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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  
  

وم ن ّی رد أن    لإلس الم فمن ّیرد اهللا أن یھدی ھ یش رح ص دره     (( 
یضلھ یجعل صدره ضیقًا حرجًا كأنما یّصعد ف ي الس ماء ك ذلك    

  )) یؤمنون   یجعل اهللا الرجس على الذین ال
    

  126 اآلیة األنعامسورة                                   
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  االهـداء

  
  

  
  . والمعرفة العلم أجل من والغالي بالرخیص ضحوا من إلى

  األعزاء إلى
 من)  ر أبرا ، یعقوب ، أریج ، محمد(  بنائيأو زوجتيو - والدتي 

  غربتي في ّ لي ومؤنس سند خیروا كان
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  وتقدیر شكر

  
لكل من قّدم  ناوالعرف والتقدیر الشكر بخالص أتقدمبكل مشاعر الود واالمتنان       

ل  ي ی  د المس  اعدة  والع  ون ، و م  ن ك  ان س  ندًا قوی  ًا وف  اعًال ق  ي إظھ  ار ھ  ذا البح  ث    
  عنصر عالوة الدكتور الفاضل األستاذالمتواضع إلى حیز الوجود و أخص بالذكر  

لتفضلھ بقبول اإلشراف على البحث ، وعلى رعایتھ الطیبة وجھده الق یم ف ي متابع ة    
 لتوجیھات ھ  ناوك  على تفاصیل العم ل ودقائق ھ ،    لإلطالع، وحرصھ الشدید  مراحلھ

  .ه نجاز إ فيألثر  ا أكبر ونصائحھ
 العاملین خوةإلاإلى كل من مد لي ید العون والمساعدة ، كذلك  شكركما أخص بال   

 منتوري جامعة في خوةإلا وـ لیبیا  طرابلس الجویة األرصاد مصلحة ، المناخ بقسم
 ورئ یس  ، نی ة االعمر والتھیئ ة  الجغرافی ا ،  رضألا علوم كلیة وعمید لجامعةا رئیس

  . بالكلیة العاملیناألساتذة و جمیع وإلىالتھیئة العمرانیة  قسم
 مش  كورة لتفض  لھا المناقش  ة لجن  ة إل  ى التق  دیر وخ  الص الش  كر بجزی  ل أتق  دم كم  ا 

ستاذ  أحمد عبد السالم ، والیفوتني اإلشادة بمجھود األ عالمتواض البحث ھذا بمناقشة
  .الذي قام مشكورًا بمراجعة البحث وتصویبھ لغویًا 

  
  

    التوفیق ولي واهللا           
  يوسف زكري/ الباحث 
  2005مارس  –اجلزائر 

  00218925376355 /هاتف  قسم اجلغرافيا/  ة كلية االداب الزاوي/ ابريل  7جامعة / ليبيا / العنوان 
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  خالصــــة البحث

  
استهدفت هذا البحث الكشف عن مناخ ليبيا وتأثري الظروف املناخية السائدة على اإلنسـان         

  :يف جانبني مها 
اجلانب األول دراسة اخلصائص اجلغرافية العامة اليت تشمل أشكال التضاريس املختلفـة الـيت         

وانعدام الكتل اجلبلية العالية يف  تتميز باالنبساط الشاسع وباالرتفاع املتدرج من الشمال إىل اجلنوب
وسط ليبيا عدا جبال اهلروج ، إضافة إىل وجود بعض املرتفعات العالية الواقعة يف أقصى املنـاطق  

كمـا  . اجلنوبية كامرتفعات تبسيت والعوينات واكاكوس واليت اليبدو هلا ذلك التأثري على املنـاخ  
ليبيا ، اليت كان هلا األثر الكبري يف املظاهر احلياتية تسود املظاهر الصحراوية اليت تغطي معظم مساحة 

وانتشارها ، حيث نالحظ حمدودية الغطاء النبايت وتركزه يف بعض األجزاء الشمالية ،حيث تسـود  
وكانت تلك الظروف القاسية هلا بالغ األثر يف التوزيع السكاين الذي هو . التربة اجليدة وتتوفر املياه 

ناطق الشمالية حيت اعتدال املناخ ، والذي ميتد أكرب جتمع له يف نظام كثيـف  األخر  يتمركز يف امل
على شكل مثلث رأسه يف مدينة مصراتة وقاعدته بني بئر الغنم وزوارة ، إضـافة إىل التجمعـات   

من جمموع السـكان  %  85السكانية يف منطقيت اجلبل الغريب واجلبل األخضر ومجيعها متثل حوايل 
،حيث الظروف املناخية املالئمة لالستقرار والتـوطن ،  %   10حة التـزيد عن يتركزون يف مسا

، حيث تسود الظـروف  %  90من السكان يتوزعون يف املساحة الباقية اليت متثل %   15بينما 
  .الطبيعية القاسية 

        
وي احلار الذي أما اخلصائص املناخية  فيبدو واضحاَ أن ليبيا ختضع يف مجلتها للمناخ الصحرا      

من ذلك إال بعض األجزاء من الشريط الساحلي الضيق املمتـد   يسود معظم أراضيها ، وال يستثىن
على طول البحر املتوسط ، اخلاضعة لتأثري املناخ شبه اجلاف  وشبه الرطب ، أدى ذلك إىل ارتفاع 

احلـرارة الـيت    يوم ، و ارتفاع درجات/   2سم / سعرة  500قيم اإلشعاع الشمسي اليت تفوق 
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ْ مئوية ، و سيادة مظاهر اجلفاف نتيجة قلة األمطار املتساقطة  23 –ْ  18تتراوح معدالا ما بني 
ومن أجل الكشف عن اخلصائص املناخيـة  .مم سنوياً  400 – 100اليت تتراوح معدالا مابني 

حيث )   (Empergerو)   (Alesofفقد مت اللجؤ إىل استخدام بعض التصنيفات املناخية مثل 
يتضح أن الصفة املناخية السائدة هي املناخ اجلاف الذي يسود معظم ليبيا ، باإلضـافة إىل سـيادة   

  .املناخ شبه اجلاف ونصف اجلاف وشبه الرطب يف بعض األجزاء الشمالية 
وتناول اجلانب الثاين توضيح مفهوم املناخ احليوي والفسيولوجي والراحة العامـة والعوامـل         

املؤثرة يف حتديدها حيث تبني أا ختتلف من شخص آلخر ، كما توجود اختالفات فردية يف حدود 
إضافة إىل دراسـة اخلصـائص الفسـيولوجية     الراحة الفسيولوجية يف الظروف املناخية املتشاة ،

الالإرادية للجسم البشري وأمهيتها يف مساعدة اجلسم على مقاومة حـاالت التطـرف املنـاخي ،    
اتضح أن عجز هذه العمليات عن جماراة قسوة الظروف املناخية يؤدي إىل إصابة اجلسم بـإمراض  و

  .احلر والربد 
قد مت قياس مستويات الراحة الفسيولوجية باستخدام بعض القرائن املناخية اليت لقت جناحـاً          

واحلـرارة  )  THI( بـة  قرينة احلــرارة والرطو : اثناء تطبيقها يف كل من العراق واالردن ومها 
، ومن أجل هذا الغرض وقع االختيار على عشرون حمطة مناخيـة  )  KO(املكافئة لتربيد الرياح 

موزعة على معظم األقاليم اجلغرافية ، تتوفر فيها البيانات اليت تتعلق باملعدالت الشـهرية لدرجـة   
اح  ، وأظهرت النتـائج لتلـك   احلرارة ودرجة حرارة امليزان اجلاف والرطوبة النسبية وسرعة الري

خالل اليوم والشهر والفصل والسنة )داخل املباين وخارجها ( القرينتني األماكن املرحية وغري املرحية 
حيث تبني أن أقاليم الراحة الفسـيولوجية يف  .، ورسم األشكال البيانية واخلرائط اليت توضح ذلك 
ل الشتاء تظهر الفترة املرحية يف منطقة غـات  ليبيا تتغري من مكان آلخر ومن فصل آلخر ، ففي فص

فقط وختتفي يف بقية املناطق األخرى  فيما تتمتع معظم مناطق ليبيا خالل فصل الربيع بفترة مرحيـة  
واجزاء من املنطقة الساحلية املممتدة مـن  ) اجلبل الغريب واجلبل األخضر ( باستثناء املناطق اجلبلية 

إىل رأس جدير ، وتتغري الفترة املرحية يف فصل الصيف حيث تصـبح  بنغازي إىل السلوم ومن زوارة 
أما يف فصل اخلريف . املناطق الشمالية والداخلية مرحية ، واملناطق اجلنوبية غري مرحية على االطالق 
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فتتقلص الفترة املرحية لتشمل املناطق الساحلية وبعض أجزاء من احلمادة احلمراء  والكفرة وختتفي يف 
  . ناطق اآلخرى  بقية امل
وكان من أهم نتائج دراسة هذا اجلانب هو التوصل إىل حتديد األقاليم الفسيولوجية للراحـة         

   :وهي كالتايل 
  ). MV( مناخ مريح يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء /  1
  ) . MEC( مناخ مريح يف الصيف وقارص الربودة يف الشتاء  /   2
  ).WEC ( ف وقارص الربودة يف الشتاء مناخ دافئ يف الصي/  4
  ). HEC( مناخ حار يف الصيف وقارص الربودة يف الشتاء /  5
ويغطي مساحات واسعة من ليبيـا  )  HV( مناخ حار يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء /  6

  ) .سبها ، الكفرة ( تشمل الواحات اجلنوبية 
ويقتصر على أقصى املناطق اجلنوبية الغربيـة  )  HC( مناخ حار يف الصيف وبارد يف الشتاء /  7

  .ليضم منطقة جبال اكاكاوس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  متهيـــــد
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  املقدمــــة  

والدراسات املتشعبة منه حقالً علمياً هاماً وذلك لتـأثريه الكـبري يف    دراسة املناخ أصبحت        
أمهها اإلنسان ، الذي يعيش يف بيئة مناخية تؤثر يف نشاطاته الكائنات احلية على سطح األرض ومن 

  . وحياته االجتماعية والروحية ، كما تؤثر يف أعضاء جسمه ووظائفه الفسيولوجية 
لقد حظيت دراسة تأثري املناخ على اإلنسان منذ فجر التاريخ ، ففي القرن اخلامس قبل امليالد        

) اهلواء واملاء واألمكنة ( م يف كتابه .ق  377 – 460ل الفترة أشار الطبيب اإلغريقي أبقراط خال
إىل العالقة ما بني الظروف املناخية  وتنوع األمراض اليت يتعرض هلا اإلنسـان واضـعاً يف ذلـك    

وأعطـى  ) م 1037 ـ  980( أساسيات علم املناخ الطيب ، تاله ابن سينا الذي عاش خالل الفترة 
مرض وحدد أمراض كل فصل من فصول السنة مبا يتوافق مع الظـروف  أمهية لألسباب املوجبة لل

    ) 2002على حسن موسى ، ( .املناخية السائدة يف كل فصل 
مث توالت الدراسات يف هذا اال مع تطور وسائل البحث العلمـي ،  وتـوفر املعلومـات      

راسة املنظومات املناخية ألية ووسائل معاجلتها ، وتطور املنهج الكمي يف البحث ، فجاء االهتمام بد
منطقة جغرافية وسيلة فعالة وناجحة إلبراز تأثريها يف اإلنسان ضمن تلك املنطقة ، مث تبلورت هذه 

ـ وهو أحد فروع ) املناخ الفسيولوجي ( الدراسات واستقلت يف ميدان عملي تطبيقي عرف بعلم 
ات املباشرة للمناخ علـى جسـم اإلنسـان    علم املناخ احليوي ـ الذي يأخذ بعني االعتبار التأثري 

وراحته ونشاطه ، فتمت دراسة التغيريات اليومية والسنوية لعناصر املناخ ، كاإلشـعاع الشمسـي   
ودرجة حرارة اهلواء والرطوبة اجلوية وغريها  ، وتأثرياا املختلفة على راحة اإلنسان ، فأدى ذلك 

قة بني اإلنسان واملناخ ومن بينـها التصـنيفات   إىل ظهور دراسات مناخية قائمة على أساس العال
اليت تعتمد يف عالقاا على عدد من املتغريات اليت تؤثر يف إحسـاس   Maunderو  Tarjungاملناخية 
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إضافة إىل تطوير بعض ،   ) 1989جودة حسنني جودة ، أ ، ( اإلنسان باجلو وشعوره بالراحة أو الضيق منه 
  .حلرارة املكافئة لتربيد الرياح وقرينة  احلرارة ـ الرطوبة وغريها األساليب احلديثة ، كدرجة ا

احملافظة علـى درجـة   قائمة على أساس يف الظروف العادية طبيعة عالقة اإلنسان بالبيئة  إن       
االتزان يف معدالت تبادل الطاقة بـني   حدوث عمليةمن خالل  مئوية 37°يف حدود حرارة اجلسم 

أما إذا ارتفعت فوق ذلك بأكثر من مخس درجـات   ، نعم بظروف مناخية مرحيةالطرفني وبالتايل ي
فإن معظم أجهزة اجلسم احلساسة تتعطل ورمبا حتدث الوفاة ، بينما يستطيع اجلسم من ناحية أخرى 
أن يتحمل اخنفاضاً يف درجة احلرارة قد يصل إىل أكثر من عشر درجات مئوية ، مبعىن أن اإلنسـان  

مئوية ، وحيافظ اجلسم السليم علـى   ْ 27حياً حىت ولو اخنفضت درجة حرارته إىل ميكنه أن يظل 
ْمئوية بوسائل عديدة حلفظ التوازن بني درجة حرارته ودرجة حرارة اجلو  37معدل درجة حرارته  

احمليط به ، ففي اجلو احلار يستطيع اجلسم أن يتخلص من احلرارة الزائدة بواسطة العرق الذي يؤدي 
على اجللد إىل جعل درجة احلرارة اليت حيس ا اجلسم أقل فعالً  من درجة احلرارة احمليطة به  تبخره

أما يف اجلو البارد فإن اجلسم حياول االحتفاظ حبرارته عن طريق تقلص األوردة الدموية والشـرايني  
للضـياع   املالصقة للجلد مما يقلل من اندفاع الدم فيه ووصوله إىل السطح حيث تتعرض حرارتـه 
أما سطح . مبجرد مالمسة اجللد للجو البارد ، وذا الشكل حتتفظ أعضاء اجلسم الداخلية حبرارا 

  ) 1996عبد العزيز شرف ، .( اجللد واألطراف فقد تزداد برودا بدرجة تؤدي حلدوث قشعريرة ا 

    
، بالعديـد مـن    جغرافياً االدراسة التطبيقية للعالقة ما بني املناخ واإلنسان وتقييمه تصطدم   

كثرة املتغريات املتداخلة يف هذا املوضوع وصـعوبة قيـاس   :  جيازإالبعض منها ب املعوقات نشري إىل
مهية البالغة لبعض العوامل الفسيولوجية والسـيكولوجية يف  ألا أيضاً،  رقامأعنها بالتعبري بعضها أو 
 سيب يف مستويات الراحة بني الناس حسب اجلنسختالف النالا ، إضافة إىل ما أشري إليه هذا اال
بـذلت   ومع ذلك، )  1983نعمان شحادة  ، (  اخل... ، واحلالة االجتماعية للفرد ، نوع النشاط والعمر

احملاوالت العديدة من أجل تقييم هذه العالقة بغرض التوصل ملستويات الراحة أو االنزعـاج عـن   
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قرينة احلرارة الفعالة قرينة سرعة الريـاح ، وغريهـا مـن     جياد صيغ للراحة واالنزعاج مثلإطريق 
  . القرائن األخرى سنشري إليها الحقاً

  

أربعة  ،تضمن هذا البحث الذي عاجل مناخ ليبيا و تأثري الظروف املناخية على راحة اإلنسان            
فرضـياته ومـربرات   حيث تناول التمهيد إشكالية البحث و ،فصول باإلضافة إىل التمهيد واخلامتة 

أما الفصل األول أستعرض ،  دراسته ووسائل معاجلة البيانات وحتديد مصطلحات البحث األساسية
باإلضـافة إىل   ،السطح والتربة والغطاء النبايت  مظاهركاملوقع اجلغرايف و ، فيه أهم املالمح الطبيعية

   .دراسة اخلصائص البشرية والتصنيفات املناخية العامة 
العناصر املناخية باستخدام الطرق الشائعة يف الدراسـات املناخيـة    همعرض الفصل الثاين ألت      

أما الفصل الثالث خصص لدراسـة   . املكاينولتوضيح تغرياا اليومية والشهرية وتوزيعها الزماين 
دة هلـا  املناخ احليوي واملناخ الفسيولوجي و أهم ما جاء فيه حتديد مفهوم الراحة والعوامل احملـد 

فيما جاء الفصل الرابع  توظيفاً جلهد الفصل الثاين يف عملية . واملعايري والنماذج املستخدمة لقياسها 
مراحل  ثالثوفق ، ستخراج قيم الراحة الفسيولوجية يف احملطات املناخية املختارة الالتطبيق العملي 

رارة الشهرية ، بينما املرحلـة  كانت األوىل استخراج الراحة العامة باستخدام معدالت درجات احل
خـرية اسـتخراج   ألواملرحلة ا، الثانية استخراج الراحة النهارية باستخدام درجات احلرارة العظمى 

كان الغرض من تلك املراحل التوصل إىل أمناط  ،الراحة الليلية باستخدام درجات احلرارة الصغرى 
 .  الفسيولوجية يف ليبيا املناخ الفسيولوجي ومن مث حتديد األقاليم املناخية 

مع وضع العديد من ، أختتم البحث خبامتة تضمنت االستنتاجات والنتائج اليت مت التوصل اليها       
وأخرياً  أدرجت قائمة . ألهتمام والدراسة اا جديرة باليت يعتقد الباحث أ املقترحات والتوصيات

  .من املالحق ألمهيتها وعالقتها مبوضوع الدراسة مرتبة ترتيباً أجبدياً باملراجع وذيلت البحث بعدد 
ومن أجل مجع املادة العلمية فقد متت زيارة عدد من املكتبات اجلامعية يف بعض البلدان العربية    

إضافة إىل أجراء عدد من اللقاءات مع أساتذة متخصصني يف هذا اال ، حىت متكنت من تقدمي هذا 
وأرجو أن أكون قد وفقت يف حتقيق القصد . اء الدراسات املناخية البحث املتواضع  ليساهم يف إثر

 واألمل أن يتم تدارك ما به من قصور وهفوات يف دراسات الحقة  فـاملرء ال  ،واهلدف من ذلك 
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فالكمـال   ،يبلغ الكمال يف أي عمل من األعمال مهما بلغ من سعة املعرفة والعلم وبذل من جهد 
  .   وحده  للـــــه

  
  
  
  
  
  
  
  

  :  تعريف موضوع البحث
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 العناصر املناخية يرتكز يف أساسيته على حتليلن هذا البحث دراسة  يف املناخ التطبيقي الذي إ      

 وغريها التنمويةو السياحية ووضعها يف خدمة وتصرف خمتلف ااالت التطبيقية لألغراض املختلفة
الـذي  هم فروع املناخ أمن  وهو ناخ احليوي، والذي تشعب منه مايعرف بامل اليت حيتاجها اإلنسان

يف العديد من الدراسات فأجريت  ، احلاضر عصرناباهتمام كبري يف  تطور يف اآلونة األخرية وحظي
وهلذا فإن ليبيا هيـأت كـل سـهل     .كثري من الدول املتقدمة تبني تأثري املناخ على راحة اإلنسان 

مة ، اجدر ذا االهتمام من أجل تنمية مواردهـا  للنهوض من أجل الرقي إىل مصاف الدول املتقد
لذا وجدت يف اختيـار  ،  إىل أعلى طاقات انتاجية يف كافة ميادين احلياة للوصولالبشرية املناخية و
أو مايعــــرف باملنـاخ    بحث العالقة بني املنـاخ وراحـة اإلنسـان يف ليبيـا     الموضوع 

 فيد العاملني يف جمـال التخطـيط السـياحي   ضرورة واجبة ذات داللة تطبيقية ت، الفسيولوجـي
مقومات سياحية وتنوع مناخي يف أقاليمهـا  ليبيا من ملا تتمتع به  نظراً والصحي واهلندسي وغريه ،

       .  اجلغرافية املختلفة
يشكل هذا البحث تطويراً جديداً وأسلوباً حديثاً من أساليب البحث العلمي يف املناخ احليوي       

ل بالدراسة التصنيف الفسيولوجي لألقاليم املناخية يف ليبيا ، والذي مل حيـظ باهتمـام   الذي يتناو
حيث وحسب معلومايت مل يتم دراسـته يف منطقـة   -الدارسني والباحثني يف هذه الرقعة اجلغرافية 

لذلك فإن موضوع البحث يعد موضوعاً بكراً حيتاج إىل اإلسهام يف حماولة  -املغرب العريب ككل 
ته ، وتبني بعض جوانبه ولفت انتباه الباحثني إليه واجلهات ذات العالقة بالتخطيط العلمي يف دراس

  .كافة ااالت احلياتية يف ليبيا ، لالستفادة من النتائج اليت يتم التوصل إليها 
  

  :إشكالية البحث 
، تعـاجل جوانـب   ا يف ليبي املختلفة عناصرهقد بذلت حماوالت عديدة يف جمال دراسة املناخ و      

 ،اليت سنشري إليها يف الدراسات السـابقة    كدراسة األمطار أو درجة احلرارة وغريها،  هحمددة من
، إذ مل  ن جمال دراسة العالقة بني املناخ واإلنسان مل حتظ باهتمام الدارسني علـى  اإلطـالق  أغري 
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، تتعلق بطبيعـة   على أسس بشرية ي تصنيف ألمناط املناخ الفسيولوجي يف ليبيا يكون قائماًأ يظهر
من هنا تربز إشكالية دراسة هذه العالقة و  . أحاسيس الناس وشعورهم يف الظروف املناخية املختلفة

  : األسئلة التاليةبني املناخ واإلنسان اليت ميكن صياغتها يف 
فـات املكانيـة   ختالالا هي العالقة بني اما هو أثر ظروف مناخ ليبيا يف راحة اإلنسان ؟ وم      

واالختالفات املكانية والتغريات الفصلية لعناصر املناخ احلياتيـة  املناخ  التغريات الفصلية ملكوناتو
األساسية املشار إليها أعـاله تنبثـق مجلـة مـن      اإلشكاليةويف ضوء   ؟املستخدمة لقياس الراحة 

وهنا األساسية  اإلشكاليةأجزاء أصبح من املمكن حل ،  إذا ما توصلنا إىل حلها الثانوية  املشكالت
  : نتساءل 

  ؟ املناخ عناصرهي أسباب التباين الزماين واملكاين يف   ما/  1   
  املناخ املباشرة وغري املباشرة يف جسم اإلنسان ؟ عناصرما هو تأثري /  2   
  ؟ راحةختالفات مكانية وزمانية هلذه الا؟ وهل توجد  كيف يؤثر املناخ يف راحة اإلنسان/  3   
  

  :  فرضيات البحث
ن اإلشكالية والفرضية على حد سواء تقودان ألإلشكالية ؟ و معقوال وممكناً تقدم الفرضية حالً      

  : ويسعى الباحث إىل التحقق من الفرضيات التالية، )  1989،  عبد الرزاق حممد البطيحي( . عملية البحث
  . و غري مباشر يف راحة اإلنسانمباشر أ املناخ املختلفة بشكل مكوناتتؤثر / 1
   ختالف التضاريساخباصة املوقع اجلغرايف و تأثر مناخ ليبيا بالعديد من العوامل اجلغرافية الطبيعية/  2
  .تتباين درجات الراحة الفسيولوجية زمانياً ومكانياً  /  3

ميثل كـل   ، ة، البد من وضع فرضيات ثانوي وألجل تسهيل عملية قياس الفرضيات السابقة      
  : لإلشكالية الثانوية اليت تقابله وهي ومبدئياً نظرياً افتراض منها حالً

احمليطة مدار السنة يف حالة االتزان احلراري بني اجلسم والبيئة  تؤثر تقلبات الطقس املختلفة على/  أ 
  . إحساسه بالراحة أو االنزعاجو بالتايل يف 
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ختالفـات املكانيـة   الاملناخ يف ليبيا هلا أثرهـا يف ا  لعناصرة ختالفات املكانية والزمانيالن اإ/  ب
  . والزمانية للشعور بالراحة أو االنزعاج

، وعليه مت اسـتخدام بعـض    ، كان البد من اختبارها كلياً ن مثل هذه الفرضيات الدقيقةإ      
  . لقياسهاالقرائن املناخية 

  
  :أمهية البحث 

  
  :النقاط التالية  تتمثل أمهية هذا البحث يف      

إبراز دور املناخ كأحد املقومات الطبيعية املكّون للخصائص اجلغرافية العامة لليبيـا ، وتبـدو   /  1 
أمهيته لكافة األحياء ، واليت من بينها اإلنسان الذي يتأثر بشكل مباشر وغـري مباشـر بـالظروف    

اجلسمانية أو النفسـية أو االجتماعيـة ،   املناخية اليت حتدد اجتاهاته وتطوره الذايت سواء من الناحية 
فالظروف املناخية هلا أثر فعال على قدرة التركيز عند اإلنسان ويف مدى توازن آرائه وأحكامـه و  

  . إنتاجية عمله وكفاءته الفكرية أو حالته الصحية وراحته الفسيولوجية
لذلك من املهم التعرف على طبيعـة  تتميز املناطق اجلغرافية يف ليبيا بنوع من التنوع املناخي ، و/  2

املناخ السائد يف تلك املناطق ، وهذا يفيد يف كافة ااالت احلياتية سواء يف إقامة املشاريع الزراعية 
أو الصناعية ، إضافة إىل إقامة التجمعات السكانية و العمرانية واملنتجعات الصـحية و السـياحية   

  .وغريها 
الضرورية عن كافة املناطق وخباصة السياحية ، وذلك بتحديد األوقات  توفري املعلومات املناخية/  3

املثلى لزيارا ، وهذا بدوره يعمل على املسامهة يف تطويرها ، واليت تزيد من فعالية الدعاية السياحية  
و ميكننا وضع جدول بتلك األماكن وأفضل األوقات . ومن مث زيادة عدد السائحني القادمني لليبيا 

  .را لزيا
  

  : أهداف البحث
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  : التالية النظرية والعملية دف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف     
دورة (دراسة خصائص مناخ ليبيا للحصول على صفته و خصائصه ولفترة طويلة من الـزمن  /   1

  . ) ثالثون سنة، أكثر من مناخية كربى 
  . ار مدى مالءمة هذه اإلمكانات لراحة اإلنسانتوظيف إمكانيات ليبيا الطبيعية املناخية واختي/   2
قياس الراحة الفسيولوجية داخل املباين يف الليل والنهار باستخدام درجـة احلـرارة والرطوبـة    /  3

تعذر قياس الراحة يف األماكن اليت يتعرض هلـا اإلنسـان     –النسبية وخارج املباين يف الليل والظل 
باستخدام احلرارة املكافئـة لقـدرة    -ول على بيانات بذلك ألشعة الشمس املباشرة ، لعدم احلص
من يف ليبيا حتديد أفضل األماكن وأكثرها مالءمة لراحة اإلنسان  الرياح على التربيد ، للوصول إىل
  .لألغراض السياحية والطبية وغريها أجل التوصية باستغالهلا وتطويرها 

لدرجة الراحة واالنزعـاج   لشهري والفصلي والسنوياليومي واحتليل التباين املكاين والزماين /   4
  .على مدار السنة توضح حدود املناطق املرحية وغري املرحية لليبيا من خالل رسم خريطة 

        
 وذجــــمستوحاة من تلك اليت يقدمها منعملية ن هلا فوائد تطبيقية أوترى هذه الدراسة       

) Terjun   (ولوجية للتصنيفات املناخية الفسي )ومنها ) 1985ة ، نعمان شحاد :   
واالستجمام للتنـــزه تساعد هذه الدراسة يف حتديد أكثر املناطق مالءمة : اال السياحي  /  1

حتليل التوزيع اجلغـرايف ألمنـاط املنـاخ    ه كما ميكن على ضوء  ، لذلكوحتديد أفضل األوقات 
   .السياحة واالستجمام  حتديد مناطق جديدة مالءمة لتطويرو الفسيولوجي 

تساعد هذه الدراسة على حتديد املناطق األكثر مالءمة إلقامـة املستشـفيات   : اال الصحي  /  2
، وحتديد األمراض اليت يتعرض هلا  دور العجزة واملسننيملرضى اجلهاز التنفسي وواملصحات املالءمة 

  . لظروف املناخية املختلفةجسم اإلنسان جراء عجز العمليات الفسيولوجية يف مقاومة ا
قدم هذه الدراسة فائدة يف جمـال هندسـة البنـاء    تن أميكن : اال اهلندسي  وختطيط املدن /  3

  . وتصميم املساكن وحتديد أنواع مواد البناء ومتطلبات التدفئة املركزية ويف ختطيط املدن
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  : منهجية البحث
  :  تم االعتماد على التايل، يالبحث ألجل اكتمال متطلبات       
  :   مصادر ووسائل مجع  البيانات املناخية /أوالً  

  . االستفادة من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت دراسة العالقة بني املناخ واإلنسان/  1 

 استخـدم يف هذا البحث عدد كبري من احملطات املناخية اليت تتوفر فيها البيانـات املناخيـة  /  2 
  :وهي الالزمة لتطبيق القرائن املناخية 

  
 ) 1(  رقمانظر اخلريطة املعدالت الشهرية والسنوية لعدد عشرين حمطة مناخية خمتارة ، / أ 

 ) :م  1995  – 1960( خالل الفترة من 
 .  املعدل الشهري لدرجات احلرارة •
  )  .العظمى والصغرى (   املعدل الشهري لدرجات احلرارة •
  .  ري للرطوبة النسبيةاملعدل الشه •
  . املعدل الشهري للضغط اجلوي •
  . ها اجتاهاملعدل الشهري لسرعة الرياح و •
  . يوم/ ساعة / املعدل اليومي لساعة السطوع الشمسي  •
  .لألمطار املعدل الشهري   •
 ) . 1987 – 1981( خالل الفترة من  املعدل اليومي لإلشعاع الشمسي •
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  وزيع اجلغرايف حملطات األرصاد اجلويةالت )  1( خريطة رقم 
  

  



18  

  
  ) .عمل الباحث ، استناداً على األطلس الوطين  (  :املصدر   
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   1995(  خالل الفترة مـن) زوارة ، شحات ، يفرن ، سبها ( املعدالت الساعية حملطات / ب 

 : وتشمل ) م  2000
 . املعدل الشهري لدرجة حرارة امليزان اجلاف •
  . هري لسرعة الرياح املعدل الش •
 .  املعدل الشهري للرطوبة النسبية •

  
  . االعتماد على بعض خرائط الطقس من مركز التحاليل والتنبؤات اجلوية / 3
على األطلس الـوطين ، كمـا مت توضـيح    ) الشكل العام  ( االعتماد يف رسم خريطة ليبيا /  4

الراحة الفسيولوجية على اخلرائط وذلـك  املعدالت الفصلية والسنوية لبعض عناصر املناخ وأماكن 
  . باستخدام خطوط التساوي واملظاهر التضاريسية 

  
  : وسائل معاجلة البيانات املناخية/ ثانياً 

  :الوسائل اإلحصائية   / 1
استخدم يف هذا البحث املنهج اإلحصائي القائم على حتليل البيانات ، من أجل إبراز أوجـه        

  : هي  ، والوسائل املستخدمةاملناخية يف ليبيا  للعناصرشابه ختالف والتالا
  : اإلحصائيات الوصفية /أ 

ملكونات املناخ الشهرية والسنوية ، واملدى الشهري والسنوي اليومية وتشمل املعدالت       
ومقياس )    ( Empergerواملعامل املطري لـ )  Johansson( لـ ومعامل القارية األساسية 
  . Bearfortعة الرياح لـ  وصف سر

اليت ∗ 1998أكتوبر  6ملوجات احلرارة خالل يوم  متثل خرائط الطقس حتليالً:   خرائط الطقس / ب 
متثل اخلرائط السطحية ولطبقات اجلو العليا وذلك من أجل دراسة احلالة ومسبباا من خالل توزيع 

  . ذلك اليوميف ة ثالتيارات النفا مراكز الضغط اجلوي والكتل اهلوائية ونوع اجلبهات وموقع

                                                
  . .ظراً  لتوفر املعلومات واخلرائط املتعلقة ذه الظاهرة لقد مت اختيار هذا التاريخ ن  ∗
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  :املناخية الرياضية  القرائن / 2

قيم املناخ املريح  من أجل استخراجبتحليل العالقة بني املناخ وراحة اإلنسان  القرائنتقوم هذه       
تـوفر  ، نتيجـة ل )  1990،  عادل سعيد الـراوي ( وغري املريح يف ليبيا ، وقد مت تطبيق املعادلتني التاليتني 

يف  العراق واألردن  اللـتني تتشـاان يف   تطبيقهما جناح البيانات املناخية اخلاصة ما ، إضافة إىل 
     : ومهاظروفهما املناخية 

  .)  Tmperature Humidity Index(  الرطوبة  -احلرارة   قرينةمعادلة  /أ  
  ) .  ( Wind Chiu Index قرينة احلرارة املكافئة لتربيد الرياحمعادلة  /ب 
  

  : الصعوبات اليت واجهت البحث 
      

  :لقد واجهت الباحث العديد من املشكالت وهي       
نظراً حلداثـة املوضـوع وقلـة     ،ندرة املراجع واملصادر العربية ذات الصلة مبوضوع البحث /  1

سـائل العلميـة الـيت    املناخيني املتخصصني يف الدول العربية ، باستثناء عدد قليل من األحباث والر
  .يف بعض بلدان املشرق العريب   عاجلت موضوع الراحة الفسيولوجية

صعوبة احلصول على بيانات مناخية يومية لبعض العناصر املناخية لدورة كاملـة ممـا جعـل    /  2
االعتماد على بيانات سنوات حمدودة ، إضافة إىل عدم احلصول على معلومات تتعلـق باإلشـعاع   

الرغم من قياسها يف معظم احملطات املناخية ، ويرجع السبب يف ذلـك إىل عـدم    الشمسي  على
تبويبها وأدراجها يف احلاسب اآليل ، حىت وأن حاول الباحث احلصول عليها ستكلفه اجلهد واملال 

  .اللذان يكونان عقبة تقف أمامه يف حتقيق اهلدف املنشود 
  

      :حدود البحث  
  

  :اسة النواحي التالية يقتصر هذا البحث على در 
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  .دراسة اخلصائص اجلغرافية الطبيعية وتوزيعها اجلغرايف /  1
  .دراسة و حتليل العناصر املناخية من حيث معرفة العوامل املكونة هلا زمانياً ومكانياً /   2
  .اخلصائص البشرية اليت تشمل السكان وتوزيعهم اجلغرايف وأهم املراكز احلضرية والعمرانية /  3
  :تأثري الظروف املناخية على اإلنسان من حيث /  4

العالقة بني املناخ و جسم اإلنسان من خالل توضيح مفهوم الراحة الفسيولوجية والعوامـل  / أ     
اليت حتددها ، كالتأقلم الفسيولوجي والوراثي مع الظروف املناخية ، إضـافة إىل طبيعـة املالبـس    

  .اجلنس والعمر واحلالة الصحية واملواد الغذائية اليت يتناوهلا  ونوعها ومسكها وألواا ، واختالف
راحة اإلنسان داخل املباين وخارجها ويف مجيع احملطات املناخية املختارة اليت تتـوفر فيـه     / ب     

الرطوبة و احلرارة املكافئة لقدرة الرياح علـى   –البيانات املناخية الالزمة يف حساب قرينيت احلرارة 
  .يد ، اللتان استخدمنامها كأداة لقياس اإلحساس البشري حبالة اجلو الترب
  

   :  الدراسات السابقة
       

جيـاد  إ مهية بالغة لعلم املناخ التطبيقي الذي يهتم بشـكل خـاص يف   أيعطي علماء اجلغرافيا       
و النباتية فضالً  يف خمتلف نشاطات الكائنات احلية احليوانية مالءمتهاخاصية األحوال اجلوية ومدى 

الدراسـات  فأجري العديـد مـن   . عن دوره يف ااالت التطبيقية املختلفة ذات العالقة باإلنسان
ولكن اإلشكالية ،  املناخية اليت تعاجل اجلانب البشري أو ما يعرف بعلم املناخ الفسيولوجي األحباثو

واضح ودقيق للراحة يتفـق  اليت واجهت تلك الدراسات والبحوث تكمن يف صعوبة حتديد مفهوم 
عليه اجلميع وميكن قياسه والتعبري عنه بطرق كمية موضوعية ، ولعل السبب يف ذلـك يتحـدد يف   

باإلضافة إىل املتغريات  ، خاصة املتغريات املناخيةو كثرة املتغريات اليت تؤثر على اإلحساس بالراحة 
حلالة  الصحية والنفسية للشخص ونوع من أبرزها اجلنس ، العمر ، اوولوجية والسيكولوجية يالفس

  .)  1985،  نعمان شحادة ( مع الوسط الذي يعيش فيه تالؤمهمالبسه وتصميمها وطبيعة عمله ودرجة 
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تعتمد على تطبيق بعض  لقد بذلت حماوالت عديدة من أجل قياس الراحة الفسيولوجية ،   
منوذج احلرارة : نسان ونشاطاته املختلفة مثل ذج اإلقليمية املتطورة اليت تظهر أثر املناخ على اإلاالنم

الفعالة الذي طورته اجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد املركزي والنموذج املبسط لقرينة 
إلقليم  Terjunوتصنيف  Misserandواحملصلة احلرارية اليت طورها   Thomالضيق الذي طوره  

ة األمريكية القائم على أساس تأثر املناخ يف إحساس اإلنسان املناخ الفيسولوجي يف الواليات املتحد
باحلر أو الربد ، وطور فيه أسلوب احلرارة املؤثرة بإدخال تأثري اإلشعاع الشمسي والرياح وصنف 

 ، أيضاً) , Terjung 1966(  اً مناخياً فيسيولوجياإقليمفيه الواليات املتحدة األمريكية إىل عشرين 
 الشارقة اليت تعتمد على إظهار عنصري احلرارة والرطوبة  باإلضافة إىل الرياح ألنزعاج يفاقرينة 

 سنورد يف هذا اال عرضاًو ، ) Shohadeh،  1984  (  على حركة اإلنسان ونشاطه خارج املنازل
راء اهم ما جاء فيها من أ، مربزين  الدراسات واألحباث العلمية ذات العالقة مبوضوع الدراسةلبعض 

  ) . 1( انظر امللحق رقم  ج علمية ــتائون
  

   
   

  : مصطلحات البحث 
  

يتطلب البحث استخدام بعض املفاهيم واملصطلحات  األساسية واليت حباجة إىل توضيح وهي       
   :على النحو التايل  

  
   :حالة االستقرار اجلوي / 1

األرضي ، فإذا ما دفعت كتلة هوائية  يعرب عن حالة االستقرار اجلوي بتوازن اهلواء يف اجلو         
يف هذا اجلو املستقر باالجتاه الرأسي الصاعد أو النازل مبؤثر ما ، فإنه البد هلا من أن تعود لوضـعها  

وبذلك يتميز اجلو املستقر بأنه خلو من التيارات الصاعدة أو اهلابطة ومن . األصلي بعد زوال املؤثر 
  .االضطرابات اجلوية 
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   :حنراف قوة اال/  2

هي عبارة عن القوة الناجتة من تأثري احتكاك الرياح سطح األرض وحتت تأثري هذه القـوة          
تقل سرعة الرياح ، وال يقتصر تأثري عامل االحتكاك على التقليل من سرعة الرياح بل أنه يؤثر على 

وهي ناجتة عن دوران )   Coriolis Force(وتسمى باسم . اجتاهها وجيعلها أقل احنرافا إىل ميني اجتاهها 
األرض حول حمورها مما يؤدي إىل  ا حنراف الرياح إىل ميني ا جتاهها يف نصف الكـرة الشـمايل ،   

ويالحظ أن هذه القوة تكون معدومة عنـد الـدائرة   . وإىل يسار ا جتاهها يف نصف الكرة اجلنويب 
  .األستوائية وتزداد كلما ابتعدنا عنها 

  
  :لي رياح القب/   3 

هي رياح صحراوية شديدة احلرارة واجلفاف ب على األجزاء الشمالية من ليبيا يف فصل          
ونظـرا  . الربيع وأوائل اخلريف ، وذلك يف مقدمة املنخفضات اجلوية اليت متر فوق البحر املتوسط 

هبوا ترتفع درجـات   ألا تأيت من الصحراء ، فإا كثرياً ما تكون حمملة باألتربة والرمال وأثناء
ْ مئوية أو أكثر عندما متـر   15ْ مئوية ، ولكنها ال تلبث أن تنخفض بنحو  40احلرارة إىل أكثر من 

  .اجلبهة الباردة من املنخفض اجلوي وتتحول الرياح إىل مشالية أو مشالية  غربية 
  
  
  )  Jet Streams: (  التيار النفاث/ 4

كيلو متـر    12وعلى ارتفاع )  Tropopause(طبقات اجلو العليا   وهي تيارات هوائية توجد يف      
الساعة ، ويتراوح عرضها مـا بـني   / كيلو متراً  500تتميز بشدة سرعتها اليت قد تصل أحيانا إىل 

كيلومتراً وتتحرك من الغرب إىل الشرق  ، وتوجد يف املنطقة الواقعة بني درجــيت  600 – 500
على الرغم من تزحـزح   –اقها واجتاهاا يكاد يكون ثابتاً طوال السنة ، وأن نط ْ 35 –ْ 30عرض 

وتبعاً لدوران هذه التيارات بشدة وبصـورة  . نطاقاا مشاالً  وجنوباً  مع حركة الشمس الظاهرية 
مستمرة ، فقد خترج منها أحياناً موجات هوائية باردة وتنفصل على  التيارات النفاثـة الرئيسـية ،   
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املسؤولة عن حدوث االضطرابات اجلوية يف الطبقات السفلى من الغــــالف   وقد تكون هي
 ) 1985حسن أبوالعينني ، ( الغازي  

  
  
  : أسلوب النظم/  5

تعرف النظم بأا جمموعة من الظواهر واملتغريات اليت ترتبط فيما بينها بشبكة من العالقـات        
فـالغالف اجلغـرايف   . بط بغريه من النظم بعالقات معينة املتبادلة ، حبيث تكون معاً كال متميزاً يرت

نظام ضخم يتكون من آالف النظم من بينها العمليات واالضطرابات اجلوية وتنقسم النظم إىل ثالثة 
  :أنواع وهي 

النظم املفتوحة وفيها يتم تبادل الطاقة مع النظم األخرى ، كدورة املناخ ودورة املاء يف   –أ        
  .وغريها الطبيعة 
النظم املغلقة وهي اليت تسمح بتبادل الطاقة مع النظم األخرى ، لكنـها ال تسـمح     –ب        

بدخول الطاقة أو خروجها عرب حدودها ، فالغالف اجلوي يشكل مع الشمس نظاماً مغلقاً يدخلـه  
  .وخيرج منه يف كل حلظة كميات هائلة من الطاقة 

م ال تسمح بانتقال املادة أو الطاقة عرب حدودها مثـل معـدل   النظم املعزولة وهي نظ  –ج       
التناقص الذايت اجلاف لدرجة احلرارة  أثناء صعود اهلواء املناطق املرتفعة ، حيث يفقد اهلواء درجـة  

   ). 1983نعمان شحادة ، .( حرارته دون أن ميتزج باهلواء احمليط 
  

  :النماذج الرياضية /  6
االحتماالت يف دراسة الكثري من الظواهر اجلوية ، كالنموذج التكـراري   وهي تطبيق نظرية       

ملعرفة تكرار حدوث الظاهرة أو عدم حدوثها مثل دراسة احتمال سقوط األمطار وحدوث الصقيع 
والضباب وغريها من الظواهر اجلوية ، أو تلك النماذج اليت تقوم بتفسري التغريات املناخيـة علـى   

فيزيائية ، كالتنبؤ باألعاصري واألمطار ، كما توجد النماذج التجريبية اليت تقوم أساس تطبيق قوانني 
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نعمـان  ( . بتمثيل بعض الظواهر معملياً ، كنموذج التيار النفاث والتنبؤات اجلوية بسقوط األمطـار  
  )  1983شحادة  

  
  ) : MetaboliSam( الفعاليات احليوية  /  7

اليت جتري داخل خاليا الكائن احلي تناول تبدل املادة من شكل إىل هي التفاعالت الكيميائية        
و أن  METوتقاس بوحدة تسمى . آخر وحترير الطاقة ويدعى جممل هذه التغريات بالتمثيل الضوئي 

MET      واحد يكفي لرفع درجة حرارة اجلسم درجة مئوية واحدة ما مل حيصـل فقـدان حـراري
  ) . 1990مهدي فرحان ، (  .ساعة /  2م/ و كالوري كيل 50= واحد   MET  للجسم ، وأن

  
  ) :  frost bite(عضة الصقيع /  8

وهي تصيب األطراف املكشوفة من جسم اإلنسان كاليدين والوجه ، حيـث تـنخفض             
درجة احلرارة إىل درجة التجمد أو دوا فتبدأ  أطراف األصابع يف التجمد مث ميتد التجمد إىل باقي 

وتزداد احلالة خطورة إذا أدت كثرة احلركة إىل إفراز العرق  .اف ومنها إىل بقية أعضاء اجلسم األطر
حيث يؤدي هذا إىل سرعة تربيد اجلسم وبالتايل اختالل توازنه احلراري ، ويصاحب ذلك تقلـص  

بتر األطراف األوعية الدموية وجتلط الدم ا فتنتهي احلالة بالوفاة ، ومن املمكن إنقاذ حياة املصاب ب
  )  1995عبدالعزيز شرف ، ( .املتجمدة 

  
  :اإلجهاد الفسيولوجي /  9

هو نوع من التغريات الفسيولوجية كالتعرق ونقص يف التبول واالرتعاش وغريهـا  الـيت            
  . حتدث يف جسم اإلنسان عند االنتقال التدرجيي من منطقة جغرافية إىل أخرى ختتلف عنها مناخياً 
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  اخلصائص اجلغرافية العامة /الفصل األول 
  

  
  .اخلصائص الطبيعية : أوالً 
  .اخلصائص البشرية : ثانياً 
  .اخلصائص املناخية : ثالثاً 
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  .اخلصائص  الطبيعية / أوال
  
  

  .ومظاهر السطح  التركيب اجليولوجي/  2 .              املوقع اجلغرايف /  1       
  .املوارد املائية والوضع املائي /   4.                         التربة/  3       
  .النباتات الطبيعية /   5       
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    :املوقع اجلغرايف /  1

، قيا أو مايعرف بشمال افري يف القسم األوسط من الساحل الشمايل للقارة اإلفريقيةليبيا تقع        
ـ  1.775.500حنو تشغل مساحة عظيمة االتساع تبلغ و  ) 2(  انظر اخلريطة رقم   اًكيلومتر مربع

 إذ حة القارة اإلفريقية ، فهي من أكثر الدول اإلفريقية مسـاحة امن مس%  5,9 ي ما يقارب منأ
ـ حيدها من الشمال البحر ا. بعد السودان واجلزائر والكونغو  املرتبة الرابعة يف تأيت ن ـملتوسط وم

أما مـن حيـث   . اجلنوب النيجر وتشاد ومن الشرق مصر والسودان ومن الغرب تونس واجلزائر 
َ  18ْ،  9 (طول  يوخط مشاالً)   45َ، 18َْ و 58،  32ْ (بني دائريت عرض التحديد الفلكي فهي تقع 

  بل   طبيعيةً اًست حدودن احلدود اليت تفصل بينها وبني جرياا ليأيالحظ و.  شرقاً ) َ 59ْ ،  24و 
  

  موقـــــع منطقة الدراسة)  2(  خريطة رقم
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  . )   1978األطلس الوطين ، :  ( املصدر 

شى غالباً مع ظواهر طبيعية واضحة ، نتيجـة المتـداد الصـحراء    اإذ ال تتم هي هندسية مصطنعة
تتداخل يف بعضـها دون  أقطار مشال إفريقيا بشكل جيعل هذه األقطار  الكربى بدون انقطاع يف كل

   كيلومتر ممثالً ما نسبته  1900يزيد عن  الً طويالً ساح ليبيا متتلكو . ن تكون بينها موانع طبيعية أ
ذا احلوض املائي اهلام البالغـة حـوايل   ــمن أطوال السواحل العربية املطلة على هوهو   % 36

  . )  1997،  اهلادي أبو لقمة، سعد القزيري( كيلومتر  5270
  
  

  : التركيب اجليولوجي ومظاهر السطح /  2
تشكل أراضي ليبيا هضبة قدمية ترتكز على قاعدة أركية تغطيها صـخور رسـوبية أزالـت       

عوامل التعرية معظمها ، وبقي جزء آخر تغطيه طبقة رسوبية مسيكة تنتمي إىل عصور جيولوجيـة  
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ولكنها تأثرت بعوامل التعرية اجلويـة   ، يةلتوائالخمتلفة حافظت على نظامها ومل تتأثر باحلركات ا
 يت بقيت بارزة إىل يومنا هذاــالل الصحراوية الـاملختلفة ونتج عنها الكثري من املنخفضات والت

  . ) 3 ( رقمانظر اخلريطة . )  1980،   عبد الفتاح حممد وهيبة( 
ن الثاين والثالث وهـي  تكوينات الزمن اجليولوجي األول طبقة عظيمة من صخور الزم تغطي       

صخور جريية ورملية ، تظهر يف جبل احلساونة وأكاكوس وغات وعلى طـول احلافـة الشـرقية    
تاسيلي يف الغـرب   والغربية حلوض مرزق ، إضافة إىل املنطقة املمتدة من جبال تبسيت يف الشرق و
حيث تظهـر  ، فارة وتواصل امتدادها مشاالً بالقرب من جبل السوداء وأجزاء متفرقة من سهل اجل

إضـافة إىل   ، نالتالل العزيزية ورأس اللفعة وأبو عرقوب وأبو غي: على شكل تالل صخرية مثل 
  ) .1997يوسف زكري ، ( منطقة اجلبل األخضر واجلبل الغريب واحلمادة احلمراء أجزاء من بعض 

  
  
  
  
  
  

حيـث  ، ور اجلبل الغريبحركة رفع  أدت إىل ظه حدثتخر الزمن اجليولوجي الثاين ايف أوو      
حادة تشـرف   جروفجلفارة ، وتبدو  جوانبه الشمالية بشكل ايرتفع فجائياً إىل اجلنوب من سهل 

ون االحندار تدرجيياً حنو اجلنوب والشرق وقليالً حنـو الغـرب   ــعلى هذا السهل ، يف حني يك
ربان جنوب مدينـة  متر فوق مستوى سطح البحر يف منطقة الع 981رتفاع له حوايل اويصل أعلى 

متر يف  400 - 500رتفاع كلما ابتعدنا عن هذه املنطقة حنو الشرق إىل ما بني الويتناقص ا ، غريان
متر يف مسالته ، ويستمر هذا  300  - 350متر يف اخلضراء وما بني  300 - 400ترهونة وما بني 

مدينة اخلمس ، مث ينحدر قلـيالً  جتاه الشرق حىت خيتفي حتت مياه البحر عند ا االحندار التدرجيي يف 
وتنحدر من اجلبل شبكة عظيمة من األودية اجلافـة يف  ،   متراً 750 - 600حنو الغرب إىل ما بني 

  ) 1997يوسف زكري  (  .، وغريها بوشيبةأ،  ، احلياهلرية نني ، يا: أشهرها أودية  ات خمتلفةاجتاه



32  

زحف  ثالث لبعض احلركات األرضية ترتب عليهاتعرضت ليبيا أوائل الزمـن اجليولوجي ال      
ون اجلبل األخضر الزمين ، وتكَ ابعض الطبقات الصحراوية على الطبقات ااورة هلا فتغري ترتيبه

مل التعرية البحرية من تكوين ااستطاعت عو ، وقدالذي ينحدر جبروف شديدة االحندار مشاالً 
متراً  300 – 250رتفاع احلافة األوىل ما بني ااوح يتر، رتفاعها اثالث حافات طولية متدرجة يف 

متراً ، أما احلافة الثالثة فيصل أقصى  600 – 450فوق سطح البحر ، وترتفع احلافة الثانية فيما بني 
تشكل منطقة تقسيم املياه يف اجلبل األخضر اليت تنحدر  إذمتراً فوق سطح البحر  882 هلا رتفاعا

  .     القطارة وغريها ، درنة ، الكوف، اللثرون: مثل  يف اجتاهات خمتلفة ةمنها شبكة كبرية من األودي
املرتفعات الصحراوية إىل حدوث نشاط بركاين غطت تكويناته  وخالل هذا الزمن تعرضت      

كما أثرت عوامل التعرية يف ،  جبال تبسيت والعوينات وأركنو والسوداء ومتو واملرتفعات الشمالية
رادة وجالو ـفتكونت املنخفضات الشمالية اليت تضم واحات اجلفرة وم، ملختلفة مظاهر السطح ا

يوسف زكري ، ( ات الكفرة وفزان ـــوأوجلة و غدامس ، واملنخفضات اجلنوبية اليت تضم واح

1997  (.  
  

  
  
  
  

  
  التركيب اجليولوجي)  3( خريطة رقم 
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  ) 1985األطلس التعليمي  ،   : ( املصدر
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كاألرصفة القاريـة  ، تكونت خالل الزمن اجليولوجي الرابع العديد من الظواهر الطبيعية لقد       
والسهول الساحلية ، حيث ينحدر سطح اهلضبة وتنتهي عند البحر املتوسط الذي تفصله عنـها يف  

تكـون نتيجـة   الذي بعض املناطق سهول ختتلف يف اتساعها من منطقة ألخرى ، كسهل اجلفارة 
رسابات هوائية وبعض التالل الصـخرية ،  إء حمدب يف الصخور الرسوبية تغطى سطحه لتوااهبوط 

حىت خليج مببـا  ،من خليج سرت  املمتدةسهول الكما تكونت  السبخات ،إضافة إىل العديد من 
يف والتكوينات اهلوائية اليت ترسبت مغطاة بطبقات مسيكة من الصخور الرسوبية االيوسينية ، شرقاً  
ـ نكسارات ثانوية متقاطعة معقـدة ا االرابع وتأثرت بالفوالق نتج عنها  يولوجياجل الزمن ات الجتاه

   ) 1991، حبري امحد الكتري (  .  أدت إىل ظهور اخللجان والنتوءات
 اًا ضيقة ال يزيد عرضها عن بضع األمتار يف بعض املواقع وتتسع أحيانأتتميز هذه السهول ب   

نتشر فيها العديد من الظواهر الطبيعيـة  تيلومترات قرب بنغازي ، وأخرى لتصل يف عرضها عدة ك
املتفرقة اليت تفصلها طبقة رقيقة من التربة احلمراء الناجتة عن  جلرييةكالبحريات الكارستية والصخور ا

ومما زاد من تعقيد تضاريس تلك السهول تقطعها الشديد بالعديد من األوديـة  ،  التعرية الكارستية
   )  1990،  يوسف زكري( .كوادي القطارة ووادي الباكور يف سهل بنغازي،العميقة 

تغريات مناخية كربى ، مشلت مناطق  إىلخالل الزمن اجليولوجي الرابع  تعرض سطح األرض  
ويقابلها يف اجلنوب سقوط  ، واسعة من العامل فغطى اجلليد املناطق الشمالية والوسطى من أوربا

الصحراء الكربى ، فتكونت العديد من الوديان النهرية يف ليبيا اليت هي  األمطار اليت مشلت منطقة
الوادي الكبري وزمزم وسوف اجلني ووادي احلياة ، وكانت كتلة جبال : اليوم وديان جافة مثل 

ال منطقة ـاهلوجار خط تقسيم مياهها اليت جلبت أثناء جريان رواسب فيضية تكونت منها رم
  . السرير
رتفاعها ما بـني  الغ متوسط ـن ليبيا عبارة عن هضبة يبأتضح من خالل العرض السابق ي          
فوق سطح البحر ، وتنحدر تدرجيياً كلما اجتهنا مشاالً حىت تنتهي عند سـاحل   اًمتر 600 - 200

تخلل هذه ينة مناطق ساحلية ضيقة خيتلف اتساعها من منطقة إىل أخرى ، كما البحر املتوسط مكو
، انظر كاجلبال واألحواض واألودية والكـثبان الرملية ، ر التضاريسية ـالعديد من املظاه بةـاهلض
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أقسـام   ةفإنه من املمكن حتديد أربع، وبالرغم ما أشري إليه من تنوع تضاريسي  ) 4( اخلريطة رقم 
  :رئيسية حيتوي كل منها على جمموعة من الوحدات التضاريسية هي 

                                                  
،  نطاق السهول الساحلية وتشمل سهل اجلفارة وسهول اخلمس ومصراتة، وسهل سرت / 1  

  .شرقاً غرباً حىت احلدود املصرية  ةتوكر منوالسهول الضيقة املمتدة 
   

  . نطاق اجلبال الشمالية وتتضمن اجلبل الغريب واجلبل األخضر وهضبة البطنان والدفنة / 2
  
  .   وتتكون من القبلة والبلط نتقال بني اجلبال والصحراءالمناطق ا /  3 
  
  : الصحراء وتضم الظاهرات اجلغرافية اآلتية / 4 

   . تبسيت ، العوينات ، أركنو ، اهلروج ، متو: مناطق اجلبال مثل  - أ   
وجلة ، مرادة اجلغبوب ، اجلفرة ، جالو ، أ:  املنخفضات الشمالية وتضم الواحات التالية - ب  

   . غدامس
  . املنخفضات اجلنوبية وتشغلها واحات الكفرة وفزان  - ج  
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  ارتفاعات األراضي )  4( خريطة رقم 
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  ) 1985األطلس التعليمي  ،   : ( املصدر       

  
  
  
  
  
  
  :التربــــــة /  3
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يع أن ميد فيها النبات جذوره ومنـها  تعرف التربة بأا الطبقة السطحية من األرض اليت يستط       
وتتألف التربة من جزئيات الصخور املتفتتة وما يتحلل منها مـن  . يستمد غذاءه ومتطلباته من املاء 

فالتربة جسم طبيعي متميز تـدخل يف  . عناصر خمتلفة وما خيتلط معها من بقايا النباتات واحليوانات 
فة الطول ، وذلك حسب طبيعة هذه العوامل ونوعيـة  تكوينه عوامل متنوعة خالل فترة زمنية خمتل

تفاعلها واملتمثلة يف الصخور القاعدية والعناصر املناخية واحليوية ، باإلضافة إىل العامـل البشـري   
حممد املـربوك  (  .وبذلك ميكن القول بأن التربة بصفة عامـة هي نتاج عوامل طبيعية ونباتية وحيوانية 

  )   1982،  املهدوي

لقد أجريت العديد من الدراسات يف أحناء متفرقة من ليبيا من قبل بعض املؤسسات        
وذلك لغرض  -وغريها  Gefli ,Poliservic , Igrar, Expotمثل شركة  - والشركات األجنبية 

حتديد صالحية التربة وتصنيف قدرا اإلنتاجية ونسبة امللوحة ا واالجنراف واالستغالل األمثل هلا  
التربة يف ليبيا تقع ضمن جمموعة التربة الكلسية الفقرية ضوء تلك الدراسات فإن غالبية أنواع  وعلى

  رتفاع درجات احلرارة ، إضافة إىل قلة النبات الطبيعيايف موادها العضوية ، بسبب قلة األمطار و
وبناء  .ه املدارية أي أن أنواعها الختتلف عما هو معروف تصنيفه يف األقاليم املدارية الصحراوية وشب

انظر ،  يندرج حتت كل نوع جمموعة من الترب الثانوية أنواع ةعلى ذلك ميكن تصنيفها إىل مخس
  :وهي )  5(   رقماخلريطة 

  
  
  :  التربة الصحراوية/  1

تكونت بفعل التعرية اهلوائية والتجوية امليكانيكية للصخور وحتللها وهي فقرية يف مواردهـا      
ولكنها غنية بالكالسيوم تغطي مساحات شاسعة من ليبيا خاصة يف  ، % ) 0.5من  أقل(  العضوية 

  . جنوا ووسطها
  
  
  



39  

  
  
  :  التربة الرملية/  2

تنتشر  ردها العضويةاالرحيي وتظهر على شكل كثبان رملية فقرية يف مو تتكونت بفعل احل   
  . وسهل سرتيف سهل بنغازي  و مصراتة إىليف املنطقة املمتدة من زوارة 

  :التربة امللحية /  3    
يقصد ا تلك التربة اليت حتتوي على كمية من األمالح القابلة للذوبان ، توجد يف منـاطق     

ويف الواحات ومناطق تداخل البحر مع املياه العذبة يف السهول السـاحلية    لسبخاتاملستنقعات وا
  . سيوميوسلفات اجلري واملاغنرتفاع نسبة أمالح الصوديوم اوتتميز هذه التربة ب

  : التربة الكلسية /  4
هذه  حتتوي على نسبة عالية من أكاسيد احلديد وتقل ا نسبة كربونات الكالسيوم ، وتتعرض      

وتتميز بقدرا على االحتفاظ باملياه وتعرف باسم  عمليات األجنراف بفعل املياه التربة إىل
Terrarossa كما هو يف سهل املرج وهضبة الفتائح ، ة من اجلبل األخضر تنتشر يف مناطق متفرق

   .باجلبل األخضر  وجنوب شرق تاكنس
      : التربة الرسوبية /  5

يرتبط هذا النوع من التربة بنظام التصريف املائي ، ولذلك تنتشر يف السهول وحول األودية         
توي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، وحت واألحواض اليت تنتهي إليها بعض األودية اجلبلية

  . والفوسفور وتفتقر إىل املواد العضوية
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  التربة)  5( خريطة رقم 
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  ) 1985األطلس التعليمي  ،   : ( املصدر    

  
  :املوارد املائية والوضع املائي  / 4
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وق سـطح األرض أو يف  تعترب املياه من أهم مكونات الوسط الطبيعي ما كان منها جيري ف         
أعماقها ، إذ تتجلى أمهيتها يف تشكيل مظاهر السطح املختلفة ، إضافة إىل الترابط الوثيق بني احلياة 
النباتية واملاء حيث ال حياة نباتية دون ماء ، واإلنسان ليس أقل من النبات يف احتياجه للماء ، فهي 

، وعلى اختالف أنواعها تعد أهم دعائم احليـاة  احملدد حلياته ومدى استقراره  أيضاً عماد وجوده و
فقد عرف اإلنسان منذ القدم أمهية املياه ، وأن تارخيه وقيام حضاراته قـد  . االقتصادية و البشرية 

  ارتبط وبشكل مباشر مبا يتوفر له من تلك امليـاه ومصـادرها ، فكتـب التـاريخ تظهـر لنـا       
املياه ، فاحلضارة الفرعونية والبابلية والكنعانية أن مجيع احلضارات كانت قد اعتمدت على مصادر 

كما  أن نضوب املياه وانتهاء مصادرها .وغريها قامت على ضفاف األار واألودية وحيثما تتوفر 
كانت سبباً يف اضمحالهلا ، فعلى سبيل املثال اختفاء حضارة سبأ يف اليمن كان نتيجة ايار سـد  

  .مأرب وهو خري شاهد على ذلك 
إن موقع ليبيا اجلغرايف ضمن املناطق املدارية القارية جعلها تتميز باجلفاف واخنفاض معدالت        

األمطار ، مما جعل مصادر الثروة املائية ا حمدودة جداً ، وهذا يتطلب دراسة الوضع املائي وحتديد 
 ة عليها ، ألا متثل أساساإلمكانيات املائية لليبيا واستغالهلا بشكل جيد ودقيق والعمل على احملافظ

التنمية الزراعية ، كما أا ضرورية جداً للنمو والتطور العمراين والسكاين  ، نظراً للعالقة القوية بني 
توزيع السكان ووجود تلك املياه ، إذ نالحظ ذلك عند مقارنة خريطة التوزيع اجلغرايف لألمطـار  

ز يف املناطق الساحلية الشمالية الشرقية والغربية  وهو والسكان ، فمعظم التجمعات السكانية تتمرك
كيلومتر ويعيش يف هذا اجلزء حنو ثالثة ماليني ونصف نسمة ، أي حوايل  30ال يزيد يف عرضه عن 

مـن  %  10من مجلة السكان يتمركزون يف منطقة الشريط الساحلي اليت ال تزيـد عـن   %  85
كتظاظ وجود املدن الرئيسية وما حتويه من مراكز إدارية مساحة ليبيا ،  ويرتبط ذلك االستقرار واال

إالّ أن هذا االستقرار يرتبط يف الواقع مبدى مالءمة . وخدمات صحية وتعليمية وثقافية ومواصالت 
الظروف الطبيعية يف هذه املناطق من حيث اعتدال املناخ ووفرة املياه ، وبالتايل صـالحيتها لقيـام   

بالنصيب األكرب يف الدخل الزراعي  ويف تغطيـة السـوق باملنتوجـات    نشاط زراعي ، إذ تساهم 
  . الزراعية 
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وإذا كان من البديهي أن املوارد املائية تتوزع يف مجيع مناطق العامل بني ثالثة مصادر هي مياه       
لـك أي  األمطار واملياه السطحية من اار وحبريات عذبة مث املياه اجلوفية ، وملا كانت ليبيـا ال متت 

وكل  - جتري داخلها أو تأتيها من خارج احلدود) األار(موارد مائية سطحية عذبة دائمة اجلريان 
ما يوجد هو بعض املسارب واجلداول اليت تظهر يف قاع بعض األودية اجلبلية عندما تنحدر فيهـا  

إن ما أشري إليه . ة مياه األمطار يف فصل الشتاء واليت يغذيها كذلك مياه العيون يف باقي فصول السن
يرجع بالضرورة إىل قلة األمطار وطبيعة التركيب اجليولوجي خباصة يف املرتفعات الشـمالية الـيت   

إذ أن هـذه اجلبـال   . تسقط عليها كميات كبرية من األمطار قد تكفي لظهور أار ولو فصلية 
ميات كبرية من ميـاه  ولذلك فإن ك -مكّونة من صخـور جريية تنتشر فيها الظاهرات الكارستية 

، لذا فإن مصـادر   ) 1995أ  ،  –عبد العزيز طريح شرف  (  األمطار تتسرب يف شقوق الصخور ومسامتها
فيما خيص األمطار فإن املناطق الشمالية .  املياه يف ليبيا تنحصر يف مياه األمطار واملياه اجلوفية فقط 

مم سنوياً والـيت ختتلـف    400-100ا ما بني تعترب أكثر مناطق ليبيا أمطارا حيث تتراوح معدال
معدالا من منطقة إىل أخرى حيث يقل املعدل يف املناطق الوسطى ويرتفع يف املنـاطق الشـرقية   

مـم تنحصـر يف    100 – 50والغربية ، بينما املناطق اليت تستقبل أمطاراً تتراوح معدالا ما بني 
ميكن القول أنه توجـد منطقتـان رئيسـيتان      وبذلك. من مساحة ليبيا  % 8مساحة ال تتعدى 

املنطقة الشمالية الشرقية وتشمل اجلبل األخضر وسـهل  : تتمتعان بقدر كبري من األمطار سنوياً مها 
بنغازي واملنطقة الشمالية الغربية وتشمل اجلبل الغريب وسهل اجلفارة كما أن ارتفـاع معـدالت   

درجة مئوية ، إضـافة إىل  أن سـاعات    35تعدى درجات احلرارة خباصة يف فصل الصيف واليت ت
ساعة سنوياً ، أدى إىل ارتفـاع معـدالت    2500سطوع الشمس يف املناطق الشمالية ال يقل عن 

 1200مم سنوياً وخلق عجزا سنويا  يف املياه مقداره  2000 -1400التبخر اليت تراوحت ما بني 
السنة حيث ال تكون كمية املطر أكثـر مـن   مم وهذا العجز يسيطر على أكثر من مثانية أشهر من 

  .  ) 1982حممـد املهدوي ، ( طاقة التبخر سوى يف شهور الشتاء 
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من جمموع املوارد املائية احمللية واليت تغـذيها بشـكل    % 95أما املياه اجلوفية فهي متثل حنو       
مائية منذ آالف السـنني   رئيسي مياه األمطار املتساقطة سنوياً ، و البعض منها متكون يف أحواض

  واليت على أساسها مت البدء يف مشروع النهر الصناعي العظيم ، لنقل تلك املياه إىل املناطق الشمالية    
ويتم استخراج املياه اجلوفية عن طريق اآلبار العادية اليت تستمد مياهها من الطبقات السطحية       

متـر  ،   200ليت خترج مياهها من أعماق خمتلفة تتعدى القريبة لسطح األرض و اآلبار االرتوازية ا
 إضافة إىل ذلك توجد مياه العيون اليت تنتشر بشكل كبري يف منطقيت اجلبل األخضر واجلبل الغـريب 

ثانية وعني أبومنصور  اليت يقدر تصريفها بــ   / لترٍ 100عني وادي درنة اليت يبلغ تصريفها مثل 
  )  1980حممود السالوي ، .( العادية ثانية  /ً لترا 80رون ويقدر تصريفها ثانية وعني الالث / ً لترا 120

