.٣٤٧٢١١.٣١٥١٣.٢  ٥
٢٢.٣١.٣١٥١٢.٦ ٤٥ ٣٦١٩.١  ٦
٧٣٥١٩.٧٤٠١٨.٨١.٤١٥١٢.٣
٨٣٦١٩.٥٣٥١٧.٥١.٢١٥١١.٥
٩٣٨٢٢٣٥٢٠١.٤١٥١١.٩
١٠٣٩٢٢.٨٣٢١٥.٨١.٤١٥١٠.٨
١١٣٩٢٣.٤٣٠١٣.٣١.٣١٥١١.٤
١٢٣٧٢٣.٣٣٢١٤.٨١.٣١٥١٢.٤
١٣٣٧٢١.٦٣٣١٦.٥١.٣١٥١٢.٢
١٤٣٨٢٢.٦٣٣١٦١.٢١٥١٢.١
١٥٤٠٢٥٢٨١٥.٥١.٥١٥١٢.٨
١٦٤٠٢٥.٧٣٠١٤.٥١.٣١٥١١.٨
١٧٣٨٢٤.٢٣٣١٦.٨١.٤١٥١١
١٨٣٨٢٣.٢٣١١٧.٥١.٤١٥١٢.٢
١٩٣٧٢٣.٦٣٤١٨.٣١.٣١٥١١.٩
٢٠٣٧٢٢.٣٣٣١٨.٥١.٢١٥١٢.٨
٢١٣٨٢١.٨٢٩١٦١.٣١٥١٢.٣
٢٢٣٩٢٢.١٣١١٤.٣١.٤١٥١٢.٨
٢٣٣٨٢٢.٨٢٧١٤.٣١.٣١٥١٢.٥
٤٠٢٢.٣٢٦١٣.٨١.٥١٥١٢.٩  ٢٤
٢٥٤٠٢٤.٣٢٨١٣١.٥١٥١٣.١
٢٦٤٠٢٤.٣٢٦١٣.٥١.٣١٥١٢.٦
٢٧٣٥٢٥.١٢٩١٥.٥١.٤١٥١٢.٤
٢٨٤٠٢٤٢٨١٥١.٤١٥١٢.٧
٢٩٤٠٢٤.٧٢٨١٥.٥١.٤١٥١٢.٦
٣٠٤٠٢٣.٩٢٧١٤١.٥١٥١٢.٢
٣١

٣٧٢٢.٤٣٣١٦.٦١.٤١٥١٢المعدل



نشوان شكري عبد اهللا

١٥٦

تموز

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١٤٠٢٤.٦٢٦١٣١.٦١٥١٢.٤
٢٤٠٢٣.٦٢٥١٣١.٣١٥١٢.٤
٣٤١٢٤.٧٢٦١٥١.٣١٥١٢.٣
٤٢٢٦.١٢٩١٦١.٣١٥١٢.٣  ٤
٤٢٢٦.٥٢٧١٦١.٣١٥١٢  ٥
٤١٢٧.٩٢٧١٥١.٣١٥١١.٨  ٦
٧٤٢٢٧.٩٢٩١٥١.٤١٥١١.٦
٨٤٠٢٦.٨٢٧١٦١.٥١٤١٢
٩٤٠٢٥.٩٢٧١٦١.٣١٤١٢.٤
١٠٤٠٢٤.٧٢٥١٥١.٢١٤١٢.٤
١١٤٢٢٥.٥٢٨١٦١.٢١٤١٢.٣
١٢٤٢٢٦.٧٢٩١٧١.٣١٤١٢.٢
١٣٤٢٢٦.٧٢٦١٤١.٤١٤١٢.١
١٤٤٢٢٨.١٢٧١٦١.٣١٤١١.٩
١٥٤٣٢٧.٨٢٧١٧١.٣١٤١٢
١٦٤٢٢٧.٧٢٧١٧١.٤١٤١٠.٦
١٧٥٠٢٨.٩٢٩١٨١.٦١٤٨.١٥
١٨٤٢٢٨٢٨١٨١.٧١٤١٢.٢
١٩٤٢٢٩.١٢٥١٦١.٤١٤١٢.٣
٢٠٤٢٢٧.٦٢٨١٧١.٤١٤١٠.١
٢١٤٢٢٦.٨٢٥١٥١.٤١٤١١.٦
٢٢٤٣٢٧.٧٢٧١٥١.١١٤١١.٩
٢٣٤٢٢٧.٣٢٦١٥١.٣١٤١١.٧
٢٤٤٢٢٨.٣٢٦١٨١.٤١٤١٠.٦
٢٥٤١٢٧.١٢٤١٦١.٤١٤١٠.٩
٢٦٤١٢٦.٧٢٥١٦١.٣١٤١١.٤
٢٧٤٢٢٧٢٤١٦١.٥١٤١١.٦
٢٨٤٣٢٧.٩٢٥١٥١.٢١٤١١.٥
٢٩٤٣٢٨٢٤١٧١.٢١٤١١.٦
٣٠٤٣٢٨.٢٢٣١٥١.٢١٤١١.٦
٣١٤٣٢٩٢٤١٦١١٤١١.٥

