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امللخصُُ :

الراحةُُالفسيولوجيُةُُلإلنسانُُيفُمنطقةُُاحلَني ُة ُ
مستوايتُُ ُ

تناولتهذهالدراسةمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسان يفمنطقةاحلَنِيَِّة ,وهدفتإىلمعرفةكيفيؤثراملناخعلى
راحةاإلنسانالفسيولوجيةيفمنطقةاحلَنِيَِّة  ,كماهدفتإىلمعرفةمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة ,
),
ولتحقيقهذهاألهدافمتاستخداماملنهجالوصفي,وكذلكاملنهجالكميوذلكابستخداممؤرراحلرار والرووبة )  THI

كمامتمجعالبياانتاملناخيةالالزمةمنمصادرخمتلفة,وقدتوصلتالدراسةإىلوجودتباينيفمستوايتالراحةالفسيولوجية
لإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّةمنرهرآلخر,حيثأنأرهرأبريلومايووأكتوبرونوفمربهيأرهرمرحيةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة
أن أرهر ينايروفربايرومارسوديسمربهيأرهر غريمرحيةبسبببرودهتا,كذلكيعتربرهرييوليووأغسطسأرهر غري
,و َّ
مرحيةبسببحرارهتا,وتوصيالدراسةإبجيادوسائلغريملوثةللبيئةالستخدامهايفالتدفئةوالتربيدخاللاألرهرالبارد واحلار 
,كذلكتوصيالدراسةبزايد االهتمامابلدراساتاملناخيةحولمنطقةاحلَنِيَِّة .
الكلماتُالدالة:مستوايت,الراحةالفسيولوجية,منطقةاحلَنِيَِّة 
Abstract :
EL Hania Area,

This study examined the levels of Physiological comfort for human in

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
this determine the

approach by applying the temperature and humidity index and

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.
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املقدمةُُ :
تتعددالعناصراملناخيةاملؤثر علىراحةاإلنسان,إالأندرجةاحلرار والرووبةالنسبيةيعدانأكثرهذهالعواملأتثريا ,
أن احلرار اليت
وذلكللعالقةالقويةبينهماوحتديدمايعرفابحلرار احملسوسة )  ,) Sensible Temperatureأي َّ
يشعروحيسهبااإلنسان,واليتتعربعنالعالقةبنياإلنسانواجلوالذييعيشوسطه .
هذاواليشعراإلنسانبدرجةاحلرار ,كمايسجلهاالرتمومرتاجلاف,وإمنايشعربدرجةاحلرار يفحالاقرتاهناابلرووبة
النسبية,حيثتنخفضقدرتهعلىاحتمالدرجةاحلرار حينمايقرتن ارتفاعهاابرتفاعيفرووبتهالنسبيةوالعكسيفحالة
اهلواءاجلاف]  .[ 1
أن املناخأكثرعناصرالبيئةالطبيعيةأتثريا على
وتعدالعالقةبنياملناخواإلنسانذاتأمهيةكبري يفالدراساتاجلغرافيةإذ َّ
رعورالسكانابلراحةأوالضيقوانتعددظروفاملناخوتقلباتههلادوركبرييفإحساسالسكانابلراحةمنعدمها ,فالربد
الشديد أو احلر بفعل ارتفاع درجة احلرار واخنفاضها أو الرووبة أو زايد سرعة الرايح يقلل هذا من قدر اإلنسان الذهنية
والعضلية ,ويظهر ذلك يف السلوك غري املرغوب فيه كالنعاس والصداع ونزعات العنف الشديد وزايد اجلرائم وحوادث املرور
والسرقاتوغريها]  [2
إنأكثرعناصراملناخأتثرياعلىصحةاإلنسانوراحتههيدرجةاحلرار أل َّنأتثريهايكونواضحاوبشكلمباررعلىكل
 َّ
البشرويفخمتلفالبيئاتاجلغرافية,ومماالركفيهأندرجةاحلرار املعتدلةتبعثعلىاالرتياحوتساعدعلىالنشا وبذل
اجلهد,أماارتفاعهاواحنرافهاعنمعدهلاالعامفإنهيؤثرأتثريا سلبيا علىاإلنسانسواءمنالناحيةاجلسمانيةأوالنفسانية,
وابلتايلالشعورابلضيقواالنزعاجوعدماالرتياح,ويزدادالتأثريعندماتقرتندرجةاحلرار معالرووبةالنسبية,فدرجةاحلرار 
26°ممعرووبةنسبية 85%تكونمزعجةلإلنسانوغريصحيةعلىعكساحلالمعدرجةاحلرار نفسهاورووبة,  30%
كماأنرووبةاهلواءمتثلعامالمهمالهأتثرياتمبارر وغريمبارر علىراحةاإلنسانونشاوهوصحته,فهوحيتاجإىلوجود
قدرولوضئيلم نخباراملاءلكياليتعرضجلدهللجفاففاخنفاضالرووبةعناحلداملطلوبيؤديإىلسحبخباراملاءمن
ومنمثحدوثتشققاتميكروسكوبيةيفالغشاءاملخاوي لألنفوجفافالبشر ورعوراإلنسانابلضيقويف
ِ
خالاياجلسم ,
مثل هذه احلاالت تقوم بعض األعضاء الفسيولوجية يف اجلسم إبفراز العرق الذي يعمل على مقاومة احلرار وترويب اجللد
وتعويضالنقصيفالرووبة,ويؤديتبخرهعلىاجللدإىلخفضدرجةحرار اجلسم,ويتناقصإفرازالعرقكلماارتفعتالرووبة
النسبيةيفاهلواءمماتتعطلعنهعمليةتربيداجلسموزايد الشعوربووأ احلرار ,أمايفحاالتاجلوالباردفإنقدر اجلسمعلى
إفرازالعرقتكونحمدود بسببتقلصمساماجللدويفمثلهذهاحلاالتتتعرضبشر الوجهواأليديواألجزاءاألخرىإىل
التشقق ] . [ 3وستقومهذهالدراسةبدراسةمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة وذلكابستخداممؤرر
احلرار والرووبة .

