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الملخص:
يعد المناخ من العوامل الملرةرع عللا راحلة ون لا اإلنسلا سلوا الا هلاا الن لا فلي ال بيعلة او داخل مبنلا
سكني او خدمي في مدينة ال امية ،وهناك اثير من المقاييس التي استخدمت لقياس الراحة المناخيلة لالنسلا  ،ودلد
اعتمد في هاا البحث المقياس الاي صممه اولجياي ) (Olgyayلقياس راحة اإلنسا .
اذ ا الغرض من هاا البحث هو الحصول علا تقويم للمناخ الحيلاتي للمن قلة يمكلن ملن خاللله الخلروج بلدلي
مناخي تخ ي ي وتصميمي لمدينة ال لامية ،يسلاعد المخ لين والمصلممين عللا وطلو خ لي وتصلاميم مال ملة
للبيئللة المناخيللة فللي المدينة ،وهللاا ت لللض توطلليم ملرللو الراحللة المناخيللة ،وتحديللد العناصللر المناخيللة المللرةرع ف لي
تحقيق الراحة المناخية فلي مدينلة ال امية،وتلسلير ال لك البيلاني العلا للمنلاخ الحيلاتي اللاي ملن خاللله تلم تحديلد
شللك بيللاني للمنللاخ الحيللاتي لمدينللة ال للامية واعللداد دليل منللاخي للمخ للين والمصللممين مللن ا ل وطللو خ للي
تصميم مدني مال م للبيئة المناخية دو هدر في ال ادة والنقصا .

الكلمات الملتاحية :مناخ،مدينة،راحة،مت لبات ،سكا ،ال امية
المقدمة:
يعتبلرر علرلرم المنرلراخ الت بيقرلري  Climatology Appliedأحلد فلروا الجغرافيلا المناخيلة اللاي يرلتم بدراسلة
تأةير المناخ علا الن ا الب ري ،وتعد دراسلة تلأةيره عللا اإلنسلا أحرلردى اهتمامرلرات ومجرلراالت هرلراا اللرلررا
مررن الدراسات الجغرافية  ،ولم يقف اإلنسا مكتوف االيدي اما تأةير العوام المناخية عليه ،فرلو ب لك مسلتمر
يقو بمحاوالت التخلص من سلبيات المناخ عليه وعلا سكنه ،ودد دا عدد من الباحثين بإ را عدد من الدراسات
و لجأ عدد من الباحثين إلا إستخدا المعايير التي وطعرا مختصو اخرو لتحديلد ملدى ال لعور بالراحلة ،اذ ا
من اهم اهداف تخ يي المد ب ك عا والمباني السكنية ب ك خاص في المنلا ق الحلارع الجافلة هلو تقليل تلأةير
اال راد الحياتي علا االفراد حيث يعملو  ،او يسكنو فضال عن تحسين الروا اللداخلي فلي المبلاني ملو اسلتخدا
الحد االدنا من ال ادة و يأتي دور المصمم والمعماري في التدخ ب ك وتقنيات المبنا محاوال صنو بيئة داخليلة
متوازنة فيه توافق مت لبات الراحة المناخية لالنسا من خالل اختيار التصلميم المنلاخي المال لم للبنلا وملا يلرتبي
به من ملحقات في التصميم.
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مشكلة البحث:
تتمث م كلة البحث في السرالين االتيين:
 -1ما تأةير العناصر المناخية علا سكا مدينة ال امية؟
 -2ما مت لبات تحقيق الراحة المناخية لسكا مدينة ال امية ؟
فرضية البحث:
تمثلت فرطيات البحث بما يأتي:
نلو غلر