١.٣١٤١١.٦ ٤٢٢٧٢٦١٦المعدل



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٥٧

  آب

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١٤٣٢٨٢٤١٤.٨١.٣١٤١١.٨
٢٤٣٢٦.٧٢٣١٤.٣١.٢١٤١١.٨
٣٤٢٢٦.٥٢٣١٢١.٣١٤١١.٨
٣٧٢٥.٩٢٣١٤١.٤١٤١١.٨  ٤
٤٠٢٧.٣٢٥١٥.٣١.٣١٤١٢  ٥
٤١٢٧.٣٢٨١٦١.٣١٤١١.٣  ٦
٧٤١٢٦.٧٢٤١٦.٥١.٢١٤١١.٧
٨٤٢٢٧.٩٢٣١٤.٣١.٣١٤١١.٤
٩٤٢٢٨.٩٢٤١٥.٨١.٣١٤١١
١٠٤٢٢٨.٤٢٥١٦.٥١.٣١٤١٠.٩
٢٩.٢٢٦١٥.٣١.٤١٤١١.٢ ٤٤  ١١
١٢٤٣٢٩.١٢٦١٦.٨١.٤١٤١١.٦
١٣٤٣٢٨.٧٢٥١٥.٨١.٢١٤١١.٥
١٤٤١٢٦.٨٢٧١٦.٥١.٤١٤١١
١٥٤٠٢٤.٨٣٠١٧.٥١.٣١٤١١.٢
١٦٤٠٢٥.٣٢٧١٨.٣١.٢١٤١١
١٧٤١٢٥.٩٣٣١٨١.٢١٤١١
١٨٤٠٢٥.٣٣٢١٨.٨١.٢١٣١١.٢
١٩٤١٢٥.٥٣٠١٨.٣١.١١٣١١
٢٠٤٠٢٥.١٣٠١٨.٨١.٢١٣١٠.٩
٢١٤٠٢٥.٤٢٩١٨١.٢١٣١١.١
٢٢٤٢٢٥.١٢٨١٨١.٣١٣١١.١
٢٣٤٠٢٣.٨٢٨١٦١.٢١٣١١.١
٢٤٤٠٢٥.٣٢٩١٨١.١١٣١١
٢٥٤٠٢٥.١٢٧١٧.٣١.٢١٣١٠.٩
٢٦٣٩٢٤.٧٣١١٨١.١١٣١٠.٩
٢٧٣٨٢٣.٩٢٩١٨.٨١.٢١٣١٠.٩
٢٨٣٩٢٤٢٩١٩١.١١٣١٠.٨
٢٩٣٨٢٣٣٢١٩.٥١.١١٣١٠.٨
٣٠٣٨٢٢٣١١٩١.١١٣١٠.٧
٣١٣٨٢١.٩٣٠١٩١.١١٣١٠.٥

