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الرطوبة في  –تحديد اشهر االرتياح واالنزعاج باستخدام دليل درجة الحرارة 

 محطات مختارة في العراق 

 جودت هدايت محمد
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 الملخص

الرطوبة في محطات مختارة  –الحرارة درجة باستخدام دليل  تحديد اشهر االرتياح واالنزعاجلقد تم في هذا البحث 

 بقيم درجة الحرارة والرطوبة النسبية للفترةالعراق وهي )الموصل، بغداد، البصرة( من خالل االستعانة بالبيانات الخاصة  من

لقد  ( والتي تم الحصول عليها من الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي.2019 – 1983الممتدة من )

(، كانون االول، تموز، اب، كانون الثانيفي محطات الدراسة الثالث تمثلت بكل من ) االنزعاجأشهر أظهرت النتائج بأن 

، اذار، شباط) بينما االشهر( ، االول، تشرين نيسانفي محطات الدراسة الثالث تمثلت بكل من ) االرتياحبينما أشهر 

كما تم في هذا البحث  واالنزعاج في محطات الدراسة الثالث. االرتياح( فقد تناوبت بين ايلول، تشرين الثاني، حزيران

الرطوبة  من خالل توضيح طبيعة  -النسبية على قيم دليل درجة الحرارة  توضيح تأثير كل من درجة الحرارة والرطوبة

وجود (، حيث اوضحت النتائج 2010العالقة بينهما بوساطة حساب معامل االرتباط باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل )

اوحت قيم معامالت االرتباط ، حيث تر الرطوبة -عالقة ارتباط طردية قوية بين قيم درجة الحرارة وقيم دليل درجة الحرارة 

 –( ، بينما كانت عالقة االرتباط عكسية قوية بين قيم الرطوبة النسبية وقيم دليل درجة الحرارة 0.997) –( 0.996بين )

( في محطات الدراسة، وهذا يشير الى انه زيادة -0.959) –( -0.985الرطوبة حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

 الرطوبة ، والعكس بالعكس. -ارة ونقصان قيمة الرطوبة النسبية يؤديان الى زيادة قيم دليل درجة الحرارة قيمة درجة الحر 

 الرطوبة؛ العراق؛ المناخ. –االرتياح؛ االنزعاج؛ دليل الحرارة الكلمات الدالة: 
DOI: 10.32894/kujss.2021.167519 
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Abstract 

In this research, the months of comfort and discomfort were identified using the 

Temperature-Humidity Index in selected stations in Iraq (Mosul, Baghdad, Basra) using data 

of the temperature and relative humidity values of the period (1983-2019) obtained from the 

Iraqi Meteorological organization and Seismology. The results showed that the months of 

discomfort in the three study stations were (January, July, August, December), while the 

months of comfort in the three study stations were both (April, September), while the months 

(February, March, June, September, November) alternated between comfort and discomfort in 

the three study stations . This research also clarified the effect of both temperature and relative 

humidity on the values of the Temperature-Humidity Index by clarifying the nature of the 

relationship between them by calculating the coefficient of correlation using Microsoft Excel 

(2010), where the results showed a linear strong correlation between temperature and 

Temperature-Humidity Index values, where the values of correlation coefficients ranged 

between (0.996) – (0.997), while the correlation was inversely strong between relative 

humidity and Temperature-Humidity Index values where the values of correlation coefficients 

ranged between (-0.985) – (-0.959) in the study stations, this indicates that the increase in the 

value of temperature and decrease relative humidity leads to an increase in the values of the 

Temperature-Humidity Index, and vice versa. 

Keywords: Comfort; Discomfort; Temperature – Humidity Index; Iraq; Climate. 
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 :المقدمة .1

 الفسايولوجية والتغيارات اإلنساان علاى المناخياة العناصار بعا  تاأثير بدراساة يهاتم الاذ  العلام هاوالمنااخ الفسايولوجي 

 التاي الصاعوبة رغام لإلنساان المريحاة األجاواء وتحدياد بدراساة العلمااء قاام .[1] التاأثيرات تلا  نتيجاة الجسام فاي تحادث التي

 ماريح هاو فما البيئية، الظروف مع التفاعل في البشرية االختالفات بسبب الفسيولوجية، للراحة عام مفهوم تحديد في وجدوها