أما املياه السطحية فهي ال متثل سوى نسبة زهيدة من إمجايل املوارد املائية املتاحة ، وحيدد منط    
منـط   ينقسموبذلك  ) 6( انظر الشكل رقم  األودية اجلافة واجتاهاتاملظهر التضاريسي تصريفها 

حدمها داخلي التصريف ويشمل اجلزء األكـرب مـن   أإىل حوضني كبريين  يف املائي يف ليبياالتصر
وبسـبب  . حوض الكفرة وحوض فزان : الذي يضم بداخله حوضني كبريين مها واألراضي الليبية 

 ، قلة كميات األمطار املتساقطة وزيادة سرعة التبخر فإن كمية مياه اجلريان السطحي قليلة جـداً  
و يضم اجلبل األخضر واجلبل الغريب وسهل سرت وتتجه  فهو خارجي التصريف وض الثاينأما احل

وتقدر كمية املياه السطحية اليت تنحدر حنو احلوض املشار إليـه،   ،معظم مياهه حنو البحر املتوسط 
وتتوزع  ، على اجلبل األخضر عبٍ مك مليون مترٍ 80ينساب منها  عبٍ مك مليون مترٍ 260مبقدار 

، حيث يتسرب بعضها إىل  تتجه حنو السفوح الشمالية عبٍ مك مليون مترٍ 30: لى الصورة التالية ع
تتجه حنو السفوح اجلنوبية لتنتهي يف مناطق منخفضـة  عبٍ مك مليون متر 50البحر املتوسط، وحنو 

     ) 1978أمانة السدود واملوارد املائية ، ( .تسمى البلط 
مليـون   800ار املتساقطة يف مناطق اجلبل األخضر ما يزيد على بلغ جمموع كميات األمطي    

أما الباقي فتسـتهلك   ،يتبخر جزء منها ويتسرب جزء آخر إىل الشقوق الكارستية  ،  عبٍ مك مترٍ
، ويتسرب اجلزء اآلخر حنو األودية الشمالية لتصب يف البحر املتوسط يف ايـة   النباتات جزءاً منه

  )  1980حممود السالوي ، (  : املياه املشار إليها على الصورة التالية وتتوزع كميات.  األمر
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  الشبكة املائية)  6( خريطة رقم  
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  ) 1995اهلادي أبولقمة و سعد القزيري ، :  ( املصدر 
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  .لتغذية املياه اجلوفية املتجهة إىل الشمال  عبٍ مكٍ مليون متر 250  -       
  ) . جريان سطحي( عبٍ مك مليون مترٍ 80  - 
  . والبلط اليت تغذيها املياه السطحية و اجلوفية السبخاتتتبخر يف  عبٍ مكٍ مليون متر 150  - 
  % . 40رب من ايق ي ما، أتضيع يف البحر  عبٍ مك مليون مترٍ 320  - 

عب مك مليون مترٍ 120رب من اكذلك يقدر متوسط اجلريان السطحي يف اجلبل الغريب مبا يق  
سهل اجلفـارة وسـهل    اجتاهإىل السفوح الشمالية يف  عبٍ مك مليون مترٍ 100ينساب معظمها  ٍ

سبخة السبخات ، كحنو  وب الشرقي وتتجهـتتسرب حنو اجلن عبٍ مكٍ ون مترـملي 20اخلمس و 
وتقدر كمية مياه اجلريان السـطحي يف  .  اًمربع اًألف كيلومتر 24تاورغاء اليت تزيد مساحتها على 

  مليون متراً مكعباً اليت يتسرب أغلبها إىل البحر املتوسط يف خليج سرت 60نطقة الوسطى مبقدار امل
وملنع تسرب املياه إىل البحر املتوسط يف هذه املناطق الساحلية أجريت الدراسات التفصيلية إلقامـة  

وتغذيـة   امها يف أغـراض الـري  دعدد من السدود واخلزانات اليت حتجز هذه املياه دف استخ
اخلزانات اجلوفية الطبيعية ، فضالً عن محاية املدن من أخطار الفيضانات الناشئة من سقوط األمطار 

مجالية تصل إنشاء عدد من السدود اليت تسمح بتخزين املياه بسعة إفتم ، الشديدة يف بعض األحيان 
ادى غان ، سد زارت ، سد سد انني ، سد و: مهها أواليت من  عبٍ مكٍ مليون متر 400إىل قرابة 

  .اخل ....القطارة ، سد جارف ، سد وادي كعام الترايب ، سد مرقص 
نتشار وتتركز الالبحريات الطبيعية الناشئة من تسرب املياه اجلوفية إىل السطح فهي حمدودة ا أما      

رية عني الزيانـة و  حبرية براك نواط يف اجلبل األخضر و حبرية أبودزيرة و حب ليف املناطق الشمالية مث
حبرية ملفا  حبرية الكويفية يف سهل بنغازي ، إضافة إىل البحريات األخرى املنتشرة يف الصحراء مثل

عـدة حبـريات    أنشـئت كما ،  وباريأو حبرية بىن هالل يف اجلغبوب و حبرية قربعون يف حوض 
جميع يف اجـدابيا  خزان الت، كضمن مشروع النهر الصناعي العظيم ) خزانات(اصطناعية ضخمة 

زان ابوزيان يف جنـوب اجلبـل   ــوخزان عمراملختار يف بنغازي وخزان القرضابية يف سرت وخ
متراً مكعباً يف سهول بنغازي  60نشاء خزانات زراعية مكشوفة بسعة تزيد عن إإضافة إىل ، الغريب 

)  1991،  ميـاه النـهر الصـناعي    اهليئة العامة الستثمار(  .يف منطقة أبوزيان عبٍ مك مترٍ 5000وسرت وبسعة 
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جبانب ما مت اإلشارة إليه من مصادر مائية رئيسية ، فهناك مصادر أخرى مت استغالهلا على الرغم من 
أا ال متثل سوى نسبة قليلة واملتمثلة يف معاجلة مياه ااري من أجل استغالهلا يف األغراض الزراعية 

  .و حتلية مياه البحر 
  

  .باملليون متر مكعب)  2025-1990 ( ليبياالوضع املائي يف )  1( جدول رقم 
   

  2025  2020  2010  2000  1990  السنة

  8965  7784  6576  5579  4757  املياه املستغلة

  2934  2914  2881  2269  604  املياه املتاحة

  6031  4870  3695  3310  4153  العجز املائي

    .)  1995  اهلادي ابو لقمة ، سعد القزيري ،(  :املصدر     
  
  
   

يبدو واضحاً  ) 1 (معطيات اجلدول رقم  توضحهالذي  ليبياالوضع املائي يف  وبصورة عامة فإن  
ن الطلب على املياه يف جماالت الزراعة والشرب والصناعة يفوق كثرياً الكميات املتاحة من هـذه  أ

ليـنخفض إىل   %  688نسـبة  ب 1990قصاه عام أالعجز املائي قد بلغ  أناملياه بنسبة كبرية حبيث 
ن هذا العجز سوف أإال ،  نتيجة البدء يف استغالل مياه النهر الصناعي العظيم  2000عام % 146
عام % 167ن يصل إىل أرتفاع من جديد بسبب زيادة الطلب واالستهالك ، و من املتوقع اليعود ل
مبياه األمطار واحلد مـن   األمر الذي يتطلب مزيداً من االهتمام م 2025عام %  206و م  2020

من مجلة امليـاه  %  80ي املستنفذ لقرابة ـوإعادة هيكلة الوضع الزراع، تبخرها وتسرا إىل البحر 
  )  .  1995 اهلادي ابولقمة ، سعد القزيري ،( العذبة املستغلة 
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  : النباتات الطبيعية /  5

نتيجة لتفاعـل عـدد مـن     ما هي أالم جغرايف ي إقليأن احلياة النباتية اليت تنمو طبيعياً يف إ   
عامل التضاريس واملناخ والتركيب اجليولوجي للصخور الـيت  وكاملوقع اجلغرايف ، العوامل الطبيعية 
متباينـة   بيئات متثل  الساحلية رتفعةاملضاب اهلسهول وكالفاملظاهر التضاريسية  ، اشتقت منها التربة

الداخلية البعيدة عن املؤثرات البحرية ، نتيجة العوامل الطبوغرافية النبايت عن األقاليم ؤها طاغخيتلف 
ن املناطق اجلبلية املواجهة للرياح الرطبة تتنوع حياا النباتية وتتميز بغطاء إوكميات التساقط ، كما 

املنـاطق   يف كمنطقة اجلبل األخضر واألجزاء املرتفعة من اجلبل الغريب ، بعكس احلال، نبايت كثيف 
مما يسمح بنمو بعـض  ، نخفضة كاألحواض والوديان وقيعاا  اليت جتمع قدراً أكرب من الرطوبة امل

ـ كمـا ه ، ن املناطق اجلبلية املذكورة ـالفصائل النباتية اليت ختتلف ع و احلـال يف األوديـة   ــ
  . )1995،  اهلادي أبو لقمة وسعد القزيري (  الصحراوية

يا وقوع معظم أراضيها ضمن املنـاخ الصـحراوي ، فمـن    قد فرض املوقع اجلغرايف على ليب  
البديهي أن تكون فقرية يف نباتاا الطبيعية ومع ذلك فإن أجزاء من مناطقها الشمالية اليت تشـمل  
منطقيت اجلبل األخضر واجلبل الغريب و وأجزاء من الشريط الساحلي املمتد على شكل نطاق خيتلف 

ت تأثري املناخ البحري الذي مسح بنمو غطاء نبايت ختتلف كثافته اتساعه من مكان إىل آخر ، تقع حت
  .ونوعية أشجاره وفصائلها تبعاً  للظروف الطبيعية السائدة 

وتتباين كثافته  ) 7(  رقمانظر اخلريطة ،  يشمل الغطاء النبايت الطبيعي يف ليبيا أنواعاً خمتلفةو    
  :أساسية للنبات الطبيعي هي  فتظهر ثالث مناطق ، حسب ظروف البيئة الطبيعية

اجلبل : منطقة الشريط الساحلي املطلة على البحر املتوسط وهي تتمثل يف  منطقتني مها / أ 
إىل رأس أجدير غرباً شرقاً األخضر يف الشمال الشرقي  واملنطقة الساحلية املمتدة من مصراتة 
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أنواع نباتية دائمة اخلضرة  فتنموربة اجليدة املياه والت حيث تتوفرواألجزاء املرتفعة من اجلبل الغريب ، 
العرعار والسرو والشماري والزيتون الربي واخلروب :   مههاأ خمتلفةوأشجار  غـاباتتتكون من 

  . ومعظمها تنتشر يف اجلبل األخضر
  
  

  النبـــاتات الطبيعيـــــة)  7(  خريطة رقم
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  )  1981أطلس اجلماهريية  ،  : ( املصدر  
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منطقيت البلط جنوب اجلبل األخضر والقبلة جنوب اجلبل الغريب ، إضافة إىل معظم أجزاء   /ب 
ي ـفال يغط، اجلبل الغريب وسهل اجلفارة واملنطقة الساحلية املمتدة من سرت إىل بنغازي شرقاً 

ة بل تتشكل أصناف وجمموعات نباتية فصلي اخلضرة ،هذه املناطق شيء من النباتات الطبيعية دائمة 
أو حولية متنوعة الفصائل تتخللها بعض الشجريات القزمية ، مثل البطوم والسبط والرمت والسدر 

ود لالخضرار عقب سقوط ــجتف صيفاً  مث تع، تتحايل على اجلفاف بطرق خمتلفة  ووغريها 
  . األمطار

بايت هنـا علـى   تشكل اجلزء األكرب من أراضي ليبيا ويظهر الغطاء الناملنطقة الصحراوية  اليت  / ج
 ، شكل  جتمعات نباتية متفرقة ، ذات فصائل متنوعة تتمثل يف الشوك ونباتات الصحراء احلوليـة 

لذلك اقتصر النبات على مناطق حمدودة من حيث الزمان واملكان فهو أسري بطون األودية مبا جتـود  
  . به من مياه
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  اخلصائص اجلغرافية املناخية :ثانياً 
    

  . التصنيفات املناخية/  1                                 
  . العوامل اجلغرافية املؤثرة يف املناخ/   2                                  
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  :لتصنيفات املناخية ا/  1

نها فيه بشكل ختلفة يؤثر كل ماملغرافية اجلعوامل الي مكان على أيتوقف املناخ السائد يف       
ن نفصل بني اآلثار أجميعها تعمل يف وقت واحد حبيث يصعب يف كثري من األحيان ف،  متفاوت

ن توزيع أحد العناصر أمن العوامل ، إذ  اي عامل منها واآلثار اليت تنتج عن غريهأالنامجة من 
مل اجلغرافية مثالً حتددها العوا كمعدل درجات احلرارة أو جمموع التساقط السنوي، املناخية 
  . واملوقع بالنسبة إىل املسطحات املائية وغريها التضاريسك، الطبيعية 

ن يتـوزع  أن نوعية املناخ الذي يشتمل على خصائص فترة زمنية معينة ال بد وأمن املعروف   
على معظـم   االستداللعلى الكرة األرضية بشكل منتظم طبقاً للعوامل اجلغرافية السابقة ، ولغرض 

سته ااختيار نوع معني من املناخ والعمل على درمانع من ال ،  ف املناخية على سطح األرضالظرو
ي مبعىن من الضروري وضع تصنيف عام للمناخ مما حيقـق  أ الكرة األرضية ،ومناطق توزيعه على 

  ..انبثاق األقاليم املختلفة طبقاً هلذه التصنيفات 
املناخ املسـتخدمة   لعناصراملناخية تبعاً  ملنهجيتها ون منيز بني جمموعة من التصنيفات أميكن     

  : وهي ) 1990 ، فاضل احلسين ومهدي الصحاف ( واألهداف اليت وضعت من أجلها 
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  .) احليوية (  التصنيفات التجريبية/  أ      
  . التصنيفات األصولية/  ب    
  .) الفسيولوجية (  التصنيفات البشرية/  ج    
ختالفات املناخية الجريبية تعتمد يف حتديدها لألقاليم املناخية من خالل تأثري افالتصنيفات الت   

وحتاول  ، ، كالنبات الطبيعي و التربة على أمناط التباينات املكانية يف بعض مكونات النظام البيئي
ن تشتق عالقات ارتباط جتريبية بني توزيع بعض مكونات البيئة اجلغرافية وبعض أهذه التصنيفات 

العناصر املناخية خباصة درجة احلرارة والتساقط ، وعلى هذا األساس تصنف بعض األمناط البيئية اليت 
ختالف العوامل املناخية اعلى الرغم من ،  تتشابه فيها الظروف املناخية يف جمموعة مناخية واحدة 

بقدر  فات املكانيةختالاليف كل منها ، ولذلك فإا تصنيفات تطبيقية ال تسعى إىل تفسري أسباب ا
هو الشائع من بني هذه التصنيفات  إذ )   Koppen( يعد تصنيف .  ما تم بتحديد األقاليم املناخية

مثل تصنيف )  Koppen ( ما هي إال حتوير جزئي، ن بعض التصنيفات التجريبية األخرى أ
Thornthwaite)  ( ر سرى على منهجية ــــن البعض اآلخأكما )Koppen   (تصنيفه مثل  يف

Uostr meler تصنيف و ) Emperger (تعتمد يف حتديدها لألقاليم فأما التصنيفات األصولية .   وغريه
املناخية على بعض الضوابط  املناخية اليت تؤثر على املناخ مثل الكتل اهلوائية واإلشعاع الشمسي 

سوف و).   Alesuf( و  ) Budyko( وغريها ، ومن أبرز هذه التصنيفات األصولية تصنيف 
نظراً العتمادمها  يف تقسيم ليبيا إىل أقاليم مناخية )  Emperger (و )  Alesuf( تصنيفي نعتمد 

  .على عدد أكرب من املتغريات البيئية اليت تتعامل مع بعضها البعض وتؤثر تأثرياً جوهرياً على البيئة 
وبذلك  ، يد العالقة بني املناخ واإلنسانمتثل التصنيفات البشرية اجتاهاً حديثاً يقوم على حتدو   

طريقته وأسلوبه يف املعاجلة  تصنيف بشري لكل و ،بت على دراسة اإلنسان بصورة مباشرة انص
والبعض اآلخر هدف إىل تقدير قيمة العناصر ، تناول دراسة الضغط املناخي على اإلنسان ما فمنها 

تناول العالقة بني املناخ وصحة اإلنسان  وانتشار ما ضاً ومنها أي، املناخية وتأثريها يف راحة اإلنسان 
وكل من هذه الدراسات تناول منطقة جغرافية وقسمها إىل أقاليم مناخية بشرية حبسب ، األمراض 

  .ذج رياضية ووسائل إحصائية للمعاجلة اما هدف إليه مستخدماً طرق ومن



56  

  
  :التصنيف املناخي يف ليبيا 

السواحل على مناخ ليبيا ، الذي ميثـل   اجتاهاجلغرايف والتباين التضاريسي وينعكس أثر املوقع       
خليطاً من املناخ البحري والصحراوي ، ومن الصعوبة مبكان عملية الفصل بني األقاليم املتجـاورة  

ونة لتلك األقاليم ، بل يتعذر حتديدها بطريقة موضوعية املكّ للعناصر املناخيةتشابه النتيجة التداخل و
  . يف ضوء العناصر املناخية

  :تصنيفني ومها على  حيوية  نعتمد يف تقسيم ليبيا إىل أقاليم مناخية سوف  
القائم على أساس تكرار وسيادة الكتل اهلوائية ، )   Alesuf (  العامل الروسي الشهري تصنيف/ أ 

التصنيف املناخي هو أكثر  ن أبرز مسات الغالف الغازي احلركة والتغري املستمر وبالتايل فإن هذاأإذ 
وميتاز بـالتطور والـتغري الـديناميكي     اًمفتوح اًمناخي اًلطبيعة املناخ وميثل نظام مالءمةالتصنيفات 

 ، فاضل احلسين ومهـدي الصـحاف   ( ق رئيسية ــمناخ العامل إىل سبع مناط)   Alesuf ( فقد قسم املستمر

  :  هي *) 1990
  . املنطقة االستوائية -1
  . ) نصفي الكرة الشمايل واجلنويب (قتان من املناخ املداري منط -2
  . ) نصفي الكرة الشمايل واجلنويب (منطقتان من املناخ املعتدل  -3
  . ) نصفي الكرة الشمايل واجلنويب (منطقتان من املناخ القطيب  -4

ناطق انتقالية تقع م)   Alesuf(  فضالً عن املناطق السبع الرئيسية  املشار إليها ، فقد أوضح    
يف النصـف اجلنـويب     أخـرى بني املناطق السبع األساسية ثالث منها يف النصف الشمايل وثالث 

، نتقالية عادة بالتغريات الفصلية الواضحة خالل هبوب الكتل اهلوائيـة السـائدة   التتصف املناطق ا
  : وميكن إدراج هذه املناطق كما يلي

و تسمى أحياناً باملنطقة املدارية ، حيث يغلب عليها هبوب  منطقتان للمناخ شبه االستوائي -أ
  .الكتل االستوائية صيفاً والكتل املدارية شتاء 

                                                
  .فاضل احلسين بتطبيق هذا التصنيف على القطر العراقي .لقد قام د   *
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منطقتان للمناخ شبه املداري يف نصف الكرة الشمايل واجلنويب ، حيث يغلـب عليهمـا    -ب
  .شتاء ) شبه القطبية( هبوب الكتل املدارية صيفاً ، والكتل املعتدلة 

للمناخ شبه القطيب يف نصفي الكرة الشمايل و اجلنويب ، حيث تسـود يف كـل     منطقتان -ج
  .منهما الكتل املعتدلة صيفاً والكتل القطبية خالل الشتاء 

توجد باإلضافة إىل ذلك أربعة أنواع فرعية للمناخ داخل عروض كل منطقـة أساسـية أو     
سواحل القارات الغربية ، منـاخ سـواحل    املناخ القاري ، املناخ البحري ،  مناخ : انتقالية وهي 

  . القارات الشرقية
  

  
  
  

إقلـيم املنـاخ   : استناداً إىل األقسام املشار إليها فإن ليبيا تكون ضمن إقليمني مناخيني مهـا        
يوسـف  (  ) 8( رقم انظر اخلريطة ) مناخ البحر املتوسط ( ري القاري وإقليم املناخ شبه املداري ااملد

  : ا مسات مناخيةمولكل منه )  1997زكري ، 
  
  : املناخ املداري القاري إقليم / أ

الشريط منطقة قاليم املناخي يف معظم األراضي الليبية باستثناء بعض األجزاء من ألتمثل هذا اي   
  :هم اخلصائص األساسية هلذا اإلقليم هي أالساحلي و

يصـرف علـى    % 90، %  80بني  ن اجلزء األعظم من املوازنة اإلشعاعية الذي يتراوحإ -1
رتفاع الشديد يف درجـة  المما يؤدي إىل ا، تسخني اهلواء بسبب ندرة األمطار وقلة عمليات التبخر 

الشـديد يف   الخنفاضن على االخنفاض مقادير خبار املاء يعمان قلة التغييم وأاحلرارة العظمى ، كما 
  . مي والسنوي كبريين جداًدرجات احلرارة الصغرى لذلك يكون املدى احلراري اليو
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بسـبب زيـادة ضـغط    ، %   5الرطوبة النسبية اليت تصل يف بعض احلاالت إىل  اخنفاض -2
  . رتفاع درجة اهلواء وقلة خبار املاء يف الغالف الغازيالاإلشباع نتيجة 

 متنـع  مستوى التكاثف نتيجة  تكرار حدوث ظاهرة املنخفضات احلراريـة الـيت    ارتفاع  -3
  . لسحب وسقوط األمطار إال يف حاالت نادرة حيث تسقط بعض األمطار الفجائيةتكون ا
  
  : إقليم املناخ شبه املداري / ب
يشغل هذا اإلقليم اجلزء الضئيل من الشريط الساحلي باستثناء املنطقة املمتدة من قصر أمحد     

، الة حىت احلدود الليبية املصرية حىت  بنغازي شرقاً واملنطقة الساحلية الواقعة إىل الشرق من عني الغز
  :هم مميزات هذا اإلقليم أو كما يضم األجزاء الشرقية من اجلبل الغريب ،

 ءالذي يتميـز بالـدف  ) مناخ البحر املتوسط( يطلق على هذا الصنف املناخي عادة باسم  -1
  . ممطر شتاء وحار جاف صيفاًوهو نسبياًً 
رتفاع الالذي  يتميز با، ل الصيف إىل متاثل الطقس يؤدي احنسار النشاط اإلعصاري يف فص -2

حرارة نتيجة لتأثري الكتل اهلوائيـة    والذي  تتخلله أحياناً فترات أقل، الشديد لدرجة حرارة اهلواء 
  . القادمة من مشال وسط أوربا واحمليط األطلسي

  
  ) Alesuf ( حسب تصنيف  األقاليم املنــــاخية)  8( خريطة رقم 
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  . ) 1974، الروسي استناداً على األطلس التعليمي . عمل الباحث  ( :املصدر       

  
  

يزداد النشاط اإلعصاري خالل فصل الشتاء فتسقط األمطار الشتوية اليت يبلـغ  معـدهلا     -3
يف سـنويا ً / مم  500يف بعض املناطق السهلية ، ويزداد هذا املعدل إىل أكثر من سنوياً / مم  300

  .  ق اجلبلية كما هو احلال يف حمطة شحات الواقعة يف اجلبل األخضربعض املناط
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الذي توصل إىل إجياد عالقة مناخية )  Emperger( تصنيف العلّامة البيئي الفرنسي الشهري /  ب 
بني بالد البحر املتوسط اليت ترتبط مبشاكل مناخية مشتركة ، معتمداً على الـربط بـني احلـرارة    

البيئية للنبات ، مستنداً إىل املدى احلراري بني متوسط درجة احلرارة العظمـى  واألمطار والشروط 
اعتمد ) Emperger( وبذا فإن )  m( ومتوسط درجة احلرارة الصغرى )   M( ألحر شهر يف السنة 

  وبني درجـة احلـرارة املتوسـطة   )  P(  على النسبة بني متوسط األمطار السنوية اهلاطلة
2

mM − 
)  Pluviothermic Coefficent(  لتحديد املعامل احلراري املطري)   m - M(  مضروبة باملدى احلراري

  :والذي تعرب عنه املعادلة اآلتية )   1989على موسى ، ( 
  

)(
2

)(
1000

mM
mM

p
Q

−
+

=  

  :حيث إن 
Q  = مؤشر أو معامل) Emperger . (  
P =موع السنوي لألمطار باملم ا.  
M  = املتوسط احلراري للقيم القصوى ألحر شهر بالدرجة املطلقة ) .KELVIN .(  
m  = املتوسط احلراري للقيم الدنيا لربد شهر بالدرجة املطلقة ) .KELVIN .(  

 ويعرب املعامل املطري عن املناخ يف أي منطقة ، وكلما كرب املعامل كانت املنطقة أكثر رطوبة       
مـن  ) Emperger( وقد متكن . ويصبح العكس أي كلما صغر املعامل كانت املنطقة أكثر جفافاً 

  :حتديد النطاقات احليوية التالية يف حوض البحر املتوسط 
  املناخ نصف اجلاف /  3املناخ شبه اجلاف     /  2.              املناخ اجلاف /  1
  .  املناخ الرطب جداً /  6.       خ الرطب املنا/  5.         املناخ شبه الرطب/  4

وتتميز املناخات األربعة األوىل بأا على جانب كبري من األمهية يف الزراعة ، ولقـد ثبتـت         
على حمور )  Q(حمور السينات ، و )  m( األنواع املناخية السابقة على خمطط بياين ، حيث متثل قيم 

لنطاقان املناخية  هي منحنيات وليست أرقاماً مطلقة حتددها ، ولقد العينات ، واحلدود الفاصلة بني ا
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حسبت تلك احلدود على أساس معادلة رياضية من الدرجة الرابعة ذات مفهوم معقد وعلى أسـاس  
  .ذلك املخطط حتديد نوع املناخ السائد 

ودنيا ، وهذه  كالّ من املناخات السابقة لثالث درجات عليا ومتوسطة)  Emperger( لقد قسم     
واعتمـد هـذا   . بارد  ومعتدل و دافئ وحار : الدرجات الثالث قسمت بدورها إىل أربعة وهي 

التقسيم على العتبة احلدية للنباتات واليت تربزها درجة احلرارة الصغرى ألبرد شهر يف السنة ، انظـر  
  ) . 2( اجلدول رقم 

  
  ) Emperger( سلم التصنيفي املناخي لـ  )  2( جدول رقم 

  
  متوسط درجة احلرارة الصغرى

 )م ( ألبرد شهر  
 نوع املناع السائد 

 .حار ، الحيدث صقيع  ْ م 7أكرب   من  
 .، نادر اً ماحيدث صقيع ) لطيف ( دافئ  م ْ 3   –     7
 .، الصقيع يتكرر احياناً )  منعش ( معتدل  صفرْ  م   –   3

 .الصقيع خالل جزء كبري من السنة  بارد   ،  حيدث ْم    3 –صفر   إىل 
 .بارد جداً ، الصقيع يدوم لفترة طويلة من السنة   م ْ 3 –أقل من 

  ) . 1989على موسى ، ( املصدر 

    
   
  
  

فقد مت حتديد النطاقان احليوية يف ليبيا واليت ثبتت علـى  )  Emperger( وعلى ضوء تصنيف       
تضح وجود سبعة أقاليم مناخية حيوية  تتضـح حـدودها   حيث ي)  1( املنحىن البياين شكل رقم 

  : وهي )  9( واحملطات الواقعة ضمنها من املنحين ، واملوضحة على اخلريطة رقم 
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  ) . لطيف ( املناخ شبه الرطب والدافئ  –1
  ).لطيف ( املناخ نصف اجلاف والدافئ  – 2
  .املناخ نصف اجلاف واحلار – 3
  ) .املنعش ( دل املناخ شبه اجلاف واملعت – 4
  ).لطيف ( املناخ شبه اجلاف والدافئ  – 5
  .املناخ اجلاف واحلار  – 6
  .املناخ اجلاف والدافئ  – 7
  

يتضح جلياً من خالل املنحىن السابق أنه ميكن ملوقعني أن يكون هلما نفس قيمـة املعامـل           
حرارة الشتاء  ، كما هو احلـال   املطري ولكن املناخ متميز يف كل منهما عن األخرى لتباين درجة

فاملناخ يف طرابلس نصف جاف وحار ، ) .  47( يف حمطيت طرابلس وغريان فاملعامل يف كل منهما 
بينما يف غريان نصف جاف ودافئ ، و يكون التشابه يف نوعية املناخ السائد رغـم االخـتالف يف   

  . مبناخ شبه جاف ودافئ موقعهما والسيما يف حمطيت نالوت واجدابيا اللتني تتمتعان 
واجلدير باملالحظة  أن منطقة الشريط الساحلي املطلة على البحر املتوسط يسودها أربعة أنـواع     

املناخ شبه الرطب والدافئ وتنفرد به حمطة شحات الواقعة يف اجلبل األخضر الـيت  : من املناخ ومها 
)  621( عها على ارتفاع يبلغ حـوايل  إضافة وقو) مم  584( تتلقى أعلى كميات أمطار يف ليبيا 

متر اً فوق مستوى سطح البحر ، فيما يسود املناخ نصف اجلاف والدافئ يف املنطقة الساحلية حول 
مصراتة ، واملناخ نصف اجلاف واحلار يف حمطيت درنة وطرابلس  واملناخ شبه اجلـاف واحلـار يف   

  . املنطقة الساحلية السابقة بنينا ، سرت ، زوارة  ،  اليت تقع مجيعها يف: حمطات 
  
  

             
  موزعة عليه حمطات خمتارة يف ليبيا)  Emperger( منحىن )  1( شكل رقم 



63  

  
      ) .، واحملطات توقيع الباحث  1989على موسى ، : ( املصدر        
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ناخ نصـف  كما نالحظ وجود ثالثة أنواع من املناخ يف منطقة اجلبل الغريب ، حيث يسود امل       
اجلاف والدافئ يف حمطة غريان ، واملناخ شبه اجلاف واملعتدل يف جمطة الزنتان ويرجع ذلك إىل عدم 
متاثل سقوط األمطار يف احملطتني السابقتني، بسبب وقوع احملطة الثانية يف ظل املطر  بينمـا تكـون   

ن منطقة النشاط اإلعصاري من الثانية ال ختضع إىل ذلك التأثري اجلبلي من جهة ، إضافة إىل قرا م
بينما يسود املناخ اجلاف والدافئ بقية أجزاء اجلبل الغريب الذي متثله حمطة نـالوت و  . جهة أخرى 

يفرن ، ويغطي املناخ اجلاف والدافئ معظم مساحة ليبيا  الذي يصل امتـداده املنطقـة السـاحلية    
شرقية املمتدة من درنة إىل احلدود املصرية ، الوسطى الواقعة بني سرت واجدابيا واملنطقة الساحلية ال

  .نتيجة قلة معدالت األمطار وارتفاع معدالت درجات احلرارة 
  

جنـد   )  Emperger( و)  ( Alesufومن خالل العرض السابق للتصنيفات املناخية لكـل مـن         
املنطقة الساحلية االتفاق على أن معظم مساحة ليبيا تقع ضمن املناخ اجلاف ، وأن بعض أجزاء من 

كان أكثر حتديداً  ودقة ملناخ املناطق )  Emperger( تقع ضمن املناخ شبه اجلاف ، إال أن تصنيف 
  .الشمالية اليت تتباين طبوغرافياً ومناخياً وكما هو موضح يف التحليل السابق 
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  ) Emperger( األقاليم املناخية احليوية حسب تصنيف )  9( خريطة رقم  
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  :العوامل اجلغرافية املؤثرة يف املناخ /  2
         

ن أبرز مسات الغالف الغازي  احلركة والتغيري املستمر يف حالته الفيزيائية الناشئ من إ   
العمليات  ودفق اإلشعاع الشمسي واحلرارة الناجتة من التأثريات املتبادلة ما بني سطح األرض

الدورة العامة للغالف الغازي ، دورة الرطوبة دورة احلرارة:  وهي نة للمناخالديناميكية املكو ،   
 ، املناخ كاألمطار مثالًإحدى عناصر ةيأن نظام إمع بعضها البعض حبيث إذ ترتبط تلك العمليات 

اليت جتري يف الغالف الغازي   يكون يف األساس نتيجة للتأثريات املشتركة هلذه العمليات الفيزيائية
موسة هلذه العمليات وملناخ املنطقة اجلغرافية  لخالل أوضاع جغرافية خمتلفة ، لذلك فإن اخلصائص امل

حتددها العوامل اجلغرافية اليت متيز هذه املنطقة ، واليت يطلق عليها العوامل اجلغرافية املؤثرة يف املناخ 
،   الغطاء النبايت ، ، تضاريس سطح األرض  توزيع اليابس واملاء ، دوائر العرض اجلغرافية( : وهي 

  )   1997يوسف زكري ، (  .)  ، التيارات احمليطية ،  اجلليد البحري الغطاء الثلجي
ختالف الظروف املناخية يف ليبيا  خيضع يف األساس إىل توزيع بعض العوامل اعليه فإن و  

لذا تلعب العوامل اجلغرافية املكانية دوراً ، النهائية ملناخها  واليت أعطت الصورة اجلغرافية السابقة
، جغرايفي موقع ألكبرياً يف التغريات املناخية إىل جانب العوامل العامة املتعلقة بالصفات املناخية 

اليت ميكن  ومن أجل إعطاء صورة واضحة ملناخ ليبيا البد من استعراض العوامل اجلغرافية األساسية
   :ىل نوعني مها تقسيمها إ

  
  :وتشمل  العوامل اجلغرافية الثابتة: أوالً 
  : دائرة العرض اجلغرافية /أ 
تلعب دوائر العرض اجلغرافية دوراً بارزاً يف حتديد شدة اإلشعاع الشمسي السـاقط وكميتـه     

، مشاال18ً° و َ 57 32°، فاالمتداد العرضي لألراضي الليبية بني دائريت عرض  على  سطح األرض
ط الساحل اللييب ال يتمشى مع درجة عرض واحـدة  ـن خأكما ، درجة عرضية 14.12°بواقع 

مشاالً ، بينما َ 15° 30جنوباً إىل درجة عرض )  خليج سرت( حيث نالحظ توغل أجزائه الوسطى 
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واألجزاء الشمالية الغربيـة  ،  مشاالً َ 27° 32تصل إىل درجة عرض والشمالية الشرقية  اؤهمتتد أجز
جعل وجود تباين واضح يف اإلشعاع الشمسي له أثره يف بعـض  مما مشاالً،  °33ىل درجة عرض إ

فموقع املكان بالنسبة لدرجة العرض حيدد زاوية ،   كدرجة احلرارة واألمطار مثالً العناصر املناخية ،
يف  اءاالسـتو فإن هذه الزاوية تكاد تكون قائمة عند دائرة ، سقوط األشعة الشمسية على األرض 

االعتدالني ، مث تصغر كلما اجتهنا حنو القطـبني حيـث    الفصلنيمعظم شهور السنة وخصوصاً يف 
ن زاوية سقوط األشعة تتغري خـالل  أيزداد ميل األشعة الشمسية خصوصاً يف فصل الشتاء ، كما 

ال ، مث اليوم الواحد  حبيث تبلغ أدناها عند الشروق وتزداد  تدرجيياً حىت تصل أعالها عنـد الـزو  
تتناقص مرة أخرى حىت تصل أدناها عند الغروب ، فزاوية سقوط األشعة على حمطة طرابلس خالل 

     °34الشتوي بزاويـة قـدرها    االنقالبوخالل °81يونيو تكون بزاوية قدرها  الصيفي االنقالب
 ارتفـاع  زاوية سقوط األشعة الصيفية يعين بالضرورة شدة تركيز األشعة ، مما يـؤدي إىل  فارتفاع

الـيت تفـوق درجـة     األيامففي حمطة الكفرة يبلغ متوسط عدد ، درجات احلرارة مبعدالت كبرية 
اهلـادي  (  .يومـاً  4.5يف حمطة طرابلس إىل ملعدل يوماً يف السنة، بينما يقل ا 29مئوية ° 40حرارا 

    )  1995سعد القزيري ، وابولقمة 

بدرجات العرض فخالل الصيف يزداد  يتأثرر الذي ترتبط كمية اإلشعاع الشمسي بطول النها  
حيث يصل طول النهار صيفاً يف حمطـة   شتاًء ،حيدث العكس  فيماطول النهار على حساب الليل 

كم كميـات  امما يؤدي إىل تـر ، ساعة  14إىل حوايل  َ 09َ .13ْطرابلس الواقعة على دائرة عرض 
/ سعرة 257مقارنة بشهر يناير  2سم/ سعرة  679كبرية من طاقة اإلشعاع تصل يف شهر يونيو إىل 

درجـة   اخـتالف أكثر وضوحاً يف كمية اإلشعاع الشمسي من خالل  االختالف، ويكون  2سم
مشاالً بلغ معـدل اإلشـعاع   01َ،  27العرض اجلغرافية ، ففي حمطة سبها الواقعة على دائرة عرض 

  .  مقارنة مبحطة طرابلس 2سم/سعرة  407  - 715  الشمسي يف شهر يونيو ويناير على الـتوايل 
درجة العرض اجلغرافية يـنعكس   اختالفيف كمية اإلشعاع الشمسي نتيجة  االختالفن إ    

بوضوح على املسار السنوي لدرجة احلرارة ، وميكن إدراك جوهر هذه العالقة بوضـوح مبجـرد   
مشـاالً و زواره   01َ °27عـرض   مقارنة هذه املعدالت احلرارية يف حمطيت سبها الواقعة على دائرة

 ارتفـاع ومن خالله يتضح  ) 2( الحظ الشكل رقم  ،مشاالًَ 53 °32 الواقعة عـلى دائرة عرض 
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، مقارنـة مبحطـة    مئوية °33.8درجة  احلرارة يف حمطة سبها خـالل شهر يونيو مبعـدل قدره 
 مئوية ، تعـود  °9دره ي بفارق قأمئوية ،  °24.8سجلت يف نفس الشهر معدل قدره اليت زوارة 

مما يسمح بزيادة عدد ساعات التشمس لقلة الغيوم ، أسبابه إىل تناقص درجة العرض يف حمطة سبها 
نتيجة بعدها عن املؤثرات البحرية ، فاجلزء األكرب من املوازنة اإلشعاعية يصرف على تسخني اهلواء 

وقوعها حتت سيطرة املؤثرات البحرية ن زيادة درجة العرض اجلغرافية يف حمطة زواره أدى إىل أكما 
ن اجلزء األكرب من أرتفاع نسبة خبار املاء يف اجلو ، إضافة إىل تشكل الغيوم أحياناً أدى إىل اوبالتايل 

  . املوازنة اإلشعاعية يصرف على تبخر املياه
  

  
  حركة التغيري السنوي لدرجة احلرارة )  2( شكل رقم 

  يف حمطيت زوارة و سبها
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  : الساحل واجتاهالتضاريس / ب 
يف  هم مظاهر البيئة الطبيعية اليت تعمل على تشكيل املناخأتعد أشكال السطح املختلفة من    

العناصر املناخية حبسب  من خالل التغيريات اليت حتدث يف يبدو ذلك واضحاً وي منطقة جغرافية أ
بعكس احلال  ءكالوديان جيعلها تتصف بالدف، اآلرتفاع ، فالتنوع التضاريسي من مناطق منخفضة 

ن يكون تأثري الرياح فيه أوسع مما يؤثر بصورة كبرية أاملناطق السهلية الذي يساعد انفتاحها على يف 
  . .على املعدل احلراري شتاًء

، األمر الذي يظهـر   ارتفاعهااهلضبية قطاعات مناخية تتباين حبسب تشكل املناطق اجلبلية و   
منطقة تبعاً ألشكال السطح السائدة ، فنظام التضاريس يف ليبيا يرشـدنا   أليةخالله التدرج املناخي 

كاجلبل األخضر والقريبة من الساحل تكون منحدراا الشمالية يف مواجهة ، ن األجزاء املرتفعة أإىل 
سنوياً ، بينما ال يزيد عـن  /مم  584إىل يصل معدل األمطار يف حمطة شحات ، فمطرة الرياح امل

وعموماً تتصف املناطق اجلبلية ، سنوياً يف حمطة املخيلي الواقعة على املنحدرات اجلنوبية / مم  100
ـ فم، ق املنخفضة ــباملناط الشمالية باعتدال مناخها نوعاً ما خالل فصل الصيف مقارنة ـدل ع

يف املناطق  °29ق اجلبلية و ــــمئوية يف املناط°23جة احلرارة يف شهر أغسطس يبلغ معدهلا در
   ) 1997يوسف زكري ، (  .السهلية
تعارجيه مع الرياح دوراً فعاالً يف زيادة أو تناقص كميات األمطار  واجتاهيلعب شكل الساحل    

حركة الرياح الرطبة يقل معـدل سـقوط    مع املتساقطة ، فعندما يكون الساحل ممتداً بشكل متوازِ
، فمعدالت األمطار  ، كما هو احلال يف املنطقة الساحلية املمتدة من خليج مببا إىل أمساعد األمطار

 -  128 - 136تصل يف احملطات الواقعة يف هذه املنطقة على التوايل  أم الرزم ، طربق ، أمسـاعد  
   ) 1997يوسف زكري ، (  . مم  سنوياً 63

يالحظ زيادة كميات األمطار على كل بروز موغل يف البحر ، نتيجة العتراضه مسـار   كما  
كما هو احلال يف حمطيت طلميثة ورأس اهلالل ، حيث يصـل املعـدل السـنوي     ، الرياح املمطرة
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مم سنوياً ، ونقصان يف أمطار احملطات الواقعـة علـى    388 - 324على التوايل  فيهما لألمطار 
، ولوقوعها يف ظـل   بسبب ابتعادها عن مسار الرياح املمطرة من جهة  ملتوغلة يف اليابساخللجان ا

واضح يف املعدل السنوي لألمطار يف حمطيت  اخنفاضمطر من جهة أخرى ، هلذا السبب يسجل ـال
  ) 1997يوسف زكري ، (  . مم 87أما الثانية  ،  مم  178سرت و بن جواد حيث تسجل األوىل 

  
  :ات املائية والتيارات البحرية املسطح/ ج 
يف  أمهيةن البعد أو القرب منها له أتعد املسطحات املائية املصدر األساسي للرطوبة اجلوية  إذ   

اليابسة تسهم يف  باجتاهالرياح ، فالرياح اآلتية من البحار  اجتاه أمهيةحتديد مقدارها مع احلفاظ على 
ارية ، يف حني تكون العالقة معكوسة إذا ما حتركـت الريـاح   زيادة الرطوبة النسبية يف املناطق الق

بساحل طويل على  أنه يشرفو يتبني من دراسة موقع ليبيا  ) 1988، علي حسن الشلش (  . البحار باجتاه
كيلومتر ،  1900س الرملة شرقاً مسافة تزيد عن  س اجدير غرباً إىل رأ البحر املتوسط  ميتد من رأ

ال يتعدى اجلهـات  ، حيث ان  حمدوداً على مناخها قياساً إىل مساحتها الواسعة وعليه فإن تأثريه ك
الرطوبـة   وارتفاعدرجات احلرارة نسبياً يف فصل الصيف  خفض العمل على  الساحلية من حيث

النسبية وكمية التساقط خالل فصل الشتاء ، يف حني تكون اجلهات الداخلية ذات مناخ متطـرف  
صيفاً والبارد اجلاف ات القارية ، وقد انعكس هذا على مسات مناخها  احلار خيضع يف مجلته للمؤثر

قليل األمطار شتاء   نتيجة ما يصل إليه من مؤخرة أعاصري البحر املتوسط ، باإلضـافة إىل ذلـك    
  . حمدودية املؤثرات البحرية

  
  :وهي ) الديناميكية ( العوامل املتغرية : ثانيا 

  : املنخفضات اجلوية / أ 
مشـاالً يف  °65. °35 تظهر املنخفضات اجلوية يف منطقة العروض املعتدلة بني خطي عرض        

، وهي العروض اليت تسيطر عليها الرياح الغربية وتتقابل فيها الكتل اهلوائيـة   ةنصفي الكرة األرضي
بد العزيـز طـريح   ع(  .املدارية بالكتل اهلوائية القطبية ، وتسود  يف بعض الفصول عنها يف فصول أخرى
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فصـل الشـتاء    هذه املنخفضات خاللففي منـطقة حوض البحر املتوسط تنشط  ) 1996شـرف ،  
مياهه و يصبح حبرية من الضغط املنخفض نسبياً بني ضغط احمليط األطلسـي   ءوالربيع ، بسبب دف

رتفع الـذي  سي املااملرتفع شبه املداري الذي ميتد فوق الصحراء الكربى شتاء ، وبني الضغط األور
   . ميتد من آسيا متغلغالً إىل وسط أوربا حىت هضبة املزيتا

تضيق  تصل املنخفضات األطلسية إىل حوض البحر املتوسط عرب ممرات غري ثابتة قد تتسع أو      
عـرب   -أسبانيا -مشال غرب أوربا :طريقني مها  وعموماً تتخذ ) 10 (  ، انظر اخلريطة رقم أحياناً

منخفضات  ثالث الشرق واجلنوب الشرقي عددها باجتاهوممر الغارون  كاراكسون خليج فسكونيا 
، وتصـل إىل حـوض    منخفضان أربعوالطريق الثاين عرب فتحة جبل طارق وقناة البوران وعددها 

 إىل جانب املنخفضات األطلسية فإن البحر ،البحر املتوسط ضعيفة مث تتجدد بالتماس مع مياه البحر 
مصدر لتشكيل املنخفضات اجلوية  وتنشيط املنخفضات األطلسية الضعيفة ، وهناك املتوسط نفسه 

  : وهي ) 1989علي حسن موسى  ،  (ثالث مراكز لنشأة املنخفضات اجلوية يف البحر املتوسط
مركز حوض البحر املتوسط الغريب املمتد من جزر البليار وخليج ليون إىل خليج جنوة ، وان /  1

املنخفضات اجلوية يف البحر املتوسط تتشكل يف خليج جنوة ، تتراوح نسبتها أكثر من نصف عدد 
  . على هذا املركز اًمنخفض 60منخفضاً من حوايل % 65إىل %  50بني  
مركز جنوب جبال األطلس وتدعى املنخفضات الناشئة هنا باملنخفضات الصحراوية ، تنشط  / 2  

من منخفضات البـحر املتوسط %  18إىل %  14وايل يف فصل الربيع ، ونسبتها ح أمهيتهاوتزداد 
  . ) اًمنخفض 14حوايل ( 
جزيريت كريت وقربص وعـدد هـذه    ويضممركز حوض البحر املتوسط األوسط والشرقي  / 3

  . من منخفضات البحر املتوسط % 4املنخفضات املتشكلة فعلياً يف هذا املركز قليل ال يتعدى  
يف ظروف طقس ليبيا و بشكل خاص يف املنطقة الساحلية املطلة على  تؤثر املنخفضات اجلوية       

يصل  حيث ،البحر املتوسط ، نتيجة وقوع هذه املنطقة الضئيلة ضمن النطاق املناخي شبه املداري 
ن بعض أجزاء هذه املنطقة تقع على أيعين  ، مما مشاالً °33أقصى امتداد عرضي هلا إىل دائرة عرض 

نطقة املنخفضات اجلوية ، يف حني يقل هذا التأثري كلما ابتعدنا عن املنطقة الساحلية احلافة اجلنوبية مل
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داري القاري وحتت تأثري املؤثرات ـــجنوباً ، نتيجة وقوع هذه املناطق داخل النطاق املناخي امل
  . القارية
 الغالـب  ن مسارات املنخفضات اجلوية ال متـر يف أيتضح   )  9(  وبالتمعن يف اخلريطة رقم   

 باألراضي الليبية إال نادراً أو تقترب منها بصورة نسبية يف بعض األحيان ، نتيجة ملا أشرنا إليه سابقاً
 مـنخفض  .16فيصل عدد املنخفضات اجلوية  اليت تؤثر بشكل مباشر على ليبيا واملتجهة شرقاً حنو 

 % 33.3شـتاًء و  %  42.4ي بنسبة  أى حوض البحر املتوسط ــعل اًمنخفض 60ة ـلمن مج
يف حني بلغ عدد املنخفضات اجلوية اليت تؤثر بشـكل  ،  صيفاً%  6.1خريفاً و % 18.2ربيعاً و 

منخفض جوي ، بينما بلغ عدد املنخفضات اليت  26.5حوايل  اطفيف واملتوجهة إىل الشمال تدرجيي
  . )  اجلوية األرصادمصلحة  بيانات(  منخفض جوي 15.5ال تؤثر  على ليبيا واملتجهة مشاالً مباشرة بنحو 

  

  
  الطرق اليت تسلكها املنخفضات اجلوية ومعدل تكرارها ) 9 (خريطة رقم 

  وأماكن نشأا يف حوض البحر املتوسط
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  ) . 1989 ، على حسن موسى( : املصدر       

  
  

ا على املنطقة تقتصر غالبيته ليبيان املنخفضات اجلوية اليت تؤثر على أيتبني من العرض السابق        
يطاليا ، إن أكثرها تأثرياً الناشئة فوق خليج جنوا بأالساحلية وتقل فعاليتها على املناطق الداخلية ، و

ن تكون قد أبينما ال تؤثر املنخفضات األطلسية بشكل فعال ووصوهلا يأيت يف مراحلها النهائية بعد 
  .ية عبورها فوق مساحات قارلاستنفذت معظم خمزوا الرطويب 

  
  :  الغطاء النبايت /  ب

ية منطقة جغرافية وبنفس الوقت يؤثر يف أيعكس الغطاء النبايت الظروف املناخية السائدة يف     
نقطة البداية الصحيحة لفهم التعقيدات يف مركب البيئة الطبيعية يعترب دراسة الغطاء النبايت ف ،املناخ 

األمر الذي يؤدي  ، املناخ يف بيئتها املكانية أو احمللية طاملا النباتات تعمل على اجياد نوع معني من
الصورة  تكونويف ليبيا   ) 1982علي حسني الشلش ، (  ..إىل تعديل أو تغيري الكثري من عناصر البيئة

  : مها منطقتان أساسيتانواضحة من خالل العالقة بني املقومات البيئية املتاحة ونتائجها فتظهر 
  
وأجزاء من الشريط السـاحلي   )  اجلبل الغريب -اجلبل األخضر ( ت الشمالية منطقة املرتفعا -أ

لذلك جاء تأثريها ، وما حتويه من نباتات وأشجار دائمة اخلضرة ، حيث تتوفر املياه و التربة اجليدة 
  .ً على املناخ حمليا

دائم النمو  منطقة الصحراء وشبه الصحراء مبساحتها الواسعة ، فال يغطيها شيء من النبات -ب
، بل تنتشر نباتات وحشائش حولية وفصلية تظهر يف مناطق حمدودة من حيث الزمـان واملكـان   

  .و عام على املناخ أي تأثري حملي أوبالتايل ليس هلا 
ن تأثري الغطاء النبايت على الوسط املناخي ميكن مالحظته من خالل التغيريات الـيت حتـدث   إ   

فالغطاء النبايت يؤثر يف املناخ من خـالل انعكـاس األشـعة    ، ضها على كل مكونات املناخ أو بع
النبات نفسه ونوعية أغصانه وأوراقـه    ارتفاعالشمسية وانكسارها وامتصاصها ، هذا باإلضافة إىل 
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فالغطاء النبايت كمحصلة يظهر تأثريه يف تغري درجـة   ،وكثافة النسيج النبايت ضمن املوقع اجلغرايف 
ياناً ميتد هذا التأثري ليشمل بعض املناطق القريبة  منه ، فهو على سبيل املثال يساعد حرارة املوقع وأح

                                       . )  1980، صـادق الصـراف   ( على تلطيف درجة احلرارة املرتفعة يف املناطق اليت تعاين من شدة احلرارة 
الشمسي املباشرة يف كل من حمطـات الكفـرة   كميات اإلشعاع  ارتفاعومن خالل ذلك نالحظ  

  . حيث يعود ذلك إىل انعدام  الغطاء النبايت باملقارنة مع حمطة شـحات مـثالً  ، وسبها وغدامس 
ا ال تشمل مناطق واسعة من أهذه التأثريات املعاكسة قد تكون تأثريات مباشرة أو غري مباشرة إال ف

 على مناطق حمدودة من هذا الوسـط  اًومقتصر اًضعيل موظن مفعوهلا يإالوسط املناخي من حيث 
  .اجلغرايف 
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  اخلصائص البشرية: ثالثاً 
  

  .تطور عدد السكان ومنوهم /  1    
  .توزيع السكان وكثافتهم /  2                                  
  .ز احلضرية املراك/  3                                  
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  :تطور عدد السكان ومنوهم /  1

تعترب ليبيا إحدى البلدان الصغرية يف العامل من حيث عدد السكان ، ويعتقد أن حجم السكان    
يف العصور القدمية ، كالعهد الروماين واإلغريقي كان قليالً على الرغم من توفر الظروف املناخيـة  

فاملناخ هو العامل الفعال يف حتديـد حجـم السـكان    . ري مقارنة باليوم املالءمة لالستقرار البش
وتوزيعهم ومدى استقرارهم  فطبيعة املناخ احلايل يف ليبيا املتمثل يف املناخ اجلاف واحلرارة املرتفعـة  
جيعالن ليبيا أقل سكاناً ، بل حتم عليهم االستقرار يف مناطق حمدودة من أراضيها  تكـون مرحيـة   

، باستثناءات جعلت التوطن يف بعض املناطق ذات الظروف املناخية القاسية ، نتيجة عامـل   املناخ
  . جذب اقتصادي  كوجود النفط أو الواحات يف الصحراء 



78  

وأجري أول تعداد للسـكان مـن قبـل     1911مل يكن يف ليبيا سجالت للسكان قبل سنة   
نسمة ، وأجري بعد مخس سـنوات    704.000بلغ عدد هم حنو  1931احلكومة اإليطالية  سنة 

تبعه أول تعداد رمسـي مبسـاعدة    % 3.8 أسفر عن زيادة بلغت نسبتها 1936 تقدير سكاين عام
  وقد أجري ،   نسمة  1.088.873بلغ عدد السكان فيه حنو  1954منظمة األمم املتحدة سنة  

  
  1995 - 1954عدد السكان خالل الفترة من )  3( جدول رقم 

  
  ئوية النسبة امل

  
 السنة جمموع السكان الزيادة احلقيقي

-  -  1.088.872  1954  

4.4  475.496  1.564.369  1964  

4.9  684.853  2.249.237  1973  

5.7  1.388.251  3.637.488  1984  

1.9  767.498  4.404.986  1995  

  ) .1999مصلحة اإلحصاء والتعداد ، : ( املصدر          

   
  
، وإن حصلت فيه بعـض األخطاء إال أنه اعترب على درجة من الدقة املقبولة بطريقة التعداد الفعلي  

ابوالقاسم العـزايب ،صـاحل   ( من الناحية العلمية ، وتواىل بعده أجراء التعدادات السكانية كل عشر سنوات 

   . ) 1981أبوصفحة  
ـ   4.3 إىل أن سكان ليبيا  تضـاعف عـددهم  )  3( يشري اجلدول رقم         الل مـرة خــ

  % 4،  بسبب ارتفاع معدالت الزيادة السنوية  اليت بلغت حنـو    1995 - 54الفـــترة من  
حنو إذ تقدر منشورات هيئة األمم املتحدة أن هذا املعدل بلغ  ،وهو أعلى معدل منو سكاين يف العامل 

ويعـزى هـذا    ، ) 2001نايف الروسان ، (. 1997-75 يف مجيع البلدان النامية خالل الفترة من % 2
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االرتفاع يف معدل النمو السكاين نتيجة ارتفاع معدالت املواليد واخلصوبة ومعدالت الزواج يقابلها 
آخنفاض معدالت الوفيات ، إضافة إىل متيز الكتلة السكانية بارتفاع نسبة الشباب وصـغار السـن   

  .واستقباهلا للهجرة الوافدة 
  
  

  : متوزيع السكان وكثقافته/  2
توزيع السكان يف ليبيا بعوامل خمتلفة من أمهها العوامل الطبيعية املتعلقة باملناخ واملياه ،  يرتبط   

والعوامل البشرية املرتبطة بالنواحي التارخيية واالقتصادية ، كانت قد حددت منذ زمن بعيد مالمح 
غلـب املنـاطق   يتضح عدم انتظام هذا التوزيع فأ)  11( هذا التوزيع ، وبالتمعن يف اخلريطة رقم 

اجلنوبية والوسطى تبدو مناطق خالية من السكان تقريباً ، فهي يف الغالب مناطق صحراوية تتسـم  
باجلفاف الشديد وبذلك تقف عواملها اجلغرافية الطبيعية من مناخ وتضاريس   عقبة أمام التركـز  

ن الصـغرية  السكاين  الذي يظهر على شكل جتمعات سكانية صغرية متفرقة يف الواحـات واملـد  
يف حني  ،  %15من مساحة ليبيا وال يسكنها سوى % 90املنتشرة يف الصحراء ومتثل هذه املناطق 

تكون معظم املناطق الشمالية مأهولة بالسكان وبدرجة كثيفة نسبياً ، كما هـو احلـال يف املـدن    
املختلفة ومتثل هذه املناطق  الرئيسية ، لكوا متتاز باملناخ الرطب نسبيا وتتوفر فيها املياه وسبل احلياة

  . % 85وجمـموع سكاين يقدر حبوايل   %10 مساحة ال تزيد عن
  
  

           
      

  م 1990توزيع اجلغرايف للسكان لعام ال ) 11( خريطة رقم   
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  .ملدن واأللوان مع التعديل من قبل الباحث مشل إدخال أمساء ا)  1995اهلادي أبولقمة و سعد القزيري ،  : (  املصدر     

  
  
  

أما الكثافة السكانية فإن االعتماد على مدلوهلا ال يعطي قيمة دقيقة ألا جغرافيا تشري ملنطقـة        
قد تكون أجزاء كبرية منها غري ذات أمهية وغري مأهولة بالسكان ، فأغلب أجزاء  ليبيـا منـاطق   
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، وتتركز  ²مائة متر/ نسمة  205حوايل  صحراوية ، نتيجة اخنفاض معدل الكثافة العامة واليت تبلغ
، وتأيت منطقة ²كم/ نسمة  583الكثافة السكانية يف منطقـة طرابلس وضواحيها حيث تصل إىل 

، مث منطقة بنغـازي   ²كم/ نسمة  80الزاوية يف املرتبة الثانية حبيث تزيد الكثافة السكانية فيها عن 
،  وتقل الكثافة السكانية يف بقيـة املنـاطق    ²كم/ مة نس 50يف املرتبة الثالثة بكثافة سكانية حنو 

ولـذلك  .يف املناطق الوسطى واجلنوبيـة   ²كم/نسمة  0.05الساحلية واجلبلية األخرى وتصل إىل 
ميكن القول أن أكرب جتمع سكاين  ميتد يف نظام كثيف السكان نوعا ما على شكل مثلث رأسـه يف  

اهلادي ( وارة ويف بعض أجزاء من اجلبل األخضر واجلبل الغريب مصراتة وقاعدته متتد بني بئر الغنم و ز

  .) 1995أبولقمة وسعد القزيري ، 
  

تظهر اإلحصاءات الفسيولوجية للتركيب السكاين يف اتمع اللييب بأنه جمتمع فيت ، إذ ترتفع    
سـنة   15سنة و يقابل هذه الزيادة اخنفاض يف فئات السن ما فوق  15فئات صغار السن ما حتت 

ويرجع ذلك إىل ارتفاع نسبة املواليد ، فتكون القاعدة اهلرمية للسكان عريضة ، مما يـدل علـى   
اتمــع السـكاين   ( ارتفاع نسبة الفئات الصغرية والفتية ، لذلك يطلق على اتمع اللييب اسم 

  .  اتمع وهذا بدوره يؤدي إىل اخنفاض حجم القوى العاملة وزيادة نسبة اإلعالة يف) الشاب 
  
  :املراكز احلضرية /  3
ميكن أن نقسم ليبيا من حيث املراكز احلضرية حسب توزيعها اجلغـرايف إىل ثـالث               

  :نطاقات جغرافية هي 
مدينتا طرابلس وبنغازي مث صرباتة، الزاوية ، مصراتة ، سـرت  : املدن الساحلية أمهها /  1     
   .درنة ، طربق  ، سوسه

غريان ، يفرن ، جادو ، نالوت ، الزنتان باجلبل الغريب و املرج ، : املدن اجلبلية وأمهها /  2     
  .  البيضاء ، شحات  باجلبل األخضر 

  .غدامس ، مرادة ، جالو ، الكفرة ، سبها ، مرزق ، غات : املدن الصحراوية و أمهها /  3    
  )خالصة الفصل األول ( 
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أن األراضي الليبية تتغطى بصخور ملختلف العصور اجليولوجيـة ، وأن  ميكننا مما تقدم أن نؤكد ب 
صورا احلالية مل تكتمل إال بعد حدوث تغريات عديدة عرب تلك العصور ، أدت إىل تكون املظاهر 
التضاريسية املختلفة اليت تأخذ يف جمملها املظهر اهلضيب ، حيث جند مساحات واسعة من أراضـيها  

ال ختتلف يف مظهرها عن اهلضبة اليت تتكون منها الصحراء الكربى ، إال أننـا  متشاة يف سطحها و
لو متعنا وبنظرة دقيقة يف املظهر الطبوغرايف ، جند أن السطح يتفاوت يف االرتفاع علـى مناسـيب   

  .     خمتلفة  ، يضم العديد من  السهول واجلبال واألحواض الصحراوية واهلضاب التحاتية 
، قد توسطت منطقتني غنينت مها مصر يف  الزراعية مواردهافقرية يف  منطقة ليبيا متثل وعموماً       

، إذ منها متتد الصحراء الكربى حىت تصل يف بعـض مناطقهـا    الغربالشرق وتونس واجلزائر يف 
ا واحـات متنـاثرة قـد    أنية شبه اجلافة وكابعض مناطقها العمر وتبدوساحل البحر املتوسط ، 

الـذي يتميـز   لوقوعها ضمن النطاق املناخي املداري القاري شديد اجلفاف ، الصحراء أحاطت ا
املناخي شـبه   النطاقالساحلية الواقعة داخل  املناطقباستثناء بعض  باجلفاف الشديد وقلة األمطار ،

تـه  يسمح بنمو غطاء نبايت ختتلف كثاف املطرالذي يتلقى قدراً من  ) مناخ البحر املتوسط (  املداري
كما هو احلال يف منطقـة   ،املالمح الصحراوية السائدة  تغريأدى إىل و تبعاً لكمية األمطار الساقطة 

، حيث تتركـز أغلـب املـدن     الغريب واألجزاء الشمالية من سهل اجلفارة واجلبلاجلبل األخضر 
يزيد معدهلا عن  الرئيسية والتجمعات السكانية ، وحيث تتوفر إمكانيات احلياة من مياه األمطار اليت

إىل السهول اليت تصلح يف أغلبها للزراعة حيث التربة اجليدة مع اعتدال املناخ  ةمم ، باإلضاف 200
، أما املناطق الوسطى واجلنوبية فالظروف الطبيعية أكثر قسوة وتطرفاً ، فاألمطار نادرة والتربة فقرية 

  .ن معظم هذه املناطق مأهولة السكان واملياه ال تتوفر إال يف الواحات الصحراوية ، لذا تكو
نستنتج مما ذكر أن موقع ليبيا من دوائر العرض اجلغرافية وانعدام التضاريس اجلبليـة العاليـة         

وسيادة األراضي املنبسطة واهلضبية املغطاة معظمها بالرمال واحلجارة ، فرض عليها مسـة الصـفة   
كما أن قطب احلرارة العظمى هو فيهـا وال  . صحراوية  القارية ، وبالتايل تعترب أشد مناطق العامل

كيلومتر يف قرية العزيزيـة جنـوب غـرب    )  25( يبعد كثرياً  عن ساحل البحر املتوسط حوايل 
  .طرابلس 
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  الفصل الثاين
  العناصراألساسية للمناخ يف ليبيا

  
    

  .الطاقـــة /  ً  أوال                       
  .الريـــاح / ثانياً                         
  .الرطوبــة /  ثالثاً                         
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توزيعهـا   واملناخية  للعناصريهدف هذا الفصل إىل حبث إمكانية التعرف على الصفات العامة       
من ، وافية املكانية والزمانية املؤثرة يف هذا التوزيع حتديد العوامل اجلغر وعلى شكل أقاليم جغرافية 

املناخ للكشف عـن   لعناصرخالل ذلك ميكن التوصل إىل حتديد املميزات اإلقليمية على مدار السنة 
كأحد متطلبات البحث لتحديد األرضية اليت تعكس الصـفة املناخيـة   ، مدى استقرارها وتغريها 

مدى استقرار الظاهرة زمنياً  يف والعمودي ،  فقي على سطح األرضاملكانية لإلقليم يف انتشارها األ
 الظـواهر املناخية املتغرية خيتلف تأثريها على اإلنسان وراحته ومدى نشاطه عـن تلـك    فالظواهر

املناخي العنصر وستكون نظرتنا ملناخ ليبيا من زاويتني األوىل دراسة الظاهرة أو ، املناخية على املوقع 
مع بقية العناصر املناخية األخـرى ، لـذلك   العنصر نياً وبنفس الوقت مدى تفاعل هذا منفرداً ، ثا

اً هلذا الفصل يسوف يكون هدفاً رئيس، فإمكانية التوصل إىل رسم العناصر املناخية كأقاليم جغرافية 
الراحـة  لبحـث املـؤثرات املناخيـة علـى      يكون االنطالقألنه يشكل األرضية اليت من خالهلا 

  . ولوجية لإلنسان الفسي
يعتمد فهم اخلصائص العامة ملناخ ليبيا دراسة العناصر املناخية من حيث معـدالا اليوميـة      

واستخالص اخلصائص العامة املميزة هلا ، مع االهتمام بدراسة العناصر املناخية ، والشهرية والسنوية 
خصوصية تلـك  إيضاح ومن أجل .ج ذات العالقة الوثيقة بطبيعة إحساس الناس بالراحة أو االنزعا

سـبقت  رى تقسيم ليبيا إىل منطقتني مناخيتني كمـا  ــــ،ج يف كل منطقة جغرافية العناصر
  : اإلشارة إليهما
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اليت تتميز بتنوع منـاخي  املنطقة املناخية األوىل وتقع داخل النطاق املناخي شبه املداري : أوالً 
 : طات التاليـة  ــواخترنا لتمثيلها احملشبه اجلاف ،  يتمثل يف املناخ شبه الرطب ، نصف اجلاف ،

  )بنينا  –شحات  –درنة  –مصراتة  –طرابلس  –صرمان  –زوارة ( 
ويغلب عليها صفة املناخ املنطقة املناخية الثانية وتقع داخل النطاق املناخي املداري القاري :  ثانياً

الزنتان  –غريان  –نالوت  –اجدابيا  – سرت: ( ومتثلها احملــطات التالية اجلاف وشبه اجلاف 
  .  )سبها  –الكفرة  -اجلغبوب -غدامس –القريات  –جالو  –هون  –ترهونة  –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطاقــــــة/ أوالً  
     

  .اإلشعاع الشمسي  - 1                              
  .درجة احلــرارة  - 2                              
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  :اإلشعاع الشمسي /  1
ثانية وهو ما / كم 300.000اإلشعاع الشمسي عبارة عن موجات تنتقل عرب الفضاء بسرعة    

املصدر الوحيـد للطاقـة يف الغـالف     سييسمى اصطالحاً بسرعة الضوء ، ويعترب اإلشعاع الشم
ذا الغالف ، أما املصادر من الطاقة املستغلة  % 99 - 97ويسهم بأكثر من * Geosphereاجلغرايف 

وهو املسؤول عن مجيع العمليات ،  %  0.03األخرى للطاقة فال تسهم إال جبزء ضئيل ال يزيد على 

                                                
  ..الغالف الغازي’ الغالف الفسيولوجي ’ الغالف املائي ’ الغالف الصخري : يتركب الغالف اجلغرايف من جمموعة أغلفة هي * 
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 السحب واألمطار والريـاح   نشأةالفيزيائية اليت حتدث يف الغالف الغازي ، كاالضطرابات اجلوية و
  ) 1983نعمان شحادة ، ( .  الفإضافة إىل التغيري املستمر يف احلالة الفيزيائية هلذا الغ

االمتصاص :  يتعرض اإلشعاع الشمسي عند اختراقه الغالف الغازي إىل عمليات ثالث هي   
كاألكسـجني   ، ، نتيجة العتراض مكونات هذا الغـالف مـن غـازات    واالنعكاسوالتشتت  

ات اجلوية األخرى والنتروجني وثاين أكسيد الكربون وخبار املاء والسحب والغبار والدخان وامللوث
ونتيجـة العمليـات    حيث تتأثر هذه العمليات بكثافة تراكيب وحجوم وجزئيات تلك املكونات

رضي  أالثالث املشار إليها  ينعكس اإلشعاع الشمسي الواصل إىل سطح األرض على شكل إشعاع 
خـر إىل  ألء اإىل الغالف الغازي وينتشر جزء كبري منه يف الغيوم والفضاء الكوين ، وينعكس اجلـز 

الذي يعمل على تسخني اهلواء و تبخر املياه فوق سطحها و يطلق عليه اسم املوازنـة   سطح األرض
بني اإلشعاع الشمسي املكتسب واإلشعاع األرضـي املفقـود    االختالفاإلشعاعية اليت متثل حالة 

   ) 1990، فاضل احلسين ومهدي الصحاف (  : واليت توضحها املعادلة التالية
                

              E - ) a - 1 ( Q  = R  
 : حيث 

  Q  = املبعثر        أواإلشعاع الكلي املباشر R =املوازنة اإلشعاعية.  
 a    =البيدو سطح األرض                 .E  = األشعة الفعالة.  
  
