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الكلمات اإلافحاحية :

الضعاؾت و٣ٞا إلااقغ ؾىجغ وجم طل ٪مً زال ٫الاٖخماص ٖلى ؤحؼاء مً مضة ػمىُت بحن ٖام  1950بلى ٖام 2020
ملحُت عنض البهغة وجم ج٣ؿُم هظه اإلاضة بلى صوعاث مىازُت نٛغي وألعع٘ صوعاث يي :الضوعة اإلاىازُت ألاولى
 1960-1950والضوعة اإلاىازُت الشاهُت  1980-1970والضوعة اإلاىازُت الشالشت  ، 2000-1990والضوعة اإلاىازُت
الغابٗت  ، 2020-2010و٢ض وحضث الضعاؾت بن ْغو ٝالغاخت اإلاىازُت جخجه بلى ٖضم الغاخت وؤن بٌٗ ألاقهغ
التي ٧اهذ مغٍدت اججهذ الى ٖضم الغاخت في الضوعاث اإلاىازُت الالخ٣ت وهظا هاجج بٟٗل الخٛحراث اإلاىازُت .

الخٛحر اإلاىاخي ،عاخت الاوؿان،
ماقغ ؾىجغ ،مدآٞت البهغة.

©جميع الحلوق محفوظة لذى جامعة اإلاثنى 2022

اإلالذم ـ ـة:
خُٓذ صعاؾاث الخٛحر اإلاىاخي بإهمُت ٦بحرة مىظ ؾبُٗيُاث

مً حٛحراث في البِئت التي وِٗل ٞيها طلً ، ٪خإزغ مىار مىُ٣ت

ال٣غن الٗكغًٍ  ،بط حاءث هظه الضعاؾاث في م٣ضمت اهخماماث

الضعاؾت بهظه الخٛحراث اإلاىازُت ٦باقي مىاَ ٤الٗالم ٓٞ ،اهغة

ألامم اإلاخدضة ألهمُتها في هىاحي الحُاة الاحخماُٖت والا٢خهاصًت

الاخخباؽ الحغاعي وْىاهغ ٦شحرة جاصي بلى خضور حٛحراث

والؿُاؾُت والبُئُت وؤنبدذ اخض مداوع الؿُاؾت الضولُت

مىازُت ٖلى ب٣إ الٗالمٞ ،الجٟا ٝواعجٟإ صعحاث الحغاعة و٢لت

الغاهىت العجباَها اإلاباقغ بمكاعَ٘ الخىمُت وإهخاج الُا٢ت

الدؿا ، ِ٢ما هى بال هدُجت لهظه الخٛحراث  ،لهظا ٞان حٛحر مىار

والٛظاء .لظا ٌٗض اإلاىار مً ؤهم مىاعص البِئت الُبُُٗت  ،بال بن

الٗغا ١في الؿىىاث اإلاايُت والحالُت ٖما ٧ان ٖلُت في الٗ٣ىص

هظا اإلاىعص الُبُعي ٢ض زً٘ زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة مً ال٣غن

وال٣غون اإلاايُت ٧ ،ان له ألازغ الىاضح ٖلى ؤلاوؿان وحىاهب

الٗكغًٍ لجملت مً الخٛحراث ألامغ الظي ؤزاع اهخمام الٗلماء

خُاجه وزانت ٖلى عاخخه اإلاىازُت والىٟؿُت.

للُ٣ام بالضعاؾاث وألابدار مً ؤحل الخىنل بلى مؿبباتها،

مشكلة البحث :

ٓٞاهغة الاخخباؽ الحغاعي والخٛحراث اإلاخىٗ٢ت هدُجت لظل٪

هل ؤزغث اججاهاث الخٛحراث اإلاىازُت في ْغو ٝالغاخت
ً
اإلاىازُت في مىُ٣ت الضعاؾت و٣ٞا إلااقغ ؾىجغ؟

ًم ً٨اٖخباعها مً ؤ٦ثر مك٨الث الٗهغ ؤهمُت إلاا ًترجب ٖليها
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فزضية البحث :

سماهيا جدضصث اإلاضة الؼمىُت للبدث مً ٖام  1950بلى ٖام

الججاهاث الخٛحراث اإلاىازُت جإزحراث ؾلبُت ٖلى مىار مىُ٣ت
ً
الضعاؾت وهظا بضوعه ازغ ؾلبا في عاخت ؤلاوؿان .

2020م.
دزيطة ()1

هذف البحث :

ً
الخٗغٖ ٝلى اججاهاث الخٛحر اإلاىاخي في مدآٞت البهغة ًٞال

ًٖ مٗغٞت ؤزغ هظا الخٛحر في عاخت ؤلاوؿان في مىُ٣ت الضعاؾت
و٣ٞا إلااقغ ؾىجغ  ،مما ٌُٗي للمسُُحن والباخشحن في
ّ
اإلاؿخ٣بل جهىعا ًٖ واْ ٘٢غو ٝالغاخت اإلاىازُت للمدآٞت.
مىهجية البحث
جم اٖخماص ؤحؼاء مً مضة ػمىُت بحن ٖام  1950بلى ٖام 2020
ملحُت عنض البهغة وجم ج٣ؿُم هظه اإلاضة بلى صوعاث مىازُت
نٛغي وألعع٘ صوعاث يي :الضوعة اإلاىازُت ألاولى  1960-1950و
الضوعة اإلاىازُت الشاهُت  1980-1970والضوعة اإلاىازُت الشالشت
 ، 2000-1990والضوعة اإلاىازُت الغابٗت  ، 2020-2010بن
الٛغى الغئِـ مً ؤخضار ٞانل ػمني بحن الضوعاث اإلاىازُت هى
الخسلو مً جإزحر الخظبظب في الٗىانغ اإلاضعوؾت ويي خالت
مخالػمت للٗىانغ اإلاىازُت في اإلاىازاث الجاٞت وقبه الجاٞت والتي
ً
ً ٘٣يمنها مىار مضًىت البهغة.وجًمىذ الضوعاث اؾخسغاحا

اإلاطذر  :الهيئة العامة للمساحة  ،دزيطة العزاق الادارية  ،بغذاد ،
.2003

دزيطة ()2

إلاٗضالث الٗىانغ اإلاىازُت اإلاضعوؾت ملحُت عنض البهغة
اإلاؿخسضمت في مسُِ ؾىجغ مٗضالث صعحاث الحغاعة واإلاٗضالث
الكهغٍت للغَىبت اليؿبُت.
حذود البحث
َ
م٩اهُا جدخل مدآٞت البهغة الجؼء الجىىعي الكغقي مً
الٗغا ١وجُل ٖلى عاؽ الخلُج الٗغعي في حؼئها الجىىعي الكغقي
بط ج ٘٣بحن صائغحي ٖغى( ْ )31.2-29.5َ0قماال و٢ىس ي
ً
َى )ْ 48.30َ -46.4َ0(٫قغ٢ا (زغٍُت  )1جدضها مدآٞت مِؿان
مً الكما ٫ومً الجىىب ال٩ىٍذ والخلُج الٗغعي ومً الكغ١
اًغان ومً الٛغب مدآٞتي طي ٢اع واإلاشنى .وجبل ٜمؿاخت
املحآٞت (٦)19070م 2وحك٩ل وؿبت ( %)38،4مً مؿاخت

اإلاطذر :الهيئة العامة للمساحة ،دزيطة البطزة الادارية ،بغذاد ،

الٗغا ١البالٛت (٦ )435052م٦ .2ما ًدبحن مً الخغٍُت ( .)2أما

.2003
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-1مفهوم الحغيرات اإلاىادية وأسبابها
ٌٗمل الٛال ٝالجىي بك٩ل َبُعي ومخىاػن ل٩ي ًدخٟٔ
بالحغاعة ؤلالػمت التي جٟ٨ل ب٣اء الحُاة و٢ض اؾخمغ هظا الخىاػن

وجخابٗذ ٖليها الٗهىع الجلُضًت والٟتراث الضُٞئت  ،وان جل٪
الخٛحراث التي جدضر بك٩ل بُيء حضا ٢ض خضزذ ٖبر الاٝ
ومئاث الاال ٝمً الؿىحن (.)1

آال ٝالؿىحن ولىال هظه الحماًت التي ًىٞغها الٛال ٝالجىي

بضؤث ْاهغة الاخخباؽ الحغاعٍت بٗض الشىعة الهىاُٖت في ؤوعبا

اله٣غيذ ؤلاخُاء.
ً ً
ل٣ض قهض مىار ألاعى زلال ٦بحرا مىظ ال٣غن الٗكغًٍ واؾخمغ

وٍيبغي ان همحز مىظ البضاًت بحن اعجٟإ مخىؾِ صعحت الحغاعة
لؿىت واخضة ؤو لبًٗت ؾىىاث ٢لُلت  ،وبحن الؼٍاصة اإلاُغصة

