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ملخص البحث :
اســتهدف هــذا البحــث الوقــوف علــى اثــر بعــض العناصــر المناخیــة فــي صــناعة الســیاحة 

هوائیـــة ، الریــــاح ، التســـاقط) بوصــــفها متغیـــرًا معتمــــدًا وذلــــك (الحـــرارة ،الضــــغط الجـــوي ، الكتــــل ال

) محطة عراقیـة وضـعت لتحلیـل ٢٩بالتطبیق على عینة من المحطات العراقیة والتي بلغ عددها (

) ودلیـــل التبریـــد واســـتخدمت (أربعـــة عشـــر محطـــة) THIولحســـاب دلیـــل درجـــة الحـــرارة والرطوبـــة (

ذلــك لتــوفر القــراءات لفتــرة طویلــة فــي حــین اســتخدمت الســتخراج الجــداول اإلحصــائیة المناخیــة  و 

. حصلنا على نتائج تلفـت االنتبـاه بقیمتهـا العالیـة مقارنـة مـع  طجمیع المحطات عند دراسة الخرائ

القیم المعتمدة دولیًا . هذه النتائج تفید العاملین في قطاع صناعة السیاحة .

The Effect Of Climate On Tourism Industry
In Iraq

Lecture Saad Ibrahim Hamed
Technical Institute Ninavh

Abstract:
This study aims to know the effects of some climate elements on

tourism industry(heat, atmosphere, pressure, air masses, winds, and
raining) as they are independent variables and the effect tourism as the
depended variable, and that was done by applying on a sample consists of
29 Iraqi sites used to analyses and calculate temperature and
humidity(THI), and guide of cooling-Fourteen sites used to conclude the
statistical climate tables, and that for the availability of readings for
a long time, while all sites were used in studying maps. We concluded
surprising results in regard of high values relative to the adopted values
on the international level. These results have benefited the people
involved in tourism industry sector.
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المقدمة
یعــد المنــاخ مــن العوامــل المــؤثرة فــي صــحة اإلنســان وراحتــه ، وتشــیر الدراســات إلــى ان 

تغیـرات حـادة تجعـل اإلنسـان فـي كسـل وخمـول وعـدم  ةالمناطق التـي ال تتغیـر فیهـا درجـات الحـرار 

اللجوء إلى العقل للتغلب على صعوبات الحیاة .

] ولوجـود العالقـة بـین الكفــاءة ١قـل معـًا [وان المنـاخ المتغیـر یـدعو إلـى نشـاط الجســم والع

فــي أداء العمــل أو ممارســة النشــاط الســیاحي ودرجــة الحــرارة ، حیــث إن الكفــاءة تقــل مــع نقصــان 

% عنــدما تصــل درجــة الحــرارة ٢٥% ، وتصــل الكفــاءة إلــى ٥٧درجــة الحــرارة تحــت الصــفر عــن 

شـــاط إلـــى مســـتوى الصـــفر ) تحـــت الصـــفر . كمـــا وتقـــل الكفـــاءة بالعمـــل أو الن١٠-ســـالب عشـــرة (

% ، بینمــا تكــون كفــاءة ٧٥تقــل الكفــاءة إلــى 30Coوفــوق  40Coعنــدما تكــون الحــرارة  ةبالمائــ

20اإلنسان عند درجة الحرارة  Co /٢% [١٠٠. [  

ال تـؤثر 20Coدرجـة مشـویة علـى  ١٠ومن هنا فانه هنـاك درجـة حـرارة مـؤثرة فـان زیـادة 

40درجة واحدة عن على إحساس اإلنسان بینما تؤثر زیادة Co] ٣تجعله یزداد صیفًا. [  

وفي ضوء ما تقدم ما هو إحساس اإلنسان العراقـي علـى كفاءتـه ونشـاطاته ومنهـا النشـاط 

السیاحي بارتفاع درجات الحرارة ؟ وما هي نوع السیاحة المعتمدة في العراق ؟

یــة البحــث ، أمــا تــم تقســیم هیكلیــة البحــث إلــى خمســة محــاور ، شــمل المحــور األول منهج

المحور الثاني فتطرق إلى المفاهیم الرئیسیة للسیاحة وأغراضها ، بینما المحور الثالث جاء لیعالج 

العالقة بین المناخ كمادة خام أولیة في صناعة السیاحة ، وكرس المحور الرابـع لإلطـار التحلیلـي 

  ت .للبیانات ، واختتم البحث بالمحور الخامس لالستنتاجات والمقترحا

منھجیـة البحث:المحور األول
مشكلة البحث :

إن دراســة اثــر المنــاخ كمــادة خــام أولیــة فــي تحدیــد صــناعة الســیاحة فــي العــراق لــم یلتفــت 

إلیهــا البــاحثین ، وهـــذا بــدوره خلـــق فراغــًا علمیـــًا متزامنــًا تشـــكو منــه المكتبـــة الســیاحیة باعتبـــار أن 

ة التخطیط لتطویر هـذه الصـناعة ، فضـًال عـن أن دراسـة المناخ احد المرتكزات الرئیسیة في عملی

المناخ یحدد لنـا مواقـع ومواسـم السـیاحة ، ثـم الكشـف عـن المشـاكل والمعوقـات التـي تواجـه عملیـة 

التنمیة السیاحیة .