 باإلضاافة الا ..... وسكنه وملبسه وعمره الشخص نوع على ذل  ويعتمد نفسه الوقت في آلخر مزعجا   يكون  قد ما لشخص

 فقاد الفسايولوجية، للراحاة عاام مفهاوم لوضاع محااوالت جارت فقاد ذلا  وماع والسايكولوجية، الفسايولوجية العوامال تاداخل إلاى

 كاملاة مشااعره تصاورات وتلبي النفسي والدفء االرتياح مشاعر اإلنسان لدى تثير التي االجواء تل  أنها على البع  عرفها

 .[2] متناسقة فيزيائية عالقات المعينة البيئة في تتوفر أن يجب بالراحة الشعور ينشأ ولكي بآخر، أو بنوع

 والرطوباة الهاواء حارارة ودرجاة  الشمساي اإلشاعاع فاي تتمثال و الفسايولوجية الراحاة فاي األساساية المناخ عناصر تؤثر

 ذاتياا   المتولدة الحرارة درجة ومعدل الجلد على الماء بخار وضغط للحرارة المالبس توصيل درجة إلى إضافة والرياح، الجوية

 أ  وأن االنزعااج، أو بالراحاة اإلنساان إحساا  علاى تاؤثر فهاي والعمال، بالحركاة للقياام الالزماة بالطاقاة الجسام تازود والتاي

 .[1] األخرى  المكونات بقية على يعتمد منها واحد

 يكاون  تأثيرهاا ألن اإلنساان، علاى تاأثير ا المنااخ عناصار أكثار وهاي واساع مادى ضامن الحارارة درجاةب اإلنساانيتاأثر 

بشاكل واضاحا  علاى تبعاث المعتدلاة الحارارة أن فياه الشا  ومماا الجغرافياة، البيئاات مختلا  وفاي البشار كال علاى مباشار و 

 اإلنساان علاى سالبيا   تاأثير ا ياؤثر فإناه العاام معادلها عان نحرافهاا ا و  ارتفاعهاا أماا الجهاد، وبذل النشاط على وتساعد االرتياح

 تقتارن  عنادما التاأثير ويازداد االرتيااح، وعادم واالنزعااج بالضاي  الشاعور وبالتاالي النفساانية، أو الجسامانية الناحياة مان ساواء

 .[1] النسبية الرطوبة مع الحرارة درجة

 وصاحة ونشااط راحاة علاى مباشارة وغيار مباشارة تاأثيرات لهاا هاماا   عاامال   تمثال فإنهاا الهاواء طوباةاماا فيماا يخاص لر 

 الحاد عان فانخفاضاها للجفااف جلاده يتعار  ال لكاي ،ءالماا بخاار مان ضائيل ولاو قادر وجاود إلاى يحتااج فهاو اإلنساان،

 المخااطي الغشااء فاي ميكروساكوبية تشاققات حادوث إلاى ثام ومان الجسام خالياا مان المااء بخاار ساحب ىإلا ياؤد  المطلاوب

 باإفراز الجسام فاي الفسايولوجية االعضااء بعا  تقاوم الحااالت هاذه مثل وفي بالضي ، اإلنسان وشعور للبشرة وجفاف لألن 
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 إلاى الجلاد علاى تبخاره وياؤد  الجوياة، الرطوباة فاي النقص وتعوي  الجلد ترطيب و الحرارة مقاومة على يعمل الذ  العرق 

  . [1] الجسم حرارة درجة خف 

 بوطأة الشعور وزيادة الجسم تبريد عملية عنه تتعطل مما الهواء في النسبية الرطوبة ارتفعت كلما العرق  إفراز يتناقص

 هذه مثل وفي الجلد مسام تقلص بسبب محدودة، تكون  العرق  إفراز على الجسم قدرة فإن البارد الجو حاالت في أما الحرارة،

 .[3] التشق  إلى األخرى  واألجزاء وااليد  الوجه بشرة تتعر  الحاالت،

 المنطقة وداخل المختلفة الجغرافية للعرو  تبعا   الفسيولوجية، اإلنسان لراحة المالءمة الحرارية الحدود تختل  وعموما  

كحادود قصاوى،  28 °-25  °وماا باين ،دنياا كحادود  °18- °15باين ماا تتبااين فهاي المختلفاة، الطقس حاالت وفي الواحدة

