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 المقدمة

بل حتى  آخر إلىومن فصل  آخر إلىالمناخٌة فً العراق متباٌنة من مكان  الظروف أن المالحظمن  

 إلىوعدم الثبات فً كل محافظات القطر. ونتٌجة  بالتذبذب ٌتمٌزجعل منه مناخا  ضمن الفصل الواحد مما

فً  األساسالمناخٌة والتً هً  الظروفوفقا لتباٌن  أٌضاٌتباٌن بالراحة المثالٌة  اإلنسانذلك فان شعور 

وجد على سبٌل المثال  إذتتباٌن حدود الراحة الحرارٌة بٌن الجنسٌن و ,(1)عدمها أوبالراحة  اإلنسانشعور 

%( للحجم نفسه  والمساحة السطحٌة 1006منه عند النساء بنسبة ) اعلًئً عند الرجل هو التمثٌل الغذا إن

%( عن نسبتها 10بواقع ) المرأةزٌادة نسبة الشحوم فً جسم  إلىوٌعود هذا التباٌن الفسلجً بٌن الجنسٌن 

 (.2)لفً جسم الرج

الراحة المثالٌة خالل العام.  أقالٌمالمناخٌة على  الظروف تأثٌرهذه الدراسة لتكشف عن  جاءتوعلٌه 

 .ى الراحة المثالٌةالرٌاح عل وتأثٌرالموارد المائٌة والغطاء النباتً على الموقع الجغرافً  تأثٌرومعرفة مدى 

 الخالصة

 أكثرمعرفة  لى( إ2007-1990م البٌانات لمناخٌة للفترة )استهدفت هذه الدراسة من خالل استخدا

 (THIباستخدام دلٌل الحرارة والرطوبة )اعتمادا على معادلة )سبل بازل( اإلنسانالسنة مثالٌة لراحة  أشهر

فً تحلٌل معدالت درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى والرطوبة ( Kودلٌل تبرٌد الرٌاح )

 شباط, كانون الثانً أشهر إن (THI)اتضح من خالل تحلٌل قٌم  ,النسبٌة وسرعة الرٌاح على مدار السنة

تشرٌن الثانً دون و  آذار أشهركانت مثالٌة بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى  فً حٌن كانت  األولكانون و

 أمامستوى شدٌد الحرارة  األولتشرٌن و  أٌلول, آب, تموز, حزٌران, ماٌس ,نٌسان أشهرالمرٌح وبلغت 

 آذارو شباط, كانون الثانً, األولكانون , تشرٌن الثانً أشهرقد كانت فدرجة الحرارة الصغرى  إلىبالنسبة 

 أٌلول, ماٌس, المثالٌة فقد كانت نٌسان لألشهربالنسبة  أماحزٌران شهر مرٌح  أنباردة فً حٌن  أشهر

كانت دون المرٌح فضال  آبو عن الطقس فً العراق فان شهري تموز وكما هو معروف ,األولتشرٌن و

 ,ط كانت باردةشباوالثانً  كانون, األولكانون  أشهر(فان Kمعٌار دلٌل تبرٌد الرٌاح) إلىبالنسبة وعن ذلك 

, حزٌران, شهر ماٌس غٌر مرٌح )رٌاح حارة( أنمثالٌة فً حٌن  أشهرونٌسان كانت  آذار, األولتشرٌن 

 .حار جدا أٌلولفقد كان شهر  وأخٌراشملت )رٌاح السموم(  وآب تموز

انتقالٌة ولم  أشهرالربٌع والخرٌف  وأشهرالشتاء باردة  وأشهرالصٌف حارة  أشهر أن كلٌبدو من ذ

الرطوبة , الصغرىومرٌح للعناصر الثالثة )درجة الحرارة العظمى  أوالسنة مثالً  أشهرٌكن هناك أي من 

 اإلنسان(هً درجة مثالٌة لراحة 18.3)درجة الحرارة  أنوعلى اعتبار ,سرعة الرٌاح( مجتمعة والنسبٌة 