لــذا یســتوجب الوقــوف علــى جــوهر هــذه المشــكلة ( هــل هنــاك عالقــة بــین الكفــاءة فــي أداء 

حیة متنوعة وعناصر المناخ المختلفة ).العمل أو القیام بأنشطة سیا
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أھمیة البحث :
تتجلـى أهمیــة البحــث فــي انــه محاولــة متواضـعة للــربط بــین عناصــر المنــاخ ذات المســاس 

بالفرد وبین الفعالیة السیاحیة .

ھدف البحث :
یهـــدف البحـــث إلـــى الوقـــوف علـــى اثـــر العناصـــر المناخیـــة فـــي صـــناعة الســـیاحة وتحدیـــد 

یمكن استغالله لتنشیط السیاحة في العراق عامة .الفصل الذي 

فرضیة البحث :
یكون المناخ بعناصره مادة خام أولیة في توفیر مواقع للجذب السیاحي ..١

أن منــــاخ العــــراق بالمقیــــاس المحلــــي والعــــالمي یظهــــر مالئمتــــه للفعالیــــات الســــیاحیة وال توجــــد .٢

عناصر مناخیة تعیق قیام السیاحة فیه .

ث :أسلوب البح
استند البحث في جانبه النظري على البیانات الرسمیة الخاصة بعناصر المناخ ..١

استند الباحث إلى التحلیل الكمي واالعتمـاد علـى بعـض المؤشـرات اإلحصـائیة كـإجراء مسـاند .٢

وذلك ألغراض دعم التحلیل الذي سعى الباحث نحو تأطیر بحثه .

الدراسات السابقة :
راسات التي اهتمت بموضوع المناخ ، فاألطر النظریة السیما في على الرغم من تعدد الد

مجاالت عالقته بالتوزیع الدیموغرافي ، والنقل ، وأنواع الصناعات المختلفة ، ومدى تـأثیره . لكـن 

ما یؤسف لـه ان موضـوع عالقـة المنـاخ بصـناعة السـیاحة لـم یحظـى باالهتمـام كمـا یظـن الباحـث 

، مما یوفر مجاًال جدیدًا لإلشارة إلى أهمیة هذا البحث بوصفه سیسلط مقارنة بالمجاالت المذكورة 

الضوء على هذه العالقة  .

تحدید منطقة البحث :
شـرق الـذي یمـر ٣٨o  ٤٥-تتحدد منطقة الدراسة بموقع العـراق الفلكــي بـین خطـي طـول 

ي تمـــر مـــن شـــماًال والتـــ o٢٩  ٥-=٢٢شـــرقًا ، وبـــین دائرتـــي عـــرض o ٤٨  ٤٥-مـــن غربـــه و  

  ] .٤شماًال التي تمر من حدوده الشمالیة [٣٧o  -٢٢  ٥٠=جنوبه و 
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والمناخ السیاحيالمفاھیم الرئیسیة للسیاحة وأغراضھا:المحور الثاني
Tourismالسیاحة 

تطــرق العدیــد مــن البــاحثین والمنظمــات الدولیــة لمفهــوم الســیاحة ، وهــذه المفــاهیم اســتندت 

ة للباحـــث ، فمـــنهم مـــن أعطـــى مفهومهـــا لظـــاهرة (اقتصـــادیة ، اجتماعیـــة ، حســـب الخلفیـــة العلمیـــ

جغرافیة ، عالقات إنسانیة ، ... الخ) وال نرید الدخول في التفاصیل ، ولكن سوف نعطي مفهومًا 

للسیاحة بأنها (ظاهرة جغرافیة قاعدتها البیئة الطبیعیة ، وبنائها االقتصادي ، ومحركها اإلنسان ، 

] ، وبالتالي فهي حركة انتقال األفراد من منطقة إلى أخـرى أو ٥عة النفسیة والذهنیة) [ورائدها المت

ــد إلــى آخــر لمــدة ال تقــل عــن  ســاعة وال تزیــد عــن ســنة ، ویصــطلح علــى النــوع األول  ٢٤مــن بل

Domesticبالســـــــیاحة الداخلیـــــــة   Tourism والثـــــــاني بالســـــــیاحة الخارجیـــــــة أو العالمیـــــــة

International Tourism.