للى٢ذ الحايغ هدُجت اعجٟإ جغ٦حز ٚاػاث الاخخباؽ الحغاعي

لضعحت الحغاعة زالٞ ٫ترة َىٍلت مً الؼمً اطا ان الحالت ألاولى

الظي ا٦ضجه اإلااجمغاث اإلاىازُت الٗاإلاُت وؤ٦ضث صوع الضو٫

ْاهغة ما٢خت جمشل ج٣لبا لضعحت الحغاعة )  )FLUCTUATIONويي

الهىاُٖت في طل.٪

مً الخهائو الُبُُٗت للٛال ٝالجىي  ،بِىما جمشل الحالت

اإلاىار ٖباعة ًٖ مىٓىمت وؤي زلل في ؤخض ٖىانغها ًازغ في
الٗىانغ الازغي وهى مجمىٕ الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن ٖىانغه

الشاهُت اججاها مؿخمغا للخٛحر ) ) TRENDهاججت ًٖ جلىر
الاوؿان للٛال ٝالجىي (.)2

ٗٞىض خضور زلل ؤو حٛحر في ٖىهغ ؤو ا٦ثر ًاصي طل ٪الى

بن مٟهىم الخٛحر اإلاىاخي وبدؿب اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة

ايُغاب الىٓام .وػٍاصة ٖضص الؿ٩ان وما ًغا٣ٞه مً يٖ ِٛلى

ؤلاَاعٍت بكإن حٛحر اإلاىار ( )FCCCفي اإلااصة ألاولى منها هى الخٛحر

اإلاىاعص الُبُُٗت مشل اإلاٗاصن واإلاىاعص الٗامت و الٛظاء والابيُت ٢ض

في اإلاىار الظي ٌٗؼي بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة بلى اليكاٍ

ؤزغ طل ٪في ٖال٢ت ؤلاوؿان بالبِئت ،وؤن اؾخسغاج الى٢ىص

البكغي الظي ٌٛحر مً ج٩ىًٍ الٛال ٝالجىي للٗالم والظي ً٩ىن
ً
بياٞت بلى الخ٣لباث اإلاىازُت الُبُُٗت اإلاالخٓت زالٞ ٫ترة ػمىُت

والُائغاث ،ومدُاث بهخاج الُا٢ت واإلاهاو٘ ؤزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى

ممازلت (. )3

الاخٟىعي وما عا٣ٞه مً جُىع ج٨ىىلىجي واهخاج الؿُاعاث
البِئت.

ومً هظا الخٗغٍ ٠لخٛحر اإلاىار ًدبحن ؤن الاجٟاُ٢ت ؤلاَاعٍت جمحز

ٖىض ؾُىٕ الكمـ ٞةجها جغؾل َا٢ت ٦هغومٛىاَِؿُت

بحن حٛحر اإلاىار الظي ٌٗؼي بلى ألاوكُت البكغٍت التي حٛحر مً

حؿخ٣بلها ألاعى ل ً٨ؾُذ ألاعى الضافيء ٌُٗض اقٗإ الُا٢ت

ج٩ىًٍ الٛال ٝالٛاػي وبحن الخ٣لباث اإلاىازُت التي حٗؼي بلى

هدى الًٟاءٖ ،لى ق٩ل مىحاث خغاعٍت َىٍلت اإلاىحت وزاللها

ؤؾباب َبُُٗت(.)4

ج٣ىم ٚاػاث الضُٞئت بامخهام واخخجاػ حؼء مً مىحاث

ًدضر الخٛحر اإلاىاخي(ٖ )Climate changeىضما ًخٛحر اإلاٗض٫

الحغاعة ؤزىاء اعجضاصها الى الًٟاء وؤهم هظه الٛاػاث (ٚاػ زىائي

الٗام  ،وجهبذ ُ٢م الٗىانغ اإلاىازُت جخظبظب خى ٫مٗض ٫حضًض

ؤو٦ؿُض ال٩اعبىن ،وبساع اإلااء ،وٚاػ اإلاُشان واو٦ؿُض الىُتروػ،

ًسخل ًٖ ٠اإلاٗض ٫الؿاب .٤ؤط ًيكإ هظا الخٛحر ًٖ ٖملُاث

اإلاىاص ال٩لىعٍت ،الٟلىعٍت ال٨غبىهُت ،وألاوػون والٛاػاث الازغي)،
ً
ٞخاصي صوعا ًٟى ١وؿبتها بط ؤجها جدخجؼ اإلاىحاث الحغاعٍت التي

َبُُٗت صازل الٛال ٝالجىي (البرا٦حن) ؤو جإزحراث
زاعحُت(ؤلاقٗإ الكمس ي)  ،و٦ظل ًٖ ٪حٛحراث ؾببها اليكاٍ

جد ٟٔاؾخمغاع الحُاة ٖلى ٧ى٦ب ألاعى ،وػٍاصتها جاصي الى

البكغي والتي جغجبِ بخٛحر وؿب م٩ىهاث الٛال ٝالجىي(،)5

الاخخباؽ الحغاعي.

ًيخج حٛحر اإلاىار ًٖ ٖملُاث صازلُت َبُُٗت ،ؤو جإزحراث زاعحُت

ؤزبدذ الضعاؾاث الٗلمُت ان اإلاىار ًخٛحر (،)climate change

ؤو ًٖ حٛحراث بكغٍت اإلايكإ وجغجبِ بخُٛحر وؿب م٩ىهاث الٛالٝ

وقهضث الاعى ٖبر جاعٍسها الُىٍل حٛحراث مىازُت ٦بحرة ،
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الجىي ؤو اؾخسضام ألاعاض ي ،هدُجت الخٛحراث اإلاىازُت الٗاإلاُت

الىْائ ٠الٟؿُىلىحُت للجؿم البكغي حؿخجُب للخٛحراث

بةججاهحن:

الجىٍت(.)8

الاثجاه ألاول :هى بججاه الاختراع الٗالمي ؤي ؤن خغاعة ألاعى

يمكً جعزيف الزاحة أنها خالت الظهً التي ٌٗبر ٖنها بالغيا

جخجه هدى الاعجٟإ وٍهاخبها حٛحراث مىازُت وهُضعولىحُت
ً
مغجبُت بها وهى ما جمغ به ال٨غة ألاعيُت خالُا.

للٓغو ٝاملحُُت  ،ؤو ؤجها خالت ٞؿُىلىحُت ٖىضما ًخٗغى
الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي أل٢ل ٦مُت مً اإلاازغاث الخاعحُت خى٫

الاثجاه الثاوي :هى بججاه الٗخمت اإلاىازُت وهظا ؤلاججاه ٌٗني

بُان الخٛحراث البُئُت املحُُت به  ،وبهظا جغ ٘ٞالٗبئ ًٖ حهاػ

اهسٟاى ٦مُت ؤلاقٗإ الكمس ي الىانل بلى ؾُذ ألاعى

ؤ٦بر مً الشىائي ولىال وحىص اهسٟاى في ٦مُت ؤلاقٗإ الكمس ي
ً
العجٟٗذ صعحت خغاعة ألاعى بُ٣م ٖالُت حضا ،وهظا ما ؤزبخه

الخىُٓم الحغاعي في ٖملُت الحهىٖ ٫لى الخىاػن الحغاعي
ً
اإلاُلىب( .)9وٖغٞذ ؤًًا بإجها الحالت التي جدهل م٘ ؤلاب٣اء ٖلى
صعحت خغاعة الجؿم بدضوص (ْ 37م) صون خضور اي حهض ؾىاء
ً
ً
ً
ً
٧ان هظا الجهض حٗغ٢ا ؤم اعججاٞا ًٖلُا مًُغبا (.)10
٦ما ّ
ٖغٞذ بإجها :الٓغو ٝالتي ج٩ىن ٞيها ألاحهؼة اإلاؿاولت ًٖ

ماجمغ باعَـ للخٛحر اإلاىاخي ٖام .)6( 2007

جىُٓم خغاعة الجؿم ٖىض ؤصوى مؿخىي مً الٟٗالُت وجدهل

ًهاخبه اهسٟاى في صعحاث الحغاعة ،وَٗمل الاججاهان في
الى٢ذ هٟؿه و٦الهما ٖ٨ـ آلازغ ،بال ؤن حٛلب الاججاه ألاو٫

ؤؾباب خهىلهما ً ،مشل الاججاه ألاو ٫في الخٛحراث اإلاىازُت

هظه الحالت ٖىضما ًخم ً٨الجؿم مً الٟٗالُاث مً ٣ٞضان
ً
٦مُت مً الحغاعة بلى املحُِ الخاعجي مؿاوٍا لخل ٪ال٨مُت

ؤما ؾبب خضوثها ٞهي جتر٦ؼ في ؤججاهحن عئِؿحن بدؿب
الىاججت ًٖ ما ًدهل مً حٛحر في الىٓام الكمس ي ومً زم

اإلاخىلضة الحُىٍت بدُث جداٖ ٔٞلى الضعحت زابخت(.)11

جإزحرها في صعحت خغاعة ألاعى  ،والاججاه الشاوي بؿبب ْاهغة

ول ً٨مً الهٗب جدضًض صعحت الغاخت ٖىض ؤلاوؿان  ،وطل٪
الزخال ٝالبِئاث اإلاىازُت  ،وجٟاوث ّ
الخدمل مً بِئت بلى ؤزغي

الاخخباؽ الحغاعي جغج ٟ٘صعحت خغاعة ألاعى الىاجج ًٖ الخلىر
ً
البُئي ؤق٩اله املخخلٟت ًٞال ًٖ مجمىٖت مً ألاؾباب التي

و٦ظل ٪هدُجت الازخالٞاث الصخهُت بحن الىاؽ مً خُث

حٗمل بك٩ل ؤو بأزغ في طل ٪الخٛحر .