مشكلةُالدراسةُُ :
تتلخصمشكلةالدراسةيفاإلجابةعلىالتساؤالتاآلتية :
1ماالتَّصنيفاملناخيملنطقةاحلَنِيَِّة؟ 
2ماأكثرعناصراملناخأتثرياعلىراحةاإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة؟ 
احةالفسيولوجيَّةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة؟ 
3مامستوايتالر ِ
فرضياتُالدراسةُُ :
-1يسوديفمنطقةاحلَنِيَِّةمناخاالستبساحلار .
-2تعتربدرجةاحلرار والرووبةالنسبيةأكثرعناصراملناخأتثرياعلىراحةاإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة.
احلَنِيَِّةمنرهرآلخر .
-3تتباينمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقة 
أهدافُالدراسةُُ :
-1معرفةمنطاملناخالسائديفمنطقةاحلَنِيَِّة؟ 
-2معرفةأهمعناصراملناخأتثرياعلىراحةاإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة؟ 
-3معرفةمستوايتالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة؟ 
أمهيةُالدراسةُُ :
أنلبعضعناصراملناخخاصةدرجةاحلرار والرووبةالنسبيةأتث رياكب رياعلىراحة
للمناخأتثريعلىخمتلفمناحياحليا ,كما َّ
اإلنسان,فعندمايكوناجلوحارايستخدماإلنساناملكيف,وعندمايكوناجلوابرديتماستخداماملدفأ ,وابلتايلفإ َّنللمناخ

دوراكب ريا يف زايد استهالك الطاقة وخاصة الكهرابء  ,فمن خالل معرفة عناصر املناخ ألي منطقة ميكن حتديد كميات

االستهالكاملتوقعةللكهرابءخاللخمتلففصولالسنة,كماميكنمنخاللمعرفةعناصراملناخوأتثريهاعلىراحةاإلنسان
معرفةأوقاتالسنةاملرحيةواملناسبةلألنشطةاالقتصاديَّةواالجتماعيَّةوالرتفيهيَّ ةكافة,حيثمليتممنقبلدراسةمستوايتالراحة
الفسيولوجيَّةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة .
منهجيةُالدراسةُووسائلُمجعُالبياانتُُ :
مناهجأمههااملنهجالوصفيلتحديدخصائصمنطقةالدراسةومعرفةموقعهاومميزاهتا,كذلك
ِ
استخدميفهذهالدراسةعد
استخدماملنهجالكمي عنوريقاستخداممؤرراحلرار والرووبةملعرفةاألرهر املرحيةوغرياملرحيةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة ,
ِ
صَريدرجةاحلرار والرووبةالنسبيةعلىراحةاإلنسانيفاألماكناملغلقةغرياملكيفة
حيثيقيسمؤرراحلرار والرووبةأتثريعن ِ