٤١٢٥.٩٢٧١٦.٩١.٢١٤١١.٢المعدل



نشوان شكري عبد اهللا

١٥٨

آیلول

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١٣٧٢٢.٩٢٩١٩١.١١٣١٠.٧
٢٣٨٢١.٨٢٩١٩١.٢١٣١٠.٩
٣٣٨٢١.٨٢٨١٧١.١١٣١٠.٩
٣٧٢٣٣١١٩١١٣١٠.٦  ٤
٣٨٢٢.٥٣٠٢٠١١٣١٠.٨  ٥
٣٧٢٥.١٣٩٢٢١.١١٣١٠.٩  ٦
٧٣٥٢٠.٨٣٤٢٣١.١١٣١٠.١
٨٣٤٢١٣٥٢٣١.١١٣١٠.٧
٩٣٥٢٠.١٣٣٢٢١.٣١٣١٠.٨
١٠٣٦١٩.٩٣٣٢٠١.٤١٣١١
١١٣٦٢٢.٢٣٣٢٠١.٢١٣١٠.٢
١٢٣٦٢١.٩٣٨٢٣١.٢١٣٩.٩٥
١٣٣٥٢١.٤٣٨٢٦١.٣١٣١٠
١٤٣٥٢١٣٧٢٤١.٢١٣١٠.٢
١٥٣٥٢١.٦٣٦٢٥١.٣١٢١٠.٢
١٦٣٦٢٠.٧٣٤٢٤١.٣١٢٩.٧٨
١٧٣٧٢١.٧٣٠٢٢١.٤١٢٨.٨٢
١٨٣٥٢٢.٩٣٩٢٣١.٣١٢٨.٣٨
١٩٣٥٢١.٤٤١٢٦١.٢١٢٩.٣
٢٠٣٥٢١٣٤٢٣١.٤١٢٩.٣
٢١٣٦٢٠.٤٣٢١٩١.٣١٢٩.٢
٢٢٣٧٢٠.٩٣٠١٨١.٢١٢٩.٢٧
٢٣٣٧٢١.٥٢٩١٩١.٢١٢٩.٢٧
٢٤٣٨٢١.٤٢٨١٨١.٢١٢٩.١٨
٢٥٣٧٢١.٤٢٨١٧١.٢١٢٨.٨٨
٢٦٣٧٢١.٨٢٨١٨١.٣١٢٨.٨٣
٢٧٣٦٢٠.٩٣٠١٩١.٣١١٩.١
٢٨٣٥٢٠.٨٣٦١٩١.٣١٢٨.٦٣
٢٩٣٥٢١.٢٣٤٢٠١.٣١٢٨.٩
٣٠٣٤٢١٣٤٢٢١.٢١٢٩.٠٥ 
٣١