الجيـ والٗمغ والحالت الصحُت لألٞغاص.

ً
ؤط ٢ضم الٗلماء والباخشىن ٖضصا مً الٟغيُاث والىٓغٍاث

العوامل اإلاؤثزة في الزاحة اإلاىادية :

التي جٟؿغ بك٩ل ؤو بأزغ حٛحر مىار الاعى في ألاػمىت اإلاايُت
ً
والحايغة  ،و٢ض القى بًٗها ٢بىال في خحن ع ٌٞالٗضًض منها ومً

(مىازُت) وؤزغي بكغٍت (زانت باإلوؿان) .

هظه الٟغيُاث والىٓغٍاث ٞغيُاث الخٛحر في وكاٍ الاقٗإ

 .1العوام ــل الطبيعية (اإلاىادية) :

وجإزحراث الٛاػاث الضُٞئت وجإزحراث الاهٟجاعاث البر٧اهُت اإلاىازُت
ً
ًٞال ًٖ جإزحراث الخٛحر في الخُاعاث الىٟازت والامىاج الٗلُا

ً٩ىن جإزحر هظه الٗىامل ٖلى الغاخت اإلاىازُت بك٩ل مباقغ
ؤ -درجة حزارة الهواء:

(عوؾبي) (.)7
ً
ثاهيا -مفهوم الزاح ــة:

جض ٘ٞؤلاوؿان بهىعة ٚحر بعاصًت بلى مداولت الخىاػن الحغاعي

ًخإزغ ؤلاوؿان بالخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الٓغو ٝاإلاىازُت ٦ما
ً ً
جغجبِ َا٢ت ؤلاوؿان وصحخه اعجباَا ٢ىٍا بٗىانغ اإلاىار ا٦بر

جى٣ؿم الٗىامل اإلاازغة في الغاخت اإلاىازُت بلى ٖىامل َبُُٗت

ٌٗض الخُغ ٝفي صعحاث الحغاعة في َخ ًّضًه ألاصوى وألاٖلى ٖىامل

للجؿم الظي ٌٗخمض مباقغة ٖلى م٣ضاع ما ًمخهه ؤو ً٣ٟضه في
الٗال٢ت م٘ صعحت خغاعة الهىاء لظلٞ ٪الضعحت الحغاعٍت اإلاشالُت

مً ؤي ٖىهغ آزغ مً ٖىانغ البِئت الُبُٗت٣ٞ ،ض زبذ ؤن
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ً
للهىاء يي جل ٪الضعحت التي ج٣ترب ٦شحرا مً خغاعة ؤلاوؿان

الجىٍت ( )%80مؼعجت في اإلاىُ٣ت الاؾخىائُت ٞإجها حٗض مغٍدت

الضازلُت(.)12

باليؿبت لؿ٩ان الٗغوى اإلاٗخضلت الباعصة(.)15

ً
ٚالبا بخإزحر الٗىانغ اإلاُ َّ
ىازُت ألازغي
وان جإزحر الحغاعة ًغجبِ
٧الغَىبت والغٍاحٞ ،ةطا اعجٟٗذ صعحت الحغاعة وناخبها اعجٟإ في

ب -ؤلاشعاع الشمس ي :

ؤلاقٗإ الكمس ي ؤهم الٗىانغ اإلاُ َّ
ىازُت التي لها َٖال٢ت مباقغة

الغَىبت ٞان طل٣ً ٪ىص بلى اهسٟاى ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى الٗمل

وازغ ٦بحر ٖلى عاخت ؤلاوؿان وجا٦ض الضعاؾاث ؤن جإزحر ؤلاقٗإ

و٢ض ًهاب بًغبت الحغاعة ( )heat strokeبؿبب جىٖ ٠٢ملُت
َ
جبسغ ال َٗغ ١مً ؾُذ الجلض ويي ٖملُت يغوعٍت لح ٟٔالخىاػن
ً
الحغاعي في الجؿم وًٞال ًٖ يغبت الكمـ ويغبت الحغاعة

الكمس ي ٖلى عاخت ؤلاوؿان ًٟى ١صعحاث الحغاعة بم٣ضاع
ً
َّ
الً ْٗ ٠ج٣غٍبا ٖلى ؤلاخؿاؽ الحغاعي لإلوؿان وؤن حٛحر صعحت
خغاعة الهىاء بم٣ضاع صعحت مئىٍت واخضة ٌٗاص0،8 -0،5(٫م )في

ًاصي الاعجٟإ الكضًض في صعحاث الحغاعة بلى خهى ٫حٛحراث في

صعحت ؤلاقٗإ(. )16وٍازغ ؤلاقٗإ في ؤلاوؿان مً هاخُخحن ؤولهما

الضوعة الضمىٍت وهبىٍ الً ِٛوجمؼ ١الجلض وحك ٤٣الكٟاه

هىُٖت ألاقٗت وزاهُتهما جغ٦حزها .

(.)13

٦ظل ٪حؿهم هظه ألاقٗت في بىاء الٗٓام و٢ىتها  ،ؤما ٞغٍ

وٍاصي اعجٟإ صعحاث الحغاعة هدُجت ٖضم اؾخُاٖت الجؿم

الخٗغى لهظه ألاقٗت ٞلها آزاع ؾلبُت في مجا ٫الصحت الٗامت

جبضًض الٟائٌ مً الحغاعة بلى ؤلانابت بالدكىجاث الحغاعٍت

٦دضور ج٣غح الجلض وإنابخه بالؿغَان وخضور الُٟغاث

الىاججت ًٖ ه٣و ٦مُت ٧لىعٍضاث الهىصًىم في الضم ؤط ٌكٗغ

الىعازُت هدُجت جإزحرها في الجُىاث الحاملت للهٟاث الىعازُت(.)17
ً
٦ظلٌٗ ٪ض ؤلاقٗإ الكمس ي ٖىهغا هاما وؤؾاؾُا في اإلاىاػهت

ؤلاَغا ٝالؿٟلى والٗلُا و٦ظل ٪في البًُ٦ ،ما ًخٗغى ؤلاوؿان

الحغاعٍت للجؿم البكغي ٟٞ ،ي البِئاث الخاعحُت (زاعج اإلاجز)٫

لإلٚماء الحغاعي الىاجج ًٖ جمضص ألاوُٖت الضمىٍت الجلضًت

ٞان مىاػهت الجؿم الحغاعٍت جخإزغ بك٩ل ملحىّ بامخهام

واهسٟاى الً ِٛم٘ ٢لت ونى ٫ألاو٦سجحن بلى الضما ٙؤط

ألاقٗت الكمؿُت  ،وإن ألاقٗت التي ًخل٣اها الجؿم البكغي

ٌكٗغ ؤلاوؿان بةعها ١قضًض وحكىه الغئٍا وشحىب الىحه

وحؿهم في مىده الجؼء اإلاهم مً خغاعجه يي ألاقٗت اإلاباقغة

والجؿم واعجٟإ خغاعة الجؿم وعٗضها ًدضر ؤلاٚماء ٦ ،ظل٪

وألاقٗت ٚحر اإلاباقغة ؤي ألاقٗت اإلاىبٗشت مً ؾُذ ألاعى ؤو ؤي

ًدهل لإلوؿان اؾدىٟاط اإلااء وألامالح بؿبب الخٗغ ١الكضًض م٘

ش ي آزغ وجازغ ٖلى هظه ألاقٗت الىانلت بلى الجؿم البكغي

ٖضم الخٗىٌٍ لهظا الى٣و ِٞكٗغ ؤلاوؿان بهضإ قضًض م٘

صعحت نٟاء الجى ًٞال ًٖ ٖىامل ؤزغي مخمشلت في مشالُت

بعهاًٖ ١لي وٚشُان(.)14
ً
وٖمىما ٞان جإزحر صعحت الحغاعة ٖلى صحت ؤلاوؿان وعاخخه ال
ً
ًٓهغ مىٟغصا وإهما ً٣ترن بدالت الجى الغَىبُت ومضي اؾخ٣غاع