 -1للعناصر المناخية تأةير علا سكا مدينلة ال لامية الوادعلة غرافيلا بمحلاذاع صلحرا
العراق ويكو المناخ مت رفا ومتأةرا بتباين المدى الحراري ب ك عا .
 -2تختلف مت لبات الراحة المناخية في مدينة ال امية اما ونوعا  ،صيلا علن ال لتا ولليال علن النرلار
متأةرع بالمودو المت رف للمدينة علا ا راف صحرا نو غر العراق.
هدف البحث :يردف البحث إلا تحقيق مايأتي:
 -1دراسلة التلأةير المباشللر للعناصلر المناخيلة فللي مدينلة ال لامية علللا اإلنسلا والبيئلة والتوصل إللا حللول ااثللر
مال مة لتحقيق الراحة المناخية.
 -2تحديد المت لبات المناخية الضرورية لراحلة السلكا عنلد تخ ليي وتصلميم االبنيلة وخاصلة السلكنية منرلا التلي
توافق الظروف المناخية السا دع في المن قة من خلالل دليل منلاخي اوللي لمن قلة البحلث يمكلن ملن خاللله تلوفير
الجو المريم في البيئة الحضرية لمدينة ال امية سوا داخ المباني او خار را.
اهمية البحث:
ا ت اهمية البحث في تحديد مت لبات الراحة المناخية ومدى اةرها فلي التخ ليي المسلتقبلي للحرالة العمرانيلة
والن ا ات االدتصادية ،واستثمار مصادر ال ادة دو نقص او هدر.
حدود البحث:
تتمث حدود من قة البحث مكانيلا بحلدود مدينلة ال لامية الوادعلة بلين دا رتلي علرض 31.52ºو  32.00ºشلماال ،
وخ ي ول º44.40و º44.35شردا  ،وتقو غر محافظة القادسية  ،وهي احلدى الملد الوادعلة نلو غلر
العراق(.خري ة ،)1وتم االعتماد علا البيانات المأخوذع من الريئة العاملة لالنلوا الجويلة العراديلة الملدع (-1980
 )2017لمح ات (الديوانية ،السماوع والنجف) المناخية التي تحيي بمن قلة البحلث لعلد و لود مح لة مناخيلة فلي
مدينة ال امية ،وارتب ت حلدود البحلث الموطلوعية بمقيلاس اولجيلاي لتحديلد من قلة الراحلة المناخيلة للسلكا فلي
مدينة ال امية دو االعتماد علا المقاييس االخرى.
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خري ة( )1مودو من قة البحث