البعيد عنأتثرياإلرعاعالشمسيوقو تربيدالرايح,لذلكتعدمقياسامناسباحيددمدىالظروفاملناخيةاليتيكونفيهااجلو
مرحيامنعدمهألكربعددمنالسكان] ,[ 2وتصاغمعادلةمؤرراحلرار والرووبة()THIعلىالشكلاآليت :
) THI =T- (0,55 – 0,55h) (T -58
حيثإ َّن:THIمؤرراحلرار والرووبة 
:Tدرجةاحلرار ابلفهرهناييت 
:hالرووبةالنسبية( )%
:0,55رقماثبت 
:58رقماثبت]  .[ 3
واملعادلةالسابقةتفسرعلىأساسأنالناتجهواملؤرر,فإذاكانالناتجأقلمن60يكونمستوىاإلحساسابلراحةابرد
غريمريح,وإذاكانالناتجبني 60و 69,9تكونالراحةاتمة,أماإذاالناتجبني 70و 71,9يكونمستوىاإلحساس
ابلراحةمريحل 50%منالسكان,ويكونمستوىاإلحساسابلراحةمريحلـ  10%منالسكانإذاكانانتجاملعادلةبني
72و,73,9ويفحالكانانتجاملعادلة 74فأكثريكونمستوىاإلحساسابلراحةحارغريمريح(زكري,2008,ص
ُ ُ.)39
كمامتمجعالبياانتاملناخيَّةالالزمةلتطبيقاملعادلةالسابقةمنعد مصادرأمههامنموقعُ :
(NASA/POWER SRB/FLASH Flux/MERRA2/GEOS 5.12.4 (FP-IT) 0.5 x 0.5
) Degree Daily Averaged Data
الدراساتُالسابقةُُ :
اسةإىلأن
َّ
 -1دراسةيوسفحممدزكري 2005عنمناخليبيادراسةتطبيقيةألمنا املناخالفسيولوجيحيثتوصلتالدر
أقاليمالراحةالفسيولوجيَّةيفليبياختتلفمنفصلإىلآخرومنمكانآلخر ,ففيفصلالشتاءتظهرالفرت املرحيةيفمنطقة
غاتفقطفيماتتمتعليبياخاللفصلالربيعبفرت مرحيةابستثناءاملناوقاجلبليةوأجزاءمناملنطقةالساحليةاملمتد منبنغازي
إىلامساعدومنزوارهإىلرأسجدير ,وتتغريالفرت املرحيةيففصلالصيفحيثتصبحاملناوقالشماليةوالداخليةمرحية
واملناوقاجلنوبيةغريمرحيةعلىاإلوالق ,أمايففصلاخلريففتتقلصالفرت املرحيةلتشملاملناوقالساحليَّةوبعضأجزاءمن
احلماد احلمراءوالكفر وختتفييفبقيةاملناوقاألخرى .
 -2دراسةأنور فتح هللا إمساعيل  2007عن ظاهر اجلفافإبقليم اجلبل األخضر بليبيا هبدف حتليل األوضاع السينوبتكيَّة
املسؤولةعننوابتاجلفاف,وأظهرتنتائجالدراسةارتبا نوابتاجلفافابحنسارموقعالتيارالنفاثالقطيبحنوالعروض
العليامبتعدا عنحوضالبحراملتوسط,وقدفسرالتباينيفموقعالتيارالنفاث 34%منالتباينيفمعدالتاألمطار.كما