في حدود رطوباة نسابية تتاراوح  25 °-18  °لإلنسان تتراوح بين– والمريحة المثلى الحرارة درجة أن العلماء معظم اعتبار مع

 . [4]%  60-40بين 

 اما فيما يخص بالدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث، نذكر منها على سبيل المثال:

( بتقااديم دراسااة بعنااوان )التباااين الطوبااوغرافي علااى اشااهر الراحااة فااي 2012قااام الباحااث )مااازن محمااد امااين( فااي عااام ) -1

محافظة اربيل(، حيث توصلت الدراسة إلى ان المناخ يؤثر على تباين اشاهر الراحاة فاي المحافظاة وذلا  مان خاالل عناصاره 

  .[5]االساسية المتمثلة بالحرارة والرطوبة 

)تأثير العوامل المناخية على الساياحة فاي  ( بتقديم دراسة بعنوان2014ت الباحثة )دانية سالم عبد األمير( في عام )قام -2

العاراق(، حياث توصالت الدراساة إلاى ان الشااعور باالنزعااج )عادم الراحاة( يكاون سااائدا فاي اشاهر حزياران وتماوز واب وايلااول 

  .[6]لجنوبية في معظم محطات الدراسة وخاصة في المحافظات ا

( بتقاااديم دراساااة بعناااوان )المناااخ والساااياحة محافظاااة بابااال انموذجاااا 2015قااام الباحاااث )علاااي جباااار عباااد  ( فااي عاااام ) -3

تطبيقيااا(، حيااث توصاالت الدراسااة إلااى ان الجااو خااالل فصاال الشااتاء يمتاااز باالنزعاااج ، بينمااا الجااو خااالل فصاال الربيااع فإنااه 

  .[7]يمتاز بالراحة المثالية 
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( بتقديم دراسة بعنوان )تحليل جغرافاي لمؤشارات الراحاة 2016قام الباحثان )عبد الكاظم علي و علي صاحب( في عام ) -4

فااي محافظااة النجاا ( ماان خااالل تطبياا  عااددا ماان القاارائن لقيااا  الراحااة الحراريااة، حيااث توصاالت الدراسااة الااى ان كاال ماان 

 .[8]ان من بين اشهر السنة شهر  نيسان وتشرين االول اشهرا مثالية لراحة االنس

( بتقاديم دراساة بعناوان )اثار المنااخ علاى راحاة االنساان فاي محافظاة 2019قام الباحاث )عمار ابارا يم حساين( فاي عاام ) -5

( حياااث توصااالت الدراساااة ان كااال مااان درجاااة الحااارارة 2017-1980دياااالى( فاااي محطتاااي )خاااالص وخاااانقين( خاااالل الفتااارة )

كثار العناصار المناخياة تاأثيرا فااي راحاة االنساان لاذل  ياتم االعتمااد عليهماا فاي اكثار المعااايير والرطوباة النسابية يعتباران مان ا

 .[9]المستعملة لقيا  الراحة 

( بتقااديم دراسااة بعنااوان )التباااين المكاااني لألنماااط المناااخ السااياحي فااي 2020قااام الباحااث )بحاار  سااالم فتاااح( فااي عااام ) -6

علاى خصااائص العناصار المناخيااة الرئيساة ذات الصالة بالتنميااة الساياحية لمناااط  محافظاة اربيال( وذلاا  مان خااالل التعارف 

المحافظااة، حيااث توصاالت الدراسااة الااى انااه علااى الاارغم ماان وجااود تباااين كبياار لالنماااط مناااخ السااياحي بااين مناااط  منطقااة 

 .[10]ملية التنمية السياحيةالدراسة فان المناخ في اغلب مناط  محافظة اربيل يعتبر عامال مساعدا وال يشكل عائقا في ع

 العاراق الرطوباة فاي محطاات مختاارة مان –الحارارة درجاة باساتخدام دليال  هذا تحديد اشهر االرتياح واالنزعااجفي سيتم 

معيارا  مناسبا  لوص  إحسا  النا  بالجو الحار، مان سامات هاذا القاانون اناه اساتخدم عنصارين فاي التعبيار عان  والذ  يعد