الجلض واللباؽ وويُٗت ؤلاوؿان(وا ،٠٢مؿخل ،٤حالـ)( .)18ؤما

ؤلاوؿان باعحٗاف في الًٗلت م٘ ج٣لو وحكىج وزانت في

الجى وزلىه مً الحغ٧اث الهىائُت ألاُ٣ٞت والغؤؾُت ٞ ،ضعحت
خغاعة (ْ 26م) م٘ عَىبت بيؿبت ( )%85مؼعجت لإلوؿان وٚحر
صحُت ٖلى ٖ٨ـ صعحت الحغاعة هٟؿها م٘ عَىبت وؿبُت
مىسًٟت ( )%30وبِىما حٗض صعحت الحغاعة (ْ 16م) والغَىبت
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حٗض الغَىبت اليؿبُت طاث ؤهمُت ٦بحرة إلاا جلٗبه مً صوع ٗٞا ٫في
ًهٗب ٞهل ٖىهغي الحغاعة والغَىبت ًٖ بًٗهما في مجا٫

الهىاء املحُِ بجؿم ؤلاوؿان ؤ٦ثر مً خغاعة الجؿم والغَىبت
اليؿبُت مىسًٟت ًبضؤ ؤلاوؿان َّ
بالخ ُّ
ٗغ ١وؾغٖان ما جدبسغ هظه
ً
الُ٣غاث ل٩ىن الهىاء املحُِ حاٞا مما ًاصي بلى قٗىع ؤلاوؿان

جإزحرهما الحُىي ٖلى ؤلاوؿان و٧ىجها ؤًًا ٖىهغ اؾدكٟاء

بالبروصة .ؤما صوع الغَىبت الؿلبي ؤي ٖضم الغاخت ً٩ىن ٖىضما

مىاخي للٗضًض مً ألامغاى ٨ٞ ،شحرا ما ًىصح ألاَباء بٌٗ

ج٩ىن صعحت خغاعة الهىاء ؤ٦ثر مً صعحت خغاعة الجؿم م٘ عَىبت

اإلاغض ى بالظهاب بلى ؤما ً٦طاث هىاء ه٣ي وعَىبت حىٍت

وؿبُت ٖالُت ٖىضها جهبذ ٖملُت الخبسغ ٚحر مم٨ىت ٦ ،ظل٪

مىسًٟت هىٖا ما ،وعك٩ل ٖام الغَىبت اليؿبُت بحن ()%60-40

ٖىضما ج٩ىن صعحت خغاعة الجؿم ا٦بر مً صعحت خغاعة الهىاء

يي ألا٦ثر مالءمت لجؿم ؤلاوؿان وجسلٞ ٤اٖلُت خغاعٍت

املحُِ به م٘ عَىبت وؿبُت ٢لُلت جاصي بلى ػٍاصة الكٗىع بالبرص

م٣بىلت(.)20

هدُجت ػٍاصة الخبسغ وبالخالي الكٗىع بٗضم الغاخت (.)23

عاخت ؤلاوؿان ووكاَه مً زال ٫جدضًضها لٟٗالُت الحغاعة  ،بط

وٍ٩ىن لها جإزحر مباقغ في حؿم ؤلاوؿان وعاخخه ٞالجؿم في

د  -الزي ــاح :

خاحت بلى وحىص ولى ٢ضع يئُل مً الغَىبت في الجى ل٩ي

جازغ الغٍاح جإزحرا مباقغا ٖلى عاخت ؤلاوؿان خالها خا ٫صعحت

الًخٗغى حلضه ؤو ألاٚكُت املخاَُت اإلابُىت لأله ٠للجٟاٝ

الحغاعة والغَىبت وؤلاقٗإ الكمس ي ٞ ،هي التي ج٣ىم بى٣ل

وٍم ً٨لإلوؿان ؤن ً٣اوم ه٣و الغَىبت في الجى بىاؾُت
َ
وْائٟه الٟؿُىلىحُت ٧ ،ةٞغاػ ال َٗغ ١الظي ٌٗمل ٖلى جغَُب

الحغاعة والغَىبت التي جازغ ٖلى عاخت ؤلاوؿان الحغاعٍت  ،وٍ٨مً

الجلض زهىنا بطا ٧ان الجى حاٞا خُث ًاصي ه٣و الغَىبت بلى
حٟا ٝالبكغة وحٟا ٝالٟم ُ
والبلٗىم واخمغاع الُٗىحن وقٗىع
ؤلاوؿان بالًُ ٤وٖضم الغاخت(. )21

صوع الغٍاح ب٣ضعة الغٍاح الخبرًضًت مً زال٦ ٫مُت الحغاعة التي
ً٣ٟضها الجؿم بىاؾُت الغٍاح بٗملُاث (الخىنُل  ،الحمل ،
ؤلاقٗإ) مً وخضاث اإلاؿاخت في وخضة الؼمً الن ٖملُت الخبرًض
َ
التي ًخٗغى لها الجؿم البكغي بؿبب ال َٗغ ١الظي ًٟغػه الجلض

بما ٖىض اهسٟاى صعحاث الحغاعة ٞان ٢ضعة الجؿم ٖلى بٞغاػ
َ
ال َٗغ ١ج٩ىن مدضوصة لخ٣لو مؿام الجلض وبالخالي حٗغى حلض

الظي ًلُ ٠مً خغاعجه ًخىٖ ٠٢لى صعحت خغاعة الهىاء وعَىبت
وؾغٖت الغٍاح وًٞال ًٖ ٖىامل ٚحر ُم َّ
ىازُت ٧الٗمغ والجيـ

الىحه والُضًً وألاحؼاء اإلا٨كىٞت مىه بلى الدك ، ٤٣وٚالبا

والحالت الصحُت وهىٕ الٗمل واإلاالبـ وٚحرها ولظلٞ ٪ان
الٗىامل اإلاُ َّ
ىازُت الؿاب٣ت التي ًُلٖ ٤ليها البٌٗ بالبِئت
اإلاُ َّ
ىازُت يي التي جدضص بخؿاؽ الجؿم بالبروصة ؤو الضٝء ؤو

الحغاعي في الهىاء الجا ٝالظي جهل صعحت خغاعجه بلى ما ً٣اعب
َ
(30م) في الجى اإلاكب٘ بالغَىبت بؿبب جىٖ ٠٢ملُت جبسغ ال َٗغ١

الحغاعة وما ًيخج مً طل ٪مً عاخت ؤو اهؼٖاج(.)24
وجسخل ٠الٗال٢ت بحن الغٍاح وصحت وعاخت ؤلاوؿان بدؿب

مً ؾُذ الجلض التي يي ٖملُت يغوعٍت لح ٟٔالخىاػن الحغاعي

نٟاتها وؾغٖتها ُٞما ج٩ىن في بٌٗ ألاخُان ؤو في بٌٗ اإلاىاَ٤

(. )22

ٖامال مؿاٖضا ٖلى الغاخت والاؾخمخإ وهضوء الىٟـ وألاٖهاب

ماٌكترٖ ٥ىهغي الحغاعة والغَىبت في الخإزحر ٖلى عاخت ؤلاوؿان
الحغاعٍت خُث الٌكٗغ ؤلاوؿان الاٖخُاصي ٚالبا باإلعها١

وٍم ً٨ازخهاع صوع الغَىبت بمؿاهمتها بكٗىع ؤلاوؿان

ٞإجها ٚالبا ما جاصي بلى ْهىع بٌٗ ألامغاى واهدكاعها بل بلى

بالغاخت في خالخحن ألاولى ٖىضما ج٩ىن الغَىبت اليؿبُت ٖالُت

خضور ٦شحر مً الىُٞاث٦ ،ما ؤجها حٗض ٦ظلٖ ٪امال مؿاٖضا ٖلى

وصعحت خغاعة الجى واَئت جؼصاص ٦مُت الحغاعة اإلاى٣ىلت مً حؿم
ً
ؤلاوؿان بلى الجى املحُِ به وزاهُا ٖىضما ج٩ىن صعحت خغاعة

ػٍاصة ؤو ه٣و ؤلاخؿاؽ بكضة الحغاعة ؤو بكضة البروصة ٟٞي
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ؤلاوؿان ٖنها باإلاغاوح لخدغٍ ٪الهىاء بالؿغٖت اإلاىاؾبت( .)25وإن

ب.الحمثيل الغذائ ــي :

لخهائو الغٍاح مً ؾغٖت واججاه ؤهمُت ٦بحرة مً حاهبحن ألاو٫

بن اعجٟإ مؿخىي الخمشُل الٛظائي ًاصي بلى ػٍاصة الُا٢ت صازل

ؤجها ج٩ىن ؾببا لٓىاهغ حىٍت ٦شحرة ٧الخٛحراث الًُُٛت

الجؿم ،وبالخالي ً٩ىن جإزحرها بًجابُا في الجى الباعص خُث

وألامُاع والٗىان ٠الترابُت ًٖ َغٍ ٤ه٣لها اإلالىزاث الجىٍت

ٌؿخُٟض منها الجؿم في حٗىٌٍ الُا٢ت التي ٣ٞضها بٗملُاث

ومؿبباث ألامغاى ومً زم جإزحرها في قٗىع ؤلاوؿان بدالت

الحمل والخىنُل وؤلاقٗإ بِىما ً٩ىن جإزحرها ؾلبُا زال ٫الجى

الُ٣ـ(ٞ .)26دغ٦ت الهىاء جازغ ٖلى الخباص ٫الحغاعي بحن حؿم

الحاع خُث ٌعجؼ الجؿم في الخسلو مً الُا٢ت الؼائضة

ؤلاوؿان والجى املحُِ به ٞهي جاصي بلى ٣ٞضان الحغاعة بىاؾُت
َ
الحمل  ،وجدضص الخإزحر اإلابرص لل َٗغٞ ١ةطا ٧ان الجلض حاٞا وصعحت