شهرٌة المستخدمة فً الدراسة فان منطقة الدراسة وهً محافظة القادسٌة كان السكان وحسب المعدالت ال



 أشهرالتبرٌد لسبعة  إلىشباط( وبحاجة و كانون الثانً, األول)كانون  أشهرتدفئة لثالثة  إلىفٌها بحاجة 

تشرٌن و آذار) ن(وكان الجو مرٌحا لشهرٌ األولتشرٌن و أٌلول, آب, تموز, حزٌران, ماٌس ,)نٌسان

من نصف  كثرألهو بارد ) مما نمن ضعفٌ كثراخ العمومً لمنطقة الدراسة حار ألالمن أنأي  .الثانً(

 استهالك الطاقة الكهربائٌة. إلىسكان المنطقة بحاجة متزاٌدة  أنمن ذلك نستنتج , السنة(

 البحث أهمية

على زٌادة النشاطات االقتصادٌة  تأثٌرهاالراحة المثالٌة ومدى  أشهرالبحث فً تحدٌد  أهمٌةت ءجا

تم  إذاوالسٌاحٌة واستغالل مصادر الطاقة خاصة طاقة الرٌاح التً تمثل مصدر مهم من مصادر الطاقة 

 .استغاللها بشكل صحٌح

 فرضية البحث

 .فً فصل الصٌف المحافظةالراحة فً  لٌمإلقهنالك تقارب  .1

من  انلإلنسمرٌحة  أجواءهنالك اختالف فً مستوٌات استهالك الطاقة لخلق  أنتفترض الدراسة  .2

 .المحافظةداخل  ألخرىمنطقة 

مرٌح لدرجات الحرارة وفصل الشتاء  فصل الصٌف ٌتمٌز بارتفاع غٌر أنتفترض الدراسة  .3

 أماوالصغرى  العظمىبما فً ذلك درجات الحرارة  أٌضاٌتمٌز بانخفاض غٌر مرٌح لدرجات الحرارة 

 غٌر مرٌحة  وأشهرمثالٌة للراحة  أشهرفصل الربٌع والخرٌف فصول انتقالٌة هنالك 

 طريقة البحث

 البد من استخدام منهج التحلٌل باستخدام   األهدافهذه  إلىلغرض الوصول 

-1990سلسلة زمنٌة للبٌانات المناخٌة )درجة الحرارة ,سرعة الرٌاح ,والرطوبة النسبٌة( من ) .1

 .لمحطة القادسٌة( 2007

 .الراحة أقالٌمل بازل ( فً تحدٌد ب. استخدام  )معادالت س2

بالراحة والضٌق مختلفة والوسٌلة التً ٌمكن استخدامها  اإلنسانالعوامل التً تؤثر فً شعور  إن

 أذاجوٌة معٌنة  ظروفٌشعر بالراحة فً ظل  اإلنسانوالمعروف ان  أٌضالقٌاس الشعور بالراحة مختلفة 

ٌعٌش فً وسط وٌتبادل معه  فاإلنسان(م 37تتناسب مع درجة حرارة جسمه وهً ) الظروفكانت هذه 

طاقة وعن  إلىٌولد طاقة داخلٌة عن طرٌق تحوٌل الغذاء الطاقة بمختلف الوسائل ,والجسم ٌحاول دائما 

جسم على التعادل معها فان فاقت التقلبات المناخٌة قدرة ال إذا إماطرٌق الحركة لٌتناسب مع التقلبات الجوٌة 

كان الجو  إذا كثٌرا فقد ٌصاب بضربة الشمس األمرزاد  وإذافً الشعور بالضٌق والنزعاج  ٌبدأ اإلنسان

 اإلنسانالنخفاض  واهم وسائل تبادل الطاقة بٌن ابلغت درجة الحرارة حدا متدنٌا من  إذاالتجمد  أوحارا 

  .(3)والحمل والتوصٌل اإلشعاعوالجو هً 

 شعوره بها إنتسجلها موازٌن الحرارة العادٌة والمجردة بل بدرجة الحرارة التً  اإلنسانٌشعر  ال