٣٦٢١.٥٣٣٢١١.٢١٢٩.٨المعدل



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٥٩

األولتشرین 

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
٢٨.٧١.١١٢٨.٠٥ ٤٤ ١٣٢١٨.٦
٢٣٣١٩.٨٥٧٢٦١.٢١٢٥.٩٣
٢٣.٧١.٥١٢٦.٧٧ ٥٥ ٣٣١١٨.٨
٢٤.٧١.٣١٢٦.٠٧ ٤٦ ٣٠١٦.٦  ٤
٣١١٦.٣٤٢٢٢.٣١.٢١٢٨.٧٨  ٥
٣١١٦٤٢٢٤١.٢١٢٨.٧٢  ٦
٧٣٣١٧٣٥٢٣١.٢١٢٧.٤٨
٨٣٣١٩.٣٣٣٢١.٣١.١١٢٧.٠٥
٩٣٤١٩.١٣٣١٩.٣١.٢١٢٨.٢٣
١٠٣٥١٩.٨٣٢١٩.٣١.١١٢٨.٠٣
١١٣٥٢٠.٢٣٤١٧.٣١.٤١٢٥.٨٨
١٢٣٠١٩.٦٤٢٢٤١.٢١٢٦.٩٢
١٣٣٢١٨٤٢٢٧.٧١.٢١١٨.٣٨
٥.٤٤ ١٤٣٢١٨٣٨٢٥١.٢١١ 
٣٠.٧١.٥١١١.٩٥ ٤٦ ١٥٣٠٢٠.٥
٣٠١.٥١١٢.٥٥ ٦٦ ١٦٢٩١٨.٥
١٧٢٨١٧.٨٦٢٣٧.٧١.٥١١٢.٦٧
٣٨.٧١.٢١١٢.٥٢ ٦٤ ١٨٢٧١٧.٢
٢٦١.١١١٧.١ ٥٦ ١٩٢٩١٦.٢
٢٦.٣١.٣١١٧.١٣ ٥٤ ٢٠٢٩١٥.٧
٥٢٢٧١.٥١١٦.٠٧ ٢١٢٦١٥.٦
٢٨١.١١١٨.٣٧ ٥٥ ٢٢٢٧١٤.٣
٣٠١.١١١٧.٨٨ ٥٤ ٢٣٢٧١٤.٣
٢٤٢٨١٥.٦٩٤٢٨.٣١.١١١٤.٥٣
٢٥٢٧١٤.٣٦٢٣٣.٧١.١١١٧
٣١.٣١.٢١١٥.٤٣ ٥٦ ٢٦٢٦١٣.٥
٣٣١١١٦.٠٥ ٥٦ ٢٧٢٦١٤.٥
٢٨٢٦١٤.٦٧٧٢٩١.٣١١٣.٨٧
٢٩٢٣١٣.٥٧٢٤٠.٣١.٣١١٣.٥٢
٣٠٢٢٩.٦٨٧٨٣٧.٧١١١٣.٤٨
٣١٢٠١٢.١٨٧٤٣.٧١.١١١٢.٥٤

٢٨.٣١.٢١١٥.٩٥ ٥٤ ٢٩١٦.٦المعدل



نشوان شكري عبد اهللا

١٦٠

تشرین الثاني

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١٢٢٩.٧٣٦٨٣١١١١٧.٥
٢٢٢٩.٩٨٦١٣٢١١١٧.٨
٣٢٥١١.٩٥٠٢٣١.١١١٦.٩٥
٢٧١١.٩٤٨١٩١.٤١١٨  ٤
٢٦١١.٧٤٣١٨١١١٥.٨٧  ٥
٢٦١٣.١٥١٢٢١.٢١١٥.٣٢  ٦
٢٣١١١٤.٨ ٤٦ ٧٢٥١١.٨
٢٢١.١١١٢.٩ ٤٦ ٨٢٥١٢.٧
٩٢٣١٢.٢٥٩٣٤١.٤١١٢.٦٧
٣٥١.٩١٠٠.٥٨ ٦٤ ١٠٢٢١٢.٧
١١٢٤١٠.٥٦٢٣٤١.٢١٠٤.٣٨
١٢٢٣١١.٣٥٨٢٧١.١١٠٣.٩٧
١٣٢١٩.٧٣٦٣٢٧١١٠٧.٢
٢٤١١٠٦.٧٥ ٥٦ ١٤٢٢٨.٣٣
١٥٢٢٨.٥٨٥٢٢٣١.١١٠٨.٣٥
١٦٢٢٧.٦٣٥٢٢٢١.١١٠٦.٨
١٧٢١٧.٦٣٥٨٢٦٠.٩١٠٦.٠٣
٢٥١١٠٥.٩٢ ٦٦ ١٨١٩٦.٧٥
١٩١٩٧.٢٧٢٣١١.١١٠٦.٩٥
٣٣١١٠٦.٩٧ ٦٥ ٢٠١٩٥.٩٣
٢١١٨٧.٣٥٧٠٣٣١.٦١٠٥.١٥
٥.٦ ٣٣١١٠ ٦٥ ٢٢١٩٦.٧٣ 
٦٢٣٠١.١١٠٧.١٧ ٦.٦٥ ٢٣١٩
٣٤١.٣١٠٥.٨٨ ٦٤ ٢٤١٨٨.٠٥
٢٥١٨٨.٨٣٧٢٢٩١.٤١٠١.٤٨
٢٦١٧٧.٤٨٧٩٣٧١.٦١٠١.٧٥
٢٧١٧٨.٠٣٧٥٣٩١.٢١٠٢.٥
٢٨١٨٦.٨٥٧١٣٦٠.٩١٠٥.٩
٢٩١٩٦.٣٥٧٤٣٣١.١١٠٤.٢٧
٣٠١٥٧.٤٨٥٤٨١.٣١٠٠.٨٢
٣١