راحة اإلنسان وهما الحرارة والرطوباة، بحياث يوضاح لناا الادليل أن فاي حالاة ارتفااع الرطوباة يشاعر اإلنساان باان درجاة الحارارة 

 .[11وبة مما يؤد  إلى توقا  عملية التبخر من الجسم ]هي أعلى من الحرارة المسجلة، لتشبع الجو بالرط

بعادة صايو وقاد تام اختياار الصايغة الموضاحة تعطاى  THI)الرطوبة ) –معادلة دليل درجة الحرارة إن الصيغة العامة ل

والرطوبااة النساابية ( نتيجااة تاوفر العناصاار المناخيااة المتمثلاة بدرجااة الحارارة Thomادناااه والاذ  وضااعه عااالم المنااخ )بالعالقاة 

 .[12:]وبما يالئم الظروف المناخية في العراق والذ  اكدته معظم الدراسات السابقة التي اجريت في هذا المجال

THI=T - 0.55 × (1 - 0.01 × Rh)  × (T - 14.5)                                                                     (1) 

 حيث أن :

THI الرطوبة. –الحرارة درجة : دليل 
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T.)درجة حرارة الهواء )درجة مئوية : 

Rh.)%( الرطوبة النسبية : 

قيم يوضح  1، والجدول THI)الرطوبة ) –درجة الحرارة يمكن تفسيرها على أسا  ناتج دليل  (1إن المعادلة رقم )

  .[12]( 1الراحة ورموزها المستخدمة حسب المعادلة رقم ) دليل

  [12]ورموزها المستخدمة THI) الرطوبة ) –درجة الحرارة  دليلقيم  :1 جدول

THI االحساس بالمناخ الرمز 

C 10اقل من 
-

 انزعاج شديد البرودة 

15-10 C انزعاج مائل للبرودة 

18-15.1 P
-

 راحة مائلة للبرودة 

21-18.1 P راحة تامة 

24-21.1 P
+

 راحة مائلة للحرارة 

27-24.1 H  للحرارةانزعاج مائل 

29-27.1 H
+

 انزعاج شديد الحرارة 

H 29اكثر من 
++

 اجهاد كبير وخطير على الصحة 
 

  :المستخدمةالدراسة والبيانات  محطات .2

و  2المعااادل الشاااهر  لدرجااة الحااارارة والمبيناااة فاااي جااادول رقااام  شاااملتالبيانااات التاااي  تااام اساااتخدامفااي هاااذا البحاااث 

محطااة ، محطااة الموصاال)الدراسااة وهااي  بمحطااات والخااا  3المعاادالت الشااهرية للرطوبااة النساابية والمبينااة فااي جاادول رقاام 

( والتاي تاام الحصااول عليهاا بوساااطة البيانااات 2019 – 1983للفتارة الممتاادة ماان )ساانة(  37ولماادة ) (بغاداد، محطااة البصارة

الرمااوز واالرتفاعااات وخطااوط  يوّضااح 4 رقاام جاادولو ، العراقيااة والرصااد الزلزالاايالعامااة لألنااواء الجويااة  الهيئااةالمتااوفرة فااي 

 .(1) وكما موضح في الخارطة رقم بالدراسة المشمولة للمحطات الطول والعر 
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 1983( للمدة من )البصرة، بغداد ،)الموصل ( في محطات الدراسة الثالثC°) لدرجة الحرارةالمعدالت الشهرية : 2 جدول

– 2019) [13]  

 االشهر
 

 المحطات

 (C°) لدرجة الحرارةقيم المعدل الشهري 
كانون 
 الثاني

تشرين  ايلول اب تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 9.1 14.2 22.2 28.8 33.6 34.1 30.4 24.4 18.4 11.5 9.1 7.5 الموصل
 11.5 16.7 26.1 30.7 34.2 35.2 32.7 28.6 22.8 16.9 21.1 9.7 بغداد
 14.7 20.5 28.8 34 37.4 38.1 36.1 32.8 26.6 20 15.4 12.8 البصرة

 
  [14]المحطات المناخية الخاصة بالدراسة : 1رقم  خارطة
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 ( للمدة منالبصرة، )الموصل، بغداد ثالث)%( في محطات الدراسة ال للرطوبة النسبيةالشهرية  المعدالت: (3) جدول

(1983 – 2019) [13]  