حد  إلىٌتحمل ارتفاع درجة الحرارة  أنٌستطٌع  اإلنسانكان  فإذاٌقترن بالرطوبة بالجو وبسرعة الرٌاح 

اقترن ارتفاع درجة الحرارة بارتفاع مماثل فً الرطوبة النسبٌة كما  إذامعٌن فان قوة احتماله تقل كثٌرا 

اقترن برٌاح سرٌعة ولهذا فقد طور  إذاكثٌرا بانخفاض درجة الحرارة فً المناطق الباردة  تأثٌرهٌتضاعف 



 إنمن الطقس وقد وجد بالتجربة  اإلنسانبعض العلماء المناخ مقاٌٌس )معاٌٌر( خاصة لقٌاس مدى تضاٌق 

بٌنما اعتبرها  (,4)م(24-19ومرٌحا عندما تتراوح درجة الحرارة الفعالة بٌن ) لإلنسانو ٌكون مالئما الج

(م فان أي جهد جسمً ٌقوم به 32-29كانت درجة الحرارة الفعالة بٌن ) إذا أما( م 20هً ) آخرون

راسة اعتمدت على الد إنالخطورة علٌه وبما  وتبدأللجسم  إجهاداٌشكل  الضر وففً مثل تلك  اإلنسان

 Temperature & Humidityالراحة دلٌل الحرارة الرطوبة  أقالٌمل بازل ( فً تحدٌد بٌمعٌاري )س

Index (THI)   ودلٌل تبرٌد الهواءWind Chill Index (K)  

 :أصنافثالثة  إلىوصنف  (THI)الرطوبة  ودلٌل الحرارة : أوال

 الحدود التالٌة: إلىالمثالً للحرارة وٌقسم  اإلقلٌم P إقلٌم -1

P (15-16( م)ف 69-60)المثالً اإلقلٌم 

P* (16.1-18( م)ف 71-70)المرٌح اإلقلٌم 

P- (18.1-20( م)ف 73-72)دون المرٌح اإلقلٌم 

2- C  البارد غٌر المرٌح اإلقلٌم 

C (14.1-14.9( م)ف 59-55)البارد اإلقلٌم 

C* (12-14( برودة األكثر اإلقلٌم(ف 54.9-50)م 

C- (11.9-( م)ف -50فاقل)شدٌد البرودة اإلقلٌمفاقل 

3- H غٌر المرٌح الحار اإلقلٌم 

H (20.1-23( م)ف 76-74)غٌر المرٌح الدافئ اإلقلٌم 

H* (23.1-25( م)ف 78-76.1)غٌر المرٌح الحار اإلقلٌم 

H- (25-ف شدٌد الحرارةفأكثر-79(م )فأكثر) 

 :أصنافثالثة  إلىوصنف  K دلٌل تبرٌد الهواءثانٌا: 

 :إلى Kوصنفت حسب قٌمة  Pالقٌم المثالٌة للراحة  -1

P (100-199) 

P* (200-299) 

P- (300-399) 

 وكانت: C الباردةالقٌم غٌر المرٌحة  -2

C (400-499الصفة الباردة للرٌاح ) 

C* (500-599الشدٌدة البرودة ) 

C- (600-فأكثر )البرودة قارص 

 وكانت: Hالقٌم غٌر المرٌحة الحارة والتً تعمل فٌها الرٌاح على رفع درجة الحرارة والرطوبة  -3

H (50-99حارة ) 

H* (49-0حارة جدا ) 

H-  حرا وتكون قٌم  األكثرالرٌاح السمومK (5)سالبة 



وللكشف عن ذلك فً منطقة الدراسة سوف نستخدم بٌانات عن الحرارة )العظمى والصغرى( 

تم تحوٌل درجات الحرارة من (حٌث 1كما موضح فً الجدول )والرطوبة النسبٌة و الرٌاحوسرعة 