٢١٩.١٦٦٢٢٩١.٢١٠٥.٢١المعدل



…أنماط المناخ الفسیولوجي في مدینة زاخو

١٦١

كانون األول 

الیوم
اشعة الشمسسرعةالرطوبةالحرارة

الفعلىالنظرىالریاحالصغرىالعظمىالصغرىالعظمى
١١٣٨.٧٨٦٦٢٠.٨٩.٩٠.٤
٢١٩٧.٢٧٥٣٤.٧٠.٨٩.٩٦.٢٣
٣١٩٧.٧٣٦٩٣٠.٣١.٥٩.٩٣.٨٥
١٦٧.٧٧٧٢٤٠١.٣٩.٩٣.٧٥  ٤
١٧٧٦٩٣٩١٩.٩٣  ٥
٦٣٤٠١.٤٩.٩٣.١٣ ٦.٤ ١٧  ٦
٧١٤٨.١٣٧٥٥١.٣١.٢٩.٩١.٣٥
٨١٤٧.٨٧٩٥١.٣١.٣٩.٨٢.٣
١.٣٩.٨٤.٣ ٤٦ ٩١٦٧.٢٧٢
١٠١٤٨.٧٣٧٣٤٨٠.٩٩.٨١.٤٥
١١١٤٦.٨٣٨١٤٧٠.٩٩.٨١.٣٥
١٢١٣٥.٨٧٦٤٧١.٧٩.٨٤.١٣
١٣١١٥.٨٣٨٣٥٢.٧١.٧٩.٨٣.٧
١٤١١٤.٩٧٩٥١١٩.٨٣.٦٥
١٥١٢٤.٧٣٨٨٤٥.٣٠.٦٩.٨١.٠٥
١٦٩.٥١.٩٣٨٥٤٠٠.٨٩.٨٨.١
٠.٨٩.٨٣.٨٨ ٤٤ ١٧١١٣.١٣٧٥
١٨١١٥.٢٧٦٣٧.٣١.١٩.٨٠
٨٢٦٠.٧١.٩٩.٨٠ ٦.٤ ١٩١٠
٥.٥٥ ٨٨٥٦.٣١.٩٩.٨ ٤.٤ ٢٠٧.٦ 
٢١٨.٧٢.٧٧٨٣٥١.٧٠.٩٩.٨٧.٥٥
٢٢٧.٨٩.٢٣٧٨٤٥.٧٠.٨٩.٨١.١
٢٣١١١.٧٧٧١٣١.٧١.٣٩.٨٣.٤
٢٤١٢٢.٨٣٨١٣٠.٣١.٣٩.٨٧.٣٥
٢٥٩٣.٢٨٠٥٠.٣١٩.٨٠.٣
٢٦٩.٥٢.١٧٧٤٧.٣١.٣٩.٨٧.٢٨
٢٧١٠١.٩٦٧٤١.٣١.٥٩.٨٢.٣
٤٠.٧١.٤٩.٨٠ ٦٦ ٢٨١١٣.٦٧
٤١.٧١.٥٩.٨١.٦ ٦٥ ٢٩١٤٤.٠٧
٣٠١٣٤.٤٣٧٣٤٨.٣١.٧٩.٨٤.٨
٣١١١٤.٦٧٧٩٦٥.٣١.٤٩.٨٣.٤

١٣٥.٣٧٧٦٤٥.٨١.٢٩.٨٣.٢٣المعدل