Touristالسائح  
هو كل شخص یسافر من منطقة سكناه التي اعتاد العیش فیها إلى أي منطقة أو أي بلد 

  ] .٦ساعة وال تزید عن سنة [ ٢٤لغرض سیاحي ماعدا غرض العمل لفترة ال تقل عن 

Touristاألغراض السیاحیة   Purposes
حثنا سوف نتطرق إلـى األغـراض أن األغراض السیاحیة كثیرة ومتعددة وبقدر ما یخص ب

السیاحیة المعتمدة المباشرة وغیر المباشرة (على المناخ) وهي تشمل اآلتي :

األغراض السیاحیة المباشرة :
سیاحة الشواطئ .أوال

-Wetوهي الفعالیات التي تستخدم الیابس والماء في وقت واحد سواء كان الشـاطئ رطبـاً 

beachأو كان الشاطئ جافDry-beach وتشمل هذه الفعالیات المختلفة (الخوض بالماء–

مشـاهدة الطیـور  –الهرولـة  –اللعب بالرمـال –الحمامات الشمسیة –الصید بالصنارة –السیاحة 

  ]٧الصید بالبنادق) هذه الفعالیات تعتمد في قیامها ونشاطها على العناصر التالیة : [–

أشعة الشمس.١

درجة حرارة الماء والهواء.٢

اوة الماءنق.٣

Sandyالشاطئ الرملي  .٤ beach's

إمكانیة الوصول إلیها واإلقامة.٥
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Waterالسیاحة القائمة على الفعالیات المائیة .ثانیا based activities
التصــویر تحــت  –الغــوص  –الصــید بــالزوارق –التجــدیف –التــزلج –ومنهــا ( الســیاحة 

یلي :الماء ) ویشترط في قیامها ونشاطها على ما

مساحات مائیة واسعة وعمیقة.١

المناخ الدافئ.٢

تجهیزات االستخدام لقیام الفعالیات.٣

إمكانیة الوصول واإلقامة.٤

Siteالسیاحة القائمة على المناظر الطبیعیة  .ثالثا Seeing Landscape
والتي تعتمد في قیامها ونشاطها على المناظر الطبیعیة وتتطلب ما یلي :

وهــذه الرؤیــة الواضــحة البــد مــن تــوفر ســماء صــافیة وأشــعة Visibilityمــدى رؤیــة واضــحة .١

شمس .

مناظر طبیعیة متنوعة ..٢

Touristطرق نقل سیاحیة .٣ roods. متنوعة ومتطورة أساسًا لخدمة السیاحة

وهذا ال یعني بان جمیع عناصر األغراض السیاحیة المباشرة متوفرة حالیـًا فـي العـراق إال 

كانیة تطویرها وتنمیتها بالشكل الذي یخدم األغراض السیاحیة المباشرة . أن بعضها متوفر وٕام

األغراض السیاحیة غیر المباشرة
السیاحة التاریخیة.١

السیاحة الدینیة.٢

السیاحة الثقافیة والسیاسیة.٣

ومــن خــالل الــتفحص أو النظــر إلــى هــذه األغــراض الســیاحیة المختلفــة والمرتبطــة بصــورة 

بالمناخ ارتباطًا قویًا وذلك الن الهدف األساسي من السیاحة هو االستمتاع مباشرة أو غیر مباشرة

بالمناخ سواء كان لغـرض صـحي أو طبـي ، تـاریخي ، دینـي ، ثقـافي ، الـخ . فالسـائح فـي فصـل 

الصیف یبحث عن أماكن القصد السیاحي التـي تـوقر منـاخ معتـدل ومشـمس ، وفـي الشـتاء یكـون 

كــز االســتقطاب والجــذب الســیاحي . وعلــى ضــوء ذلــك فــان نشــوء الموقــع المشــمس الــدافئ هــو مر 

المرافـــق أو المنتجعـــات الســـیاحیة هـــي مـــا تتمتـــع بـــه مـــن عناصـــر مناخیـــة جاذبـــة لحركـــة الســـیاحة 

الداخلیة والخارجیة .
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المناخ والمناخ السیاحي
منیــة المنــاخ عمومــًا هــو علــم یهــتم بدراســة معــدل حالــة الطقــس ، ویعمــل علــى تحلیلهــا ولفتــرة ز -

ـــة الفیزیاویـــة للغـــالف الغـــازي مـــع الفـــوارق اإلحصـــائیة فـــي الوقـــت  ـــة ، وهـــو معـــدل الحال معین

] .٨والمكان [

 ٣٠المناخ یعبر عن الحالة المتوسطة للجو في مكان ما خـالل فتـرة زمنیـة طویلـة تقـارب مـن -

  ] .٩سنة [ ٣٥إلى 

المناخ السیاحي
شمسًا وصیفًا باردًا مشمسًا وهذا المناخ الذي هو ذلك المناخ الذي یوفر شتاًء دافئًا رطبًا م

  ] .١٠یوفر الراحة للسائح [

ومـــن خـــالل االســـتعراض المـــوجز للمنـــاخ الســـیاحي البـــد وان نتطـــرق إلـــى مفهـــوم شـــعور 

] ، والراحــة (هــي قیــام الجســم البشــري بتأدیــة فعالیاتــه الطبیعیــة فــي جــو یــتالئم ١١اإلنســان بالراحــة[

أثیر ضــار فیــه) وأكثــر النــاس یتــأثرون بــالحرارة ارتفاعــًا أو انخفاضــًا مــع هــذه الفعالیــات مــن دون تــ

وبالرطوبــة واإلشــعاع الشمســي والریــاح ، حیــث أن هــذا المفهــوم یختلــف مــن إنســان إلــى آخــر ولمــا 

كانـــت هنـــاك عالقـــة بـــین هـــذه العناصـــر فـــان أي عنصـــر لوحـــده ال یمكـــن أن یكـــون مؤشـــرًا كافیـــًا 

للشعور بالراحة .