  

   )     1976ZOUNOK(  :حتددها املعادلة التالية فاألشعة الفعالة لسطح األرض
 

            Ea -  Ez = E 
  : حيث

Ez   =                األشعة األرضيةEa    =أشعة الغالف الغازي  
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اليت تعمـل   على هذا األساس فإن األشعة الفعالة متثل الطاقة احلرارية املتبقية يف سطح األرض  
ظمـى يف املنـاطق   درجـة احلـرارة الع   ارتفاعهذا يفسر لنا وعلى تسخني اهلواء وتبخر املياه ، 

الصحراوية اجلافة  ألن اجلزء األكرب من املوازنة اإلشعاعية يصرف على تسـخني اهلـواء ، بينمـا    
أما يف املناطق الرطبة فيصرف اجلزء ،  تنخفض درجة احلرارة الدنيا كثرياً بسبب زيادة األشعة الفعالة

على تسخني اهلواء ، لذلك ال ترتفـع يف   األكرب من املوازنة اإلشعاعية على تبخر املياه واجلزء القليل
  .مثل هذه املناطق درجة احلرارة العظمى 

  
الذي  املعدل السنوي للموازنة اإلشعاعية يف بعض احملطات املناخية ،)  4 (يوضح اجلدول رقم   

جرى حسابه بواسطة بعض املعادالت التجريبية نظراً لعدم توفر بعض القياسات  املتعلقة باملوازنـة  
ن املوازنة اإلشعاعية تتقارب معدالا يف معظم مناطق  ليبيـا الـيت   أحيث يتضح جلياً ،  شعاعيةاإل

 70مـن   خنفاضاً بلغ أقلاكالوري باستثناء املناطق اجلبلية اليت سجلت  كيلو 84 -72تتراوح بني 

من احلرارة  اًكبري اكالوري ، نتيجة زيادة نسبة التغييم وكثافة الغطاء النبايت الذي يستنفد جزًء كيلو
  . الواصلة خالل عملييت النتح والتبخر

بـني املنـاطق    نسبياً اًهناك تباين أنّرغم التقارب املشار إليه يف معدالت املوازنة اإلشعاعية إال   
يف دائرة العرض اجلغرافية  إذ تـنخفض املنـاطق    االختالفالشمالية و الداخلية واجلنوبية ، نتيجة 

اإلشـعاع   اخنفاضكالوري عن املناطق الداخلية واجلنوبية ، نتيجة  كيلو 70ره الشمالية مبعدل قد
  . الشمسي بسبب التغييم والرطوبة من جهة  والغطاء النبايت من جهة أخرى

  
  
  

املعدل السنوي للموازنة اإلشعاعية يف بعض احملطات املناخية   ) 4( جدول رقم 
  "   2م/ كيلوكالوري "

  
ــدل   احملطة  املوقـــع  املناخي النطاق املعــدل املعـ   احملطة  املوقع  النطاق املناخي
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  السنوي  السنوي

  زوارة  الساحل  شبه املداري  72  غريان  اجلبل الغريب  املداري القاري  64
  طرابلس  الساحل  شبه املداري  74  الزنتان  اجلبل الغريب  املداري القاري  61
  مصراتة  الساحل  ريشبه املدا  74  جالو  )الواحات(الداخل  املداري القاري  81
  بنينا  الساحل  شبه املداري  72  هون  )الواحات(الداخل   املداري القاري  77
  شحات  اجلبل األخضر  شبه املداري  55  غدامس  )الصحراء( الوسط  املداري القاري  77
  درنة  الساحل  شبه املداري  72  اجلغبوب  )الصحراء(اجلنوب  املداري القاري  73
  سرت  الساحل  املداري القاري  75  الكفرة  )لصحراءا(اجلنوب  املداري القاري  84
( اجلنــــوب   املداري القاري  84

  ) الصحراء
  اجدابيا  الساحل  املداري القاري  73  سبها

  نالوت  اجلبل الغريب  املداري القاري  69
  )  1997،  يوسف زكري ( : املصدر 

  
  
  : إلشعاع الشمسيلالتوزيع اجلغرايف / أ 

ن يصل كلـه  أذي يصل إىل احلدود العليا للغالف الغازي ال يستطيع ن اإلشعاع الشمسي الإ   
فمـثالً يف  ) االنتشار ، االنعكاس االمتصاص ، : ( ألرض نتيجة لتعرضه لعمليات ثالث اإىل سطح 

%  1.34ة سبها  ـويف حمط % 38.8 ويف حمطة شحات % 34.3حمطة طرابلس يفقد ما مقداره  
ذا األساس فإن الكمية الفعلية لإلشـعاع الشمسـي املباشـر     وعلى ه. من كمية اإلشعاع الكلي 
  . ما هو عليه عند احلدود العليا للغالف الغازي  ي فترة أقلأخالل  الواصل إىل سطح األرض

  
  املعدالت الشهرية لكمية الطاقة اإلشعاعية املباشرة  يف بعض حمطات ليبيا)  5( يوضح اجلدول رقم  

  : ق التاليةومن خالله ميكن وضع احلقائ
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مكانية للمعدالت السنوية لكميات الطاقة اإلشعاعية ، حيـث تـزداد    اختالفاتتوجد /  1 
ـ   اختالفمن الشمال إىل اجلنوب نتيجة  اًتدرجيي طة ـدرجة العرض اجلغرافية ، فبلغـت يف  حمـ

ـ وحمطـة الك  يوم/  ²سم/ سعرة   595يوم وحمطة هون  / 2سم/سعرة  369شحات   فرة ـــ
  . يوم/  2سم / سعرة 596

  
  اإلشعاع الشمسي املباشر  يف بعض احملطات املناخية ) 5( جدول رقم 

  )يوم  / ²سم/ سعرة (  
  

 ملعدلا
مرب  السنوي

ديس
  

مرب
نوف

وبر  
أكت

مرب  
سبت

  

طس
غس

أ
وليو  

ي
ونيو  

ي
  

ايو
م

ريل  
أب

رس  
ما

رباير  
ف

  

ناير
ي

  

  احملطة

  شحات  165  214  227  457  519  610  567  542  396  388  209  139  369
  طرابلس  257  373  468  565  603  679  681  621  532  373  291  207  471
  بنينا  258  341  456  576  618  675  716  642  768  435  303  230  501
  اجدابيا  267  378  471  570  599  694  660  605  549  407  359  293  488
  طربق  310  402  562  614  695  770  791  754  628  461  339  323  554
  القريات  316  425  491  606  581  672  712  660  537  378  302  292  498
  جالو  349  370  401  490  510  570  673  601  560  444  357  297  468
  هون  352  422  514  658  675  748  744  701  583  453  386  301  545
  سرت  354  459  530  600  663  750  742  668  588  430  342  319  595
  اجلغبوب  376  479  596  703  710  769  766  713  625  521  397  349  584
  غدامس  384  466  558  600  680  706  728  705  609  513  390  304  554
  سبها  407  459  532  638  628  715  706  672  645  542  473  413  569
  الكفرة  422  512  577  673  714  746  718  716  636  564  479  396  596
  غات  366  444  497  611  578  624  658  598  570  524  401  340  518

  .)  1987-1981حسابات الباحث ، استناداً على بيانات مركز الطاقة الشمسية للفترة ( : ملصدر ا
  

ن املعدالت الشهرية والسنوية لإلشعاع الشمسي يف املنطقة الساحلية الواقعة داخل النطاق إ/   2
ألسـباب   حمطة شحات اليت تنخفض فيها هذه املعدالت باستثناءشبه املداري تكاد تكون متماثلة ، 
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،  تضاريس ، كما يكون التماثل يف مجيع احملطات الواقعة داخل النطاق املناخي املـداري القـاري  
  . العوامل املؤثرة يف اإلشعاع الشمسي بسبب
.                     التباين الواضح يف كميات اإلشعاع الشمسي خالل أشهر السنة يف خمتلف حمطات ليبيا /  3
    
صورة أدق حلركة اإلشعاع الشمسي خالل السنة ، مث اختيار ثالث حمطات تعكس وإلعطاء       

حمطة الكفرة الواقعة يف اجلنوب داخل النطاق :  وهي يف الظروف املناخية  واقع اآلختالفات املكانية
وحمطة طرابلس الواقعة على ساحل البحر داخل ،  ذات املناخ اجلاف الدافئ املناخي املداري القاري

وحمطة شحات الواقعة يف اجلبل ذات املناخ نصف اجلاف احلار، اق املناخي شبه املداري النط
  .ذات املناخ شبه الرطب الدافئ  ريااألخضر داخل النطاق املناخي شبه املد

 –شـحات   –طـرابلس  :احملطات إىل حركة اإلشعاع الشمسي يف  ) 3( يشري الشكل رقم   
  : حظات التالية ومن خالله ميكن تسجيل املال الكفرة 

إن حركة التغري السنوي ملقادير اإلشعاع الشمسي يف احملطات الثالث ال تعكس تأثريات النطاق /  1
املناخي الذي تقع فيه احملطة فحسب ،  وإمنا تعكس أيضاً تأثري الظروف اجلغـرافية احمللية للمنطقـة  

عهما يف نطاقني مناخيني خمـتلفني   فهي ختتلف يف حمطة الكفرة عما هو عليه يف حمطة طرابلس لوقو
كما أا ختتلف يف حمطة شحات عما هو عليه يف حمطة طرابلس أيضاً رغم وقوعهمـا يف نطـاق   

نتيجة اختالف الظروف احمللية فاألوىل تتمتع مبناخ شبه رطب ودافئ )  شبه املداري ( مناخي واحد 
  .، بينما الثانية يسودها املناخ نصف اجلاف واحلار 

وقـوع احملطـة يف املنطقـة    إن زيادة قيم اإلشعاع الشمسي يف حمطة الكـفرة ناشئ مـن    / 2 
، جعلها تسجل معدالت مرتفعة )  املناخ اجلاف الدافئ(  الصحراوية داخل النطاق املداري القاري

من اإلشعاع الشمسي املباشر خالل فصل الصيف ، نتيجة تناقص درجات العرض اجلغرافيـة مـن   
  . الغيوم من جهة أخرى اخلالية مــن األيامة عدد وزياد ، جهة
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تتفق احملطات الثالث يف حركة اإلشعاع الشمسي حيث يسجل شهر يونيو أعلى معدالت /   3
مث يبدأ اإلشـعاع باالخنفـاض   ، )  6( اإلشعاع الشمسي بسبب طول النهار ،  انظر اجلدول رقم 

  . يعود لالرتفاع التدرجيي ابتداءً  من شهر يناير التدرجيي ليبلغ أدىن مستوياته يف شهر ديسمرب ل
تشهد حمطة شحات الواقعة يف اجلبل األخضر داخل النطاق املناخي شبه املداري ، أقل قيم /  4

كثرياً عما ختتلف  ذلكالعوامل اليت أدت إىل لإلشعاع الشمسي مقارنة مبحطيت الكفرة وطرابلس ، ف
إىل زيادة نسـبة  نتيجة ارتفاعها وكثافة الغطاء النبايت ا أدى  ، احملطتني املذكورتني كانت عليه يف 

  .عشر ومقادير خبار املاء  5. 3التغييم الذي بلغ معدله السنوي  
  

  الكفرة  -شحات  -اإلشعاع الشمسي يف حمطات  طرابلس)     3(  شكل رقم 
  )يوم /  2سم/سعرة (  
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يف التوزيع اجلغرايف لإلشعاع الشمسي يعكس وحدة تأثري العوامل اليت تـؤثر   االنتظامن هذا إ   
ومبعىن آخر ال يوجد تذبذب يف التوزيع اإلشـعاعي   ،بانتظام حركتها و دورها وقوا أو ضعفها 

ات اجلبلية الواقعة يف النطـاق  طاحمل ثناء، باستلعدم وجود قوى متذبذبة يف التأثري يف مجيع احملطات 
ن جممل العوامل اليت أشري كما أ ،شحات الواقعة يف اجلبل األخضر  املناخي شبه املداري ، كمحطة

ن أيتضح  إذاً، إليها تكون قد أثرت يف وضعية أو صورة التوزيع اجلغرايف لإلشعاع الشمسي يف ليبيا 
شهر الصـيف  أخالل أعالها حيث كانت قيمة اإلشعاع  ، نظام هذا التوزيع واحد جلميع احملطات

الشتاء ، باإلضافة إىل ذلك فإن حجم التقارب يف التوزيع السنوي يكـاد يكـون    أشهروأدناها يف 
  .امة قريباً لذلك مل تظهر تلك الفوارق الكبرية يف هذا التوزيع بصورة ع

  
  معدل طول النهار بالساعات يف حمطات ) 6( اجلدول رقم  

  .) الكفرة –شحات  -طرابلس  (

  الكفرة  طرابلس  شحات
  طول النهار  طول النهار  طول النهار  ألشهرا

  دقيقة  ساعة  دقيقة  ساعة  دقيقة  ساعة
  يناير  48  10  16  10  16  10
  فرباير  22  11  03  11  03  11
  مارس  01  12  59  11  59  11
  أبريل  44  12  00  13  00  13
  مايو  19  13  49  13  49  13
  يونيو  34  13  14  14  14  14
  يوليو  25  13  02  14  02  14
  أغسطس  57  12  18  13  18  13
  سبتمرب  18  12  20  12  20  12
  أكتوبر  35  11  20  11  20  11
  نوفمرب  58  10  22  10  28  10
  ديسمرب  10  10  02  10  13  10
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  ) 1990،  مركز الطاقة الشمسية(  :املصدر

  : لتوزيع الفصلي لإلشعاع الشمسيا/ ب 
هدف إىل تقدير مدى تـأثر   اًعام اًعرض ليبياالسابق لإلشعاع الشمسي يف عموم  كان العرض  

وألجل إعطاء صورة تفصيلية عن التباين املكـاين لإلشـعاع   ،  اجلغرافية املختلفةاإلشعاع بالعوامل 
فصول السنة الـيت تسـجل أعلـى وأدىن    أساس الشمسي جند من الضرورة حبث املوضوع على 

أظهرت التماثل الـذي ال يتفـق مـع    قد املعدالت السنوية هذه ، ألن دراسة  املعدالت اإلشعاعية
تسـتلم ليبيـا مقـادير     إذ، خالل فصلي الشتاء والصيف  الواضحة لالختالفاتع نظراً ــالواق

يـوم يف املنـاطق   / 2سم/سعرة   279 - 173إشعاعية خالل فصل الشتاء تتراوح مقاديرها بني  
يـوم يف  /  2سم/سعرة   426 -  377داري ، بينما تراوحت بني املشبه الواقعة يف النطاق املناخي 

املناطـق الواقعة يف النطاق املناخي املداري القاري وباملقارنة يف فصل الصيف تراوح املعـــدل  
 ني املذكورتنييوم يف املنطقت / 2سم /سعرة 720 - 698و  يوم / 2سم/سعرة   660 - 573بني  

  . على التوايل
التوزيـع اجلغـرايف    ) 12 (اخلريطة  رقـم  ضح خطوط تساوي اإلشعاع الشمسي يف تو     

أقاليم جغرافية األول يغطي القسـم   ةتظهر ثالث إذ ،  اإلشعاعي لفصل الشتاء الذي ميثله شهر يناير
وفيـه يتـراوح    ينأمـا الثـا  . يوم /  2سم/ سعرة 300ومبعدل يزيد عن من مساحة ليبيا األكرب 

املنـاطق   باسـتثناء يوم ويشمل منطقة اجلبل األخضر /  2سم/سعرة 300 – 200دل بني ــاملع
أمـا   ،خنفاضاً يف اإلشعاع ، إضافة إىل منطقة اجلبل الغريب وسهل اجلفـارة  ااملرتفعة اليت سجلت 

اإلقليم الثالث فيظهر يف منطقة حمدودة ومتثل املناطق املرتفعة من اجلبل األخضـر حـول شـحات    
  . يوم/   2سم/ سعرة 200ل اإلشعاع الشمسي عن والبيضاء وفيه يق

التوزيع اإلشعاعي خالل فصل الصيف الذي ميثله شـهر   ) 13( رقم  اخلريطةوضح تكما       
أقاليم جغرافية لإلشعاع الشمسي ، يغطي األول معظم أراضي ليبيـا  بسـبب    ةيوليو، وتظهر ثالث

ل ويف هذا اإلقليم يزيد معـدل اإلشـعاع   الل هذا الفصـالرطوبة اجلوية خ واخنفاضصفاء اجلو 
دله الفصـلي بـني   ــأما اإلقليم الثاين الذي يتراوح مع ، يوم/  2سم/ سعرة 700الشمسي على 

ذاة اميتد من اجدابيا مبح اًضيق اًفيضم منطقة اجلبل الغريب وشريط ، يوم/  2سم/ سعرة 700 - 600
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جلبل األخضر لينتهي يف الشمال الشرقي عند طى من اـازي مث خيترق األجزاء الوسغالساحل حىت بن
الثالث املناطق املرتفعة من اجلبل األخضر حول شحات والبيضاء وسـجل   إلقليمدرنة ، بينما يضم ا

  . الرطوبة النسبية وكثافة الغطاء النبايت ارتفاعيوم ، نتيجة /  2سم/ سعرة  600من   معدل أقل
  

  شهر ينايراملعدل اليومي لإلشعاع الشمسي املباشر  )  12( خريطة رقم 
  )يوم /  ²سم/ سعرة (
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  ) .عمل الباحث : (  املصدر     

  
  شهر يوليواملعدل اليومي لإلشعاع الشمسي املباشر  ) 13( خريطة رقم 

  )يوم /  ²سم/ سعرة (
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  :درجة احلرارة /  2
تأثري فعال يف مجيـع عناصـر   من هلا ملامهية  ألدرجة احلرارة أحد عناصر املناخ البالغة اعترب ت   

ومـا   واجتاهاااملناخ األخرى ، فعليها يتوقف الضغط اجلوي الذي يتحكم بدوره يف حركة الرياح 
ن توزيعها غري املنـتظم يعـد   أحيدث من تبخر ونتح ومن خالهلما تتكون مظاهر التكاثف ، كما 

إضافة إىل تأثريها الكـبري   اليومية ، كالضباب والندى وغريهااساً حلدوث مجيع حاالت الطقس أس
راحتـه   الذي تـؤثر علـى   مبا فيها اإلنسان فوق سطح األرض وبصورة مباشرة يف توزيع األحياء 

  . ولباسه ومسكنه وغذائه اتهنشاط وصحته و
واإلشعاع األرضي ) قصري املوجة  (رارته عن طريق اإلشعاع الشمسي ــيكتسب اهلواء ح   

يسهم األول يف تسخني اهلواء بدرجة قليلة ، مقارنة باإلشعاع األرضي الذي يعد ) طويل املوجة ( 
املصدر األساسي حلرارة اهلواء ، فاإلشعاع الشمسي املباشر يعمل على تسخني اهلواء عـن طريـق   

ىل طاقة حرارية تسخن تلـك املكونـات   امتصاص املكونات اجلوية له وحتويل الطاقة اإلشعاعية إ
أما اإلشعاع األرضي . ويصبح بذلك الغالف الغازي مصدراً مشعاً يسهم يف تسخني سطح األرض 

عمل على تسخينها ورفـع  ي ، الذيللطاقة الشمسية اً يدج اًماص اًجسم باعتبارها فيشع من األرض
و الغالف الغازي بشـكل إشـعاعات   درجة حرارا ، مما جيعلها تعمل على إصدار هذه احلرارة حن

ال  ويتكون اإلشعاع األرضي من أشعة حرارية غري مرئية تسري بسرعة الضـوء ، و ، طويلة املوجة 
يف الفراغ ومتتاز مبوجات يتراوح طوهلـا   االنتقالي هلا القدرة على أحتتاج إىل وسط مادي لنقلها ، 

   ) 1989 ،أ  -جودة حسنني جودة (  . يكرون ما 50 – 5ما بني 
  
  :  املعدالت السنوية لدرجة احلرارة / أ 
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تتباين درجة احلرارة مكانياً وزمانياً يف ليبيا ؛ نظراً لتعدد العوامل اليت تتحكم يف التأثري عليها    
دائرة العرض اجلغرافية ، موقع املكان بالنسـبة للمسـطحات املائيـة ،    : ( مهـــها أمن واليت 

مهية الدور الذي يلعبه كل عامـل منـها يف   أوتتباين  ،) السواحل  هاجتا،  تضاريس سطح األرض
ذج حرارية ختتلف على حسب الظروف احمللية اخلاصة بكل مكـان  امما أظهر من، األماكن اجلغرافية 

مشاالً ، جعـل   َ 58. ْ 32و َ  45.  18ْ ن امتداد ليبيا العرضي بني خطيأاإلشارة إىل  توكما سبق
، بينما يقع ذات املناخ اجلاف الدافئ احتها تقع ضمن العروض املدارية القارية القسم األكرب من مس

اجلزء الضئيل يف العروض شبه املدارية الذي يوصف عادة باالعتدال ، ترتب على هذا املوقع وجود 
يوضح تلـك  )  7( فروق حرارية بني املناطق الداخلية واجلنوبية واملناطق الشمالية ، فاجلدول رقم 

ن املعدالت احلرارية الشـهرية  ألدرجة احلرارة بني مناطق ليبيا املختلفة ، حيث يتضح  تالفاتاالخ
نتيجـة   ،مئوية  23ْ  -19ْبني  تتراوحوالسنوية تزداد بشكل تدرجيي من الشمال إىل اجلنوب ، إذ 

ت زاوية سقوط الشمس وعدد ساعا ارتفاعلتناقص درجات العرض اجلغرافية اليت تؤدي إىل زيادة 
يصرف اجلزء األكـرب    بأنالتشمس ، بسبب صفاء اجلو وقلة الرطوبة وندرة السحب ، مما يسمح 

متاثل املعدالت احلرارية يف احملطات املناخيـة   أيضاًيتبني  . من املوازنة اإلشعاعية على تسخني اهلواء 
احملطـات   ، باسـتثناء مئوية  20.7ْ – 19.8ْالواقعة يف املنطقة الساحلية اليت تراوحت معدالا بني 

ـ ، ملا حوهلا  اخنفاضااجلبلية اليت سجلت  دل بلـغ  ـكمحطة شحات الواقعة يف اجلبل األخضر مبع
  .مئوية  16.3ْ
التوزيع الشهري لدرجة احلرارة يف احملــطات الساحلية اليت متثلها حمطتا زوارة و شحات  ف

ة واجلنوبية اليت متثلها حمطتا احملطات الداخلي يفقمة واضحة يف شهر أغسطس ، أما  تكون له
فاملعدل الشهري لدرجة احلرارة يكاد يكون متساوياً ألشهر الصيف والسبب  ، القريات والكـفرة

 ، ) 4 (الشكل رقم  ، انظريف ذلك متاثل العوامل املؤثرة يف درجة احلرارة يف املناطق الصحراوية 
الساحلية مع تقدم فصلي الربيع واخلريف ، مث ويالحظ التصاعد التدرجيي لدرجة احلرارة يف املناطق 

االخنفاض من جديد بعد وصول قمتها يف شهر أغسطس ، والسبب يف هذا األنتظام هو بتبدأ 
  ) 1995 اهلادي ابولقمة وسعد القزيري ،(  .الزحزحة الفصلية للكتل اهلوائية ومناطق الضغط
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ليبيا وترتفع إىل أقصاها يف شهر تسجل أدىن درجة حرارة يف شهر يناير يف معظم  أ حناء  
ختالف يف الويرجع ا ، أغسطس على املناطق الساحلية ويف شهر يونيو باملناطق الداخلية واجلنوبية

 ن البـحر بطيء التأثر بتغريات اإلشعاع الشمسي ، فهو يسخن ببطء مقـارنةأهذا املوعد إىل 
حلرارة متآخرة شهرين عن املوعـــد رتفاع درجة ااباليابس وعليه فإن املناطق البحرية تسجل 

 أما املناطق اجلنوبية فهي تستجيب بسرعة لتغريات اإلشعاع ، ) يونيو 21( الفلكي لقمة اإلشعاع 
 رتفاع زاوية سقوطارتفاع حرارا بسرعة يف أوائل الصيف ، نتيجة االشمسي مما يؤدي إىل 

  . ) 1995 ابولقمة وسعد القزيري ، اهلادي(  الشمس من ناحية وقارية املكان من ناحية أخرى 
  

  التوزيع الشهري ملعدالت درجات احلرارة  ) 4( شكل رقم  
  لبعض احملطات املناخية
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  االرتفاعهلا بسبب عامل  مما تسجله املناطق ااورة كما تسجل املناطق اجلبلية معدالت أقل   
مئوية جنده يف املناطق السـهلية   17ْففي حني يبلغ املعدل السنوي لدرجة احلرارة يف احملطات اجلبلية 

بينما يف حمطة درنة ، مئوية ْ 16فعلى سبيل املثال سجلت يف حمطة شحات اجلبلية ، ْ مئوية 19يفوق 
  .مئوية  19ْالساحلية 

  
  
  

  ) ˚م( ت الشهرية والسنوية لدرجة احلرارةاملعدال)  7( جدول رقم 
  يف بعض احملطات املناخية

  
 املعدل

  السنوي
  احملطـة  يناير  فرباير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس  سبتمرب  أكتوبر  وفمربن  ديسمرب

  زوارة  12.0  13.5  15.3  17.6  20.6  24.8  25.5  26.6  25.7  22.3  17.7  13.4  19.5
  طرابلس  13.3  14.1  16.3  18.4  21.6  27.6  27.6  27.4  22.5  22.8  17.8  14.4  20.3

  مصراتة  13.1  14.2  15.6  17.9  21.2  24.6  26.3  27.2  25.1  22.9  18.6  14.5  20.1
  سرت  13.4  14.6  16.1  18.8  21.2  24.2  25.3  26.5  28.4  23.2  18.9  14.9  20.4
  أجدابيا  12.3  13.9  16.0  19.8  23.2  26.3  25  26.3  25.3  22.5  18.0  14.0  20.3
  بنينا  12.5  12.8  14.9  18.5  22.3  25.3  25.4  26.3  24.8  22.1  17.5  14.1  19.7
  شحات   9.1  9.7  11.4  14.7  18.4  21.8  22.7  23.1  21.3  18.5  14.8  10.9  16.3
  درنة  14.0  14.2  15.5  17.8  20.1  22.8  25.2  25.5  24.7  22.2  19.2  15.4  19.7
  طربق  12.9  13.6  15.5  18.5  20.4  23.4  20.8  25.6  24.5  21.2  17.2  15.0  19.1

  اجلغبوب  8.2  8.7  16.6  20.7  25.9  27.1  29.3  29.5  26.7  22.8  17.5  13.0  20.8
  جالو  13.0  14.8  17.9  22.3  26.3  29.6  29.4  29.4  27.4  23.6  18.3  14.3  22.2
  هون  12.5  13.0  16.2  20.9  24.7  28.5  27.3  27.6  26.1  22.4  16.6  12.1  20.6
  ترهونة  10.0  11.3  13.8  17.0  20.5  25.2  26.2  20.4  24.8  20.4  15.8  11.5  18.7
  غريان  8.7  10.4  12.3  15.7  20.6  24.7  26.2  25.2  23.5  19.6  14.3  9.9  17.5
  الزنتان  8.0  9.4  11.9  15.3  19.8  23.7  24.8  22.3  23.1  18.2  13.6  9.1  16.6
  نالوت  9.3  11.5  13.9  17.7  21.8  26.0  27.1  27.4  25.2  20.5  15.2  10.3  18.8

  القريات  10.3  11.5  15.5  19.7  24.0  28.0  28.0  28.2  26.5  21.9  15.8  11.6  20.0
  غدامس  10.3  13.3  16.5  21.5  21.1  30.5  31.4  31.2  27.8  22.7  16.0  11.3  21.1

  سبها  11.5  14.4  19.5  23.8  27.6  33.8  31.3  31.3  29.5  25.1  17.5  12.9  22.9

  الكفرة  12.8  15.3  19.4  23.9  28.4  30.8  31.5  31.3  28.1  24.1  18.2  14.2  23.1
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  .)  حساات الباحث استناداً على بيانات مصلحة األرصاد اجلوية  (  :املصدر 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  التغريات الفصلية لدرجة احلرارة  / ب
اعي الناتج من التغريات احلاصلة يف امليزان اإلشع -يظهر التوزيع الفصلي لدرجة احلرارة   

الذي جاء انعكاساً ملواقعها و  أخرىالتباين املكاين هلا بني حمطة و -لألرض لتعاقب الفصول األربعة 
على دائرة العرض اجلغرافية اليت ترتب عليها سقوط األشعة الشمسية بشكل قريب من العمودي 

  .خالل فصل الصيف ومائل يف فصل الشتاء 
ن ليبيا تقع خالل فصل الشتاء بني خـطي أيتضح )   15 ، 14(   اخلريطتنيالنظر إىل فب  

األجزاء العليا من اجلبل األخضر ومنطقة اجلبل اللذين يضمان مئوية  ˚10ـ ˚8احلرارة املتساويني 
رتفاعاً يف اجلبل ا املناطق األقل اللذين يشمالنمئوية  12ـ ˚10الغريب وواحة غدامس ، وخطي 

احلمادة احلمراء ، بينما تقع ليبيا خالل منطقة رة ومعظم األخضر واألجزاء اجلنوبية من سهل اجلفا
مئوية الذي يشمل املناطق املرتفعة من اجلبل األخضر  ˚ 24ـ ˚22فصل الصيف بني خطي احلرارة 
مئوية املمتد على هيئة شريط ضيق من شرق مدينة  ˚26ـ ˚24واجلبل الغريب وخطي احلرارة 

مئوية املمتد على شكل  ˚28ـ ˚26احلرارة  اينما يشمل خطمصراتة حىت احلدود الليبية املصرية ، ب
شريط من الغرب إىل الشرق ليشمل معظم اجلبل الغريب وسهل اجلفارة وواحات اجلفرة و مرادة 
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مئوية معظم مساحة ˚28ومنطقة البلط جنوب اجلبل األخضر ، بينما يغطي خط احلرارة أكثر من 
مئوية ْ  30ية على حدود النطاق الذي حيدده خط احلرارة ليبيا ، كما تقع أجزاؤها اجلنوبية الغرب

رتفاع املدى اليومي اوهو النطاق الذي ميثل أشد جهات العامل حرارة ، ويتميز هذا اإلقليم ب
رتفاعاً كبرياً عنهما يف األجزاء الشمالية من ليبيا عموماً ، ويتراوح املدى اوالفصلي لدرجة احلرارة 

مئوية يف بعض األحيان  وكذلك املدى اليومي  ˚25وية ، وقد يصل إىل مئ ˚20و  ˚18الفصلي بني 
    ) 1995،  أ -  عبد العزيز شرف( .مئوية 20و  ˚14يتراوح بني 

رتفاع امن حيث  ان ما أشري إليه يوضح جبالء خاصية التطرف احلراري املميز ملناخ ليبيإ   
 : متميزين مها  ة املنطقة بوجود فصلنياملدى احلراري اليومي والسنوي ، إضافة إىل إظهار طبيع

يفصل ) أغسطس _ يوليو _ يونيو ( وفصل الصيف ) فرباير _ يناير _ ديسمرب ( فصل الشتاء 
_ مارس ( وفصل الربيع ) نوفمرب _ أكتوبر _ سبتمرب ( ن انتقاليان مها فصل اخلريف البينهما فص

  ) .مايو _ أبريل 
  
  

  )م ( الل فصل الشتاء خرارة معدل درجة احل ) 14(  خريطة رقم
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر       
   
  
  
يتبني وجود تقارب فصلي لدرجة احلرارة بني املناطق الساحلية )  7( بالرجوع للجدول رقم و 

ختالف واضحاً يف فصل الصيف ، فعلى سبيل ال، ويبدو ا والداخلية خالل فصل الشتاء واالعتدالني
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مئوية وسجل املعدل نفسه يف  ˚14.1حلراري خالل شهر يناير  يف حمطة الكفرة املثال بلغ املعدل ا
ختالف كميات اإلشعاع الشمسي اعرضية ، مما يعين  ˚8.41قدره فرقٍ  حمطة طرابلس رغم وجود

ار الكفرة يف الشتاء يعوضه برودة  ءن دفأيفسر هذا التقارب يف املعدل احلراري إىل  ، و بينهما
ر يف الكفرة اشد حرارة والليل ابرد مما هو يف طرابلس ، يف حني يعمل البحر على ، فالنها ليله

ختالف األساسي فيبدو واضحاً يف كرب التعديل درجة احلرارة أثناء الليل والنهار يف طرابلس ، أما ا
معدالت درجة حرارة أشهر الصيف يف الكفرة اليت تكون خاضعة للمؤثرات القارية مع وصول 

، إضافة إىل صفاء اجلو وقلة الرطوبة اجلوية وندرة السحب ،  برية من اإلشعاع الشمسيتركيزات ك
رتفاع الوهذا يفسر لنا ا أدى إىل ان يصرف اجلزء األكرب من املوازنة اإلشعاعية على تسخني اهلواء ،

تكون  أما يف حمطة طرابلس فإن درجة احلرارة .مئوية ˚30الشديد لدرجة احلرارة اراً اليت تفوق 
رتفاع الرطوبة اجلوية ووجود بعض السحب اليت تعمل على التقليل من شدة امعتدلة نسبياً ، نتيجة 

تلطيف درجة احلرارة خالل على اإلشعاع الشمسي ، مع وصول املؤثرات البحرية اليت تعمل 
  .النصف الثاين من النهار 

  
  : املدى احلراري اليومي والسنوي / ج 
  ˚23ـ ˚18ن املعدل السنوي لدرجة احلرارة يف ليبيا يقع تقريباً بني بقاً أسايتضح مما أشري    
ختالفات اهذا االحياء حقيقة ال يتفق مع الواقع  بسبب وجود ، ن مناخها معتدلأمما يوحي ب، مئوية 

كبرية يف معدالت املدى احلراري اليومي والسنوي بني املناطق اجلغرافية املختلفة ، فإذا تتبعنا 
مئوية يف ˚27ـ ˚23ت النهايات العظمى لدرجة احلرارة ألشهر السنة ، فهي تتراوح بني معدال

      ) 1997يوسف زكري ، (  .مئوية يف املناطق الداخلية واجلنوبية  ˚29املناطق الساحلية وأكثر من 
ختالفات احلرارية بشكل كبري عند مقارنة معدالت النهايات العظمى والصغرى بني التتضح ا

حيث تتناقص هذه ) 2( انظر امللحق رقم  ناطق الساحلية واملناطق الداخلية واجلنوبية ،امل
ومي يف نفس ـاجلنوب ، ويزداد املـــدى الي اجتاهب) يناير ( دالت يف أبرد شهور السنة ــاملع
مصراتة ، فإنه يصل يف حمطيت غريان و مئوية يف حمطيت طرابلس  ˚11ـ ˚9إذ يتراوح بني  الجتاها
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سبها ، (ات اجلنوبية ـــمئوية يف احملط ˚18ـ ˚15مئوية  وإىل ما بني  ˚14ـ ˚12يفرن إىل و
   ) 1995،  أ - عبد العزيز شرف(  )الكفرة 

  
  )°م(معدل درجة احلرارة خالل فصل الصيف  ) 15( شكل رقم 

  

  ) .عمل الباحث : (  املصدر           
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       لعبه عامل تناقص درجات العرض اجلغرافية يف يال الذي يتضح من العرض السابق الدور الفع
من الشمال إىل  الجتاهختالفات احلرارية ، نتيجة لزيادة كميات اإلشعاع الشمسي باالإبراز تلك ا

اليت تعمل على زيادة نسبة التغييم والرطوبة اجلوية  ، اجلنوب واالبتعاد عن منطقة النشاط اإلعصاري
دى احلراري السنوي الذي ميثل الفــرق بني درجة حرارة ابرد الشهور أما امل. وسقوط األمطار 

املوقع : مقياساً للتطرف احلراري ويتأثر بعدة عوامل منها  وهو) يوليو (يف السنة  دفئهاوأ) يناير ( 
ن أيتبني )  8 (ومن خالل دراسة اجلدول رقم  .رتفاع عن سطح البحر ورطوبة اهلواء الالفلكي وا
مئوية وهو مدى كبري نسبياً ال خيتلف  ˚13 مالية تكاد تتفق يف املدى احلراري السنوياملناطق الش
مئوية ، ويرجع  ˚18دى احلراري السنوي يف املناطق الداخلية واجلنوبية الذي سجل ملكثرياً عن ا

ع معظمها كرب املدى باملناطق الساحلية إىل تأثر مناخها باملؤثرات املدارية القارية اجلافة ، نتيجة وقو
  .     ينطبق هذا السبب متاماً على املناطق الداخلية واجلنوبية  و داخل النطاق املناخي املداري القاري

  
  ) ˚م( املدى احلراري السنوي لبعض احملطات املناخية )  8( جدول رقم 

 ملـدىا
  السنوي

  املـدى  احملـــطة  يناير  وليوي
  السنوي

  حملـــطةا  يناير  يوليو

  زوارة  26.1  12.9  13.2  جالو  13.0  29.4  16.4
  طرابلس  13.4  27.0  12.6  هون  12.5  27.3  14.8
  مصراتة  13.1  26.3  13.2  ترهونة  10.0  26.2  16.2
  سرت  13.4  25.3  11.5  غريان  08.2  26.2  16.2
  أجدابيا  12.3  26.0  13.7  الزنتان  08.0  24.8  16.8
  بنينا  12.5  25.4  12.9  نالوت  09.3  27.1  17.8
  شحات  09.1  22.7  13.6  القريات  10.3  28.0  17.7
  درنة  14.0  25.2  11.0  غدامس  10.3  31.1  20.8
  اجلغبوب  08.2  29.5  21.3  سبها  11.5  30.3  18.8

  الكفرة  12.8  30.5  17.7
  ) . عمل الباحث  (  :املصدر 
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لشمسي ، كما ساهم  تأثري عامل تناقص درجات العرض اجلغرافية أيضاً يف زيادة اإلشعاع ا        
خباصة الندى ، حبيث ال جتد و إضافة إىل جفاف التربة لندرة األمطار وقلة مظاهر التكاثف األخرى 

نفسه يسخن بسرعة  ياه بالتبخر ، هلذا فإن سطح األرضاملي مصدر يعوضها عما تفقده من أالتربة 
عبد العزيز (  .مئوية  ˚40ع درجة حرارته يف األماكن املكشوفة إىل أكثر من ـأثناء النهار حىت ترتف

  ) 1995، شرف 

ن التباين احلراري بني املناطق الساحلية والداخلية يكون كبرياً خالل فصل أخالصة القول   
الشتاء والعكس متاماً صيفاً ، مما أدى إىل كون املدى احلراري السنوي يف اجلنوب أكرب منه يف 

ن أرتفاع درجة احلرارة يف شهر يوليو  باي  ووميكن االستنتاج من كرب هذا املدى احلرار، الشمال 
باستثناء بعض األجزاء من املنطقة الساحلية الواقعة ، املناخ السائد يف ليبيا تغلب عليه الصفة القارية 

ن معامل أوهنا البد من اإلشارة إىل  . يف األطراف اجلنوبية القصوى من النطاق املناخي شبه املداري
ثبات هذه احلقيقة جرى  إلائر العرض اجلغرافية واالبتعاد عن تأثري البحر ، والقارية خيتلف تبعاً لدو

 فاضل احلسين و مهدي الصحاف ،(   Johansson*حساب درجة القارية ملناخ ليبيا باالعتماد على معامل 

   :اً للمعادلة التالية  ــوفق ) 1990
  
  

            4.20−Sonl
T7.1

    =K 

                                              
  :       حيث   

        K       =   معامل القارية. 
 T              =  املدى احلراري السنوي باملئوي . 

SinL        =   احملطة املناخية ( جيب خط عرض املنطقة اجلغرافية. (  
اختيار أربع حمطات مناخية متثل كافة املناطق اجلغرافية يف  استخراج معامل القارية متومن أجل   

ليبيا وتعكس واقع الظروف املناخية املختلفة فيها ، فمحطة طرابلس متثل املنطقة الساحلية الواقعة يف 
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جلبلية وحمطة شحات متثل املنطقة ا ذات املناخ نصف اجلاف واحلار النطاق املناخي شبه املداري
سرت  تا، وحمطذات مناخ متميز لكونه مناخاً شبه رطب ودافئ  الواقعة يف النطاق املناخي املذكور

ومناخها شبه  وسبها الواقعتان ضمن النطاق املناخي املداري القاري ، األوىل تقع على ساحل البحر
ويتبني جلياً )  9 (اجلدول رقم  انظر،  ومناخها جاف ودافئ والثانية يف الصحراء  جاف وحار 

من الشمال إىل اجلنوب  الجتاهن معامل القارية يزداد بشكل عام باأبعد النظر إىل النسب الواردة فيه 
يف حمطة سبها %  57.4الواقعة على ساحل البحر ليزداد إىل %  26.8إذ يتراوح يف حمطة طرابلس 
هذا التباين بني  اجيادغرافية يف ويربز هنا تأثري عامل درجة العرض اجل، الواقعة يف وسط الصحراء  
على  نيقارنا حمطيت طرابلس وسرت مثالً الواقعتمـا  فإذا، القارية  مناطق ليبيا املختلفة ملعامل

ن معامل القارية يقل يف حمطة أجند ، درجة عرضية  5.53ْن بفارق اختتلفاللتني ساحل البحر و
ة العرض اجلغرافية تكون أعظم من تأثري ن تأثري درجأيدل على مما  ،%  31.8طرابلس  بنسبة 

ظهر يف مناخها أالبحر ، ويفسر ذلك وقوع حمطة طرابلس ضمن النطاق املناخي شبه املداري ، ف
رتفاع الرطوبة اجلوية وزيادة اخنفاض املدى احلراري اليومي والسنوي واالصفات البحرية الكاملة ك

بينما وقوع حمطة سرت  ،اهر التكاثف األخرى نسبة التغييم وسقوط األمطار ، إضافة إىل بعض مظ
ضمن النطاق املناخي املداري القاري جـعل الصفات البحرية ختتفي من مناخها و ال يظهر منها 

وبالتايل متتد الصحراء حىت  ، خاصة اليوميوخنفاض املدى احلراري ا آرتفاع نسبة الرطوبة و سوى
  . تصل شاطئ البحر مباشرة 

  
  معامل القارية يف حمطات مناخية خمتارة  ) 9( جدول رقم 

  احملطـة  النطاق املناخي  ) ˚م( املدى احلراري السنوي   معامل القارية 

  طرابلس  شبه املداري  13.6  26.8
  شحات  شبه املداري  13.6  27.0
  سرت  املداري القاري  11.5  39.3
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املداري القاري     18.8  57.4   سبها  
  ) . عمل الباحث: ( ر املصد                       

  : التوزيع اإلقليمي لدرجات احلرارة / ح 
ن العرض السابق للمدى احلراري اليومي والسنوي كان هدفه إبراز الصفة القارية اليت متيز إ   

ولغرض إعطاء صورة تفصيلية للخصائص . ختالفاا املكانية امعظم مناخ ليبيا والعوامل املؤثرة يف 
املكاين يف ليبيا ، فمن الضرورة الدمج بني درجات احلرارة العظمى والصغرى عن احلرارية وتباينها 

ع الفلكي للمحطات ـختالف املوقافوجدنا ان . طريق استخدام املعدل السنوي لدرجات احلرارة 
 رتفاعها عن مستوى سطح البحر ومدى تأثرها بالكتل اهلوائية ، له تأثري كبري يف التوزيعااملناخية و

أقاليم جغرافية حرارية  ةظهر ثالثت)  16(  اخلريطة رقم ملعدل درجات احلرارة السنوي ، واملكاين
ثّل اإلقليم مي. بني خط وآخر نيوضعت حدودها على أساس خطوط احلرارة املتساوية ومبدى درجت

 والشريط األول معظم مساحة ليبيا باستثناء مناطق اجلبل األخضر واجلبل الغريب وسهل اجلفارة
ساحلي الضيق املمتد من مصراتة حىت أجدابيا ومن درنة حىت طربق يزيد املعدل احلراري السنوي ال

بسبب موقعه داخل النطاق حرارة مناطق ليبيا أشد مئوية ، ويعترب هذا اإلقليم  20ْيف حمطاته عن 
أما اإلقليم  .  خباصة يف فصل الصيفو الذي تسوده الكتل اهلوائية القارية اجلافة ، املداري القاري 

منطقة اجلبل األخضر واملنطقة الساحلية املمتدة من درنة ( غطى املناطق الشمالية الشرقية فقد الثاين 
واملنطقة الساحلية ) منطقيت اجلبل الغريب وسهل اجلفارة ( واملناطق الشمالية الغربية ) إىل طربق 
املعدل السنوي لدرجة حرارته بني هيئة شريط ضيق من مصراتة حىت أجدابيا ، تراوح  ىاملمتدة عل

خنفاض درجات احلرارة إضافة إىل ا مئوية ويظهر يف هذا اإلقليم تأثري عامل البحر على  20ْ ْـ18
تأثراً بالكتل اهلوائية املدارية اجلافة  موقعه على دوائر عرض أعلى مقارنة باإلقليم السابق ، وأقل

  .وائية البحرية حبكم موقعه إىل الشمال من اإلقليم األول املشار إليها سابقاً وأكثر تأثراً بالكتل اهل
يظهر يف املناطق اجلبلية الشمالية املرتفعة من اجلبل األخضر واجلبل الغريب فإنه أما اإلقليم الثالث      

حرارة من اإلقليمني السابقني بسبب ل وهو أق ،مئوية 18ْويقل معدل درجة حرارته السنوي عن 
خباصة يف اجلبل األخضر ، إضافة إىل تأثر اإلقليم بالكتل و وفرة الغطاء النبايت رتفاع والعامل ا

  .اهلوائية القطبية شتاًء 
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  )م ( املعدل السنوي لدرجة حرارة اهلواء)  16(  خريطة رقم
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  ) . عمل الباحث (  :املصدر     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :موجات احلر / خ 

املفاجئة يف درجة حرارة اهلواء مبقدار مخس درجات مئويـة   ا الزيادةإتعرف موجات احلر ب       
  متتاليـة ايام  ةرتفاع ملدة ثالثالن يستمر ذلك اأو أكثر عن معدهلا لذلك الوقت من السنة شريطة أ

 7ْْــ   5وتصنف موجات احلـر من حيث شدا إىل موجات معتــدلة الشـدة تتراوح بـني  
بعدد يكون مئوية ، وأما تصنيفها من حيث أطوهلا  10ْـ 8ْمئوية وموجات حر شديدة تتراوح بني 

  ) 1995ماجدة الشيخ ، (  :االيام 

  
  .يام أ ةـ موجات احلر القصرية يتراوح طوهلا من يوم إىل ثالثأ      

  .يام أ ةيام إىل ستأ ةـ موجات احلر املتوسطة  يتراوح طوهلا من ثالثب     
  .يام أ ةاد طوهلا عن ستـ موجات احلر الطويلة اليت يزد ج     

فصل الصيف ملوجات حر شديدة  تشتهر حملياً  أوائلخر فصل الربيع واتتعرض ليبيا مع أو   
احلمادة احلمراء وجنوب منطقة  ن منخفض جوي حراري فوقتكو عنناجتة  وهيبرياح القبلي 

ديد من الغرب شرق اجلزائر ، متسبباً يف وصول هواء مداري قاري شديد احلرارة يتحرك ببطء ش
رتفاع درجات احلرارة على مدن الساحل ، حيث تفوق يف كثري من األحيان اإىل الشرق يؤدي إىل 
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ْ 58مئوية ولعدة ايام متواصلة ، وقد سجلت أعلى درجة حرارة على الكرة األرضية بلغت  40ْ
ومتر من كيل 45يف مدينة العزيزية اليت تبعد حوايل  1922مئوية يف الظل خالل شهر سبتمرب 

  . فوق مستوى سطح البحر  اًمتر 120الساحل وعلى آرتفاع 
الة ووضعية الطقس السائد ليوم حلدراسة  أجراءتلك املوجات مت  نشأةمن التوضيح عن  ملزيدو  

كما هو  ،ظهـراً على منطقة سهل اجلفارة والساحل الغريب  12.00الساعة  1998أكتوبر  06
حيث يتمركز منخفض جوي حراري على منطقة احلمادة احلمراء )  17(  رقم يف اخلريطة موضح 

حدوث موجة حر مشلت سهل  نتج عنفق هواء حار جاف وجنوب شرق اجلزائر ، تسبب يف تد
فاقت املعدل العام بنحو  ءرتفاع درجات احلرارة بشكل مفأجيااجلفارة والساحل الغريب ، أدت إىل 

مئوية يوم موجة احلـر مث  40ْاحلرارة يف حمطة نالوت  فعلى سبيل املثال بلغت درجة، مئوية  15ْ
 1200مئوية عند الساعة  26ْعادت درجة احلرارة إىل وضعها الطبيعي يف اليوم التايل وسجلت 

داً وبالتايل ال يشكل السبب املباشر يف تكون ــن هذا املنـخفض ضعيف جإ،  بالتوقيت العاملي
وهذا ما أدى إىل البحث عن )  18(  رقمانظر اخلريطة  ، موجات احلر خالل الفترة املذكورة

يتمثل يف وضعية  أوهلما تلك املوجة واليت مت حتـديدها يف سببنيبنشأة العوامل ذات العالقة 
التيارات النفاثة شبه املدارية يف طبقات اجلو العليا اليت تزحزحت مشال موقعها االعتيادي املمتد  

وح ـإذ يتبني بوض)  19( ، انظر اخلريطة رقم خريطة االً مش 30ْ ـ 20ْعادة بني خطي عرض 
ذلك على ميني جمرى التيارات ) (Tropopauseوجود منطقة جتمع هوائي قوية باملستويات العليا 

رتفاع درجة اتيارات هوائية هابطة ، يؤدي انضغاطها إىل  وءالنفاثة اليت أدت بدورها إىل نش
    للهواء  اليت تسهم وبدرجة كبرية يف حدوث موجات احلر  يبايتدحرارا ، نتيجة عملية التسخني اال

  
  )هيكتوباسكال ( اخلريطة السطحية خلطوط تساوي الضغط اجلوي  ) 17 ( خريطة رقم

  يبالتوقيت العامل 1200الساعة  1998/  10  / 06يوم 
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   )إدارة التنبؤات اجلوبة  (  :املصدر          
  

ون من خالل التأثري الذي حيدث نتيجة تصاعد التيارات اهلوائية ملرتفعات أما السبب الثاين قد يك
السفوح الشمالية ، حيث ترتفع درجة حرارا ذاتياً إىل أكثر مما حنو اجلبل الغريب وهبوطــها 

  لـوطها إىل ما حتت أقدام اجلبــكانت عليه من قبل ، وذلك بسبب انضغاطها أثناء عمليات هب
  . ) 5(  انظر الشكل رقم

  
  خطوط تساوي درجة احلرارة على مشال غرب ليبيا)  18(  خريطة رقم

  بالتوقيت العاملي 12.00الساعة 1998/  10/  6يوم  
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  )إدارة التنبؤات اجلوية  ( :املصدر               

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  التيارات النفاثة شبه املدارية يوم ) 19(  خريطة رقــــم
  بالتوقيت العاملي 12.00الساعة  1998 .10.06
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  )إدارة التنبؤات اجلوية  (  :املصدر             

  
  

  صعود التيارات اهلوائية لقمة اجلبل واحندارها من اجلانب اآلخر)  5 (شكل رقم 
  

                         
  عمل الباحث: املصدر 
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  الريــــــاح / ثانياً 
  

  .لضغط اجلوي والرياح ا -  1                            
  .العواصــف الترابية  -  2                            
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  :الضغط اجلوي والرياح /  1
  

ختالف توزيعه حركة أفقية تبادلية يتم اد املناخية  إذ يولّ العناصرهم أيعترب الضغط اجلوي من   
وتغرياته العنصر فتوزيع هذا .  سطح األرضعن طريقها إعادة التوزيع احلراري والرطوىب على 

  :عوامل أساسية هي  ةددها تداخل وتفاعل مستمر لثالثحي
  . درجة حرارة اهلواء / 1                    

  .مقدار خبار املاء املوجود يف اهلواء / 2                    
  رتفاع عن مستوى سطح األرضالا/  3                   

فصول  العوامل املذكورة التأثري الواضح يف وجود فروق توزيعية للضغط اجلوي خالل أظهرت      
السنة بني إقليم وآخر ، فدرجة احلرارة ترتبط معه بعالقة عكسية واضحة  إذ يرتفـع الضغط 
اجلوي خالل فصل الشتاء ويرتفع خالل فصل الصيف ، ألن اهلواء عندما يسخن يتمدد وتقل 

كما يؤثر توزيع مقدار خبار املاء .، يقل وزنه وضغطه وحيدث العكس عندما يربدوبالتايل ، كثافته 
يف اهلوا ء على الضغط اجلوي وتكون العالقة بينهما عكسية ، فإذا زادت كمية خبار املاء يف اهلواء 

ن وجوده يف هواء منطقة ما يؤدي إىل إزاحة جزء أو ، اخنفض الضغط اجلوي ألنه أخف منه وزناً
حسن ابوالعينني  (  .ها ليحل مكانه ، فيخف وزن عمود اهلواء وينخفض ضغطه يف ذلك املكان من هوائ

1981 (   

رتفاع إىل أعلى حيث يقل مسك طبقة اهلواء وينخفض الضغط حىت اليتغري  الضغط اجلوي با   
ي يتناقص بصورة أ ، رتفاع مئات من الكيلومترات من سطح األرضايضاهي الفراغ التام على 

إىل  يي يقل الضغط اجلوأ،  متر  100جتهنا إىل أعلى  هيكتوباسكال كلما ا 10ريبية تساوي تق
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 30نصف قيمته املقاسة عند مستوى سطح البحر ، ويستمر بالنقصان حىت يكاد ينعدم على آرتفاع 
   ) 1982ن ، اعبد الغين سلط(  .عن مستوى سطح البحر  اًكيلومتر

رتفاع اإلصابة مبرض دوار اجلبال بسبب تنـاقص ضـغط   الي بايترتب على تناقص الضغط اجلو   
من خالل فغري مرحية لإلنسان ،  وبالتايل تكون املناطق املرتفعة جداً، األكسجني اجلزئي يف الرئتني 

مـع درجـة   )  10( مقارنة ما سجل يف احملطات املناخية من مستويات الضغط اجلوي جدول رقم 
فاع احملطات عن مستوى سطح البحر ، يتضح تفوق تأثري العـاملني  رتااحلرارة والرطوبة النسبية و

فمثال جند الضغط اجلوي . ختالفات الضغط اجلوي ااألولني على تأثري اآلرتفاع عن سطح البحر يف 
 فوق مستوى سطح البحر تسجل ضـغطاً  متراً 26رتفاع احمطة درنة الواقعة على  يف  ولشهر يولي

ط الشهري ـن املتوسإب ماًـعل ،ما سجلته حمطة بنينا  كال وهو أقلهيكتوباس 1013مقداره  جوياً
ن يكـون الضـغط   أرتفاع جيب الحبكم عامل ا و. مئوية ° 25رارة للمحطتني يبلغ ـلدرجة احل

رتفاع الرطوبه النسبية اليت فـاق  انتيجة  خنفاضاًا نه سجل أاجلوي مرتفع يف درنة عنه يف جالو  إال 
  .       عن مستوى سطح البحر يف جالو تأثريها عامل اآلرتفاع 

يف إحداث التأثريات اجلوهرية على عنصـري احلـرارة    أما عنصر الرياح فله دور مناخي هام      
على حالة الطقس واملناخ ، إذ حتمل الرياح أثناء حتركها من مؤثراً  أساسياً واألمطار و يشكل عامالً

مـن خـالل    لك جليـاً ذحلرارية والرطوبية ، يتضح مصادرها الكثري من الصفات املناخية خاصة ا
أو موجات احلر واألتربة والغبـار الـيت    ، اليت تصاحب الرياح القطبية شتاًء ةموجات الربد الشديد

تقوم الريـاح  و.فصل اخلريف إىل املدن الساحلية  أوائلخر فصل الربيع واتنقلها رياح القبلي يف أو
تعمـل   إما أن، فهي  بني اإلنسان والوسط البيئي الذي يعيش فيههام يف تبادل الطاقة باحلمل  بدورٍ

أو العكس متامـاً فيكسـب   ، على تربيد اجلسم عن طريق محل الطاقة الزائدة يف اجلسم إىل البيئة 
و ملزيد من التوضيح فـإن دور الريـاح يف   . االنزعاج من احلرارة فيشعر بالضيق و اإلنسان مزيداً

عض احملطات اجلبلية الشمالية خالل فصلي الصيف واخلريف ويتضـاءل  التربيد يظهر بوضوح يف ب
زعاج يضيف لإلنسـان حـرارة إىل   احبيث تصبح عامل ، حنو املناطق املنخفضة  الجتاههذا الدور با

ة حرارة اهلواء  ـرتفاع درجاة يف شهري يوليو وأغسطس ، بسبب ــجسمه فيشعر بالضيق خاص
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ة يف الصحراء ـها  الواقعـة لدرجة احلرارة العظمى يف حمطة سبفعلى سبيل املثال تسجل أعلى قيم
يقـل  دور  ، ومئويـة  ° 28مئوية بينما ال تتجاوز يف حمطة شحات الواقعة يف اجلبل األخضر ° 40

إذ تصبح مصـدر  ، خالل شهري يناير وفرباير  الرياح يف اإلحساس بالراحـة يف املناطـق اجلبلية
خنفاض درجة احلرارة فمعدل درجـة  ا نتيجة  املرتفعةيف املناطق  إحساس بالضيق واالنزعاج خاصة

اً رتفاعا مئوية يف املناطق األقل°20مئوية بينما يتجاوز °14طة شحات ـــرارة العظمى يف حماحل
   .)مصلحة األرصاد اجلوية ، بيانات غري منشورة ( 

  
  املعدالت الشهرية للضغط اجلوي ملستوى سطح البحر)   10 (جدول 

  )باهليكتوباسكال(بعض احملطات املناخية ل 
  املعدل

  حملطةا  يناير    فرباير  مارس  أبريل  مايو   يونيه  يوليو  أغسطس  سبتمرب  أكتوبر  نوفمرب   ديسمرب  السنوي

  زواره  1022  1020  1019  1016  1016  1017  1018  1017  1019  1020  1021  1022  1019
  طرابلس  1020  1018  1016  1014  1014  1014  1015  1014  1016  1017  1018  1019  1016
  سرت  1019  1017  1016  1014  1013  1014  1014  1014  1015  1017  1018  1014  1015
  أجدابيا  1019  1018  1016  1014  1014  1014  1014  1013  1016  1017  1019  1019  1016
  درنة  1018  1016  1016  1014  1014  1014  1013  1013  1015  1017  1018  1018  1016
  بنينا  1017  1017  1016  1014  1014  1014  1014  1014  1016  1017  1019  1019  1016
  جالو  1021  1020  1018  1015  1015  1014  1014  1014  1016  1018  1021  1021  1017
  هون  1021  1018  1016  1013  1013  1013  1014  1013  1015  1016  1019  1020  1016
  تازربو  1021  1019  1016  1012  1012  1012  1011  1011  1014  1016  1020  1020  1015
  نالوت  947  946  944  942  943  945  946  946  946  946  947  947  945

  اجلغبوب  1019  1017  1015  1013  1012  1012  1010  1011  1014  1016  1018  1019  1015
  الكفرة  1021  1018  1016  1012  1011  1011  1000  1000  1013  1015  1018  1020  1013
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  سبها  1022  1014  1016  1013  1012  1012  1012  1012  1014  1016  1019  1021  1015
  غات  941  940  937  934  934  935  935  936  936  938  939  940  937

  . )عمل الباحث ، استنادا على بيانات مصلحة األرصاد اجلوية ( : املصدر 

  
  
  
  
  :لتوزيع اجلغرايف للضغط اجلوي والرياح السائدة ا/ أ 
وهلذا فالبد من حتديد ، ي وتغرياته الشهرية أو الفصلية يتأثر مناخ ليبيا بتوزيعات الضغط اجلو  

لتغري درجة احلـرارة   هم مناطق الضغط اجلوي وما يطرأ عليها من تغريات على مدار السنة ، تبعاًأ
ففـي   ،اليت تترتب على حركة الشمس الظاهرية من جهة و توزيع اليابس واملاء من جهة أحـرى  

الستوائي حنو الشمال ليغطي كل ليبيا و يترتـب عليـه   فصل الصيف يتزحزح الضغط املنخفض ا
الذي ميثل احلد اجلنويب لنطاق الرياح التجاريـة    تقريباً مشاالً °15انتقال اجلبهة االستوائية حىت خط 
زوري العلى أواسط آسيا ، كما يتزحزح الضغط املرتفع االناشئ ويلتقي بالضغط املنخفض املومسي 

وميتد منه ذراع طويل فـوق   ،زور يف احمليط األطلسي آحول جزر  اًزويبقى متمرك، حنو الشمال 
ويف فصل الشتاء  تظل الضغوط الصيفية موجودة ولكنها تتعرض لتغيريات أساسية  . البحر املتوسط 

حيث يتزحزح نطاق الضغط املنخفض االستوائي حنو اجلنوب وتتراجع اجلبهة االستوائية حىت خط 
زوري الذي يسيطر على كل ليبيا ليلتحم بنطاق الطاق من الضغط املرتفع ا، ليحل حمله ن جنوباً 5°

 ءالضغط املرتفع اآلسيوي ، كما يسيطر نطاق من الضغط املنخفض على البحر املتوسط بسبب دف
عـن معظـم    ملسؤولةللمنخفضات اجلوية  وهي ا اًيرئيس اًممرويكون يف هذا الفصل ،  مياهه نسبياً

خـالل فصـل    الضغط والرياحوإلعطاء الصورة واضحة سنتناول توزيع .  يبياالتقلبات اجلوية يف ل
  .الشتاء الذي ميثله شهر يناير و فصل الصيف الذي ميثله شهر يوليو 
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  : شهر يناير

زوري الذي يتراوح المعظم ليبيا واقعة حتت تأثري الضغط املرتفع ا تصبحخالل هذا الشهر 
يواصل امتداده حنو و على الصحراء الكربى  املمتد،  لهيكتوباسكا 1023ـ 1019 بني ماضغطه 

الشرق حىت يتصل بنطاق الضغط املرتفع اآلسيوي ، كما ختضع األجزاء الشمالية لتأثري نطاق صغري 
ـ 1016بني مامن الضغط املنخفض النسيب املتمركز فوق البحر املتوسط الذي يتراوح ضغطه 

ة ، ويف منتصف شهر يناير يتكون على جزيرة مياهه السطحي ءهيكتوباسكال بسبب دف 1018
هيكتوباسكال ، إضافة إىل  1023ـ 1019بني ماكريت منخفض جوي يتراوح ضغطه 

لذلك تسود  ، كورسيكا ، سردينيا ، صقلية وجزيرة قربص  :املنخفضات اجلوية الناشئة على جزر 
ة الداخلية يف كل من اجلبل الغريب و الرياح الغربية واجلنوبية الغربية على املنطقة الساحلية واملنطق

على منطقة اجلغبوب  اًعلى سهل بنغازي واجلبل األخضر وغربي اًجتاهها جنوبيا ويكون  ، امسدغ
   .) 1997يوسف زكري ، (  . ) 20(  رقمانظر اخلريطة  رةـوالكف
إىل الشرق تتعرض ليبيا يف هذا الفصل إىل املنخفضات اجلوية اإلعصارية املرحتلة من الغرب    

ختالفات اننا جند أإال  أجزائها ، سيادة منظومة الضغط املرتفع على معظموعرب البحر املتوسط 
ن أختالفات املكانية لقيم درجات احلرارة والرطوبة اجلوية ، ومبا الا العنصر حددامكانية لقيم هذا 

الضغط اجلوي بالزيادة بنفس  رتفاع ، فيتدرجالاجلنوب وبا اجتاهقيم العنصرين املذكورين تتناقص ب
،حيث  الشماليةلكون العالقة عكسية ، لذا سجلت أعلى قيم للضغط اجلوي يف املناطق  الجتاها

قيم للضغط اجلوي يف األجزاء  هيكتوباسكال ، بينما سجلت أقل 1019 زوارةيف حمطة  تراوحت 
رتفاع اويعزى ذلك إىل  ،هيكتوباسكال   1013حيث بلغت يف حمطة الكفرة من ليبيا  اجلنوبية

ويتضح من خالل العرض السابق وجود .  الشماليةدرجة احلرارة يف هذه املناطق مقارنة باملناطق 
ختالفات الن هلذه اأ إالختالف بسيط لقيم الضغط اجلوي بني مناطق ليبيا خالل فصل الشتاء ، ا

  .املختلفة  تأثريات هامة يف تشكيل حالة الطقس احمللي وتنوعه بني مناطق ليبيا
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  : شهر يوليو  
تنعكس الصورة ملنظومة الضغط اجلوي خالل هذا الفصل نتيجة حركة الشمس الظاهرية   

فتتراجع منطقة الضغط   ) 21( ، انظر اخلريطة رقم  فترتفع درجات احلرارة على معظم أجزاء ليبيا
يصبح منطقة للضغط املرتفع و وميتد ذراع منها على البحر املتوسط و، زوري إىل الشمال الاملرتفع ا

و تنتقل جبهة الرياح التجارية إىل الشمال ، مينع توغل الرياح الرطبة حنو ليبيا  يشكل بذلك عائقاً
وهي رياح قادمة من منطقة الضغط  ،اليت تعمل على تلطيف درجات حرارة املناطق الساحلية 

ملنخفض املتمركزة على الصحراء املرتفع يف جنوب أوربا و البحر املتوسط حنو منطقة الضغط ا
 االستوائي الذي يتزحزح مشاالً املنخفضمن نطاق عظيم االمتداد من الضغط ء الكربى الذي هو جز

ام ــيأمئوية لعدة ° 40رتفاع الشديد يف درجات احلرارة اليت تفوق يف كثري من األحيان النتيجة ا
ل السابقة يف مقدار الضغط اجلوي لقد أثرت العوام) .  18(  اخلريطة رقم راجـعمتواصلة 

ما دالت من الضغط اجلوي تراوحت ـاملناطق الساحلية سجلت معف ،ختالفه بني مناطق ليبيا او
، إضافة إىل تأثرها  خنفاض درجات احلرارة نسبياًا بسببهيكتوباسكال ،  1018ـ 1013بني 

عدل للضغط اجلوي يف م وسجل أقل ، حر املتوسطـمبنطقة الضغط املرتفع املتمركز على الب
رتفاع درجة اهيكتوباسكال وأثر يف هذا االخنفاض  1014 -1000بني ما األجزاء اجلنوبية وتراوح

  . احلرارة واالقتراب من مركز الضغط املنخفض االستوائي 
  

  
  التوزيع اليومي للضغط اجلوي والرياح يف فصل الشتاء )  20(  خريطة رقم 
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  ) 1997يوسف زكري ، : ( ملصدر ا                     

  
  
  

  
ختالف ايزداد التباين بني خصائص الكتل اهلوائية مع فأما خالل فصلي الربيع واخلريف    

اضطراا مرور  من أدى إىل سيادة أحوال جوية غري مستقرة زاد الذي نظمة الضغط اجلوي احملليأ
اليت يندفع حنو مقدماا هواء ، ىل الشرق املنخفضات اجلوية املرحتلة عرب البحر املتوسط من الغرب إ

  مسافات  متتد، اليت تسيطر على السواحل الليبية و ) رياح القبلي ( باسم  مداري قاري يعرف حملياً
  

  التوزيع اليومي للضغط اجلوي والرياح يف فصل الصيف ) 21( خريطة رقم 
  

  



124  

  
  ) 1997يوسف زكري ، : ( املصدر                      

  
تكون هذه الرياح شديدة اجلفاف  و ، اختفاء األثر البحري متاماًمما يؤدي إىل رية داخل البحر كب

رارة حبيث تفوق ـــرتفاع درجات احلاوحمملة باألتربة والغبار يف معظم األحيان ، تؤدي إىل  
ية  كثري من املتاعب النفسية واجلسمانال ، فتسببيف شهري أبريل ومايو  ، والسيمامئوية ° 40

 فضالً  عن رتفاع الرطوبة النسبية ، ارتفاع درجة احلرارة مع اخاصة عندما يتزامن ولإلنسان 
املتمثلة يف جتفيف التربة والنبات وإضرام النريان يف الغابات واألحراش  اليت حتدثها و األضرار البيئية

 ، على الرؤيا تؤثرعواصف رملية بويف تعطيل حركة النقل واملواصالت عندما تكون مصحوبة 
ممل يعرقل حركة النقل واملواصالت ، وينجم  تكدس الرمال على طول الطريق أو عربه إضافة إىل 

