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ُاحلَن ي ةُ ُيفُمنطقةُ ُلإلنسانُ ُةُ الفسيولوجيُ ُاحةُ الرُ ُمستوايتُ 
ُامللخصُ:

الفسيولوجيةلإلنسان الدراسةمستوايتالراحة تناولتهذه ,وهدفتإىلمعرفةكيفيؤثراملناخعلىاحلَِنيَّةِيفمنطقة
,احلَِنيَّةِ,كماهدفتإىلمعرفةمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقةاحلَِنيَّةِراحةاإلنسانالفسيولوجيةيفمنطقة

(, ( THIستخداممؤرراحلرار والرووبةوكذلكاملنهجالكميوذلكاب,ولتحقيقهذهاألهدافمتاستخداماملنهجالوصفي
كمامتمجعالبياانتاملناخيةالالزمةمنمصادرخمتلفة,وقدتوصلتالدراسةإىلوجودتباينيفمستوايتالراحةالفسيولوجية

احلَِنيَّةِنسانيفمنطقةمرحيةلإلأرهرأبريلومايووأكتوبرونوفمربهيأرهرمنرهرآلخر,حيثأناحلَِنيَّةِلإلنسانيفمنطقة
غريأرهرغريمرحيةبسبببرودهتا,كذلكيعتربرهرييوليووأغسطسأرهرينايروفربايرومارسوديسمربهيأرهرأنَّ,و

احلار البارد ورهرمرحيةبسببحرارهتا,وتوصيالدراسةإبجيادوسائلغريملوثةللبيئةالستخدامهايفالتدفئةوالتربيدخاللاأل
.احلَِنيَّةِ,كذلكتوصيالدراسةبزايد االهتمامابلدراساتاملناخيةحولمنطقة

احلَِنيَّةِ:مستوايت,الراحةالفسيولوجية,منطقةالكلماتُالدالة
Abstract : 

This study examined the levels of Physiological comfort for human in    EL Hania Area, 

The study aimed to what is the levels of Physiological comfort for human in EL Hania Area, 

as it aimed to know the comfortable and uncomfortable months of a person in the Area,  

To achieve these goals , the descriptive approach was used as well as the quantitative 

approach by applying the temperature and humidity index and  this determine the 

comfortable and uncomfortable months in EL Hania Area , the necessary climate data were 

also collected from various sources, 

The study found that the comfortable months in EL Hania Area are  April May  October and  

November and that the uncomfortable months are January February March  July August and 

December.  

The study recommends maintaining the arable lands surrounding the Area.                    

Key words : Climate , EL Hania Area , physiologist comfort , levels  







 

 
 

ُاملقدمةُ:
,تتعددالعناصراملناخيةاملؤثر علىراحةاإلنسان,إالأندرجةاحلرار والرووبةالنسبيةيعدانأكثرهذهالعواملأتثريا 

يعرفابحلرار احملسوسة احلرار اليتأنَّأي,( ( Sensible Temperatureوذلكللعالقةالقويةبينهماوحتديدما
هبااإلنسان,واليتتعربعنالعالقةبنياإلنسانواجلوالذييعيشوسطه.يشعروحيس

هذاواليشعراإلنسانبدرجةاحلرار ,كمايسجلهاالرتمومرتاجلاف,وإمنايشعربدرجةاحلرار يفحالاقرتاهناابلرووبة
ارتفاعهاابرتفاعيفرووبتهالنسبيةوالعكسيفحالةالنسبية,حيثتنخفضقدرتهعلىاحتمالدرجةاحلرار حينمايقرتن

.[ 1 ]اهلواءاجلاف
علىاملناخأكثرعناصرالبيئةالطبيعيةأتثريا أنَّوتعدالعالقةبنياملناخواإلنسانذاتأمهيةكبري يفالدراساتاجلغرافيةإذ