العالقة بین المناخ والسیاحة:لثالمحور الثا
لحساب وتقدیر قیمة المناخ السیاحي أو قدرة المناخ على الجذب السیاحي اهـتم البـاحثون 

بتقدیم ثالثة عناصـر مناخیـة أساسـیة وهـي (درجـة الحـرارة ، واإلشـعاع الشمسـي ، والمطـر) . هـذه 

العلمي لتصـنیف المنـاخ السـیاحي العناصر الثالثة اتخذها الباحثون في الحساب لتفسیر المنطوق 

ومثل هـــذا وصـــیفًا بـــاردًا مشمســـًا.بأنـــه المنـــاخ المعتـــدل الـــذي یـــوفر شـــتاءا دافئـــًا رطبـــًا ومشمســـًا ، 

الســیاحي قــام كــل مــن ولحســاب قیمــة هــذا الموقــع أو المنــاخ صــف یبــدو انــه یتطلــب موقعــًا فریدًا.الو 

  ]١٢وعلى التوالي [بولتر وفیركسون وراكلف وهكز ودیفس في معادالتهم أدناه 

IK=10T+(S/6)-(R/5) Poulter
IK=10TX+(S/3)-(R/5) Fergusson
IK=4T+(S/13)-2R1 Rackliff
IK=TX+(S/22)-(RD/5) Hughes
I0=10TX+20S1-7R1 Devis
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حیث أن 

IK آب)  -تموز –= دلیل الصیف معدل حرارة (حزیران  

Tمعدل درجة الحرارة المئویة =

TX معدل الیومي لدرجة الحرارة= ال

Sمجموع ساعات السطوع الشمسي =

S1المعدل الیومي للسطوع الشمسي =

R ملم–= مجموع المطر

R1 انج-= مجموع المطر

RDمجموع األیام الممطرة =

Ioدلیل السیاحة الصیفي =

شــعاع مــن خــالل النظــر إلــى هــذه المعــادالت نجــد أن درجــة الحــرارة أضــیفت إلــى كفــة اإل

الشمسي مطروح منها المطر ، أي أن قیمة الدلیل ترتفع كلما كان الموقـع دافـئ مشـمس مصـحوبًا 

بإمطــــار قلیلــــة ، وكلمــــا ارتفــــع الــــدلیل ارتفعــــت قیمــــة المنــــاخ الســــیاحي وبــــالعكس كلمــــا زاد المطــــر 

ـــدلیل وتحـــول الموقـــع إلـــى موقـــع طـــارد  وانخفضـــت الحـــرارة واإلشـــعاع الشمســـي انخفضـــت قیمـــة ال

احة . أن استخدام هذه المعادالت جاءت مطابقة لبیئـة طبیعیـة أوربیـة لتقـویم المنـاخ السـیاحي للسی

.

ولكــن بیئــة طبیعیــة كــالعراق والــوطن العربــي ومعظــم منــاطق العــالم الجافــة وشــبه الجافــة 

ترفض هذا المنطق لسبب بسیط وهو أن أشعة الشمس تصبح عامًال معوقًا لنشـاط اإلنسـان خـارج 

حیث یمیل اإلنسان إلى البقاء في منزله نتیجة للحرارة والجفاف ، وبالتالي ال یمكن الجمع البیئة ، 

بین أشعة الشمس والحرارة إلعطاء قیمة الدلیل المعینة بل العكس تمامًا أن الموقع السیاحي الـذي 

تــنخفض فیــه درجــة حــرارة الهــواء إلــى أقصــى حــد ممكــن وكمــا هــو الحــال فــي المرتفعــات وتحـــت 

ل .الظال

ولغــرض قیــام الجســم البشــري بتأدیــة فعالیاتــه الطبیعیــة فــي جــو یــتالئم مــع هــذه الفعالیــات 

دون تـــأثیر ضـــار فیـــه ، حیـــث أن أكثـــر النـــاس یتـــأثرون بـــالحرارة ارتفاعـــًا أو انخفاضـــًا وبالرطوبـــة 

واإلشعاع الشمسي والریاح ، ولما كانت هناك عالقة بین هذه العناصـر فـان أي عنصـر لوحـده ال 

كن أن یكون مؤشرا كافیًا للشـعور بالراحـة . ومـن هنـا فـان أقـالیم الراحـة فـي العـراق ال یمكـن إال یم

THI(Temperatureوهــــي دلیــــل الحــــرارة والرطوبــــة (Thomأن تعتمــــد علــــى دراســــة تــــوم 

Humidity Index: في ضوء المعادلة التالیة

THI = T – D1.55(1 - RH) (T - 14)
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الرطوبــة RHدرجــة الحــرارة ، و Tلیــل الحــرارة / الرطوبــة و یشــیر إلــى دTHIحیــث أن 