المصدر :من عم الباحثا اعتمادا علا برامج Arc gis

ملرو الراحة المناخية:
ا للظروف المناخية تأةير عللا شلعور اإلنسلا بالراحلة او شلعوره باالناعلاج  ،اذ ا ال لعور بالراحلة شلي
نسبي يختلف من شخص آلخر باختالف العمر والجلنس والن لا البلدني و بيعلة الغلاا ونلوا المللبس ،وملو هلاا
اله فا الظروف اللسلجية لجسم اإلنسا وحالته النلسية تستجيض للتغيرات التي ت رأ علا االحلوال المناخيلة فلي
المكا الاي يعيش فيه اإلنسا (ال لش)1980،
الي لعر اإلنسللا بدر لة الحللرارع التللي تسلجلرا مللوازين الحللرارع العاديلة والمجللردع بل ا شلعوره برللا يقتللر
بالر وبة المو ودع في الجو وسرعة الرياح (الياسري)2010،
تتضم استجابة اإلنسا لتغيرات الظروف المناخية من خالل اختياره لنوا المالبس لك فص من فصول السنة
باالطافة إلا نوعية ال عا الاي يتناوله وتغيير نمي المسكن ،اذ يردف من ا ذلك للوصول إلا الراحلة المناخيلة
التي تعرف بأنرا حالة الجراز العصبي المرااي التي تردي إلا شعور اإلنسا بالرطا عن محي ه البيئي.
فالراحة المناخية هي تعبير عن حالة االتاا الحراري بين الجسم ومحي ه الحياتي ،حيلث يحلافا الجسلم عللا
ةبات در ة حرارته ( )º 37دو اللجلو إللا زيلادع حرارتله علن ريلق االرتعلا اةنلا شلعوره بلالبرد او زيلادع
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التبريد بالتعرق اةنا شعوره بالحر او غيرهلا ملن الوسلا  ،و تتغيلر در لة الحلرارع فلي سلم اإلنسلا ملو وطلو
ال ادة المو ودع في سمه التي ترتبي بن ا ه ،فترتلو نحو در ة مئوية واحدع في الساعة في ودت الراحة ونحلو
در تين مئويتين عند الحراة اذا لم يحص التواز عن ريلق التبخلر عنلد اإلنسلا او بواسل ة االشلعاا والحمل
()johan,1980
تتكو در لة حلرارع سلم اإلنسلا ملن توليلد الجسلم نلسله للحلرارع باالطلافة إللا ااتسلابه للحلرارع ملن البيئلة
المحي ة به في حين يعتمد انخلاض الحرارع علا مدى تسر الحرارع من الجسم إلا البيئة المحي ة به ويجلض ا
تبقا در ة حرارع الجسم بين ( ) 36-38ºللحلاظ علا بقا ه سليما ن ا.
يكو الجسم فلي حاللة ملن التلواز الحلراري اذا الا ال لخص السلا فلي الظل وتكلو الريلاح هاد لة ودر لة
حللللرارع الجللللو بللللين( )º 18.5-29.5وهللللاه الحالللللة وصلللللرا اولجيللللاي بمن قللللة الراحللللة )(Comfort Zone
)(Olgyay,1962
عناصر المناخ المرةرع في ملرو الراحة المناخية:
تتباين عناصر المناخ في تأةيرها علا شعور سلكا مدينلة ال لامية بالراحلة ،اذ تعلد در لة الحلرارع العنصلر
االاثر اهمية في تحديد الراحة المناخية لسكا من قة الدراسة بسبض تلأةيرات مودلو المن قلة القريلض ملن صلحرا
نو غر العراق ،لكن ذلك اليلغي دور العناصر المناخية االخرى التي تساهم في التأةير علا احساس السلكا
بالراحة المناخية وهي  ،االشعاا ال مسي  ،الر وبة والرياح  ،فعنلد ارتللاا در لات الحلرارع يبلدأ الجسلم باللدفاا
عن نلسه ب ريقة ال ارادية تظرلر تأةيراترلا عللا اإلنسلا اذ يبلدأ توسليو ال لرايين الجلديلة الرديقلة اوال ةلم تحصل
ظاهرع التعرق ،وفي بعض الحاالت يرتلو نبض القللض وسلرعة التلنلس  ،وال هلاه ردود فعل هلدفرا تلأمين رفلو
اللقد الحراري من الجسم باتجاه المحيي الجوي الحار ،ونتيجة لعد است اعة الجسم تبديد اللا ض من الحرارع فلا
اإلنسللا يصللا بت للنجات حراريللة ناتجللة عللن نقللص اميللة الوريللدات الصللوديو فللي الللد حيللث ي للعر اإلنسللا
بارتعلللا فلللي العضللللة ملللو تقللللص وت لللنج وخاصلللة فلللي اال لللراف السلللللا والعليلللا والللالك اللللب ن (المحيميلللد