فالربد,اتههلادوركبرييفإحساسالسكانابلراحةمنعدمهارعورالسكانابلراحةأوالضيقوانتعددظروفاملناخوتقلب
الذهنية اإلنسان قدر  من هذا يقلل الرايح سرعة زايد  أو الرووبة أو واخنفاضها احلرار  درجة ارتفاع بفعل احلر أو الشديد

و,والعضلية الشديد العنف ونزعات والصداع كالنعاس فيه املرغوب غري السلوك يف ذلك املرورويظهر وحوادث اجلرائم زايد 
[ 2]والسرقاتوغريها

وبشكلمباررعلىكلأتثريهايكونواضحا نَّإلنسانوراحتههيدرجةاحلرار ألعلىصحةاأكثرعناصراملناخأتثريا إنَّ
املعتدلةتبعثعلىاال احلرار  أندرجة رتياحوتساعدعلىالنشا وبذلالبشرويفخمتلفالبيئاتاجلغرافية,ومماالركفيه

يؤثرأتثريا  فإنه العام عنمعدهلا واحنرافها ارتفاعها أما أوالنفسانية,سلبيا اجلهد, علىاإلنسانسواءمنالناحيةاجلسمانية
تقرتندرجةاحلرار معالرووبةا لنسبية,فدرجةاحلرار وابلتايلالشعورابلضيقواالنزعاجوعدماالرتياح,ويزدادالتأثريعندما

,30تكونمزعجةلإلنسانوغريصحيةعلىعكساحلالمعدرجةاحلرار نفسهاورووبة%%85ممعرووبةنسبية26°
كماأنرووبةاهلواءمتثلعامالمهمالهأتثرياتمبارر وغريمبارر علىراحةاإلنسانونشاوهوصحته,فهوحيتاجإىلوجود

نخباراملاءلكياليتعرضجلدهللجفاففاخنفاضالرووبةعناحلداملطلوبيؤديإىلسحبخباراملاءمنقدرولوضئيلم
لألنفوجفافالبشر ورعوراإلنسانابلضيقويفومنمثحدوثتشققاتميكروسكوبيةيفالغشاءاملخاوي ِ,خالاياجلسم

اجل يف الفسيولوجية األعضاء بعض تقوم احلاالت هذه اجللدمثل وترويب احلرار  مقاومة على يعمل الذي العرق إبفراز سم
وتعويضالنقصيفالرووبة,ويؤديتبخرهعلىاجللدإىلخفضدرجةحرار اجلسم,ويتناقصإفرازالعرقكلماارتفعتالرووبة

يفحاالتاجلوالباردفإنقدر اجلسمعلىالنسبيةيفاهلواءمماتتعطلعنهعمليةتربيداجلسموزايد الشعوربووأ احلرار ,أما
إفرازالعرقتكونحمدود بسببتقلصمساماجللدويفمثلهذهاحلاالتتتعرضبشر الوجهواأليديواألجزاءاألخرىإىل

 [ 3 ]التشقق الفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقة الدراسةبدراسةمستوايتالراحة خداممؤرروذلكابستاحلَنِيَّةِ.وستقومهذه
احلرار والرووبة.



 

 
 

ُمشكلةُالدراسةُ:
تتلخصمشكلةالدراسةيفاإلجابةعلىالتساؤالتاآلتية:

؟احلَِنيَّةِملنطقةاملناخي صنيف ماالت1َّ
؟احلَِنيَّةِعلىراحةاإلنسانيفمنطقةعناصراملناخأتثريا ماأكثر 2
؟احلَِنيَّةِنسانيفمنطقةةلإلالفسيولوجيَّالراحةِمامستوايت 3

ُفرضياتُالدراسةُ:
مناخاالستبساحلار.احلَِنيَّةِيسوديفمنطقة-1
 .احلَِنيَّةِعلىراحةاإلنسانيفمنطقةةأكثرعناصراملناخأتثريا تعتربدرجةاحلرار والرووبةالنسبي -2
منرهرآلخر.ِنيَّةِاحلَتتباينمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقة-3