النسبیة . ولعدم تقدیر تأثیر الریاح في هذین العنصرین یعـد نقصـًا فـي تقـدیر الراحـة ، وعلیـه فـان 

حــدود الراحــة یجــب أن ال تكــون منفصــلة عــن قــدرة الریــاح الن الشــعور بالراحــة فــي درجــة الحــرارة 

مع اختالف سرعة الریاح بالموقع .والرطوبة المعینة تختلف تماماً 

وعلى ضوء ذلك فان تقسیم أقالیم الراحـة سـیكون معتمـدًا علـى دلیـل الحـرارة والرطوبـة إلـى 

Posselجنب اعتماد قدرة الریاح على التبرید وفق ما جاء به  Siple  ١٣[ ١٩٥٤عام [  

والتي تأخذ المعادلة التالیة :

Ko = √100V + 10.45 - V (33o - Ta)

حیث أن 

Koساعة ٢= قدرة الریاح على التبرید مقدرة كیلو/سعرة حراریة / م

Vسرعة الریاح مقاسه م/ثا =

Ta درجة الحرارة المئویة للهواء الجاف =

= درجة حرارة الجسم الطبیعیة (األجزاء العاریة) والتي بنیت علیها نسبة التبرید33

علــى امتصــاص كمیــة حســب قابلیــة ســطح األرضوالســبب فــي ذلــك الن هــذه المعادلــة ت

الحرارة في حدود المتر المربع الواحد هذا من جهة ومن جهة ثانیة فان المعادالت السابقة لم تهتم 

إال بعنصــرین منــاخیین همــا درجــة الحــرارة والرطوبــة لــذلك البــد مــن إدخــال عنصــر الریــاح لحســاب 

ســـوف یخـــدم Koو  THIتـــأثیره مـــن اجـــل الوصـــول إلـــى الراحـــة الفســـیولوجیة فاســـتخدام االثنـــین 

فرضیتنا .

اإلطار التحلیلي للبیانات ومناقشتھا:المحور الرابع
تم اختیار أربع عشـرة محطـة عراقیـة ممـن تتـوافر فیهـا المعلومـات الضـروریة وتنتشـر هـذه 

) ١٧-١٥المحطــات علــى أجــزاء العــراق الشــمالیة والوســطى والجنوبیــة ، حیــث تــم اعتمــاد النشــرة (

الصــادرة مــن هیئــة األنــواء الجویــة للمنــاخ ، وتــم تطبیــق قــیم درجــات الحــرارة والجــداول اإلحصــائیة 

، حیــث Koودلیــل القــدرة التبریدیــة للریــاح THIوالرطوبــة لحســاب دلیــل درجــة الحــرارة والرطوبــة 

اســـتخدمت درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة وســـرعة الریـــاح ، ولكـــون المعـــادالت التـــي تحســـب منهـــا قـــیم 

THI  وKoي المحــور الثالــث فــان الباحــث ارتــأى عــدم كتابتهــا ولتصــنیف نتــائج قــد تــم ذكرهــا فــ

) الــذي نبــین فیــه المــدیات المعتمــدة فــي كثیــر مــن دول ١الــدلیلین وكمــا موضــحة فــي جــدول رقــم (

العــالم منهــا (المملكــة المتحــدة ، دول الشــرق األوســط  أمــا فــي ألمانیــا فــان القــیم المعتمــدة تقــع بــین 

20,5أما في الوالیات المتحدة االمریكیة فالقیم المعتمدة تقع بین () للشعور بالراحة ،13-23( –

26,5( (
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المدیات المعتمدة عالمیاً 

THIKo

14جو مریح – 21100 – 400

٤٠٠أكثر من ١٤اقل من جو غیر مریح بارد

١٠٠اقل من ٢١اكبر من جو غیر مریح حار

درجــات الحــرارة العظمــى لشــهري تمــوز وآب بینمــا یتحســب ونتیجــة لمتابعــة اإلنســان لقــیم 

مــع تــأثیر العناصــر  ١اإلنســان إلــى انخفــاض حــرارة الشــتاء ، ویراقــب درجــات الحــرارة الصــغرى ك

المناخیة األخرى على اإلنسان ، حیث یعمل اإلنسان العراقي تحت ظروف قاسیة فدرجات الحرارة 

جات الحرارة بالشتاء تحت الصفر أحیانا ، أي مقاسة بالظل وتهبط در 45Cفي الصیف تزید عن 

أننا نعیش في جو صیفي حار وجاف وشتاء قارص البرودة ، علمًا انـه تـم األخـذ بجمیـع األوقـات 

الرئیسیة ألشهر السنة كافة وقد وجدنا ما یلي :

. أن فصل الصیف الطویل والممتد من منتصـف الشـهر الرابـع (نیسـان) والـذي یوضـحه خارطـة ١

مـــع شـــهر مـــایس إلـــى قمـــة الصـــیف فـــي Koو  THI) حیـــث تـــزداد القـــیم إلـــى دلیـــل ٤شـــكل (

) ثـم تبـدأ القـیم بـالهبوط فـي شـهر أیلـول 8-7شهري تموز وآب كما موضحة في خارطة شكل (