وطعيف )2012،ياامنرا تقلي واطم في نسبة االمالح في الجسم نتيجة التعرق المستمر ،ا هلاا يوصل الجسلم
إلا مرحلة االعيا وفقدا الوعي ومن ةم الوفاع .
تردي دلة عمليلات حرالة الريلاح فلي من قلة الدراسلة إللا ال لعور بلالحرارع ب لك ااثلر مملا لواانلت هنلاك
حراة للرياح  ،واالك يلردي ارتللاا در لات الحلرارع المصلاحض بارتللاا الر وبلة النسلبية وخاصلة فلي المن قلة
القريبة من مجرى النرر إلا ال عور بالحرارع وعد الراحة ب ك ابير .
اما عند انخلاض در ات الحرارع في مدينلة ال لامية –وهلاا مايحصل احيانلا بسلبض المودلو المت لرف  -فلا
التواز بين حرارع الجسم والبيئة المحي ة يكو طعيلا  ،فيبدأ الجسم دفاعله علن نلسله ملن خلالل تقللص االوعيلة
ال عرية الجلدية والاي يعقبه تقلي في عملية اللقد الحراري عند اإلنسا  ،وعندما تنخلض در ات الحلرارع ب لك
واطللم يحص ل مللا يسللما (االرتعللا ) ،وهللو حراللة عضلللية تعم ل علللا تكللوين ادللة حراريللة اطللافية يمتصللرا
المحلليي الحيللاتي مللن الجسللم ودللد تص ل هللاه ال ادللة بمقللدار  4-3مللرات ااثللر مللن الحللرارع المع للاع فللي الح لاالت
ال بيعية (شاهين)1988،
اما ا للر وبة تأةير واطم علا الراحة المناخيلة لسلكا مدينلة ال لامية  ،اذ ا ارتللاا الر وبلة النسلبية إللا
ااثر من  %80يجع عملية التبخر غير ممكنة مما يردي إلا شعور اإلنسا بارتلاا در ات الحرارع بسبض علد
حصول عملية التعرق التي تسلاعد عللا تبريلد الجسلم ويمكلن ا تقلل ال لعور بلالحرارع العاليلة ملن خلالل اعتملاد
تحرك الروا او حراة الرياح.
ا تحرك الروا يمكن ا يع ي شعورا بالبرودع لدى سلكا المدينلة ،ولكلن هلاا التلأةير االيجلابي يبلدأ باالنخللاض
الما ارتلعت در ة الحرارع أي ا زيادع حراة الروا تردي إللا ارتللاا مسلتوى ال لعور بالراحلة ولكلن بصلورع
تنازلية مو ارتلاا در ات الحرارع)(Olgyay,1962
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ال ك البياني للمناخ الحياتي:
يسما ايضا مقياس اولجياي ،اذ تو د مجموعة را ق ومعايير لقياس الراحة المناخية لالنسلا  ،الا افضللرا
واوسللعرا انت للارا هللو المقيللاس الللاي صللممه المرنللدس فيكتللور اولجيللاي سللنة 1962وهللي صللالحة لك ل المنللا ق
الحارع افة اانت أو ر بة ،وفي األماان التي تعلو أاثر من ( 300متر) فوق س م البحر ،ومو مالبلس تعلادل
(  1اغم ) مو القيا بأعمال عادية وتمث المن قة المرشرع في ال ك ردم ( )1من قة الراحة ،عندما يكلو الرلوا
سللاان وال يكللو هنللاك أي فقللدا و ااتسللا للحللرارع وهللاا بداللللة در للة حللرارع الثرمللومتر الجللاف و الر وبللة
النسبية ،و هي "تقو بلين (  ) 26.6º - 21.1و الر وبلة النسلبية (  .) % 65 - 30و يمكلن أ تمتلد ملن ( - 18
 )% 77و تعتبللر النسللبة األخيللرع مقبولللة و لكنرللا ملضلللة ،ويالحللا أ ا ل (  ) 14خللي عللرض تللرةر فللي من قللة
الراحة بانخلاض أو ارتلاا در ة مئوية واحلدع و تلردي التغيلرات الجويلة عللا ملدار السلنة و ملدى تلأدلم اإلنسلا
علا الجو إلا تغير ليف في حلدود من قلة الراحلة فرلي فلي ال لتا ملثال تصلبم عنلد در لة الحلرارع بلين (20.3
و22.4د ر ة مئوية) مو نلس سرعة الروا و يرتلو الحد األعلا لمن قة الراحة بازدياد سرعة الروا ويق معدل
هاا االرتلاا مو زيادع الحلرارع و الر وبلة النسلبية ،املا يلردي و لود إشلعاعات شمسلية إللا خللض الحلد األدنلا