                     . رواح واملمتلكاتألخسائر يف ا تسببحوادث خطرية عنها 
اخلية ، ن درجة حرارة املناطق الساحلية ال ترتفع كثريا مقارنة باملناطق الدأاجلدير باملالحظة و   

وتصبح  بسبب التأثري الناتج عن نسيم البحر  فخالل النهار يسخن اهلواء املالمس لسطح األرض
حرارته أعلى من حرارة اهلواء املالمس للبحر ، فيتمدد هواء اليابس ويصعد إىل أعلى وحيل حمله 

ا ما وهذ، شهر الصيف أهواء حبري يعمل على تلطيف درجات حرارة املناطق الساحلية خالل 
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الذي عادة يبدأ بعد شروق الشمس حبوايل ثالث ساعات من  )  نسيم البحر ( يعرف باسم 
 املسافةن اً أويالحظ عموم، منتصف النهار ويبلغ ذروته بعد الظهر مث يقل وينتهي قبيل الغروب 

قة ن طبأمن الساحل و اًكيلو متر 35 عن زيد  غالباًتنسيم البحر فوق الرب  ال  ايصل إليه اليت
عبد العزيز  (متر من سطح البحر   400ما ال يزيد مسكها يف املتوسط على  ةاهلـواء اليت  تتأثر مباشر

  .  ) 1961طريح شرف ، 
نتيجة  واالستقرار ن املناطق الساحلية من ليبيا تكون من املناطق املفضلة للسكنأوهكذا يتضح   

مئوية بعد نصف ساعة منذ بداية حدوث  °20ـ °15خنفاض درجات احلرارة مبعدل يتراوح من ا 
 °40، حيث ترتفع درجة احلرارة أثناء النهار  يف املناطق الداخلية وتصل إىل أكثر من  نسيم البحر

  ) 1981حسن ابوالعيبنني ، (  .مئوية °30بينما ال تزيد يف املناطق الساحلية على ، مئوية 
  

  
  : ا اجتاهاسرعة الرياح و / ب 

تسمى حركته الرأسية بالتيارات اهلوائية الصاعدة  وفقي أاهلواء بشكل رأسي و يتحرك         
طلق عليها تسمية رياح ، ينشأ النوع األول نتيجة تسخني سطح يأما حركته األفقية ف ،أو اهلابطة 

ختالفات الحول نفسها والتقاء الكتل اهلوائية ، أما النوع الثاين فينتج عن ا ودوران األرض األرض
انية للضغط اجلوي ، حيث تتحرك الرياح من نطاق الضغط املرتفع إىل نطاق الضغط املنخفض املك

فعلى الرغم من وجود عالقة ارتباط بني عناصر املناخ . بسرعة حتددها شدة احندار الضغط اجلوي 
  .ن عالقة حركة الرياح بالضغط اجلوي تكون قوية االرتباط أاملختلفة  غري 

ويعد  ،متباينة تبدأ من رياح خفيفة إىل أعاصري مدمرة  ةات خمتلفة وبسرعاجتاهب الرياح ب  
هم أمن  إضافة إىل درجة تضرس سطح األرض، واالحتكاك  اإلحنراف يتحندار الضغط اجلوي وقوا

على درجة كبرية  اجتاهمعرفة خصائص الرياح من سرعة وف.  الرياح اجتاهالعوامل احملددة لسرعة و
كاألعاصري والغيوم واألمطار  ، حدوث الظواهر اجلوية املختلفةيف   ا تكون سبباًمهية ، ألألمن ا



126  

عن نقلها للملوثات اجلوية ومسببات األمراض ، وتأثريها يف  والعواصف الترابية ، فضالً
  ) 1990عادل عبد العزيز ،  (. لضيقاو أالراحة بدرجـــة شعور اإلنسان 

ن معدالت سرعة الرياح تتميز بالتباين بني مناطق ليبيا أد جن)  11( مبراجعة اجلدول رقم       
ث يف /م 2.7ث ، وأدىن معدل بلغ /م 6.4املختلفة ، حيث سجل أعلى معدل يف حمطة درنة بلغ 

ث /م 4.6دل سنوي بلغ ـحمطة تازربو ، وعليه يالحظ تزداد سرعة الرياح يف املنطقة الساحلية مبع
ث نتيجة لضعف عامل االحتكاك /م 3.6ق الداخلية ومبعدل بلغ حنو املناط الجتاهبينما تنخفض با

ن أ السابقهذا كما يظهر من اجلدول ، على املسطحات املائية مما جيعل زيادة يف سرعة الرياح 
رار ـنتيجة لزيادة تك، سرعة الرياح تزداد يف معظم احملطات خالل فصل الربيع وأوائل الصيف 

اليت سجلت أعلى معدالت لسرعة ) اجلبلية ( ثناء حمطة شحات ظاهرة املنخفضات احلرارية  باست
رتفاع ومواجهتها للرياح بصورة العامل ا، بسبب  فصل الربيع  أوائلالرياح خالل فصل الشتاء و

تتعرض سرعة الرياح إىل تغيريات منتظمة خالل ساعات اليوم يف حاالت اجلو  كما،   مباشرة
ساعات الظهرية بسب تزايد نشاط تيارات احلمل ، يف حني  اهلادئة تصل سرعة الرياح أقصاها يف

     ) . 6( شكل رقم ، انظر تبلغ أدناها يف ساعات الليل نتيجة سيادة حالة  االستقرار اجلوي 
مبنظومة الضغط اجلوي املرتفع  اخنفاض سرعة الرياح يف ليبيا بوجه عام ناجتة عن تأثرها ن إ      

 يف النطاق املناخي املداري القاري أراضيها صيفا حبكم وقوع معظم شتاًء والضغط اجلوي املنخفض
،  رياح قوية ولكن ما تشهده ليبيا من رياح قوية نسبياً وءن على نشااملنظومت هاتانإذ ال تساعد 

 إمنا هو نتيجة ،  وتــكما هو احلال يف حمطة درنة وبعض احملطات اجلبلية مثل  شحات و نال
فضات اجلوية  القادمة من احمليط األطلسي أو الناشئة فوق جزر البحر املتوسط  التأثري الواضح للمنخ

 للرياح  سوف يتم توضيح)  Beafort( وبناءً  على ماجاء يف مقياس  .خاصة خالل فصل الشتاء و
وذلك باالعتماد على املعدالت السنوية )   12( أوصاف سرعة الرياح يف ليبيا يف اجلدول رقم 

حيث تظهر ثالثة ) .   3(  انظر امللحق رقم ( Beafort ) ، إضافة إىل جـدول لسرعة الرياح 
  :مستويات لسرعة الرياح وهي 
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  ثانية/ لسرعة الرياح السطحية متر  ةالشهري املعدالت  ) 11( جدول رقم 

  
 املعدل

  السنوي
  احملطة  يناير  فرباير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس  سبتمرب  أكتوبر  نوفمرب  ديسمرب

  زوارة  4.2  4.1  5.0  5.4  5.1  4.9  4.3  4.4  4.5  4.1  3.7  3.9  4.5

  طرابلس  4.5  4.3  5.0  5.2  5.2  4.9  4.2  4.0  5.5  3.9  4.1  4.2  4.6
  سرت  4.9  4.8  5.4  5.3  4.9  4.3  3.7  3.8  4.1  4.3  4.4  4.9  3.8

  أجدابيا  2.6  3.2  3.7  3.9  3.6  3.4  3.3  3.0  2.7  2.6  2.6  2.3  3.1

  بنينا  4.5  4.9  5.3  5.5  5.4  5.2  5.3  4.7  4.3  4.4  4.4  4.6  4.9

  شحات  6.0  6.5  5.9  5.7  4.5  4.6  3.1  3.1  3.3  4.0  5.3  6.5  4.9
  درنة  6.3  6.5  6.6  6.1  5.5  7.8  7.5  7.2  5.9  5.1  5.9  6.7  6.4
  اجلغبوب  2.9  3.4  3.9  3.9  3.7  3.7  3.8  3.4  3.0  2.7  2.1  2.5  2.9

  جالو  3.4  3.7  4.3  4.5  4.1  3.9  3.9  3.6  3.0  2.9  2.7  3.3  3.6

  هون  3.5  3.9  4.6  4.8  4.7  4.5  3.7  3.6  3.5  3.5  3.1  3.5  3.9

  نالوت  4.7  4.7  5.1  5.3  5.0  5.0  4.1  4.0  4.1  3.9  4.1  4.9  4.6
  تازربو  3.2  2.7  3.1  3.6  3.3  2.9  2.8  2.5  2.3  2.3  2.1  2.1  2.7
  لكفرةا  3.1  3.7  4.1  4.7  4.3  4.5  4.3  4.1  4.1  3.9  3.2  3.1  3.9
  سبها  3.9  4.1  5.1  5.5  5.7  5.4  5.0  4.7  4.7  4.5  4.1  3.5  4.7

  ).بيانات غري منشورة األرصاد اجلوية ،  ةمصلح(  : املصدر 

  
  
  
  

  :  املستوى األول
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وكان ) اجدابيا ، اجلغبوب ، تازربو ( الثانية ، وأنفردت به حمطات  Beafortجاء على درجة    
  .اً  ميكن مالحظة تأثريه على وجه اإلنسان وصف الرياح فيها نسيماً ضعيف

  : املستوى الثاين
الثالثة  وظهر يف معظم احملطات املناخية وكان وصف الرياح فيها نسيماًَ  Beafortجاء على درجة   

  .ضعيفاً يالحظ تأثريه يف حركة فروع األشجار 
  : املستوى الثالث

حمطة درنة وكان وصف الرياح فيه نسيماً  الرابعة وانفردت به Beafortجاء على درجة         
  .معتدالً  يترتب عليه أثارة األتربة 

  
  

  )ث /م( الل النهار يف حمطة درنة ختغري سرعة الرياح  ) 6( شكل رقم  
      ).بيانات مصلحة األرصاد اجلوية . عمل الباحث( املصدر                   
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  *)   Beafort( يف بعض احملطات املناخية وفق مقياس تقومي سرعة الرياح )   12( جدول  
  

 لسرعة السنوي املعدل الوصف اليابسة على التأثريات
 ث/م    الرياح

 درجة   
Beafort   

 احملـطة

 اجلغبوب 2 2.9 نسيم خفيف يشعر الوجه حبركة اهلواء

 اجدابيا 2 3.1 =       = =      =       =

 جالو 3 3.6 يفنسيم ضع تتحرك فروع األغصان

 سرت 3 3.8 =       = =       =       =

 هون 3 3.9 =      = =       =       =

 الكفرة 3 3.9 =       = =        =       =

 زوارة 3 4.5 =      = =        =      =

 نالوت 3 4.6 =       = =       =       =

 سطرابل 3 4.6 =       = =       =        =

 سبها 3 4.7 =       = =       =        =

 بنينا 3 4.9 =       = =       =        =

 شحات 3 4.9 =       = =       =        =

 درنة 4 6.4 نسيم معتدل تثار األتربة واألوراق

  
  ) .امللحق  3(  و ) 11( املصدر عمل الباحث ، من خالل اجلدولني رقم 

  
  
  
  

                                                
  .ث يف احملطات املذكورة / إىل م    Beafortساعة كما جاء يف /من كم حولت درجات السرعة   *
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لتوزيع نطاقات الضغط  خالل فصول السنة تبعاً االجتاهالرياح فهي متغرية  اجتاهصوص أما خب   
بينما تسيطر يف معظم ، اجلوي املختلفة ، حيث تسود الرياح الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية 

الرياح يتضح أن ) 7( وبالنظر إىل الشكل رقم .األحيان الرياح الغربية واجلنوبية والشمالية الغربية 
، تليها الرياح الشمالية الغربية %  23السائدة يف طرابلس هي الشمالية الشرقية اليت تبلغ نسبتها 

، بينما تسود الرياح الشمالية الغربية يف شحات الواقعة يف منطقة اجلبل األخضر %   12ونسبتها 
مع ذلك فإن املدينتني ، و%  28، تليها الرياح اجلنوبية الغربية بنسبة %  30اليت تبلغ نسبتها 

. وغريها تتعرض يف أي شهر من شهور السنة  هلبوب الرياح من أي اجتاه من االجتاهات األخرى 
ويرجع ذلك إىل عدم استقرار األحوال اجلوية يف بعض األوقات ، بسبب تعرض ليبيا ملرور 

  .املنخفضات اإلعصارية أو احلرارية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



131  

  
  
  
  
  
  
  

  رياح السنوية يف بعض احملطات املناخيةوردات ال)  7(شكل 
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  ) 1995عبد العزيز شرف ، ( املصدر  
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  :الكتل اهلوائية / ج 
إذ تصل خالل   ) 10(  اخلريطة رقمتتعرض ليبيا بوجه عام لتأثري مخس كتل هوائية راجع    

ال شرق أوربا  روسيا ومش  من جنوب)  PAC(فصل الشتاء الكتل اهلوائية القطبية القارية 
من جهة وتشبعها ببخار املاء من جهة  ومبرورها على البحر املتوسط ترتفع درجة حرارا نسبياً

تتميز  ،سقوط األمطار  عليهؤدي إىل حدوث حاالت عد م استقرار جوي يترتب مما ي ، أخرى
 لقارسد امن األحيان إىل حدوث موجات من الرب هذه الكتل بالربودة الشديدة  تؤدي يف كثريٍ

كما تتعرض ليبيا خالل هذا الفصل إىل . مئوية  ْ 5درجات احلرارة إىل مادون  خالهلا تنخفض
احمليط األطلسي يف مؤخرة املنخفضات اجلوية   من)  PAM(وصول الكتل اهلوائية القطبية البحرية 

ما رغم  نوعاًاليت تعرب البحر املتوسط من الغرب إىل الشرق ، وهلذا فإن صفاا تكون معتدلة 
خنفاض درجة احلرارة وهي املسئولة ارتفاع نسبة الرطوبة وااحتفاظها مبعظم خصائصها الرئيسية ك

  .السحب و سقوط األمطار يف ليبيا  نشأةعن 
املتكونة فوق   )  TIC(  أما يف فصل الصيف فتسيطر على ليبيا الكتل اهلوائية املدارية القارية   

الشديد و بأا شديدة احلرارة يف فصل الصيف ومائلة للربودة باجلفاف  لذا تتصف الصحراء الكربى
يف فصل الشتاء  ، واجلدير باإلشارة إىل أن هذه الكتل تسيطرخالل هذا الفصل على كل املناطق 

، ويكون تأثريها حمسوساً وخاصة  الوسطى واجلنوبية وقد تصل يف بعض األحيان املناطق الساحلية
يع عندما تندفع يف مقدمة املنخفضات اجلوية الربيعية اليت تتحرك على طول يف أواخر فصل الرب

الناعمة ومصحوبة بدرجات  وتكون حمملة باالتربة والغبارالساحل اللييب من الغرب إىل الشرق 
تسبب قلقاً وانزعاجاً لإلنسان ، وبعد أيام تصل إىل  مئوية ° 40حرارة مرتفعة تزيد أحياناً على 

املتكونة فوق احمليط األطلسي يف مؤخرة )  Tm( الية الكتل اهلوائية املدارية البحرية السواحل الشم
املنخفضات اجلوية الربيعية ، اليت تعمل على تلطيف درجات احلرارة ، ألن هواءها بارد نسبياً 

    ) 1995عبد العزيز طريح شرف ، (  .ويشعر عندئد اإلنسان باالرتياح والنشاط 
الصيف إىل املناطق الشمالية أيضاً الكتل اهلوائية املدارية القارية املعتدلة من يصل خالل فصل   

جنوب قارة أوربا ، لذلك تتميز يف معظم قطاعاا باجلفاف باستثناء أجزائها السفلى اليت تزداد فيها 
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لذلك نسبة خبار املاء ، بسبب مرورها على البحر املتوسط الذي يسيطر عليه نظام الضغط املرتفع ، 
تكون هذه الكتل اهلوائية مصحوبة حباالت استقرار جوي بسبب تضاغط اهلواء العلوي وجفافه  

اليت تسود طول العام وختتفي أثناء مرور ) التجارية ( ويعرف هذا اهلواء بالرياح الشمالية الشرقية 
  .املنخفضات اجلوية 

وية اليت تتحرك مـن الشـرق إىل   مما سبق يتضح أن فصل الشتاء يعترب موسم املنخفضات اجل      
الغرب فوق البحر املتوسط ، يف حني ميثل فصل الربيع وأوائل الصيف موسم مـرور املنخفضـات   

  .احلرارية الناشئة فوق منطقةاحلمادة احلمراء والصحراء اجلزائرية 
  

  
  :العواصف الترابية /  2
وشبه الصحراوية اجلافة ، حيث  حتدث العواصف الترابية بصورة كثرية يف املناطق الصحراوية   

تقوم الرياح حبمل ذرات الرمال ومحـلها إىل مسافات حتددها سرعة الريــاح وحجم تلك 
لقد أثبتت الدراسات اليت أجريت يف هذا اخلصوص  إن الرياح عندما تكون سرعتها . الذرات 

ً  من سطح  15مترٍ يف الثانية وعلى ارتفاع )  5.5 – 5( مابني  األرض قادرة على تعرية سنتمتر ا
التربة عن طريق الضغط الذي تسلطه الرياح عليها ، وميكننا حساب كمية التربة املنقولة بواسطة 

  :  ) 1990مهدي فرحان ، ( التعرية الرحيية يف حالة توفر البيانات وذلك بتطبيق العالقة التالية 
  

E = ( 22.02 - 0.72 P - 1.69 V ) + 2.64 R     
  

   :حيث إن 
  E   = كمية التربة املنقولة بواسطة الرياح.  
  P   = مم  0.8.النسبة املئوية لكمية الذرات املنقولة األكرب من.  
  V   = رطوبة التربة.  
  R   = ثانية / سرعة الرياع على سطح التربة متر.  
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سام اجلنوبية الترابية من الظواهر اجلغرافية املألوفة اليت يتكرر حدوثها يف األقالعواصف و  

والوسطى من ليبيا ، ويقل حدوثها يف املناطق الشمالية بسبب الطبيعة الصخرية لسطح التربة وكثافة 
الغطاء النبايت وكثرة األمطار ، ومن املعروف أن هذه الظاهرة تسبب حاالت من الضيق والشعور 

تلوث بيئي قد يلحق باالكتئاب واخلمول والكسل واالضطراب لإلنسان ، إضافة إىل ماتسببه من 
ضرراً صحياً به ، حيث تؤثر بدرجة كبرية على املصابني بأمراض اجلهاز التنفسي وخصوصاً مرض 

  .الربو 
  الل فصلي الربيع واخلريفتتكرر ظاهرة العواصف الترابية طيلة أشهر السنة  إال أا تنشط خ      

ضات اجلوية ، أما يف فصل الصيف فإن نتيجة حاالت عدم االستقرار اجلوي املصاحبة ملرور املنخف
الكتل اهلوائية اليت تتأثر ا ليبيا تكون مستقرة ، نتيجة جتانسها باستثناء الدوامات اهلوائية اليت تعمل 
على رفع الغبار إىل أعلى اليت حتدث بسبب زيادة  ارتفاع حرارة سطح األرض ساعات الظهرية ، 

لترابية يكون نادراً بسبب متاسك جزئيات التربة نتيجة أما يف فصل الشتاء فإن حدوث العواصف ا
تشبعها مبياه األمطار ، وهي ناجتة عن مرور جبهة هوائية باردة  على مناطق دافئة ، ففي هذه احلالة 
تسخن األجزاء السفلى من اهلواء البارد وتنشأ تيارات صاعدة حتمل معها األتربة والرمال الناعمة 

   ) 1961عبد العزيز طريح ،(  .مها اليت تدفعها الرياح أما
يام اليت حتدث فيها ألن املعدالت الشهرية لعدد اأيتضح  )  13( بالنظر للجدول رقم  

العواصف الترابية تزداد خالل الفترة املمتدة بني شهري فرباير ويونيو ، بسبب مرور املنخفضات 
ة يف النطاق املناخي  ـــطات الواقعيف احمل أكثر نشاطاً ، وهين املنخفضات احلرارية اجلوية وتكو

املداري القاري ، فقد سجلت  أعلى املعدالت يف حمطة سرت  فكانت يف شهر أبريل كحد أعلى 
، تليها حمطة غدامس حيث سجلت أعلى اً يوم 0.1ويف شهر يوليو كحد أدىن  يوماً 3.7بلغ  

يف حني ،   اًيوم 0.3 شهر أكتوبر كحد أعلى وأدناها يف اً يوم 3.9معدالا يف شهر أبريل بواقع 
ي أحيث مل تسجل ،املعدالت  سجلت معظم احملطات الواقعة يف النطاق املناخي شبه املداري أقل

ختالف طبيعة التربة احالة للعواصف الترابية يف حمطة شحات يعود هذا التباين بني أجزاء ليبيا نتيجة 
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جتاهاا ، إضافة ا ية الغطاء النبايت وسرعة الرياح وورطوبتها وكميات األمطار املتساقطة عليها ونوع
  .ختالفات الضغط اجلوي احمللي اإىل الكتل اهلوائية السائدة و

يف احملطات الشمالية  نشاطاً يام العواصف الترابية يكون أقلأن تكرار أوبصورة عامة يتضح   
والشمالية الغربية ، نتيجة   الشرقية الواقعة يف اجلبل األخضر بعكس احلـال يف احملطات الوسطى

، احلمادة احلمراء وجنوب اجلزائر منطقة لتكرار ظاهرة املنخفضات احلرارية الناشئة على  تعرضها
مبحطة زوارة الواقعة أيضاً  يف منطقة اجلبل األخضر الواقعة  شحاتويتضح ذلك عند مقارنة حمطة 

،  اًًيوم 0.0بلغ  اًسنويالً فاألوىل سجلت معدعلى ساحل البحر املتوسط يف املنطقة الشمالية الغربية 
  . اًيوم 12.8مقداره  اًسنويالً بينما سجلت الثانية معد

  
  

  )يوم ( املعدالت الشهرية لعدد ايام العواصف الترابية   ) 13( جدول رقم 

  

 املعدل
  السنوي

  احملطة   يناير   يرفربا  مارس   أبريل   مايو   يونيو   يوليو   أغسطس   سبتمرب   أكتوبر  نوفمرب  ديسمرب 
  زوارة  1.0  1.5  2.4  2.0  1.3  1.1  0.2  0.1  0.6  0.9  0.6  1.1  12.8
  مصراتة  0.4  0.4  0.5  0.9  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.1  0.2  3.3

  سرت  2.1  1.8  2.0  3.7  1.6  1.3  0.1  0.0  0.7  1.1  1.1  2.3  18.7
  اأجدابي  0.6  0.9  2.3  2.4  1.7  1.1  0.5  0.9  0.5  0.9  0.5  1.1  13.4
  بنينا  0.6  0.0  0.3  0.7  0.3  0.3  0.0  0.1  0.6  2.2  1.3  0.9  7.3
  شحات  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
  درنة  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1

  طربق  1.4  2.1  2.5  2.5  1.4  0.9  0.4  0.0  0.5  0.9  0.5  1.3  14.8
  اجلغبوب  0.5  0.7  1.7  1.7  1.1  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.5  7.1

  جالو  1.1  1.1  2.5  2.7  1.4  0.6  0.3  0.3  0.1  0.3  0.1  0.2  11.2
  نالوت  0.3  0.5  0.7  0.0  0.7  0.2  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1  0.3  3.1

  غدامس  0.7  0.9  2.7  3.9  2.9  2.9  1.9  0.9  0.7  1.00  0.3  0.9  17.1
  سبها  0.1  1.1  2.4  2.3  1.9  1.6  0.4  0.1  0.4  0.7  0.1  0.1  11.2



137  

  ) .بيانات غري منشورة جلوية ،ااألرصاد  ةمصلح( : املصدر 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الرطـــوبة : ثالثاً 
  
  

  .الرطوبة اجلوية   -1                                            
  .السحب   - 2                                            

  .األمطار   - 3                                            
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  :  اجلوية الرطوبـــــة   / 1

من كتلة هـذا   % 2سوى نه ال ميثل أهم مكونات الغالف اجلوي رغم أيعد خبار املاء من         
أساسـي للحـرارة    واستقرار جوها ، فهو مصدر دوره يف تنظيم حرارة األرضيتجسد الغالف و
رضية اليت تساهم يف بعض العمليات اجلوية جبانب التأثري الكبري لبخار املاء علـى راحـة   اجلوية األ

كمية خبار املاء املوجـودة   تعينعام  اوالرطوبة اصطالح.  ) 1989، علي موسى ( .ه ــاإلنسان ونشاط
  :يف الغالف اجلوي ، ويعرب عنه بطرق متعددة  هي اآلتية 

  
  .إلشباع ضغط ا -2  .ضغط خبار املاء   -1
  .درجة الندى  -4    .الرطوبة النسبية  -3
  .عجز ضغط خبار املاء  -5
فالضغط اجلزئي لبخار املاء املوجـود   ، ترتبط تلك املكونات فيما بينها بعالقات قانونية حمددة      

نـة  واقعياً يف اهلواء هو الضغط الذي حيتفظ به خبار املاء يف حالة زوال مجيع الغازات األخرى املكو
أقصى مقدار حمدد ، ميكن  بأنهرف عأما ضغط اإلشباع في. ويقاس باهليكتوباسكال  للغالف اجلوي
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ن يبلغه الضغط اجلزئي لبخار املاء املوجود واقعياً يف اهلواء ، يف درجة حرارة معينة وهو يتناسـب  أ
 هليكتوباسـكال باطرديا مع درجة حرارة خبار املاء اليت تساوي درجة حرارة اهلواء الرطب ويقاس 

كذلك تعرف الرطوبة النسبية باا النسبة املئوية للضغط اجلزئي لبخار املاء املوجود واقعياً يف  ،أيضاً 
للتعبري عـن   ماًامتثل الرطوبة النسبية أكثر االصطالحات استخد اهلواء إىل ضغط اإلشباع ، وعموماً

يف الواقع درجة جفـاف ورطوبـة اهلـواء    ألا تعكس ،  رطوبة الغالف اجلوي يف األنواء العاملية 
مهية كبرية تتجسد يف التنبؤ عـن  أيعطيان للرطوبة النسبية  وهذان األمرانومعرفة درجة اإلشباع ، 

راحتـه   التأثري على اإلنسـان و إىل  احتمال سقوط األمطار ومعرفة درجة التبخر والنتح  ، إضافة 
وسـيأيت  ، جسم البشري ودرجة احلرارة احملسوسة الفسيولوجية من خالل عملية االتزان احلراري لل

  . شرح ذلك بالتفصيل يف الفصل القادم 
ا درجة احلرارة اليت يصل فيها اهلواء إىل حالـة  أفتعرف ب)  أو نقطة الندى(أما درجة الندى   

 منـها  ، أما إذا اخنفضت درجة حرارة اهلواء إىل أقل%  100اإلشباع، اي تكون الرطوبة النسبية 
إذا  أو برد كاثف القسم الزائد منه على شكل ثلجٍتفإنه ال يقدر على محل كل ما به من خبار ماء في

أما ، وإذا كانت أعلى من الصفر كان التكاثف على شكل سائل  كانت نقطة الندى صفرا أو أقل
رديـاً  وهو يتناسب ط  الفرق بني ضغط اإلشباع وضغط خبار املاء اجلزئي فهوعجز ضغط خبار املاء 

  . مع درجة حرارة اهلواء و عكسياً مع الرطوبة النسبية ويقاس باهليكتوباسكال
ختتلف احلاالت اليت تؤثر فيها الرطوبة النسبية  على الراحـة الفسـيولوجية والسـيكولوجية          

يف حـاالت  فيزداد الشعور بالضيق والقلق لإلنسان باختالف نسبها وارتباطها بدرجات احلرارة ، 
املتزامنة مع درجات احلرارة املرتفعة ، كما حيدث ذلك خالل فصل و %70الرطوبة النسبية  وز تتجا

  %30الصيف يف معظم املدن الساحلية الليبية ، أما يف حـالة الرطوبة النسبية املنخفضة مـادون  
فصـل  واملتوافقة مع درجات احلرارة املرتفعة ، و حيدث ذلك عندما ب رياح القبلي يف أواخـر  

أو ارتفاعهـا إىل    % 30الربيع وأوائل فصل الصيف ،إضافة إىل ا خنفاض الرطوبة النسبية مادون 
درجات مئوية ، عندما ب الريـاح القطبيـة    5وهبوط درجات احلرارة مادون  %70 أكثر من
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هــي األكثر  %60 – 40وتعـد الرطوبة النسبية اليت تتراوح مابني .الباردة خالل فصل الشتاء 
   .   ) 2002على حسن موسى ، (  مالءمة لراحة اإلنسان 

  
  :التغري اليومي والسنوي للرطوبة النسبية / أ   

يرتبط التغري اليومي والسنوي لرطوبة اهلواء النسبية إىل حد كبري بتغيري درجات احلرارة اليومية    
اء تزيد من درجة اإلشـباع ممـا   والسنوية فالعالقة بينهما عكسية متاماً ، فارتفاع درجة حرارة اهلو

يؤدي إىل ا خنفاض الرطوبة النسبية ، بينما حيصل العكس عند ا خنفاض درجة احلـرارة الصـغرى   
يتضح أن أعلى رطوبـة    ) 8( فعلى سبيل املثال يف حمطة طرابلس كما هو موضح  يف الشكل رقم 

ارة ، مث تبـدأ الرطوبـة   نسبية تسجل يف ساعات الصباح يف الوقت الذي تنخفض فيه درجة احلر
النسبية باالخنفاض التدرجيي مع ارتفاع درجة احلرارة إىل أن تصل أدىن قيمها بعد منتصف النهار يف 
الوقت الذي تسجل فيه درجة احلرارة  أعلى ارتفاع هلا ، مث تعود الرطوبة النسبية لالرتفـاع مـن   

وبنفس النمط اليومي تتغري قـيم  .   ) 9( جديد مع ا خنفاض لدرجة احلرارة ، الحظ الشكل رقم 
الرطوبة النسبية خالل أشهر السنة و تسجل أعالها  يف شهر ديسمرب لكونه أبرد الشهور ، مث تبـدأ  
باالخنفاض مع ارتفاع درجات احلرارة إىل أن تصل أدىن قيمها يف شهر اغسطس لكونه أشد أشـهر  

ا فيما سبق هي انعكاس لرطوبته النسـبية ،  و مبا أن رطوبة اهلواء وجفافه كما أشرن. السنة حرارة  
  ويكون  %100فعلى هـذا األساس يصبــح اهلواء مشبعاً ببخار املاء إذا بلغت رطوبته النسبية 

  
  املسار اليومي لدرجة احلرارة والرطوبة النسبية لشهر اغسطس)  8(  شكل رقم 

  يف حمطة مطار طرابلس
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الرطوبة النسبیة     درجة الحرارة
  ) 2005عمل الباحث ، : ( املصدر 
  

وهذه حالة نادرة وعموماً يكون اهلـواء جافـاً يف حالـة    %رطوبته النسبية صفراً  جافاً إذا بلغت
ورطبـاً إذا   % 70 - 50ومتوسط الرطوبة إذا كانت رطوبته بني  % 50الرطوبة النسبية أقل من 
  ) 1979أمحد حديد وآخرون ، (     . % 70كانت رطوبته أكثرمن 

يتبني أن معدالت الرطوبة النسبية تـنخفض باالجتـاه مـن      ) 14( و بالنظر للجدول رقم        
يف احملطـات   %50وأقـل مـن     % 70الشمال إىل اجلنوب ،حيث تتراوح يف احملطات الشمالية 

الداخلية واجلنوبية بسبب تناقص الضغط اجلزئي لبخار املاء من جهة وزيادة ضغط اإلشباع من جهة 
يف حمطـة   % 28يف حمطة زوارة وأدناها  73%كما سجلت أعلى رطوبة نسبية بلغـت أخرى ، 
  ) 1997يوسف زكري ، ( . الكفرة 

  
  املسار الشهري لدرجة احلرارة والرطوبة النسبية يف ليبيا)  9( شكل رقم 
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الرطوبة النسبیة درجة الحرارة
                       

  ) .عمل الباحث  : ( املصدر 
           

ومبوجب حدود الرطوبة النسبية املشار إليها يتضـح أن  )  14( من خالل معطيات اجلدول رقم   
باستثناء احملطات الشمالية الـيت يزيـد    % 50 ليبيا تتصف باجلفاف الخنفاض رطوبتها النسبية عن

على مدار معدهلا عن ذلك مما يعطي مؤشراً بأنه متوسط الرطوبة ، إن هذه الصفة التالزم مناخ ليبيا 
السنة ، بل هناك تباين يف رطوبة اهلواء بني شهر وآخر بسبب اختالف درجات احلـرارة وكميـة   
األمطار املتساقطة ، فخالل فصل الشتاء ترتفع قيم الرطوبة يف مجيع األقاليم اجلغرافيـة ، بسـبب   

نـاير   خـالل شـهر ي   %60االخنفاض يف معدالت درجات احلرارة حبيث تتجاوز الرطوبة النسبية 
باستثناء احملطات اجلنوبية اليت تقل عن هذا املعدل خالل الفترة نفسها لبعدها عن املؤثرات البحريـة   
أما يف فصل الصيف فتنخفض الرطوبة النسبية إىل أقل مستوياا يف مجيع منـاطق ليبيـا باسـتثناء    

ـدل  يف احملطات الداخلية  احملطات الشمالية اليت ترتفع معدالا بسبب تأثري البحر ، وتراوح املعـ
بسـبب    % 30، أما يف احملطات اجلنوبية فسجل أقل مـن   % 44 – 41مابني ) اجلبل الغريب ( 

ارتفاع عدد ساعات شروق الشمس والبعد عن املؤثرات البحرية ، ويترتب على هذا االخنفاض يف 
مئوية أن يفقد اإلنسـان  ° 40ق الرطوبة النسبية املقترن باالرتفاع الشديد لدرجات احلرارة اليت تفو

املعرض هلذه الظروف نسبة كبرية من رطوبة جسمه عن طريق التعرق ، وبالتايل يتعرض إىل جفاف 
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اجللد وقد يصاب بضربة الشمس ، بينما يتمتع اإلنسان يف املناطق الشمالية املطلـة علـى البحـر    
ماكن واقعة ضمن حـدود الراحـة   املتوسط بطقس مريح  ألن الرطوبة النسبية السائدة يف هذه األ

  .الفسيولوجية معظم األحيان 
  

  
  )  %( املعدالت الشهرية للرطوبة النسبية  )  14( جدول رقم 

  املعدل
 السنوي

 احملــطة  يناير فرباير مارس أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

 زوارة 70 68 72 71 74 69 77 76 75 73 69 69 72
 طرابلس 66 63 63 62 62 63 65 66 67 73 65 66 65
 سرت 69 67 67 66 69 72 76 74 73 72 68 68 70
 اجدابيا 71 65 59 52 50 50 61 63 60 62 65 70 61
 بنينا 76 72 66 55 53 52 64 65 63 64 68 73 64
 شحات 78 74 71 61 56 55 66 70 70 72 73 76 68
 درنة 73 70 70 70 71 72 77 77 74 72 69 71 72
 جالو 56 49 45 38 35 34 39 41 42 49 53 57 45
 هون 57 50 46 39 37 45 40 42 45 52 57 57 47
 نالوت 57 50 47 44 41 39 38 42 49 53 55 58 48
 الزنتان 57 65 60 65 45 45 40 55 56 62 60 63 55
 القريات 60 48 43 38 33 30 36 37 42 54 56 58 45
 غدامس 51 40 36 28 24 21 20 23 28 36 44 50 33
 اجلغبوب 60 54 47 39 36 35 40 42 46 52 57 60 47
 الكفرة 41 32 26 20 19 19 21 22 26 30 38 41 28
 سبها 48 39 33 27 24 22 25 27 30 35 43 47 33

  ).جتميع الباحث ، مصلحة أرصاد اجلوية  : (  املصدر 
  : للرطوبة النسبية التوزيع اجلغرايف/ ب 

مخسة أقاليم جغرافية ملعدل الرطوبة النسبية األول ميتد على شكل )   22( تظهر اخلريطة رقم    
شريط ضيق متمشياً مع طول الشريط الساحلي ، وخيتفي يف بعض أجزائه املتمثلة يف املنطقة املمتدة 
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ينة درنة حىت احلـدود الليبيـة   من شرق مدينة سرت حىت مدينة بنغازي واملنطقة املمتدة شرق مد
والسبب يرجع  %70املصرية ، وسجل هذا اإلقليم أعلى معدل سنوي للرطوبة النسبية إذ جتاوزت 

إىل اخنفاض درجات احلرارة نسبياً وارتفاع كمية سقوط األمطار  ، إضافة إىل تأثري االغطاء النبـايت  
نوب من اإلقليم األول على هيئة شـريط مـن   أما اإلقليم الثاين فيمتد إىل اجل. واملسطحات املائية 

الغرب إىل الشرق يكون أكثر اتساعاً من األول ، وتتراوح معدالت الرطوبة النسبية فيه مـا بـني  
يف اإلقليم الثالث الذي يغطي معظم مساحة ليبيا ، لـذا   % 60يقل املعدل عن  ، و % 70 – 60

ب قلة سقوط األمطار وارتفاع درجات احلرارة وبعده يعترب هذا اإلقليم أكثر مناطق ليبيا جفافاً بسب
  .عن املؤثرات البحرية ، إضافة إىل تأثره بالكتل املدارية القارية اجلافة 
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  %املعدل السنوي للرطوبة النسبية  )  22( خريطة رقم 
  

         
  )عمل الباحث : (  املصدر 
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  :لسحب ا/  2
من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة لغالف اجلوي ف حتول املاء املوجود يف اثتكاالتعين عملية        

بضعة أجزاء من املليون مـن   (على شكل قطريات مائية صغرية جداً يبلغ قطرها بضع ميكرومترات 
ت املائية الصغرية جداً مع بعضها  ندماج القطرياان أكرب القطريات املائية تتكون عن طريق أو، )  املتر

  .أو عن طريق ذوبان البلورات الثلجية 
خنفاض درجـة  ا تبدأ عملية التكاثف عندما يصل اهلواء إىل حالة اإلشباع وهذا جيرى خالل    

حرارة اهلواء حبيث تصبح مساوية إىل درجة الندى ، وهي احلالة اليت تصبح فيها الرطوبة النسـبية  
ل الكميات الزائدة عن من درجة الندى تتحو خفض درجة حرارة اهلواء إىل أقلوعندما تن 100%

ديـاد  االز يففتظهر أجنة لقطريات مائية سحابية تأخذ حجومها ، حالة اإلشباع إىل حالة السيولة 
كثرياً من الصـفر املئـوي    درجة الندى أقل تصبح، وعندما ) مائية(وتتحول إىل قطريات سحابية 

د فيما بعد وتتكون ــك األجنة اليت تتزايد عليها قطرات مائية شديدة الربودة تتجمتظهر أوالً تل
  ) 1997يوسف زكري ،  (. عليها البلورات اجلليدية

كما أن اخنفاض درجة حرارة اهلواء إىل نقطة التجمد أو نقطة الندى ، وبالقرب من سـطح      
ــف الذي يتخذ عدة مظاهر منها النـدى األرض أو البحر ، فإن خبار املاء يتعرض إىل التكاثـ

درجة حرارة اهلواء عند املستويات املرتفعـة   تأما إذا اخنفض. بأنواعه املختلفة  والصقيع والضباب
جدا من سطح األرض إىل أقل من نقطة الندى فقد يتعرض خبار املاء لعمليات تكاثف تدرجييـة أو  

وسنبحث يف هـذا اـال ظـاهرة    ) . التساقط ( فجائية متمثلة يف الربد والثلج والسحب واملطر 
السحب واألمطار باعتبارمها من املظاهر اجلغرافية السائدة وذات أمهية كبرية للمجـال احليـوي ،   

  .إضافة إىل توفر معطياما املناخية 
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 يتصاعد اهلواء يف اجلو حنو األعلى ويربد بسبب التمدد الناتج عن االخنفاض يف الضغط اجلوي       
وباستمرار هذه العملية طويالً يـؤدي إىل تربيد اهلواء إىل درجة النـدى ومن مث تتكون السـحب   

خالل عمليات احلمل احلراري منها ،  تكون بصور خمتلفةاهلواء إىل أعلى هذا ن ميكانيكية تصاعد أ
تتحـرك   مات هوائيةابشكل دو الغالف اجلويعمليات احلركة االضطرابية اليت جتري يف  أو نتيجة
هابطة متتزج خالهلا الكتل اهلوائية الـيت  وتتمثل يف تيارات هوائية صاعدة  و دون انتظام ، عشوائياً

التقاء الكتل اهلوائية ذات ، إضافة إىل  فيزيائية خمتلفة من حيث درجة احلرارة والرطوبة اًمتتلك خواص
نظمة من الغيوم أعدة  وخالهلا تنشأإىل نشوء اجلبهات اهلوائية  ابدوره اليت تؤدياخلصائص املختلفة 

   ) 1997يوسف زكري ،  ( .تغطي مساحات واسعة تقدر بآالف الكيلومترات املربعة
الغالف السحب يعتمد يف األساس على ميكانيكية تصاعد اهلواء داخل  نشأةن أهكذا نالحظ   

ل إال ن تتشكّأميكن  حب الن تكوين القطريات املائية أو البلورات الثلجية املكونة للسأإال اجلوي ، 
وتتمثل أمهيتـها يف   و يطلق عليها اسم نويات التكاثف ،تتجمع عليها اجلزئيات املائية  موادبوجود 

تكـون  ومما يزيد مـن اسـتقرار   ، ) عةمادة متمي(امتصاص خبار املاء كوا لديها قدرة كبرية على 
  .  أخرىان ماتعود إىل التطاير والتفرق مرة وسرعوبدوا  التستقر القطريات املائية األولية عليها 

ثري التيارات اهلوائية وعندما تقل الرطوبة النسـبية يف  أالسحب من منطقة إىل أخرى بتتنتقل     
 ،اهلواء الذي ينقلها فإا تتبخر  وتعود القطريات املائية املكونة هلا  إىل احلالة الغازية مـرة أخـرى   

هذه القطريات والبلورات الثلجية ، مما يؤدي إىل زيادة قوة جذب وخالل ظروف حمددة تزداد كتل 
  . كأمطار أو ثلوج عليها  فتسقط على سطح األرض األرض

  
  
  : تصنيف السحب وأنواعها السائدة يف ليبيا/ أ 
التروبوسفري إىل ثـالث طبقـات   طبقة ينطلق التصنيف العاملي لتصنيف السحب من تقسيم   
ويؤخذ بنظر االعتبار يف هذا التقسيم ،  نها على صنف معني من السحبتشتمل كل طبقة م رئيسية
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 ) 1997يوسـف زكـري ،    (ختالف احلدود العليا يف طبقة التروبوسفري يف النطاقات اجلغرافية املختلفة ا

  :  وهي
  

  - :وهي تأخذ يف املتوسط املستويات التالية  الطبقة العليا/ أوالً 
  . كيلومتر عن سطح األرض 8 - 3 بية منـقطيف العروض اجلغرافية ال -أ     
   . كيلومتر عن سطح األرض13 - 5يف العروض اجلغرافية املعتدلة من  -ب   
  . كيلومتر عن سطح األرض18 - 6يف العروض اجلغرافية املدارية من  -ج         

           
  :رتفاع التالية الويظهر يف هذه الطبقة صنف السحب العالية ا 

 Cirrus (Ci)                        حاقسحب السم  
  Cirro cumulus (Cc)     سحب السمحاق الركامي 

   Cirro stratus (Cs)      سحب السمحاق الطبقي   
  -:وهي تأخذ املستويات التالية  الطبقة الوسطى/ ثانياً 

  . كيلومتر عن سطح األرض 4 - 2 بية منـالعروض اجلغرافية القط   - أ   
  . كيلومتر عن سطح األرض 7 - 2غرافية املعتدلة من العروض اجل  -ب

  . كيلومتر عن سطح األرض 8 -  2العروض اجلغرافية املدارية من    - ج 
   السـحب الركاميـة   : [ومها رتفاع الالسحب متوسطة ا ان منويظهر يف هذه الطبقة صنف   

  ]. Altostratus (As)  السحب الطبقية املتوسطة - Altocumulus (Ac)  ملتوسطةا
كيلومتر  2رتفاع احىت  الطبقة السفلى متتد يف مجيع العروض اجلغرافية من سطح األرض/ ثالثاً 
 Nimbostratusسحب املـزن الطبقـي  : [وهي رتفاع الا منخفضةالسحب  فيها أصنافوتظهر 

(Ns)سحب الركام الطبقيStrato cumulus (Sc)     السـحب الطبقيـةStratus(St)   السـحب
  .] nimbus (Cb) Cumulo  سحب الركام املزينCumulus (Cu)الركامية
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والكتل اهلوائيـة القطبيـة املعتدلـة     مبرور املنخفضات اجلوية ليبيايرتبط وجود السحب يف   
واجلبهات اهلوائية اليت يزداد تكرار وصوهلا إىل املناطق الساحلية بشكل خاص إىل املناطق اليت تقع يف 

احل غرب القارات ، باإلضافة إىل عمليات احلمل احلـراري الـيت   النطاق املناخي شبه مداري لسو
  . بتأثري الكميات الكبرية من األشعة الشمسية املباشرة حتدث يف ليبيا ، نتيجة لتسخني سطح األرض

 تقـل يف   للسـحب املعدالت الشهرية والسـنوية  يتضح أن )  15 (إىل اجلدول رقم  وبالنظر      
رتباطاً بوقوع املناطق الساحلية حتت تأثري النطاق املنـاخي شـبه   انوب ، االجتاه من الشمال إىل اجل
هذا و تسـجل  . اإلعصارياملناطق الداخلية واجلنوبية عن منطقة النشاط املداري ، إضافة إىل بعد 

    ة يف األجزاءـن احملطات الواقعأيالحظ كما عشراً ،  3.9 أعلى املعدالت يف املناطق الساحلية بلغ 
  

  
  املعدل الشهري  للسحب باألعشار)  15( رقم  جدول

  
   )بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : (  املصدر 
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تسجل أعلى معدل سنوي على صـعيد املنطقـة السـاحلية    )  ، درنة ، بنيناشحات (الشرقية  

 3.7،  4.1،  5.3على التـوايل   بلغفاملعدالت السنوية يف هذه احملطات ،  ى صعيد ليبياـــوعل
اجلوية املارة على هذه املناطق مـن الغـرب إىل    للمخفضاتتتعرض  ألن هذه احملطات ال ، عشراً

رض أيضاً إىل املنخفضات اجلوية الناشئة على البحر املتوسط فوق جزيرة منا تتعإو ، الشرق فحسب
ـ ــقربص وجزيرة كريت ، باإلضافة إىل تعرضها للمنخفضات اجل وق احملـيط  ـوية املتكونة ف

، ناهيك عن عمليات احلمل احلراري الـيت   األطلسي والكتل اهلوائية الباردة القادمة من شرق أوربا
 بتأثري زيادة كميات األشعة الشمسية املباشرة اليت تصل إىل سـطح األرض السحب  نشأةتؤدي إىل 

يف النطـاق  حمطات اجلبل الغريب الواقعـة   ونالحظ أن.  واليت تؤدي إىل تسخن اهلواء القريب منه
األمر الذي ينعكس يف ، ألسباب تضاريسية  اإلعصارياملناخي املداري القاري تتأثر أيضاً بالنشاط 

املعدل 
 السنوي

 احملطة يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمري  اكتوبر نوفمرب ديسمرب

 زوارة 4.1 3.9 4.0 4.0 3.6 2.6 1.1 1.3 2.6  3.8 4.0 4.0 3.3

 طرابلس 4.6 4.3 4.4 4.1 3.9 2.6 1.0 1.1 2.8 4.0 4.4 4.6 3.5

 سرت 4.8 4.3 4.3 4.1 3.9 2.6 1.9 2.0 2.9 4.1 4.4 4.5 3.7

 اجدابيا 4.3 3.9 3.5 3.5 2.9 1.3 0.4 0.5 1.3 2.5 3.5 4.1 2.6

 بنينا 5.4 5.1 4.6 4.4 3.4 2.4 1.6 1.5 2.3 3.5 4.4 5.4 3.7

 شحات 6.6 6.5 6.0 5.1 4.3 3.0 3.4 4.5 5.1 5.5 5.8 7.0 5.3

 درنة 5.9 5.6 4.8 4.5 3.5 2.1 1.9 2.3 3.4 4.5 5.1 5.5 4.1

 جالو 2.8 2.5 2.4 2.5 2.3 0.6 0.6 0.1 0.5 1.6 2.1 2.6 1.8

 هون 2.9 2.6 2.6 3.0 3.0 1.4 0.3 0.5 1.5 2.8 2.9 3.0 2.3

 تنالو 3.4 3.1 3.3 3.4 3.1 2.1 0.8 1.0 2.4 3.1 3.1 3.3 2.6

 نغريا 4.9 4.8 4.8 4.5 4.0 3.1 1.4 1.4 3.6 4.6 4.5 4.9 3.9

 اجلغبوب 3.1 2.9 2.9 2.9 2.3 0.6 0.4 0.5 0.8 1.9 2.5 3.1 2.0

 الكفرة 1.6 1.6 1.8 1.6 1.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.9 1.4 1.8 0.9

  سبها 2.3 2.0 2.3 2.6 2.5 1.1 0.4 0.4 1.1 1.9 2.4 2.6 1.8



151  

إىل احملطات السـاحلية واحملطـات الداخليـة     ملقارنةيف هذه احملطات با الغيمية للغطاء الزيادة النسب
، فاملعدل السنوي موع السحب يف املنطقـة اجلبليـة   نفسه  اجلنوبية اليت تقع يف النطاق املناخي

على املعدل السنوي يف احملطات السـاحلية والداخليـة    % 31يزيد بنسبة  عشر 3.2 يبلغاملذكورة 
يقل عن املعدل السـنوي للمحطـات    نه الأيف حني . عشراً  .2اجلنوبية اليت يبلغ فيها هذا املعدل 

  . %18داري إال بنسبة املالساحلية الواقعة يف النطاق املناخي شبه 
تزداد املعدالت الشهرية موع السحب يف مجيع احملطات خالل أشهر فصول اخلريف والشتاء       

يف أشـهر  هذه املعدالت تقل  بينما،  نشاط املنخفضات اجلويةول اليت يزيد فيها والربيع وهي الفص
املنخفضات احلرارية الـيت   وتكرر ظاهرةسيادة امتداد منطقة الضغط املرتفع من جهة  نتيجة الصيف

ن أيالحـظ  و .السحب من جهة أخرى نشأة رتفاع مستوى التكاثف الذي يعيق اتؤدي إىل زيادة 
على  مستقرتقعان يف النطاق املناخي املداري القاري ، يسودمها طقس  نيالكفرة اللتحمطيت تازربو و

عشراً  1.8عشراً يف حمطة تازربو و  1.9فاملعدالت الشهرية موع السحب التتجاوز  ،مدار السنة 
  .ن حمطيت سبها وجالو يسودمها ذات الطقس مدة تسعة أشهر من السنة أكما  ،يف حمطة الكفرة 

عتمـاد علـى   الونظراً لتعذر احلصول على أمساء أصناف السحب اليت يتكرر ظهورها  ، مت ا        
، باإلضافة إىل أجراء مقابلة شخصية مع أحد العاملني يف بـرج  إىل أنواعها بعض املراجع اليت تشري 

، تظهـر يف  السحب العشرة املشار إليها سابقاً إذ يتضح  أن أصناف .  املراقبة ملطار طرابلس العاملي
 لركامية الطبقية اليت يرتبط ظهورها بكتل اهلواء القطبية الشمالية القارية ا مساء ليبيا باستثناء السحب

ظهور السحب الطبقيـة  ،حيث سجل  عدم وصول هذا الصنف من الكتل اهلوائية إىل ليبيا ببسب
حاالت عدم االستقرار  اليت يرتبط وجودها خالل (As) السحب الطبقية املتوسطة  و (Ns ) املزنية

خـالل   Cb) (ة تظهر السحب الركامية املزنياجلوي الناجتة عن مرور اجلبهة اهلوائية الدافئة  ، كما 
الطبقـية  السحب ، أمااجلبهة اهلوائية الباردة أو خالل وصول الكتل اهلوائية املعتدلة البحرية وصول 
 (St)الطبقية الركامية و(Sc)  اهلوائية املعتدلة البحريـة الدافئـة يف فصـل    الكتل بيرتبط ظهورها

قي ــسحب السمحاق الطب (Ci)سحب السمحاق: كما تظهر أصناف السحب التالية ،الصيف 
(ce) السحب الطبقية املتوسطة (As)  ضاأياليت يرتبط ظهورها بوصول اجلبهة الدافئة إىل ليبيا ً.     
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  :األمطار /  3

طر هو عملية حتول خبار املاء من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة وسـقوطه علـى شـكل    امل   
تتوقف عملية سقوط األمطار ، و قطرات مائية يتراوح قطرها ما بني نصف مليمتر ومخسة مليمترات

 باإلضافة ، دون درجة الندى خنفاض درجة حرارته إىل ماا و الغالف اجلويعلى وفرة خبار املاء يف 
وتتعـد أنـواع   .  إىل نشاط التيارات اهلوائية الصاعدة وحدوث حاالت عدم االتزان يف السـحابة 

  :وهي األمطار تبعا لظروف سقوطها إىل ثالثة أنواع 
    

  : األمطار التصاعدية 
نتيجة التسخني الشديد لسطح األرض ، فريتفع اهلواء الرطب علـى  وهي األمطار اليت تسقط       

دة إىل طبقات اجلو العليا ، فيتكثف مشـكّالً السـحب مـن النـوع املـزين      شكل تيارات صاع
فتسقط األمطار التصاعدية اليت تتوقف كميتها وغزارا على عدة عوامـل أمههـا     (Cb)الركامي

مقدار ما حيمله اهلواء من خبار ماء واخنفاض درجة حرارة طبقات اهلواء اليت حيصل فيها التكاثف ، 
 ن هذا النوع من األمطـار ال إ. األمطار بكثرة يف املناطق االستوائية واملدارية  يسقط هذا النوع من

يسقط يف فصل الصيف إال يف بعض املناطق احلدودية اجلنوبية الغربية من ليبيا عند جبـال تبسـيت   
ن كمياا قليلـة  أواكاكاوس ، نتيجة لوصول امتدادات املومسيات االستوائية إىل هذه املناطق غري 

  .يف السنة  مم 50تزيد عن  ال جداً
بسبب  ، يف فصل الصيف األمطار التصاعديةأما املناطق الساحلية والداخلية فال تسقط عليها    

ن كميـات  أعلى الـرغم مـن   ، زوري يف هذا الفصل من السنة السيادة منطقة الضغط املرتفع ا



154  

يف بقيـة   تسـقط ن أميكن  اليت، و هذا النوع من األمطاراإلشعاع الشمسي املباشر كافية لسقوط 
يف هـذه   البـارد رتباطاً بوصول كتل اهلواء ا)   الربيع –الشتاء  -اخلريف  (فصول السنة األخرى 

  .الفصول من السنة 
  

  
  
  

  -:أو اجلبهوية  اإلعصاريةاألمطار 
ر متاألمطار اليت يرتبط سقوطها بوجود املنخفضات اجلوية اليت  اإلعصارية بأاتعرف األمطار    

يرتبط سقوط  ، ليبياتشكل اجلزء األعظم من جمموع األمطار املتساقطة يف  من الغرب إىل الشرق و
التيارات اهلوائية الصاعدة  انزالقعتماداً على طبيعة اهذا النوع من املطر باجلبهات اهلوائية املختلفة و

احلار يف اجلبهـة احلـارة    على طول اجلبهة ، فتنشأ السحب اجلبهوية املختلفة فنتيجة لصعود اهلواء
و اليت تسقط منها األمطـار   (Ns)وسحب املزن الطبقي   (As)السحب املتوسطة الطبقية  تتشكل

بشكل قطرات مائية أو ثلوج على منطقة واسعة يتـراوح  ) غري متغرية(لفترة طويلة وبشدة متواصلة 
طرات مائية كبرية من سحب كما تسقط أمطار ذات ق أً ،لومتريك ) 400 - 300 ( امتدادها مابني 
، ويف اجلبهة الباردة يكون النظام الغيمي مشااً تقريباً للنظام الغيمي يف اجلبهة  (Cb)املزن الركامية 

ن األمطار اليت تسقط يف اجلبهة الباردة تكون مشاة لألمطـار الـيت   إ لذلك ميكن القول ،احلارة 
يف مسـتوى   تتكوناليت تظهر يف اجلبهة احلارة  ن أغلب السحبأتسقط يف اجلبهة احلارة مع فارق 

ضيقاً  ن إمتداد منطقة اهلطول يف اجلبهة الباردة ، يكونأأفقي وقليل منها يف مستوى عمودي ، كما 
  )  1974خرموف ، (  .  اً كيلومتر 100فهو اليزيد على 

النشـاط   منطقـة  مـن  وخاصة القريبةالساحلية  املناطقعلى  يسقط هذا النوع من األمطار  
يزداد تكرار ظهور اجلبهات يف األسـاس يف املنطقـة   ، حيث  يف فصلي الشتاء والربيع اإلعصاري

ختالف اخلصائص احلرارية والرطوبية للكتل انتيجة لزيادة  ) 65ْ - 35ْ (الواقعة مابني خطي عرض 
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ن يزيـد  أنه أوب من شجتاه اجلنا العروض املشار إليها يف  منطقةن االبتعاد أكثر عن بيد أ ،اهلوائية 
بالتايل من أو املنخفضات ، و من متاثل الكتل اهلوائية األمر الذي يقلل من احتماالت ظهور اجلبهات

قل ين تأثري املنخفضات اجلوية أ واجلدير باإلشارة .حتماالت سقوط األمطار إال يف حاالت نادرة آ
متالء القطـاع احلـار مـن    اية نتيجة لتزايد و جنوباً بالنسبة إىل املنطقة الساحلأجتهنا شرقاً  كلما ا

اجلبـل  تقع يف ن احملطات اجلبلية اليت أويستثىن يف هذا الش، املنخفض اجلوي باهلواء املداري اجلاف 
ليس لكوا أكثر قرباً مـن    محطة شحات اليت تسقط فيها كميات كبرية من األمطار، ك األخضر

باإلضافة إىل بعض احملطـات  ،  ب تضاريسية أيضاًمنا ألسباإ فحسب و اإلعصاري منطقة النشاط 
حمطة غريان اليت تصل إليها امتدادات املنخفضات اجلويـة ممـا   ل مث اجلبلية اليت تقع يف اجلبل الغريب

يؤدي إىل زيادة املعدل السنوي لألمطار املتساقطة ألسباب تضاريسية أيضاً على الرغم من وقوعهـا  
أكثـر حنـو    الجتاهوتتناقص تأثريات املنخفضات اجلوية عند ا. ري يف النطاق املناخي املداري القا

يصل إىل مايقرب  اإلعصارية لذلك فإن امتداد تأثريات األمطار الشتوية مبا فيها األمطار ، اجلنوب 
   ) 1997يوسف زكري ، ( .  مشاالً  27ْمن خط عرض 

  
  -:األمطار التضاريسية 

تتمثل يف احلواجز التضاريسية املرتفعة الـيت تعتـرض   إن آلية سقوط هذا النوع من األمطار    
الرياح الرطبة فتضطرها إىل الصعود فتربد وتتكاثف اخبرا وتتشكل السحب وتسقط األمطـاراليت  

تتناقص كميات األمطار التضاريسية يف حالـة  تتوقف شدا على حركة اهلواء ودرجة رطوبته ، و
كمـا  الغالف اجلوي ، يجة لتناقص مقادير خبار املاء يف نت  كثرياً رتفاع عن سطح األرضالزيادة ا
  . رتفاع اجلبال عن آرتفاع مستوى التكاثفان تتوقف هذه األمطار يف حالة زيادة أميكن 
بوضوح  يف حمطة شحات الساحلية اليت تقـع   ليبيااألمطار التضاريسية اليت تسقط يف  تتجسد  

، و يسـقط   مستوى سطح البحر فوقمتراً  721يبلغ داري على آرتفاع امليف النطاق املناخي شبه 
كما يتجلى أيضاً يف حمطة ،  مم 584 بلغ ي ، الذي فيها أعلى معدل سنوي موع األمطار يف ليبيا

مستوى سطح البحر و اليت يبلغ فيها املعـدل السـنوي   فوق متراً  725رتفاع اغريان الواقعة على 
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ى الرغم من وقوعها يف النطاق املناخي املـداري القـاري   علمم ،  370موع األمطار املتساقطة 
  ) 1997يوسف زكري ، (  . الذي يتميز باجلفاف

يبدأ موسم األمطار يف ليبيا بصورة عامة اعتباراً من شهر سبتمرب ، وتتزايد كميات األمطـار     
موسم األمطار يف لتصل  إىل أعلى قيم هلا خالل شهري ديسمرب ويناير ، مث تتناقص فيما بعد لينتهي 

شهر مايو ، كما تسقط خالل أشهر الصيف بعض األمطار وبكميات قليلة ، كما هـو احلـال يف    
وترجع أمطار ليبيا يف مجلتها مـن النـوع   .  حمطة شحات ومنطقة جبال تبسيت يف أقصى اجلنوب 

وية ومـدى  اإلعصاري اليت تسقط على شكل وابل يأيت يف فترات متقطعة تبعا ملرور األعاصري اجل
  . قوا وضعفها 

تتشابه مناطق ليبيا يف أن معظم األمطار تسقط يف شهري ديسمرب ويناير وتتجـاوز الكميـة     
سنوياً ، لذا يعترب فصل الشتاء أكثر فصـول السـنة غـزارة يف     %70املتساقطة خالهلما أكثر من 

ار من سنة إىل أخرى ويف األمطار ويليها فصول الربيع واخلريف والصيف ، و تتباين كميات األمط
توزيعها الشهري حىت يصعب علينا حتديد الشهر الذي تظهر فيه قمة املطر ، فهذه الكميات ختضع 
إىل ظروف جغرافية تلعب دوراً هاماً يف تفسري اختالفاا املكانية على ليبيا نرى من أمهها  املوقـع  

درجة مشاالً ْ 45ْو  30د بني دائريت عرض اجلغرايف ومدى قرا من منطقة النشاط اإلعصاري الىت متت
خالل فصل الشتاء ، وهذا يعين أن بعض األجزاء الشمالية فقط تقع على احلافة اجلنوبية للمنطقـة  
اإلعصارية ، مما يفسر لنا بوضوح ظاهرة تذبذب األمطار يف كميتها وتوزيعها وموعد سـقوطها ،  

من مساحة ليبيا وحيدها  %18تجاوز مساحتـها مم الت 50فاملناطق اليت تستلم كميات أعلى من 
مشاالً  تقريباً من الشرق إىل الغرب ينحين إىل اجلنوب حىت دائـرة  ° 31.5خط ميتد مع دائرة عرض 

مـم إال علـى    600مشاالً تقريباً يف خليج سرت ، وعلى هذا التتجاوز كمية األمطار ° 30عرض 
مم ، بل أن أغلبـها   50من ليبيا فيقل املعدل عن منطقة شحات باجلبل األخضر ، أما القسم االكرب

  ) 1982حممد املهدي ( . مم 10أجزاء صحراوية يقل املعدل فيها عن 
تلعب ظروف املوقع الفلكي واجتاه الساحل وتضاريس سطح األرض وغريها مـن العوامـل      

يج السـاحل وآخـتالف   اجلغرافية أدواراً متباينة يف حتديد كمية األمطار وتوزيعها اجلغرايف ، فتعار
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اجتاهاته بالنسبة الجتاه الرياح املمطرة ، يؤدي أحياناً إىل تباين كبري يف قطاعـات متجـاورة مـن    
الساحل ، فتراجع سواحل خليج سرت حنو الداخل أدى إىل قلة معـدالت األمطـار فيهـا الـيت     

  من زوارة حىت مصرات  مم يف السواحل الغربية املمتدة  250مم  بينما يفوق املعدل  100التتجاوز 
أما عن تأثري التضاريس فيبدو تأثريها واضحاً على األمطار يف ليبيا ، فامتداد سلسلة أطلس      

من اجلنوب الغريب عند ساحل احمليط األطلسي إىل الشمال الشرقي حىت رأس الطيب يف تـونس ،  
حراء اجلافة يف اجلنوب متثـل يف  شكلت فاصالً مناخياً بني املناطق الساحلية الرطبة يف الشمال والص

إعاقة الرياح الرطبة القادمة من احمليط األطلسي والبحر املتوسط يف التوغل أكثر حنو املناطق الداخلية  
األمر الذي أدى إىل آخنفاض معدالت األمطار يف تلك املناطق بصورة عامة ، وعلى األجزاء الغربية 

حمطة رأس جدير اليت تعترب أكثر املناطق الساحلية قربـاً  من ليبيا بصفة خاصة فمعدالت األمطار يف 
عن حمطة طـرابلس الواقعـة إىل     %50من منطقة النشاط اإلعصاري  يقل معدهلا السنوي بنحو 

  .كيلومتراً واليت تتراجع حنو اجلنوب من منطقة النشاط اإلعصاري  100الشرق منها مسافة 
جنويب غريب ومشال شرقي علـى املعـدالت السـنوية    كما يؤثر امتداد اجلبل الغريب يف اجتاه   

لألمطار ، فاحملطات الواقعة على السفوح الشمالية مثل حمطيت غريان الفرن يفوق معدهلما السـنوي  
مم سنوياً يف حمطة بين وليـد ، أمـا    60، بينما يقل املعدل باالجتاه جنوباً ويصل إىل أقل من  فمـم 

مـم   500اآلخر على معدالت األمطار املتساقطة حيث تفوق  بالنسبة للجبل األخضر فإنه يؤثر هو
مم يف  128مم يف حمطة أم الرزم و  136يف حمطة شحات لتتناقص حنو اجلنوب والشرق وتصل إىل 

  . مم يف حمطة املخيل  ومجيعها تقع  يف ظل املطر  60 حمطة تربك و أقل من 
  

  -:املمطرة وشدة املطر  األيامعدد / أ 
خـتالف  ابسـبب   ،املمطرة من منطقة إىل أخرى وداخل املنطقة الواحدة  ألياماخيتلف عدد   

ـ  .  الظروف احمللية اليت تؤثر على سقوط األمطار يف املناطق املختلفة من ليبيا دول ـويوضـح اجل
 معظم مناطقتغطي حمطات خمتارة املمطرة يف  األياماملعدالت الشهرية والسنوية لعدد )  16 (م ـرق
يف االجتاه من الشمال إىل اجلنوب بسبب األنتقال مـن   تقل املمطرة األيامعدد يتضح أن ، إذ  ليبيا
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و ، داري القاري الشديد اجلفـاف مـن جهـة    املداري إىل النطاق املناخي املالنطاق املناخي شبه 
املمطـرة   األيام، فاملعدل السنوي لعدد  من جهة أخرى اإلعصارياالبتعاد أكثر عن منطقة النشاط 

أيام يف حمطـة   3.8يوماً يف حمطة غريان و  39.9يوماً ، بينما سجل  52.3حمطة طرابلس بلغ   يف
  . سبها الواقعة يف اجلنوب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  املعدل الشهري لعدد األيام املمطرة)   16( جدول رقم 
  
  املعدل
 السنوي

 احملطة ايرين فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

 زواره 4.9 2.9 3.2 1.8 0.8 0.2 0.0 0.1 2.0 4.0 4.0 4.5 28.4
 طرابلس 9.3 6.1 5.0 3.4 1.9 0.6 0.1 0.3 2.1 6.6 7.4 9.3 52.3
 سرت 6.1 3.5 2.5 1.3 1.1 0.4 0.0 0.1 1.3 3.4 3.9 6.0 29.6
 اجدابيا  8.8 4.6 2.8 1.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.5 4.4 7.5 33.6
 شحات 16.0 11.5 9.5 4.5 2.6 0.5 0.5 0.4 3.0 8.0 10.3 14.4 81.3
 درنة  10.8 7.7 6.5 2.9 2.3 0.3 0.0 0.1 1.2 5.5 6.2 9.5 53.0
 غريان 7.2 5.2 5.0 3.1 1.8 0.8 0.1 0.3 2.0 3.8 4.6 6.0 39.9
 يفرن 5.3 4.1 3.5 2.5 1.1 0.7 0.0 0.3 2.0 2.3 3.4 4.4 29.6
 نالوت 3.8 3.3 3.3 2.7 1.3 0.6 0.1 0.1 1.3 2.6 2.6 3.5 25.2
 جالو  1.0 0.9 0.4 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.7 0.5
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 الكفرة 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4
 سبها  0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.7 0.7 0.7 3.8

  ) .طرابلس . مصلحة االرصاد اجلوية  جتميع الباحث ، بيانات: (  املصدر 
  

       
وخاصـة يف حمطـة   املمطرة يف املنطقة اجلبليـة   األيامتزيد املعدالت الشهرية والسنوية لعدد        

،  %35مبا يزيـد عـن    على ذات املعدالت يف املناطق الساحليةشحات الواقعة يف اجلبل األخضر  
قل عـدد  الناشئة فوق جزيرة قربص واحمليط األطلسي ، ويلقرا من منطقة النشاط اإلعصاري نظراً 
املمطرة يف املناطق الساحلية والداخلية واجلنوبية اليت تقع يف النطاق املناخي املداري القاري إىل  األيام