 
 االشهر

 المحطات

 (%) للرطوبة النسبيةقيم المعدل الشهري 
كانون 
 الثاني

تشرين  ايلول اب تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 52 48 30 20 18 16 18 28 42 44 48 52 الموصل
 46 38 28 22 18 16 16 22 28 34 40 48 بغداد
 44 36 26 18 16 14 14 18 26 32 38 46 البصرة

 

  [14] الرموز واالرتفاعات وخطوط الطول والعر  لمحطات الدراسة: 4جدول 

 المحطة ارتفاع رمز المحطة المحطة اسم
(m) 

 خط الطول
) ° ( 

 دائرة العرض
) ° ( 

 36.32 43.15 223.0 608 الموصل
 33.23 44.23 31.7 650 بغداد
 30 47 2.4 689 البصرة

 

  :النتائج والمناقشة .3

 الرطوباة فاي محطاات مختاارة مان –الحارارة درجاة باساتخدام دليال  تحديد اشهر االرتياح واالنزعااج في هذا البحث تمت

كما تمت دراسة تاأثير كال مان درجاة الحارارة والرطوباة النسابية علاى قايم دليال درجاة  ،العراق وهي )الموصل، بغداد، البصرة(

الرطوبة  من خالل توضيح طبيعة العالقة بينهما بوسااطة حسااب معامال االرتبااط باساتخدام برناامج مايكروساوفت  -الحرارة 

 وكانت النتائج على النحو التالي: (، 2010اكسل )

  :في محطات الدراسة الرطوبة – نتائج  دليل درجة الحرارة3.1 

 :محطة الموصل  3.1.1

، (2019 – 1983الرطوباة فااي محطاة الموصال للمادة  ماان ) –الحارارة درجاة قايم دلياال  انيبينا 1والشاكل 5 الجادول 

 حيث يمكن مالحظة االمور االتية: 
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 *( 2019 – 1983الرطوبة في محطة الموصل للمدة ) –قيم دليل الحرارة : 5جدول 

 قرينة الحرارة الشهر
THI 

 االحساس بالمناخ الرمز

C 9.348 كانون الثاني
 انزعاج شديد البرودة -

 انزعاج مائل للبرودة C 10.64 شباط
 انزعاج مائل للبرودة C 12.42 اذار

 راحة مائلة للبرودة -P 17.16 نيسان
 راحة تامة P 20.48 آيار

 راحة مائلة للحرارة +P 23.23 حزيران
 انزعاج مائل للحرارة H 25.04 تموز
 انزعاج مائل للحرارة H 24.99 اب

 راحة مائلة للحرارة +P 22.51 ايلول
 راحة تامة P 19.24 تشرين االول
 انزعاج مائل للبرودة C 14.29 تشرين الثاني
 انزعاج مائل للبرودة C 10.53 كانون االول

 .  THIباالعتماد على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية ومعادلة  الباحث* من عمل 

 أشهر( ، بينما عدد اشهر االنزعاج المائلة للحرارة بلو )شهران(. 4عدد اشهر االنزعاج المائل للبرودة بلو ) -1

 عدد اشهر االنزعاج شديد البرودة بلو )شهر واحد(. -2

 بلو )شهر واحد( ، بينما عدد اشهر الراحة المائلة للحرارة بلو )شهران(.عدد اشهر الراحة المائلة للبرودة  -3

 عدد اشهر الراحة التامة بلو )شهران(. -4

 ( خالل شهر )تموز( .25.04الرطوبة بلغت ) -اعلى قيمة لدليل درجة الحرارة  -5

 ( خالل شهر )كانون الثاني( .9.348الرطوبة بلغت ) -أوطأ قيمة لدليل درجة الحرارة  -6
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 (2019 -1983الرطوبة في محطة الموصل للمدة من ) -الحرارة درجة قيم دليل  :1 شكل  

 :بغدادمحطة  3.1.2

، حياث (2019 – 1983للمادة  مان ) بغادادالرطوباة فاي محطاة  –الحرارة درجة قيم دليل  انيبين 2والشكل  6الجدول 

 يمكن مالحظة االمور االتية: 