  (6)المقٌاس الفهرنهاٌتً باستخدام المعادلة إلىالمقٌاس المئوي 

  32)م( +1.8= ف

( المعدالت الشهرٌة لدرجات الحرارة )العظمى والصغرى( وسرعة الرٌاح والرطوبة 1جدول رقم )

 (2007-1990سٌة للمدة )النسبٌة لمحطة القاد

 األشهر
 العناصر المناخية

 سرعة الرياح الرطوبة النسبية الحرارة الصغرى الحرارة العظمى

 2.0 69 6.0 16.8 كانون الثاني
 2.4 60 7.9 19.7 شباط
 2.7 50 12.1 25.3 آذار

 3.0 43 18 31.6 نيسان
 2.6 32 23.2 38.2 مايس

 2.8 28 25.8 42.6 حزيران
 3.0 28 27.9 44.3 تموز

 2.4 31 27.3 44.1 آب
 2.0 34 24.2 40.6 أيلول

 1.6 43 19.8 34.8 أولتشرين 

 1.7 59 13.0 24.9 تشرين ثاني

 1.8 68 7.9 18.7 أولكانون 
الجوٌة والرصد الزلزالً )بٌانات  لألنواءالمصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بٌانات الهٌئة العامة 

 غٌر منشورة(.

( واستخدام معادلة )سبل بازل ( ودلٌل الحرارة والرطوبة ودلٌل 1ومن خالل بٌانات جدول رقم )

( وٌالحظ من 2وضعت فً الجدول رقم ) ( لمحطة منطقة الدراسةTHIتم تصنٌف قٌم )  (K)تبرٌد الهواء 

ٌة المشمولة بالبحث منطقة الدراسة المتمثلة فً محطة القادسٌة وخالل المدة الزمن إن أنفاالجدول المذكور 

والفصول ولكنها عموما تتقارب فً الفصل الحار والفصل البارد اما االختالف  األشهرتتباٌن قٌم الدلٌل بٌن 

 المعادلة وحسب فٌكون فً الفصول االنتقالٌة وهً فصلً الربٌع والخرٌف 

THI=td(0.55-0.55RH)(td-58) 

 

فً هذٌن العنصرٌن ٌعد نقصا الرٌاح  تأثٌرعدم تقدٌر حساب  نفا (  وذلكKٌم )قتم تصنٌف  وأٌضا

ٌكون منفصال عن قدرة الرٌاح فً  ال إنفً تقدٌر حدود الراحة وعلٌه عن الكالم عن حدود الراحة ٌجب 

الشعور فً الراحة فً درجة الحرارة ورطوبة معٌنة ٌختلف تماما مع  إن أخرىبعبارة  أوتغٌٌر هذه الحدود 

 تأثٌرالرٌاح فً سرعتها المختلفة تقلل او تزٌد من الشعور فً  إناختالف سرعة الرٌاح فً الموقع أي 

عموما ٌشرعون فً استخدام المراوح فً  العراقٌٌن إنابسط دلٌل على ذلك   إنالحرارة والرطوبة معا 

الصٌف فً  أشهرالحرارة  فً  تزاٌد درجاتاستخدام المراوح لوحدها مع  لٌحبذونولكنهم شهر نٌسان 



الشعور  إنهواء ومكٌفات هواء وهذا ٌفسر  باستخدام مبرداتبل ٌدعمونها  وأبماٌس وحزٌران  وتموز 

الهواء  تكٌٌف أنواعمن  أواخربالحر ٌرتفع عند زٌادة حركة الهواء داخل الغرف مالم ٌكن مصحوبا  بنوع 

جانب  إلىفً القادسٌة ٌكون  اإلنسانقٌاس راحة  أواستخدام دلٌل الحرارة والرطوبة فً معرفة  إن وعلٌه

 (4وهً:)بل بازل( سابها عن طرٌق استخدام معادلة) سعلى التبرٌد التً ٌمكن حاعتماد فدرة الرٌاح 

K=(10√v+10.45-v)(33-ta) 

  

 أوعالقة ى ة العظمى والصغرى وذلك لمعرفة مددرجات الحرار سوف نتناول فً دراستنا استخدام        

أي  أندرجات الحرارة الصغرى أي  تأثٌروراحته ومدى  اإلنساندرجات الحرارة العظمى على نشاط  تأثٌر

درجات الحرارة  إن( نالحظ THIمن خالل نتائج معادلة ) إنالساعات تكون مالئمة للعمل بشكل مرٌح . 