لمن قة الراحة ذلك في حالة و ود النق ة أسل من قة الراحة األصلية .وهناك بعض الحاالت التي يلسرها ال لك
البياني للمناخ الحياتي مثال:
إذا اانت المن قة حارع افة فإ زيادع امية الر وبة للروا تردي إلا خلض در ة الحرارع حيث تستخد
امية من الحرارع في تبخير الر وبة المضافة ،حيث توطم الخ و أعلا ال ك اميات البخار الم لو للحلاظ
علا حالة الراحة.
في ال ك ردم ( )1اع يت من قة الراحة المناخية الرما Aوهاا يعني ا اإلنسا سي عر بالراحة وال يحتاج إللا
أي تدخ ميكانيكي او تقني سوى التظلي  ،وتم اسقا سرعة الروا ( السلرعة المقاسلة اةلا) عللا شلك منحنيلات
تتاايد في القيمة ووتتوازى مو خي الحد االعلا لمن قة الراحلة (المن قلة  ، )Bوا تلأةير حرالة الرلوا االيجابيلة
تتودف بعد در ة º 33تقريبا ،وعندما تكو الر وبة النسبية ااثر من  %60سوف ترتلو الا ع التحرك الرلوا ي،
في هلاه المن قلة بدايلة ال لعور بلالحرارع العاليلة وهنلا نحتلاج إللا تحلرك هلوا ي بسلرعة تكلو بلين  3.5-0.5اةلا
واالك نحتاج إلا التظلي التلا  ،وعنلدما تكلو الر وبلة النسلبية دليللة ،سليكو تلأةير التحلرك الرلوا ي ادل فاعليلة
(المن قة  ) Cوفي هاه المن قة يلض اعتملاد مبلدأ التبريلد بواسل ة التبخيلر ،ا مت لبلات التبخلر وحلدود تأةيرهلا
مرشلرع عللا شلك ردلم ( )1فلي منحنيللات مق علة تحلدد اميللة الملا الم للو بللالمليغرا لكل ( 435غلرا هللوا
اف) لكي نست يو ا نخلض در ات الحرارع إلا حدود من قة الراحة ،ودد تضاف الر وبة إلا الجو باسلتخدا
الماروعات او المس حات الما ية ،ونحتاج في هاه المن قة ايضا إلا حماية ااملة من االشعة ال مسية فضال عن
و ود تحرك هوا ي ب ي السرعة .ا المنحنا االعلا المستمر يعني الحد االعلا للظلروف المناخيلة التلي يمكلن
فيرللا القيللا بأعمللال متوسل ة التعللض ،امللا المنحنللا االعلللا غيللر متصل المق للو فرللو يمثل الحللاالت المناخيللة غيللر
المحتملة والتي تردي إلا االصابة بلاالمراض اضلربة الحلرارع أو طلربة ال لمس والمن قلة بلين المنحنيلين تمثل
الحلاالت المناخيللة الصللعبة للدا ( المن قلة  ) Eوفللي هللاه المن قللة يكللو ال لعور باالختنللاق وعللد تحمل در للات
الحرارع العالية ،وهاا يعني ا ميو الظروف ال بيعية غير مرهلة للوصول إلا حدود الراحلة مملا يت للض االملر
اسللتخدا ال را للق الميكانيكيللة والتقنيللة للوصللول إلللا حللدود الراحللة الم لوبللة  ،امللا الخللي االسللل المق للو لمن قللة
الراحة ( خي الظ ) وهو يلص بلين احتملالين ،فكل ملا يقلو فلوق هلاا الخلي بازديلاد در لات الحلرارع يحتلاج إللا
تظليل تللا  ،وا ل مللايقو تحللت هللاا الخللي أي بتقلي ل در للات الحللرارع يحتللاج إلللا و للود االشللعاا ال مسللي لتقلي ل
ال للعور بللالبرد (المن قللة  ) Dوللظللروف الخار يللة رسللمت منحنيللات متوازيللة تحللدد اميللة الحللرارع الالزمللة عللن
ريق االشعاا بالكيلو سعرهاساعة العادع ال عور بالراحة المحسوبة عللا اسلاس  12.6ايللو سلعره لكل منحنلا
وهي توازي انخلاض في در ة الحرارع بمقدار  ، º 2.1اما المن قلة التلي تقلو تحلت در لة (  )º 8فرلي تحتلاج
إلا تدخ ميكانيكي او تقني للتدفئة لرفو در لة الحلرارع إللا در لة الراحلة المناخيلة .ا ملن اهلم اسلتخدامات هلاا
ال ل ك هللو الوصللول إلللا مت لبللات الراحللة المناخيللة للمن قللة المللراد دراسللترا ،ومللن خللالل هللاه المت لبللات يمكللن
الخروج بنتا ج تساعد المخ ين والمصممين علا وطو التصاميم المال مة ل بيعة مناخ المن قة من خالل زيلادع

)Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ

او تقليص أي عنصر مناخي غير مرغو فيه من خالل التصميم ،وعلا اساس ذلك تم استخدا هاا ال ك لتحديد
مت لبات الراحة المناخية في مدينة ال امية.

شك ردم ()1
ال ك البياني للمناخ الحياتي

المصدر :من عم الباحثا اعتمادا علا
Olgyay,V.,Design with Clmate,Princeton University,Nw Jersey,1962.p89

ال ك البياني للمناخ الحياتي لمدينة ال امية:
ا مدينة ال امية تقو علا دا رع عرض 31.25ºشماال أي بلرق  9دوا ر عرض تقريبا ،وبنا علا ذلك فقد رفلو
الخي االعلا لمن قة الراحة بمقدار 0.7ºأي إلا حد  ، 28.8ºال هاا ال ك البياني صمم علا المن قة المعتدلة
للواليات المتحدع االمريكية ( حوالي دا رع علرض  40ºشلماال) ولت بيلق هلاا ال لك عللا منلا ق اخلرى خلارج
دا رع العرض  40ºشماال ،يجض ا تجري عليه عملية تحوير بسي ة وهي رفلو الخلي االعللا لمن قلة الراحلة فلي
الصيف بمعدل  0.4ºلكل خمسلة دوا لر علرض للمنلا ق الوادعلة دو دا لرع العلرض 40ºباتجلاه خلي االسلتوا
علا شر ا ال يايد الخي االعلا لمن قة الراحة في الصيف عن . 29.5º
ومن خلالل النقلا االحداةيلة لكل شلرر تلم تقلويم اسلتمرارية الحاللة المناخيلة فلي مدينلة ال لامية  ،واعتملادا عللا
ال ك ( )1وال ك ( )2تم اعداد مت لبلات الراحلة المناخيلة لمدينلة ال لامية ليسلاعد المخ لين والمصلممين عللا
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الوصول إلا حلدود الراحلة الم لوبلة باالعتملاد عللا ال را لق ال بيعيلة عنلد تخ ليي المنلا ق العمرانيلة وتصلميم
الوحدات البنا ية المختللة في مدينة ال امية.

شك ردم ()2
الحالة المناخية ل رور السنة في مدينة ال امية

المصللدر  :مللن عم ل الباحثللا اعتمللادا علللا وزارع النق ل والمواصللالت  ،االنللوا الجويللة العراديللة ،بيانللات غيللر
من ورع .2017،

مت لبات الراحة المناخية في مدينة ال امية:
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من خالل المع يات التي سبق ذارها في سياق البحث ،يمكن تحديد تلاصي الدلي المناخي لتحقيق الراحة
المناخية في مدينة ال امية والاي يمث مايمكن اطافته من مت لبات لغرض تحسين ال عور بالراحة في المدينة
واما يأتي :
 -1في شرر اانو الثاني
أ -الحا ة إلا اشعاا شمسي ب ك مباشر و منت ر من  58-12ايلو سعرهاساعة خالل النرار.
 الحا ة إلا تدخ ميكانيكي او تقني للتدفئة بما يعادل  73-60ايلو سعرها ساعة خالل ساعات اللي االولاوإلا مايعادل ااثر من  73ايلو سعرهاساعة خالل ساعات اللي المتأخرع
 -2في شرر شبا
أ -الحا ة إلا اشعاا شمسي ب ك مباشر ومنت ر من  57-11ايلو سعرهاساعة خالل النرار.
 الحا ة إلا تدخ ميكانيكي او تقني للتدفئة بما يعادل  72-59ايلو سعرها ساعة خالل ساعات اللي . -3في شرر اذار
أ -الحا ة إلا اشعاا شمسي ب ك مباشر ومنت ر من  35-11ايلو سعرهاساعة خالل النرار .
 الحا ة إلا تدخ ميكانيكي او تقني للتدفئة بما يعادل 48-11ايلو سعرها ساعة خالل ساعات اللي . -4في شرر نيسا
أ -الحا ة إلا التظلي خالل ساعات الظريرع من النرار مو تحرك هوا ي خالل معظم ساعات النرار يتراوح بين
 2.3 – 0.7اةا.
 -5في شرر مايس
أ -الحا ة إلا التظلي التا خالل ساعات النرار
– الحا ة إلا التحرك الروا ي خالل ساعات النرار تكو سرعته بين  3.8 -0.3اةا.
ر  -الحا ة إلا تر يض الروا بما يساوي  3.8-0.8ملغم ما لك  453غم هوا

اف خالل ساعات النرار.