بسبب زيادة جفاف النطاق ،  يوم يف حمطة الكفرة  1.4يوم  يف حمطة جالو و 0.5ما يتراوح ما بني 
رتفاع مستوى التكاثف معظم أشهر السنة ، واالذي تقع فيه هذه املناطق من جهة املناخي املداري 
على ساحل البحـر املتوسـط   ان سرت واجدابيا الواقعت تا، ويستثىن من ذلك حمط من جهة أخرى

يوماً ، بسبب وصول كتل اهلواء  33.6و  29.6سجلتا معدالً مرتفعاً نسبياً بلغ على التوايل واللتان 
  .  هذه املناطق وتعرضها إىل املنخفضات اجلوية الناشئة يف شرقي البحر املتوسطالباردة إىل

  -:األمطار  كثافة/ ب 
ا كمية املطر احملسوبة باملليمترات اليت تسقط يف يوم ممطر واحد وعلى أاملطر بكثافة  تعرف  

  )  1990حممد امحد النطاح ، (  :هذا األساس فإن شدة املطر حتددها العالقة التالية 

  

شدة المطر =

كمية األمطار الساقطة

  عدد األيام الممطرة
    

حمطـة  : هي وخمتلفة جغرافية لقد مت حساب شدة املطر يف ثالث حمطات خمتارة تقع يف مناطق   
وحمطة غريان اليت متثـل   دارياملطرابلس اليت متثل املنطقة الساحلية اليت تقع يف النطاق املناخي شبه 

املناخي املداري القاري وحمطة الكفرة اليت متثل احملطات اجلنوبية اليت  املنطقة اجلبلية الواقعة يف النطاق
أعلـى معـدل   ومن خالله يتضـح أن  ) 17 (اجلدول رقم  ، انظر تقع يف النطاق املناخي املداري 
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خـالل   بينما سـجل ، خالل شهر سبتمرب  يف حمطة طرابلس يوم/ مم 7.7بلغ املطر  لكثافةشهري 
يوم ، و تأثري األوضاع التضاريسية يف حمطة غريان / مم  12.0ان حوايل  حمطة غريشهر أكتوبر يف

يوم و تسجل يف الشـهر األول مـن   / مم  2أما يف حمطة الكفرة فإن أعلى شدة للمطر ال تتجاوز 
  . رتفاع مستوى التكاثف يف هذه احملطة على مدار السنةافصل الشتاء بسبب زيادة 

، و يف حمطـة طـرابلس    يوم/ مم  9.3يف حمطة غريان   فيبلغأما املعدل السنوي لشدة املطر    
يف األساس مـن   ناشئ، و هذا  يوم/ مم  1.4، لكنه ينخفض  يف حمطة الكفرة إىل  يوم/ مم  6.6

املمطرة  األيامدد ـمم و قلة ع 370زيادة املعدل السنوي موع األمطار املتساقطة يف حمطة غريان 
مع حمطة طرابلس من جهة و ندرة سقوط األمطار يف حمطة الكفـرة مـن   فيها باملقارنة يوماً  39.9

املطـر يف   لكثافـة التباين الشديد يف املعدالت الشهرية و السنوية إن ما أشري إليه من   .جهة أخرى
ختالف الظروف الطبيعية اليت توجد فيها هذه احملطات من ااحملطات الثالث املذكورة أعاله يعكس 

  . اخية و األوضاع التضاريسيةحيث النطاقات املن
  
  
  
  
  

  ]الكفرة  –غريان  -طرابلس[ حمطات يف ) مم ( املطر  كثافة)  17 (جدول رقم 
  طةــاحمل    يناير  فرباير  مارس  أبريل  مايو  يونيو   يوليو  اغسطس  سبتمرب  أكتوبر  نوفمرب  ديسمرب
    األمطار   62.1  32.2  29.5  14.2  4.6  1.3  0.6  0.1  16.1  47.5  49.7  58.0
  طرابلس   األيامعدد   9.3  6.1  5.0  3.4  1.9  0.6  0.1  0.3  2.1  6.6  7.4  9.3
    املطر كثافة  6.7  5.3  5.9  4.2  2.4  2.2  6.0  0.3  7.7  7.2  6.7  6.2

45.8  37.2  45.7  17.3  0.3  0.0  3.3  11.
1  

    األمطار   67.7  50.7  54.0  37.0

  غريان   اماأليعدد   7.2  5.2  5.0  3.1  1.8  0.8  0.1  0.3  2.0  3.8  4.6  6.0
    املطركثافة   9.4  9.8  10.8  11.9  6.2  4.1  0.0  1.0  8.7  12.0  8.1  7.6
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    األمطار   0.4  0.3  0.0  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.03  0.07

  الكفرة   األيامعدد   0.2  0.3  0.0  0.1  0.3  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1
    املطر فةكثا  2.0  1.0  0.0  1.0  0.7  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.3  0.7

  )جتميع الباحث مصلحة االرصاد اجلوية  (املصدر 

  
  
  :التوزيع اجلغرايف لألمطار / ج 

لقد أسهمت العديد من العوامل اجلغرافية املختلفة كاملوقع اجلغرايف وطبيعة تضاريس سـطح    
آخـتالف   األرض إضافة إىل العوامل اجلوية ، كرطوبة اهلواء والكتل اهلوائية واملنخفضان اجلوية يف

أمطار ليبيا زمانياً ومكانياً ، ولتوضيح ذلك فسوف نتناول بالدراسة والتحليل التوزيعات اجلغرافيـة  
  : لألمطار وعلى النحو التايل 

  
  -: لتوزيع الفصليا/ أ 

يرتبط التوزيع الفصلي لكميات األمطار، بالدرجة الرئيسية باملنخفضات اجلوية الـيت تـؤثر     
ل اخلريف ، ــالسنة ، فسقوط األمطار يبدأ خالل الفترة بني بداية فصعلى الطقس خالل فصول 

خر فصل الربيع ، نتيجة اقتراب هذه املنخفضات اجلوية وتوغلها يف بعض األحيان داخل املنطقة اأوو
تسقط األمطار إال نادراً خالل فصل الصيف ، بسبب سيادة امتداد منطقة الضـغط   الساحلية  وال

ويبدو واضحاً من خالل النظر للجدول رقـــم . األفريقي لى منطقة الشمال زوري عالاملرتفع ا
أن التوزيع الفصلي لألمطار يتميز بوجود فترة طويلة النقطاع شبه التام ، تبدأ مـن ايـة   )  18( 

وهذا يعين أن فتـرة اجلفـاف ال   ) .  10( شهر مايو وحىت اية شهر أغسطس انظر شكل رقم 
بل تتعـداها إىل فصـل الربيـع    ) يونيو ، يوليو ، أغسطس ( يف الفلكية  تقتصر على أشهر الص

واخلريف، فطول هذه الفترة واقتراا بارتفاع معدالت درجات احلرارة قد زاد من حدة التطـرف  
  . املناخي يف ليبيا 
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  )  مم(املعدل الفصلي لألمطار )  18  (جدول رقم 
  .ليبياونسبته من املعدل السنوي يف 

  ملعدل ا
  السنوي

    اخلريف  %  الشتاء  %  الربيع  %  فيالص  %
  ةـــاملنطق

  الساحلية شبه مدارية  87.0  28.5  171.0  56.1  46.0  15.1  1.0  0.0  305
  )اجلبل الغريب(اجلبلية املدارية   66.0  28.9  99.0  43.4  60.0  26.3  3.0  1.0  228
  اخلية اجلنوبية املدارية الساحلية الد  21.0  31.6  32.0  48.1  13.0  19.6  0.5  0.7  66.5

  ليـــبـــيا  174  29.0  302  50.4  119  19.9  4.5  0.7  599.5
  ) جتميع الباحث ، مصلحة االرصاد اجلوية  ( :املصدر 

  

أما فترة سقوط األمطار و إن بدأت من الناحية النظرية متثل ضعفي فترة االنقطاع و هـذا ال         
ل هذه الفترة ، ألن بعض أشهر الفترة املطرية تقل فيهـا كميـة   يعين أن ليبيا تتمتع مبناخ مطري طوا

األمطار عن مم واحد ، وأحياناً ال تسقط أي كمية من األمطار إطالقاً ، وبشكل عام تستلم أعلى 
الكميات خالل فصل الشتاء يليها فصل الربيع مث اخلريف وأخرياً فصل الصـيف ، بينمـا يسـود    

يجة تراجع منطقة النشاط اإلعصاري حنو الشمال إىل دائرة عرض اجلفاف شبه التام فصل الصيف نت
مشاالً ، فينقطع وصول املنخفضات اجلوية من احمليط األطلسي واملتكونة فوق البحـر  ° 60 –° 50

  .املتوسط 
        

  
  التوايل  على اخلريف ، الشتاء و الربيع  هذا وتبلغ نسبة األمطار املتساقطة خالل فصول السنة       

  أي أن املعامـل الفصلي يكــون  ،)  11( ، انظر الشكل رقم    % 19.9 ، %  50.4 ، %  29
  

  املسار الشهري لكمية األمطار يف ليبيا)  10(  شكل رقم 
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   )   .عمل الباحث ، استنادا على بيانات مصلحة االرصاد اجلوية :  ( املصدر    

ارتباطـاً  فصل الشتاء ، فصل اخلريف ، فصل الربيع ، وأخرياً  فصل الصيف ، : ايل على النحو الت
، واليت يتزايد نشاطها بدءاً من فصل  بعدد املنخفضات اجلوية اليت متر يف كل فصل من هذه الفصول

اخلريف وتصل إىل ايته العظمى يف فصل الشتاء ، مث يبدأ بالتناقص خالل فصل الربيع ، و يتوقف 
ا النشاط خالل فصل الصيف ، حبيث التتجاوز نسبة األمطار املتساقطة فيه من املعدل السـنوي  هذ

، بسبب احنسار املنخفضات اجلوية إىل العروض األعلى ، وسيادة امتداد منطقـة الضـغط    1.5%
يسقط اجلزء األكرب من األمطار خالل فصـل   كما  .املرتفع اآلزوري على منطقة الشمال األفريقي

ـ ، ويف املنطق % 56اء اليت تبلغ نسبة مقاديرها إىل املعدل السنوي يف املنطقة السـاحلية  الشت ة ــ
نتيجـة   % 48.1، ويف املناطق الساحلية و الداخلية اجلنوبية من ليبيا %  43)  اجلبل الغريب (اجلبلية 

قليلة مـن  خالل فصل الربيع تسقط كميات ويف هذا الفصل من السنة ،  اإلعصاري لزيادة النشاط
 %  19.6، % 26.3، % 15.1األمطار تبلغ نسبتها يف املناطق الثالث السالفة الذكر علـى التـوايل   

  بسبب زيادة تكرار وصول كتل اهلواء . من تزايد عدد املنخفضات اجلوية يف هذا الفصلم على الرغ

  التوزيع الفصلي لألمطار يف ليبيا)  11( شكل رقم 



64  

0

50
100
150

200
250
300
  ملم350

  الصیفالربیعالشتاءالخریف
  ) .إعداد الباحث :  ( املصدر         

املداري القاري اجلاف ، بدءاً من الشهرين األخريين من فصل الربيع و الذي يؤدي بدوره إىل تزايد 
ويف  امتالء القطاع احلار يف هذه املنخفضات اجلوية باهلواء املداري القاري اجلاف فيقلل من فاعليتها

بعدها نسبياً  رغم يف النطاق املناخي املداري القاري ،الواقعة ة اجلبلية املنطقهذا الصدد نشري إىل أن 
ا تشهد معدالت فصلية مرتفعة مقارنة بنظرياـا يف املنـاطق   أ، إال  اإلعصاريعن منطقة النشاط 

الساحلية والداخلية واجلنوبية الواقعة يف ذات النطاق املناخي ، وذلك ألسباب تضاريسية حيث بلغ 
  مـم  3مم و فصل الصـيف   66مم وفصل اخلريف  60مم وفصل الربيع  99ل الشتاء معدل فص

يرتبط تزايد كميات األمطار املتساقطة يف فصل اخلريف بتزايد فاعلية املنخفضات اجلوية اليت متـر  و
دل ــ، و يالحظ سقوط كميات كبرية من األمطار تبلغ نسبتها من املع يف هذا الفصل من السنة

، انظــر  % 31.6 ،  %  28.9،  %  28.5ق الــثالث ــــلتــوايل يف املناطالســنوي علــى ا
معدالت األمطار املتساقطة يف املناطق الساحلية والداخليـة   وتنخفض) .  18( اجلـــدول رقم 

مـم   32.0حيث بلغ معدهلا يف فصل الشتاء ، واجلنوبية اليت تقع يف النطاق املناخي املداري القاري 
رتفـاع  ابسبب  ،  مم 0.5مم و يف فصل الصيف  21.0م وفصل اخلريف م 13.0وفصل الربيع 

و زيادة  ، مستوى التكاثف على مدار السنة يف هذه املناطق باستثناء املناطق الساحلية منها من جهة
  .من جهة أخرى  تأثريات اهلواء املداري القاري يف القطاع احلار من املنخفضات اجلوية املارة عليها



165  

  : اجلغرايفالسنوي التوزيع / ح 
مبجموعة من العوامل جعلت االجتـاه  يتأثر التوزيع اجلغرايف للمعدل السنوي موع األمطار   

فوقوع ليبيا إىل اجلنـوب  . العام لألمطار يتباين من منطقة إىل أخرى ويقل من الشمال إىل اجلنوب 
نخفضات تأثراً حمـدوداً ،  من املسارات الرئيسية للمنخفضات اجلوية قد جعل تأثرها ببعض تلك امل

فعندما تقع ليبيا حتت تأثري منخفض جوي فإن األمطار املرفقة لذلك املنخفض تبدأ يف السقوط على 
املناطق الشمالية و خباصة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ، مث ميتد تأثريها إىل املناطق الوسـطى  

على األمطـار وبشـكل خـاص     ريس سطح األرضتأثري تضاأحيانا املناطق اجلنوبية ، إضافة إىل 
كما .طلس اليت تقع خارجها األسلسلة جبال و تأثريات اجلبل األخضر واجلبل الغريب وجبل تبسيت 

فريقية وقد سبقت اإلشـارة إىل  ألإىل النطاقات املناخية للقارة اأن األمطار تتأثر مبوقع ليبيا بالنسبة 
  :مها ) يقع اجلزء األعظم منها يف نطاقني مناخيني ( حتت تأثري ثالث نطاقات مناخية  وقوعها
منـاخ البحـر   (داري لسواحل غرب القارات الذي يطلق عليه املالنطاق املناخي شبه  -1  
حـواف   ويشغل معظم املنطقة الساحلية الشرقية واملنطقة الساحلية الغربية  اليت تقع على) املتوسط

  .اإلعصاري منطقة النشاط 

الذي يشغل كافة املنـاطق الداخليـة واجلنوبيـة ،    . اخي املداري القاري النطاق املن -2  
واملنطقة الساحلية املمتدة من منطقـة عـني   ) خليج سرت(باإلضافة إىل املنطقة الساحلية الوسطى 

  .الغزالة وحىت منطقة السلوم ، الواقعة يف القسم الشرقي من ليبيا 

اجلدول الذي يتضمن مقادير املعدالت الشهرية ، مت وضع  أليهاوعلى أساس احلقائق املشار   
خصوصية األمطار يف كل  إيضاح، ومن أجل )   4 ( ، انظر امللحق رقم والسنوية موع األمطار 

  : ميكننا إبراز السمات العامة لتوزيعها وهي كالتايل سالفة الذكر المنطقة من املناطق 
وهذا يعترب أمراً )  12( شكل رقم  إىل اجلنوبالشمال  األمطار كلما اجتهنا من تتناقص  / 1   
داري املمن النطاق املناخي شبه  واالنتقال اإلعصاري النشاط بسبب االبتعاد أكثر عن منطقة طبيعياً

إىل النطاق املناخي املداري القاري الشديد اجلفاف ، ونستثين هنا احملطات اليت تقع علـى املنـاطق   
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حمطة يفرن ، حمطـة   :طلس مثل األثر بعداً عن تأثريات سلسلة جبال املرتفعة من اجلبل الغريب واألك
وقوعها يف النطاق املناخي  رغمغريان ، حمطة ترهونة ، اليت ترتفع فيها نسبياً مقادير هذه املعدالت 

مـم ،   08بلغ ) متثلها حمطة سبها ( ، فاملعدل السنوي لألمطار يف املنطقة اجلنوبية املداري القاري 
بلغ املعدل فيهمـا علـى   . املناطـق الشمالية الشرقية و متثـلها حمطتا شحات والبيضاء   بينما يف
  .مم  316مم واملناطق الشمالية الغربية متثــلها حمطة طرابلس و بلغ معدهلا  461 - 584التوايل 

  
  املعدالت السنوية لألمطار لبعض احملطات املناخية)  12(  شكل رقم        
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  . )عمل الباحث ، بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر 

املنطقة الشـمالية الشـرقية   : تسجل أعلى املعدالت السنوية لألمطار يف ليبيا يف منطقتني مها /   2
وتشمل إقليم اجلبل األخضر وسهل بنغازي  واملنطقة الشمالية الغربية وتشمل املنطقة الساحلية مـن  

ملنخفضات اجلفارة ومنطقة اجلبل الغريب ، فاملنطقة الشمالية الشرقية تتعرض وبشكل كبري إىل ا سهل
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 يف الفتـرة  وخاصـة  الناشئة على جزيرة قربص واملنخفضاتاجلوية القادمة من احمليط األطلسي ، 
ين خر فصل الربيع ، وعلى جزيرة كريت خالل الشهر الثااخر فصل اخلريف وحىت أوامن أو املمتدة

  .من فصل الشتاء 
سجلت أعلى املعدالت السنوية لألمطار يف املناطق املرتفعة من اجلبل األخضر ، انظر اخلريطة و      
 964مم سنوياً وسجلت أعلى كمية وهي  584يف حمطة شحات  ، حيث بلغ املعدل)  23(  رقم 

ك إىل ارتفاع اجلبل األخضر ، ويرجع السبب يف ذل ) 1982حممد املهدوي  ، (  1954مم يف أكتــوبر 
وإشرافه املباشر على البحر املتوسط ، أما باقي أجزاء اجلبل فتقل فيها كميات املطر عن ذلك بكثري  

مم يف سوسة الواقعة علـى   343فتتناقص األمطار يف اجتاه الشمال حيث تقل املعدالت السنوية إىل 
قل من معدل شحات املقابلة هلـا علـى   ساحل البحر ،  بسبب تراجع الساحل حنو الداخل ، أي أ

مم ، على الرغم من أن البعد اليزيد عن مثاين كيلومترات إذا حسب خبط مستقيم    241اجلبل بنحو 
مم ، نتيجة توغل الساحل أكثر يف اجتاه الشـمال   388بينما يزداد املعدل يف حمطة رأس اهلالل إىل 

ساحل مرة أخرى حنو الداخل عند حمطة درنة ، قد إالّ أن تراجع ال. حنو منطقة النشاط اإلعصاري 
جعل الرياح احململة ببخار املاء متر موازية هلذا الساحل ، األمر الذي يفسر آخنفاض معدالت األمطار 

مم  بينما تتناقص األمطار يف اجتاه اجلنوب بشدة حيث تظهر صفات املنطقة املدارية   343فيها إىل 
  .مم جنوب مرتوبة وأقل من ذلك جنوب املخيلي  100فال يزيد معدل األمطار عن 

تقل كميات األمطار يف احملطات الواقعة إىل الشرق من اجلبل األخضر ، حيـت سـجلت يف         
مم ، نتيجة وقوعها يف ظل اجلبل وحتت تأثري النطاق املنـاخي   136حمطة أم الرزم معدالً سنوياً بلغ 

ملداري اجلاف يف القطاع احلار من املنخفضات اجلوية املارة القاري اجلاف الذي يسبب تزايد اهلواء ا
ا ، ويستمر االخنفاض باالجتاه شرقاً حيث سجلت يف حمطيت طربق وامساعد السـاحليتني علـى   

مم ، بسبب وقوعهما يف النطاق املناخي املداري القاري ، وتقل معـدالت   63مم ،  128التوايل 
لغرب من اجلبل األخضر ، نتيجة قلة اآلرتفاع كما هو احلال يف حمطة األمطار يف املناطق الواقعة إىل ا

مم  بسبب بعدها عن منطقة املنخفضات  267مم  وينخفض املعدل يف حمطة بنينا إىل  324طلميثة  
  . اجلوية 
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  )مم ( خطوط املطر املتساوي على مشال شرق ليبيا )  23( خريطة رقم 

  

  ) 1995ف  ، عبد العزيز طريح شر: ( املصدر 
  
  
أما املنطقة الشمالية الغربية فسجلت معدالت أقل من املنطقة املشار إليها سابقاً ، نتيجة قلـة        

ارتفاعها من جهة وقلة تأثرها باملنخفضات الواقعة يف البحر املتوسط واقتصارها على املنخفضـات  
مطار يف هذه املنطقة تبعاً المتـداد  وتتباين كميات األ)   24( األطلسية فقط ، انظر اخلريطة رقم 

الساحل ومدى مواجهته للرياح الرطبة ، حيث تسجل أعلى املعدالت يف حمطـة غنيمـة مبعـدل   
مم نتيجة توغل الساحل حنو الشمال ومن هذه احملطة تقل املعدالت يف اجتاه الشرق لتصل يف  360

أما يف اجتاه الغرب . مم  288مم ،  272مم ،  296حمطات اخلمس والدافنية ومصراتة على التوايل 
مم  238مم ،  235مم ،  316فسجلت املعدالت يف احملطات طرابلس صرمان زوارة على التوايل    
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سلسلة جبال أطلس عليها على الرغم مـن   نتيجة لتأثريمم ،  160 وتصل يف حمطة رأس جدير إىل
   .ها داخل البحر توغل

الشمايل الغريب من ليبيا منطقة متميـزة مـن حيـث     يشكل اجلبل الغريب الذي يقع يف القسم  
قد أدى امتداده من اجلنوب الغـريب إىل الشـمال   ف ،سقوط األمطار مقارنة باملناطق الواقعة حوله 

تقع يف الغرب عند مدينـة   األجزاءبعد أن أعن املنطقة الساحلية ، حبيث  أبعاده اختالفالشرقي إىل 
، وتقع  اًكيلومتر 150حلدود الليبية التونسية على بعد يقرب من وازن الواقعة على هذا اجلبل عند ا

اية اجلبل اآلخر يف املنطقة الساحلية عند مدينة اخلمس ، ويتخذ امتداد هذا اجلبل شكل قوس تقع 
لذلك فإن املعدل السنوي لألمطار يزداد  ،الواقعة جنوب مدينة غريان عند قمته  ةمنطقة رأس جليز
عن  مترٍ 700طة وازن يف الغرب حىت حمطة غريان يف الشرق اليت تقع على آرتفاع يف االجتاه من حم

الشمال الشـرقي ارتباطـاً    اجتاهمث يعود بعدها هذا املعدل إىل االخنفاض يف  ،مستوى سطح البحر 
، هذا و تتباين األمطار يف منطقة اجلبل الغريب من منطقـة إىل   رتفاع اجلبل يف هذا االجتاهابتناقص 

بسبب وقوعها يف قمـة اجلبـل يف   مم  370رى ، حيث تسجل أعلى املعدالت يف حمطة غريان أخ
حركة املنخفضات اجلوية القادمة من احمليط األطلسي واملتجهة مـن الغـرب إىل    اجتاهاتمواجهة 
وتتناقص األمطار عموماً كلما ابتعدنا عن هذه احملطة ،فإذا اجتــهنا غربـاً تنخفــض    . الشرق

مم يف جادو ويكون االخنفاض كبرياً يف حمطــيت   217مم يف يفرن و 299لسنوية إىل املعدالت ا
يف األساس من وقوع احملطتني املذكورتني يف  ناشئوهذا مم  83 -150نالوت ووازن على التوايل 

اإلعصاري ، وإىل الشرق طلس وابتعادمها عن منطقة النشاط األظل املطر بالنسبة إىل سلسلة جبال 
غريان يكون تناقص األمطار بشكل تدرجيي نتيجة اقتراب هذه السلسلة اجلبلية من البحر ، من حمطة 

رتفاع ابسبب تناقص مم يف حمطة العمامرة   259مم يف حمطة ترهونة و  291فينخفض املعدل  إىل 
ن اقتراا من املنطقة الساحلية جيعل هـذه النسـب   أ، كما  هذه احملطات عن مستوى سطح البحر

  .ة نسبياً مرتفع
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  )مم ( خطوط املطر املتساوي مشال غرب ليبيا  )  24( خريطة رقم 
  

  ) 1995عبد العزيز طريح شرف  ، : ( املصدر         

  
  

 سريعبشكل املعدالت أما احملطات اليت تقع على السفوح اجلنوبية للجبل الغريب فتقل فيها هذه       
بسبب زيادة مم يف مزدة  ،  63وبين وليد  يف مم  59إىل  مم مث 215إىل ككلة  اتفتصل يف حمط

زيادة نسبة اهلواء املداري اجلاف يف القطاع  يؤدي إىلمؤثرات النطاق املناخي املداري القاري الذي 
  .ل الغريب ـيف ظل املطر بالنسبة إىل اجلب هذه احملطـات ووقوع ،احلار للمنخفضات اجلوية املارة 

  

كمية من األمطار داري بأعلى املة الساحلية ، اليت تقع يف النطاق املناخي شبه تتميز املنطق - 3  
هو عليه يف املنطقة اجلبلية  والذي يزيد على ما ، مم 300 واليت يزيد معدهلا السنوي عن  املتساقطة

بسـبب  %  70اجلنوبية ، بنسـبة  والداخلية ووعلى املنطقة الساحلية %  25بنسبة )  اجلبل الغريب(

  

  
زواره 
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وع املنطقة الساحلية يف نطاق مناخي خيتلف نوعياً عن النطاق املناخي املداري القاري ، ووقوعها وق
الذي جيعلها تتأثر بشكل مباشر باملنخفضات اجلوية القادمـة  اإلعصاري  على حواف منطقة النشاط

اليت تتكـون  من احمليط األطلسي يف االجتاه من الغرب إىل الشرق ، باإلضافة إىل املنخفضات اجلوية 
يف البحر املتوسط ، ناهيك عن مرور كتل اهلواء الباردة  الواقعتنيعلى جزيرة كريت وجزيرة صقلية 

اليت تسبب سقوط األمطار يف هـذه  ووأوربا  سيربياالقطبية البحرية القادمة من املناطق الشمالية من 
  .املنطقة الساحلية 

  
ار املتساقطة يف احملطات األخرى الداخليـة  كذلك تنخفض بشدة املعدالت السنوية لألمط - 4

يف حمطة الكفرة إىل  يف حمطة هون الداخلية على سبيل املثال ومم  2.9معدالا إىل واجلنوبية فتصل 
بسبب وقوع هاتني احملطتني يف املنطقة الداخلية للنطاق املناخي املداري القاري شـديد  مم ،  0.07

رتفاع خط اجلبهة املدارية ايزيد يف هذه املناطق كثرياً عن  اجلفاف وآرتفاع مستوى التكاثف الذي
  .باإلضافة إىل سيادة املنخفضات احلرارية 

  
أمكن حتديد معامل )  4امللحق  (وانطالقاً من احلقائق السابقة واعتماداً على معطيات اجلدول       

و من خالله ميكـن  )  25 ( قماخلريطة روضحها تاليت  ليبياالتوزيع اجلغرايف لألمطار املتساقطة يف 
  : ) 1997يوسف زكري ، ( اإلشارة إىل املناطق التالية 

وهي منطقة صغرية حتيط مبدينة  مم 500املنطقة اليت يزيد معدل أمطارها السنوي على   -1  
  .شحات اليت تقع يف اجلبل األخضر يف املنطقة الشمالية الشرقية  

: وتضم املدن التالية مم   500 – 400أمطارها السنوي مابني املنطقة اليت يتراوح معدل  -2        
  .البيضاء ، املرج ، العويلية ، االبرق ، القبة وهي تقع يف اجلبل األخضر باملنطقة الشمالية الشرقية

املنطقـة  :وتشمل  مم 400 -300 ثالث مناطق يتراوح معدل أمطارها السنوي مابني  -3    
 اجلبليـة  املنطقـة  و جرتور غرباً وغنيمة شرقاً يف القسم الشمايل الغريب الساحلية الواقعة بني مدينيت

  .املمتدة حول مدينيت غريان ويفرن يف اجلبل الغريب 
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وتشـتمل علـى   مم  300 -200 ثالث مناطق يتراوح معدل أمطارها السنوي مابني -4     
  :املناطق التالية 

ور شرقاً وزواره غرباً واليت متتد حنـو الـداخل   املنطقة الساحلية الواقعة بني مدينيت جرت -أ    
  .العجيالت ، الزهراء ، الناصرية ، العزيزية يف القسم الشمايل الغريب : لتشمل املدن التالية 

  )مم ( املعدل السنوي لألمطار  ) 25( خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث   : ( املصدر     
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بنغازي وتوكره ومتتد حنو الداخل مث تتجه شرقاً على  املنطقة الساحلية الواقعة بني مدينيت -ب   
الرمجة ، االبيار ،  -:هيئة شريط ينتهي يف ساحل البحر املتوسط عند مدينة درنة ويضم املدن التالية 

  . تاكنس ، مراوة ، سلطنة يف املنطقة الشمالية الشرقية
ي الصيد ومدينة ترهونة ومنطقة املنطقة املمتدة بني مدينيت جادو والزنتان ، مث منطقة سيد -ج  

  .العمامره ، لتنتهي عند ساحل البحر املتوسط يف مدينة مصراتة 
  :وتشمل  مم 200-100منطقتان يتراوح معدل أمطارمها السنوي مابني  -5  

املنطقة الساحلية الواقعة بني مدينيت اجدابيا وبنغازي واليت تتجه إىل الشـمال الشـرقي    -أ   
  .السلوم حىت نوبية من اجلبل األخضر واملنطقة الساحلية املمتدة من منطقة أم الرزم فتضم املناطق اجل

املنطقة اجلنوبية الغربية من سهل اجلفارة ومتتد شرقاً حىت منطقة بئر الغنم ، مث تتجه إىل  -ب    
ورأس  الشمال الغريب لتنتهي عند ساحل البحر املتوسط لتشمل املنطقة املمتدة بني مدينيت أبوكماش

مدينيت وازن ، (لتضم األجزاء الغربية من اجلبل الغريب ، كما تتجه هذه املنطقة إىل اجلنوب . جدير 
واملنطقة اجلنوبية من هذا اجلبل ، مث تتجه إىل الشمال الشرقي لتنتهي عند سـاحل البحـر   ) نالوت

  .املتوسط عند مدينة تاروغاء 
وتشمل املنطقة اليت متتـد  مم  100 -50ا السنوي مابني املناطق اليت يتراوح معدل أمطاره -6     

سيناون ، مزدة ، القريات الواقعة جنـوب  : ضم مدن تعلى شكل شريط من الغرب إىل الشرق و
مدينيت بن  اجلبل الغريب ، واملنطقة الوسطى جنوب مدينيت سرت وبن جواد ، واملنطقة الساحلية بني

وب اجلبل األخضر واملنطقة الساحلية بني مـدينيت أم الـرزم   جواد والربيقة ، واملنطقة اليت تقع جن
  .وطربق وبعض األجزاء العليا من جبل تبسيت 

ومتتد أيضاً على شـكل   مم  50 -25املناطق اليت يتراوح معدل أمطارها السنوي مابني  -7      
هون (الوسطى شريط من الغرب إىل الشرق ليشمل األجزاء الشمالية من احلمادة احلمراء والواحات 

  .، واألجزاء املنخفضة من جبل تبسيت )  و دان سوكنه و جالو
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ومتتد على شكل شـريط   مم 25 -10 املناطق اليت يتراوح معدل أمطارها السنوي مابني -8      
واحـة سـبها و   :  ويضم بعض الواحات اجلنوبية مثل ، يتسع يف الغرب ويضيق كلما اجتهنا شرقاً

  .وب بالشمال الشرقي ليشمل  واحة اجلغ ويتجه إىل واحة براك
وتشمل منطقة واسـعة يف   مم 10 - 5املناطق اليت يتراوح معدل أمطارها السنوي مابني  -9      

مشـال  :مهـا   اجتاهنيوميتد منها شريط ضيق يتخذ  ،جنوب غرب ليبيا وتضم معظم واحات فزان 
  .اطق الشمالية احمليطة جببل تبسيت وجنوب شرقي يشمل املن بوشرقي إىل الشمال من منخفض تازر

وتشمل األجزاء اجلنوبيـة الشـرقية   مم  5 قل معدل أمطارها السنوي علىياملناطق اليت  -10      
  . ، تازربو ، بزمية الكفرة: وتضم واحات 
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  )خالصة الفصل الثاين ( 
  

يف مناخ ليبيا واليت أعطاهـا تلـك الوضـعية     إن حبث العالقات بني العوامل اجلغرافية املؤثرة      
اجلغرافية  بصورة مفصلة ودقيقة ، كان اهلدف منها حتديد تلك العوامل وتغريها الزمين على مـدار  
السنة ومدى تأثريها على العناصر املناخية ، جاء من أجل تشكيل قاعدة ميكن معها حتقيق اهلـدف  

  .بيا للوصول إىل حتديد أمناط املناخ الفسيولوجي األساسي من هذا الفصل ، وهو تقومي مناخ لي
لقد تبني من دراسة العناصر املناخية وحتليل معدالا الشهرية والسنوية وجود عالقة ارتبـاط        

قوية فيما بينها ، وإا تضافرت مع بعضها لتعطي الصفة العامة املميزة ملناخ ليبيا ، الذي تغلب عليه 
يادة املناخ شبه اجلاف يف مناطق من الشريط الساحلي نتيجة االختالفـات  صفة املناخ اجلاف مع س

  .  Empergerاحمللية كما أظهره تصنيف 
فمن خالل دراسة اإلشعاع الشمسي يتضح حجم التقارب يف توزيع املعدالت السنوية بـني        

الشتاء ، وهـذا   احملطات املناخية ، حيث كانت أعلى املعدالت يف أشهر الصيف وأدناها يف أشهر
و  ْ 18رسم الصورة العامة لتوزيع درجات احلرارة اليت تتقارب معـدالا السنوية اليت تتراوح بني 

ْ مئوية ، وفضالً  عن ذلك فإن مجيع العناصر املناخية األخرى تتأثر يف نظامها وتوزيعها تـأثراً   23
اً يف توزيع مناطق الضغط اجلوي ، واضحاً بدرجة  احلرارة ، فدرجة احلرارة هي اليت تتحكم عموم

وهذه املناطق هي اليت يترتب عليها توزيع الرياح ونظام هبوا ، حيث ال توجد تلـك الـتغريات   
الكبرية ملعدالا يف ليبيا فمعظم  تغرياا كانت ضمن املوقع احمللي وذات تأثري ضعيف ال يتوقع لـه  
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ث تدخل سرعة الرياح ضمن الدرجـة الثانيـة   أي أثر سوى إثارة األتربة يف بعض األحيان ، حي
  .  Beafortوالثالثة تبعاً ملقياس 

كما أن درجة احلرارة هي اليت تساعد أيضاً على تبخر املياه من املسطحات املائيـة والتربـة         
وبالتايل هلا تأثري مباشر على األمطار وغريها من مظاهر التكاثف ، فاألمطار تعد من أهم العناصـر  

اخية بالغة التأثري يف معظم معامل احلياة وتوزيعها اجلغرايف يف ليبيا ، فإن معظمهـا مـن النـوع    املن
اإلعصاري نتيجة مرور املنخفضات اجلوية اآلتية من احمليط األطلسي والناشئة فوق جـزر البحـر   

ىل أخـرى  املتوسط ، وأن معظمها  تسقط يف النصف السنة الشتوي ، وتتباين تبايناً كبرياً من سنة إ
يف كميتها أو توزيعها على األشهر ، كما أن اختالف الظروف احمللية سواء مـن حيـث شـكل    

و تعـد املنـاطق الشـمالية    . التضاريس أو اجتاه الساحل كفيل بأن يؤدي إىل ظهور ذلك التباين 
ا حنـو  وخاصة األجزاء املرتفعة من اجلبل األخضر واجلبل الغريب هي أكثر أمطاراً وتقل كلما اجتهن

  .الداخل 
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  الفصل الثالث
  املنـــاخ الفسيولوجي

  
  

  .مفهوم الراحة الفسيولوجية / أوال                      
  .العوامل املؤثرة يف الراحة الفسيولوجية / ثانياً                          

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



180  

  
  
  
  
  
  

  يولوجيمفهـــوم املناخ الفس/ اوالً 
  

                     
  .مفهوم املناخ  احليوي /  1                            
  .مفهوم املناخ الفسيولوجـــي /  2                                    
  .موازنة الطاقة يف جسم اإلنسان /  3                            
  . ملائي يف جسم اإلنسانالتوازن ا/  4                            
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  :مفهوم املناح احليوي /  1

ليس من شك يف أن املناخ هو أهم العوامل الطبيعة اليت تتدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة        
صة يف تشكيل سطح األرض وما عليها من مظاهر خمتلفة ، سواء يف ذلك تلك املظاهر اخلا

بتضاريس سطح األرض وتكوينها ، أو اليت تتعلق بنكوين التربة وباحلياة النباتية واحليوانية بشىت 
أصنافها وليس اإلنسان أقل الكائنات احلية تأثراً باملناخ سواء كان يف املاضي أو احلاضر ، ورغم 

العلوم املختلفة  التغريات اليت أحدثها يف الوقت احلاضر  سواء كان ذلك من خمتراعات وتطور يف
وغزو للفضاء ، فإنه مل يزل وسيظل خاضعاً للتغريات واألحوال املناخية اليت تتحكم  يف نشاطاته  

   .بل ويف لونه وراحته ومزاجه وصحته 
ومع توفر املعلومات والبيانات املناخية الدقيقة وتطور وسائل معاجلتها بالطرق األحصائية  ،       

ناء النماذج اجلغرافية ، فقد أخذت البحوث املناخية تتقدم بسرعة  يف وتطبيق أسلوب النظم وب
 االونة األخرية ، فظهرت اجتاهات حديثة يف املناخ خيتص كل منها بدراسة جانب معني من احلياة 

)  AppliedClimatology(  املناخ احليوي وهو أحد فروع علم املناخ التطبيقي فظهر مايعرف بعلم
  .تأثري العناصر املناخية على سائر الكائنات احلية يف منطقة جغرافية ما  الذي يهتم بدراسة

فدراسة مظاهر احلياة النباتية وتوزيعها فوق سطح األرض ، خيتص به ما يعـــرف بعلم       
الذي يهتم بدراسة تأثري العناصر املناخية على النباتات ، حيث )  Phytoclimatology( املناخ النبايت 

دور الفعال الذي يلعبه املناخ يف حتديد نوعية النبات ومدى كثافته وتوزيعه اجلغرايف يف يتضح ال
منطقة معينة دون سواها ، فالظروف املناخية يف ليبيبا هي اليت رمست الصورة النباتية السائدة   

باتية فيها فاجلفاف وارتفاع معدالت احلرارة يف مغظم األراضي الليبية ، أدت إىل أختفاء احلياة الن
اللهم بعض األنواع الفصلية اليت تنمو يف موسم سقوط األمطار مث ختتفي عقب انتهائه ، أو تكون 
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لديها القدرة على مقاومة اجلفاف بطرق ووسائل خمتلفة ، كـاألوراق األبرية والطبقة الشمعية 
  .   وغريها 
نعكس من خالهلا االختالفات املناخيـة  وذا ميكن القول إن النبات هو املرآة الصادقة اليت ت        

يف أية منطقة جغرافية فهو أصدق دليل حلالتها املناخية السائدة ، لذا فإن معظم علمـاء التصـنيف   
املناخي اعتمدوا على العالقة القائمة بني عناصر املناخ من جهة وبني النبات من جهة أخرى ، إلبراز 

شكال احلياة املختلفة ، مترمجني ذلك إىل قـرائن لفاعليـة   تلك العناصر األكثر أمهية وتأثرياً على أ
يف الفصل الثاين وعلى  )Emperger (درجة احلرارة واألمطار وهذا ما أشري إليه عندما تناولنا تصنيف 

  . أساسه مت تقسيم ليبيا إىل سبعة أقاليم مناخية حيوية 
وحتديد املناطق البيومناخية ذات املناخ  ومن خالل العرض السابق يتبني أن دراسة املناخ احليوي       

املتجانس حيوياً ذو أمهية من الناحية البئيية والعملية ، فمن الناحية البيئية ميكن القول إن أصناف 
النبات الطبيعي اليت تنمو يف مناطق ذات مناخ واحد تتساوى من الناحية احليوية وقابلة للتبادل فيما 

ية والسيما الزراعية فإن النتائج اليت يتم التوصل إليها يف منطقة ما ميكن بينها ، أما من الناحية العمل
  .  ) 1989على موسى ، ( تطبيقها يف املناطق األخرى اليت يسودها املناخ نفسه 

  
أما فيما يتعلق بدراسة العالقة بني املناخ واإلنسان الذي خيضع لتأثري تلك الظروف البيئية       

اجتاهاته وتطوره الذايت سواء من الناحية الفسيولوجية أو النفسية أو االجتماعية  املناخية اليت حددت 
حيث يرتبط مع بيئته احمليطة عن طريق نشاط حواسه ومنظومته العصبية فتؤثر عليه سلباً و إ جياباً 

ال فقد تشعبت الدراسات املناخية يف هذا ا.يف مواقع عمله ومسكنه واألماكن العامة اليت يرتادها 
  : وا ختذت عدة اجتاهات تتعلق بدراسة جانب معني من اإلنسان وهي 

  .دراسة التأثريات املناخية على راحة اإلنسان وهو ما يعرف بعلم املناخ الفسيولوجي / أ    
  .دراسة التأثريات املناخية على صحة اإلنسان وهو ما يعرف بعلم املناخ الطيب / ب  
  . خية على نوعية اللباس والغذاء لإلنسان دراسة التأثريات املنا/ ج  
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وسوف نتاول يف هذا الصدد دراسة تأثري بعض العناصر املناخية على راحة األنسان وأهم       
  . التغريات الفسيولوجية اليت تطرأ على اجلسم و الذي يعرف بعلم املناخ الفسيولوجي 

  
  :مفهوم املناخ  الفسيولوجية /  2

تم بدراسة تأثري بعض العناصر املناخية على اإلنسان والتغريات الفسيولوجية هو العلم الذي يه  
اليت حتدث يف اجلسم نتيجة تلك التأثريات ، فعناصر املناخ األساسية ، كاإلشعاع الشمسي واحلرارة 
والضغط اجلوي والرياح واألمطار والرطوبة وبعض الظواهر اجلوية األخرى ، تشكل منظومة معقدة 

متثل جزءاً من البيئة الطبيعية اليت  يعيش فيها اإلنسان متأثراً بتقلباا وسريها عرب الزمن ،  ومتشابكة
وهي اليت حددت اجتاهاته وتطوره الذايت سواء من الناحية اجلسمانية أو النفسية أو االجتماعية حيث 

و إ جياباً يف مواقع يرتبط مع البيئة عن طريق نشاط حواسه ومنظومته العصبية ، فتؤثر عليه سلباً أ
عمله وسكناه واألماكن اليت يتردد عليها من أجل النــزهة واالستجمام ، كاملناطق السياحية أو 

  .  الطبيعية املفتوحة 
لقد حاول اإلنسان منذ القدم تكييف نفسه مع الظروف البيئية اليت أخذت تضغط عليه وجتربه   

ط حياة خمتلفني متاماً عما ورثه عن أسالفه ، بل على التكييف معها لدرجة فرضت عليه أسلوب ومن
وأكثر من ذلك ، كما حيدث يف بعض البيئات اجلغرافية إذ تعمل الظروف املناخية على إزعاج 
اإلنسان وإحلاق الضرر به ومبمتلكاته مبا حيدث من ظواهر جوية غري عادية مثل موجات الربد و 

حراري سليب كبري ، كما حيدث يف املناطق شبه العواصف الثلجية اليت تؤدي إىل حدوث شذوذ 
ً ، قد تصل إىل مادون الصفر  املدارية واملعتدلة اليت تنخفض فيها درجات احلرارة اخنفاضاً كبريا

، عندما اجتاحت موجة برد شديدة معظم  2005املئوي كماحدث يف اجلزائر يف شهر فرباير عام 
بلية والسهلية ، مما ترتب عليه حاالت الوفاة لبعض مناطقها الشمالية ، فغطت الثلوج املناطق اجل

األشخاص نتيجة تفاقم أمراض الربد أو حدوث جتمد لبعضهم أو بفعل حوادث االصطدام على 
الطرقات املتجمدة ، إضافة إىل انقطاع حركــة النقل واملواصالت وتوقف بعض األعمال 

  .واخلدمات 
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و علم مناخي مستقل بذاته يستخدم أساليب القياس وخالصة القول أن املناخ الفسيولوجي ه  

والتحليل والتجربة مبتعداً عن الوصف ارد ، ينصب جلّ  أهتمامه على دراسة التأثريات املناخية 
على اإلنسان للكشف عن الراحة املناخية اليت حنن بصدد دراستها وحتدبد أماكنها وأوقاا يف ليبيا 

  :       ملفاهيم اخلاصة بالراحة الفسيولوجية وهي لذلك فمن الضروري توضيح بعض ا
    
  
  

  
  : مفهوم الراحة الفسيولوجية / أ 
قام العلماء بدراسة وحتديد األجواء املرحية لإلنسان رغم الصعوبة اليت وجدوها يف حتديد   

فما  مفهوم عام للراحة الفسيولوجية ، بسبب االختالفات البشرية يف التفاعل مع الظروف البيئية ،
هو مريح لشخص ما قد يكون مزعجاً آلخر يف الوقت نفسه ويعتمد ذلك على نوع الشخص 

اخل  باإلضافة إىل تداخل العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية ، ومع .....وعمره وملبسه وسكنه 
ذلك فقد جرت حماوالت لوضع مفهوم عام للراحة الفسيولوجية ، فقد عرفها البعض على أا  تلك 

جواء اليت تثري لدى اإلنسان مشاعر االرتياح والدفء  النفسي وتليب تصورات مشاعره كاملة اال
بنوع أو بآخر ، ولكي ينشأ الشعور بالراحة جيب أن تتوفر يف البيئة املعينة عالقـــات فيزيائية 

ملهندسي التربيد أو ذلك املفهوم الذي وضعته اجلمعية االمريكية )  1979هويل وآخرون  ، . أم(   .متناسقة 
عمر   (بأن الراحة هي حالة العقل يف التعبري عن أرتياحه مع البيئة احلرارية  1973والتكييف عام 

   ). 1989.الصقرات 

فالراحة الفسيولوجية هي إحساس ينتاب اإلنسان وجيعله يشعر بالراحة النفسية التامة وفق    
ن زيادة أو نقصان ، أي حالة  اجلهاز ظروف مناخية وطبيعية حمددة يرغب يف استمرارها دو

: العصيب املركزي  تؤدي إىل شعور اإلنسان بالرضا عن البيئة احمليطة به وتكون على نوعني مها 
الراحة الفسيولوجية والراحة النفسية ، فاألوىل ماهي إال تعبري عن حالة االتزان احلراري بني اجلسم 
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أي تكون حرارة اجلسم  )°  37 (رجة حرارة اجلسم العادية والبيئة احمليطة به يف ظل احملافظة على د
الناجتة من التفاعالت الكيميائية اليت جتري داخله أو مايسمى بعملية التمثيل الغذائي ، مساوية لكمية 

  .  ) 1990 ،  مهدي فرحان( احلرارة املفقودة خارجه عن طريق احلمل والتوصيل واإلشعاع والتبخر 
احة الفسيولوجية بأهتمام كبري من قبل العلماء والباحثني ، ألن مكوناا هذا وقد حظيت الر  

ً ، أما الراحة النفسية فالتزال دراستها وصفية  ميكن قياسها ووصفها كمياً وبشكل دقيق نسبيا
لصعوبة حتديد معايري قياسها ، ونشري هنا إىل الفرضية اليت تقول  بأن أي عامل من العوامل البيئية 

تؤثر على أجهزة اإلنسان وبصورة مباشرة ، قد تؤثر عليه من خالل جهازه العصيب املركزي واليت ال
ً  واضحاً على الناحية  ) 1986ثائر على حممد  ،  ( .ومستقبالته احلسية ففي هذه الفرضية جند تأكيدا

 م°26.2ريان اجلمالية للبيئة ، فعلى سبيل املثال جند تقارب درجة احلرارة يف شهر يوليو يف مدينيت غ
يف املنطقة الساحلية ، إال أننا جند املدينة الثانية متثل مصيفاً م °25.5يف املنطقة اجلبلية وحمطة صرباتة 

يرتاده الناس صيفاً ، بينما ال حيصل هذا مع األوىل رغم اقتراب درجة حرارا ويعزى ذلك إىل 
هذه املدينة الىت توفر قدراً  كبرياًمن الراحة مجال الطبيعة ووجود البحر و اآلثار الرومانية القدمية يف 

النفسية  فضالً عن الراحة الفسيولوجية ، بعكس احلال يف مدينة غريان اليت تقع يف منطقة جبلية 
  .  تكاد تكون جرداء تفتقر إىل اجلانب اجلمايل 

  
  :مكونات الراحة الفسيولوجية  /  ب

لراحة الفسيولوجية و تتمثل يف اإلشعاع تعد بعض عناصر املناخ األساسية هي مكونات ا  
الشمسي ودرجة حرارة اهلواء والرطوبة اجلوية والرياح ، إضافة إىل درجة توصيل اللباس للحرارة 
وضغط خبار املاء على اجللد ومعدل درجة احلرارة املتولدة ذاتياً واليت تزود اجلسم بالطاقة الالزمة 

إحساس اإلنسان بالراحة أواالنزعاج ، وأن أي واحد منها للقيام باحلركة والعمل ، فهي تؤثر على 
يعتمد على بقية املكونات األخرى ، فاإلشعاع الشمسي املباشر خيتلف تأثريه  على اإلنسان على 

ميكرون اليت ميتص  0.3حسب قوته وتركيبه ، فاألشعة فوق البنفسجية اليت طول موجاا أقل من 
قبل طبقة االوزون ، فال يصل إىل سطح األرض إال جزء بسيط أغلبها يف طبقات اجلو العليا من 
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، وهذا يكون يف حاالت اجلو الصايف والسيما يف أعايل اجلبال أو سواحل البحار   % 2منها أي 
ويف حاالت زيادا على احلد املطلوب تؤدي إىل التهابات جلدية وأحياناً حدوث بعض احلروق ، 

شعة وملدة طويلة يؤدي مبرور الوقت إىل اإلصابة بأمراض كما ان التعرض هلذا الصنف من األ
سرطانية جلدية ، ورغم  هذه االخطار  جند من الضرورة الصحية  التعرض هلذه األشعة ملا هلا من 

يف اجلسم ودورها الفعال يف إضعاف ) د ( فوائد طبية مؤكدة لكوا ضرورية لتكوين فيتـامني 
 عن تكوين املادة امللونة يف اجللد حىت التتسرب إىل داخل اجلسم نشاط البكتريا واجلراثيم ، فضالً

بكميات تفوق حاجته ، إضافة إىل دورها الكبري يف  مقاومة الربد وأمراض الصدرو الكساح والسل  
عبد العزيز شرف (  .وهلذا ينصح األطباء املرضى بأخذ محامات مشس على سواحل البحار أو فوق اجلبال 

ما األشعة احلمراء فهي متتص بواسطة املالبس واجلسم ،مما يؤدي إىل رفع درجة أ ) .  1995، 
حرارما ، لذا جيب مراعاة نوعية اللباس ملا له من عالقة كبرية يف عكس هذه األشعة سواء كان 
من خالل لونه ومدى عازليته للحرارة ، ففي املناطق احلارة جيب أن يكون اللباس قليل العازلية ذو 

االبيض خلصائصه العاكسية ودوره السليب لالشعة يف حني يكون العكس متاماً يف املناطق  اللون
  .الباردة 
أما درجة احلرارة فإن اإلنسان يتأثر ا ضمن مدى واسع وهي أكثر عناصراملناخ تأثرياً على   

جلغرافية ، اإلنسان ، ألن تأثريها يكون واضحاً وبشكل مباشر على كل البشر ويف خمتلف البيئات ا
أما  ومما الشك فيه أن احلرارة املعتدلة تبعث على االرتياح وتساعد على النشاط وبذل اجلهد ،

ارتفاعها وا حنرافها عن معدهلا العام فإنه يؤثر تأثرياً سلبياً على اإلنسان سواء من الناحية اجلسمانية 
اح ، كما حيدث ذلك يف أواخر فصل أو النفسانية ، وبالتايل الشعور بالضيق واالنزعاج وعدم االرتي

الربيع وأوائل فصل الصيف ، عندما تتعرض املدن الساحلية  إىل هبوب رياح القبلي املصحوبة باتربة 
مئوية  أو خالل فصل الشتاء عندما ب الرياح °40وزوابع رملية تفــوق درجات احلرارة 

ويزداد التأثري عندما ى غري املألوف ، القطبية الباردة اليت تؤدي إىل ا خنفاض درجات احلرارة عل
تكون  % 85مع رطوبة نسبية °26تقترن درجة احلرارة مع  الرطوبة النسبية، فدرجة احلرارة 
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مزعجة لإلنسان وغري صحية ، على عكس احلال درجة احلرارة نفسها مع رطوبة نسبية منخفضة 
30%   .  

ات مباشرة وغري مباشرة على راحة ونشاط كما أن رطوبة اهلواء متثل عامالً هاماً هلا تأثري  
وصحة اإلنسان ، فهو حيتاج إىل وجود قدر ولو ضئيل من خبار املاء ، لكي ال يتعرض جلده 
للجفاف فا خنفاضها عن احلد املطلوب يؤدي إل سحب خبار املاء من خاليا اجلسم ومن مث إىل 

للبشرة  وشعور اإلنسان حدوث تشققات ميكروسكوبية يف الغشاء املخاطي لألنف وجفاف 
بالضيق ، ويف مثل هذه احلاالت تقوم بعض االعضاء الفسيولوجية يف اجلسم  بإفراز العرق الذي 
يعمل على مقاومة احلرارة و ترطيب اجللد وتعويض النقص يف الرطوبة اجلوية ، ويؤدي تبخره على 

عت الرطوبة النسبية يف اهلواء اجللد إىل خفض درجة حرارة اجلسم  ويتناقص إفراز العرق كلما ارتف
مما تتعطل عنه عملية تربيد اجلسم  وزيادة الشعور بوطأة احلرارة ، أما يف حاالت اجلو البارد فإن 
قدرة اجلسم على إفراز العرق تكون حمدودة ، بسبب تقلص مسام اجللد ويف مثل هذه احلاالت 

   ، )  1995العزيز شرف ، عبد (  .تتعرض بشرة الوجه وااليدي واألجزاء األخرى إىل التشقق 
، تبعاً للعروض اجلغرافية الفسيولوجية وعموماً ختتلف احلدود احلرارية املالءمة لراحة اإلنسان    

كحدود  °18 -15املختلفة وداخل املنطقة الواحدة ويف حاالت الطقس املختلفة ، فهي تتباين مابني 
معظم العلماء أن درجة احلرارة املثلى واملرحية  كحدود قصوى ، مع اعتبار ° 28 -25دنيا ومابني 

على موسى  ، (  .% 60 – 40يف حـدود رطوبة نسبية تتراوح بني ° 25  -18 لإلنسان تتراوح بني

2002 (  
كما يؤثر الضغط اجلوي  على راحة وصحة اإلنسان نتيجة التغريات اليت تطرأ عليه وما يترتب       

الناحية الصحية ، فقد تبني أن التغريات املفاجئة يف الضغط اجلوي  عليها من آثار سلبية وخاصة يف
هلا عالقة حبدوث األزمات القلبية وآثارها على اجلهاز العصيب ، إضافة إىل حتكمها يف نظام وهبوب 
الرياح وقوا ، ودور ذلك القوي يف تباين درجات الراحة لإلنسان ،  وتظهر إشكالية تناقص 

ناطق اجلبلية املرتفعة واملرتبطة أيضاً بتغريات يف بعض العناصر املناخية األخرى ، الضغط اجلوي يف امل
تتناقص درجة احلـــرارة باالرتفاع ومبعدل  ) الترابوسفري ( ففي الطبقة األوىل للغالف اجلوي 

  . كم  والعكس بالنسبة لالشعاع الشمسي وسرعة الرياح اللذين يتزايدان مع االرتفاع /م6°
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  : موازنة الطاقة يف جسم اإلنسان/   3

يعترب التوازن احلراري عامالً رئيسياً لوجود الراحة واحلياة املفضلة لإلنسان يف بيئته اجلغرافية    
ويقوم مضمون هذا التوازن على تبادل الطاقة بني اإلنسان والبيئة حبيث اليترتب على ذلك فقدان 

احلرارة املفقودة مع احلرارة املكتسبة من قبل اجلسم  كبري للطاقة أو كسب هلا ، أي أن تتساوى
ْمئوية ، أما إذا ارتفعت فوق ذلك خبمس  37ومعيار ذلك بقاء درجة حرارته يف حدود . البشري 

درجات مئوية فإن معظم أجهزة اجلسم احلساسة تتعطل ورمبا حتدث الوفاة ، بينما يستطيع اجلسم 
 درجة احلرارة قد يصل إىل أكثر من عشر درجات مئوية  ، من ناحية أخرى أن يتحمل ا خنفاضاً يف

مئوية بوسائل عديدة زوده اهللا ا من أمهها إفراز ْ 37وحيافظ اجلسم السليم على معدل حرارته 
العرق والدورة الدموية ، والطبقة الدهنية اليت توجد أسفل اجللد ، فهي تعمل على حفظ التوازن 

حرارة اجلو احمليط به ، ويتوقف ذلك على تأثري املناخ بشكل مباشر  بني درجة حرارة اجلسم ودرجة
على تلك الدرجة ، فعندما يعمل املناخ على رفعها أو خفضها ، تبدأ العمليات الفسيولوجية يف 
اجلسم بعملها حلفظ االتزان احلراري بني اجلسم واحمليط اخلارجي عن طريق جعل مقدار ما يفقده 

اً ملا ينتجه ، ففي حالة التعرض للربودة املفاجئة تكون الطبقة الدهنية اليت اجلسم من حرارة مساوي
توجد أسفل اجللد غطاء طبيعياً يقوم حبماية اجلسم من الربودة ، باإلضافة إىل أن األوعية الدموية 
املالصقة للجلد تتقلص وتظل بعيدة عن السطح اخلارجي للجسم ، فيقل اندفاع الدم فيها واليصل 

السطح حيث تتعرض حرارته للضياع مبالمسة اجللد للجو البارد ، كما  حتدث عملية االرتعاش إىل 
اليت تؤدي إىل تسريع إنتاج الطاقة يف اجلسم البشري من خالل حركة العضالت السريعة واملفاجئة  

  ) 1990عادل سعيد الراوي وقصي السامرائي ، ( . حيت يستطيع اجلسم تعويض الفاقد احلراري 
أما يف حالة تعرض اجلسم للحرارة املفاجئة فإن االوعية الدموية تتسع لتسمح مبرور كمية     

كبرية من الدم إىل خاليا اجللد ، لتبديد الطاقة الزائدة عن طريق إفراز العرق أي سحب املاء من 
د اجللد من الدم عرب املسامات املنتشرة على اجللد وذلك لتقليل ضغط احلرارة على اجلسم ،  أي تربي

.           خالل استهالك قطرات العرق طاقة مأخوذة من اجللد ليتحول من حالته السائلة إىل حالته الغازية 
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ونشري يف هذا الصدد إىل األخطار اليت قد يتعرض هلا اإلنسان من خالل اإلجهاد الشديد يف   
الشمس  ، وهي توقف اجلسم اجلو احلار الرطب ، إذ يصاب  بضربة احلرارة  أو ماتسمى بضربة 

عن التعرق متاماً ، مما يؤدي إىل رفع درجة حرارته وما يترتب على ذلك من اإلصابة بالعديد من 
األمراض ويف بعض األحيان حدوث حالة الوفاة ، ومن أبرز األمثلة عن ذلك ما حدث يف فرنسا 

جة احلر الشديدة وفاة ما ، حيث جنم عن ضربة الشمس اليت سببتها مو 2003خالل شهر متوز عام 
أما يف اجلو احلار اجلاف فتزداد عملية إفراز العرق بشكل كبري ، مما يؤدي . شخصٍ 100اليقل عن 

إىل فقد كميات كبرية من أمالح اجلسم ونقص حاد يف املاء املوجود يف اخلاليا ، ويف حالة عدم 
مفرط لألعصاب وهبوط يف الضغط  تعويض النقص املائي ، ينتج عنه تلف تدرجيي للخاليا أو يج

  .الدموي وفقدان فعالية العضالت وتكدس املواد احلامضية يف اخلاليا وقد يؤدي إىل املوت 
إن احلرارة اليت تتولد يف اجلسم البشري تنتج عن طريق مباشر وهو احلرارة الناجتة من أكسدة    

اإلنسان ببعض احلركات الرياضية ،  املواد الغذائية ، وقد تكون عن طريق غري مباشر نتيجة قيام
)  ²م2كيلوغرام ومساحة جسمه  70بوزن ( فالطاقة احلرارية املولدة يف جسـم اإلنسان االعتيادي 

ساعة ، إذ أن تراكم هذه الطاقة يف جسم اإلنسان /كيلو سعرة 80أثناء االسترخاء والنوم تساوي 
 الساعة ، إذا مل تتبدد الطاقة خارج يعمل على رفع درجة حرارة اجلسم درجة مئوية واحدة يف

يف  %80اجلسم ألي سبب كان والغذاء هو املسؤول عن توليد هذه الطاقة اليت يستعمل منها 
تستخدم للقيام بالنشاطات  %20وعمليات النمو والتعويض عن اخلاليا املندثرة و إنتاج احلرارة  

ختتلف باختالف وضعية اجلسم ، فإن القيام  اليومية ، وملا كانت الطاقة االيضية املولدة يف اجلسم
انظراجلـــدول رقم ، )  1990فاضل احلسين والصحاف ، ( بأي نشاط سوف يرفع من توليد هذه الطاقة 

ومن خالله يتضح أن قيمة الطاقة املولدة ختتلف باختالف وضع اجلسم فكلما زاد نشاط )   19(  
  .اماً اإلنسان تولدت طاقة كربى يف اجلسم والعكس مت

  
  الطاقة املولدة يف اجلسم البشري تبعاً للنشاطات املختلفة)  19( جدول رقم 
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الطاقة   ساعة/²م/مايعادهلا بالكيلو سعرة
  املولدة

 وضع اجلسم

 الـنوم  0.8  40
  مستيقظ وبدون عمل  1.0  50
  يف حالة الطباعة  1.3  65
  يف حالة السياقة أو العمل املكتيب  1.6  80

  ساعة/ متر  3200فيف أو يسري مبعدل عمل خ  2.0  100
 يعدو لسرعة قصوى ملسافة قصرية 10  500
ساعة وملسافة /كم 35يعدو بسرعة قصوى وبسرعة     40  2000

  طويلة
  )      1990عادل سعيد الراوي وقصي السامرائي ، : ( املصدر 

  

لطاقة لتغطية العمليات غري اإلرادية هذا وحيتاج اجلسم يف حالة الراحة التامة إىل كمية من ا   
اليت تقوم ا االجهزة الفسيولوجية ، كحركة الرئتني وعضالت الصدر يف عملية التنفس ونبض 
القلب ونشاط الغدد والكلى والقناة اهلضمية وغريها ، وتعترب هذه الكمية من الطاقة هي احلد األدىن 

الراحـــة التامة ويطلق عليه االيض  الضروري الـذي حيتاجه اجلسم من الطاقة يف حالة
   ) 1984حممد عالوي و ابوالعالء عبد الفتاح ، (  .القاعدي 

خيتلف الشعور بالراحة بني إنسان وآخر  تبعاً لتأثري العناصر املناخية ، وملا كانت هناك عالقة 
ة ، ومن هنا بني هذه العناصر فإن أي عنصر وحده الميكن أن يكون مؤشراً كافياً للشعور بالراح

جاء تعقيد اكتشاف قانون حيكم شعور اإلنسان ا ، لذلك سنالحظ الحقاً أن القوانني واملعادالت 
االحصائية اليت عاجلت شعور اإلنسان بالراحة استخدمت عنصرين مناخيني أو أكثر توخياً للنتائج 

  .الدقيقة 

مسية القصرية املباشرة امتصاص األشعة الش: تتألف موازنة الطاقة من عدة عناصر تشمل 
واألشعة الطويلة والطاقة الناجتة عن االحتراق الداخلي للغذاء وإعادة فقدان اجلسم للطاقة عن طريق 
التوصيل خالل املالبس ، مث احلمل واإلشعاع إىل البيئة ااورة باإلضافة إىل فقدان الطاقة الكامنة 

فإن اجلسم يكون . صلة ملا سبق تساوي صفراً بالتنفس وما يتبقى يف اجلسم من خمزون ضئيل ، واحمل
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يف حالة اتزان حراري ، أما إذا كانت النتيجة أكثر أو أقل من الصفر ، فإن اجلسم يعاين من ارتفاع 
خالل  وقد صيغت عالقـة تبادل الطاقة بني اإلنسان والبيئة من. أو ا خنفاض حرارته على التوايل 

عمر الصقرات ، ( ، 1979 عـام)   Jams Burt( ومن بعده  1967عام )   Fanger( املعادلة اليت قدمها 

  :  وذلك على النـحو التايل  ) 1989
  

C + R   =  K     =  SW  -  p  - M  
  
 :  حيث إن   

 M         = انتاج الطاقة الداخلية عن طريق احتراق الطعام.  
P             = احلرارة املفقودة بالتنفس.  

SW          =  احلرارة املفقودة بالعرق.  
K             = احلرارة املفقودة عن طريق سطح اجلسم اخلارجي.  
C           = فقدان احلرارة باحلمل.  