ارتبطت 81%منالسنواتاجلافةبوقوعحماوراألحواضالعليايفاحلوضالشرقيللبحراملتوسط,كمامتيزتبضحالتهاوقلة
أعماقهاوأبهناذاتأووالقصري  .
أن
 -3دراسةيوسفحممدزكري 2008عنقياسالراحةالفسيولوجيةلإلنسانيفمدينةسبهاحيثتوصلتالدراسةإىل َّ
هناكتباينايفمستوايتالراحةداخلاملباين ,إذتتحققالراحةالتامةخاللساعاتالنهاريففصلالشتاءبسببالدفءالذي
حتققهاألرعةالشمسيةإذتعملاملوازنةاإلرعاعيةيفهذهاملناوقعلىتسخنياهلواء ,بينماختتفيالراحةخاللالليلبسبب
االخنفاضالشديدلدرجاتاحلرار .أماعنمستوايتالراحةخارجاملباينويفالظلفهيختتفييفأرهرالصيفومعظمأرهر
اخلريف ,بينمايكونالطقسمزعجاخاللساعاتالنهاروالليلوتقلالفرت املرحيةخاللساعاتالنهاريفأرهرالربيعوتقتصر
علىساعاتالليل .
اسةإىلأن فصلالشتاء
َّ
 -4دراسةسليمانالسبيعي 2013عنأمنا املناخالفسيولوجييفمدينةسرتحيثتوصلتالدر
والربيعتشكلأمثلفصولالسنةلراحةاإلنسانيفمدينةسرتحسبمعاملأوليفر ,حيثالتتجاوزقيمته 57منمعامل
احلرار والرووبةلفصلالشتاءو63لفصلالربيع,وأييتفصلاخلريفيفاملرتبةالثانيةمبتوسط70منحيثمستوايتالراحة
املناخية,وهذايعينأنمايقربمن 50%منسكاناملدينةيشعرونبقلةالراحةاملناخيَّةواالنزعاجاملناخيخاللهذاالفصل
,كماميثلفصلالصيففصلاالنزعاجوعدمالراحةاملناخيةحيثتصلقيمةاملتوسطإىل75منمعاملدرجةاحلرار والرووبة
اسةإىلأنأمثلرهورالسنةلراحةاإلنسانهورهرينايرمبتوسط56منمعاملاحلرار والرووبة .
َّ
,كذلكتوصلتالدر
 -5دراسةحافظعيسىخريهللا 2017عنالتبايناملكاينوالزماينلألرهر املرحيةوغري املرحيةيفليبياابستخداممؤرر [
 ,]THIوتوصلت  الدراسةإىلأنفصلالصيفيدلعلىوجوداالنزعاجوعدمالراحةيفمعظممناوقليبياابستثناءدرنة
أناملعدلالسنويلدليلاحلرار والرووبةيفحمطات
ورحات,كذلكتوصلتالدراسةمنخاللاستخداممؤرراحلرار والرووبة َّ
أن احلالةاملناخيةحملطاتمنطقةالدراسة
الدراسةيرتاوحبني 22,2 – 14,76بنيالليلوالنَّهارعلىالتوايلوهذايدلعلى َّ
أن رهورالشتاءتعد أفضلرهورالسنةراحةخاللالنهارعلىعمومالبالديضافإليهارهرمارس
هيمرحيةمناخيا ,و َّ
للمناوقالساحليةورهرأبريلونوفمربللمناوقاجلبلية ,أماخاللالليلفيعدرهريمايووأكتوبرأفضلرهورالسنةراحة
خاللالليلعلىمجيعمناوقالبالد .
-6دراسةابراهيمالعكرميوابتسامالغليظ2018عنمستوايتراحةالسكانوكفاء العمليفمدينةصرمان,حيثأظهرت
أنرعور
أنالعناصراملناخيةمثلدرجةاحلرار والرايحوالرووبةالنسبيةتؤديدورامهمايفرعورالسكانابلراحة,كما َّ
الدراسة َّ
األخريهبايرجعأيضالعواملنفسيةوصحيةومدىدرجةأتقلمهمعها .
-7دراسةحممدسرور2019عناملناخوراحةاإلنسانيفمنطقةخليجسرتحيثتوصلتالدراسةإىلأنالفقداحلراريهو
اسةإىلأن
َّ
الغالبعلىاملنطقةوتزدادقيمالفقدمعأرهرالشتاءحيثيتعدى300كيلوكالوري/ساعة,كماتوصلتالدر

التعرقيففصلالشتاءيتوقفحىتمعاملشيحتتأرعةالشمس,كذلكتوصلتالدراسةإىلأناألرهراملرحيةيفمنطقة
الدراسةهيمارسوابريلونوفمرب .
منطقةُالدراسةُُ :
تقعمنطقة احلَنِيَِّة يف مشال ررقليبيا,ضمن منطقة اجلبل األخضر ,حيث تبعدمسافة28كيلومرتمشال غربمدينة
البيضاءوفلكياتقعمنطقةاحلَنِيَِّةعندتقاوعخطوول(´) 21° 31ررقا معدائر عرض(´) 32° 50مشاال,ويفآخر
تعدادسكاين أجرييفليبياعام 2006وصلعددسكانمنطقةاحلَنِيَِّة إىل 2949نسمة] . [ 8والشكلالتايليبنيموقع
ِ
منطقةاحلَنِيَِّة :
ركل()1موقعمنطقةاحلَنِيَِّة 