) وینتهي الشعور بعدم الراحة الحار فـي منتصـف الشـهر ٩، وكما موضحة في خارطة شكل (

د إلــــى ســــتة أشــــهر لجمیــــع المــــدن الجنوبیــــة ) وبهــــذا یكــــون فصــــل الصــــیف یمتــــ١العاشــــر (ت

) حیــث یبــین عــدد األشــهر غیــر المریحــة ٢والوســطى مــن العــراق كمــا مبینــة فــي جــدول رقــم (

الحــارة (ســبعة لمدینــة البصــرة ، وســتة لكــل مــن الناصــریة والكــوت والدیوانیــة وبغــداد ، وخمســة 

، وثالثـة أشـهر لكـل أشهر لكل من كركوك والموصل ، وأربعة أشهر لكل من الرطبة وخـانقین

مــن ســنجار وعانــة وحدیثــة ، وشــهرین فقــط لمــدینتي تكریــت والســلیمانیة). وعنــد اســتخدام دلیــل 

ـــد  ـــر المریحـــة وتبقـــى Kالتبری ـــرًا ولكنهـــا اخـــف وطـــأة بعـــدد األشـــهر غی ـــف الصـــورة كثی ال تختل

فـي  األشهر المریحة ما بین أربعة أشهر إلى خمسة أشهر لجمیـع المـدن العراقیـة كمـا موضـحة

) مــا عــدى البصــرة فإنهــا ثالثــة أشــهر . ولــم تتحقــق قیمــة ١٣) وخارطــة شــكل (٢جــدول رقــم (

THIتشیر إلى عدم الراحة الباردة في أي شهر من أشهر السنة لمدینـة البصـرة خـالل تطبیـق 

بینما یتحقق شهر واحد فقط للناصریة والكوت.
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ن سویة للعراق والدلیال Kعدد األشهر لمدن ودلیل التبرید 

THIباستخدام دلیل الحرارة والرطوبة 

المدینة
Koدلیل التبرید للریاح THIدلیل الحرارة والرطوبة 

غیر مریح 
حار

غیر مریح 
بارد

مریح
غیر مریح 

حار
غیر مریح 

بارد
مریح

٣٣  ٦  ٥  صفر٧البصرة
  ٤  ٣  ٥  ٥  ١  ٦  الناصریة

  ٤  ٤  ٤  ٥  ١  ٦  كوت
  ٤  ٣  ٥  ٤  ٢  ٦  الدیوانیة

  ٥  ٢  ٥  ٤  ٢  ٦  بغداد
  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٥  كركوك

  ٤  ٥  ٣  ٤  ٣  ٥  الموصل
  ٦  ٤  ٢  ٥  ٣  ٤  الرطبة
  ٤  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  خانقین
  ٥  ٤  ٣  ٥  ٤  ٣سنجار

  ٥  ٤  ٣  ٥  ٤  ٣  عانة
  ٤  ٥  ٣  ٤  ٥  ٣حدیثة

  ٥  ٥  ٢  ٥  ٥  ٢السلیمانیة
  ٤  ٥  ٣  ٥  ٥  ٢تكریت

THIلـى دلیـل الحـرارة والرطوبــة القـدرة التبریدیـة للریـاح عK) تـأثیر دلیـل ٣یبـین جـدول رقـم (.٢

على ما یلي :

هناك أشهر یكون عامل الریاح ملطفًا للجو كما هو حاصل في شهر مایس لمدن الكـوت ) أ(

ـــة فـــي كـــل مـــن البصـــرة  ١والدیوانیـــة وبغـــداد وكركـــوك ، أمـــا شـــهر ت ـــاح ملطف تكـــون الری

والناصریة والكوت ، وشهر أیلول ملطف للجو لمدینتي الموصل والرطبة .

إلـى غیـر مـریح حـار THIل عامـل الریـاح كعامـل مـؤثر مـن جـو مـریح حسـب دلیـل دخو ) ب(

لمدینـة البصـرة ، لكـون الریـاح تكـون سـاخنة فـي مدینـة البصـرة فقـط ، أمـا  ٢في شـهر  ت

في مدینة الموصل فلیس للریاح أي دور في تسخین الجو فیها .

ى غیـر مـریح بـارد إلـ THI(ج) دخول عامل الریـاح كعامـل مـؤثر مـن جـو مـریح حسـب دلیـل 

شـــباط ) لمدینـــة البصـــرة ، وشـــهر شـــباط لمـــدن الجنــــوب ،  – ٢ك – ١فـــي االأشـــهر (ك

وشهر آذار لمدن كركوك والرطبة وخانقین وحدیثة ، أما مدینة الموصل فلم تعمـل الریـاح 

).٣بتبرید أجواء المدینة في أي شهر كما موضح في جدول رقم (

ثر بعامل الریاح سواء كانت تلطیف أو تسـخین أو تبریـد (د) ظهرت لدینا أن هناك مدنًا لم تتأ

في أي شهر كما هو الحال في المدن التالیة (سنجار ، السلیمانیة ، عانة ، تكریت) .
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(هـ) ظهرت البصرة كأكثر المدن عرضـة للتغییـر حیـث بلغـت عـدد األشـهر سـتة وتلیهـا مدینـة 

الكوت أربعة أشهر ثم الناصریة والدیوانیة شهرین .