R          = صايف اإلشعاع احلراري املنقول.  
الطاقة املنتجة ذاتياً والطاقة : تشري املعادلة السابقة إىل وجود مصدرين لكسب الطاقة مها   

فاملصدر الذايت . كتسبة من البيئة ، ويتم فقداما عن طريق العرق والتنفس وعن طريق املالبس امل
وبالتايل حرق الغذاء ، ) االيض ( لكسب الطاقة يتم عن طريق تفاعل األكسجني مع الطعام 

به نوع النشاط الذي يقوم : وتتوقف كمية الطاقة املنتجة من هذا التفاعل  على عدة عوامل أمهها 
  .اإلنسان ، والعمر ، واجلنس ، واحلالة الصحية للشخص 

اإلشعاع ، احلمل ، التوصيل ، : أما الطاقة املكتسبة من البيئة ااورة تتم بثالثة طرق هي    
سالب وموجب فاإلشعاع : حيث يتعرض اإلنسان خارج املرتل إىل مصدرين من اإلشعاع مها 

) األشعة املباشرة أو املتشتتة أو املنعكسة ( ملوجة القصرية املوجب مصدره  األشعة الشمسية ذات ا
واإلشعاع االرضي طويل املوجة  ، وتكون األشعة الشمسية أكثر أمهية من األشعة األرضية بالنسبة 
إىل حرارة اجلسم ، أما األشعة السالبة فهي مايشعه اجلسم البشري إىل البيئة وهي أشعة ذات 
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ساس حرارة اجللد وعادة ماتكون قيمتها كبرية أثناء الليل وذلك موجات طويلة  وحتسب على أ
  .النعدام اإلشعاع الشمسي 

فهي أيضاً موجبة وسالبة ، فاحلمل املوجب عندما تكون درجة )  C( أما الطاقة من احلمل    
ي وقصي عادل سعيد الراو( : حرارة اهلواء أعلى من درجة حرارة اجللد وحتسب عن طريق املعادلة التالية 

  )      1990السامرائي ، 

  
  

            Ta    Ts ) V°˙³ֹ(  =C   
  
  

  :حيث ان 
 Ta:  درجة حرارة اهلواء             C:   طاقة احلمل             

    V  :سرعة الرياح                   Ts:  حرارة اجللد            
  

ة اهلواء أقل من درجة حرارة اجللد ، وملا أما احلمل السالب فيحدث عندما تكون درجة حرار   
كان اجللد ختتلف حرارته بني جزء وآخر من اجلسم ، حيث تكون األطراف درجة حرارا أقل من 
بقية اجلسم ، لذلك حتسب درجة حرارة اجللد على أساس املعدل العام وغالباً ماتستخد م درجة 

توصيل فإا تكون موجبة أو سالبة  فاجلسم البشري مئوية ، أما الطاقة املكتسبة أو املفقودة بال 33ْ
إذا ما ملس جسماً أكثر حرارة منه فإن هذا سيؤدي إىل انتقال احلرارة من اجلسم احلار إىل اجلسم 
البشري ، وبذلك تصبح قيمة التوصيل موجبة  يف حني تكون قيمة التوصيل سالبة إذا ما ملس 

 انتقال احلرارة من اجلسم البشري إىل اجلسم األقل حرارة جسماً آخر أقل حرارة منه ، فسيؤدي إىل 
         ) 1990عادل سعيد الراوي وقصي السامرائي ، ( 

هذه هي مصادر كسب الطاقة جلسم اإلنسان وعلى اجلسم أن يتخلص من فائض الطاقة لديه     
ري للجسم نتيجة تعرضه بوسائل خمتلفة إىل البيئة ااورة ، فعندما حيدث اختالل يف التوازن احلرا
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لظروف جوية غري عادية ، تقوم العمليات الفسيولوجية بدور املنظم إلعادة التوازن احلراري إىل 
  :هي   ) 1989عمر الصقرات ، ( وضعه الطبيعي من خالل ثالثة طرق رئيسية 

  
  :فقدان الطاقة عن طريق العرق والتبخر /  أ

ْ مئوية  37جلسم اإلنسان عندما تفـوق درجة حرارته حيدث االختالل يف املوازنة احلرارية    
يف هذا اجلسم ينشط إلعادة هذا التوازن للوضع العادي ، ويتم عن ) املخ ( فإن املنظم احلراري 

طريق زيادة ضخ الدم عرب االوعية الدموية اليت متتلئ بالدم ، ويظهر ذلك عند اقتراا من سطح 
مئوية تنشط الغدد العرقية وتقوم  33ْحرارة اجللد يف حدود  اجللد اخلارجي ، وعندما تصبح درجة

بإفراز العرق عن طريق مسامات اجللد إىل اخلارج ، أما يف حالة اخنفاض درجة احلـرارة مادون 
ْ مئوية  فإن العرق اليتوقف بل يستمر خروجه بشكل غري حمسوس كما يف احلالة األوىل ، حيث 30

ية ثايتة من خبار املاء متر عرب اجللد إىل البيئة احمليطة به ، فقد إن جسم اإلنسان حيتوي  على كم
  %6من هذا اجلسم يكون دائماً مبلّالً  أي عرق حمسوس ، وأن   %94قدرت الدراسات على أن 

يكون تعرق غري حمسوس ، ويف كلتا احلالتني يتم فقدان الطاقة بواسطة التبخر من على سطح اجللد 
مث إىل البيئة ااورة  على هيئة طاقة كامنة للتبخر ، والتنشط هذه العملية اخلارجي عرب املالبس 

الفسيولوجية إالّ يف حالة التباين احلراري بني اجلسم والبيئة ااورة ، وكذلك االختالف يف حرارة 
  .املالبس وحرارة اهلواء ااور وسرعة الرياح ووضعية اجلسم 

  
  
  :فس فقدان الطاقة عن طريق التن/  ب

طاقة التنفس اجلاف وطاقة التنفس : تنقسم الطاقة املفقودة عن طريق التنفس إىل قسمني مها    
الرطب ، فمن املعروف أن اهلواء داخل الرئتني يكون مشبعاً ببخار املاء ، لذلك فاهلواء اخلارجي 

فات يف درجة حرارة يكون جافاً بالنسبة له وتكون نسبة الفاقد يف كلتا احلالتني تعتمد على االختال
اهلواء احمليط وحرارة اجلسم ونسبة الرطوبة يف اجلو ، ففي حالة تعرض اجلسم هلواء أعلى من حرارته  
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فإن اجلسم سيكسب طاقة تنتقل إليه من اهلواء احمليط بواسطة األنف والفم ، ويف حالة تعرضه هلواء 
  .يط أقل من حرارته فإن اجلسم سيفقد طاقة تنتقل إىل اهلواء احمل

  
  :فقدان الطاقة عن طريق املالبس /  ج
تعمل املالبس على محاية جسم اإلنسان من الربودة عن طريق حجز اهلواء الساكن بني طياا    

ويقوم هذا اهلواء بعملية العزل احلراري ألنه مينع فقدان احلرارة مباشرة من اجلسم ، أما يف حالة 
ائق لفقدان اجلسم هلذه الطاقة الزائدة حيث تتم إعادة التوازن احلرارة املرتفعة فتعمل املالبس ، كع

احلراري هلذا اجلسم بإفراز العرق لكي حتدث عملية التربيد ، ويشترط هنا تبخر هذا العرق من على 
سطح اجلسم الذي يكون سهالً يف حالة الشخص العاري ، أما اإلشكالية فهي للشخص الذي 

ء االطراف والرأس ، إذ ان املالبس تعـد عائق لعملية تبخر يرتدي مالبس تغطي جسمه باستثنا
العرق من على السطح اخلارجي للجلد ، مما يتطلب وقتاً حيث يستوجب نقل خبار املاء من السطح 
اخلارجي للجلد إىل السطح الداخلي للمالبس ليتم نقله عرب خيوط املالبس والفراغات إىل السطح 

  .يئة احمليطة اخلارجي للمالبس ومنه إىل الب
  
  : التوازن املائي يف جسم اإلنسان/   4

يقوم املاء بدور أساسي يف جسم اإلنسان سواء كان ذلك يف عملية التغذية أو يف كل        
العمليات الكيميائية الفسيولوجية الالزمة للحياة ، فهو يعمل كمنظم لدرجة حرارة اجلسم عند 

خروجه من مسامات اجللد على شكل عرق ، كما خترج  ارتفاع درجة احلرارة احمليطة عن طريق
كميات كبرية من املاء عن طريق التبول ومع التربز والتنفس ، فعندما تكون درجة حرارة اهلواء 

فتنشط عملية فقدان حرارة  %50مئوية املصحوبة برطوبة نسبية أكثر من  30ْمرتفعة وتزيد على 
شبع اهلواء ببخار املاء ودرجة حــرارته تزيد على اجلسم وتربيده عن طريق التنفس ، وخالل ت

مئوية فيتم تبخر الرطوبة الزائدة عن طريق التعرق ، وإذا كانت درجــة حرارة اهلواء أكثر  33ْ
فيحرم جسم ) مساوية لدرجة حرارة جسم اإلنسان يف أعضائه الداخلية العميقة ( مئوية  37ْمن 
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تفع رطوبة هواء الزفري النسبية حيث تتفاوت نسبتها ما بني اإلنسان حىت من وسيلة التعـرق ، إذ تر
. وذا فإن احلرارة املفقودة عن طريق التنفس هو أقل من احلد االعلى املطلوب  90% – 80

وخالل هذه الظروف املناخية يصبح من الضروري استخدام وسائل التربيد االصطناعية لتلطيف 
حدوثه أو املوت بسبب احلرارة املرتفعة والرطوبة العالية ، حيث  اجلو تالفياً لأليار اجلسمي املتوقع

فاضل ( .مئوية يسبب التلف الدائم للخاليا الدماغية ْ 43أن ارتفاع حرارة جسم اإلنسان إىل أكثر من 
  ) 1990احلسين ومهـدي الصحاف ، 

رب نسبة من التركيب الكلي جلسم اإلنسان فهو يشكل أك  %70و  %60يشكل املاء مابني    
من تركيب الدم ، كما يدخل يف تركيب العضالت وخاليا اجللد واألجهزة املختلفة بل إنه 

وبالرغم من هذه )  1995عبد العزيز شرف ، اجلغرافيا الطبية ، .( يف تركيب العظام  %30يدخـل بنسبة 
 جسمياً ملحوظاً  قد تسبب خلالً %1الكمية الكبرية من املاء فإن زيادة نسبتها أو ا خنفاضها مبقدار 

فقد يتعرض  %20يصبح اإلنسان غري قادرٍ على املشي ، وأن فقدان  %10يف حني لو فقد اجلسم 
وقد بينت بعض .اإلنسان إىل املوت اال إذا أسعف فوراً عن طريق تعديل نسبة املاء يف جسمه 
) ساعة /رام غ( الدراسات والتجارب اليت اجريت يف املناطق الصحراوية أن معدالت التعرق 

  ) 2002على موسى ، (   : بالنسبة لإلنسان العادي تقع يف احلدود التالية

  
  
  ). 33 –ح (  41+  720= إنسان ميشي يف الشمس                        /  1
  ) . 33 –ح (  39+  400= إنسان ميشي يف الليل                           /  2
  ) . 33 –ح (  36+  300= س               إنسان جيلس مبالبسه يف الشم/  3
  ) . 33 –ح (  25+  180= إنسان يرتدي مالبس يف الظل أثناء النهار     /  4

  .     درجة حرارة اهلواء مئوي = ح :   حيث 
ساعة / كيلو سعرة 120أن املالبس توفر لإلنسان حوايل )   4و  3(  ويالحظ من العالقتني   

ساعة ، ومن الضروري / غرام  200ئوية ، وهي كمية تكافئ تعرق حنو مْ 39يف درجة حرارة 
وجود هواء متحرك لنقل اهلواء املشبع بالرطوبة احمليطة جبسم اإلنسان ، وهذا ما حيدث فعالً ولكن 
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عندما تكون سرعة اهلواء كبرية تؤدي إىل زيادة الفاقد املائي وبالتايل اإلخالل واإلضرار بتوازن 
ملائي ، بينما يف حالة سكون اهلواء يتطلب من الشخص حركة حول نفسه من أجل جسم اإلنسان ا

توليد نسيم ، وهذا يترتب عليه زيادة احلرارة املتولدة ذاتياً يف اجلسم مما يبطل أي ميزة للهواء 
املتحرك ذه الطريقة ، وإذا كان من الضروري لإلنسان أن يفقد جزءا من ماء جسمه  فعليه 

  .  تعويض مائي سريع  وإال جفت خالياه وتعرض للموت احلصول على 
وخالصة القول يتضح أن  اجلهاز العصيب  يعمل كمنظم حراري للمحافظة على درجة    

مئوية و على تبادل الطاقة بني اجلسم وحميطه ، مع اشتراط  37ْحرارة جسم اإلنسان  يف حدود 
جة حرارته ، ومصدر تربيدي يعمل على وجود مصدر حراري دائم يزود اجلسم كلما ا خنفضت در

  .  خفضها والتخلص من احلرارة الزائدة كلما نشطت عمليات تولد احلرارة داخله  
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  .العوامل املؤثرة يف الراحة الفسيولوجية وقرائن قياسها / ثانياً 
  

  .العوامل املؤثرة يف الراحة الفسيولوجية   - 1
  .قرائن قياس الراحة   - 2                              
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  :  العوامل املؤثرة يف الراحة الفسيولوجية  / 1

    
إن الظروف املناخية اليت تبدو مرحية لشخص ما ، قد ال تكون مرحية لشخص آخر ، لذلك    

ملناخية ختتلف الراحة الفسيولوجية من شخص آلخر تبعاً ملدى التكييف البشري للخصائص ا
للمنطقة اليت يعيش فيها ، إضافة إىل طبيعة املالبس ونوعيتها ومسكها وألواا اليت يرتديها مع 

وفيما يلي أهم العوامل املؤثرة يف حتديد . اختالف اجلنس والعمر واحلالة الصحية ونوعية الغذاء  
  :نطاق الراحة الفسيولوجية 

  : التأقلم الفسيولوجي/  أ
أقلم الفسيولوجي استجابة للظروف البيئية احمليطة عرب سلسلة من املراحل عن حيدث الت        

طريق العمليات الالإرادية اليت تتم يف اجلسم البشري قد تؤدي إىل تغري يف حدود الراحة 
الفسيولوجية لإلنسان ، وأن اإلشكالية الرئيسية يف التكييف مع الظروف املناخية اجلديدة قد ال 

، وإمنا اجتماعية كاحلنني إىل الوطن واالسرة وغريها ، لذا جيب التمييز بني ) مناخية ( تكون طبيعية 
هذه احلاالت والتكييف الذي يستوجب تغريات فسيولوجية حقيقية تطرأ على اجلسم البشري نتيجة 
 التأثري املناخي ، فينتج عنها تأقلم مؤقت يف حالة التغيريات اليومية أو الفصلية للطقس يعرف بـ

أو تكييف دائم تقريباً عند االنتقال التدرجيي من منطقة إىل أخرى ختتلف ) االجهاد الفسيولوجي (
  .عنها مناخياً 
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يبدأ التأقلم الفسيولوجي مبجرد استقرار الشخص يف املنطقة املناخية اجلديدة خالل بضعة      
يف بعض الصفات العضوية أسابيع ، ومع طول مدة االستقرار اليت تتعدى عشرين سنة حيصل تغيري 

كالتوازن بني احلامضة والقاعدية يف الدم وا خنفاض نسبة كلوريد الصوديوم يف العرق ، إضافة إىل 
وميكن التمييز بني )  1986ثائر حممد ، ( .تغيري يف معدالت الطاقة الناجتة عن الفعاليات الفسيولوجية 

  : نوعني من التأقلم الفسيولوجي مها 
  

  
  
  

  :احلــراري  التأقلــم
يتكيف جسم اإلنسان وظيفياً نتيجة اختالف درجة حرارة اهلواء احمليطة به عن طريق  القيام   

بعدة عمليات الالإرادية تؤدي إىل زيادة حتمل الظروف احلرارية و إىل هذا النوع من التكييف يعود 
 األقاليم احلارة ، إذ يقع نطاق السبب يف ا خنفاض نطاق الراحة احلرارية يف األقاليم املعتدلة عنها يف

مئوية يف الثانية ورطوبة  29.4ْ - 23.3ْمئوية يف األوىل ، وبني  26.6ْ - 20.5ْالراحة احلرارية بني 
هذا وميكن إن ترتفع احلـدود العليا للراحة يف املناطق احلارة إىل  . %70 - 30نسبية تتراوح بني 

  )            1986،  ثائر حممد. ( وفر قدر كايف من حركة اهلواء مئوية عند ت 34ْْ مئوية وأحياناً إىل 32
 ∗كما ا ثبتت التجارب العملية اليت اجريت على أشخاص عراة أن الدرجة احلرارية احلرجة      

مئوية للجنس األبيض  27ْتتباين تبعاً الختالف اجلنس ومدى تكيفهم اجلسمي ، حيث تصل إىل 
مئوية بالنسبة  24ْو  مئوية بالنسبة للنروجييني ْ 27ْـ  25دلة وتتراوح بني القاطنني يف املناطق املعت

  )( J.F . Griffiths , 1976  لليابانيني وهي أقل درجة حرارية يتحملها اجلنس البشري العاري من املالبس 

كما حتصل تغريات فسيولوجية يف تركيب ووظيفة بعض الغدد يف جسم اإلنسان خالل االنتقال  
رجيي من منطقة ذات املناخ البارد إىل أخرى ذات مناخ حار وفقاً لدرجة التأقلم ينتج عنها التد

   :وعلى النحو التايل  ) 1979نوري الربازي ، ( تكييف تدرجيي 
                                                

  .هي اخفض درجة حرارة ضرورية للمحافظة على نشاط وفعالية العمليات االيضية يف اجلسم البشري   ∗
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  .ا خنفاض كمية احلرارة املتولدة يف اجلسم وسهولة فقداا /  1
  .رابات الناجتة عنه احلساسية املفرطة لعملية التنظيم احلراري ونقص االضط/  2
  .زيادة القدرة على حتمل ارتفاع درجة حرارة اجلسم  /   3

فدرجة احلرارة تعد العنصر األهم يف عملية التكييف فهي حتدد مجيع التغيريات الفسيولوجية    
اليت حتصل يف جسم اإلنسان ، إذ نالحظ أثناء االرتفاع يف درجات احلرارة حدوث استجابات 

ثل يف التعرق وتوسع يف االوعية الدموية ، إضافة إىل نقص يف التبول وزيادة السوائل فسيولوجية تتم
يف األنسجة مع عطش وجفاف ، كما حيصل نقص يف كمية الدم الواصلة إىل اجللد ينتج عنها 
دوار، غثيان ، إغماء ، يف حني تكون االستجابات الفسيولوجية أثناء االخنفاض احلراري  

 االوعية الدموية مع زيادة يف التبول ، إضافة إىل نقص الدم الواصل إىل اجللد كاالرتعاش وضيق يف
  .  ينتج عنه ضربة الربد 

   
  :التأقلم يف املناطق املرتفعة 

يظهر التأثري الواضح للضغط اجلوي وبقية العناصر املناخية األخرى على اإلنسان كلما زاد       
خفض األكسجني الالزم للحياة وتزداد سرعة الرياح االرتفاع عن مستوى سطح البحر ، حيث ين

اخل ، وبالتايل يقل الشعور بالراحة نتيجة التغيريات الفسيولوجية ...وتنخفض الرطوبة اجلوية 
والنفسية اليت تنتاب اإلنسان يف مثل هذه الظروف ، كاضطرابات يف اجلهاز التنفسي وتسارع يف 

وإذا جتاوز االرتفــاع  . الشعور بالكآبة واحلزن نبضات القلب واإلعياء واألرق والصداع و
متر يصاب اإلنسان بالدوار واهلستريا وفقدان الذاكرة ومن مث القيء واملوت ،  ولكي  2000

يستطيع اإلنسان البقاء والعيش على ارتفاعات عالية يتطلب منه البقاء فترة زمنية طويلة ، حيث  
لكي يتأقلم ، كالتحسن يف التهوية ونشاط يف الدورة  حتدث خالهلا تغريات فسيولوجية يف جسمه

الدموية وازدياد حجم القفص الصدري واتساع حجم الرئتني ، مع زيادة عدد كريات الدم احلمراء 
مهدي فرحان ، .( وعدد األوعية الشعرية الدموية املفتـوحة و خاصة يف الدماغ والقلب والعضالت

1990 ( .  
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سيولوجية هي يف الواقع عوامل تسهم بشكل فعال يف عملية الكسب إن هذه التغريات الف      
والفقدان احلراري من و إىل اجلسم البشري ، وبالتايل حتدد عملية االتزان احلـراري بني مقدار 
ماينتجه اجلسم وما يفقده من حرارة وهنا يشعر اإلنسان بالراحة ، وخيتلف مدى التعويض 

بة للتأقلم مع االرتفاع ، فاألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الفسيولوجي وطول الفترة املطلو
أسابيع ،  6ـ  4متر خالل فترة  3000املنخفضة بإمكام التكييف مع االرتفاعات اليت تقل عن 

متر تزداد املدة إىل أشهر ، ولرمبا متتد بضع سنوات دون الوصول إىل التكييف  4000وعند ارتفاع 
عملية التأقلم على الظروف الطبيعية السائدة واحلالة الصحية والعمر الكامل ، وعموماً تتوقف 

  ) 2002علي موسى ، ( .للشخص 
  

  
  
  :املالبس /  ب 

تقوم املالبس حبماية جسم اإلنسان من التقلبات يف الظروف املناخية حيث تقوم بعزل         
بس تؤثر يف عملية التبادل اجلسم من التعرض بشكل مباشر إىل تلك الظروف ، فتغطية اجلسم باملال

احلراري بني اجلسم والبيئة احمليطة ، كما تعمل على خلق بيئة حرارية تنحصر بينها وبني اجلسم 
ختتلف يف خصائصها عن البيئة اخلارجية ، ويتوقف هذا االختالف على مسك املالبس ونوعها 

، وهي قوة العزل احلراري  ) CLO( وتقاس قوة عزل املالبس بوحدة تسمى كلو . ونسيجها ولوا 
ساعة من وإىل / من املتر املربع الواحد ) كيلو سعرة ( ملالبس تسمح مبرور كيلو كالوري واحد 

وعلى هذا األساس فإن .  مئوية  ْ 0.18اجلسم ، مع احندار حراري من الداخل إىل اخلارج قدره 
بع  بنفس االحندار احلراري السابق ساعة من املتر املر/ كيلو كالوري  2املالبس اليت تسمح مبرور 

نصف كلو ، أما إذا قلت احلرارة املارة إىل نصف كيلو كالوري مع نفس  تكون قيمتها العزلية
   .  ) 1990مهدي فرحان ، ( .  كيلو كالوري 2االحندار احلراري فإن القيـمة العزلية تكون 

ن اجلسم إىل احمليط اخلارجي يف اجلو يبدو واضحاً أن املالبس متنع فقدان احلرارة م وهكذا      
البارد وتساعد على خفض احلد األدىن ملنطقـة التعادل احلراري الذي يبلغ عند الشخص العادي 
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مئوية ، يف حني يصل هذا احلد إىل الصفر املئوي تقريباً لدى الشخص املكسو جيداً باملالبس   27ْ
م كمية حرارة كبرية  من احمليط اخلارجي فتساعد أما يف اجلو احلار فإن املالبس متنع اكتساب اجلس

ومن هنا تأيت أمهية ارتداء .  ) 1982عبد الرحيم عشري ، (  .على رفع احلد االعلى ملنطقة التعادل احلراري 
املالبس الصوفية يف املناطق الصحراوية احلارة  إذ متنع تبخر العرق الذي يعمل على ترطيب اجللد 

و تشري بعض . جلفاف ، إضافة إىل محاية اجلسم من حرارة الشمس الشديدة وبالتايل التقليل من ا
الدراسات إىل أن درجة الراحة الفسيولوجية لإلنسان بدون مالبس تكون يف درجـــة حرارة 

ْ مئوية إذا كان مرتدياً مالبس قيمتها  21ْ مئوية مع رياح سطحية خفيفة ، ويف درجة حرارة 30
وهو احلد  -كلو  5مئوية ، لترتفع إىل  9ْكلو يف درجة حرارة  2إىل  العزلية واحد كلو  وتصل

مئوية  2ْيف درجــــة حرارة أقل من  - األقصى من املالبس الذي يسمح حبرية حركة الشخص
     ) . 1990مهدي فرحان ، ( .

وامتصاصها  تقوم املالبس بدورٍ هام يف عملية االتزان احلراري جلسم اإلنسان وفقاً لقوة عزهلا       
حيث تزداد القوة العزلية للحرارة يف املالبس الصوفية والفـراء عنها يف املالبس القطنية والكتان 
بينما تكون قوة امتصاص العرق كبرية لدى املالبس القطنية فتقل املسامات بينها ، مما اليسمح 

وتبقى مساماا كبرية ، مما  بدخول اهلواء من اخلارج ، يف حني تقل هذه امليزة يف املالبس الصوفية
كما أن اختالف لون املالبس له دور كبري يف عملييت االمتصاص واالنعكاس .يسمح بدخول اهلواء 

من األشعة القصرية حتت %60و من األشعة الضوئية  %9اإلشعاعي ، فاملالبس البيضاء تعكس 
من األشعة  % 40و الضوئية من األشعة %15احلمراء ، أما األلوان السوداء  فإا تعكس حوايل 

  ) 1990مهدي فرحان ، ( . القصرية حتت احلمراء 
تتأثر حاجة اإلنسان للمالبس بنوعية العمل الذي يقوم به ، فمن الطبيعي أنه بازدياد اجلهد       

العضلي يف العمل ، تقل احلاجة للمالبس ذات القوة العزلية الكبرية والسيما املالبس الصوفية  
عرقل حركة الشخص ، إضافة إىل حجز الطاقة الكبرية املتوالدة من العمليات االيضية  لكوا ت

  . بسبب العمل واجلهد املبذول 
مما سبق يتضح أن استعمال اإلنسان للمالبس تعد حماولة منه للتكيف مع ظروف الطقس  من        

املنطقة اجلغرافية اليت يعيش  أجل خلق اتزان حراري يف جسمه للوصول للراحة الطبيعية ، لذا فمناخ



203  

( فيها اإلنسان هي اليت حتـدد نوعية وكثافة ولـــون املالبس اليت يرتديها ، لذا قسم العامل 
Siple  ( الكرة األرضية إىل سبعة مناطق على أساس متطلبات املالبس وهي : . J.F . Griffiths , 1976 )(  

  
  : منطقة احلد األدىن من املالبس /  1

وفيها حيتاج  %70مئوية ورطوبة نسبية عالية تتجاوز  ْ 30 – 20ْيتراوح معدل حرارا بني       
اإلنسان إىل مالبس قليلة لستر عورته ومحايته من أشعة الشمس املباشرة ومسببات األمراض 

  .واألشواك واحلشرات 
  
  
  
  
  :منطقة الصحاري احلارة اجلافة /  2

مئوية وإشعاع مشسي عال ، مما حيتاج  33ْء فيها حوايل يكون معدل درجة حرارة اهلوا      
اإلنسان يف هذه املنطقة لثياب حتميه من أشعة الشمس القوية املباشرة وتسمح بالتعرق وذات قوة 

  .عزلية جيدة يف الليايل الباردة 
  
  :منطقة الطبقة الواحدة من الثياب /   3

مئوية ، وينصح  20ْ -10ْل درجة احلرارة بني وهي املنطقة شبه القطبية وفيها يتراوح معد      
  .بارتداء املالبس الصوفية ، أو مثيلها مع مالبس داخلية قطنية خفيفة 

  :منطقة الطبقتني من الثياب /  4
مئوية ، وحيتاج  10ْ - 0ْوهي منطقة الشتاء املعتدل الربودة ويتراوح معدل درجة حرارا بني        

  .  حيميه من فقدان احلرارة بالتوصيل اإلنسان إىل نوعية لباس 
  : منطقة الثالث طبقات من الثياب /  5
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مئوية و حيتاج  10ْ- - 0ْتتميز هذه املنطقة بشتاء بارد تتراوح درجة احلرارة يف معدهلا بني       
اإلنسان إىل ارتداء  ثالث طبقات من الثياب لكي تتشكل طبقتان من اهلواء املعزول فيزيد من 

  . التعرق
  : منطقة االربع طبقات من الثياب /  6

وتعد ثياب مئوية   20ْ - - 10ْ-متثل منطقة الشتاء شبه القطيب ، إذ  تتراوح درجة احلرارة بني       
  .فرو اإلسكيمو أفضل األنواع ملثل هذا النوع من املناخ 

  :منطقة الشتاء القطيب /  7
مئوية وحيتاج اإلنسان حلفظ  30ْ –طبية إىل أقل من تنخفض درجة احلرارة يف هذه املنطقة الق      

  .توازنه احلراري ليس إىل زيادة املالبس فقط وإمنا إىل مصادر تدفـئة أخرى 
الختيار نوعية الثياب الذي حيفظ التوازن  ) Siple(ويف ضوء املؤشرات السابقة اليت وضعها       

ا وفقاً الختالف املعدالت الشهرية لدرجة احلراري جلسم اإلنسان ، ميكن وضع تصنيف خاص بليبي
احلرارة الفصلية  ، فخالل فصل الصيف ترتفع درجات احلرارة على معظم أجزاء ليبيا اليت  يفوق 

مئوية مع شدة اشعاع الشمس املباشر ، مما جعلها تقع ضمن املنطقة احلارة اجلافة يف  30ْمعدهلا 
ماية اجلسم من اإلشعاع الشمسي واليت يفضل أن إذ يتطلب ارتداء املالبس حل ) Siple(تصنيف 

تكون من النوع الطويل الفضفاض ذات النسيج احملكم واأللوان الفاحتة اليت تعكس اإلشعاع 
مئوية يف معظم ليبيا ، مما جعلها تقع ْْ 10الشمسي ، أما يف فصل الشتاء فتنخفض درجة احلرارة عن 

وعية املالبس مصنوعة من الصوف الذي حيمي اجلسم ضمن الطبقتني من الثياب لذا جيب أن تكون ن
فإن ) الربيع واخلريف ( من فقدان احلرارة وخاصة يف املناطق اجلبلية ، وخالل فصلي االعتدال 

معدالت درجات احلرارة جتعل ليبيا تقع ضمن منطقة الطبقة الواحدة من الثياب ، حيث يصبح 
  .ية هو أنسب املالبس حلفظ االتزان احلراري ارتداء املالبس الصوفية مع مالبس داخلية قطن

       
  :التمثيل الغذائي /  ج
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على أنه تلك التفاعالت الكيميائية اليت جتري )   Metabolism( يعرف التمثيل الغذائي       
لذا فإن ارتفاع  داخل خاليا الكائن احلي ، وتعمل على حتويل املادة من شكل آلخر وتنتج الطاقة ،

ثيل الغذائي يؤدي إىل زيادة الطاقة داخل اجلسم ، وبالتايل يكون تأثريها ا جيابياً يف اجلو مستوى التم
البارد حيث يستفيد منها اجلسم يف تعويض الطاقة اليت فقدها بعمليات احلمل و التوصيل واإلشعاع  

لزائدة بينما يكون التأثري سلبياً خالل اجلو احلار حيث يعجز اجلسم  يف التخلص من الطاقة ا
  ) 1982عبد الرحيم عشري ، (  .بالعمليات السابقة  مما يسبب له الشعور بالضيق واالنزعاج 

يتأثر مستوى التمثيل الغذائي داخل جسم اإلنسان بعوامل بيئية ، كدرجة احلرارة وعوامل       
واه بعالقة بيولوجية ، كاجلنس والعمر واحلالة الصحية إضافة إىل فعاليات اجلسم ، إذ يرتبط مست

، يف اجلو البارد ويقل عند ارتفاع   METS 6 - 5عكسية مع درجة احلرارة ، حيث يزداد مبعدل 
أما العوامل البيولوجية فقد وجد أن مستوى التمثيل الغذائي  )  1990مهدي فرحان ، (  .درجة احلرارة 

، ويف الكبار أقل من  يقل لدى النساء  مما هو لدى الرجال نتيجة االختالف بني فسلجة اجلنسني
الصغار بسبب عملية النمو املستمر ، أما بالنسبة للحالة الصحية فإن مستوى الفرد يرتفع أو 
ينخفض يف بعض احلاالت املرضية ، كاضطراب الغدة الدرقية وأمراض احلمى وخاصة الفعاليات 

ول إلنتاج تلك اجلسمية ، فإن مستوى التمثيل الغذائي يزداد بشكل يتناسب مع اجلهد املبذ
الفعاليات للتعويض عن الطاقة املصروفة إلجنازها ، وإن هذا االختالف له تأثريه الواضح يف تباين 

  .    الشعور بالراحة أو الضيق  من الظروف املناخية 
  
  :اجلنس /  ح

جية  تتأثر حدود الراحة الفسيولوجية وتتباين بني الذكور واإلناث نتيجة االختالفات الفسيولو      
، كوجود الطبقة الشحمية لدى النساء وانعدامها عند الرجال وارتفاع مستوى التمثيل الغذائي لدى 
الرجال عنه عند النساء ، حيث تؤثر هذه الفوارق يف عملية االتزان احلراري بني اجلسم والبيئة 

  . لكـال اجلنسني فتسبب يف اختالف الشعور بالراحــة أو الضيق من الظروف املناخية
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  :احلالة الصحية /  خ
تؤدي االصابة بأمراض الربد واألنفلونزا  إىل زيادة ارتفاع درجة احلرارة داخل اجلسم ، مما       

يتطلب التخلص منها عن طريق عمليات احلمل والتوصيل واإلشعاع ، وإال فيبدو على الشخص 
ابة بأمراض احلمى إال وسيلة عالمات الضيق والقلق  ، وما استخدام الكمادات الباردة عند اإلص

  .لتخليص اجلسم من احلرارة الزائدة املتولدة بداخله 
  
  :العمر /  د 

يؤثر عمر اإلنسان على حدود الراحة الفسيولوجية اليت يشعر ا ، بسبب االختالف يف       
مستوى التمثيل الغذائي واختالف نسبة املساحة السطحية للجسم على حجمه ، حيث تصبح يف 

لصغار أعلى من الكبار ويف النحفاء أعلى من البدناء ، كما أن فقدان احلرارة يف اجلسم يعتمد على ا
مساحته وليس على وزنه ، لذا فإن الفقدان احلراري يكون لدى الصغار والنحفاء أعلى منه عند 

  ) 1989ار قبع ، عم. ( الكبار والبدناء ، وبالتايل يشعر الكبار والبدناء باحلر قبل الصغار والنحفاء 

  
  
  
  
  :فعاليات اجلسم / هـ

تزداد احلرارة املتولدة داخل اجلسم بازدياد اجلهد العضلي املبذول لدى الشخص ، خباصة        
خالل القيام باجلهد العنيف الذي يصل إىل عشرة اضعاف ما ينتجه اجلسم خالل الراحـة التامة  

عر بالضيق يف اجلو احلار بدرجات حرارة أقل ، مما جيعل الشخص يش)  20( انظر اجلدول رقم 
بكثري من الدرجات اليت تسبب له نفس الشعور يف حالة الراحة ، وحيصل العكس يف اجلو البارد  إذ 
نالحظ خروج العرق وبكميات كبرية من أجسام الرياضيني والقائمني باألعمال العنيفة شتاًء  
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وصيل واإلشعاع من ختليص اجلسم من حرارته بسبب عدم كفاية الفقدان احلراري باحلمل والت
  . الزائدة 
          

  :نوعية الغذاء / و
يعترب الغذاء هو املصدر األساسي للطاقة داخل اجلسم  وأن الغذاء املتكامل لإلنسان يتكون        

  : من نوعني مها 
وهيدراتية والربوتينية املواد الكرب: املواد الغذائية اليت تبين اجلسم وتولد الطاقة وتشمل )  أ( 

  .والدهنية 
املواد املساعدة اليت حيتاجها اجلسم لكي ينظم استفادته باملواد الغذائية اليت تبين جسمه )  ب( 

القيتامينات واملعادن : ولكي تساعد أجهزته املختلفة على تأدية كل وظائفها بكفاءة وتشمل 
ت واملعادن و االلياف التدخل يف مكونات الطعام واملاء واأللياف ، وباستثناء املاء فإن الفيتامينا

كعناصر مستقلة بل ضمن املواد البانية للجسم واملولدة للطاقة ، وختتلف الطاقة املتولدة من هذه 
املكونات حيث تصبح املواد البانية املصدر الرئيسي للطاقة اليت حيتاجها اجلسم ، إذ أن اجلرام 

ة قدرها أربع سعرات مقابل تسع سعرات يعطيها جرام الواحد من الكربوهيدرات يعطي طاق
عبد العزيز شرف ، اجلغرافيا الطبية  (  .واحد من الدهون وأربع سعرات يعطيها جرام واحد من الربوتينات

إن تناول املواد الغذائية ذات سعرات حرارية عالية من شأنه أن يرفع الطاقة املتولدة ) .  1995
منه التخلص من الطاقة الزائدة وإال فإن االتزان احلراري لن يتحقق داخل اجلسم ، وهذا يتطلب 

وبالتايل يشعر اإلنسان بالضيق واالنزعاج  وخاصة يف االيام احلارة ، وهلذا ينصح بتناول املواد 
ولكي حيافظ اإلنسان على نشاطه وحيويته واتزان . الغذائية الدهنية شتاًء واإلقـالل منها صيفاً 

تاج إىل كمية من الطعام تنتج طاقة تتناسب مع اجلهد الفكري أو العضلي حرارة جسمه  حي
، فاجلسم )   20( املبذول وهي ختتلف حسب اجلنس والعمر والوزن ، انظر اجلدول رقــم 

حيتاج إىل طاقة ألداء فعالياته االعتيادية ، كالتنفس واهلضم وغريها واليت ختتلف عن الطاقة اليت 
  .بفعاليات أخرى كالعمل وغريه  حيتاجها عند القيام
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ميكن حساب احتياج اجلسم للطاقة األساسية عن طريق )  20( وباالعتماد على اجلدول رقم        
  : أجراء العملية احلسابية التالية 

  
  اليوم ساعات  × السعرات معامل  ×  اجلسم وزن   = للطاقة اجلسم حاجة

   
يلو غرام ، فإن حاجته من الطاقة األساسية خالل اليوم ك 25فعلى سبيل املثال  طفل وزنه       

  .سعرة  960ستكون  
  

  حاجة اجلسم البشري من الطاقة األساسية حسب اجلنس والعمر والوزن )  20( جدول رقم 
  

حاجة اجلسم من الطاقة سعرة 
 يوم/ 

حاجة اجلسم للطاقة  •معامل السعرات
 ساعة/ سعرة 

  الــوزن 
  كغم

 العمر

  لغاية عمر سنة  10  21  2.1  500
  سنوات 8  - 1  25  54  1.6  1000
  إمرأة بالغة  55  54  1.0  1300
  رجل بالغ  65  67  1.0  1600

  ) 1990مهدي فرحان ، : ( املصدر 
  
  
  : قرائن قياس الراحة الفسيولوجية /  1

       

                                                
  .وزن الجسم / حاجة الجسم للطاقة في الساعة = معامل السعرات    •
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لفة ، لذا فإن يتضح مما سبق أن العوامل اليت تؤثر على إحساس اإلنسان بالراحة أو الضيق خمت      
العوامل اليت تقيسها تكون خمتلفة أيضاً ، فاإلنسان يشعر بالراحة خالل الظروف املناخية اليت 

ْ مئوية ، اال أن هذه الظروف متغرية جتعل اجلسم حياول 37تتناسب مع درجة حرارة جسمه وهي 
ويف حالة تفوق تلك دائماً توليد الطاقة عن طريق التمثيل الغذائي واحلركة لكي يتناسب معها ، 

الظروف املناخية على قدرة اجلسم يتولد عندها الشعور بالضيق واالنزعاج ، وإذا مازاد االمر حدة 
سواء كان بارتفاع درجة احلرارة أو ا خنفاضها الشديدين ، يؤدي لإلصابة بضربة الشمس يف احلالة 

  .وت يف كلتا احلالتني األوىل ، واإلصابة بعضة الصقيع يف احلالة الثانية وقد حيصل امل
لقد اقترح العلماء مقاييس عديدة ملعرفة تفاعل اإلنسان مع الظروف املناخية وبالتايل حتديد       

شعوره بالراحة الفسيولوجية ، وأنه ملن الصعب تقييم مدى استجابة اإلنسان جتاه أحد عناصر املناخ 
ألن هذه العناصر يكون تأثريها معاً وكل منها  اخل...املختلفة كاحلرارة أو الرطوبة أو سرعة الرياح 

يعتمد على اآلخر يف درجة التأثري على أحاسيس الناس بالراحة ، وبناء على ذلك يتطلب حساب 
هذا التأثري على اخلصائص الفسيولوجية واحلسية لإلنسان ، ومن مث ترمجتها إىل لغة القياس من 

ويف الواقع اليوجد حلد اآلن قانون رياضي حلساب خالل التوصل إىل صيغ للراحة الفسيولوجية ، 
شعور اإلنسان بالراحة يأخذ بنظر االعتبار كافة عناصر املناخ األساسية ، نظراً لصعوبة اجياد العالقة 
بني تلك العناصر أو قياس تأثري كل منها على انفراد ، كانت أحد األسباب الرئيسية يف وجود أكثر 

ثريها على الراحة الفسيولوجية لإلنسان ،  والسبب يعود إىل كثرة من قرينة أو خمطط لقياس تأ
العناصر املناخية وصعوبة قياس املؤثرات الفسيولوجية والسيكولوجية عند اإلنسان أيضاً  اليت ختتلف 
من شخص آلخر ، إضافة إىل أن شعور اإلنسان بالراحة يعترب مسألة نسبية ختتلف من شخص إىل 

  ..لعمر واجلنس  وحالة الشخص الصحية ونوعية املالبس والغذاء آخر تبعاً الختالف ا
لقد أ جريت العديد من التجارب من قبل العلماء على اإلنسان واختاروا عينات متثل اتمع       

متثيالً  صادقاً ، ووضعهم يف ظروف مناخية متباينة وحتليل استجابام لتكون مقياساً للعالقة بني 
، حيث أظهرت تلك التجارب عدة قرائن تتضمن تغري اثنني أو أكثر من العناصر املناخ واإلنسان 

املناخية ، ألن استخدام عنصر واحد ال يكفي لوصف إحساس اإلنسان بالراحة أو الضيق وصفاً 
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دقيقاً ، و مت وضـع األسس التصنيفية للمناخ الفسيولوجي اعتماداً على عناصر املناخ األساسية 
احــة الفسيولوجية لإلنسان ، على أساس حتديــــد ما يسمى مبنطقة الراحة املؤثرة على الر

 )Comfort Zone  ( اليت جيدها معظم الناس مرحية من حيث درجة احلرارة ومقدار الرطوبة ومن مث
وضع العديد من القرائن واملخططات املناخية الفسيولوجية واليت ميكن تصنيفها يف ثالث جمموعات 

  : هي 
  
  : رائن العنصر املناخي الواحد ق/  1

وهي القرائن اليت تعتمد على عنصر مناخي واحد له تأثري فعال على راحة اإلنسان ونشاطه       
قرينة درجة احلرارة الفعالة ، قرينة السعادة ، قرينة اإلحساس : وصحته وتشمل عدة قرائن هي 

  .الريح ، قرينة احلرارة املكافئة  احلراري ، قرينة درجة احلرارة الظاهرية ، قرينة تربيد
  : قرائن املناخ الفسيولوجي املركبة /  2

 –قرينة احلرارة ( قرينـة  : قرائن تعتمد هذه على درجة احلرارة والرطوبة النسبية وتشمل       
  .، قرينة اجلهد احلرارية ، قرينة راحة الطقس ) الرطوبة 

  
  :قرائن املناخ الفسيولوجي الشمويل  /  3

املخطط : عبارة عن مناذج مناخية فسيولوجية  تأخذ بنظر االعتبار عدة عناصر مناخية وتشمل      
)  Sanjer( واملخطط البياين لـ )  Turijung( ، واملخطط البياين لـ  )   Maunder( البياين لـ 

  ) 2002علي موسى ، .( )  Burt(   والنموذج املناخي لـ)  Taylor(  واملخطط البياين لـ
  

وقرينة احلرارة ) THI(ينصب أهتمامنا يف هذا البحث على استخدام قرينة احلرارة ـ الرطوبة        
، من أجل الوصول إىل تصنيف مناخي فسيولوجي لليبيا  على ضوء ) Ko( املكافئة لتربيد الرياح  

وذلك   ) KO( و  )THI(  معطيات احملطات املناخية اليت تتوفر فيها تلك البيانات ، ويأيت اختيار قرينيت
  :لألسباب التالية 
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إن الطابع املناخي املميز ملناخ ليبيا تغلب عليه الصفة القارية اليت تتميز بارتفاع معدالت /   أ
درجات احلرارة وا خنفاض الرطوبة النسبية ، وهي أوىل األسباب اليت أدت الختيار قرينة درجة 

اساً مناسباً حلساب شعور الناس يف اجلو احلار ، مضافاً إليه دور الرطوبة ، لكوا متثل مقي –احلرارة 
الرياح الفعال يف مثل هذا النوع من املناخ ، وقدكان سبباً  آخـر يف أختيار قرينة احلرارة املكافئة 

  . لتربيد الرياح 
استخدام الرطوبة  لقياس شعور الناس داخل املباين عن طريق  –ميكن استعمال قرينة احلرارة /   ب

  . إحد ى املعادالت الثالث يف القرينة 
ميكن استعمال  قرينة احلرارة املكافئة للتربيد لقياس شعور الناس خارج املباين ، نظراً ملا لسرعة /   ج

الرياح من تأثري كبري على إحساس الناس حبرارة اجلو سلباً أو ا جياباً ، فهي تعترب مقياساً مناسباً 
الرطوبة داخل املنازل ليصبح مالئماً لوصف إحساس اإلنسان  –احلرارة  لتصحيح نتائج قرينة

بالظروف املناخية املفتوحة يف وقت الليل أو يف الظل ، أما يف حالة التعرض املباشر لإلشعاع 
الشمسي يف وقت النهار ، فإن حساب قيمة هذا املقياس تتطلب أجراء تصحيحات على قيمه 

، وكما سبقت اإلشارة إىل عدم احلصول على بيانات تتعلق باألشعاع  املستخدمة بالقرينة السابقة
يف احملطات املناخية املختارة ، فقد تعذر ادخال هذا ) ساعات السطوع النظرية والفعلية ( الشمسي 

العامل يف احلسابات ، وسنورد أمثلة لبيان تأثري اإلشعاع الشمسي يف بعض احملطات املناخية اليت 
  . انات تتعلق ذا العامل حتصلنا على بي

توفر بعض البيانات املناخية الالزمة يف أغلب احملطات املوزعة يف خمتلف مناطق ليبيا  ، كدرجة /  ح
  . احلرارة اجلافة و الرطوبة النسبية وسرعة الرياح 

  .سهولة تطبيق املعادالت املعدة لذلك فهي ال حتتاج إىل عمليات رياضية معقدة /  د
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  : Tmperature Humidity Index  قرينة احلرارة ـ الرطوبة/  أ 

        
لقياس الراحة يف الواليات املتحدة وتعترب معياراً مناسباً   1959عام )  (Thomوضعها العامل       

لوصف إحساس الناس باجلو احلار ، باالعتماد على درجة احلرارة والرطوبة النسبية أو درجة احلرارة 
 :وتأخذ صيغ املعادلة التالية ، )  2002علي موسى ، ( ودرجة احلرارة الرطبة ونقطة الندى ،  اجلافة

  
]       THI  =  0.4 ( Td  +  Tw )  +  4.8[  

  
  :حيث إن  

THI      = شعور اإلنسان بالراحة ( قرينة احلرارة ـ الرطوبة( .  
T        =  درجة احلرارة اجلافة ) م. (  

   Tw =حلرارة الرطبة  درجة ا ) م. (  
  

وميكن صياغة العالقة نفسها بطريقة أخرى باستخدام الرطوبة النسبية بدالً من درجة احلرارة        
  : الرطبة وذلك على النحو التايل 

  
  ]   THI  =  T - ( 0.55  -  0.55 h )  ( T -  58 )[  

  :حيث إن 
    T   = درجة احلرارة اجلافة ) م         .(                 h  = الرطـوبة النسبية )%                                     . (

  .ثوابت =  0.55.                     درجة حرارة اجلسم البشري= ف      58
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فإذا كان الناتــــج ما بني واملعادلتان السابقتان تفسر على أساس أن الناتج هو القرينة ،        
 – 70( تكون الراحة مثالية واجلميع يشعرون بالراحة ، أما إذا كـان الناتج ما بني )  69 - 60( 

فإن )  73 – 72( من السكان يشعرون بالراحة ، أما أذا كان الناتج مــا بني  %  50فإن )  71
يشعر السكان باالنزعاج والضيق و )  74(  تكون النتائج أكثر منويف حالة  يشعرونبالراحة ،  % 10

  :وسوف نستحدم يف هذا البحث  املعادلة الثانية وذلك لألسباب التالية . يصبح االجهاد كبرياً  
تعترب درجة احلرارة والرطوبة النسبية من أهم عناصر املناخ تأثرياً على شعـور اإلنسان /  1   

  .بالراحة 
م البشري للظروف تظهر درجة احلرارة والرطوبة النسبية عالقة قوية مع استجابة اجلس/  2   

  .املناخية أكثر من املتغريات املناخية األخرى 
تتعرض النشرة املناخية اليومية اليت تذاع يف اإلذاعات املرئية واملسموعة من قبل مصلحة /  3   

االرصاد اجلوية يف ليبيا ، إىل درجات احلرارة بالنظام املئوي دون اإلشارة إىل ذكر درجات حرارة 
، األمر الذي جيعل اإلشارة إىل درجات احلرارة والرطوبة النسبية أقرب إىل أذهان الناس  امليزان املبلل

  .   وأكثر معرفة م 
  

  
 

   )(Wind chill Equivalent Temperature :   قرينة احلرارة املكافئة لتربيد الرياح/ ب 
          

من خالل التجارب اليت أجرياها  1945عام )  Passel(  و)  Siple( وضع هذه القرينة العاملان       
يف القارة القطبية اجلنوبية على معدالت جتمد املاء احملصور يف أسطوانات بالستيكية ضمن شروط 

 املتر فهي حتسب قابلية سطح األرض على امتصاص كمية احلرارة يف حدود. حرارية ورحيية معينة 
يت تسبب نفس الشعور بالربد لدى اإلنسان لو كانت أو على إا درجة احلرارة ال،  املربع الواحد 

الرياح ساكنة متاماً وغالباً مانستخدم هذه القرينة يف حاالت اجلو البارد ، فسرعة الرياح هلا تأثري 
كبري على اإلحساس البشري حبالة اجلو ، فخالل اجلو البارد تعمل حركة اهلواء على ازالة اهلواء 
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الل بدله هواء أكثر برودة ، مما يزيد الفرق احلراري بينهما فيؤدي إىل الدافئ املالمس للجسم  و إح
زيادة فقدان احلراري من اجلسم فيزيد من إحساسه بالربودة ، ويسمى التأثري الناتج عن حركـة 

  .  ) 2000نظري احملمدي  ، ( . اهلواء بالتربيد الناتج عن هبوب الرياح 
فإن حركة ) متوسط حرارة اجللد ( ْ م 33يه درجة احلرارة عن  أما يف اجلو احلار الذي تقل ف       

اهلواء تعمل على إزاحة اهلواء الرطب املالمس للجلد ، وأستبداله واء جاف يساعد على زيادة 
التبخر من سطح اجللد مما يؤدي إىل اإلحساس بتلطيف اجلو ، بينما يف اجلو احلار جداً الذي تزيد 

م فإن حركة اهلواء تعمل على إزاحة اهلواء املالمس للجلد وإحالل هواء  33ْفيه درجة احلرارة عن 
أكثر حرارة منه تفوق حرارته ما يفقد من اجلسم بسبب التبخر ، مما يزيد من الشعور باحلر يف 

  .الوقت الذي يكون فيه اجلسم بامس احلاجة إىل التخلص من حرارته الزائدة 
               ) 2000نظري احملمدي  ، ( :  تالية  وتأخذ املعادلة الصيغة الرياضية ال

                    

 )V ) ( 33 - T   -  10.45    +V100 =  (K0 

  
  

  :حيث إن 
  K0   =    ساعة /  ²قدرة الرياح على التربيد يف الظل بالكيلو كالوري م.  

V       = ثانية / سرعة الرياح متر    .  

    T    = درجة حرارة اهلواء اجلاف باملئوي.  
  .درجة حرارة اجلسم الطبيعية =      33   
  .ثوابث مت التوصل إليها بالتجربة =  10.45و  100 

وتتحدد درجة اإلحساس بالتربيد الناتج عن الرياح من نتائج املعادلة السابقة على النحو       
الحظة أن قرينة احلرارة املكافئة لتربيد الرياح  مناسبة واجلدير بامل .)  21( املوضح يف اجلدول رقم 

: حلساب درجة الراحة يف وقت الليل و الظل ،  إلا تعتمد على استخدام عنصرين مناخيني مها 
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سرعة الرياح ، ودرجة احلرارة  وامهلت تأثري اإلشعاع الشمسي املباشر  والذي ميكـن إدخاله 
وقد . حـالة توفر البيانات اخلاصة بذلك كما سبقت اإلشارة  للتصحيح على نتائج املعادلة ، يف

التصحيح يف تصنيفه الفسيولوجي عند حساب تأثري الرياح ـــاراً   هذا)   Trejung(  أدخل 
  :بإتباع اخلطوات التالية   ، وذلك ) 2002على موسى ، ( 
  
  
  
  
  
  

  ) . Passel  و Siple(معادلة  حساب قرينة احلرارة املكافئة لتربيد الرياح باستخدام/  1
عدد ساعات ( نضرب قيمة القرينة السابقة بعدد ساعات السطوع الشمسي اليومية النظرية /  2

  ) .النهار 
ساعة ، إذ يكتسب اجلسم /  ²كيلو كالوري م 200ضرب عدد ساعات السطوع الفعلية يف /  3

ساعة /  ²كيلو كالوري م 200 – 100نتيجة تعرضه املباشر لإلشعاع الشمسي حرارة تتراوح بني 
  .يف العروض الوسطى 

  . ) 2( من الناتج يف اخلطوة  ) 3( اخلطوة يف   طرح الناتج/  4

على عدد ساعات السطوع النظرية والناتج من )  4( تقسيم الناتج املتحصل عليه يف اخلطوة /  5
  .ذلك ميثل معدل تأثري الرياح على التربيد يف الساعة 

  
  

  نتائج تربيد الرياح ومايقابلها من شعور لدى اإلنسان)   21(  جدول رقم
  

  دليل تربيد الرياح كيلوكالوري اإلحساس 
 ساعة/ ²م
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 أقل من الصفر )غري مريح ( شديد احلرارة 

 49 -صفر  ) غري مريح ( حـار 

 99 - 50 )غري مريح ( دافئ  

 199 - 100 )مريح ( لطيف 

 299 - 200 )  % 50 مريح بنسبة( مائل للربودة  

 399 - 300 ) % 10مريح بنسبة ( مييل للربودة   

 499 - 400 )غري مريح ( بارد  

 599 - 500 )غري مريح ( شديد الربودة   

 600أكثر من  )غري مريح ( قارس الربودة   

  . ) 1990عادل الراوي و السامرائي ، : ( املصدر                        

  
  )صة الفصل الثالث خال( 

  
يتضح جلياً من العرض السابق أن االحساس بالراحة التامة يكون وفق ظروف مناخية حمددة         

مئوية ، وحيدث االختالل يف املوازنة  )ْ  37( تكمن يف احملافظة على درجة حرارة اجلسم العادية 
) املخ ( ام املنظــم احلراري احلرارية عندما تفوق أو تنخفض عن هذه الدرجة ، مما يتطلب  قي

  . يف هذا اجلسم بنشاطات فسيولوجية تتوافق مع ظروف االرتفاع او االخنفاض يف درجة احلرارة 
وخيتلف الشعور بالراحة بني إنسان وآخر نتيجة االختالفات الفسيولوجية والسيكولوجية و       

يف املنطقة اليت يعيش فيها ، إضافة إىل مدى االستجابة و التكيف البشري للظروف املناخية السائدة 
  .طبيعة املالبس ونوعيتها ومسكها ولوا مع اختالفات اجلنس والعمر واحلالة الصحية ونوعية الغذاء 

الختيار نوعية الثياب )  Siple( وعلى ضوء التصنيفات اخلاصة باملالبس اليت وضعها العامل       
سان ، فإنه ميكننا وضع تصنيف خاص بليبيا وهو على اليت حتفظ التوازن احلراري جلسم اإلن

  :النحـو التايل 
  ) .منطقة الطبقتني من الثياب ( فصل الشتاء تقع ليبيا ضمن املنطقة الرابعة /   1 
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  ) .منطقة الصحاري احلارة اجلافة  ( فصل الصيف تقع ليبيا ضمن املنطقة الثانية /    2 
  ) .منطقة الطبقة الواحدة من الثياب ( يبيا ضمن املنطقة الثالثة فصال الربيع واخلريف ، تقع ل/   3 

  
ومن أجل الوصول إىل تصنيف مناخي فسيولوجي لليبيا ، فقد وقـع االختيار على تطبيق قرينيت     

  .  )  KO(  ودرجة احلرارة املكافئة لتربيد الرياح  ) THI(  الرطوبة  –احلرارة 
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 الرابع الفصل
  املكاين والزماين للراحة الفسيولوجية التباين يلحتل

  
  . وحتليلها داخل املباينالراحة  قياس  /أوالً                       
  .وحتليلها خارج املباين الراحة  قياس / ثانياً                       
  .تصنيف الراحة العامة  / ثالثاً                          

  
  

  
  
  

  
     
  
  

يف ليبيا ، فقد وقـع االختيـار    وزمانياً مكانياً واالنزعاجأجل التعرف على مناطق الراحة  من      
 لفتـرة   األرصاديةكافة أقاليم ليبيا اجلغرافية ، تتوفر فيها املعطيات  تغطيحمطة مناخية  شرينعلى ع

اليت  ) THI( الرطوبة ـ و احلرارة قرينةيف تطبيق معادليت  استخدامهااليت ميكن  ،سنة  نيتتجاوز ثالث
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خـارج  اليت تقيس الراحـة   )  Ko( درجة احلرارة املكافئة لتربيد الرياح  و داخل املباينتقيس الراحة 
  .سابقاً مت اختيارمها ملربرات ورد ذكرها  اللتانومها ) يف الليل والظل ( املباين 
ا يف ليبيا على أسـاس  اإلنسان  إحساسمستويات الراحة واالنزعاج وقياس درجة  حسبت      

مـن   يولوجيةأقاليم الراحة الفسأمناط و حتديد  إىلللوصول  املعدالت اليومية والشهرية والفصلية ،
  :هي  مباحث ثالثةخالل 

  
  : على أساس ) THI (  الرطوبة –احلرارة  قرينةتطبيق (  وحتليلها داخل املباينالراحة  قياس /اوالً   

               
  .               الراحة الشهرية /  1                 

  .والليليةالراحة النهارية /  2                 
  .التوزيع اجلغرايف الفصلي /  3                 

  
علـى   ) Ko(  قرينة احلرارة املكافئة لتربيد الرياحتطبيق (  وحتليلها خارج املباينالراحة  قياس /ثانياً   
  : أساس 

               .الراحة الشهرية /  1                 
  . الليلية و الراحة النهارية/  2                 

  . التوزيع اجلغرايف الفصلي /  3                 
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  : تصنيف الراحة العامة على أساس / ثالثاً  
           

  :أمناط الراحة الفسيولوجية   - 1            
  .           الراحة الشهرية / أ                     

  .الليليةوالراحة النهارية / ب                   
  .أقاليم املناخ الفسيولوجي  - 2            
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  وحتليلها داخل املباينالراحة قياس /  أوالً  
     

  . الراحة الشهرية/  1                                         
  .والليلية  الراحة النهارية/  2          
  . التوزيع اجلغرايف الفصلي/   3               
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  : الراحة الشهرية / 1 

 عليهن السمة املميزة ملناخها يغلب أدراسة درجة حرارة اهلواء يف ليبيا  يبدو واضحاً من خالل      
كانت درجة  وملا،  ينالذي يكون فيه املدى احلراري اليومي والسنوي كبريصفة املناخ القاري ، 

 تباينالبد من وجود  إذن  ) THI (قرينة الذي تعتمد عليه حسابات  سياحلرارة هي املتغري األسا
)  22( وسوف تتم االستعانة باجلدول    .يف الشتاء والصيف ويف الليل والنهار  ابني معدال كبري

اخلصائص املناخية للمحطات املختارة يف تفسري االختالفات املكانية والزمانية  الذي يوضح 
وجرى حساا باالعتماد على معطيات اجلدول يف امللحق رقم لدرجات الراحة يف تلك احملطات ، 

   .) أ  و ب  – 5( 
  

   ) Emperger(  اخلصائص املناخية لبعض احملطات املناخية وفقاً لتصنيف )   22( جدول رقم 
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احملطة   املنطقة  نوع املناخ السائد

  املناخية
احملطة  املنطقة نوع املناخ السائد

 املناخية
 شحات  اجلبل األخضر  شبه الرطب الدافئ  سرت الساحلية شبه اجلاف احلار

 غريان اجلبل الغريب نصف اجلاف الدافئ طربق الساحلية اجلاف الدافئ

 مصراتة الساحلية ف اجلاف الدافئ نص غدامس الداخلية اجلاف الدافئ

 طرابلس الساحلية نصف اجلاف احلار القريات الداخلية اجلاف الدافئ

 درنة الساحلية نصف اجلاف احلار هون الداخلية اجلاف الدافئ

 الزنتان اجلبل الغريب شبه اجلاف املعتدل جالو الداخلية اجلاف الدافئ

 نالوت اجلبل الغريب اف الدافئشبه اجل اجلغبوب الداخلية اجلاف الدافئ

 يفرن اجلبل الغريب شبه اجلاف الدافئ الكفرة اجلنوبية اجلاف الدافئ

  اجدابيا  الساحلية  شبه اجلاف الدافئ  سبها  اجلنوبية اجلاف الدافئ
 زوارة الساحلية شبه اجلاف احلار  غات  ا جلنوبية اجلاف الدافئ

 بنينا  قريبة من الساحل شبه اجلاف احلار
  ) . 1(الباحث ، استناداً على شكل رقم : ( املصدر  

من احملطـات تقع ضمن املناخ اجلاف  % 50وبالتمعن يف اجلدول السابق يتضح  أن حنو       
على وجـه التقريب ، وأن %  90احلار أو الدافئ  اليت تغطي معظم مساحة ليبيا ، أي أكثر من 

  % 6جاف معتدل أو دافئ أوحار ، وتغطي حوايل  من احملطات األخرى يكون مناخها شبه % 30
، وتغطـي مساحة   % 20بينما تشكل احملطات ذات املناخ نصف اجلاف دافئ كان أو حاراً  حنو 

وتغطي  % 5، أما احملطات اليت تتميز بصفة املناخ شبه الرطب فال متثل سوى   % 3تقدر بنحو 
  .من مساحة ليبيا  % 1مساحة حمدودة التتعدى 

   
خالل األوقات املختلفة مـن   اوتغرياTHI ( ( قرينة إعطاء الصورة واضحة عن قيم  لغرض       

نرى من الضرورة حبث املوضـوع   ةاملرجو للفائدةوكما أوضحنا فيما سبق ، واستكماالً ، السنة 
نقص الرغم من  على ) 6( انظر امللحق رقم  ،لثمان رصدات  الساعيةعلى أساس املعدالت اليومية 
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على اختيـار أربـع   جعل األمر يقتصر هذه البيانات وعدم توفرها يف كافة احملطات املناخية بليبيا ، 
  : وهيحمطات مناخية تعكس واقع الظروف املناخية املختلفة 

وذات منـاخ   املداريتقع يف املنطقة الساحلية الغربية ضمن النطاق املناخي شبه :  زوارة حمطة/ 1
املنطقة الساحلية عدا اجلبلية الواقعة يف النطـاق املنـاخي   معظم بذلك متثل ، وهي شبه جاف وحار

  . السابق
النطـاق   ضمنتقع يف منطقة اجلبل األخضر الواقع يف املنطقة الشمالية الشرقية :  شحات حمطة/  2

  .وذات مناخ شبه رطب ودافئ املناخي شبه املداري 
الغربية داخل  الشماليةبل الغريب الذي يقع يف املنطقة تقع هذه احملطة يف منطقة اجل:  يفرن حمطة/  3

   . وذات مناخ شبه جاف ودافئ  النطاق املناخي املداري ،
  .وذات مناخ جاف ودافئ القاري  املدارييف اجلنوب ضمن النطاق املناخي  تقع : سبهاحمطة  / 4

       
       

  
  
  

ة اإلحساس ا  يف احملطات األربعة واقـع  تعكس حركة التغري اليومي ملستويات الراحة ودرج      
تأثريات النطاق املناخي الذي تقع فيه ، إضافة إىل تأثري الظروف التضاريسية احمللية ، فهي ختتلف يف 
حمطة زوارة ، عما هي عليه يف حمطة شحات الواقعة يف نطاق مناخي واحد ، كما أا ختتلـف يف  

  .أيضاً رغم وقوعهما يف نطاق مناخي واحد  حمطة نالوت ، عما هي عليه يف حمطة سبها
يتضح وجود اختالفات جوهرية خالل أشهر السنة حلركة ) 13( فعند التمعن يف الشكل رقم       

، حيث تتحقـق أفضـل   ) 23( التغري اليومي ملستويات الراحة يف حمطة زوارة ، انظر اجلدول رقم 
ونوفمرب ، اليت تراوحـت معـــــدالا    مستويات الراحة الفسيولوجية يف شهر أبريل و مايو

بسبب اعتدال املناخ الناتج عن املؤثرات البحرية لوقوع هذه احملطة على ساحل )  73 – 60( مابني 
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البحر املتوسط الذي يعمل على تلطيف درجات احلرارة يف الصيف وختفيف حدة الربودة يف الشتاء 
.  