ُأهدافُالدراسةُ:
؟احلَِنيَّةِمعرفةمنطاملناخالسائديفمنطقة-1
؟احلَِنيَّةِمعرفةأهمعناصراملناخأتثرياعلىراحةاإلنسانيفمنطقة-2
؟احلَِنيَّةِمعرفةمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقة-3

ُأمهيةُالدراسةُ:
علىراحةا كبريا لبعضعناصراملناخخاصةدرجةاحلرار والرووبةالنسبيةأتثريأنَّثريعلىخمتلفمناحياحليا ,كماللمناخأت

للمناخنَّإوعندمايكوناجلوابرديتماستخداماملدفأ ,وابلتايلف,يستخدماإلنساناملكيفا اإلنسان,فعندمايكوناجلوحار
زايا كبريا دور منطقة يف ألي املناخ عناصر معرفة خالل فمن , الكهرابء وخاصة الطاقة استهالك كمياتد  حتديد ميكن

االستهالكاملتوقعةللكهرابءخاللخمتلففصولالسنة,كماميكنمنخاللمعرفةعناصراملناخوأتثريهاعلىراحةاإلنسان
حيثمليتممنقبلدراسةمستوايتالراحة,كافة ةةوالرتفيهيَّةواالجتماعيَّديَّمعرفةأوقاتالسنةاملرحيةواملناسبةلألنشطةاالقتصا

.احلَِنيَّةِةلإلنسانيفمنطقةالفسيولوجيَّ
ُمنهجيةُالدراسةُووسائلُمجعُالبياانتُ:

وقعهاومميزاهتا,كذلكلتحديدخصائصمنطقةالدراسةومعرفةماستخدميفهذهالدراسةعد مناهجأمههااملنهجالوصفي ِ
,احلَِنيَّةِاملرحيةوغرياملرحيةلإلنسانيفمنطقةرهرعنوريقاستخداممؤرراحلرار والرووبةملعرفةاألاستخدماملنهجالكمي ِ

املغلقةغرياملكيفةدرجةاحلرار والرووبةالنسبيةعلىراحةاإلنسانيفاألماكني رَصِن حيثيقيسمؤرراحلرار والرووبةأتثريع 



 

 
 

حيددمدىالظروفاملناخيةاليتيكونفيهااجلومناسبا البعيد عنأتثرياإلرعاعالشمسيوقو تربيدالرايح,لذلكتعدمقياسا 
(علىالشكلاآليت:THI,وتصاغمعادلةمؤرراحلرار والرووبة)[ 2 ]مرحيامنعدمهألكربعددمنالسكان

THI =T- (0,55 – 0,55h) (T -58)
:مؤرراحلرار والرووبةTHIنَّإحيث

Tدرجةاحلرار ابلفهرهناييت:
h)%(الرووبةالنسبية:

:رقماثبت0,55
.[ 3 ]:رقماثبت58
ابرديكونمستوىاإلحساسابلراحة60قلمنأواملعادلةالسابقةتفسرعلىأساسأنالناتجهواملؤرر,فإذاكانالناتج

يكونمستوىاإلحساس71,9و70تكونالراحةاتمة,أماإذاالناتجبني69,9و60غريمريح,وإذاكانالناتجبني
منالسكانإذاكانانتجاملعادلةبني%10ـمنالسكان,ويكونمستوىاإلحساسابلراحةمريحل%50ابلراحةمريحل

,ص2008فأكثريكونمستوىاإلحساسابلراحةحارغريمريح)زكري,74 ة,ويفحالكانانتجاملعادل73,9و 72
39)ُ.ُ

ُةالالزمةلتطبيقاملعادلةالسابقةمنعد مصادرأمههامنموقع:كمامتمجعالبياانتاملناخيَّ
(NASA/POWER SRB/FLASH Flux/MERRA2/GEOS 5.12.4 (FP-IT) 0.5 x 0.5 

Degree Daily Averaged Data)               
ُالدراساتُالسابقةُ:

عنمناخليبيادراسةتطبيقيةألمنا املناخالفسيولوجيحيثتوصلتالدراسةإىلأن2005َّدراسةيوسفحممدزكري-1
يفمنطقةففيفصلالشتاءتظهرالفرت املرحية,ةيفليبياختتلفمنفصلإىلآخرومنمكانآلخرأقاليمالراحةالفسيولوجيَّ

غاتفقطفيماتتمتعليبياخاللفصلالربيعبفرت مرحيةابستثناءاملناوقاجلبليةوأجزاءمناملنطقةالساحليةاملمتد منبنغازي
إىلرأسجدير مرحية,إىلامساعدومنزواره والداخلية  املرحيةيففصلالصيفحيثتصبحاملناوقالشمالية وتتغريالفرت 

ةوبعضأجزاءمنأمايففصلاخلريففتتقلصالفرت املرحيةلتشملاملناوقالساحليَّ,نوبيةغريمرحيةعلىاإلوالقواملناوقاجل
احلماد احلمراءوالكفر وختتفييفبقيةاملناوقاألخرى.

فتحهللا-2 أنور إدراسة 2007مساعيل حتليل هبدف بليبيا األخضر اجلبل اجلفافإبقليم ظاهر  السينوبتكيَّعن ةاألوضاع
ارتبا نوابتاجلفافابحنسارموقعالتيارالنفاثالقطيبحنوالعروضؤواملس لةعننوابتاجلفاف,وأظهرتنتائجالدراسة

منالتباينيفمعدالتاألمطار.كما%34عنحوضالبحراملتوسط,وقدفسرالتباينيفموقعالتيارالنفاثالعليامبتعدا 



 

 
 

منالسنواتاجلافةبوقوعحماوراألحواضالعليايفاحلوضالشرقيللبحراملتوسط,كمامتيزتبضحالتهاوقلة%81ارتبطت
أعماقهاوأبهناذاتأووالقصري .

الفسيولوجيةلإلنسانيفمدينةسبهاحيثتوصلتالدراسةإىل2008دراسةيوسفحممدزكري-3 أنَّعنقياسالراحة
إذتتحققالراحةالتامةخاللساعاتالنهاريففصلالشتاءبسببالدفءالذي,يفمستوايتالراحةداخلاملباينا هناكتباين

بينماختتفيالراحةخاللالليلبسبب,حتققهاألرعةالشمسيةإذتعملاملوازنةاإلرعاعيةيفهذهاملناوقعلىتسخنياهلواء
أرهرالصيفومعظمأرهرعنمستوايتالراحةخارجاملباينويفالظلفهيختتفييفاالخنفاضالشديدلدرجاتاحلرار .أما

الربيعوتقتصرأرهربينمايكونالطقسمزعجاخاللساعاتالنهاروالليلوتقلالفرت املرحيةخاللساعاتالنهاريف,اخلريف
علىساعاتالليل.

فصلالشتاءعنأمنا املناخالفسيولوجييفمدينةسرتحيثتوصلتالدراسةإىلأن2013َّدراسةسليمانالسبيعي-4
منمعامل57حيثالتتجاوزقيمته,وليفرأوالربيعتشكلأمثلفصولالسنةلراحةاإلنسانيفمدينةسرتحسبمعامل

منحيثمستوايتالراحة70رتبةالثانيةمبتوسطوأييتفصلاخلريفيفامل,لفصلالربيع63احلرار والرووبةلفصلالشتاءو
ةواالنزعاجاملناخيخاللهذاالفصلمنسكاناملدينةيشعرونبقلةالراحةاملناخيَّ%50وهذايعينأنمايقربمن,املناخية