  )٣دول رقم (ج

THIو  Koعدد األشهر التي تؤثر عند الجمع بین الدلیلین 

المدینة
THIعلى الدلیل Kالتأثیر لدلیل نوع 

عدد األشهر
تبریدتسخینتلطیف

٦+شباط٢+ك١ك٢ت+ نیسان١تالبصرة

٢شباط--١تالناصریة

٤شباط + آذار--١مایس + تالكوت

٢شباط--مایسالدیوانیة

١----مایسبغداد

٢آذار--مایسكركوك

١----أیلولالموصل

٢آذار--أیلولالرطبة

١آذار----خانقین

صفر------سنجار

صفر------عانة

١آذار----حدیثة

صفر------السلیمانیة

صفر------تكریت

على  Kوالقدرة التبریدیة THIالحرارة والرطوبة ) الذي یوضح تأثیر٤. من خالل جدول رقم (٣ 

% من المساحة العراقیة مریحة و ٧المساحة العراقیة كاملة خالل أشهر السنة فتبین أن نسبة 

% ١٠٠فـان  Koفقط ، فـي حـین عنـد اسـتخدام دلیـل  ٢% غیر مریحة باردة في شهر ك٩٣

وز وآب وباســـتخدام الـــدلیلین مـــن المســـاحة العراقیـــة غیـــر مریحـــة بـــاردة . بینمـــا فـــي شـــهري تمـــ

THI  وKo  مــــن المســــاحة العراقیــــة یكــــون الشــــعور فیهــــا بعــــدم الراحــــة (حــــار) ١٠٠فــــان %

ویالحظ أن القیم المریحة في الدلیلین تأخذ شكل الموجة الجیبیة .

) ألشـهر السـنة مـع المـدیات المعتمـدة عالمیـًا وكمـا مبـین فـي THI. أن النظر لخرائط قـیم تـوم (٤

) درجة مئویة ، حیـث یفتـرض 21) فأن القیم عالیة جدا واكبر من الحد الحرج (١(جدول رقم 

أن یشــعر اإلنســان العراقــي بالضــیق وعــدم الراحــة مــن الناحیــة االنوائیــة ممــا یدفعــه إلــى عــدم 
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مزاولــة النشــاطات أو الفعالیــات ، إال انــه هنــاك انجــازات ســجلت فــي قمــة فصــل الصــیف وهــو 

) ٧) كمـا موضـحة فـي خارطـة شـكل (٢٩قع في أعلى قـیم التضـایق (بناء مدینة الفاو والتي ت

وفــي وقــت قصــیر ، علمــا أن عالقــة الكفــاءة یفتــرض أن تكــون عكــس درجــة الحــرارة ، أي أن 

الكفـاءة تــزداد عنــدما تكـون درجــة الحــرارة منخفضـة أو معتدلــة والعكــس صـحیح ، وذلــك نتیجــة 

هرت الخرائط أن هناك إمكانیـة كبیـرة جـدا فـي لتأقلم المواطن العراقي مع الجو الحار ، وقد أظ

ألغــراض متنوعــة مــن  ٢اســتغالل منــاخ محافظــة نینــوى مــن بدایــة شــهر آذار ولغایــة شــهر ت

الســیاحة وهــي الســیاحة المائیــة والدینیــة والتاریخیــة واألثریــة ، وهــذا مــا یثبــت ویؤكــد فرضــیتي 

یط وتعظـیم النشـاطات السـیاحیة البحث بان المناخ بعناصـره المختلفـة كـان لـه القـدرة علـى تنشـ

في العراق .

  )٤الجدول (

على المساحة العراقیة %Koالنسبة المئویة لتأثیر الریاح حسب دلیل 

األشهر

THIKo

مریح
غیر مریح 

بارد

غیر مریح 

حار
مریح

غیر مریح 

بارد

غیر مریح 

حار

صفر١٠٠صفرصفر٢٧٩٣ك

صفر١٠٠صفرصفر٢٩٧١شباط

صفر٣٦٦٤صفر٦٤٣٦آذار

١٤صفر١٤٨٦صفر٨٦نیسان

١٤صفر٤٣٨٦صفر٥٧مایس

٧٩صفر٧٩٢١صفر٢١حزیران

١٠٠صفرصفر١٠٠صفرصفرتموز

١٠٠صفرصفر١٠٠صفرصفرآب

٥٠صفر٦٤٥٠صفر٣٦أیلول

١٤صفر٣٦٨٦صفر١٦٤ت

٦٤٢٩٧صفر٢٧١٢٩ت

صفر٧٩٧صفر١١٤٨٦ك
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االستنتاجات والمقترحات:المحور الخامس
أوال : االستنتاجات

شــهر نیســان غیــر جــدیر بتمثیــل فصــل الربیــع فــي العــراق ، حیــث تكــون قیمتــه الصــیفیة كمــا .١