بالٗملُاث الؿاب٣ت مما ٌؿبب له الكٗىع بالًُ ٤والاهؼٖاج.
٦ما ًخإزغ مؿخىي الخمشُل الٛظائي بٗىامل بُئُت٦ ،ضعحت الحغاعة

خغاعة الهىاء ا٢ل مً صعحت خغاعة الجلض ٞان ػٍاصة خغ٦ت الهىاء

ؤط ًغجبِ مؿخىاه بٗال٢ت ٖ٨ؿُت م٘ صعحت الحغاعة بط ًؼصاص

ً٩ىن لها جإزحر مبرص ٖلى الجؿم وٍ٩ىن هظا الخإزحر ا٦بر ٖىضما

بمٗض Mets )6-5( ٫في الجى الباعص وٍ٣ل ٖىض اعجٟإ صعحت

ج٩ىن صعحت خغاعة الهىاء ا٢ل ومً هاخُت ؤزغي ٖىضما ج٩ىن

الحغاعة٦ ،ما ًخإزغ مؿخىي الخمشُل الٛظائي بٗىامل بُىلىحُت

صعحت خغاعة الهىاء ؤٖلى مً صعحت خغاعة الجلض ٞان خغ٦ت الهىاء

٧الجيـ والٗمغ والحالت الصحُت بياٞت بلى ٗٞالُاث

جاصي لغ ٘ٞخغاعة الجؿم وػٍاصة الخباص ٫الحغاعي بالحمل

ؤلاوؿان(.)30

وبالُب٘ بما ؤن صعحت الحغاعة الٗلُا جؼٍض مً الهىاء ٖلى الخبسغ
َ
ٞان ال َٗغ٩ً ١ىن له جإزحر مبرص ا٦بر وٖىضما ً٩ىن الجلض مبخال جيخج
َ
جإزحرا مبرصا وٍ٣ل مٗض ٫ال َٗغ.)27(١

جـ -اإلاالبس
البِئت ٞ ،خٗؼ ٫الجؿم مً الخٗغى اإلاباقغ بلى الٓغو ٝالبُئُت ،

 .2العوامـل البشزية (الخاضــة باإلوســان) :

٦ما حٗمل ٖلى زل ٤بِئت زاهىٍت جىدهغ بُنها وبحن الجؿم

جخإزغ عاخت ؤلاوؿان باإلياٞت بلى الٗىامل الُبُُٗت الؿاب٣ت

جسخل ٠في زهائهها ًٖ البِئت الخاعحُت وَٗخمض هظا الازخالٝ

بٗىامل ؤزغي جغجبِ بها وؤهم هظه الٗىامل :

ٖلى ال٣ضعة الٗؼلُت للمالبـ التي حٗخمض بـضوعها ٖلى ؾمـ ــ٪

ؤ.الحأكلم :

اإلاالبـ وهىٖها ووؿُجها ولىجها،

جازغ حُُٛت الجؿم باإلاالبـ في الخباص ٫الحغاعي بِىه وبحن

هى هىٕ مً الخ ٠ُ٨الىُْٟي للٓغو ٝالبُئُت املحُُت ،وٍمً٨

ٞاإلاالبـ البًُاء حٗ٨ـ % 90مً ألاقٗت الًىئُت  ،و %60

جمُحز هىٖحن مً الخ ٠ُ٨هما (الخإ٢لم ) الٟؿُىلىجي والخ٠ُ٨

مً ألاقٗت ال٣هحرة جدذ الحمغاء  ،ؤما اإلاالبـ الؿىصاء ٞإجها

الىعاسي( .)28وما حهمىا في هظا البدث هى الخإ٢لم الٟؿُىلىجي

حٗ٨ـ خىالي  %15مً ألاقٗت الًىئُت و %40مً ألاقٗت

وٍدضر هظا الخإ٢لم ٖلى مغخلخحن ،جدضر ألاولى في مضة ال جخجاوػ
( )3-2ؤؾابُ٘ ،ؤما الشاهُت ٞخدضر في مضة ؤ٢هاها ( 20ؾىت )

ال٣هحرة جدذ الحمغاء  ،ؤما باليؿبت لألقٗت الُىٍلت اإلاىحه
ً
ٞإجها جمخو ج٣غٍبا ٧لها ؾىاء ٧ان اللىن ابٌُ ؤم اؾىص وال
ً
جىٗ٨ـ ؤال بيؿبت ٢لُلت حضا(.)31

وحٗمل في بم٩اهُت ػٍاصة جدمله للٓغو ٝاإلاىازُت او حٛحر مً مى٘٢

د .اليش ـ ــاط : Activity

وٍيخج هظا الخٖ ًٖ ٠ُ٨ملُاث ال بعاصًت جدهل في الجؿم
الحضوص الضهُا ؤو الٗلُا لىُا ١الغاخت الحغاعٍت لضًه مً زال٫
حٛحر بٌٗ الهٟاث الًٗىٍت(.)29
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 -جؼاًض مٗض ٫بٞغاػ الحغاعة مً الجؿم م٘ جؼاًض خغ ١اإلاىاص

ألاشخام مً اخض بلى آزغ وازخالَ ٝغٍ٣ت وؤؾلىب خُاتهم

الٛظائُت إلهخاج الُا٢ت الالػمت لليكاٍ والحغ٦ت وهظا ٌٗني

وؤٖمالهم وٗٞالُاتهم الجؿمُت (. )34
ُ ُ
خسض َم ماقغ ؾىجغ ألو ٫مغة ٖام  1968في الخ٣غٍغ -الظي
و٢ض ؤؾ ِ
ؤٖضجه ماؾؿت صو٦ؿُاصؽ الاؾدكاعٍت في قاون الخىمُت إلاضًىت

ً -خٛحر بخؿاؽ ؤلاوؿان بالغاخت والُ٣مت التي مم ً٨ؤن ًخ٣بلها

الغٍاى في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٓٞهغ بإهه ٌُٗي مضي

لحغاعة الجلض وإلاٗض ٫بٞغاػ الٗغ ١جبٗا ليكاَه .

الكٗىع بالحض ألا٢ص ى للغاخت والحض ألا٢ص ى لٟ٨اءة الٗمل
ً
ً
اللظًً ًغجبُان اعجباَا وزُ٣ا بضعحت الحغاعة والغَىبت الجىٍت .

وهما ًخإزغان باألصاء الحغاعي ٞاليؿاء ًًٟل بك٩ل ٖام صعحت

و٢ض ؤؾخسضم ؾىجغ في ماقغه البُاوي صعحاث الحغاعة التي صوهذ

خغاعة ٗٞلُت للغاخت اٖلى بضعحخحن مً الغحا ٫او صعحت واخضة
ً
وٍاصي الٗمغ صوعا في اإلاخُلباث الحغاعٍت  ،اطا ٧ان الاشخام

ٖلى املحىع ألا٣ٞي والغَىبت اليؿبُت ٖلى املحىع الٗمىصي و٢ض

يغوعة ػٍاصة الخباص ٫الحغاعي للخسلو مً الحغاعة الؼائضة في
لألحىاء الحاعة ؤو ػٍاصة الكٗىع بالضٝء في ألاحىاء الباعصة .

حـ -العمزوالجيس

ٞى ١ا 40 ٫ؾىت مً الٗمغ ًًٟلىن صعحه خغاعة ٗٞلُت واخضة
اٖلى مً الغحا ٫واليؿاء الظًً هم ا٢ل مً ٖمغ  40ؾىت(.)33
ً
ثالثا :ثطبيم مؤشزسىجز
بن الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان واإلاىار يي ٖال٢ت ٢ىٍت وواضحت مً
زال ٫الخإزحر اإلاباقغ لبٌٗ الٗىانغ في عاخت ؤلاوؿان وصحخه
في اليكاَاث املخخلٟت  ،وهٓغا للخٛحر الظي ًُغؤ ٖلى الٗىانغ

وي٘ ٞى٧ ١ل ماقغ بُاوي ما ٌؿمى بةَاع الغاخت ( Comfort
 )frameالظي اهدهغ بحن صعحت خغاعة (27م) وبحن م٣ضاع
ً
الغَىبت اليؿبُت ( )%71ج٣غٍبا وبخٗبحر آزغ ً ٘٣بَاع الغاخت في
اإلاىُ٣ت املحهىعة مابحن صعحاث خغاعة وعَىبت وؿبُت ًجضها
ً
ؤلاوؿان ٖمىما مغٍدت وَكٗغ مً زاللها بالحض ألا٢ص ى للغاخت
وبال٣ضعة الٗالُت ٖلى الٗمل وؤلاهخاج (٦ .)35ما في الك٩ل (. )1
شكل ( )1مؤشزسىجز