 *( 2019 – 1983للمدة ) بغدادالرطوبة في محطة  –الحرارة درجة قيم دليل : 6جدول 

 قرينة الحرارة الشهر
THI 

 االحساس بالمناخ الرمز

 انزعاج مائل للبرودة C 11.07 كانون الثاني
 راحة تامة P 18.92 شباط
 راحة مائلة للبرودة -P 16.03 اذار

 راحة تامة P 19.51 نيسان
 للحرارةراحة مائلة  +P 22.55 آيار

 انزعاج مائل للحرارة H 24.29 حزيران
 انزعاج مائل للحرارة H 25.64 تموز
 انزعاج مائل للحرارة H 25.32 اب
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 قرينة الحرارة الشهر
THI 

 االحساس بالمناخ الرمز

 راحة مائلة للحرارة +P 23.75 ايلول
 راحة مائلة للحرارة +P 21.51 تشرين االول
 راحة مائلة للبرودة -P 15.95 تشرين الثاني
 مائل للبرودةانزعاج  C 12.39 كانون االول

 .  THIباالعتماد على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية ومعادلة  الباحث* من عمل 

 بلو )ثالثة اشهر(. ، بينما عدد اشهر االنزعاج المائلة للحرارة(عدد اشهر االنزعاج المائل للبرودة بلو )شهران -1

 بينما عدد اشهر الراحة المائلة للحرارة بلو )ثالثة اشهر(.عدد اشهر الراحة المائلة للبرودة بلو )شهران(،  -2

 عدد اشهر الراحة التامة بلو )شهران(. -3

 ( خالل شهر )تموز( .24.64الرطوبة بلغت ) -اعلى قيمة لدليل درجة الحرارة  -4

 ( خالل شهر )كانون الثاني( .11.07الرطوبة بلغت ) -أوطأ قيمة لدليل درجة الحرارة  -5

 

 

 (2019 -1983للمدة من ) بغدادالرطوبة في محطة  -الحرارة درجة دليل قيم  :2 شكل  
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  :البصرةمحطة  3.1.3

، (2019 – 1983للماادة  ماان ) البصاارةالرطوبااة فااي محطااة  –الحاارارة درجااة قاايم دلياال  انيبيناا 3والشااكل  7الجاادول 

 حيث يمكن مالحظة االمور االتية: 

 *( 2019 – 1983للمدة ) البصرةالرطوبة في محطة  –الحرارة درجة قيم دليل : 7جدول 

 قرينة الحرارة الشهر
THI 

 االحساس بالمناخ الرمز

 انزعاج مائل للبرودة C 13.3 كانون الثاني
 راحة مائلة للبرودة -P 15.09 شباط
 راحة مائلة للبرودة -P 17.94 اذار

 راحة مائلة للحرارة +P 21.68 نيسان
 للحرارة مائل انزعاج H 24.55 آيار

 للحرارة مائل انزعاج H 25.88 حزيران

 للحرارة مائل انزعاج H 26.94 تموز

 للحرارة مائل انزعاج H 26.82 اب

 للحرارة مائل انزعاج H 25.21 ايلول

 راحة مائلة للحرارة +P 22.98 تشرين االول
 راحة تامة P 18.39 تشرين الثاني
 انزعاج مائل للبرودة C 14.64 كانون االول

 .  THIباالعتماد على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية ومعادلة  الباحث* من عمل 

 بلو )خمسة اشهر(.  ، بينما عدد اشهر االنزعاج المائلة للحرارة(عدد اشهر االنزعاج المائل للبرودة بلو )شهران -1

 )شهران(، بينما عدد اشهر الراحة المائلة للحرارة بلو )شهران(.عدد اشهر الراحة المائلة للبرودة بلو  -2

 عدد اشهر الراحة التامة بلو )شهران(. -3

 ( خالل شهر )تموز( .26.94الرطوبة بلغت ) -اعلى قيمة لدليل درجة الحرارة  -4

 ( خالل شهر )كانون الثاني( .13.3أوطأ قيمة للدليل بلغت ) -5
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 .(2019 -1983للمدة من ) البصرةالرطوبة في محطة  -الحرارة درجة قيم دليل : 3 شكل  

 ( المذكور أدناه 8محطات الدراسة الثالث في الجدول ) الرطوبة -قيم دليل درجة الحرارة  نتائجويمكن تلخيص 

 * (2019 – 1983) الرطوبة في محطات الدراسة الثالث للمدة –قيم دليل درجة الحرارة  :8جدول 
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 محطة البصرة