 لإلنسانمرٌحة  وأٌضاشباط( تكون الراحة مثالٌة للعمل و كانون الثانً,كانون أولالشتاء ) ألشهرالعظمى 

بالنسبة الى درجات الحرارة الصغرى تكون باردة غٌر مالئمة للعمل وغٌر مرٌح علما ان درجات  إما

فهً اقل  درجة الحرارة الصغرى إلىدرجة حرارة خالل النهار اما بالنسبة  اعلًتمثل  العظمىالحرارة 

انتقالٌة تمثل  أشهر أنهابالنسبة الى اشهر الربٌع من خالل نتائج المعادلة  إمادرجة حرارة تسجل خالل الٌوم 

درجة الحرارة الصغرى  إمادون المرٌح  العظمىتكون درجة الحرارة  آذارفصل الربٌع أي انه فً شهر 

الحرارة  إماتكون عالٌة خالل النهار  العظمىالبارد وفً شهر نٌسان ان درجة الحرارة  اإلقلٌمفتكون ضمن 

 العظمىشهر ماٌس فان درجة الحرارة  إلىبالنسبة  إماانه مثالً ضمن الراحة المثالٌة  إلىالصغرى  تشٌر 

 مثالٌةشهر نٌسان مشابهة ل أٌضاانه مشابه لشهر نٌسان شدٌد الحرارة ودرجة الحرارة الصغرى  إلىتشٌر 

 .أي راحة مثالٌة

الصٌف )حزٌران  أشهرانه جمٌع  إلىالصٌف تشٌر نتائج المعادلة  أشهر إلىبالنسبة  إما      

درجة الحرارة الصغرى انه شهر حزٌران  إلىبالنسبة  إما(درجة الحرارة العظمى شدٌدة الحرارة آب.تموز.

  األشهر لىإبالنسبة  إماكان ضمن المستوى غٌر المرٌح    وآبشهر تموز  إماكان ضمن المستوى  المرٌح 

تشٌر درجات الحرارة  تشرٌن ثانًو تشرٌن أول ,أٌلولوالتً تمثل فصل الخرٌف وهً  األخرىاالنتقالٌة 

 إمادون المرٌح  تشرٌن ثانًشهر  إلىبالنسبة  إماشدٌدة الحرارة  أشهر( تشرٌن أولو أٌلولالعظمى انه )

ٌكون  تشرٌن ثانًشهر  أما(مثالً من حٌث الراحة تشرٌن أولو أٌلول)درجات الحرارة الصغرى تبٌن انه 

 .بارد غٌر مرٌح

فً  تأثٌرلكون الرٌاح لها  و لإلنسان( فً قٌاس الراحة المثالٌة THIونظرا لعدم كفاٌة استخدام دلٌل )

الرٌاح الشمالٌة  إنوبما   اإلنسانفً راحة  تأثٌرهازٌادة انخفاض درجات الحرارة حسب الفصول وبالتالً 

 اإلنسانالمثالٌة لراحة  األجواءفان للرٌاح دور فً خلق  السنة أٌامالرٌاح التً تهب فً اغلب  أكثرالغربٌة 

 : لًٌمافً محطة القادسٌة وجد الرٌاح تبرٌد (دلٌل قدرة Kوعند اختبار دلٌل )

( فً 1فً جدول ) ألٌهابالراحة وفقا للمعدالت المشار  اإلنسانفً عدم شعور  تأثٌرللرٌاح  إن.1