       
  حملطة زوارة اليومية  )  THI(قيم )  23( جدول رقم 

  
ساعات  أشـــهر السنــــــــة

 النهار
 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

59 63 69 75 77 67 72 68 65 59 53 52 00 
57 62 68 74 75 74 71 67 63 57 51 50 03 
54 59 67 73 75 75 75 68 62 56 50 47 06 
59 65 73 79 80 79 75 72 68 62 55 57 09 
67 71 75 80 82 81 76 73 70 65 61 61 12 
66 71 75 80 82 81 76 73 69 65 61 60 15 
64 68 73 78 80 78 74 70 67 61 58 57 18 
61 65 71 77 78 77 72 69 65 61 56 54 21 

  ) .عمل الباحث  : ( املصدر 

  
يناير وفرباير اللذين ميثالن فصل الشتاء ما بني منتصـف  تقتصر فترات الراحة خالل شهري         

النهار و الثالثة بعد الظهر ، وبالتايل تتحقق راحة مثالية  لكون معـــدالت القرينة تراوحت بني 
بسبب ارتفاع درجات احلرارة نسبياً ، مما يكسب جسم اإلنسان طاقة بيئية باحلمـل  )  61 – 60 (

خالل الفتـرة  )   58 – 47( حني ا خنفضت املعدالت إىل ما بني  فتتعدل درجة حرارة جلده ، يف
الواقعة بني الساعة الثالثة بعد الظهر ومنتصف النهار ، أدى إىل الشعور بالضيق واالنزعاج  بسـبب  
الربودة الشديدة اليت تتحول يف ساعات الصباح الباكر إىل بارد قارس يف شهر يناير ، أما يف شـهر  

ملرحية بني الساعة التاسعة صباحاً والتاسعة مساء لبلـوغ القيم معدالت تراوحت مارس تقع الفترة ا
، بينما يكون الطقس بارداً خالل النصف الثاين من الليـل حيـث بلغـت     )  67 – 60( ما بني 

  . ، بسبب ا خنفاض درجات احلرارة  )  59 – 55( املعدالت ما بني 
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  يف حمطة زوارة)     THI(الراحة اليومية لدليل )  13( شكل رقم 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر                            

  
 

أما يف شهر يونيو يكون الطقس مزعجاً  بسبب  ارتفاع درجات احلرارة خالل النـهار مـن         
)  76 – 74( اوح مـا بـني   الساعة السادسة صباحاً إىل السادسة مساًء لبلوغ القرينة معدالت تتر

وقليل االنزعاج خالل الفترة الواقعة بني السادسة  مساًء والتاسعة صباحاً ، ألن الطقس مييل للدفء 
لبلـــوغ قرينة الراحة معدالت تراوحت مابني  % 50و %  10فتتحقق راحة نسبية تتراوح بني 

الشعور بالضـيق واالنزعـاج   يزداد ) يوليو ، أغسطس ، سبتمرب ( وخـالل أشهر )   72، 71( 
الشديدين  يف ساعات النهار ، فيما تكون الراحة نسبية خالل ساعات الليل حيث يكون الطقـس  

من الساعة السادسة مساًء وحىت السادسة )  78 – 74( مزعجاً إىل مزعج جداً لبلوغ القيم ما بني 
ة صـباحاً يف شـهر أغسـطس      صباحاً خالل شهر يوليو ، ومن الساعة التاسعة مساًء  إىل السادس

وتقل هذه الفترة يف شهر سبتمرب وتقع بني السادسة مساًء و الساعة الثالثة صباحاً  ، فضالً عن حتقق 
من السكان يف ساعات الصباح الباكر لبلـوغ قرينـة    % 50راحة نسبية خالل هذا الشهر حلوايل 
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الطقس مرهقاً جداً  نتيجة االرتفاع ،  أما خالل ساعات النهار يكون  )  73( الراحة  معدل بلغ 
الشديد يف درجات احلرارة  مما يؤدي إىل اإلصابة بأمراض احلر ، كضربة الشمس واإلعياء احلراري  
وذلك خالل  الفترة الواقعة ما بني الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساًء  يف شهر يوليو ، ويزداد 

رة الواقعة مابني الساعة السادسة صباحاً  و التاسعة طول الفترة يف شهر أغسطس فتصبح خالل الفت
مساًء ، وتقل يف شهر سبتمرب وتقـــع بني  الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساًء لتجـاوز  

، ويف شهر أكتوبر يكون الطقس مزعجاً بعد الساعة التاسعة صباحاً حىت الثالثة بعـد  )  79( قيمة 
من السكان خالل الساعة املمتدة من بعد  % 50زعاجاً حلوايل وأقل ان)  75( الظهر لبلوغها معدل 

من السكان  % 10، بينما يشعر )  73( الثالثة ظهراً حىت الساعة السادسة مساًء لبلوغ القيم معدل 
بعدم الراحة خالل الفترة الواقعة مابني الساعة السادسة والتاسعة مساًء ، وتتحقق الراحة املثاليـة يف  

ة من الساعة التاسعة مساًء إىل الساعة السادسة صباحاً لبلوغ القيم معدالت تتراوح ما الفترة املمتد
  . ) 69 – 60( بني 

قيم الراحة الفسيولوجية اليومية يف حمطة شحات ، ومن خاللـه  )  24( ويوضح اجلدول رقم       
كون يف معظمها غـري  يتبني أن املعدالت اليومية الساعية للراحة الفسيولوجية خالل أشهر الشتاء ت

، فخـالل شـهر   )  14( مرحية بسبب الربودة الشديدة يف هذه احملطة اجلبلية ، انظر الشكل رقم 
ديسمرب تنعدم الراحة الفسيولوجية متاماً يف ساعات النهار والليل ويكون الطقس مزعجاً جداً لبلوغ 

خـالل  )  50( ت دون ، لتنخفض هذه املعـدال )  58 – 50( القرينة معدالت تراوحت ما بني 
شهري يناير وفرباير ويتحول إىل طقس قارس خالل ساعات النهار والليل يتخلله طقـس شـديد   
الربودة يف منتصف النهار يف شهر يناير ، ويف الفترة الواقعة بني التاسعة صباحاً والثالثـة مسـاًء يف   

  . شهر فرباير 
مستويات الراحة ، حيـث يكـون الطقـس    أما يف فصل الربيع يكون هناك تباين واضح يف        

مزعجاً  بسبب استمرار الربودة يف شهر مارس يف ساعات النهار الواقعة ما بني السـاعة التاسـعة   
واليت تتحول إىل برودة )   58 – 55( صباحاً والثالثة مساًء لبلوغ القرينة معدالت تراوحت مابني 

وقارس )  52 – 51( حت قيم القرينة مابني شديدة بني الساعة السادسة ومنتصف الليل حيث تراو
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فيما يكون الطقس مرحيــاً يف شهر أبريل أثناء النهار من . الربودة خالل النصف الثاين من الليل 
 ) 64 – 62( الساعة التاسعة صباحاً إىل الساعة الثالثة مساًء لبلوغ القرينة معدالت تراوحت مابني 

ل الفترة الواقعة بني الساعة الثالثة مساًء والتاسـعة صـباحاً   ليتحول إىل طقس مييل إىل الدفء خال
، ويف شهر مايو تزداد الفترة املرحية ، بسبب زيادة كمية اإلشعاع  ) 59 – 55( لبلوغ املعدالت بني 

الشمسي ، إذ يكون الطقس مرحياً يف ساعات النهار الواقعة بني السادسة صباحاً والتاسـعة مسـاًء   
  .ليتحول إىل طقس بارد يف ساعات الليل  ) 69 – 60( الت ما بني لبلوغ القرينة معد

  
  اليومية حملطة شحات  )  THI(  قيم )  24( جدول رقم 

ساعات  أشـــهر السنــــــــة
 النهار

 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب
50 55 59 64 67 67 61 59 55 48 46 45 00 
50 55 58 63 65 65 61 57 55 48 45 44 03 
51 56 59 65 67 67 66 62 56 46 45 45 06 
56 64 68 72 73 74 70 68 62 55 50 49 09 
58 66 68 73 74 75 72 69 64 58 52 50 12 
55 63 69 72 73 74 71 68 63 57 50 49 15 
53 59 63 68 69 71 67 63 59 52 47 47 18 
52 56 60 65 67 68 63 60 56 51 46 46 21 

  ) عمل الباحث : ( املصدر 

       
تتغري فترات الراحة خالل أشهر الصيف وتصبح مرحية معظم الليل ، بسبب ارتفاع درجـات        

احلرارة اراً  الناجتة عن زيادة كمية اإلشعاع الشمسي ، و يصبح الطقس مرحياً يف شهر يونيو مـن  
، بينما تتحقق )  69 – 60( اًء حىت السادسة صباحاً لبلوغ القرينة معدل ما بني الساعة التاسعة مس

راحة نسبية على األقل لنصف عدد السكان للفترة الواقعة مابني الساعة السادسة والتاسعة مسـاًء ،  
، بسـبب ارتفـاع   )   75  – 74( ويكون الطقس مزعجاً لبلوغ القرينة معدالت تراوحت مابني 

ارة  نسبياً يف النهار بني الساعة السادسة صباحاً  والثالثة مساًء ، ويف شهر يوليو مـن  درجات احلر
خالل الفترة الواقعة  % 50الساعة التاسعة مساًء إىل السادسة صباحاً ، فيما تتحقق راحة نسبية تبلغ 
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الساعة السادسـة   ما بني الساعة الثالثة والتاسعة مساًء ، وتقع الفترة املزعجة  يف ساعات النهار بني
، أما يف شهر أغسـطس فتمتـد   )  75 – 74( صباحاً والثالثة مساًء لبلوغ القرينة معدالت مابني 

الفترة املرحية خالل ساعات الليل من الساعة السادسة مساًء إىل السادسة صباحاً  ، كما حتقق راحة 
لسادسة صباحاً والسادسة مساًء من السكان خالل الفترة الواقعة بني الساعة ا % 10نسبية يشعر ا 

  .باستثناء منتصف النهار حيث يصبح الطقس مزعجاً بسبب ارتفاع درجات احلرارة 
  

  يف حمطة شحات)   THI(الراحة اليومية )  14( شكل رقم 
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     ) عمل الباحث : ( املصدر                              
مرب يكون الطقس مرحياً خالل ساعات النهار و الليل ، باستثناء الفترة الواقعـة  ويف شهر سبت      

مـن   % 10بني الساعة التاسعة صباحاً إىل الساعة الثالثة مساًء ، حيث تتحقق راحة نسبية يشعر ا 
، بسبب استمرار ارتفاع درجـات احلـرارة   )  73 -72( السكان لبلوغ القرينة معدالت ما بني 

ول فترة الراحة يف شهر أكتوبر لتمتد من الساعة التاسعة صباحاً إىل السادسة مساًء ، وتقل فيما تط
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يف شهر نوفمرب وتقتصر على الفترة الواقعة بني الساعة التاسعة صباحاً والثالثة مساًء لبلوغ القرينـة  
ـ  ) 68 – 63( معدالت تراوحت بني  ن السـاعة  ، وتقع الفترة املزعجة اليت يكون طقسها بارداً م

السادسة مساًء إىل التاسعة صباحاً يف شهر أكتوبر ، ومن الساعة الثالثة مساًء إىل الساعة التاسـعة  
  ) .   56 – 50( صباحاً يف شهر نوفمرب لبلوغ القرينة معدالت تراوحت ما بني 

ولوجية املسار اليومي للراحة الفسـي )  15( والشكل رقم  THIقيم )  25( ميثل اجلدول رقم        
) ديسمرب ، ينـاير فربايـر   ( حملطة يفرن ، ومن خالهلما يتضح انعدام حالة الراحة يف أشهر الشتاء 

وتتفاوت درجة اإلحساس ا من طقس بارد يف ساعات النهار إىل شديد الربودة يف ساعات الليـل  
  شهر يناير ، والسيما يف  ) 50( ويصبح قارس الربودة بعد منتصف الليل الخنفاض املعــدل عن 

  
  اليومية حملطة يفرن  )   THI(  قيم )  25( جدول رقم 

  
ساعات  أشـــهر السنــــــــة

 النهار
 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

52 58 65 70 75 75 68 65 60 57 52 47 00 
51 57 64 69 74 73 67 64 59 56 51 45 03 
51 56 63 68 74 72 68 64 58 55 49 45 06 
54 59 67 72 78 76 77 68 63 58 53 48 09 
58 63 70 77 82 80 77 72 67 62 58 52 12 
59 64 72 77 82 82 73 73 68 64 59 54 15 
55 61 68 75 80 80 72 71 65 61 56 51 18 
53 60 66 72 77 77 72 67 63 58 54 48 21 

  . )   عمل الباحث  : ( املصدر   
  

و يستمر اإلحساس بالربودة يف فصل الربيع وخاصة يف شهر مارس  خالل ساعات النهار والليـل  
باستثناء حتقق الراحة التامة اليت متتد من منتصف النهار إىل الساعة الثالثة مساًء لبلوغ القرينة معدالً  

هر أبريل بسبب ارتفاع درجات احلرارة ، فيما تطول هذه الراحة يف ش)  58 – 55( تراوح ما بني 
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نسبياً وتقع بني الساعة التاسعة صباحاً ومنتصف الليل لبلوغ القرينة معــــدالت تراوحت بني 
،  لتنعدم حالة الراحة ويكون الشعور بالضيق بسبب الطقس البارد خالل النصـف  )  69 – 60( 

شهر مايو يكون الطقس أقل انزعاجا  خـالل  ، أما يف )  60( الثاين من الليل الخنفاض القرينة عن 
ساعات النهار الواقعة بني الساعة التاسعة صباحاً والثالثة مساًء ، مما يسمح بتحقق راحة نسبية تبلغ 

عند الساعة السادسة مساًء ، وتقتصر حالة الراحة التامة خالل النصف  % 50، وترتفع إىل  % 10
  ) . 68 – 67( القرينة معدالت تراوحت ما بني الثاين من الليل وساعات الصباح لبلوغ 

  

  يف حمطة يفرن )  THI(الراحة اليومية )  15( شكل رقم 
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ة خالل ساعات النهار ، ختتفي الراحة التام) يونيو ، يوليو ، أغسطس ( وخالل أشهر الصيف       
ويصبح الطقس شديد االنزعاج بسـبب االرتفـاع الشـديد يف درجـات احلـرارة ، لتجـاوز       

ليتحول إىل طقس  مييل إىل الدفء يف ساعات الليل ، مع حتقق راحة نسبية )  79( املعــدالت 
و فقط لبلوغ من السكان تنحصر بني الساعة الثالثة والسادسة صباحاً يف شهر يولي % 10يشعر ا 

وتتباين مستويات الراحة يف فصل اخلريف بسـبب تبـاين درجـات    .  ) 73 – 72( القيم ما بني 
احلرارة بني النهار و الليل ، فخالل شهر سبتمرب يصبح الطقس حاراً يف الفترة الواقعة بني منتصـف  

ل الفترة الواقعـة  من السكان خال % 10النهار والسادسة مساًء ، فيما تتحقق راحة نسبية يشعر ا 
بني السـاعة   % 50، لترتفع إىل )   72( بني الساعة السادسة والتاسعة مساًء لبلوغ القرينة معدل 

التاسعة مساًء ومنتصف الليل ، مع حتقـق راحة تامة خالل النصف الثاين مـن الليـل لتجـاوز    
  .                                 ) 60( املعـدل 

توبر تقع الفترة املرحية بني الساعة السادسة مساًء والتاسعة صباحاً ، فيما تتحقق و يف شهر أك      
من السكان خالل الفترة املمتدة بني الساعة التاسعة صباحاً ومنتصـف   % 50راحة نسبية يشعر ا 
ـ %  10، لتنخفض إىل  ) 70( النهار لبلوغ  املعدل  ة خالل الفترة الواقعة بني منتصف النهار والثالث

ويف شـهر  . مساًء ، نتيجة  ارتفاع درجات احلرارة اليت تسجل أعلى درجاا خالل هذه الفتـرة  
نوفمرب يكون الطقس بارداً يف النصف األول من النهار ويف ساعات الليل الخنفاض املعـدالت عن 

أي دون املدى املريح  ليتحول إىل طقس مريح خالل النصف الثاين مـن النـهار لبلـوغ    )  60( 
  . ) 64 – 60( املعدالت ما بني 

وحركة )  26( أما عن مستويات الراحة اليومية يف حمطة سبها املوضحة قيمها يف اجلدول رقم       
تباينـاً  ) ديسمرب يناير ، فرباير ( تظهر خالل أشهر الشتاء )  16( مسارها اليومي يف الشكل رقم 

منتصف النهار إىل السادسة مساًء يف شـهري   واضحاً حيث تنحصر الفترة املرحية خالل الفترة من
فيما متتد بني منتصف النهار والثالثة مساًء يف شـهر   ) 66 – 60( ديسمرب وفرباير لبلوغ القرينة بني 

يناير ، ويف شهر ديسمرب تقع الفترة غري املرحية خالل الليل حيث يكون الطقس بارداً يف النصـف  
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 ، بينما يكون الطقس بارداً يف شهر يناير خالل الفترة الواقعـة  األول إىل بارد جداً يف النصف الثاين
بني الثالثة والتاسعة مساًء ، ليتحول إىل طقس وشديد الربودة خالل النصف األول مـن الليـل ،   

، ويف شـهر فربايـر يصـبح    )  50( وقارس الربودة يف النصف الثاين منه ، الخنفاض املعدل  عن 
األول من الليل وشديد الربودة  يف النصف الثـاين منـه لتجـاوز    الطقس بارداً خـالل النصف 

  )  .  49( وقارس الربودة عند الساعة السادسة صباحاً لبلوغ القرينة معدل )  50( املعـدل 

وخالل فصل الربيع ترتفع درجة احلرارة خالل النهار فتقل الفترة املرحية وتصـبح يف شـهر         
ناء الفترة الواقعة بني الساعة الثالثة والسادسة صباحاً حيث يكـون  مارس خالل ساعات الليل باستث

، ويف شهر أبريل تقتصر الراحـة  )   59 – 58( الطقس بارد لبلوغ القرينة معدالت تتراوح ما بني 
على النصف الثاين من الليل وتقل يف شهر مايو ومتتد خالل الرابع األخري منه ، فيما تكون الراحـة  

 خالل الفترة الواقعـة بـني    )  71 – 70( من السكان لبلوغ املعدالت مابني  % 50ا نسبية يشعر
منتصف النهار  والثالثة مساًء يف شهر مارس ويف ساعات الليل األوىل من شهر أبريل و منتصـف  

أما يف ساعات النهار يكون الطقس دافئاً ، مما يسبب الضيق واالنزعـاج  .  الليل خالل شهر مايو 
يف الفترة الواقعة بني منتصف النهار والثالثة مساًء )  76 – 74( ان لبلوغ القرينة ما بني  لكل السك

يف شهر أبريل والساعة التاسعة صباحاً والسادسة مساًء ، رغم وقوع فترة االنزعاج الشديد جـداً  
  ) . 79( خالل شهر مايو بعد منتصف النهار لتجاوز املعدل 
  

  اليومية حملطة سبها )  THI( قيم )  26( جدول رقم 
ساعات  أشـــهر السنــــــــة

 النهار
 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

54 59 66 74 76 76 72 71 67 62 54 50 00 
52 57 64 72 74 74 70 69 64 59 51 47 03 
50 56 63 72 74 74 69 68 64 58 47 44 06 
58 63 70 77 79 80 76 74 69 64 58 54 09 
65 69 74 81 83 83 80 79 74 70 64 60 12 
66 69 75 82 84 84 80 79 75 71 66 62 15 
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62 66 72 80 82 83 79 78 73 69 63 58 18 
57 62 69 77 79 79 75 74 70 65 59 54 21 

  ) .عمل الباحث :  ( املصدر 

وتقتصر علـى  ) يونيو ، يوليو ، أغسطس ( خالل أشهر الصيف  تتقلص الراحة الفسيولوجية      
من السكان  تقع يف منتصـف الليـل    % 10شهر يونيو فقط ، إذ تتحقق فيه راحة نسبية يشعر ا 

لبلوغ القرينـة   % 100ويف ساعات الليل األخرية إىل   % 50وتصل نسبتها بعد منتصف الليل إىل 
ا يف ساعات النهار تتالشى الراحة التامة ويكون الطقس حاراً جداً ، أم)  69( معدل الراحة املثالية 

، ويف شهري يوليو وأغسطس ختتفي الراحة التامة للسكان )  79( يف منتصف النهار لتجاوز املعدل 
ويكون الطقس شديد االنزعاج ، بسبب احلرارة املرتفعة جداً خـالل ساعات النـهار لتجـاوز   

ينما تنخفض درجات احلرارة نسبياً يف ساعات الليل ويكون الطقس دافئاً ، ب)  79( القرينة املعدل 
  .  ) 76 – 74( لبلوغ املعدالت مابني 

تتغري الصورة العامة ملستويات الراحة يف أشهر اخلريف بسبب االخنفاض التدرجيي لـدرجات        
  ساعات النهار الواقعة  احلرارة  اليت تستمر خالل شهر سبتمرب ، إذ يكون الطقس حاراً جداً خالل

  يف حمطة سبها  )  THI(الراحة اليومية )  16( شكل رقم  
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  ).عمل الباحث : ( املصدر                          

  
وطقساً بارداً نسبياً خـالل    ) 79( بني الساعة التاسعة صباحاً والتاسعة مساًء لتجاوز القرينة املعدل 

يف منتصف الليل  % 50لترتفع إىل  % 10صف األول من الليل ، فتحقق  خالله راحة نسبية تبلغ الن
  .     خالل النصف الثاين  % 100و 
  

املوضحة قيمها يف اجلــدول )  THI(أما فيما يتعلق مبعدالت الراحة الشهرية العامة لقرينة        
إذ يبدو التشابه واضحاً يف مسـتويات الراحـة   حملطات خمتارة ، )  17( والشكل رقم  ) 27 (رقم 

يف معظم احملطات املناخية ، مما يدل )  60( خالل أشهر الشتاء الثالثة ، اليت تنخفض معدالا عن 
) شـحات ، الزنتـان   (على برودة  الطقس والذي يصبح أشد برودة يف بعض احملـطات اجلبلية 

  ) . 50( من خاصة خالل شهر يناير لبلوغ القرينة معدل أقل 
أما يف  أشهر الصيف يالحظ التباين الشديد يف مستويات الراحة بني احملطات املناخية ، نظـراً       

الختالف مواقعها بالنسبة إىل النطاقات املناخية من جهة ، وطبيعة ظروفها التضاريسية مـن جهـة   
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نسبياً ، حيث يشـعر   أخرى ، فمعظم احملطات الساحلية يف شهر يونيو تقع ضمن املدى املريــح
باسـتثناء حمطـة   )  73 – 72( من سكاا بالراحة لبلوغ القرينة معدالت تراوحت مابني  % 10

فاخلاصية املناخية  -مما يدل على سيادة طقس حار مزعج جداً  ) 77( طرابلس اليت سجلت معدل  
، بسبب )   EMBERGER( هلذه احملطة هو صفة املناخ نصف اجلاف احلار ، كما جاء يف تصنيف 

ارتفاع الرطوبة النسبية ودرجات احلرارة الناجتة عن  ظاهرة االنقالب احلراري اليت تسود املـدن ،  
و  ) 68( فيما انفردت بعض احملطات اجلبلية بالراحة التامة  والسيما حمطة شحات لبلوغ املعـدل  

أما احملطات الداخليـة  .ت يف حمطة نالو %10يف حمطيت غريان والزنتان و  % 50راحة نسبية بلغت 
يف حمطات ، جالو ، هون ، غدامس وبـذلك   ) 76 – 74( فقد سجلت معدالت تراوحت ما بني 

يكون الطقس فيها دافئاً ، بينما مييل إىل الدفء  يف حمطيت اجلغبوب والقريات ، أما احملطات اجلنوبية 
  . ) 78( لبلوغ املعدل يكون الطقس دافئاً يف حمطة الكفرة وغات وحاراً يف حمطة سبها 

تدخل معظم احملطات خالل شهري يوليو وأغسطس ضمن املدى غري املريح لبلوغ القرينـة         
، باستثناء بعض احملطات اليت سجلت راحة نسبية متباينـة     ) 78 – 74( معدالت تراوحت ما بني 

و يف غريــان  %  50يف اجدابيا و  % 10و   يف شحات%   50يف شهر يوليو ، حيث تراوحت 
  .يف نالوت   % 10يف الزنتان و  % 50وخالل شهر أغسطس ،   يف  نالوت % 10

  
  )  THI( املعدالت الشهرية لقرينة )  27( جدول رقم 

 احملطة الشتاء الربيع الصيف اخلريف
 ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب
 زوارة 56 54 57 59 63 68 73 75 77 76 70 63
 طرابلس 58 56 58 61 64 68 77 77 77 70 70 62
 مصراتة 58 57 58 60 64 68 73 76 77 74 71 64
 سرت 59 56 58 61 64 68 73 75 77 79 71 65
 أجدابيا 57 55 57 60 65 60 73 74 76 73 60 63
 بنينا 58 55 55 59 64 63 72 74 75 73 69 63
 شحات 52 50 51 53 58 63 68 70 71 70 64 59
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 درنة 59 57 58 60 63 67 71 75 75 74 70 65
 طربق 59 56 57 59 64 66 70 74 75 73 73 66
 اجلغبوب 56 49 51 61 66 71 73 75 77 74 73 62
 جالو 58 56 58 62 67 72 75 76 76 74 70 63
 هون 55 55 56 60 66 70 76 74 74 73 69 61
 غريان 51 50 52 55 60 66 70 72 71 70 65 58
 نالوت 52 51 54 57 63 67 72 73 74 72 66 59
 الزنتان 50 49 51 55 59 65 70 71 74 70 64 57
 القريات 54 52 54 60 64 69 73 74 74 73 67 60
 غدامس 54 53 57 61 66 65 74 75 75 73 68 60
 سبها 56 54 58 64 68 72 78 76 75 75 70 62
 الكفرة 58 54 59 63 68 72 74 75 75 73 69 63
 غات 59 58 58 67 68 73 76 76 75 73 71 64

           ) .حسابات الباحث : ( املصدر 
  

و يف أشهر الربيع يتسم الطقس باالعتدال ، حيث سجلت احملطات الساحلية مـدى مرحيـاً         
ا يكون الطقس شديد الربودة يف حمطـة  ، فيم ) 69 – 60( لبلوغ القرينة معدالت تراوحت ما بني 

أما احملطات الداخلية . شحات خالل شهر مارس وبارداً يف شهر أبريل ، ومرحياً  خالل شهر مايو 
يكون الطقس فيها مرحياً خالل أشهر الربيع الثالث حيث تتحقق الراحة التامة يف شـهري مـارس   

من السكان يف حمطيت اجلفبوب  % 50ايل وأبريل يف حمطيت القريات و غدامس ، وراحـة نسبية حلو
أما احملطات اجلبلية الواقعـة يف هـذه املنطقـة    ،  يف حمطة جالو خالل شهر مايو  % 10وهون و 

فالراحة فيها متباينة ، حيث ال تتحقق الراحة يف حمطـيت غريان ونالوت خالل شـهر مـارس ويف   
الطقس لبلوغ القرينة معدالت تراوحت حمطة الزنتان خـالل شهري مارس وأبريل ، بسبب برودة 

  .  ) 59 – 55( ما بني 
  

  حملطات خمتارة ) THI( الراحة الفسيولوجية الشهرية لدليل )  17( شكل رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر                          

لوت خالل شهري أبريل ومايو وخالل شـهر  بينما تتحقق الراحة التامة يف حمطيت غريان ونا       
سبها ، ( ، أما احملـطات اجلنوبية  ) 69 – 60( مايو يف حمطة الزنتان لوقوع معدالت القرينة مابني 

فيصبح الطقس فيها مرحياً خالل شهري مارس وأبريل لبلوغ القرينـة معـدالت   ) الكفرة ، غات 
كمـا  .من السكان خالل شهر مـايو   % 10وايل ، ومرحياً نسبياً حل ) 69 – 60( تراوحت ما بني 

يالحظ التباين الواضح يف مستويات الراحة خالل أشهر اخلريف ، حيث يكون الطقس مرحياً نسبياً 
 ) 70( من السكان لبلوغ القرينة معدل  % 50يف حمطيت طرابلس وشحات يف شهر سبتمرب حلوايل 

بينما تتمتع حمطات زوارة ، مصراتة  ، درنـة  لسكان  حمطات  أجدابيا ، بنينا ، طربق ،   %10و 
،  أما يف شهر أكتوبر يصبح  ) 79( بطقس دافئ ، و حمطة سرت بطقس حار جداً  لتجاوز املعدل 

مـن السـكان يف    % 50الطقس مرحياً  يف حمطات اجدابيا ، بنينا ، شحات ، ومرحياً نسبياً حلوايل 
يف حمطة طربق  ، فيما تتحقق الراحـة   % 10 حمطات زوارة ، طرابلس ، مصراتة ، سرت درنة و

 ) 69 – 60( التامة جلميع احملطات السابقة يف شهر نوفمرب لبلوغ القرينة معدالت تراوحت ما بـني  
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باستثناء حمطة شحات اليت سجلت مــدى غري مريح بسبب سيادة الطقس البارد الخنفاض املعدل 
  . ) 60( عن 

ن الطقس دافئاً خالل شهر سبتمرب يف حمطيت اجلغبوب وجالو ومرحياً أما احملطات الداخلية فيكو      
يف حمطـيت   % 50 ومن السكان يف حمطة هون ، القريات ، نالوت ، غدامس  % 10نسبياً حلوايل 

هون ، غريان نالوت الزنتان ، ( غريان والزنتان ، ويف شهر أكتوبر يكون الطقس مرحياً يف احملطات 
يف حمطـة  %  50من السكان يف حمطة اجلغبوب و % 10حياً  نسبياً  حلوايل ومر)  القريات غدامس 

جالو ، فيما تتحقق الراحة التامة للمحطات املذكورة خــالل شهر نوفمرب لبلوغ املعدالت مـا  
باستثناء حمطات غريان ، نالوت ، الزنتان اليت يكون طقسها بـارداً الخنفـاض   )  69 – 60( بني 

  . ) 60( املعدالت عن 
يكون الطقس دافئاً خالل شهر سـبتمرب يف  ) سبها ، الكفرة ، غات ( ويف احملطات  اجلنوبية       

من السكان يف حمطة الكفرة ،  % 10ومرحياً نسبياً حلوايل  ) 75( حمطيت سبها وغات لبلوغ املعدل 
يف  من السكان%   50ويف شهر أكتوبر تتحقق الراحة التامة يف حمطة الكفرة والراحة النسبية حلوايل 

حمطيت سبها وغات ، فيما تتحقق الراحة التامة يف احملطـات الثالث خالل شهر نـوفمرب لبلـوغ   
  .  ) 64 – 62( القرينة معدالت تتراوح ما بني 

يشهد شهر أكتوبر اخنفاضا ملحوظاً لدرجات احلرارة ، مما يسمح بوجـود الراحـة التامـة          
، يف حني تتحقق راحة نسـبية   ) 69 – 63( وغ املعدالت ما بني للسكان خالل ساعات الليل لبل

خالل الفترة الواقعة بني الساعة السادسة والتاسعة صباحاً ، لتختفـي الراحـة التامـة     % 50تبلغ 
ويكون الطقس دافئاً من الساعة التاسعة صباحاً  والثالثة مساًء لبلوغ القرينـة معـــــدالت   

ويف .  % 10لتعود الراحة النسبية بعد الساعة الثالثة مساًء وتصـل إىل   ،)  75 – 74( تتراوح مابني 
شهر نوفمرب تطول الفترة املرحية ومتتد خالل ساعات النهار الواقعة بني التاسعة صـباحاً والتاسـعة   

، فيما تصبح ساعات الليل مزعجة بسـبب الـربودة لبلـوغ     ) 60( مساًء لتجاوز معدل القرينة 
  . ) 59 – 56(  املعــدالت مابني
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يتضح  من العرض السابق للتحليل الشهري ملستويات الراحة الفسـيولوجية داخـل     وهكذا        
املباين  التباين يف  معدالا وحالة الشعور ا ، يرجع إىل سببني رئيسيني مها االختالف يف درجات 

مكانياً وزمانيـاً بـني املنـاطق     معدالت احلرارة والرطوبة النسبية ، وذا تكون مستوياا متفاوتة
  . اجلغرافية يف ليبيا 

  
   

  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  :الراحة النهارية والليلية /  2
نظراً لوقوع معظم األراضي الليبية ضمن املناخ اجلاف و بعض األجزاء الشمالية اليت يتنـوع         

رية تغلب على مناخها مناخها بني املناخ شبه اجلاف ونصف اجلاف وشبه الرطب ، جعل الصفة القا
شتاًء ، وإن ما يسـترعى   االذي يتميز باالرتفاع الشديد لدرجات احلرارة خالل الصيف و اخنفاضه

النظر هو أن مدى التغري احلراري اليومي والفصلي يكون أعظم يف احملطات اجلنوبية منه يف الساحلية 
نوبية ، فقد يصل املدى الفصـلي إىل  كما أن هذا املدى احلراري يكون مرتفعاً جداً يف احملطات اجل
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مئوية ،  وكذلك املدى اليومي يتراوح مابني  ْ 25مئوية ويف بعض األحيان إىل   ْ 20و  ْ 18مابني 
لذا نرى .   ) 1995عبد العزيز شـرف ،  ( ْ مئوية  25ْ مئوية ، وقد يصل يف حاالت نادرة إىل  20و  ْ 14

وتغـرياته الشهرية خالل النـهار والليـل   )   THI( ينة من الضرورة إعطاء صورة دقيقة عن قيم قر
وذلك باستخدام معدالت درجات احلرارة العظمى للنهار ومعدالت احلرارة الصغرى لليل ،  انظـر  

وبالتمعن فيهما جند التباين ، )  29) (  28( وجاءت نتائج التطبيق يف اجلدولني )  2( امللحق  رقم 
النهار والليل ويف كل أشهر السنة ، فاملنطقة الساحلية اليت متثلـها   الواضح بني معدالت الراحة بني

طرابلس على سبيل املثال ، كانت معــدالت القرينة خالل أشهر الشتاء وبداية فصـل الربيـع   
ليالً ، ويف أشهر الصيف وبداية اخلريـف   ) 55( اراً  ، ا خنفضت إىل أقل من  ) 70 – 63( مابني 

ليالً ، وعند  )66 – 71( ـاراً لتنخفض إىل مابني   ) 84 –77( مابني  سجلت معدالت تراوحت
مقارنة هذه املعدالت مبراتب القرينة جند اختالفاً كبرياً لدرجة إحساس الناس حبالة الطقس بني النهار 
والليل يف احملطة املذكورة ، إذ يكون الطقس مرحياً إىل مريح نسيب يف أشهر الشتاء وبدايـة الربيـع   
اراً ، ليتحول إىل طقس بارد جداً وقارس يف معظم األحيان ليالً ، ويف أشـهر الصـيف وبدايـة    
اخلريف يكون الطقس يف النهار حاراً إىل حار جداً ، ليتحول إىل طقس مريح ومريح نسبياً لـيالً،  

ية والبدنية  وهذه االختالفات تتوقف عليها العديد من أنشطة اإلنسان وكفاءته يف أداء األعمال الذهن
ومدى تعرضه لإلصابة بأمراض احلر ، كما يتحدد يف ضوئها اختيار املالبس ونوعية األكل ومدى 

  .احلاجة إىل استخدام التربيد والتكييف 
  

  
كما يبدو واضحا التباين يف درجة اإلحساس بالراحة يف احملطات الساحلية الواقعة يف املنـاطق        

لواقعة يف اجلبل األخضر ، بلغت معدالت القرينة خالل شهري ينـاير  املرتفعة ، ففي حمطة شحات ا
  مما يدل على سيادة الربودة اراً  ) 45( ـــاراً  ، لتنخفض ليالً إىل  ) 57 – 55( وفرباير مابني 

  
  الشهرية اراً حملطات مناخية خمتارة )  THI(قيم )  28( جدول رقم 
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 احملطة أشهــــــــر السنة
  سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس

  زوارة 82 77 71 65 63 65 66 70 74 77 82 84
 طرابلس 82 77 71 65 62 64 67 71 75 79 82 83
 مصراتة 83 78 72 65 63 65 67 71 76 81 84 85
 سرت 83 79 73 67 65 66 68 73 77 81 83 84
 أجدابيا 83 80 72 66 66 65 69 74 79 83 84 85
 بنينا 81 77 70 64 61 63 67 72 77 81 83 83
 شحات 75 70 64 60 55 57 60 66 71 76 77 78
 درنة 79 76 70 65 63 63 65 69 73 78 79 81
 طربق 81 77 71 64 62 64 67 72 76 81 83 83
 اجلغبوب 83 79 72 66 64 67 71 76 80 84 86 85
 جالو 83 79 72 67 65 68 72 77 81 83 85 85
 هون 84 79 72 65 64 67 71 77 81 87 85 86
 غريان 76 70 64 57 54 58 61 67 72 77 78 79
 نالوت 79 72 65 58 57 59 64 69 75 80 85 82
 الزنتان 81 72 63 58 54 56 66 75 77 78 81 84
 القريات 82 75 69 63 62 65 69 73 79 83 84 84
 غدامس 82 76 70 63 62 65 70 74 79 84 84 84
 سبها 82 78 71 65 64 66 71 77 80 83 83 83
 الكفرة 80 77 71 66 65 68 72 77 80 82 82 82
 غات 82 79 73 69 62 65 73 80 81 84 84 83

  ) .عمل الباحث : ( املصدر 

يف شهر سبتمرب إىل مريـح  والربودة القارسة ليالً ، ويكون الطقس خالل أشهر اخلريف اراً دافئاً
نسبياً يف شهر أكتوبر و راحة تامة يف شهر نوفمرب ، ومرحياً ليالً يف شهري سبتمرب وأكتوبر وشديد 

  .الربودة يف شهر نوفمرب 
  

  الشهرية ليالً حملطات مناخية خمتارة )  THI( قيم )  29( جدول رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر 

        
  

قارنتها باملنـاطق  تسجل املناطق الداخلية واجلنوبية اختالفات كبرية يف درجات الراحة عند م      
الساحلية ، نتيجة التباين الواضح يف درجات احلرارة بني تلك املناطق  كما سبق اإلشارة ، فعلـى  

لـيالً   ) 47( خالل أشهر الشتاء ، لتنخفض إىل  ) 65( سبيل املثال بلغت القيم اراً يف حمطة سبها 
أما يف أشهر الربيع . بب الربودة القارسة وبالتايل  يكون الطقس مرحياً ارا وشديد االنزعاج ليالً بس

واخلريف والصيف يكون الطقس شديد االنزعاج اراً ، بسبب االرتفاع الشديد لدرجات احلرارة 

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل وماي يونيو يوليو أغسطس

  زوارة 70 63 55 49 48 49 52 55 61 66 70 71
 طرابلس 68 63 56 51 49 50 52 56 60 65 68 69
 مصراتة 69 64 57 51 49 50 53 57 61 66 69 70
 سرت 69 64 58 52 50 51 54 58 62 66 69 70
 أجدابيا 65 61 55 50 48 50 53 57 61 65 66 68
 بنينا 66 62 56 52 49 50 52 57 61 65 67 68
 شحات 61 60 52 47 45 45 47 51 56 61 63 63
 درنة 69 65 59 55 53 53 54 57 61 66 70 71
 طربق 63 59 53 48 45 46 50 54 58 63 66 67
 اجلغبوب 64 59 52 46 45 47 51 56 61 64 65 66
 جالو 65 61 54 49 47 49 53 58 63 66 67 67
 هون 63 58 50 44 42 49 50 56 60 64 65 64
 غريان 63 59 54 47 45 47 50 53 58 63 65 66
 نالوت 65 59 53 47 46 48 51 55 60 64 66 67
 الزنتان 62 56 50 44 42 41 48 53 59 61 63 64
 القريات 63 56 49 44 42 45 50 54 59 63 63 64
 غدامس 64 58 51 45 44 47 51 57 61 65 66 66
 سبها 65 61 53 47 45 49 54 60 64 67 67 67
 الكفرة 65 60 54 49 47 50 55 60 64 67 67 67
 غات 67 64 55 49 47 47 55 63 67 68 68 68



244  

، بينما يكون الليـل مرحيـاً لبلـوغ     ) 79( خاصة خالل الصيف اليت تفوق فيها معدالت القرينة 
  .ارة الخنفاض درجات احلر ) 69 – 60( املعدالت ما بني 

   
  :التوزيع اجلغرايف الفصلي /  3   

الرطوبة داخـل املبـاين ، يف    –يتأثر التوزيع اجلغرايف ملناطق الراحة واالنزعاج لقرينة احلرارة       
األساس مبعدالت درجات احلرارة والرطوبة النسبية اليت تتباين خالل فصول السنة وداخل الفصـل  

  :لفة واليت ميكن توزيعها على النحو التايل الواحد يف املناطق اجلغرافية املخت
  

  : فصل اخلريف 
تتباين معدالت قرينة الراحة يف هذا الفصل، الذي ميثله شهر أكتوبر بني احملطـات املناخيـة        

مبناخ مريح حيث تراوحت ) اجدابيا وشحات وغريان والكفرة  ( فعلى سبيل املثال تتمتع حمطات 
زوارة ، طرابلس ، مصراتة  ( فيما سجلت بعض احملطات اليت تشمل  ، )  69 – 60( املعدالت مابني 

وبالتايل يكون مناخها مرحيـاً   ) 71 – 70( معدالت ما بني ) سرت ، درنة ، جالو ، سبها ، غات 
  % 10من السكان ، بينما سجلت حمطتا اجلغبوب و طربق راحة نسبية حلوايل  % 50نسبياً حلوايل 

  .)    73 – 72( غ قيم القرينة معدالت ما بني من السكان ، لبلو
ثالثة أقاليم جغرافية ملعدالت الراحة ، األول مريح ميتد على شكل  ) 26( وتظهر اخلريطة رقم       

نطاق واسع يضم بعض املناطق الساحلية الواقعة بني أجدابيا وبنينا ومنطقيت اجلبل األخضر واجلبـل  
أما اإلقليم . ومنطقة القريات وواحة الكفرة ) هون ، غدامس ( ة الغريب ، وبعض الواحات الشمالي

الثاين ذو برودة خفيفة يشمل املنطقة الساحلية املمتدة من رأس اجدير  إىل مصراتة وواحة جـالو ،  
واملناطق اجلنوبية يف كل من سبها وغات ، واإلقليم الثالث مييل للدفء وينحصر امتداده يف نطـاق  

  .  لساحلية املمتدة من طربق إىل السلوم وواحة اجلغبوب ضيق حول املنطقة ا
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  لشهر أكتوبر ) THI( املعدل الشهري لقرينة  ) 26( اخلريطة رقم 
  

  
  عمل الباحث  : ( املصدر 

  
  :فصل الشتاء 
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تشري معدالت الراحة خالل هذا الفصل الذي ميثلـه شـهر ينـاير ، إىل اختفـاء الراحـة             
خنفاض درجات احلرارة  على الرغم  من وجود اختالفـات مكانيـة بـني     الفسيولوجية بسبب ا

  احملطات يف درجة اإلحساس بالربودة ، فعلى سبيل املثال جند معظم احملطات يف شهر يناير سجلت 
  

  لشهر يناير)  THI( املعدل الشهري لقرينة  ) 27( اخلريطة رقم  

  
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر     
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، وبالتايل يكـون مناخها بارداً وتشمل معظم املناطــق  ) 59 – 55( مابني  معــدالت بلغت
الساحلية والداخلية وواحة غات ، بينما تكون  منطقتا اجلبل األخضر واألجزاء الشمالية من اجلبـل  
الغريب وواحة غدامس و القريات ومعظم األجزاء اجلنوبية شديد الربودة لبلوغ القرينة قيم مـــا  

، ومنطقتا اجلغبوب واألجزاء اجلنوبية من اجلبل الغريب قارسة الربودة الخنفـاض   ) 54ــ  50( بني 
  . ) 50( املعدالت عن 

ثالث مناطق ختتلف فيها درجة اإلحسـاس باالنزعـاج ، األوىل   )  27( وتظهر اخلريطة رقم       
حـة اجلغبـوب   تكون شديدة االنزعاج بسبب الربودة القارسة ، ومتتد يف نطاق ضيق يشـمل وا 

واألجزاء اجلنوبية من اجلبل الغريب  ، والثانية مزعجة جداً نتيجة الربودة الشديدة وتغطـي منطقـة   
اجلبل األخضر واألجزاء الشمالية من اجلبل الغريب وواحة غدامس و القريـات ومعظـم األجـزاء    

لثالثة مزعجة لكـون  اجلنوبية و املنطقة الساحلية الواقعة بني سرت ودرنة وزواره ورأس جدير ، وا
طقسها بارداً وتضم مناطق واسعة  يف املنطقة الساحلية املمتدة من طرابلس إىل سرت  ومن درنـة  

  .إىل السلوم وواحة غات  
  
  

  : فصل الربيع
تشري معدالت القرينة هلذا الفصل املمثل بشهر أبريل يف معظم احملطات  إىل التشابه فيمـا            

،حيث بلغ املعـدل يف   ) 69 – 60( ملدى املريح الذي تتراوح معدالته مابني بينها لوقوعها ضمن ا
فيما تصبح املناطق املرتفعـة غـري    ،)  64( ويف حمطيت طرابلس وسرت  ) 68( حمطيت غات وسبها 

مرحية بسبب الربودة الشديدة ، والسيما يف حمطة شحات الواقعـة يف اجلبـل األخضـر إذ بلـغ     
  .  ) 59( ة يف حمطة غريان الواقعة يف اجلبل الغريب حيث بلغ معدهلا وبارد ) 53( معــدهلا 

ثالثة أقاليم جغرافية ملستويات الراحة ، األول مزعج جداً  بسبب )  28( تظهر اخلريطة رقم       
الربودة الشديدة ويغطي املناطق املرتفعة من اجلبل األخضر ، أما اإلقليم الثاين مزعجاً لكونـه ذات  
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رد يقتصر على املناطق املرتفعة من اجلبل الغريب ، واإلقليم الثالث يكون مناخه مرحياً ميتد يف مناخ با
  معظم ليبيا باستثناء املناطق املشار هلا يف اإلقليمني السابقني

  
  

  لشهر أبريل)  THI( املعدل الشهري لقرينة )  28( اخلريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر 

  
  
  
  

  : فصل الصيف
ال تشري معدالت القرينة خالل هذا الفصل املمثلة بشهر يوليو إىل وجود الراحة التامة يف ليبيا        

باستثناء منطقيت اجلبل األخضر واجلبل الغريب اللتني سجلت حمطاما راحة نسبية تراوحت قيمها يف 
، يف  ) 73( ونالوت ) 72( و يف حمطيت غريان  ) 71( و  ) 70( حمطيت شحات والزنتان على التوايل 

، وبالتايل يكون طقسها دافئـاً    ) 76 – 74( حني بلغت املعدالت يف بقية احملطات األخرى مابني 
مما يدل على سيادة الطقس احلار  يف هـذه   ) 77( ماعـدا  حمطة طرابلس اليت سجلت معدالً بلغ 

  .  ب احلراري كما سبقت اإلشارة احملطة ، بسبب ارتفاع درجات احلرارة الناجتة عن ظاهرة االنقال
       
وجود أربعة أقاليم للراحة ، األول املريح نسبياً ذو برودة خفيفـة   ) 29(  تظهر اخلريطة رقم       

من سـكانه ال   % 50يسود يف منطقيت اجلبل األخضر واألجزاء اجلنوبية من اجلبل الغريب حيث إن 
جزاء الشمالية من اجلبل الغـريب ، فيـنخفض الشـعور    يشعرون بالراحة ، أما الثاين الذي يضم األ

، فيما يغطي الثالث غري املريح معظم مناطق ليبيا ، وينحصر اإلقليم  % 10بالراحة لسكانه إىل حنو 
  .الرابع يف حمطة طرابلس ويتصف مناخه بارتفاع درجات احلرارة لألسباب اليت أوضحناها سابقاً 
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  لشهر يوليو ) THI( املعـدل الشهري لقرينة  )  29   (خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر       
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  وحتليلها خارج املباينالراحة  قياس -ثانياً  
                  

  

  
  .الراحة الشهرية /  1                                     

  .الليلية و الراحة النهارية/  2
  . التوزيع اجلغرايف الفصلي /  3  
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إن العرض السابق كان حمسوباً على أساس تأثري الظروف املناخية داخل املباين أي بعيداً عـن        

تأثري الرياح اليت يكون هلا األثر الكبري يف درجة اإلحساس بالراحة ، خاصة عندما تصـبح درجـة   
حرارة اجلسم مع ارتفاع الرطوبة النسبية ، حيث تقلل سرعة الريـاح   حرارة اهلواء  أعلى من درجة

من درجة حرارة جلد اإلنسان ولو كانت هناك زيادة يف درجة حرارة اهلواء ، مما يزيد من كميـة  
  )  1989عمر الصقرات ، ( .الطاقة املفقودة بواسطة التعرق الذي بدوره يشعر اإلنسان بالربودة 

يتم حبث الراحة الفسيولوجية وحساا خارج املباين باالعتماد على قرينـة   على هذا األساس      
باالعتماد على معطيات اجلدولني يف امللحق ، يف الليل و الظل  )  Ko( احلرارة املكافئة لتربيد الرياح 

نظراً ألمهيتها الكبرية للتوخي من قسوة الظروف املناخيـة  ،  )  7( رقم  و امللحق) ∗ب – 5( رقم 
اخلارجية ، ألن يف مثل هذه الظروف ال ميكن التغلب على قسوة املناخ ، كما يتم  داخل املباين عن 

  .طريق  تكييف اهلواء بالوسائل الصناعية 
  
  : الراحة الشهرية/ 1 

 لكافـــة )  6( لقد سبقت اإلشارة إىل عدم توفر البيانات املناخية الساعية ، انظر امللحق       

رة ، الستخراج الراحة اليومية خالل ساعات النهار والليل ، األمـر الـذي أدى إىل   احملطات املختا
اختيار أربع حمطات ، تعكس واقع الظروف املناخية يف املناطــق اجلغرافية املختلفة وهــتـي 

  ) .زوارة ، شحات ، يفرن ، سبها ( 

                                                
  .اجلدول  من الفهريت إىل درجة مئوية مت حتويل قيم درجة احلرارة يف هذا    ∗
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لفسيولوجية يف حمــطة زوارة  الذي يبني مستويات الراحة ا)  30( فبالنظر إىل اجلدول رقم       
الذي يظهر حركة التغيري اليومي خالل ساعات اليوم ، يتضح أن مستويات  ،)  18( والشكل رقم 

الراحة تتباين تبعاً لقدرة الرياح على التربيد ، فخالل أشهر الشتاء  تساعد الريـاح علـى زيـادة    
قعة بني منتصف النهار و السادسة اإلحساس بالربودة ، ففي شهر ديسمرب تصبح ساعات النهار الوا

من السكان  ، ليتحول الطقس إىل مزيد من  اإلحساس بالربودة %  10مساًء مرحية نسبياً  حلوايل 
، فيما يكون   ) 499 –400( خالل النصف األول من الليل لبلوغ القرينة معدالت تتراوح ما بني 

، وخالل شهري ينـاير وفربايـر     ) 500( ق نصفه الثاين شديد الربودة لبلوغ القرينة معدالت تفو
تزداد قدرة الرياح على التربيد ، حبيث يكون الطقس بارداً  يف ساعات النهار الواقعة بني منتصـف  
النهار والسادسة مساًء ، ليتحول إىل طقس  شديد الربودة خالل النصف األول من الليـل لبلـوغ   

س بالربودة القارسة خالل نصفه الثـاين لبلـوغ   ، يزداد اإلحسا ) 599 – 500( املعدالت مابني 
  .  ) 600( القرينة معدالت تزيد عن 

  
  اليومية حملطة زوارة ) Ko(قيــم  ) 30( جدول رقم 

  
ساعات  أشـــهر السنــــــــة

 النهار
 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

496 374 300 187 181 201 281 316 378 473 547 575 00 
504 410 320 200 192 214 270 326 390 487 584 633 03 
539 456 323 222 198 194 204 306 481 526 620 642 06 
471 344 217 106 97 114 183 246 327 410 535 568 09 
335 233 168 85 65 89 184 261 302 366 443 429 12 
336 257 186 107 84 101 206 261 345 384 466 473 15 
384 296 239 169 135 164 287 302 365 443 487 468 18 
423 347 271 178 166 185 282 323 374 459 503 510 21 

  ) عمل الباحث : ( املصدر   
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تبقى الرياح خالل فصل الربيع عامالً مساعداً على زيادة اإلحساس بالربودة خاصة يف شـهر        
ارس ، إذ مييل الطقس إىل الدفء خالل ساعات النهار والليل مع حتقق راحــة نسبية حلـوايل  م

من السكان  خالل ساعات النهار الواقعة يف منتصف النهار والثالثة مساًء ، ويف شهر أبريل  % 10
مـن السـكان طيلـة     % 10يقل دور الرياح على التربيد ، مما يسمح بتحقق راحة نسبية حلوايل 

عات النهار والليل ، باستثناء اإلحساس بالربودة يف ساعات الصباح الباكر ، فيما تتحقق يف شهر سا
%  50 من السكان يف معظم ساعات الليل ، وتـزداد نسبتها إىل % 10مايو راحة نسبية يشعر ا 

  .  معظم ساعات النهار 
يونيو ، وتتحقق الراحـة التامـة    و يف أشهر الصيف يستمر تأثري الرياح على التربيد يف شهر      

يف ساعات النهار الواقعة بني السـاعة   )  199  – 100( لبلوغ قيم القرينة معدالت تتراوح ما بني 
التاسعة صباحاً ومنتصف النهار بسبب اعتدال الطقس ، ليزداد اإلحساس بالربودة اخلفيفة خـالل  

، وبالتايل  ) 299 – 200( لوغ املعدالت ما بني الفترة الواقعة بني منتصف النهار والتاسعة صباحاً لب
من السكان بالراحة ،فيما يكـون تأثري الرياح مستمراً على اإلحساس بـالربودة  يف   % 50يشعر 

شهر يونيو خالل ساعات الليل الواقعة بني منتصف الليل والثالثة صباحاً لبـلوغ املعــدالت ما 
خـالل  الفترة الواقعة بني الساعة الثالثـة صـباحاً    ويصبح الطقس مرحياً ،)  299 – 200( بني 

باستثناء طقس دافئ يف منتصـف النـهار    ) 199 – 100( ومنتصف الليل لبلوغ املعدالت مابني 
أما يف شهر أغسطس فإنه يتضـــاءل دور الريـاح و يسـتمر    .  ) 100( الخنفاض املعدل عن 

  ، باستثناء فتـرة  ) 199 – 100( تراوح ما بني اإلحساس بالراحة التامة لبلـوغ القرينة معدالت ت
  
 

  يف حمطة زوارة ) Ko(الراحة الفسيولوجية اليومية لقرينة )  18( شكل رقم 
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  ). عمل الباحث : ( املصدر                              
  

حيت  ) 100 – 50( وغ املعـدالت ما بني مزعجة تقع بني الساعة التاسعة صباحاً والثالثة مساًء لبل
يتضاءل دور الرياح على التربيد ، ولو أدخلنا تأثري اإلشعاع الشمسي خالل هـذه الفتـرة فـإن    

      ∗) .شديد احلرارة ( وتصبح حالة الطقس مزعجة جداً  ) 60 -( املعدالت تصبح بالسالب أقل من 
ديد يف اإلحساس بالربودة ، إذ تتحقق راحة تامة أما يف أشهر اخلريف يعود دور الرياح من ج      

خالل شهر سبتمرب و تقع بني الساعة التاسعة صباحاً ومنتصــف الليل لبلوغ القرينة معـدالت 
باستثناء فترة مزعجة يف منتصف النهار الخنفاض املعــــدالت   ) 199 – 100( تتراوح مابني 

من %  50خفيفة تتحقق فيه راحة نسبية حلوايل ليتحول بعدها إىل طقس ذي برودة ،  ) 100( عن 
السكان خالل الفترة الواقعة بني الساعة الثالثة والسادسة صباحاً  ، ويف شهر أكتـوبر يزيـد دور   
الرياح على التربيد ، مما يسمح بتحقق راحة تامة قصرية متتد بني منتصف النهار والثالثة مساًء لبلوغ 

خالل الفترة الواقعـة بـني    % 50فيما تتحقق راحة نسبية تبلغ ، )  199 – 100( املعدالت ما بني 
الساعة الثالثة والتاسعة مساًء ، وبني الساعة السادسة صباحاً ومنتصف النهار لبلوغ القرينة معدالت 

                                                
  .  ) 13.18( والساعات النظرية  )  10.6( عدد ساعات الشمس الفعلية يف احملطة املذكورة خالل شهر أغسطس     ∗
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من السكان متتد من  الساعة التاسعة مسـاًء   % 10وراحة نسبية يشعر ا  ) 299 – 200(  ما بني
فيما يستمر دور الرياح علـى التربيـد   ،  ) 399 – 300( بلوغ املعدالت مابني والسادسة صباحاً ل

خالل النصف الثاين مـن النـهار   %   50خالل شهر نوفمرب ، مما يسمح بتحقق راحة نسبية تبلغ 
خالل النصف األول من النهار والليـل لوقـوع    % 10و  ) 299 – 200( لبلوغ املعدالت ما بني 

، أما خالل النصف الثاين من الليل يصبح دور الرياح قوياً يف املزيـد   ) 399 – 300( القرينة مابني 
  .)  499 – 400 (من اإلحساس بالربودة ، فيصبح الطقس مزعجاً لبلوغ املعـدالت مابني 

يف حمطة شحات ومسـارها    ) Ko( قيم قدرة الرياح على التربيد   ) 31( يوضح اجلدول رقم       
،ومن خالهلما يتضح التباين الكبري ملعدالت الراحة ودرجة إحسـاس   ) 19( قم اليومي يف الشكل ر

فخالل أشهر الشـتاء يكـون دور   . الناس ا خالل ساعات النهار والليل يف خمتلف شهور السنة 
الرياح يف معظم األحيان قوياً ، مما يزيد من اإلحساس بالربودة الشديدة يف شهر ديسـمرب خـالل   

 ) 599 – 500( لنصف األول من الليل لبلوغ القرينة معدالت تراوحت مـابني  ساعات النهار وا
)  600( ليتحول إىل طقس قارس الربودة خالل النصف الثاين من الليل الرتفاع معـدل القرينة عن 

هذا ويزداد دور الرياح على املزيد من اإلحساس بالربودة القارسة خالل شهري يناير وفرباير طيلـة  
خـالل  )  599 – 550( ار والليل ، باستثناء ا خنفاض معدل القرينة الذي تراوح مابني ساعات النه

النصف الثاين من الليل يف شهر فرباير ، بسبب تضاؤل قدرة الرياح على التربيد حيت مل تتجـاوز  
 ) 7 – 6( ث ، على الرغم من ا خنفاض درجات احلـرارة اليت تراوح معدهلا مـابني  / م 2سرعتها 
  .مئوية خالل الفترة املذكورة  درجات

  
  اليومية حملطة شحات ) Ko(قيم )  31(  جدول رقم

  
ساعات  أشـــهر السنــــــــة

 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب النهار
576 456 415 332 350 309 399 446 540 575 604 668 00 
612 505 437 361 369 338 410 449 550 612 596 669 03 
599 484 418 320 343 305 352 369 502 688 559 697 06 
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548 378 302 225 221 138 256 299 428 568 619 670 09 
528 351 300 194 182 145 225 270 395 530 620 662 12 
551 402 300 234 216 185 268 310 428 542 654 661 15 
551 413 381 302 304 265 283 372 484 562 633 622 18 
571 429 396 315 339 307 337 406 521 590 599 639 21 

  ). عمل الباحث : ( املصدر  

  
يستمر دور الرياح يف العمل على مزيد من اإلحساس بالربودة خالل أشهر الربيـع ، حيـث         

ليتحـول إىل  ، األول مـن الليـل    يكون اإلحساس شديد الربودة خالل ساعات النهار والنصف
و يقـل دور  .  ) 600( إحساس قارس الربودة خالل النصف الثاين من الليل لتجاوز املعـدل عن 

الرياح خالل شهر أبريل يف اإلحساس بالربودة الشديدة ويصبح الطقس بارداً خالل ساعات النهار 
مـن   % 10حـــة نسبية يشعر ا ، باستثناء حتقق را ) 499 - 400(  لبلوغ  املعدالت ما بني 

السكان تقع يف منتصف النهار ، فيما يكون دور الرياح قوياً خـالل ساعات الليل ويصبح الطقس 
، فيما يكون دور الرياح يف شهر مايو ضعيفاً خالل ساعات  ) 500( شديد الربودة لتجاوز املعدل 

ة الواقعة بني الساعة الثالثة والتاسـعة  للسكان خالل الفتر % 10النهار فتحقق راحة نسبية حلوايل 
يف منتصف النهار ، لتعود لالخنفاض من جديد خالل النصف الثاين مـن   %  50صباحاً لتصل إىل 

و يبقى دور الرياح خالل أشهر الصيف يف املناطق اجلبلية بصورة عامة عامالً مساعداً على . النهار 
ونيو تعمل الرياح يف ساعات الليل على اإلحسـاس  اإلحساس بالربودة أثناء الليل ، فخالل شهر ي

، ويقل  ) 300( من السكان  بالراحة لتجاوز معــدالت القرينة   % 10بالربودة ، حبيث يشعر 
ويف شهر يوليـو  ،  % 50 هذا التأثري خالل ساعات النهار وتزيد نسبة الذين يشعرون بالراحـة إىل

 ) 399 – 300( ربودة ليالً لبلوغ املعـدالت مابني وأغسطس يظل تأثري الرياح على اإلحساس بال
من السكان بالراحة ، بينما يكون اإلحساس اراً بالربودة اخلفيفة وتصل النسبة إىل  % 10مما يشعر 

، تتخللها فترة الراحة التامة متتد من الساعة التاسعة صباحاً إىل منتصف النهار يف شهر يوليو   % 50
  .  ) 199 – 100( ل شهر أغسطس  لبلوغ القرينة معدالت تتراوح ما بني و يف منتصف النهار خال

  
  يف حمطة شحات ) Ko(الراحة اليومية لقرينة )  19(  شكل رقم 
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  ) عمل الباحث : ( املصدر                                   
لتأثري الرياح يف شهر سـبتمرب ، ال يعـدو سـوى    أما خالل أشهر اخلريف فإن النمط العام       

استمرار للنمط الذي كان سائداً يف شهر أغسطس متاماً ، و يزداد تأثري الرياح وقوا على التربيد يف 
شهري أكتوبر ونوفمرب ، حيث يتفاوت بني الطقس البارد خالل النصف الثاين من الليل لتجـاوز  

مييل للربودة خالل ساعات النهار فتتحقق راحـة نسـبية   إىل الطقس الذي  ) 400( املعـدل عن  
من السكان يف شهر أكتوبر  ، بينما يكون اإلحساس بالربودة يف شـهر نـوفمرب    % 10يشعر ا 

من السكان تقع بني السـاعة   % 10خالل ساعات الليل والنهار باستثناء حتقق راحة نسبية حلوايل 
  .    التاسعة صباحاً ومنتصف النهار 

  
تشهد حمطة يفرن الواقعة يف اجلبل الغريب ، تأثريات خمتلفة لعامل تربيد الرياح ، حيث يتضـح        

  )20( ومسارها اليومي يف الشكل رقم  ) 32( من خالل التمعن يف القيم املوضحة يف اجلدول رقم 
تأثريها بـني   أن الرياح تساهم خالل أشهر الشتاء على زيادة اإلحساس بالربودة ، اليت تتفاوت قوة

النهار والليل ، فخالل شهر ديسمرب تصبح ساعات النهار والنصف األول من الليل  شديدة الربودة 
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، فيما يكون تأثري الرياح قوياً جداً خالل النصف الثاين من  ) 599 - 500 (لبلوغ املعدالت مابني  
ويستمر تأثري الريـاح علـى    ، ) 600( الليل الذي يصبح فيه الطقس قارس الربودة لتجاوز املعدل 

اإلحساس مبزيد من الربودة الشديدة يف شهر يناير خالل النصف الثاين من النهار لبلـوغ القرينـة   
،فيما يصبح اإلحساس بالربودة القارسة خـالل النصـف   ) 599 - 500( معدالت تتراوح مابني 

اير  يكون النمط العام لتـأثري  ، ويف شهر فرب)  600( األول من النهار وطول الليل لتجاوز املعدل 
الرياح امتداداً للنمط الذي كان سائداّ يف شهر يناير ، مع تفاوت هذا التأثري خالل ساعات النـهار   
حيث يكون اإلحساس بالربودة القارسة خالل ساعات الليل ومعظم ساعات النهار ، باستثناء الفترة 

ء ، إذ يكون اإلحساس بالربودة لبلـوغ املعـدالت   الواقعة بني منتصف النهار و الساعة الثالثة مسا
     . ) 499  –  400( مابني 

تتناقص مقدرة الرياح على التربيد مع تقدم  فصل الربيع ، ففي شهر مارس يكـون اإلحسـاس      
و بالدفء النسيب يف  ) 500( بالربودة الشديدة خالل النصف الثاين من الليل لتجاوز القرينة املعدل 

عند الساعة الثالثـة    % 10هار الخنفاض معدالته عن الليل و حتقق راحة نسبية فيه تبلغ ساعات الن
وتبقى رياح أبريل عامالً يساعد على اإلحساس بالربودة  يف الليل والربودة اخلفيفة يف النهار . مساًء 

لنـهار  خالل سـاعات ا  % 10عند الساعة الثالثة مساًء و   % 50فتتحقق راحة نسبية تتراوح بني 
أما رياح مايو فهي ذات برودة خفيفة خالل ساعات النهار لبلوغ املعــدالت مابني . األخرى  

من السكان ، مع تأثري للرياح يكـون   % 50مما يسمح بتحقق راحة نسبية تبلغ ، )  299 – 200( 
للسكان لبلوغ لطيفاً و يقع بني منتصف النهار و الساعة الثالثة مساًء  تتحقق فيه الراحــة التامة 

  .  ) 199 – 100( القرينة معدالً يتراوح ما بني 
  

  اليومية حملطة يفرن  ) Ko(قيم   ) 32( جدول رقم 
ساعات  أشـــهر السنــــــــة

 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب النهار
583 497 363 252 165 127 267 345 452 510 586 636 00 
605 534 391 288 194 176 301 363 487 528 591 651 03 
613 535 395 302 198 195 284 362 489 553 610 664 06 
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558 493 317 205 95 88 80 291 400 497 556 623 09 
508 425 245 101 21 26 47 185 310 432 497 570 12 
496 398 218 88 24 23 129 167 277 389 481 557 15 
529 439 295 167 44 27 185 227 350 436 515 599 18 
567 485 334 230 132 90 194 294 406 492 542 614 21 

  ) .عمل الباحث  : ( املصدر    

  
تبقى الرياح يف أشهر الصيف يف هذه املنطقة اجلبلية خالل شهر يونيو ذات تـأثري خفيـف           

من السكان ، وتقل هذه النسبة  % 50فتتحقق راحة نسبية يشعر ا  الربودة معظم ساعات الليل ،
عند الساعة الثالثة صباحاً ، فيما يكون التأثري يف ساعات النهار بني اإلحساس بالـدفء   % 10إىل 

واإلحسـاس   ) 100( من الساعة التاسعة صباحاً ومنتصف النهار الخنفاض معدالت القرينة عـن  
فتتحقق  ) 100( بالربودة خالل النصف الثاين من النهار لتجاوز املعدل عن ) لطيفاً(يكون معتدالً  

الراحة التامة للسكان ، أما رياح يوليو وأغسطس فإا ختلق يف ساعات النـهار إحساسـاً كـبرياً    
بالضيق الناتج عن االرتفاع يف درجة احلرارة  خاصة خالل الفترة الواقعة بـني منتصـف النـهار    

بينما يصبح الطقس مرحياً يف ساعات  ) 50( مساء الخنفاض معدالت القرينة عن  والساعة السادسة
   . ) 199 – 100( الليل لبلوغ املعدالت ما بني 

  
  يف حمطة يفرن ) Ko(الراحة اليومية لقرينة  ) 20( شكل رقم 
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  ) . عمل الباحث : ( املصدر                               

  
تظل الرياح عامالً يساهم يف رفع درجة احلرارة يف فصل اخلريف يف شهر سـبتمرب خـالل          

منتصف النهار مع حتقق الراحة التامة قبل وبعد هذه الفترة لبلوغ القرينة معـــدالً  تراوح مـا  
نسبية تصل ، فيما يصبح الشعور بالربودة خالل ساعات الليل ، فتحقق راحة  ) 199  – 100( بني 
بني الساعة الثالثة والسادسة  % 10تقع يف الفترة بني السادسة مساًء والثالثة صباحاً ، و   % 50إىل 

وتبقى الريــاح يف شهر أكتوبر عامالً يساعد على الشعور بالربودة اخلفيفة  فتتحقـق  . صباحاً  
طيلة الليل وتستمر حـىت   % 10و خالل النصف الثاين من النهار  ،  % 50الراحة النسبية اليت تبلغ 

ويتغري هذا اإلطار لتأثري الرياح تغرياً كبرياً  يف شهر نوفمرب إذ يستمر هذا الشعور . منتصف النهار 
بالربودة  اراً عند الساعة الثالثة مساًء ، ليصبح أكثر برودة خالل الساعات املتبقية مـن النـهار   

ة شديدة خالل النصف الثاين منـه لبلـوغ القرينـة    والنصف األول من الليل ، فيما تكون الربود
  ) . 599 – 500( معدالت تراوحت ما بني 

        
قيم قرينة قدرة الرياح على التربيد يف حمطة سبها والشكل رقـم  ) 33( يوضح اجلدول رقم         

تـبني  أن  املسار اليومي هلا خالل ساعات اليوم ويف خمتلف شهور السنة ، ومن خالهلمـا ي  ) 21( 
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عامل الرياح يف أشهر الشتاء ، تساعد على املزيد من اإلحساس بالربودة ، إال أن قوة تأثريها خيتلف 
بني النهار والليل والذي يتوافق مع التباين يف درجات احلرارة ، فتأثري رياح ديسمرب يبقى بـارداً  يف  

  والثالثة مساًء حبيث يكـــون  ساعات النهار ، باستثناء الفترة الواقعـــة بني منتصف النهار
  

  اليومية حملطة سبها ) Ko(قيم  ) 33( جدول رقم 
  

ساعات  أشـــهر السنــــــــة
 يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب النهار

508 463 314 131 52 34 162 185 320 419 558 601 00 
536 495 359 200 124 103 239 265 392 496 626 636 03 
590 526 382 223 147 125 262 287 254 530 643 667 06 
497 423 252 59 30 28 49 78 269 388 519 586 09 
333 266 119 27 23 21 26 27 95 230 369 466 12 
314 238 97 24 21 20 24 26 63 159 327 421 15 
381 311 172 25 22 22 26 27 130 228 384 495 18 
510 393 243 52 27 25 67 84 230 342 467 547 21 

  ) .عمل الباحث  : ( املصدر  
  

من الناس بالراحة ، وشديد الربودة يف ساعات الليـل لبلـوغ    % 10الطقس مائل للربودة فيشعر 
حسـاس  وتساعد رياح يناير على املزيد مـن اإل .  ) 599 – 500( القرينة معدالت تتراوح ما بني 

بالربودة خالل ساعات النهار ، الواقعة بني الساعة التاسعة صباحاً والسادسة مساًء لتجاوز املعـدل 
فيما يكون اإلحساس بالربودة الشديدة يف النصف األول مـن الليـــل ليتحـول إىل     ) 400( 

اير يقل تـأثري  ويف شهر فرب، )  600( إحساس بالربودة القارسة يف النصف الثاين منه لتجاوز املعدل 
، ومع تقدم ساعات الليـل   % 10الرياح خالل ساعات النهار ، مما يترتب عليه راحة نسبية تبلغ 

يزداد تأثري الرياح على اإلحساس بالربودة الشديدة والربودة القارسة خاصة يف النصف الثاين مـن  
  .  ) 600( الليل لتجاوز املعدل 
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وراً أقل تأثرياً من دورها يف فصل الشتاء ، إال أن اإلحساس تلعب الرياح خالل فصل الربيع د      
بالربودة يستمر يف ساعات الليل خالل شهر مارس ، فيما يكون التباين واضحاً اراً  إذ تتحقـق  

خالل النصف الثاين تتخللها  % 50خالل النصف األول منه ، لترتفع إىل  % 10 راحة نسبية تبلغ 
ويصـبح اإلحسـاس   ، )  159( تقع عند الساعة الثالثة مساًء لبلوغ املعـدل  فترة الراحة التامة اليت 

 % 50بالربودة اخلفيفة يف شهر أبريل خالل النصف األول من الليل ، مما يسمح براحة نسبية تبلـغ  
  خـالل النصف الثاين منه بسبب زيادة اإلحساس بالربودة ، بينما تساعـد  % 10لتنخفض إىل 

  
  يف حمطة سبها ) Ko(راحة اليومية لقرينة ال ) 21(شكل رقم  
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر                             
الرياح على اإلحساس بالربودة اخلفيفة يف النهار خالل الفترة الواقعــة بني السـاعة السادسـة   

من السكان ، واإلحساس باحلـرارة %  10 والتاسعة صباحاً ، فتتحقق راحــة نسبية يشعر ا
والشعور بالضيق يف الفترة الواقعة بني الساعة التاسعة صباحاً والثالثة مساًء لبلوغ القرينة معـدالت  
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، فيما يصبح الطقس مرحياً عند الساعة السادسة مساًء يشعر به كـل   ) 50 – 0( تراوحت ما بني 
عند الساعة التاسـعة مسـاًء    % 50الشعور بالراحة إىل  ، ليقل هذا ) 130( السكان لبلوغ املعدل 

ويزداد تأثري الرياح يف اإلحساس باحلرارة الشديدة والضيق يف شهر مايو يف ساعات النهار والنصف 
، ليتغري هذا التأثري ويصبــح الطقـس    ) 50( األول من الليل الخنفاض معــدالت القرينة عن 

وبالتايل تتحقق الراحة التامة ، بينمـا   ) 185( ليل لبلوغ املعـدل عند منتصف ال) لطيفاً ( معتدالً  
  .   % 50تزداد برودة الطقس خالل النصف الثاين منه فينخفض الشعور بالراحة إىل 

ويتغري النمط املناخي لتأثري الرياح تغرياً كبرياً خالل أشهر الصيف الثالثة ، وتصـبح الريـاح         
باملزيد من احلرارة والشعور بالضيق يف ساعات النهار والنصف األول  عامالً يساعد على اإلحساس

واجلدير باإلشارة هنا أن هذه املعـدالت لـو    - ) 50 – 0( من الليل لبلوغ القرينة معدالت مابني 
أدخل عليها تأثري عامل اإلشعاع الشمسي الذي يكون قوياً يف هذه املناطق الصحراوية ، فسـتكون  

فيما تتحقق الراحة التامة خالل النصـف   -مما يوحي بسيادة الطقس احلار جداً  مجيعها بالسالب ،
  . ) 199 – 100( الثاين من الليل لبلوغ املعدالت ما بني 

ويف أشهر اخلريف يكون النمط املناخي السائد يف شهر سبتمرب امتداداً  ألشـهر الصـيف            
يدة يف ساعات النهار والنصف األول من الليـل  حبيث تساعد الرياح على اإلحساس باحلرارة الشد