ةاحلرار والرووبةمنمعاملدرج75كماميثلفصلالصيففصلاالنزعاجوعدمالراحةاملناخيةحيثتصلقيمةاملتوسطإىل,
منمعاملاحلرار والرووبة.56أمثلرهورالسنةلراحةاإلنسانهورهرينايرمبتوسطكذلكتوصلتالدراسةإىلأنَّ,
املرحيةيفليبياابستخداممؤرراملرحيةوغريرهرعنالتبايناملكاينوالزماينلأل2017دراسةحافظعيسىخريهللا-5 [

THI],درنةوتوصلت ابستثناء الراحةيفمعظممناوقليبيا االنزعاجوعدم إىلأنفصلالصيفيدلعلىوجود الدراسة
املعدلالسنويلدليلاحلرار والرووبةيفحمطاتأنَّكذلكتوصلتالدراسةمنخاللاستخداممؤرراحلرار والرووبة,ورحات

احلالةاملناخيةحملطاتمنطقةالدراسةأنَّهارعلىالتوايلوهذايدلعلىبنيالليلوالن22,2َّ–14,76الدراسةيرتاوحبني
مناخيا  تعد أنَّو,هيمرحية الشتاء مارسرهور رهر يضافإليها البالد علىعموم خاللالنهار راحة السنة أفضلرهور

 ,بريلونوفمربللمناوقاجلبليةأللمناوقالساحليةورهر خاللالليلفيعد راحةأما السنة أفضلرهور رهريمايووأكتوبر
خاللالليلعلىمجيعمناوقالبالد.

حيثأظهرت,عنمستوايتراحةالسكانوكفاء العمليفمدينةصرمان2018دراسةابراهيمالعكرميوابتسامالغليظ-6
رعورأنَّيفرعورالسكانابلراحة,كمامهما يدورا العناصراملناخيةمثلدرجةاحلرار والرايحوالرووبةالنسبيةتؤدأنَّالدراسة

لعواملنفسيةوصحيةومدىدرجةأتقلمهمعها.األخريهبايرجعأيضا 
عناملناخوراحةاإلنسانيفمنطقةخليجسرتحيثتوصلتالدراسةإىلأنالفقداحلراريهو2019دراسةحممدسرور-7

كماتوصلتالدراسةإىلأنَّ,كيلوكالوري/ساعة300الشتاءحيثيتعدىأرهرالفقدمعالغالبعلىاملنطقةوتزدادقيم



 

 
 

املرحيةيفمنطقةرهراألكذلكتوصلتالدراسةإىلأن ,التعرقيففصلالشتاءيتوقفحىتمعاملشيحتتأرعةالشمس
الدراسةهيمارسوابريلونوفمرب.

ُمنطقةُالدراسةُ:
 يَّةِاحلَنِتقعمنطقة تبعدمسافة حيث األخضر, اجلبل منطقة ضمن , ررقليبيا مشال غربمدينة28يف كيلومرتمشال

(مشاال,ويفآخر´50  °32معدائر عرض)(ررقا ´31  °21عندتقاوعخطوول)احلَِنيَّةِالبيضاءوفلكياتقعمنطقة
 والشكلالتايليبنيموقع[ 8 ] .نسمة2949إىلاحلَِنيَّةِطقةوصلعددسكانمن2006أجرييفليبياعامتعدادسكاين ِ

:احلَِنيَّةِمنطقة
احلَِنيَّةِ(موقعمنطقة1ركل)


google earthةمناملصدر:منإعدادالباحثابالعتمادعلىصور فضائيَّ

ُ:ُاحلَن ي ةُ أهمُعناصرُاملناخُيفُمنطقةُ
ُأوالُدرجةُاحلرارةُ:

تتباين يفمنطقة إىلاحلَِنيَّةِدرجاتاحلرار  يففرباير احلرار  يصلمتوسطدرجة ففيفصلالشتاء , حبسبفصولالسنة
م,ويبلغاملتوسطالسنويلدرجةاحلرار يف°26,4م,ويففصلالصيفيصلمتوسطدرجةاحلرار يفأغسطسإىل12,9°
:احلَِنيَّةِنياملتوسطالشهريوالسنويلدرجةاحلرار يفمنطقةم,واجلدولالتايليب°19,5احلَِنيَّةِمنطقة