املخخلٟت زال ٫الٟهل ؤو الكهغ ؤو ختى زال ٫الُىم الىاخض ،
ٞةن هظا الخٛحر خخما ؾِىٗ٨ـ ٖلى ؤلاوؿان  ،ولٗل ُ٢اؽ عاخت
ؤلاوؿان مً زال ٫اؾخسضام بٌٗ اإلاٗاًحر اإلاىازُت واخضة مً
اإلااقغاث التي ًم ً٨اؾخسضامها لُ٣اؽ الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان
وبحن البِئت التي ٌِٗل ٞيها وبالخالي الح٨م ما بطا ٧اهذ هظه البِئت
مالئمت له مً ٖضمها آزظًً بىٓغ الاٖخباع ؤن هىاٖ ٥ىامل
ًم ً٨ؤن جازغ في هظا اإلاىيىٕ لظل ٪ؾُٗخمض ٖلى ماقغ ؾىجغ
في ُ٢اؽ ْغو ٝالغاخت اإلاىازُت وفي ٧ل الضوعاث اإلاىازُت
اإلابدىزت.
مؤشزسىجز
ُ

خاو ٫بٌٗ ٖلماء اإلاىار اقخ٣ا ١واؾخدضار مُٗاع ٖلمي
 Praatical Indexلخدضًض مىُ٣ت الغاخت ()Comfort zone
(اإلاشالُت واليؿبُت) مً خُث صعحت الحغاعة وم٣ضاع الغَىبت (ٖلى
الغٚم مً نٗىبت جدضًض جل ٪اإلاىُ٣ت ) بؿبب ازخال٢ ٝابلُت
مجلة اوروك  /العدد الثاني /المجلد الخامس عشر2022 /

ُ
اإلاطذر :علي حسين الشلش  ،اإلاىاخ وأشهز الحذ ألاكص ى للزاحة  ،مجلة
كلية التربية  ،العذد الثالث  ،جامعة البطزة  ،1980 ،ص.25

DOI:10.52113/uj05/022-15/1348-1361

1355

ً
ؤزغ الخٛحر اإلاىاخي في اججاهاث عاخت الاوؿان و٣ٞا إلااقغ ؾىجغ في مدآٞت البهغة للمضة ( )2020-1950م

ؤي ؤن ألاقهغ التي ج ٘٣صازل بَاع الغاخت ؾىاء في اإلاغع٘ ال٨بحر
ؤم اإلاؿخُُل اإلاالن ٤له  ،يي ؤقهغ جخمحز بمٗضالث لضعحاث
الحغاعة والغَىبت اليؿبُت ٌكٗغ ٞيها ؤلاوؿان بالغاخت ؤزىاء جإصًت
ٖمله م٘ ٞغ ١بؿُِ بحن الغاخت التي ج ٘٣صازل اإلاؿخُُل
واإلاغع٘ ٞاألقهغ التي ج ٘٣صازل اإلاؿخُُل الهٛحر حٗض ؤًٞل
ؤقهغ الؿىت للكٗىع بالحض ألا٢ص ى للغاخت ؤي ؤجها ؤقهغ مشالُت
لغاخت ؤلاوؿان ؤما ألاقهغ التي ج ٘٣يمً خضوص اإلاغع٘ ال٨بحر
ٞإجها ؤقهغ عاخت لٟ٨اءة الٗمل ؤي ًم ً٨لإلوؿان مً جإصًت
ؤٖماله ووكاَاجه بٟ٨اءة ٖالُت مً صون الحاحت بلى ج٠ُُ٨
ُ
الحالت اإلاىازُت الؿائضة في اإلاىُ٣ت (. )36
ومً زال ٫جُبُ ٤ماقغ ؾىجغ ٖلى مىُ٣ت الضعاؾت لخدضًض
عاخت ؤلاوؿان خُث جم الاٖخماص ٖلى اإلاٗضالث الكهغٍت لضعحاث
الحغاعة الٗٓمى م٘ اإلاٗضالث الكهغٍت للغَىبت اليؿبُت
الؾخسغاج الغاخت النهاعٍت ومٗضالث صعحاث الحغاعة الهٛغي م٘
اإلاٗضالث الكهغٍت للغَىبت إلْهاع الغاخت اللُلُت ٦ .ما جبحن مً
الك٩ل ( )2للضوعة اإلاىازُت ألاولى ()1960-1950م و٦ما ًإحي:
شكل ( )2مؤشزسىجز للذورة اإلاىادية ألاولى()1960-1950م

 الزاحة النهارية ً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت النهاعٍت بدؿب ماقغؾىجغ ٌكحر بلى ؤن قهغا (حكغًٍ الشاوي  ،آطاع) يي يمً اإلاىار
اإلاغٍذ (عاخت وؿبُت) ومالئم للٗمل مً صون بياٞت وؾائل جضٞئت
ؤو جبرًض  ،ؤما قهغ قباٍ هى الكهغ الىخُض الظي ًخمخ٘ بغاخت
مشالُت وطل ٪بؿبب الاٖخضا ٫في صعحاث الحغاعة ومٗضالث
الغَىبت اليؿبُت ؤما باقي ألاقهغ (هِؿان ،ماٌـ  ،خؼٍغان  ،جمىػ
 ،آب  ،ؤًلى ، ٫حكغًٍ ألاو٧ ،٫اهىن ألاو٧ ،٫اهىن الشاوي) ٞهي
ُ
جىضعج يمً اإلاىار ٚحر اإلاغٍذ لإلوؿان وبىاء ٖلى هظا ٧ان ٚحر
مىاؾب لخإصًت ألاٖما.٫
 الزاحة الليلية  :ج٩ىن ؤقهغ (قباٍ  ،آطاع ،هِؿان  ،حكغًٍألاو ،٫حكغًٍ الشاوي ) يمً ألاقهغ اإلاغٍدت اليؿبُت  ،ؤما ؤقهغ (
ماٌـ  ،آب  ،ؤًلىً )٫ىضعحان يمً ألاقهغ اإلاغٍدت عاخت مشالُت ،
ؤما باقي ألاقهغ التي يي (خؼٍغان  ،جمىػ ٧ ،اهىن ألاو٧ ، ٫اهىن
الشاوي ) ج٩ىن ؤقهغ ٚحر مغٍدت .
بِىما حاءث الىخائج ممشلت في الك٩ل( )3جبحن الغاخت النهاعٍت
واللُلُت للضوعة اإلاىازُت الشاهُت ( )1980-1970م و٦ما ًلي:
 الزاحة النهارية ً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت النهاعٍت بدؿب ماقغؾىجغ ٌكحر بلى ؤن ألاقهغ(٧اهىن ألاو٧ ،٫اهىن الشاوي ،حكغًٍ
ألاو ،٫حكغًٍ الشاوي ،ؤًلى ،٫آب  ،جمىػ  ،خؼٍغان ماٌـ  ،هِؿان)
ُ
يي يمً اإلاىار ٚحر اإلاغٍذ لإلوؿان وبىاء ٖلى هظا ٧ان ٚحر
مىاؾب لخإصًت ألاٖما.٫
بِىما قهغا (قباٍ  ،اطاع) ً٩ىهان يمً الغاخت اإلاشالُت وطل٪
بؿبب الاٖخضا ٫في صعحاث الحغاعة ومٗضالث الغَىبت اليؿبُت.
 الزاحة الليليةً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت اللُلُت بدؿب ماقغؾىجغ ٌكحر بلى ؤن ألاقهغ(قباٍ  ،اطاع  ،هِؿان ،حكغًٍ ألاو،٫
حكغًٍ الشاوي) يي يمً اإلاىار اإلاغٍذ الحض الا٢ص ى لٟ٨اءة الٗمل
(عاخت وؿبُت) .في خحن ٧اهذ ؤقهغ (ماٌـ ،خؼٍغان ،اب ،اًلى)٫
جخمخ٘ بغاخت مشالُت بِىما ؤقهغ (جمىػ٧ ،اهىن ،ألاو٧ ،٫اهىن

ً
اإلاطذر :اعحمادا على شكل ( )1واإلالحم
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شكل ( )3مؤشزسىجز للذورة اإلاىادية الثاهية()1980-1970م

شكل ( )4مؤشزسىجز للذورة اإلاىادية الثالثة()2000-1990م

ً
اإلاطذر :اعحمادا على شكل ( )1واإلالحم

ً
اإلاطذر :اعحمادا على شكل ( )1واإلالحم

في خحن ٧اهذ الىخائج ممشلت في الك٩ل( )4جبحن الغاخت النهاعٍت

بِىما ٧اهذ الىخائج ممشلت في الك٩ل( )5جبحن الغاخت النهاعٍت

واللُلُت للضوعة اإلاىازُت الشالشت ()2000-1990م و٦ما ًلي:

واللُلُت للضوعة اإلاىازُت الغابٗت()2020-2010م و٦ما ًلي:

 -الزاحة النهارية ً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت النهاعٍت بدؿب ماقغ