 محطة البصرة محطة بغداد محطة الموصل الشهر        

 انزعاج مائل للبرودة انزعاج مائل للبرودة انزعاج شديد البرودة كانون الثاني
 راحة مائلة للبرودة راحة تامة انزعاج مائل للبرودة شباط
 راحة مائلة للبرودة راحة مائلة للبرودة انزعاج مائل للبرودة اذار

 راحة مائلة للحرارة راحة تامة راحة مائلة للبرودة نيسان
 للحرارة مائل انزعاج راحة مائلة للحرارة راحة تامة آيار

 للحرارة مائل انزعاج انزعاج مائل للحرارة راحة مائلة للحرارة حزيران

 للحرارة مائل انزعاج انزعاج مائل للحرارة انزعاج مائل للحرارة تموز

 للحرارة مائل انزعاج للحرارةانزعاج مائل  انزعاج مائل للحرارة اب

 للحرارة مائل انزعاج راحة مائلة للحرارة راحة مائلة للحرارة ايلول

 راحة مائلة للحرارة راحة مائلة للحرارة راحة تامة تشرين االول
 راحة تامة راحة مائلة للبرودة انزعاج مائل للبرودة تشرين الثاني
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 .  THIباالعتماد على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية ومعادلة  الباحثمن عمل * 

   :الرطوبة في محطات الدراسة الثالث –مناقشة نتائج دليل درجة الحرارة  3.2

 -وكاالتي: مناقشتها من خالل النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث فانه يمكن

 –والتااي تاام تسااجيلها فااي محطااات الدراسااة الااثالث ماان خااالل تطبياا  معادلااة دلياال درجااة الحاارارة  اشااهر االنزعاااجان  -1

الرطوباة كاناات بساابب تجاااوز قايم كاال ماان درجااة الحارارة والرطوبااة المسااجلتين فااي محطاات الدراسااة الااثالث عاان الماادى 

 40وباين ) درجاة مئوياة( فيماا يخاص لدرجاة الحارارة 28 – 18يتاراوح باين ) المالئم لراحة جسم االنسان ونشاطه والذ 

 %( فيما يخص الرطوبة. 60 –

 –والتااي تاام تسااجيلها فااي محطااات الدراساااة الااثالث ماان خااالل تطبياا  معادلااة دلياال درجااة الحااارارة  اشااهر االرتياااحان  -2

فاي محطاات الدراساة الاثالث عان الماادى  الرطوباة كانات بسابب مالئماة قايم كال مان درجاة الحاارارة والرطوباة المساجلتين

 40درجاة مئوياة( فيماا يخاص لدرجاة الحارارة وباين ) 28 – 18المحدد لراحة جسم االنسان ونشاطه والذ  يتاراوح باين )

 %( فيما يخص الرطوبة. 60 –

  :في محطات الدراسة الرطوبة -درجة الحرارة وقيم دليل درجة الحرارة االرتباط بين  3.3

درجاة الحارارة وقايم باين  ومعاادالت االنحادار الخطاي البسايط قايم معامال  انيوضاح 9جادول و ال ب، ج()أ،  4الشاكل 

والتااي تاام حسااابها ماان بوساااطة اسااتخدام  ،(2019 – 1983للماادة ماان ) الدراسااةفااي محطااات  الرطوبااة-دلياال درجااة الحاارارة

 وجاوديالحا  حياث  (Microsoft Excel 2010( المتاوفر فاي برناامج )(Correlation Coefficientمعامال االرتبااط  

  .(الموصل وبغداد والبصرة)الدراسة في محطات طردية قوية  ارتباطعالقة 

 

 

 

    

 انزعاج مائل للبرودة مائل للبرودة انزعاج انزعاج مائل للبرودة كانون االول
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  ) ب (         )أ (                                                                  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 ) ج (                                                                

المعدل الشهر  لدرجة الحرارة وقيم دليل درجة  بين ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباط تقيم معامال: 4 شكل

 .(2019 – 1983للمدة من ) (محطات )الموصل وبغداد والبصرةفي  الحرارة والرطوبة

المعدل الشهر  لدرجة الحرارة وقيم دليل درجة  بين ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباط تقيم معامال: 9جدول 