احلَِنيَّةِ(املتوسطالشهريوالسنويلدرجةاحلرار مئويةيفمنطقة1جدولرقم)
املتوسطالشهريلدرجةاحلرار الشهر
 13,9يناير
 12,9فرباير



 

 
 

 14,4مارس
 17ريلأب

 20,4مايو
 23,9يونيو
 25,8يوليو

26,4أغسطس
 25,1سبتمرب
 22أكتوبر
 18,1نوفمرب
 14,6ديسمرب

 19,5املتوسطالسنوي
 NASA/POWER SRB/FLASH Flux/MERRA2/GEOS 5.12.4 (FP-IT) 0.5 x 0.5 Degree Daily Averagedاملصدر:

Data 

هريةابلنظامالفهرهناييتمتحتويلالدرجاتاملئويةالشهريةيفمعادلةمؤرراحلرار والرووبةحتتاجإىلدرجاتاحلرار الشألنَّونظرا 
إىلدرجاتفهرهنايتيةكمايفاجلدولاآليت:احلَِنيَّةِمنطقة

ابلنظامالفهرهناييتاحلَِنيَّةِ(املتوسطالشهريلدرجاتاحلرار يفمنطقة2جدول)
درجةاحلرار الشهر
 57يناير
 55,2فرباير
 57,9مارس
 62,6أبريل
 68,7مايو
 75يونيو
 78,4يوليو

 79,5أغسطس
 77,1سبتمرب



 

 
 

 71,6أكتوبر
 64,5نوفمرب
 58,2ديسمرب

املصدر:إعدادالباحثابالعتمادعلىبياانتاجلدولالسابق

ُاثنياُالرطوبةُالنسبيةُ:
 يفمنطقة النسبية أعلىمنفصلآلاحلَِنيَّةِتتباينمعدالتالرووبة النسبية ففيفصلالشتاءتسجلمعدالتالرووبة خر,

%61,4فتسجلمعدالتالرووبةالنسبةاقلمقدارهلاوتسجلوذلكيفرهريناير,أماصيفا ,%75,2مقدارهلاوتسجل
 منطقة يف النسبية للرووبة السنوي املتوسط أما يونيو, رهر يف احلَِنيَّةِوذلك واجلدول67,9فيبلغ , املتوسط% يبني التايل

:احلَِنيَّةِالشهريوالسنويللرووبةالنسبيةيفمنطقة
احلَِنيَّةِللرووبةالنسبيةيفمنطقةوالسنوي (املتوسطالشهري 3جدولرقم)

املتوسطالشهريللرووبةالنسبية%الشهر
 75,2يناير
 73فرباير
 70,4مارس

 65,1بريلأ
 62,8مايو
61,4يونيو
 65,8يوليو

 66,9أغسطس
 65سبتمرب
 66,8أكتوبر
 69,2نوفمرب
 73,2ديسمرب

 67,9املتوسطالسنوي
 NASA/POWER SRB/FLASH Flux/MERRA2/GEOS 5.12.4 (FP-IT) 0.5 x 0.5 Degree Daily Averagedاملصدر:

Data 



 

 
 

ُاثلثاُاألمطارُ:
املقابلملساراملنخفضاتاجلويةاملمطرمبعدالتأمطااحلَِنيَّةِتتميزمنطقة  اليتتؤثرعلىمشالرسنويةجيد نتيجةملوقعها

.[ 7 ]مليمرت366إىلاحلَِنيَّةِ,حيثيصلاملتوسطالسنويلألمطاريفمنطقةليبيارتاء 
ُ:ُاحلَن ي ةُ التصنيفُاملناخيُملنطقةُ

(.BShستبساحلاروالذييرمزلهابلرمز)ضمنمناخاإليَّةِاحلَنِجيجرللمناختقعمنطقة–وفقتصنيفكوبن
تعريفالراحةالفسيولوجية:

تعرفالراحةالفسيولوجيةعلىأهناتعبريعنحالةالتوازناحلراريبنيجسماإلنسانوالبيئةاحمليطةبه,حيثحيافظعلى
.[ 5 ]ار جسمهابالرجتافأوزايد التربيدابلتبخرمدونأنحيتاجإىلزايد حر°37بقاءدرجةحرارتهعند

ولةعنتنظيمحرار اجلسمعندأدىنمستوىؤااحلالةاليتتكونفيهااألجهز املسأهنَّكمامتتعريفالراحةالفسيولوجيةعلى
الكم لتلك اخلارجيمساوية احمليط إىل اجلسم من املفقود  احلرار  حبيثتكون , الفعالية احليويَّمن الفعاليات من املتولد  ةية

 .[ 6 ]للحفاظعلىثباتدرجةحرار اجلسم
ُ:ُاحلَن ي ةُ تطبيقُمعادلةُمؤشرُاحلرارةُوالرطوبةُعلىُمنطقةُ

حصلناعلىالنتائجاآلتية:احلَِنيَّةِالسنةيفمنطقةأرهرمنخاللتطبيقمعادلةمؤرراحلرار والرووبةعلى
احلَِنيَّةِ[علىمنطقةTHIجتطبيقمعادلةمؤرراحلرار والرووبة](نتائ( 4جدول
مستوىاإلحساسابلراحة[THIمؤرراحلرار والرووبة]الشهر
ابردغريمريح 57,1يناير
ابردغريمريح55,6فرباير
ابردغريمريح 57,9مارس

راحةاتمة61,7بريلأ
راحةاتمة 66,5مايو
منالسكان% 50مريحل71,3يونيو
حارغريمريح 74,5يوليو

حارغريمريح 76,1أغسطس
منالسكان% 10مريحل73,4سبتمرب
راحةاتمة 69,1أكتوبر



 

 
 

راحةاتمة 63,3نوفمرب
ابردغريمريح 58,1ديسمرب

إعدادُالباحث:ملصدرا

هيابريلومايووأكتوبرونوفمرب,أماالشهورغرياملرحيةفهياحلَِنيَّةِيفمنطقةالشهوراملرحيةأنَّمنخاللاجلدوليتبنيلنا
.ينايروفربايرومارسويوليووأغسطسوديسمرب,أمارهرييونيووسبتمربفهيمرحيةبشكلجزئي 

ُالنتائجُ:
جيجرللمناخوالذييرمزلهابلرمز-تصنيفكوبنستبساحلارحسبهومناخاإلاحلَِنيَّةِمنطاملناخالسائديفمنطقةنَّإ–1
(BSh.)
هيدرجةاحلرار والرووبةالنسبية.احلَِنيَّةِعلىراحةاإلنسانيفمنطقةأكثرعناصراملناخأتثريا نَّإ–2
رهرأغسطس.يف76,1يفرهرفربايرإىل55,6بنياحلَِنيَّةِترتاوحقيمةمؤرراحلرار والرووبةيفمنطقة–3
ريلومايووأكتوبرونوفمربإبأرهرخر,حيثتعتربآلتتباينمنرهراحلَِنيَّةِمستوايتالراحةالفسيولوجيةيفمنطقةنَّإ–4

غريمرحية,أمارهريأرهرينايروفربايرومارسويوليووأغسطسوديسمربأرهر,بينماتكوناحلَِنيَّةِمرحيةلإلنسانيفمنطقة
ونيووسبتمربفهيمرحيةبشكلجزئي.ي

ُالتوصياتُ:
.احلَِنيَّةِةعنمنطقةزايد االهتمامابلدراساتاملناخي1َّ
 .احلَِنيَّةِمحايةالغطاءالنبايتحولمنطقة2
البارد واحلار .رهرالبحثعنوسائلغريملوثةللبيئةالستخدامهايفالتدفئةوالتربيدخاللاأل3
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