) للمنطقــة الجنوبیــة والوســطى مــن العــراق ، حیــث یعتبــر شــهر ٤موضــحة فــي خارطــة شــكل (

±  ٣) لقیمتـه المعتدلـة (٣طة شـكل (آذار هو الذي یمثل فصل الربیع ، وكما موضح في خار 

١٥. (  

شـــهر تشـــرین األول غیـــر جـــدیر بتمثیـــل فصـــل الخریـــف لقیمتـــه الصـــیفیة ، وكمـــا موضـــح فـــي .٢

) حیث یصبح فصل الخریـف ممـثال بشـهر تشـرین الثـاني لقیمتـه المعتدلـة ( ١٠خارطة شكل (

) .١١) وكما موضحة في خارطة شكل (١٦±  ٣

إلــى  ١وغربــا بحیـث یزحــف فصـل الخریـف مــن شـهر تأن فصـل الصـیف طویــل ویمتـد شـرقا .٣

ویندفع فصل الربیع من شهر نیسان إلى شهر آذار حیث یكون فصل الصیف لمدة ستة  ٢ت

أشهر .

، شباط) حیث تنحصر القیم كما موضحة ٢، ك ١یتمثل فصل الشتاء باألشهر الثالث (ك.٤

  )١٢خارطة شكل (  ) ١٠ - ١٤من ( ١أ. شهر ك

  )١خارطة شكل (  )١٤ - ٩من ( ٢ب. شهر ك

  )٢خارطة شكل (  )١١ - ١٥ج. شهر شباط من (

. تلعــب الریــاح دورا مهمــا فــي تبریــد وتلطیــف أجــواء الموصــل حیــث تحــول عــدد الشــهور الحــارة ٥

) وهـذا یعطـي ٢غیر المریحة من خمسة أشهر إلى ثالثة أشهر كمـا موضـحة فـي جـدول رقـم (

وبیة والوسطى ألسباب منها :أفضلیة لهذه المدینة أكثر من مدن العراق الجن

فـــوق مســـتوى ســـطح  ٢٨٠إلـــى  ٢٢٠أ. ارتفـــاع طبیعـــة األرض حیـــث یتـــراوح ارتفـــاع المدینـــة بـــین 

البحر.

ب. موقعها عند دوائر عرض أعلى أي انخفاض في زاویة سقوط اإلشعاع الشمسي .

والتـي ج. تعرض الموصل إلى كتل هوائیة باردة خاصـة فـي الربیـع هابطـة مـن هضـبة األناضـول 

یصاحبها مطر االنقالب الحملي .

د. الغطــاء النبـــاتي العشـــبي الـــذي یغطـــي ارض المحافظــة إذا مـــا علمنـــا ان معظـــم المحافظـــة تقـــع 

.Bshsضمن مناخ االستبس شبه المداري الحار 

بــان هنــاك إمكانیــة كبیــرة جــدا فــي THI. اتضــح مــن خــالل خــرائط العــراق باســتخدام معــامالت ٦

وصل من بدایة شـهر آذار إلـى نهایـة شـهر تشـرین الثـاني للقیـام بفعالیـات أو استغالل مناخ الم

اغـراض الســیاحة  المائیــة والشــاطئیة علــى ضــفاف نهــر دجلــة وســد الموصــل ، والدینیــة (جــامع 

النبي یونس ) ، واألثریة (النمرود ، اشور ، ...) والعالجیة (حمام العلیل ، والشالالت) .
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ثانیا : المقترحات
باحث باستغالل شـهر آذار ونیسـان ألغـراض السـیاحة المتنوعـة فـي كـل المـدن العراقیـة یرى ال.١

) ١٦±  ٣) و ( ١٥±  ٣التي تمتلك أماكن القصد السـیاحي الن قیمتهـا معتدلـة تتـراوح بـین (

حیـــث تعتبـــر هـــذه القـــیم ضـــمن المـــدیات المعتمـــدة وتشـــیر ألجـــواء مریحـــة وكمـــا موضـــحة فـــي 

  ). ٤ – ٣خارطة شكل ( 

الباحــث فــي اســتغالل شــهر تشــرین األول والثــاني لفصــل الخریــف الن قیمتهــا معتدلــة یوصــي .٢

) كمــا موضــحة فــي خارطــة شــكل ١٦±  ٣وتعتبــر مــن األجــواء المریحــة حیــث تتــراوح بــین ( 

) في كافة مدن العراق . ١٠ – ١١(

، شـــباط) ألغـــراض الســـیاحة فـــي منـــاطق  ٢، ك ١یرتـــأي الباحـــث اســـتغالل أشـــهر الشـــتاء (ك.٣

اق الجنوبیة والوسطى .العر 

یؤكد الباحث على ضرورة استغالل مناخ الموصل استغالًال امثل من بدایة شـهر آذار ولغایـة .٤

) واألثریـــة (علـــى ضـــفاف نهـــر دجلـــة وســـد الموصـــلألغـــراض الســـیاحة الشـــاطئیة  ٢شـــهر ت

والدینیة والعالجیة .
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