املصدر:منإعدادالباحثابالعتمادعلىصور فضائيَّةمن google earth

أهمُعناصرُاملناخُيفُمنطقةُاحلَنيةُُُ :
أوالُدرجةُاحلرارةُُ :

تتباين درجاتاحلرار يفمنطقةاحلَنِيَِّة حبسبفصولالسنة,ففيفصلالشتاءيصلمتوسطدرجةاحلرار يففربايرإىل

°12,9م,ويففصلالصيفيصلمتوسطدرجةاحلرار يفأغسطسإىل°26,4م,ويبلغاملتوسطالسنويلدرجةاحلرار يف
منطقةاحلَنِيَِّة°19,5م,واجلدولالتايليبنياملتوسطالشهريوالسنويلدرجةاحلرار يفمنطقةاحلَنِيَِّة :
جدولرقم()1املتوسطالشهريوالسنويلدرجةاحلرار مئويةيفمنطقةاحلَنِيَِّة 
الشهر 

املتوسطالشهريلدرجةاحلرار 

يناير 

13,9

فرباير 

12,9

مارس 

14,4

أبريل 

17

مايو 

20,4

يونيو 

23,9

يوليو 

25,8

أغسطس 

 26,4

سبتمرب 

25,1

أكتوبر 

22

نوفمرب 

18,1

ديسمرب 

14,6

املتوسطالسنوي 

19,5

املصدرNASA/POWER SRB/FLASH Flux/MERRA2/GEOS 5.12.4 (FP-IT) 0.5 x 0.5 Degree Daily Averaged :
 Data

ألنمعادلةمؤرراحلرار والرووبةحتتاجإىلدرجاتاحلرار الشهريةابلنظامالفهرهناييتمتحتويلالدرجاتاملئويةالشهريةيف
ونظرا َّ
منطقةاحلَنِيَِّةإىلدرجاتفهرهنايتيةكمايفاجلدولاآليت :
جدول()2املتوسطالشهريلدرجاتاحلرار يفمنطقةاحلَنِيَِّةابلنظامالفهرهناييت 
الشهر 

درجةاحلرار 

يناير 

57

فرباير 

55,2

مارس 

57,9

أبريل 

62,6

مايو 

68,7

يونيو 

75

يوليو 

78,4

أغسطس 

79,5

سبتمرب 

77,1

أكتوبر 

71,6

نوفمرب 

64,5

ديسمرب 

58,2

املصدر:إعدادالباحثابالعتمادعلىبياانتاجلدولالسابق 

اثنياُالرطوبةُالنسبيةُُ :

تتباينمعدالتالرووبةالنسبيةيفمنطقةاحلَنِيَِّة منفصلآلخر,ففيفصلالشتاءتسجلمعدالتالرووبةالنسبيةأعلى
مقدارهلاوتسجل,%75,2وذلكيفرهريناير,أماصيفافتسجلمعدالتالرووبةالنسبةاقلمقدارهلاوتسجل%61,4
وذلك يف رهر يونيو ,أما املتوسط السنوي للرووبة النسبية يف منطقة احلَنِيَِّة فيبلغ  , %67,9واجلدول التايل يبني املتوسط
الشهريوالسنويللرووبةالنسبيةيفمنطقةاحلَنِيَِّة :
جدولرقم()3املتوسطالشهريوالسنويللرووبةالنسبيةيفمنطقةاحلَنِيَِّة 
املتوسطالشهريللرووبةالنسبية %
الشهر 
يناير 

75,2

فرباير 

73

مارس 

70,4

أبريل 

65,1

مايو 

62,8

يونيو 

 61,4

يوليو 

65,8

أغسطس 

66,9

سبتمرب 

65

أكتوبر 

66,8

نوفمرب 

69,2

ديسمرب 

73,2

املتوسطالسنوي 

67,9

املصدرNASA/POWER SRB/FLASH Flux/MERRA2/GEOS 5.12.4 (FP-IT) 0.5 x 0.5 Degree Daily Averaged :
 Data

اثلثاُاألمطارُُ :