 .مناطق المحافظة لمعظمالشتاء  شهرأ

معظم مناطق المحافظة دور بارز فً زٌادة برودة الجو مع تحرك  أذارفًفً شهر  التأثٌرهذا ل إن. 2

 .الرٌاح أي انه شهر مثالً للراحة وزٌادة سرعة



ٌشعر بالراحة المثالٌة فً معظم  اإلنسان( أي ان Kالدلٌل ) المثالٌة حسب قٌم الشاهروشهر نٌسان من 

شهر ماٌس رغم انه فصل  إماعند هبوب الرٌاح الخفٌفة وهو ماٌطلق علٌه  محلٌا )النسٌم( مناطق المحافظة 

 .(ارة وهو شهر غٌر مرٌح )غٌر مثالًانتقالً االان الرٌاح التً تهب فٌه حارة تعمل على رفع درجة الحر

الصٌف أي  أشهركبٌر فً زٌادة حرارة الجو فً معظم مناطق المحافظة فً  تأثٌرللرٌاح  ٌبدأ.3

 .حرا األكثر)رٌاح سموم(

 إماوالثانً  األولالخرٌف فان للرٌاح قدرة على خلق الجو المالئم والمثالً فً شهري تشرٌن  إما.4

 .الرٌاح سلبٌا وٌكون الجو غٌر مرٌحا تأثٌرفانه حار جدا أي  أٌلولشهر 
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من خالل تحلٌل البٌانات التً استخدمت فً دلٌل الحرارة والرطوبة دلٌل على قدرة الرٌاح على 

أي ازدٌاد فً سرعة الرٌاح سوف ٌعمل على خفض درجات الحرارة اقل من المسجلة كما  إنالتبرٌد وجد 

زٌادة استهالك الطاقة الكهربائٌة فً  إلىحرارة لذلك فان السكان بحاجة ماسة  األكثرالصٌف هً  أشهر إن

ولذلك ولخلق  األبردالشتاء هً  وأشهرالتبرٌد  غراضألمن حٌث االستهالك  أقصاهاهذه الفترة التً تصل 

داخل المبانً والمنازل ٌزداد الطلب على استهالك المشتقات  اإلنسانلراحة المالئمة والمثالٌة  جواءألا

  .التدفئة غراضألة والغازٌة والطاقة الكهربائٌة النفطٌ

 

 

 

 

 



  التدفئة والتبريد إلىالحاجة  أشهرتحديد 

تم اتخاذ درجة  المحافظةالتدفئة فً  إلىالحاجة  وأشهرالتبرٌد  إلىالحاجة  أشهروحتى ٌمكننا تحدٌد 

درجة )العتبة الحرارٌة ( وتم احتساب مقدار  لذلك كما متبع فً الوالٌات المتحدة  أساسام  (18.3الحرارة ) 

) ٌزٌد عن العتبة ماهوالسنوٌة المتجمعة فً كل شهر فً كل الفائضة والتً ٌجب تخفٌضها فً كل  الحرارة

  (.1)اإلنسانمثالٌة تتناسب مع راحة  أجواءالحرارٌة ( لخلق 

 إمالمحطة القادسٌة  وشباط 2,ك1وهً ك اشهر لثالثةالتدفئة التً امتدت  إلىالحاجة  تم حساب

 أٌلولوهً نٌسان, ماٌس, حزٌران, تموز, اب, لمحطة القادسٌة  رأشهلسبعة التبرٌد التً امتدت  إلىالحاجة 

الستخدامات الطاقة الكهربائٌة فً المحافظة والتً ٌمكن تصور حجم االستهالك  األرقامومن هذه  ,1وت

تكون  وعندماحٌنما تكون الحرارة دون العتبة الحرارٌة ٌنبغً استخدامها للتعوٌض عن انخفاض الحرارة 

 إلىمن الحاجة  أكثرالتبرٌد فً منطقة الدراسة  إلىالحاجة  إنوالتً تبٌن  أعالهفوقها وكما موضح فً 

فقط  أشهرالتدفئة قد استمرت لثالثة  إلىفان الحاجة  أخروبتعبٌر  الشكلما مبٌن من ك ضعفٌنالتدفئة بحوالً 