 (2019 – 1983للمدة من )( محطات )الموصل وبغداد والبصرةفي  الرطوبة -الحرارة 
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 معادلة االنحدار الخطي طبيعة االرتباط قيمه معامل االرتباط  المحطة
5682.55879.0 قو   طرد  0.997 الموصل  TTHI 
3126.65632.0 قو   طرد  0.996 بغداد  TTHI 
0382.75326.0 قو   طرد  0.997 البصرة  TTHI 

  

 :الرطوبة في محطات الدراسة -االرتباط بين الرطوبة النسبية وقيم دليل درجة الحرارة  3.4

 الشهر  ومعادالت االنحدار الخطي البسيط  االرتباطقيم معامل  انيوضح 10جدول و ال )أ، ب، ج( 5الشكل 

 ،(2019 – 1983للمدة من ) الدراسةفي محطات  المعدل الشهر  لدرجة الحرارة وقيم دليل درجة الحرارة والرطوبةبين 

 Microsoftبرنامج )( المتوفر في (Correlation Coefficientوالتي تم حسابها من بوساطة استخدام معامل االرتباط  

Excel 2010)  (الموصل وبغداد والبصرة)الدراسة في محطات عكسية قوية  ارتباطعالقة  وجوديالح  حيث.  

 

المعدل الشهر  للرطوبة النسبية وقيم دليل درجة  بين ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباط تقيم معامال: 10جدول 

 .(2019 – 1983للمدة من )( )الموصل وبغداد والبصرةمحطات في  الرطوبة -الحرارة 

 معادلة االنحدار الخطي طبيعة االرتباط قيمه معامل االرتباط  المحطة

292.313982.0 عكسي قو   -0.974 الموصل  RhTHI 

139.324178.0 عكسي قو   -0.959 بغداد  RhTHI 

712.324242.0 عكسي قو   -0.985 البصرة  RhTHI 
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المعدل الشهر  للرطوبة النسبية وقيم دليل درجة  بين ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباط تقيم معامال: 5 شكل

 .(2019 – 1983للمدة من ) (محطات )الموصل وبغداد والبصرةفي  الرطوبة -الحرارة 
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  :االستنتاجات .4

 : المذكورة ادناه األمورإلى  التوصل، تم ما تقدم خاللمن 

عنصااارين مهماااين وهماااا درجاااة الحااارارة  ياااؤثر المنااااخ فاااي تحدياااد اشاااهر االرتيااااح واالنزعااااج لإلنساااان وذلااا  مااان خاااالل -1

 والرطوبة النسبية.

 4إن أشااهر االنزعاااج )المائاال للباارودة، المائاال للحاارارة، شااديد الباارودة( المشااتركة فااي محطااات الدراسااة الااثالث بلغاات  ) -2

 أشهر( وتمثلت بكل من )كانون الثاني، تموز، اب، كانون االول(.

ة تامااة، راحاة مائلاة للحاارارة( المشاتركة فاي محطااات الدراساة الاثالث بلغاات إن أشاهر االرتيااح )راحاة مائلااة للبارودة، راحا -3

 )شهران( و تمثلت بكل من )نيسان، تشرين االول(. 

أشاهر( وتمثلاات بكال مان )شااباط،  6ان االشاهر المتناوباة بااين االرتيااح واالنزعااج فااي محطاات الدراساة الااثالث بلغات ) -4

 اذار، ايار، حزيران، ايلول، تشرين الثاني(.

( فاي محطاة )البصارة( وخااالل 26.94الرطوباة فاي محطاات الدراساة الااثالث بلغات ) -اعلاى قيماة لادليل درجاة الحاارارة  -5

 شهر )تموز(.

( فاي محطاة )الموصال( وخاالل 9.348الرطوباة فاي محطاات الدراساة الاثالث بلغات ) -أوطأ قيمة لدليل درجة الحرارة  -6

 شهر )كانون الثاني(.

فاي المعادالت الشاهرية لدرجاة الحارارة وقايم دليال درجاة الحارارة والرطوباة   كال مان باينياة طردياة قو  ارتباطوجود عالقة  -7

 الدراسة.محطات 

فاي المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية وقيم دليل درجة الحارارة والرطوباة   كل من بينعكسية قوية  ارتباطوجود عالقة  -8

 الدراسة.محطات 
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