نتيجةملوقعهااملقابلملساراملنخفضاتاجلويةاملمطر اليتتؤثرعلىمشال

تتميزمنطقةاحلَنِيَِّة مبعدالتأمطارسنويةجيد
ليبيارتاء,حيثيصلاملتوسطالسنويلألمطاريفمنطقةاحلَنِيَِّةإىل366مليمرت]  .[ 7
التصنيفُاملناخيُملنطقةُاحلَنيةُُُ :
وفقتصنيفكوبن–جيجرللمناختقعمنطقةاحلَنِيَِّةضمنمناخاإلستبساحلاروالذييرمزلهابلرمز( .)BSh
تعريفالراحةالفسيولوجية :
 تعرفالراحةالفسيولوجيةعلىأهناتعبريعنحالةالتوازناحلراريبنيجسماإلنسانوالبيئةاحمليطةبه,حيثحيافظعلى
حرار جسمهابالرجتافأوزايد التربيدابلتبخر]  .[ 5
بقاءدرجةحرارتهعند°37مدونأنحيتاجإىلزايد 
أهنااحلالةاليتتكونفيهااألجهز املسؤولةعنتنظيمحرار اجلسمعندأدىنمستوى
كمامتتعريفالراحةالفسيولوجيةعلى َّ
من الفعالية ,حبيثتكون احلرار املفقود من اجلسم إىل احمليط اخلارجيمساوية لتلك الكمية املتولد من الفعاليات احليويَّة
للحفاظعلىثباتدرجةحرار اجلسم] .[ 6
تطبيقُمعادلةُمؤشرُاحلرارةُوالرطوبةُعلىُمنطقةُاحلَنيةُُُ :
منخاللتطبيقمعادلةمؤرراحلرار والرووبةعلىأرهرالسنةيفمنطقةاحلَنِيَِّةحصلناعلىالنتائجاآلتية :
جدول) )4نتائجتطبيقمعادلةمؤرراحلرار والرووبة[]THIعلىمنطقةاحلَنِيَِّة 
مستوىاإلحساسابلراحة 
مؤرراحلرار والرووبة[ ]THI
الشهر 
يناير 

57,1

ابردغريمريح 

فرباير 

 55,6

ابردغريمريح 

مارس 

57,9

ابردغريمريح 

أبريل 

 61,7

راحةاتمة 

مايو 

66,5

راحةاتمة 

يونيو 

 71,3

يوليو 

74,5

حارغريمريح 

أغسطس 

76,1

حارغريمريح 

سبتمرب 

 73,4

أكتوبر 

69,1

مريحل50 %منالسكان 

مريحل10 %منالسكان 
راحةاتمة 

نوفمرب 

63,3

راحةاتمة 

ديسمرب 

58,1

ابردغريمريح 

املصدر:إعدادُالباحث 

أنالشهوراملرحيةيفمنطقةاحلَنِيَِّةهيابريلومايووأكتوبرونوفمرب,أماالشهورغرياملرحيةفهي
منخاللاجلدوليتبنيلنا َّ
ينايروفربايرومارسويوليووأغسطسوديسمرب,أمارهرييونيووسبتمربفهيمرحيةبشكلجزئي .

النتائجُُ :

–1إ َّنمنطاملناخالسائديفمنطقةاحلَنِيَِّةهومناخاإلستبساحلارحسبتصنيفكوبن-جيجرللمناخوالذييرمزلهابلرمز
( .)BSh

–2إ َّنأكثرعناصراملناخأتثرياعلىراحةاإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّةهيدرجةاحلرار والرووبةالنسبية .
–3ترتاوحقيمةمؤرراحلرار والرووبةيفمنطقةاحلَنِيَِّةبني55,6يفرهرفربايرإىل76,1يفرهرأغسطس .
 – 4إ َّن مستوايتالراحةالفسيولوجيةيفمنطقةاحلَنِيَِّة تتباينمنرهرآلخر,حيثتعتربأرهر إبريلومايووأكتوبرونوفمرب
مرحيةلإلنسانيفمنطقةاحلَنِيَِّة,بينماتكونأرهرينايروفربايرومارسويوليووأغسطسوديسمربأرهرغريمرحية,أمارهري
يونيووسبتمربفهيمرحيةبشكلجزئي .
التوصياتُُ :

1زايد االهتمامابلدراساتاملناخيَّةعنمنطقةاحلَنِيَِّة .
2محايةالغطاءالنبايتحولمنطقةاحلَنِيَِّة.
3البحثعنوسائلغريملوثةللبيئةالستخدامهايفالتدفئةوالتربيدخاللاألرهرالبارد واحلار  .
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