 -الزاحة النهارية ً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت النهاعٍت بدؿب ماقغ

ؾىجغ ٌكحر بلى ؤن قهغا (٧اهىن الشاوي  ،قباٍ) يمً الحض

ؾىجغ ٌكحر بلى ؤن قهغا (٧اهىن ألاو٧ ، ٫اهىن الشاوي) يمً الحض

الا٢ص ى لٟ٨اءة الٗمل ،بِىما قهغا (٧اهىن ألاو ،٫اطاع) يمً

الا٢ص ى لٟ٨اءة الٗمل ،بِىما قهغ (قباٍ) يمً الحض الا٢ص ى

الحض الا٢ص ى للغاخت (عاخت مشالُت) ؤما باقي ألاقهغ (حكغًٍ

للغاخت (عاخت مشالُت) ؤما باقي ألاقهغ (حكغًٍ ألاو ، ٫حكغًٍ

ألاو ،٫حكغًٍ الشاوي ،ؤًلى ٫آب  ،جمىػ  ،خؼٍغان  ،ماٌـ ،هِؿان

الشاوي  ،ؤًلى ،٫آب  ،جمىػ  ،خؼٍغان  ،ماٌـ ،هِؿان  ،اطاع) ٞهي

 ،اطاع ،قباٍ) ٞهي جىضعج يمً اإلاىار ٚحر اإلاغٍذ لإلوؿان وبىاء

جىضعج يمً اإلاىار ٚحر اإلاغٍذ لإلوؿان وبىاء ٖلى هظا ٧ان ٚحر

ٖلى هظا ٧ان ٚحر مىاؾب لخإصًت ألاٖما.٫

مىاؾب لخإصًت ألاٖما.٫

 -الزاحة الليلية ً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت اللُلُت بدؿب ماقغ

 -الزاحة الليلية ً :دبحن لىا ؤن ُ٢م الغاخت اللُلُت بدؿب ماقغ

ؾىجغ ٌكحر بلى ؤن قهغ (٧اهىن ألاو٧ ، ٫اهىن الشاوي  ،حكغًٍ

ؾىجغ ٌكحر بلى ؤن قهغ (٧اهىن ألاو٧ ، ٫اهىن الشاوي  ،حكغًٍ

ألاو ،٫هِؿان  ،اطاع ،قباٍ) يمً الحض الا٢ص ى لٟ٨اءة الٗمل،

ألاو ،٫هِؿان  ،اطاع ،قباٍ ،حكغًٍ الشاوي) يمً الحض الا٢ص ى

بِىما قهغ (حكغًٍ ألاو )٫يمً الحض الا٢ص ى للغاخت (عاخت

لٟ٨اءة الٗمل ،بِىما قهغ (حكغًٍ ألاو )٫يمً الحض الا٢ص ى

مشالُت) ؤما باقي ألاقهغ (ؤًلى ٫آب  ،جمىػ  ،خؼٍغان  ،ماٌـ) ٞهي

للغاخت (عاخت مشالُت) ؤما باقي ألاقهغ (ؤًلى ٫آب  ،جمىػ  ،خؼٍغان

جىضعج يمً اإلاىار ٚحر اإلاغٍذ لإلوؿان.

 ،ماٌـ) ٞهي جىضعج يمً اإلاىار ٚحر اإلاغٍذ لإلوؿان.
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شكل ( )5مؤشزسىجز للذورة اإلاىادية الزابعة(-2010

-4الغاخت النهاعٍت للحض الا٢ص ى للغاخت اإلاشالُت ٧اهذ في الضوعة

)2020م

اإلاىازُت ألاولى (حكغًٍ الشاوي ،قباٍ) وفي الضوعة اإلاىازُت الشاهُت
(قباٍ اطاع)  ،بِىما في الضوعة اإلاىازُت الشالشت( ٧اهىن ألاو،٫
اطاع) واهسًٟذ في الضوعة اإلاىازُت الغابٗت (قهغ قباٍ).
 -5الغاخت النهاعٍت لٟ٨اءة الٗمل ٧اهذ في الضوعة اإلاىازُت ألاولى
(قهغ قباٍ) واوٗضمذ في الضوعة اإلاىازُت الشاهُت في خحن اعجٟٗذ
في الضوعة اإلاىازُت الشالشت ( ٧اهىن الشاوي ،قباٍ) وفي الضوعة
اإلاىازُت الغابٗت (٧اهىن ألاو٧ ،٫اهىن الشاوي)
 -6الغاخت اللُلُت للحض ألا٢ص ى للغاخت اإلاشالُت ٧اهذ في الضوعة
اإلاىازُت ألاولى( ماٌـ  ،اًلى ،٫اب) واعجٟٗذ في الضوعة اإلاىازُت
الشاهُت لدكمل (ماٌـ ،خؼٍغان ،اب ،اًلى )٫بِىما ا٢خهغث
ٖلى(حكغًٍ ألاو )٫في الضوعة اإلاىازُت الشالشت واعجٟٗذ في الضوعة
اإلاىازُت الغابٗت لدكمل (اًلى ،٫اب ،جمىػ ،خؼٍغان ،ماٌـ)

ً
اإلاطذر :اعحمادا على شكل ( )1واإلالحم

الاسحيحاجات
 -1مٟهىم الغاخت الحغاعٍت لإلوؿان مٟهىم وؿبي مسخل ٠بدؿب
ألاشخام وألاو٢اث ومً هىا حاءث نٗىبت جدضًض مٟهىم ص٤ُ٢
للغاخت ٦ ،ما ؤن ل٨ثرة اإلاخٛحراث التي جازغ ٖلى ؤلاخؿاؽ بالغاخت
ً
ؤزغا في نٗىبت ؤًجاص ماقغ واخض ص ٤ُ٢زانت ؤن بٌٗ
اإلاخٛحراث ٞؿُىلىحُت وؾُ٩ىلىحُت .

 -7الغاخت اللُلُت لٟ٨اءة الٗمل ٧اهذ في الضوعة اإلاىازُت ألاولى(
قباٍ  ،اطاع ،حكغًٍ الشاوي ،حكغًٍ ألاو ، ٫هِؿان) وفي الضوعة
اإلاىازُت الشاهُت (قباٍ ،اطاع ،هِؿان ،حكغًٍ ألاو، ٫حكغًٍ
الشاوي) بِىما في الضوعة اإلاىازُت الشالشت (٧اهىن ألاو٧ ،٫اهىن
الشاوي ،حكغًٍ الشاوي ،هِؿان ،اطاع ،قباٍ) وفي الضوعة اإلاىازُت
الغابٗت (٧اهىن ألاو٧ ،٫اهىن الشاوي ،قباٍ ،اطاع ،هِؿان ،حكغًٍ
الشاوي)

 -2هىا ٥بٌٗ الٗملُاث لها جإزحر ٦بحر ٖلى الغاخت الحغاعٍت

الهوامش واإلاطادر:

لإلوؿان مشل ٖملُت الخمشُل الٛظائي والُا٢ت الىاججت ٖنها ،

(ٖ )1لي اخمض ٚاهم ،اإلاىار الخُبُ٣ي ،1ٍ ،صاع اإلاؿحرة لليكغ

وٖملُت الخباص ٫الحغاعي بحن حؿم ؤلاوؿان واملحُِ الخاعجي له

والُباٖتٖ ،مان ،2010 ،م .329

وٖملُت الخإ٢لم الٟؿُىلىجي.
 -3للٗىانغ اإلاىازُت جإزحر ٦بحر في الغاخت الحغاعٍت لإلوؿان
ً
وؤ٦ثرها ؤزغا يي (ؤلاقٗإ الكمس ي  ،صعحت الحغاعة  ،الغَىبت
اليؿبُت  ،الغٍاح)  ،لظا ؤصزلذ هظه الٗىانغ مىٟغصة ؤو مجخمٗت
في بٌٗ اإلااقغاث اإلاؿخسضمت لُ٣اؽ ْغو ٝالغاخت.
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( )2وٗمان شحاصة ٖ،لم اإلاىار ،1ٍ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘ ٖ،مان
الاعصن ،2009،م.315
( )3الامم اإلاخدضة ،الهُئت الح٩ىمُت الضولُت اإلاٗىُت بخٛحر اإلاىار ،حٛحر
اإلاىار  ،2007الخ٣غٍغ الخجمُعي ،حىُ، 2007 ٠م. 78
(ٖ )4لي خؿً مىس ى ،مىؾىٖت الُ٣ـ واإلاىار ،هىع للُباٖت
واليكغ ،صمك ،2006 ،٤م.523
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(ٖ )5بض الٗباؽ ٖىاص لٟخه الىائلي ،ؤزغ الخٛحر اإلاىاخي في حٛحر مىا٘٢

ُ
اإلا َّ
ىازُت ٖلى ٢ضعة الٗاملحن
(ٞ )17غاؽ مهضي البُاحي  ،ازغ الٓغوٝ

الخُاعاث الىٟازت ٞى ١الٗغا ١واوٗ٩اؾاجه اإلاىازُت  ،عؾالت ماحؿخحر

في مدآٞت الاهباع  ،مجلت حامٗت الاهباع للٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،الٗضص