 -6في شرر حايرا
أ -الحا ة إلا التظلي التا خالل ميو ساعات النرار.
– الحا ة إلا تحرك هوا ي خالل ساعات النرار والساعات االولا من اللي تكو سرعته بين  4.0 -3.0اةا.
ر  -الحا ة إلا تر يض بمايعادل  4.8 -0.3ملغم ما لك  453غم هوا .
 -7في شرر تموز
أ -الحا ة إلا التظلي التا خالل ميو ساعات النرار.
– الحا ة إلا تحرك هوا ي خالل النرار والساعات االولا من اللي تكو سرعته بين  3.8 -0.1اةا.
ر  -الحا ة إلا التر يض الروا ي بما يساوي  4.8 -0.1ملغم ما لك  453غم هوا .
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 -8في شرر ا
أ -الحا ة إلا التظلي التا خالل ميو ساعات النرار.
 الحا ة إلا التحرك الروا ي خالل ساعات النرار والساعات االولا من اللي تكو سرعته بين 3.4 -0.3اةا.
ر -الحا ة إلا تر يض الروا بما يساوي  4.7 -0.1ملغم ما لك  453غم هوا .
 -9في شرر ايلول
أ -الحا ة إلا تظلي تا خالل اغلض ساعات النرار.
– الحا ة إلا تحرك هوا ي خالل النرار تكو سرعته بين  3.5 -0.1اةا.
ر -الحا ة إلا تر يض هوا ي بما يساوي  3.8 -0.1ملغم ما لك  453غم هوا

اف خالل ساعات النرار.

 -10في شرر ت رين االول
أ -الحا ة إلا التظلي خالل ساعات النرار.
 الحا ة إلا تحرك هوا ي خالل النرار تكو سرعته بين  3.4 -0.2اةا.ر -الحا ة إلا تر يض بما يساوي  1.6 -0.2ملغم ما لك  453غم هوا

اف خالل معظم ساعات النرار.

 -11في شرر ت رين الثاني
أ -الحا ة إلا اشعاا شمسي مباشر خالل الساعات االولا واالخيرع من النرار من  40-14ايلو سعره اساعة.
 الحا ة إلا تدخ ميكانيكي او تقني للتدفئة خالل ساعات اللي بما يساوي  63-14ايلو سعرهاساعة. -12في شرر اانو االول
أ -الحا ة إلا اشعاا شمسي مباشر خالل ساعات النرار من  78 -42ايلو سعرهاساعة.
 الحا ة إلا تدخ ميكانيكي او تقني للتدفئة خالل اللي بما يساوي ااثر من 75ايلو سعرهاساعةالخاتمة والتوصيات:
ختامللا يمكللن القللول –وفقللا لمقيللاس اولجيللاي -ا مدينللة ال للامية بحا للة الللا تللدخ ميكللانيكي وتقنللي للحلللاظ علللا
معدالت الراحة المناخية يلة شرور السنة باختالف اميلة ونوعيلة هلاا التلدخ  ،واللاي تلم توطليحه تلصليال فلي
متن البحث.
وبنا ا عللا ملا تقلد فلا هلاا البحلث يوصلي باعتملاد الدراسلات المناخيلة الت بيقيلة فلي التخ ليي والتصلميم للملد
العرادية ومنرا الدراسة الحالية الخاصة بمدينة ال امية لتحقيق الراحة المناخية للسكا وتقلي الردر في ال ادلة ملن
دب االفراد والمرسسات ,والقضا علا النقص الحاص في تاويد ال ادة للملد ملن خلالل تلوفير البلدا المال ملة
وفقا لما تحدده الدراسات المناخية.
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