نٌسان, ماٌس, حزٌران, وهً  أشهرالتبرٌد فقد استمرت لسبعة  إلىوشباط اما الحاجة  2ك,1ك أشهروهً 

  وتشرٌن الثانً. آذارشهري  تالمعتدلة فقد كان األشهراما   1وت أٌلولتموز, اب, 

وهذا ناتج عن تزاٌد الطلب هنالك تزاٌد فً استهالك الطاقة الكهربائٌة على مستوى المحافظة  إننرى 

كهربائٌة  وان اختلف مستوى االستهالك من وحدة  وأجهزةعلٌها لسد الحاجات المتنامٌة واستخدام وسائل 

  من منطقة الاخرى  ألمعاشًالسكان ومستواهم  إعدادوذلك الختالف  أخرى إلى إدارٌة

 

 

 ’ 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 درجة الحرارة العظمى

 درجة الحرارة الشهرٌة

 درجة الحرارة الصغرى

 درجة العتبة     



 المصادر

مجلة القادسٌة  الراحة المثالٌة فً محافظة دٌالى. ألقالٌم وألزمانً.التباٌن المكانً ألركابًناصر  .1

 .م 2/2008-1العددان  ,الحادي عشر . المجلد اإلنسانٌةللعلوم 

كلٌة , غٌر منشورة رسالة ماجستٌر, الجزٌرة الحرارٌة فً مدٌنة كربالء احمد عبد عون عبود, .2

 .2008. جامعة القادسٌةاآلداب/ 

 .181 ص ,1983/ 2األردنٌة طً, الجامعة عملالمناخ ال نعمان شحاذة, .3

, 26 العدد مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة, ,العراق السٌاحٌة إمكانٌات عادل سعٌد الراوي, .4

 .206 ص, 1991

      , 1991دار الحكمة بغداد,, بغداد , التطبٌقًقصً السامرائً, المناخ , .عادل سعٌد الراوي5

 .161 ص

 .97 , ص1979 بغداد, مطبعة جامعة بغداد, جغرافٌة الطقس, ولً, سٌد ماجد .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Climate effect on human comfort in Al-Qadissiya province 

Ena'am A. Muhsen 

Dept of geography/ college of art/ university of Al-Qadissiya 

Summary  
This study aimed at through the use of climatic data for the period (1990-2007) to find 

out the months of the year is ideal for human comfort based on the equation (Spile & Passel 

ways) by using manual temperature and humidity (THI) and the Guide to cooling winds (K) in 

the analysis of the rates of maximum temperature and minimum temperature and the relative 

humidity and wind speed throughout the year, it becames clear through the analysis of values 

(THI) The months January, February and December was the ideal temperature for the majority 

while the months of March and November were less comfortable while April, May, June, July , 

August, September and October been highly heat. According to minimum temperature; 

November, December, January, February and March months in the cold, June was comfortable; 

for the months were the ideal of April, May, September and October. As its known about the 

weather in Iraq, the months July and August were not comfortable, as well as a standard of 

evidence for the cooling wind (K), the months of December, January and February were cold, 

October, March and April were the ideal months, May was uncomfortable (hot wind); June, July 

and August included (hot wind), and finally it was the month of September is very hot. It seems 

that the summer months were hot and winter months were cold months while spring and autumn 

months were transitional. No months of the year was ideal & comfortable in the three elements 

(maximum temperature and minimum temperature, relative humidity and wind speed) together, 

and considering that the temperature (18.3) is the ideal degree for human comfort and monthly 

rates as used in the study, the study area, Al-Qadissiya was a population in need of heating for 

three months (December, January and February) and in need of cooling for seven months (April, 

May, June, July, August, September and October ) and the atmosphere was comfortable for two 

months (March and November). In other words, the general climate of the study area is hot for 

more than two-fold, which is hot (more than half a year), we can deduce from this that the 

population of the region need to consume more electricity. 

 

 