ٚ،حر ميكىعة ٧ ،لُت التربُت  ،حامٗت البهغة ،2011 ،م.132

الشالث  ،. 2006 ،م.345

(٧ )6اْم ٖبض الىهاب ألاؾضي ،بكغي عمًان ،زضًجت ٖبض الؼهغة،

(ٖ )18لي خؿً مىس ى  ،اإلاىار الحُىي  ،الُبٗت ألاولى  ،صاع هِىىي ،

ؤزغ الخٛحراث اإلاىازُت الٗاإلاُت في اججاهاث مىار مدآٞت طي ٢اع

صمك ،2002 ، ٤م.98 -90

واوٗ٩اؾاجه الؼعاُٖت ،مجلت ٧لُت آلاصاب ،حامٗت البهغة ،الٗضص

(ٞ )19غاؽ ٞايل مهضي البُاحي  ،مهضع ؾاب ، ٤م.34

( ،)51لؿىت  ،2011م.224

) )20عه ٠دمحم الغواؽ  ،اإلاىار وؤزاعه ٖلى الؿُاخت في مدآٞت

( )7مشنى ٞايل ٖلي الىائلي ،الخٛحراث اإلاىازُت وجإزحراتها في اإلاىاعص

الالطُ٢ت  ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت صمك ، 2006، ٤م.51

اإلاائُت الؿُدُت في الٗغا ،١ؤَغوخت ص٦خىعاه ٧ ،لُت آلاصاب  /حامٗت

)َ )21ه عئو ٝقحر دمحم  ،ؤوعاؽ ٚني  ،مهضع ؾأب ، ٤م. 378

ال٩ىٞت  ،2012 ،م.23

( )22ؤوعاؽ ٚني الُاؾغي  ،مهضع ؾاب ، ٤م.102

(ٞ )8خحي ٖبض الٗؼٍؼ ؤبى عاض ي  ،ألانى ٫الٗامت في الجٛغاُٞت

(ٖ )23بض ٖلي الخٟا ، ٝسٗبان ٧اْم زًحر ،اإلاىار وؤلاوؿان ،

اإلاىازُت ،صاع اإلاٗغٞت الجٛغاُٞت ،حامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت،2006 ،1ٍ ،

الُبٗت ألاولى  ،صاع اإلاؿحرة ٖ ،مان  ،2007 ،م. 22

م.122

(٧ )24اْم ٖبض الىهاب ألاؾضي  ،ؤ٢الُم الغاخت باؾخسضام جهيُ٠

( )9ؤوعاؽ ٚني ٖبض الحؿً الُاؾغي ،اؾخسضام اإلاٗاًحر الغاخت

جحرحىج  ،مجلت الجمُٗت الجٛغاُٞت الٗغاُ٢ت  ،الٗضص،2000 ،44

اإلاىازُت (صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى مدآٞت هِىىي) ،عؾالت ماحؿخحر (ٚحر

م.55

ميكىعة) ،حامٗت بٛضاص 2003،م ،م.29

( )25ؾٗضًت ٖبض ال٩اْم الؼهحري  ،اإلاىار وؤمغاى الجهاػ الخىٟس ي ،

(ٖ )10ضهان ٧اْم  ،الخهائو اإلاىازُت إلاضًىت الؿماوة وؤزغها في

صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى مدآٞت بٛضاص  ،عؾالت ماحؿخحر (ٚحر ميكىعة)

عاخت الؿ٩ان  ،مجلت البدىر الجٛغاُٞت ٧ ،لُت التربُت للبىاث ،

٧ ،لُت التربُت ؤبً عقض  ،حامٗت بٛضاص  ،2002،م.111

حامٗت ال٩ىٞت  ،الٗضص الشامً  ،2007 ،م.364

(ٞ (26غاؽ مهضي البُاحي  ،مهضع ؾاب ، ٤م.347

(ٖ )11لي اخمض ٚاهم  ،اإلاىار الخُبُ٣ى  ،مهضع ؾاب ، ٤م.66

( )27عه ٠دمحم الغواؽ  ،مهضع ؾاب ، ٤م.54

(ٖ )12لي ناخب اإلاىؾىي ٖ ،بض الحؿً مضٞىن ٖ ،لم اإلاىار

( )28مهضي خمض ٞغخان الضلُمي  ،ؤزغ اإلاىار ٖلى صحت وعاخت

الخُبُ٣ي  ،الُبٗت ألاولى  ،صاع الًُاء للُباٖت  ،الىج ٠الاقغٝ

ؤلاوؿان في الٗغا ، ١بَغوخت ص٦خىعاه (ٚحر ميكىعه) 1990 ،م ،

 ،. 2011،م.393
ُ
(َ )13ه عئو ٝقحر دمحم  ،ؤوعاؽ ٚني  ،اإلاىاػهت اإلاائُت اإلا َّ
ىازُت وصلُل
ُ
اإلا َّ
ىازُت في
الاهؼٖاج زالٞ ٫هل الكخاء لبٌٗ املحُاث

م.99
ماحؿخحر (ٚحر ميكىعة)٧ ،لُت آلاصاب ،حامٗت ال٣اصؾُت ، 2005 ،

الٗغا/١مجلت ٧لُت آلاصاب  ،حامٗت بٛضاص  ،الٗضص2006 ، 75

م.99

م.377

( )30اإلاهضع هٟؿه ،م.224

(ٖ )14ماع ٖبض الغخمً ٢ب٘  ،الُب الغٍاض ي  ،حامٗت اإلاىنل ،

(ٖ )31لي يُٗ ٠جاًه البضعي ،ماقغاث الغاخت اإلاىازُت في مضًىت

 ،.1999م.74 -75

الىانغٍت  ،عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت آلاصاب  /حامٗت طي

(ٖ )15لي خؿً مىس ى  ،مهضع ؾأب ، ٤م.96

٢اع  ،2012 ،م.132

(َ )16ه عئو ٝقحر دمحم  ،ؤوعاؽ ٚني  ،مهضع ؾاب ،٤م.375

( )32هبه دمحم عٍاى ٖبض ال٣اصع ،اإلاىار وٖال٢خه في حكُ٨ل اليؿُج

( )29ؤخمض ٖبض ٖىن  ،الجؼٍغة الحغاعٍت في مضًىت ٦غبالء  ،عؾالت

الحًغي (صعاؾت م٣اعهت ملحالث ؾ٨ىُت يمً مضًىت بٛضاص ) ،عؾالت
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ماحؿخحر (ٚحر ميكىعة) اإلاٗهض الٗالي للخسُُِ الحًغي وؤلا٢لُمي

Abstract
The research aims to identify the trends of
climate change in the city of Basra and its
effect on the human comfort in the study area
according to Singer indicator, and this is done
by relying on a parts of a period of time
between 1950-2020, of Basra monitoring
station of Basra, and these period of time is
divide into four cycles: The first climate cycle
between 1950-1960, the second climate cycle
between 1970-1980, the third climate cycle
between 1990-2000, and the fourth climate
cycle between 2010-2020. the study result was
that human comfort in the climate cycles
above is not exist because of the continue
climate changes .

،حامٗت بٛضاص  2007،م  ،م.19
(ٖ )33بض الحٚ ٤الب الضمُني ٚ ،ؿان خلبىوي  ،مٗاًحر الغاخت
الحغاعٍت لألبيُت الؿ٨ىُت في ٖضص مً اإلاضن الُمىُت  ،مجلت حامٗت
صمك ٤للٗلىم الهىضؾُت  ،مجلض  ،25الٗضص ،2م.223
(ٖ )34لي ٖبض الؼهغة الىائلي ْ ،ىاهغ مىازُت الٞخت  ،وػاعة الخٗلُم
الٗالي والبدث الٗلمي ٧ ،لُت التربُت ابً عقض  ،حامٗت بٛضاص  ،صاع
ال٨خب والىزائ ، ٤بٛضاص  ، 2011،م.216
ُ
(ٖ )35لي خؿحن الكلل  ،اإلاىار وؤقهغ الحض ألا٢ص ى للغاخت وٟ٦اءة
الٗمل  ،مجلت ٧لُت التربُت  ،حامٗت البهغة  ،الٗضص الشالث ، 1980 ،
م. 8-7
(ٖ )36لي ٖبض الؼهغة الىائلي ْ ،ىاهغ مىازُت الٞخت  ،مهضع ؾاب، ٤
م.218 -217

اإلالحم
درجات الحزارة العظمى والطغزى والزطوبة اليسبية ملحطة رضذ البطزة
الضوعة اإلاىازُت ألاولى
(1960-1950م)

الضوعة اإلاىازُت الشاهُت
(2000-1990م)

الضوعة اإلاىازُت الشاهُت
(1980-1970م)
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ؤزغ الخٛحر اإلاىاخي في اججاهاث عاخت الاوؿان و٣ٞا إلااقغ ؾىجغ في مدآٞت البهغة للمضة ( )2020-1950م
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