 ) 131( ، مع حتقق الراحة التامة يف منتصف الليل لبلوغ درجة الراحة  ) 50( الخنفاض املعدل عن 
هذا ويتغري تأثري الرياح يف شهر أكتوبر وتصبح . خالل النصف الثاين منه  % 50وراحة نسبية تبلغ 

يف معظم ساعات النهار لتتحقق الراحـة  ) اللطيفة ( ة املعتدلة عامالً مساعداً على اإلحساس بالربود
 ) 97( التامة للسكان ، باستثناء الشعور باحلرارة والضيق عند الساعة الثالثة مساًء لبلوغ املعــدل 

ويظل تأثري الرياح يف شهر نوفمرب يساعد على اإلحساس بالربودة اخلفيفة يف ساعات النهار ، ممـا  
بني  % 10يف الفترة الواقعة بني منتصف النهار والثالثة مساًء و  % 50ة نسبية تبلغ يترتب عليه راح

  ).  499 – 400( الثالثة والتاسعة مساء ، واألكثر برودة يف الليل لبلوغ املعدالت ما بني 
 ) 34( املوضحة قيمها يف اجلـدول رقـم    ) Ko( أما خبصوص الراحة الشهرية العامة لقرينة        
حملطات مناخية خمتارة متثل املناطق اجلغرافية املختلفة ، حيث يتضـح أن   ) 22( كل البياين رقم والش
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مما )  500( املعدل الشهري للقرينة يف أشهر الشتاء تكون يف معظمها مرتفعة املعدالت اليت تتجاوز 
ليبيا خـالل هـذا    يدل على قوة الرياح على التربيد و بالتايل اختفاء الراحة التامة يف مجيع مناطق

 ) 395( الفصل ، فخالل شهر يناير يصبح الطقس مييل للربودة يف حمطة غات لبلـوغ املعــدل   
لسكان هذه احملطة اليت ختضـع للتأثريات شبه األسـتوائية    % 10وبالتايل تتحقق راحة نسبية تبلغ 

  ، اجلغبوب ، جـالو طرابلس ، أجدابيا ، طربق : ويف شهر ديسمرب يسود الطقس البارد يف حمطات 
ويسود ذات الطقـس يف شـهر    ) 499 – 400( الكفرة ، لبلوغ القرينة معدالت تراوحت مابني 

فرباير يف حمطات مصراتة ، اجدابيا ، سبها ، الكفرة وخالل شهري يناير وفرباير يف حمطـة غـات    
يف أشهر الشـتاء   )  599 – 500( فيما يكون اإلحساس بالربودة الشديدة لبلـوغ املعدالت مابني 

الثالثة يف حمطات زوارة ، سرت ، بنينا ، درنة ، هون ، وخالل شهري يناير وفربايـر  يف حمطـيت   
طرابلس وطربق ، ويف شهري ديسمرب ويناير  يف حمطيت مصراتة وسبها ، ويكون تأثري الرياح قويـاً  

ثالثـة لتــجاوز   ويؤدي إىل املزيد من  اإلحساس بالربودة القارسة خـالل أشـهر الشـتاء ال   
يف احملطات اجلبلية شحات ، غريان ، الزنتان ، ويف شهري يناير وفرباير يف   ) 600( املعـــدل 

حمطة اجلغبوب ويف شهر يناير يف حمـطات نالوت ، القريات ، غدامس ويف شهر فرباير يف حمطـة  
    .جالو  
خالل أشهر الربيع ، ففي شهر مـارس   يبقى تأثري الرياح قوياً يف اإلحساس بالربودة القارسة        

والربودة الشديدة لبلـوغ القرينة معـــدالت مــا   ) 600( يف حمطة شحات لتجاوز املعدل 
خالل شهري مارس وأبريل يف حمطيت غريان والزنتان وشهر مارس يف حمطـة  *) 599 – 500( بني 

خالل شهري مارس وأبريل يف نالوت وبنينا وشهر أبريل يف حمطة شحات ، وسيادة الطقس البارد  
حمطات زواره ، طرابلس ،مصراتة ، سرت ، جالو  وشهر مارس يف حمطات مصـراتة ، أجـدابيا    
اجلغبوب ، هون ، القريات ، غدامس  وشهر أبريل حمطات بنينا ، درنة ، طربق ، نالوت لبلـوغ  

ل شهر مايو يف مجيع وينخفض تأثري الرياح خال ) . 499 – 400( القرينة معدالت تراوحت مابني 

                                                
على بغداد بالعراق اليت تقع على خط عرض قريب من طرابلس نفس النتائج خالل  ) KO( لقد أظهرت النتائج املطبقة للقرينة   *
  ) 1990عادل الراوي و السامرائي ، ) .(  580( هر يناير  وهي ش
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مما يسمح بتحقق راحة نسبية يشعر )   399 – 200( احملطات لبلوغ القرينة معدالت تتراوح ما بني 
من السكان يف حمطات زوارة ، طرابلس ، مصراتة ، سرت ، بنينـا ، شـحات ، درنـة      10%ا 

  بيا ، جالو ، هون يف حمطــات اجدا % 50طربق غريان ، نالوت ، الزنتان غدامس ، لترتفع إىل 
الكفرة ، بينما تساعد الرياح على اإلحساس  ،يف حمطـات اجلغبوب ، سبها   % 100القريات ، و 

ويرجع ذلك إىل الدخول املبكـر لفصـل    ) 87( باحلرارة يف حمطة غات لبلوغ القرينة معــدل 
  .ا سبقت اإلشارة الصيف النفراد هذه احملطة بظروف مناخية ختتلف عن  بقية احملطات األخرى كم

  
  ) Ko( املعــدالت الشهرية لقرينة )  34( جدول رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر   

يزداد تأثري الرياح خالل أشهر الصيف يف املزيد من الشعور باحلرارة يف معظم احملطات املناخية        
زواره ،طرابلس ، اجلغبوب ، جالو ، هـون   : فيكون اإلحساس مرحياً خالل شهر يونيو يف حمطات 
فيفة اليت يشعر ، والربودة اخل ) 199 – 100( نالوت ، القريات لبلوغ القرينة معدالً  تراوح مابني 

مصراتة ، سرت ، أجدابيا ، بنينا ، طربق ، غريـان ، الزنتـان     : منه السكان يف حمطات  % 50ا 
، فيما تصـبح الريـاح    % 10ومييل للربودة يف حمطيت شحات و درنة مما يسمح براحة نسبية تبلغ 

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس

  زوارة 198 284 397 515 561 518 492 435 346 227 199 173
 طرابلس 298 268 404 497 535 508 464 409 319 149 144 148
 مصراتة 184 235 342 565 507 479 465 401 302 212 160 135
 سرت 122 263 381 501 542 507 478 400 326 236 200 170
 أجدابيا 186 251 359 443 535 480 441 347 253 170 202 166
 بنينا 220 294 418 515 556 559 509 411 302 216 214 183
 شحات 296 383 512 650 691 686 622 523 396 305 257 247
 درنة 239 301 397 521 555 553 516 441 366 311 236 225
 طربق 233 293 320 427 559 551 504 421 359 276 235 213
 اجلغبوب 156 246 354 475 609 619 431 323 184 153 97 89
 لوجا 92 231 355 473 509 685 472 405 290 178 89 93
 هون 177 272 409 536 525 526 458 333 227 122 96 99

 غريان 260 369 524 648 649 649 567 500 336 224 184 206
 نالوت 207 328 473 628 650 589 533 431 311 194 156 148
 الزنتان 261 378 507 664 692 647 554 500 362 250 166 170
 القريات 174 279 462 572 652 592 488 373 251 149 129 120
 غدامس 142 279 447 583 610 535 466 335 341 71 44 49
 سبها 96 214 412 501 565 494 377 272 154 27 47 47
 الكفرة 130 234 372 469 504 459 361 227 123 59 40 45
 غات 39 151 307 395 468 464 241 231 87 37 17 35
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رينة معـدالً  تـراوح  عامالً يساعد على اإلحساس بالدفء يف حمطيت غدامس والكفرة ، لبلوغ الق
  . ) 50( ، ويف حمطيت سبها والكفرة الخنفاض املعدل عن  ) 59،  71( على التوايل 

  
  حملطات مناخية خمتارة ) Ko( الراحة الشهرية لقرينة  ) 22( شكل رقم 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ر 
تمب

سب

بر
تو
أك

بر
فم
نو

بر
سم

دی

یر
ینا

یر
را
فب

س
ار
ما

یل
بر
أ

یو
ما

یو
ون
ی

یو
یول

س
سط

أغ

K
o

طرابلس
شحات
غریان 
سبھا

  
  ) .عمل الباحث : ( املصدر                             

  
  

ل الرياح عامالً يساعد على الشعور بالطقس املريح خالل شهري يوليـو وأغسـطس يف   تظ      
 100( حمطات  طرابلس ، مصراتة ، اجدابيا ، نالوت  غريان ، القريات لبلوغ املعــدالت مابني 

ويف شهر يوليو يف حمطة غريان وشهر أغسطس يف حمطات زواره سرت ، بينما يصـبح  ، )  199 –
من سكان حمطـات شـحات ، درنـة ، طـربق      % 50ة اخلفيفة اليت حيس ا اإلحساس بالربود

وحمطات زواره سرت خالل شهري يوليو وأغسطس ، و يف حمطة بنينا يف شهر يوليو ويف حمطـات  
فيما تكون الرياح عامالً يساعد على اإلحسـاس  .غريان  ، نالوت ، الزنتان خالل شهر أغسطس 
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يف حمطيت اجلغبوب، جالو ، هون لبلـوغ املعــــدل     بالدفء خالل شهري يوليو وأغسطس
وبالطقس احلار يف حمطات غدامس ، سبها ، الكفرة ، غات الخنفاض املعـدل   ) 100،  50( مابني 

  .  ) 50( عن 
يزداد تأثري الرياح يف الشعور مبزيد من الربودة يف أشهر اخلريف اليت يصبح اإلحسـاس ـا          

زواره ، مصراتة ، سرت ، أجـدابيا ، اجلغبـوب    :  شهر سبتمرب يف حمطات يف) لطيفاً ( معتدالً  
  ) 199 – 100( هون ، القريات  غدامس ، الكفرة لبلوغ القرينة املعدل املريح الذي يقع ما بـني  

وخفيفاًً يف حمطات طرابلس ، بنينا ، شحات ، درنة ، طربق ، غريان ، نالوت ، الزنتان الرتفـاع  
فيمـا  .يف الثانيـة    % 50فتتحقق الراحة التامة يف األوىل وراحة نسبية تبلغ  ) 100( املعـدل عن 

يستمر دور الرياح يف زيادة اإلحساس بالدفء يف حمطيت جالو وسبها لبلوغ القرينة معدالً  تـراوح  
، وهذا يعـين أن   ) 37( والشعور بالطقس احلار يف حمطة غات لبلوغ املعدل  ) 100 – 50( ما بني 

طقس شديد احلرارة يف هذه احملطة أثناء التعرض املباشر لإلشعاع الشمسي ، فلو أدخلنا هذا التأثري ال
  .∗)  133 -( على املعدل السابق لوجدنا أن املعدل سيكون بالسالب 

يتغري تأثري الرياح يف شهر أكتوبر مما يسمح مبزيد من الـربودة اخلفيفـة يف حمطـات زوارة             
راتة ، سرت ، أجدابيا ، بنينا ، طربق ، اجلغبوب ، جالــو ، هـون ، القريـات     طرابلس ، مص

 % 10للسكان ، لتنخفض إىل  % 50غدامس ، سبها ، الكفرة ، وهذا يعين حتقق راحة نسبية تبلغ 
يف ) اللطيفـة  ( يف احملطات اجلبلية شحات ، درنة ، غريان ، نالوت ، الزنتان ،  والربودة املعتدلة 

  .لسكاا  % 100ت فتتحقق الراحة التامة  حمطة غا
تزداد قدرة الرياح على التربيد يف مجيع احملطات املناخية يف شهر نوفمرب ويكون تأثريها قوياً يف       

احملطات اجلبلية ، حيت يكون اإلحساس بالربودة الشديدة يف حمطات شحات ، غريان ، الزنتـان  
رد يف حمطات طرابلس ، بنينا ، هون ، نـالوت ، القريـات    و الطقس البا ) 500( لتجاوز املعدل 

، والطقس  املائل للـربودة يف   ) 499 – 400( غدامس ، سبها لبلوغ القرينة معدالً  تراوح ما بني 

                                                
  . ) 12.20( والساعات النظرية  )  10.35( عدد ساعات الشمس الفعلية يف احملطة املذكورة خالل شهر سبتمرب     ∗
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حمطات زواره ، مصراتة ، سرت ، أجدابيا ، درنة ، طربق ، اجلغبوب ، جالو ، الكفـرة ، غـات    
  .من سكان تلك احملطات  % 10ايل فتتحقق بذلك الراحة النسبية حلو

   
  
  :   الليلية و الراحة النهارية /  2
إن ما مت تطبيقه وحتليله يف الفقرة السابقة جاء وفقاً للمعدل الشهري العام لدرجة احلــرارة          

والذي ال يعطي مؤشراً حقيقياً عن مستويات الراحة الشهرية اليومية ، نظراً للتباين الواضـح بـني   
دالت درجة احلرارة بني النهار والليل ، فوجدنا من الضرورة اتباع نفس النسق يف اجلـزء األول  مع

للوصول إىل نتائج تكون قريبة مـن   ) THI( الذي يبحث معدالت الراحة داخل املباين بتطبيق قرينة 
والليـل   )ل يف الظ( الواقع بقدر اإلمكان ، وذلك باستخراج قدرة الرياح على التربيد خالل النهار 

وجـاءت نتـائج    ) 2( باستخدام معدالت درجات احلرارة العظمى والصغرى ، انظر امللحق رقم 
، ومن خالهلما يتضح التباين الواضح بـني معـدالت    ) 36( و  ) 35( التطبيق يف اجلدولني رقمي 

د من الـربودة  الراحة يف النهار والليل ويف كل أشهر السنة ، إذ تساعد الرياح على اإلحساس باملزي
بسبب اخنفاض درجات احلرارة خالل فصل الشتاء ، إال أن قوة تأثريها تتفاوت بني النهار والليـل   
فلو أخذنا حمطة زواره مثالً ، الواقعة يف املنطقة الساحلية ، جند أن معــــدالت القرينة تتراوح 

ويف أشهـر الصيف تراوحـت  .  ليالً ) 600( اراً ، لترتفع إىل أكثر من  ) 412 – 368( ما بني 
، أمـا يف أشـهر اخلريـف     ) 276 – 362( اراً ، ارتفعت ليالً  إىل مابني  ) 161 – 57( مابني 

ليالً ، ويف أشهر الربيـع  )  623 –288( أثناء النهار لترتفع إىل  ) 364 – 84( تراوحت إىل مابني 
يالً  ، ويبدو واضحاً عند مقارنـة هـذه   ل ) 450( اراً  لتتجاوز  ) 372 – 306( بلغت مـا بني 

املعدالت مبراتب القرينة حيث يكون التباين واضحاً  لقدرة الرياح على التربيد ودرجة اإلحساس ا  
إذ يصبح الطقس يف أشهر الشتاء مرحياً نسبياً إىل بارد اراً ، ليتحول إىل طقس قارس الربودة لـيالً   

مرحياً يف شهر يونيو ودافئاً يف شهري يوليو وأغسطس  اراً   فيما يكون اإلحساس يف فصل الصيف
  .      يف أغسطس ليالً   % 50يف يوليو و   % 10ومرحياً نسبياً  
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  الشهرية اراً حملطات مناخية خمتارة ) Ko( قيم  ) 35( جدول رقم 
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر     

أما يف أشهر الربيع واخلريف يكون الطقس أثناء النهار مريح نسبياً  يف أشهر الربيـع الثالثـة         
واية فصل اخلريف ودافئاً يف سبتمرب ومرحيـاً يف أكتوبر ، أما يف الليل فتتحقق راحة نسبية حلوايل 

 احملطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يرينا فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس

  زوارة 84 160 257 368 412 372 364 306 232 161 91 57
 طرابلس 68 145 258 377 429 390 348 272 194 108 59 37
 مصراتة 44 121 216 342 382 349 334 266 167 79 34 12
 سرت 56 124 227 352 390 356 337 241 163 91 73 37
 أجدابيا 17 70 218 315 364 342 278 166 62 25 08 25
 بنينا 62 146 278 399 446 421 358 230 119 28 39 30

 شحات 180 275 414 515 590 571 499 375 239 147 132 132
 درنة 138 193 297 409 456 445 403 325 250 174 149 147
 طربق 85 160 273 410 445 406 346 247 143 58 50 43
 اجلغبوب 24 70 192 311 349 308 224 92 25 22 22 22
 جالو 23 59 186 304 339 279 210 79 27 23 22 22
 هون 49 72 207 336 362 300 218 80 26 23 22 21
 غريان 110 259 404 547 567 543 442 344 190 57 24 14
 نالوت 61 205 359 504 529 458 394 270 136 11 25 25
 الزنتان 48 230 316 439 595 554 331 198 93 65 27 24
 القريات 26 143 285 396 460 372 268 160 11 22 23 22
 غدامس 24 84 242 395 422 340 243 111 27 22 20 21
 سبها 25 33 213 324 371 311 193 34 26 22 23 23
 الكفرة 24 42 191 289 322 262 154 05 24 22 22 22
 غات 18 24 127 208 363 307 101 23 20 19 17 19
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هر سبتمرب ، بينما يصبح الطقس بارداً  يف أشـهر مـايو ، أكتـوبر ،    من السكان خالل ش % 50
و تنفرد املنطقة اجلبلية الواقعة يف املنطقة السـاحلية مبعــدالت   .نوفمرب  وشديد الربودة يف أبريل 

خمتلفة عن احملطات الساحلية فعلى سبيل املثال تكون املعدالت يف حمطة شحات خــالل أشـهر  
ليالً ، أي سيادة الربودة الشـديدة ـاراً    ) 600( اراً ، لتتجاوز  ) 599 – 500( الشتاء مابني  

والربودة القارسة أثناء الليل ، فيما تتحقق الراحـة التامة يف أشهر الصيف ـاراً لبلـوغ القرينـة    
تكون أما يف الليل فتقع الفترة غري املرحية يف يونيو ، بينما  ،)  199 – 100( معدالت تتراوح مابني 
  .يف يوليو وأغسطس  % 10الراحة النسبية اليت تبلغ 

يف %  50 و يف أشهر اخلريف يصبح الطقس مرحياً أثناء النهار يف شهر سبتمرب ، ومرحياً نسبياً       
أكتوبر وغري مريح يف نوفمرب بسبب الربودة ، ويف الليل يكون بارداً يف سبتمرب  وشديد الربودة يف 

بينما تكون أشهر الربيع اراً باردة يف مارس ومريـحة نسـبياً  . ودة يف نوفمرب أكتوبر وقارس الرب
  .يف مايو فيما تصبح مجيعها قارسة الربودة ليالً % 10من السكان يف أبريل و  % 50حلوايل 
تسجل املناطق الداخلية واجلنوبية اختالفات جوهرية يف مستويات الراحة ودرجة اإلحسـاس        

رحيي ، فعلى سبيل املثال بلغت املعدالت يف حمطـــــة سبها يف أشهر الشتاء مابني بالتربيد ال
، لريتفـع   % 10إىل  % 50اراً  ، مما يسمح بوجود راحة نسبية تتراوح مابني   ) 371– 213( 

ويف أشهر الصيف الثالثة . ليالً ، فيصبح خالهلا الطقس قارس الربودة  ) 590( املعدل إىل أكثر من 
الشهر الثاين والثالث من فصل الربيع والشهر األول والثاين من فصل اخلريف ، يكون الطقس حاراً و

جداً اراً ، فيما يكون الليل يف أشهر الصيف و اية الربيع وبداية اخلريف مرحياً نسبياً و تتـراوح  
الثاين من الربيـع  ، مع سيادة الطقس البارد خالل  الشهر األول و  % 10و  % 50الراحة ما  بني 

  .)  499 – 400( والشهر الثاين والثالث من اخلريف لبلوغ القرينة معدالت تتراوح ما بني 
غريـان   ( واجلدير باإلشارة أن احملطات اجلبلية الواقعة يف اجلبل الغريب باملناطـق الداخليـة         

اقعة يف املنطقة الساحلية اجلبلية يسودها النمط املناخي السائد يف حمطة شحات الو) نالوت  الزنتان 
  .املشار إليها سلفاً 
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  ليالً  حملطات مناخية خمتارة)  Ko( قيم  ) 36( جدول رقم 

 احملطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
  زوارة 288 410 480 647 679 651 623 579 455 362 298 276
 طرابلس 244 402 527 621 676 651 620 555 480 377 318 296
 مصراتة 268 345 461 578 624 607 586 511 416 329 266 245
 سرت 309 387 508 626 664 634 603 524 443 355 299 277
 أجدابيا 331 396 494 560 607 613 582 508 416 331 327 295
 بنينا 355 430 532 620 660 667 639 557 464 368 349 342
 شحات 415 500 628 745 776 789 741 664 543 453 384 372
 درنة 326 391 508 611 646 648 623 555 469 398 325 301
 طربق 411 484 584 713 768 770 701 622 522 427 387 364
 اجلغبوب 347 426 523 642 688 686 626 529 421 346 324 316
 جالو 315 408 527 643 675 660 571 494 383 297 292 281
 هون 380 482 611 734 767 678 682 568 469 372 361 339
 غريان 401 502 612 729 733 759 680 640 486 381 340 323
 نالوت 356 460 585 731 752 713 673 592 481 381 309 299
 الزنتان 423 529 635 734 844 828 681 625 483 444 390 359
 القريات 398 498 680 768 862 788 704 614 483 369 369 347
 غدامس 362 494 639 766 887 747 690 574 448 322 302 304
 سبها 340 435 593 681 750 697 626 486 369 266 278 274
 الكفرة 324 429 553 651 686 660 572 453 339 272 258 261
 غات 220 336 489 585 695 684 631 366 223 221 214 220
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر     

  
  
  
  
  
  : التوزيع اجلغرايف الفصلي /  3
  

خـارج  )  Ko (يتأثر التوزيع اجلغرايف ملستويات الراحة لقرينة احلرارة املكافئة لتربيد الريـاح          
لرطوبة النسبية وسرعة الرياح اليت تتباين بني ، مبعدالت درجات احلرارة وا) يف الليل والظل ( املباين 

املناطق اجلغرافية املختلفة  وداخل املنطقة الواحدة خالل فصول السنة ، وإليضاح هـذه الصـورة   
  :جرى توزيع معدالت القرينة على أساس الفصول األربعة وعلى النحو التايل 

  
  : فصل اخلريف 

يف مجيع احملطـات املناخيـة ، وإن كانـت هنـاك     تتشابه معدالت القرينة خالل هذا الفصل     
وميثل شـهر  .اختالفات مكانية بني املناطق اجلغرافية املختلفة  يف بداية الفترة املرحية وايتها وطوهلا 

، حيث بلغـت يف احملطـات    ) 399 –100( أكتوبر هذا الفصل إذ تتراوح معدالت القرينة مابني 
، مما يسمح بتحقق راحــة نسبية  ) 369( يف حمطة غريان يف حمطة شحات ، و  ) 383( اجلبلية 

يف حمطــة زوارة و  ) 284( إذ يكون مناخهما مييل للربودة ، لتنخفض املعدالت إىل   % 10تبلغ 
قيم   % 50يف حمطة سبها ، لكون مناخهما ذا برودة خفيفة ، فيسمح براحة نسبية تبلغ    ) 214( 

  .     ) 151( تدال املناخ يف حمطة غات لبلوغ املعدل املريح تتحقق  الراحة التامة بسبب اع
يتبني وجود ثالثة أقاليم جغرافية للراحة الفسيولوجية، األول  ) 30( وبالتمعن يف اخلريطة رقم       

مريح ويقتصر على منطقة جبال أكاكوس ، واإلقليم الثاين ذات برودة خفيفة ، أي مريــح نسبياً 
املنطقة الساحلية املمتدة من رأس اجدير إىل بنينا ، ومن طربق إىل احلدود الليبية ، ويضم  % ) 50( 
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اجلغبوب ، جالو  هون ، غدامس  و القريات واملناطــق اجلنوبية ( املصرية والواحـات الشمالية 
، أما اإلقليم الثالث فطقسه مييل للربودة مما يسمح بتحقق راحة نسـبية  ) واحات الكفرة وسبها ( 
واملنطقة الساحلية احملصورة بني ) اجلبل األخضر ، اجلبل الغريب ( ، تغطي املناطق اجلبلية  % 10بلغ ت

  . بنينا و طربق 
    

  
  
  

  لشهر اكتوبر ) ko( املعدل الشهري لقرينة  ) 30( خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر      
  
  
  

  : فصل الشتاء
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هذا الفصل املمثلة بشهر يناير إىل أن حالة املناخ يف كافة املناطق تشري معدالت القرينة خالل        
وهذا يعطينا مؤشراً  -اجلغرافية غري مرحية ، بسبب الربودة اليت تتفاوت حدا من منطقة إىل أخرى 

على أن الصفة العامة ملناخها يغلب عليه مسة املناخ املداري القاري ، وهذا ينطبق متاماً مع التصنيف 
حيت يكون   -، الذي مت اعتماده يف تقسيم ليبيا إىل أقاليم مناخية ) Alesof( للعامل الروسي  خياملنا

يف حمطيت سبها  ) 504،  565( لبلوغ القرينة معدالت تراوحت على التوايل  الطقس شديد الربودة
، وقـارس   حمطيت  زوارة و مصراتة الواقعتني يف املناطق السـاحلية  يف)  507،  561(والكفرة ، و 

  691( الربودة يف املناطق اجلبلية ، إذ تراوحت املعدالت يف حمطيت شحات وغريان علـى التـوايل   

مبناخ أكثر قسوة يف الشتاء  ) اجلبل األخضر ، اجلبل الغريب ( ، وبالتايل تتصف املناطق اجلبلية  ) 649
  . مما جيعلها مناطق غري مرحية يف هذا الفصل 

ثالثة أقاليم جغرافية مجيعها غـري مرحيـة    ) 31( العرض تظهر اخلريطة رقم ومن خالل ذلك       
األول يكون مزعجاً لكون مناخه بارداً ، حيث بلغـت قيــم   . لقرينة قدرة الرياح على التربيد 

،  وينحصر يف  أقصى املناطق اجلنوبية الغربية م ليشمل منطقة جبال أكاكوس لذا  ) 468( القرينة 
  .نطقة بظروف مناخية تصنف ضمن اإلقليم شبه االستوائي كما سبقت اإلشارة تنفرد هذه امل

أما اإلقليم الثاين فهو مزعج جداً بسبب الربودة الشديدة ويغطي معظم املناطق ، حيث يشمل       
واحـة غدامس واملناطق اجلنوبية    ءاملناطق الساحلية السهلية ومناطـق الواحات الشمالية ، باستثنا

فيما ميتد اإلقليم الثالث يف املناطق اجلبلية وهـو شـديد    ،)  599 – 500( وح معدالما بني وتترا
االنزعاج يف كل من اجلبل األخضر واجلبل الغريب وواحيت غدامس و اجلغبوب ، ويتميـز مناخـه   

يبيا وهلذا فإن مناخه أقسى من مناطق ل ،)  600( بالربودة القارسة لبلوغ القرينة معدالت تزيد عن 
  .األخرى نتيجة االخنفاض الشديد لدرجات احلرارة املقترنة بعامل االرتفاع خاصة يف املناطق اجلبلية 
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  لشهر يناير)  ko( املعدل الشهري لقرينة  ) 31 (خريطة رقم 

  

  
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر      
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  : فصل الربيع

صل الذي ميثله شهر أبريـل ، تتبـاين يف خمتلـف    يتضح أن معدالت القرينة خالل هذا الف       
احملطات اجلغرافية وداخل املنطقة الواحدة وتتناقص معدالا من الشمال إىل اجلنوب حيث بلغت يف 

، مما يـدل علـى    ) 523(  و  ) 500( حمطات املناطق اجلبلية شحات وغريان والزنتان إىل مابني 
)  409( ملناخ بارداً يف حمطة طـرابلس  لبلـوغ املعـدل    استمرار الربودة الشديدة ، بينما يكون ا

لكـون   % 10يف حمطة غدامس ، مما يسمح براحة نسبية تبلـغ   ) 335( لينخفض هذا املعدل إىل 
حيـث   % 50فترتفع نسبة الراحـة إىل   ) 231( مناخها أصبح مييل للربودة ، ويف حمطة غات إىل 

  .    أصبح مناخها ذا برودة خفيفة 
أربعة أقاليم جغرافية للراحة الفسيولوجية ، األول شديد الربودة يغطي  ) 32( اخلريطة رقم  تظهر   

املناطق اجلبلية يف كل من اجلبل األخضر واألجزاء الشمالية الوسطى والشرقية واجلنوبية من اجلبـل  
   ت واملنطقـة الغريب ، ويضم اإلقليم الثاين البارد املنطقة الساحلية الواقعـة بني رأس اجدير وسـر 

فيمـا  . املمتدة من بنينا إىل احلدود الليبية املصرية ويف واحة جالو واألجزاء الغربية من اجلبل الغريب 
يغطي اإلقليم الثالث الذي مييل مناخه للربودة املنطقة الساحلية الواقعة بني سرت وبنينا والواحـات  

يتصف مناخه  أخرياً اإلقليم الرابع الذيو.الشمالية يف كل من اجلغبوب ، هون ، غدامس و القريات 
  .بالربودة اخلفيفة ويشمل واحات الكفرة ، سبها ، غات 
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  لشهر أبريل ) ko( املعدل الشهري لقرينة  ) 32( شكل رقم 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر    

  
  
  

  
  : فصل الصيف
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مثل بشهر يوليو ، إىل التبـاين الواضـح يف درجـة    تشري معدالت القرينة يف هذا الفصل امل       
اإلحساس بالتربيد الرحيي بني املناطق املختلفة ، إذ ترتفع معدالته كلما تقدمنا من اجلنوب باجتـاه  

ويف  ) 17( الشمال ، حيث سجلت أقل قيمة للقرينة يف املناطـق اجلنوبية بلغت يف  حمطة غـات  
يف حمطة سرت   ) 200( يف حمطة طرابلس و )  144( ساحلية إىل ، لترتفع يف املناطق ال ) 47( سبها 

وهذا ناتج عن ا خنفاض درجات احلرارة بنفس االجتاه ويظهر ذلك بوضوح عنـد مقارنـة هـذه    
  .املعدالت  مع خرائط احلرارة 

توضح التوزيـع اإلقليمي للقرينة يف الشهر املذكور ، ومن خالله يتضح  ) 33( واخلريطة رقم       
وجود أربعة أقاليم جغرافية ، األول شديد االنزعاج بسبب احلرارة الشديدة  لكون املعـدل أقـل  

أما .، ويغطي املناطق اجلنوبية اليت تشمل واحات الكفرة وسبها وواحيت غدامس وغات  ) 50(  من
وينحصر يف  ، ) 99 – 50( اإلقليم الثاين يكو ن مناخه حاراً  وذلك لكون قيم القرينة تتراوح مابني 

، فيما يكون اإلقلـيم الثالـث ذا منـاخ    ) اجلغبـوب ، جالو ، هون ( مناطق الواحات الشمالية 
من سكانه بالراحـة    % 10وبذلك يشعر )    299 – 200( خفيف الربودة لبلوغ املعدالت ما بني 

األخضـر  أمـا     ويضم املنطقة الساحلية املمتدة من سرت إىل احلدود الليبية املصرية ومنطقة اجلبل
يشمل املنطقة الساحلية املمتدة و )  199 – 100( اإلقليم الرابع  يكون مرحياً لبلوغ املعدالت مابني 

  .من رأس جدير إىل مصراتة ومنطقة اجلبل الغريب و القريات 
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  لشهر يوليو ) ko( املعدل الشهري لقرينة  ) 33 (خريطة رقم 

  
  

  ) . عمل الباحث : ( املصدر  
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  ف الراحة العامةــــتصني/ ثالثاً  
  
  

  .أمناط املناخ الفسيولوجي /   1
  . الشهريةالراحة / أ                                     
  .الليلية   و الراحة النهارية/ ب         
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  . أقاليم املناخ الفسيولوجي / 2                             
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :أمناط املناخ الفسيولوجي /   1

لقد مت عرض وحتليل مستويات الراحة واختالفاا املكانية والزمانيـة يف األمـاكن املغلقـة          
بتطبيق قرينة ) يف الليل والظل ( ويف األماكن املفتوحة  ) THI(  والرطوبة –باستخدام قرينة احلرارة 

، على أساس استخراج الراحة اليومية والشـهرية    ) Ko(  احلرارة املكافئة لقدرة الرياح على التربيد
تأيت اخلطوة التالية اليت عن طريقها ميكن حتديد أمنـاط  . فضالً عن حساب الراحة النهارية والليلية 

وذلـك  ، )  Ko( و  ) THI( املناخ الفسيولوجي يف ليبيا بوضع التصنيف الفسيولوجي لقيم القرينتني 
ها إىل رموز يف تصنيف موحد ، وإلعطاء صورة واضحة عن ذلك ، جند من جبمع تلك القيم وحتويل

   ) 1990عادل الراوي والسامرائي ، (   :الضروري ا تباع اخلطوات التالية  
  
  :إىل ثالثة أصناف رئيسية وهي  ) THI( تصنيف قيم   /1
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ويشمل ثالثة أقاليم للراحة  ) p( حدود اإلقليم املعتدل للراحة التامة والنسبية  ويرمز له بالرمز  -  أ 
  :هي 
  . )  P( ويرمز له بالرمز)  69 – 60( اإلقليم املريح املثايل تقع معدالته ما بني     *
 ).*P ( ويأخذ الرمز ) 71-70( ويقع مابني  % ) 50( إقليم الراحة النسبية     *
 ). P -( رمزه و )73 -72( تقع معدالته مابني  % ) 10( إقليم الراحة النسبية     *

  
  :حدود اإلقليم الدافئ غري املريح و يضم  ثالثة أصناف هي  -ب
  ) . H( ورمزه  ) 76 – 74( اإلقليم الدافئ الواقع ما بني   *  
 .)  *H (ويرمز له  ) 78 – 76.1( اإلقليم احلار ويقع مابني   *  
  )  .  H-( زه ورم ) 79( اإلقليم  شديد  احلرارة  الذي  تتجاوز معدالته    *  
  
  
  
  

  :حدود اإلقليم البارد غري املريح و يشمل ثالثة أصناف هي  -ج 
  . ) C( ورمزه  ) 59 – 55( اإلقليم البارد تقع معدالته مابني  *
  . ) *C( ويرمز له بالرمز  ) 50 – 54.9( اإلقليم شديد الربودة ويقع مابني  *
  .)  C -( ورمزه  ) 50( اإلقليم قارس الربودة وتقع معدالته أقل من  *
 
  :إىل ثالثة أصناف رئيسية هي  ) Ko( تصنيف قيم /   2
  :ويشمل ثالثة أقاليم هي  ) p( حدود اإلقليم املعتدل للراحة التامة والنسبية  ويرمز له بالرمز   -أ  

  . )  P(  ويرمز له)  199- 100( اإلقليم املريح املثايل تقع معدالته مابني     *
 .)*P ( ويأخذ الرمز )  299 - 200( ويقع مابني  % ) 50( الراحة النسبية  إقليم    *
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 ). P -( ورمزه  ) 399 - 300( تقع معدالته مابني  % ) 10( إقليم الراحة النسبية     *
  

حدود اإلقليم الدافئ غري املريح الذي تعمل فيه الرياح على رفع درجات احلرارة ويضم ثالثة  -ب 
  :أصناف هي 

  ). H( ورمزه  ) 99 - 50( اإلقليم الدافئ الواقع بني   *  
 ). *H (ويرمز له )  49  - صفر(اإلقليم احلار ويقع مابني   *  
  ).  H-( اإلقليم شديد احلرارة ، حيث تظهر القيم بالسالب ورمزه    *  
  

رة و يشمل حدود اإلقليم البارد غري املريح الذي تعمل فيه الرياح على خفض درجات احلرا -ج 
  :ثالثة أصناف و هي 

  . ) C( ورمزه  ) 499 - 400( اإلقليم البارد تقع معدالته ما بني  * 
  . ) *C( ويرمز له بالرمز  ) 599 - 500( اإلقليم شديد الربودة ويقع ما بني   *
  .)  C -(  ورمزه ) 600( اإلقليم قارس الربودة وتقع معدالته أكثر من   *
  

سيتم وضع تصنيف فسيولوجي  ) Ko( و )  THI( لك التصنيفات الفسيولوجية لقيم بناًء على ت      
بالرموز لكل منهما على أساس املعدالت الشهرية والفصلية والسنوية  ، واليت يتم حبثهمـا الحقـاً   

وكما سبق القول بأنه ال جيوز حساب الراحة العامـة بتطبيـق إحـدى     -وتأيت اخلطوة األخرى 
وإمنا  جبمع القيم الرمزية هلما يف جدول موحد ، لكي يعطي الصفة الفسـيولوجية   القرينتني فقط ،

  :وللوصول إىل الصيغة النهائية للتقومي واليت تضمنت ناحيتني مها  -العامة 
  .الشهرية املتداخلة  ) Ko( و  ) ( THIالتخلص من قيم / أ    
  -:واحدة وكما يأيت  لتعطـي صفة فسيولوجية)  Ko( و  ) ( THIدجمت قيم /  ب   
  

  :قسمت أقاليم الراحة فيه إىل أربع درجات كما يلي :  فصل الشتاء
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•  )A (  اإلقليم املريح املثايل إذا ظهر )P  (  يف أي شهر من أشهر الشتاء.  
•  )B  ( اإلقليم املريح من املرتبة الثانية إذا ظهر  )C   ( يف اي شهر. 
•  )C ( ثالثة عند ظهور اإلقليم املريح املرتبة ال )* C (   أو )C** .( 
•  )D (   اإلقليم غري املريح إذا ظهر يف شهر أو أكثر )- C ( .  
  

  :يتم وصفه كما يلي :  فصل الربيع
     
•  )A (  اإلقليم املريح املثايل إذا ظهر )P (  وأي صنف منه )P  ،* P  ،-P  (   يف أي شـهر مـن

  .أشهر الربيع 
•  )B  ( املرتبة الثانية الذي تضمن شهرين فقــط من صنف  اإلقليم املريـح ذو )P  ( و أي

 .نوع منه  
•  )C (  اإلقليم املريح ذو املرتبة الثالثة إذا احتل )P (  أو أي صنف منه شهراً واحداً فقط. 
•  )D   ( اإلقليم غري املريح الذي ال حيوي أي شهر على صنف )P (  أو أجزائه. 
  
  
  
  
  

  :تباع اخلطوات السابقة كما يلي يتم وصفه با:  فصل الصيف
     
•  )A (  اإلقليم املريح املثايل إذا ظهر )P  (  يف أي شهر من أشهر الشتاء.  
•  )B  (  اإلقليم املريح املرتبة الثانية إذا ظهر )H (  يف أي شهر. 
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•  )C (  اإلقليم املريح املرتبة الثالثة عند ظهور)* H  ( أو )H** .( 
•  )D (  ريح إذا ظهر يف شهر أو أكثر اإلقليم غري امل )- H ( . 
  

  :وصنفت أقاليم الراحة فيه على غرار فصل الربيع وكما يأيت  :  فصل اخلريف
     
•  )A ( اإلقليم املريح املثايل مع ظهور )P (  أو أجزائه يف األشهر الثالثة.  
•  )B  (   اإلقليم املريـح ذو املرتبة الثانية إذا ظهر )P ( هرين أو أجزاؤه يف ش. 
•  )C (  اإلقليم املريح ذو املرتبة الثالثة إذا احتل )P  ( أو أجزاؤه يف شهر واحد . 
•  )D (   اإلقليم غري املريح إذا مل يظهر )P (  أو أجزاؤه يف أي شهر من األشهر الثالثة. 
  

ذه اخلطوات مت التوصل إىل تصنيف فسيولوجي يوضح درجات الراحة وطبيعة اإلحساس       
  . ) 37( خالل  الفصول األربعة واملوضحة يف اجلدول رقم  ا

  
  دليل الراحة وطبيعة اإلحساس ا )  37( جدول رقم 

  
 وصف الراحة الفسيولوجية الرمز طبيعة إحساس الناس ا 

 )مثايل ( مريح من الدرجة األوىل  A  معتدل احلرارة 
 مريح من الدرجة الثانية B  مييل للدفء
 مريح من الدرجة الثالثة C   مييل للربودة

  غري مريح D  شديد احلرارة أو الربودة
  ) 1990عادل الراوي ،والسامرائي ،   : (املصدر 

  

  :الراحة الشهرية / أ 
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جرى حتديد الراحة الشهرية العامة بإتباع اخلطوات السابقة وذلك بتصنيف القـيم الشـهرية         
إىل قـيم رمزيـة    ) 34( و  ) 27( اً  يف اجلدولني  رقمـي  املوضحة سابق ) Ko( و  ) THI( للقرينة 

  . ) Ko( الذي ميثل قرينة  ) 39( و   )THI( الذي ميثل قرينة  ) 38( واملدرجة يف اجلدولني رقمي 

  ) THI( القيم الرمزية لقرينة    ) 38( جــــدول رقم 
  .) عمل الباحث  : ( املصدر  

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس

H*  H -P P P C C C* C P P* H زوارة  
H* H* H* P P P C C C P P* P* طرابلس 
H* H* -P P P P C C C P P* H مصراتة 
H* H -P P P P C C C P P* H- سرت 
H H -P P P P C C C P P P- أجدابيا 
H H -P P P C C C C P P P- بنينا 
P* P* P P C C C* C* C* C P P*  شحات 
H H P* P P P C C C P P* H درنة 
H H P* P P C C C C P -P -P طربق 
H* H -P P* P P  C* -C C P -P H اجلغبوب 
H H H -P P P C C C P P* H جالو 
H H H P* P P C C C P P -P هون 
P* -P P* P P C C* C* C* C P P* غريان 
H -P -P P P C C* C* C* C P -P نالوت 
H P* P* P C C C* -C C* C P P* الزنتان 
H H -P P P P C* C* C* P P -P القريات 
H H H P P P C C* C* P P -P غدامس 
H* H H* -P P P C C* C P P* H سبها 
H H H -P P P C C* C P P -P الكفرة 
H H H -P P P C C C P P* H غات 
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  ) Ko( القيم الرمزية لقرينة )   39 (جــــدول رقم 
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر    
  
  
  
  

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس

P P* P* -P C C C* C* C* -P P* P زوارة  
P P P -P C C C* C* C C P* P* طرابلس 
P P P* -P -P C C* C* C* -P P* P مصراتة 
P P* P* -P C C C* C* C* -P P* P سرت 
P P P P* -P C C* C C -P P* P أجدابيا 
P P* P* -P C C* C* C* C* C P* P* بنينا 
P* P* -P -P C* C- C- C- C- C* -P P* شحات 
P* P* -P -P C C* C* C* C* -P -P P* درنة 
P* P* P* -P C C* C* C* C -P P* P* طربق 
H H P P -P C C- C- C -P P* P اجلغبوب 
H H P P* C C C- C* C -P P* H جالو 
H H P P* -P C C* C* C* C P* P هون 
P* P P* -P C* C* C- C- C- C* -P P* غريان 
P P P -P  C C*  C* C- C- C -P P* نالوت 
P P* P* -P C* C* C- C- C- C* -P P* الزنتان 
P P P P* -P C C* C- C* C P* P القريات 
H* H* H -P -P C C* C- C* C P* P غدامس 
H* H* H* P P* -P C C* C* C P* H سبها 
H* H* H P P* -P C C* C -P P* P الكفرة 
H* H* H*  H P* P* C C -P -P P H* غات 
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إىل قيـم رمزية يف جـدول موحد  ) 39( و  ) 38(مث نقوم بدمج القيم الرمزية يف اجلدولني  رقمي 
يف التخلص من القيم املتداخلة ، لكي يعطي الصفة  املوحدة ، وتأيت اخلطـوة األخرية  ) 40( رقم 

  .على أساس الفصول األربعة )  41( وذلك بتصنيفها يف اجلدول رقم 
  

  
  ) Ko( و  ) THI( القيم الرمزية املوحدة لقرينيت  ) 40( جدول رقم 
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  ) .الباحث  عمل : ( املصدر   

يتبني لنا التنوع يف درجات الراحة واإلحساس ا يف )  41( فبالنظر إىل معطيات اجلدول رقم       
مجيع احملطات املناخية ، إذ يقل اإلحساس بالراحة على وجه العموم باالجتاه من الشمال إىل اجلنوب 

داري القاري ، مما يعـين ارتفـاع   بسبب األنتقال من نطاق املناخ شبه املداري إىل نطاق املناخ امل
وفيمـا يلـي حتليـل ألصـناف الراحـة      . درجات احلرارة وقلة الرطوبة النسبية يف االجتاه نفسه 

  :الفسيولوجية خالل الفصول 

 احملـطة ــــر السنةأشهــــ
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
PH*  PH* -P* P- PC  C  C* C** C*  P- P* PH زوارة  
PH* PH*  PH*  -P PC PC C* C*  C PC P** P** طرابلس 
PH*  PH* -P* P- -P  PC  C* C* C* P- P** PH  مصراتة 
PH*  PH* -P* P- PC PC C* C* C* P- P** PH- سرت 
PH  PH -P P* P- PC C C* C P- P* P- أجدابيا 
PH  PH* *-P -P PC  C* C* C*  C* PC  P* *-P بنينا 
P** P* -P P- C* C- C*- C*- C-*  C* P- P**  شحات 
PH*  PH* -P* -P PC PC* C* C*  C* -P -P* PH* درنة 
PH* PH* P** P- PC C* C* C* C -P *-P *-P قطرب 
H** H -P P* -P PC  C** =C  C -P *-P PH  اجلغبوب 
H H PH -P* PC PC -C C* C -P P** H جالو 
H H PH P** -P PC  C- C** C* PC P* -P  هون 

P** -P P** -P PC* C*  C*- C*- C*-  C* -P P** غريان 
PH -P -P -P PC C* C** C*- C*- C -P *-P  نالوت 
PH P** P** -P C* C* C*-  C= C*- C* P- P** الزنتان 
PH PH -P P* -P PC  C**  C*- C** PC  P* -P  القريات 
H* H* H -P -P PC  C* C*- C**  PC P* -P  غدامس 
H* H* H** -P P* -P C C** C* PC P** H  سبها 
H* H* H -P P* -P C C** C -P P* -P  الكفرة 
H* H* H*  -PH P* P* C C -PC -P  P* H*  غات 
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  األصناف الرئيسية ألقاليم الراحة العامة  )  41( جدول رقم 

 احملطـة فصل اخلريف فصل الشتاء فصل الربيع  فصل الصيف
A B C A زواره 
A A C A طرابلس 
A A C A مصراتة 
A A C A سرت 
A A C A اجدابيا 
A B  C A بنينا 
A C D B  شحات 
A A C A درنة 
A B D A طربق 
A A D B اجلغبوب 
A A D B جالو 
A A D B هون 
A B D B غريان 
A B D B نالوت 
A C D B الزنتان 
A A D A القريات 
B A D  A غدامس 
C A C B سبها 
B A C A الكفرة 
C A A B غات 

  . ) 40( حسابات الباحث ، استناداً على معطيات اجلدول رقم : ( املصدر                      
  
  

  : فصل اخلريف
جلميع احملطـات املناخيـة    ) 34( ظهرت أقاليم الراحة الفسيولوجية هلذا الفصل خريطة رقم        

اإلقليم املثايل للراحة ويغطي مناطق واسعة من  وهـو )   A( صنف املناخي ضمن إقليمني ، األوىل من ال
أمـا  ). غدامس ، القريـات ، الكفـرة   ( ليبيا ليشمل احملطات الساحلية وبعض احملطات الداخلية  
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املريح من الدرجة الثانية الذي يكون طقسه مائالً للـدفء    ) B( اإلقليم الثاين من الصنف املناخي  
  .حمطات اجلبل الغريب واجلبل األخضر و اجلغبوب ، جالو ، هون ، سبها ، غات  ويقتصر على

  
  : فصل الشتاء

األول املـريح مـن    ) 35( تقع أقاليم الراحة الفسيولوجية ضمن ثالثة أقاليم ،خريطة رقـم         
أقصى ، كأفضل موقع انفردت به حمطة غات الواقعة يف   ) A( الدرجة األوىل ذات الصنف املناخي 

املريح من الدرجة الثالثة الـذي   ) C( اجلنوب الغريب ، أما اإلقليم الثاين فيقع ضمن الصنف املناخي 
زواره ، طرابلس ، مصراتة ، سرت ، اجدابيا ، : ( مييل فيه الطقس إىل الربودة وجتسد يف احملطات 

غـري املـريح    ) D( املناخي ، بينما كان اإلقليم الثالث من الصنف ) بنينا ، درنة ، سبها ، الكفرة 
والطارد بسبب الربودة الشديدة ، الذي تعمل فيه درجة احلرارة والرطوبة والرياح على عدم راحـة  

شحات ، طربق ، اجلغبوب ، : ( اإلنسان ، وتفرض عليه استخدام وسيلة التدفئة ، و يضم احملطات 
  ) .  جالو ، هون ، غريان ، نالوت ، الزنتان ، القريات ، غدامس  
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  أقاليم الراحة العامة لفصل اخلريف ) 34( خريطة رقم 

  
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر    
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  أقاليم الراحة العامة لفصل الشتاء )  35(  خريــطة رقم 

  
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر 
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  :فصل الربيع 
        

يف ثالث مراتـب حيـث    ) 36( ل الربيع خريطة رقم متثلت أقاليم الراحة الفسيولوجية لفص      
طرابلس ، مصراتة ، سرت ، اجدابيا ، درنة ، اجلغبوب ،جالو ، هـون   : ( ظهرت معظم احملطات 

 ) A( من الدرجة األوىل املرحية ذات الصنف املنـاخي  ) القريات ، غدامس ، سبها ، الكفرة ، غات 
مبرتبة الراحـة مـن الدرجـة الثانيـة ذات     ) ، نالوت  زواره ، بنينا ، طربق ، غريان( مث حمطات 

الذي مييل فيه الطقس إىل الدفء ، وظهرت حمطتا شحات والزنتان مبرتبـة   ) B( الصنـف املناخي 
  .ذي الطقس املائل للربودة   ) C( الراحة الثالثة من الصنف املناخي 

  
  : الصيففصل 
        
ظهـرت يف  )  37( ل الصيف اليت توضحها خريطة رقـم  إن أقاليم الراحة الفسيولوجية لفص      

باسـتثناء   ) A( معظم احملطات املناخية ، ضمن اإلقليم املريح من الدرجة األوىل من الصنف املناخي 
حمطيت غدامس والكفرة اللتني وقعتا ضمن اإلقليم املريح من الدرجة الثانية ، الذي يكـون مـائالً   

 ) C( وحمطيت سبها وغات يف املرتبة الثالثة من الصنف املنـاخي   ، )B ( للدفء من الصنف املناخي 
  .الذي مييل فيه الطقس إىل الربودة 
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  أقاليم الراحة العامة لفصل الربيع ) 36( خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر        
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  أقاليم الراحة العامة لفصل الصيف ) 37(خريطة رقم  
  

  
  ) .عمل الباحث  : ( ملصدر ا     
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  :والليلية الراحة النهارية  / ب
     

باتباع اخلطوات السابقة مت حتديد أقاليم الراحة العامة داخل املباين وخارجها خـالل النـهار          
املوضحة سـابقاً يف   ) Ko( و  ) THI( وذلك بتصنيف القيم العددية للراحة النهارية ملعدالت قرينيت 

  مث )  43( و ) 42( إىل قيم رمزية موضحة يف اجلــدولني رقمي )  35( و)  28( رقمي  اجلدول
  

  )  ( THIتصنيف قيم الراحة النهارية لقرينة)  42( جدول رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر    

  
املوضحة يف اجلدولني السابقني ، يف جـدول موحد رقم   ) Ko(و  ) ( THIنقوم جبمع القيم الرمزية 

 )44  (.  
  )  Ko( تصنيف قيم الراحة النهارية لقرينة   ) 43( جدول رقم 

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
H- H- H* H P* P  P  P  P  P* H* H- زوارة  
H- H- H- H P* P P P P P* H* H- طرابلس 
H- H- H- H P* P P P P P- H* H- مصراتة 
H- H- H- H P- P P P P P- H- H- سرت 
H- H- H- H- H P P P P P- H- H- أجدابيا 
H- H- H- H* P- P  P P P P* H* H- بنينا 
H* H* H P* P  P C C P  P P* H شحات 
H- H- H* P- P P P P P P* H* H- درنة 
H- H- H- H* P- P P P P P* H* H- طربق 
H- H- H- H- H P- P P P P- H- H- اجلغبوب 
H- H- H- H- H* P- P P P P- H- H- جالو 
H- H- H- H- H* P* P P P P- H- H- هون 
H- H* H* P- P P C C* C P  P* H* غريان 
H- H- H- H P P  C C C P P- H- الوتن 
H- H- H* P- P- P C C* C P P- H- الزنتان 
H- H- H- H- H P P P P  P H H- القريات 
H- H- H- H- H P* P P P  P* H* H- غدامس 
H- H- H- H- H* P* P P P P* H* H- سبها 
H- H- H- H- H* P- P P P P* H* H- الكفرة 
H- H- H- H- H- P- P P P P- H- H- غات 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر 
  
  
  

على ضوء اخلطوات السابقة اليت اختذت يف تصنيف قيم الراحة النهارية ، سوف يتم تطبيـق        
  باالعتــماد على  ) Ko( و  ) THI( نفس اخلطوات يف تصنيف الراحة الليلية  ، وذلك بتصنيف قيم 

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر وفمربن ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
H H P P* P- P- P- C P- P* P H زوارة  
H* H P P P* P- P- C P- P* P H طرابلس 
H* H* H P P* P- P- P- P- P* P H* مصراتة 
H H H P P* P- P- P- P- P* P H سرت 
H* H* H H P P* P- P- P- P* H H* أجدابيا 
H* H* H* P P* P- C C P- P* P H بنينا 
P P P P- P- C C* C* C* C P* P شحات 
P P P P* P- C C  C C P* P P درنة 
H* H H P P* P- C C C P* P H طربق 
H* H* H* H* H P* P- P- P- P H H* اجلغبوب 
H* H* H* H* H P* P* P- P- P H* H* جالو 
H* H* H* H* H P* P- P- P- P* H H* هون 
H* H* H P P- C C* C*  C* C P* P غريان 
H* H* H* P P* P- C C* C* P-  P* H نالوت 
H* H* H H P P- C* C*  C P- P* H* الزنتان 
H* H* H* H* P P* P- C P- P* P H* القريات 
H* H* H* H* P P* P-  C P- P* H H* غدامس 
H* H* H* H* H* P P- P- P- P* H* H* سبها 
H* H* H* H* H* P P* P- P* P H* H* الكفرة 
H* H* H* H* H* P P- P- P* P H* H* غات 
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  الراحة النهارية ) Ko( و  )  ( THIـع قيم مجــ ) 44( جدول رقم 
     عمل الباحث: ( املصدر    
  

  

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
H-   H-  PH* PH* P- * P-  P- PC P-  P** PH* H- زوارة  
H- * H-   PH- PH P** P- P- PC P- P** PH* H- طرابلس 
H- * H- * H-   PH P** P-  P- P-  P-  P- * PH* H- * مصراتة 
H- H- H-  PH P- * P-  P- P-  P-  P- * PH- H- سرت 
H- * H- * H- H- PH P* P-  P- P-  P- * H- H- * أجدابيا 
H- * H- * H- * PH* P- * P-  PC PC P-  P** PH* H- بنينا 
PH* PH* PH P- * P-  PC C* C* C* PC P** PH شحات 
PH- PH- PH* P- * P-  PC PC PC PC P** PH* PH- درنة 
H- * H- H-  PH* P- * P-  PC PC PC P** PH* H- طربق 
H- * H- * H- * H- * H P- * P-  P- P-  P* H- H- * اجلغبوب 
H- * H- * H- * H- * H* P- * P* P-  P-  P- H- * H- * جالو 
H- * H- * H- * H- * H* P** P-  P- P-  P- * H-   H- * هون 
H- * H** H* P- P-  PC C* C** C* PC P** PH*  غريان 
H- * H- * H- * PH P* P-  C  C* C* P- P- * H- نالوت 
H- * H- * H* PH- PH- P- C* C** PC P-  P- * H- * الزنتان 
H- * H- * H- * H- * P-  P* P-  PC P- P* PH H- * القريات 
H- * H- * H- * H- * PH P** P- PC  P-  P** H* H- * غدامس 
H- * H- * H- * H- * H** P* P-  P-  P-  P** H** H- * سبها 
H- * H- * H- * H- * H** P- P* P-  P* P* H** H- * الكفرة 
H- * H- * H- * H- * H- * P-  P- P-  P* P-  H- * H- * غات 
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 إىل قيم رمزية املوضحة يف اجلـدولني  ) 36 (و  ) 29( رقمـي   يف اجلدولني القيمة  العددية املوضحة
، مث نقوم جبمع تلك القـيم يف    ) Ko(  الذي ميثل قيم ) 46( و  ) THI( الذي ميثل قيم  ) 45( رقمي 

  . ) 47(  جـدول موحد رقم
  

  )  ( THIتصنيف قيم الراحة الليلية لقرينة )  45( جدول رقم 

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو ونيوي يوليو أغسطس
P* P* P P C C* C- C- C- C P P* زوارة  
P P P P C C* C* C- C* C P P طرابلس 
P* P P P C C* C* C- C* C P P مصراتة 
P* P P P C C* C* C* C* C P P سرت 
P P P P C C* C* C- C* C P P أجدابيا 
P P P P C C* C* C- C* C P P بنينا 
P P P C C* C- C- C- C- C* P P شحات 
P* P* P P C C* C* C* C C P P درنة 
P P P C C C* C- C- C- C* C P طربق 
P P P P  C C* C- C- C- C* C P اجلغبوب 
P P P P C C* C- C- C- C* P P جالو 
P P P P C C* C- C- C- C* C P هون 
P P P C C C* C- C- C- C* C P غريان 
P P P P C C* C- C- C- C* C P نالوت 
P P P C C* C- C- C- C- C* C P الزنتان 
P P P C C C* C- C- C- C- C P القريات 
P P P P C C* C- C- C- C* C P غدامس 
P P P P C C* C- C- C- C* P P سبها 
P P P P C C C* C- C- C* P P الكفرة 
P P P P P C C- C- C- C P P غات 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر     
  
  

  )  ( Koتصنيف قيم الراحة الليلية لقرينة  ) 46(  جدول رقم 
  ) .عمل الباحث  : ( املصدر  

  

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
P* P* P- C  C* C- C- C- C- C C P* زوارة  
P* P- P-  C C* C- C- C- C- C* C P* طرابلس 
P* P* P- C C* C* C- C- C* C P- P* مصراتة 
P* P* P-  C C* C- C- C- C- C* P-  P- سرت 
P* P- P- C C* C* C- C- C* C P- P-  أجدابيا 
P- P-  P-  C C* C- C- C- C- C* C P- بنينا 
P-  P- C* C* C- C- C- C-  C- C- C* C شحات 
P- P-  P- C C*  C- C- C- C- C- P- P- درنة 
P-  P- C* C* C- C- C- C- C- C* C C طربق 
P- P-  P- C  C* C- C- C- C- C* C P- اجلغبوب 
P* P* P* P- C- C* C- C- C- C* C P-  جالو 
P- P- P- C  C* C- C- C- C- C- C- P- هون 
P-  P-  P-  C C- C- C- C- C- C- C- C* غريان 
P* P- P- C C* C- C- C- C- C- C* C نالوت 
P- P-  C C C- C- C- C- C- C- C* C الزنتان 
P-  P- P- C C- C- C- C- C- C- C P- القريات 
P- P-  P-  C C* C- C- C- C- C- C P-  غدامس 
P* P* P* P- C- C- C- C- C- C* C P- سبها 
P* P* P* P- C- C* C- C- C- C* C P-  الكفرة 
P* P* P* P* P- C* C- C- C- C* P- P- غات 
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  الراحة الليلية  ) Ko( و  )  ( THIمجع قيم  ) 47( جدول رقم 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر    

  
  
  

 Ko( و )   ( THIاللذين ميثالن القيـم الرمزية ) 47( و  )  44( بالرجـوع إىل اجلدولني  رقمي      

لتخلص من القيم املتداخلة وذلـك بتصـنيفها يف   خالل النهار والليل ، تأيت اخلطوة األخرية يف ا )

 احملـطة أشهــــــــر السنة
 سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس
P** P** P-  PC C* C-*  C-  C- C- C PC P** زوارة  
P* P-  P- PC C* C-* C-* C- C-* C* PC P* طرابلس 
P** P* P-  PC C*  C** C-* C- C** C P-  P* مصراتة 
P** P* P- PC C* C-* C-* C-* C-* C* P- P-  سرت 
C*  P-  P-  PC C*  C** C-* C- C** C P-  P- أجدابيا 
P-  P- P- PC C* C-* C-* C- C-* C* PC P-  بنينا 
P- P-  PC C* C** C-  C-  C- C- C-* PC*  PC شحات 
P*- P*- P-  PC C* C-* C-* C-* C- C* P-  P-  درنة 
P-  P-  PC C* C- C-* C- C- C- C** C PC  طربق 
P- P- P-  PC C* C-* C- C- C- C** C P-  اجلغبوب 
P* P* P* P-  C C** C- C- C- C** PC P- جالو 
P-  P-  P-  PC C* C-* C- C- C- C-* C P-  هون 
P- P- P- C  C- C-* C- C- C- C-* C* PC غريان 
P* P-  P-  PC C* C-* C- C- C- C** C P* نالوت 
P-  P- PC C C-* C- C- C- C- C-* C* PC الزنتان 
P- P-  P-  C C- C-* C- C- C- C- C P-  القريات 
P-  P- P- PC C* C-* C- C- C- C-* C P- غدامس 
P* P* P* P-  C C-* C- C- C- C** PC P-  سبها 
P* P* P* P- C C* C-* C- C- C** PC P- الكفرة 
P* P* P* P* P-  C* C- C- C-* C P-  P* غات 
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ومن خالله تتضح االختالفات الواضحة لدرجة اإلحساس بالراحة الفسيولوجية )  48( اجلدول رقم 
  :العامة بني النهار والليل املوضحة أقاليمها خالل الفصول كما يأيت 

  
ار ضمن ثالثة أقاليم ، كـان  ظهرت أقاليم الراحة الفسيولوجية خالل فصل اخلريف أثناء النه/   1

 فيما سجل اإلقليم الثاين بأغلبية الصنف،  املريح الذي انفردت به حمطة درنة ) A( األول من الصنف 
 )B (  املريح من الدرجة الثانية ، الذي مييل فيه الطقس إىل الدفء  يف حمطات ) :   زواره ، طـرابلس

يف حني ظهـر  ) نالوت ، الزنتان ، القريات  مصراتة ، سرت ، بنينا ، شحات ، طربق ، غريان ،
املريح من الدرجة الثالثة  ، الذي مييل فيه الطقس إىل الربودة وجتسد  ) C( اإلقليم الثالث من الصنف 

  ) .    اجدابيا ، اجلغبوب ، جالو ، هون ، غدامس ، سبها ، الكفـرة ، غات : ( يف احملطات 
املريح  ) B( الل هذا الفصل ضمن إقليمني ، األول من الصنف وجاءت أقاليم الراحة الليلية خ      

زواره ، طرابلس ، مصـراتة ، سـرت    ( يف احملطات من الدرجة الثانية الذي مييل طقسه إىل الدفء 
فيما كان اإلقليم الثـاين مـن   ) اجدابيا ، بنينا ، شحات ، درنة ، جالو ، سبها ، الكفرة ، غات 

يح من الدرجة الثالثة مييل فيه الطقس إىل الربودة متمثالً يف احملطــات وهو إقليم مر  ) C( الصنف 
  ) .طربق ، اجلغبوب ، هون ، غريان ، نالوت ، الزنتان ، القريات ، غدامس ( 
  
أما أقاليم الراحة الفسيولوجية يف فصل الشتاء فقد جاءت بنمط فسيولوجي موحـد خـالل     / 2

وهو  ) D( املريح من الدرجة األوىل ، ومن الصنف  ) A(من الصنف النهار  يف مجيع احملطات املناخية 
اإلقليم غري املريح والطارد يف الليل ، وهو حالة بديهية باعتباره الفصل الذي تنخفض فيه درجـات  
احلرارة خالل النهار وبصفة خاصة أثناء الليل ، نظراً لتعرض ليبيا إىل ظاهرة املنخفضـات اجلويـة   

من احمليط األطلسي والناشئة يف البحر املتوسط اليت تنشط وتزداد فعاليتها يف هـذا  الشتوية القادمة 
  . الفصل ، إضافة إىل تسرب الكتل اهلوائية الباردة من أوروبا 
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إن أقاليم الراحة الفسيولوجية لفصل الربيع سجلت تنوعاً ملحوظاً خالل النهار ، فكان اإلقليم /   3
  زواره  ( اإلقليم املريح من الدرجة األوىل ومتثل يف احملطــــات  وهو  ) A( األول من الصنف 

  
  األصناف الرئيسية ألقاليم الراحة العامة النهارية والليلية  ) 48( جدول رقم 

  
 احملطـة فصل اخلريف فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف

 اراً ليالً اراً ليالً اراً ليالً اراً ليالً
A  A C  A D A B B  زواره 
A A C A D A B B طرابلس 
A D C A D A B B مصراتة 
A D C A D A B B سرت 
A D C B D A B C  اجدابيا 
A D  C A  D A B B بنينا 
A A D A D A B B شحات 
A A C A D A B A درنة 
A D D A D A C B طربق 
A D C C D A C C اجلغبوب 
A D C C D A B C جالو 
A D C C D A C C هون 
A D D A D A C B غريان 
A D C A D A C B نالوت 
A D D B D A C B الزنتان 
A D D B D A C B القريات 
A D C B D A C C غدامس 
A D C C D A B C سبها 
A D C C D A B C الكفرة 
A D B B D A B C غات 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر           

 وجاء اإلقليم الثاين) ينا ، شحات ، درنة ، طربق ، غريان ، نالوت طرابلس ، مصراتة ، سرت ، بن

املريح من الدرجة الثانية الذي مييل إىل الدفء  متمثالً يف احملطـــات   ) B( من الصنف املناخي 
 ) C( وأخرياً اإلقليم الثالث ذو الصنف املنـاخي  ) اجدابيا، الزنتان ، القريات ، غدامس ، غات ( 

اجلغبوب ، جالو ، هون ( الدرجة الثالثة الذي مييل فيه الطقس إىل الربودة ومشل احملطات املريح من 
  ) .سبها ، الكفرة 

املريح  ) B( وظهرت أقاليم الراحة الفسيولوجية أثناء الليل يف ثالثة أقاليم  األول من الصنف        
والثـاين مــن    حمطة غات فقـط ، من الدرجة الثانية الذي يكون طقسه مائالً إىل الربودة مفرداً 

املريح من الدرجة الثالثة ذي الطقس  املائل للربودة متمثالً يف مجيع احملطات املناخيـة   ) C( الصنف 
اليت وقعت ضمن ) شحات ، طربق ، غريان ،الزنتان ، القريات ( باستثناء حمطة غات واحملطـات 

لرابعة غري املريح والطـارد بسـبب الـربودة    من الدرجة ا ) D( اإلقليم الثالث من الصنف املناخي 
الشديدة ، عاكساً العوامل التضاريسية وانفتاح تلك املناطق املرتفعة لتأثري الرياح ، األمر الذي جعل 

  . التطرف واالخنفاض يف درجات احلـرارة الصغرى قياساً باحملطات األخرى 
  
 ) A( ليمني أثناء النهار األول يف الصنـف متثل أقاليم الراحة الفسيولوجية لفصل الصيف يف إق/   4

املريح من الدرجة األوىل يف حمطيت  زواره و طرابلس ، لتأثرها بالكتل اهلوائية املعتدلة اآلتيـة مـن   
أمـا  . احمليط األطلسي ، ويف حمطة شحات بسبب عامل االرتفاع وهبوب الرياح املعتدلة البـاردة   

غري املريح والطارد ، بسبب سـيطرة   ) D( وهو من الصنف   اإلقليم الثاين فشمل احملطات األخرى
الكتل اهلوائية املدارية القارية على شكل رياح جتارية مشالية شرقية ، تتميـز باجلفــاف الشـديد    

وسخونة اهلواء يف طبقاا العليا  ، وهو تعبري عن ارتفاع درجات احلرارة يف احملطات املشار إليهـا    
املريح من  ) A( د منط فسيولوجي موحد يف مجيـع احملطات املناخية من الصنف أما يف الليل فقد سا

   .الدرجة األوىل نتيجة ا خنفاض درجات احلرارة 
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من خالل العرض السابق ميكننا حتديد أمناط املناخ الفسيولوجي يف ليبيا خالل النهار والليـل        
  :حسب الفصول وعلى النحو التايل 

  :  ريففصل اخل
  :وهي  ) 38( تظهر خالل هذا الفصل مخسة أمناط فسيولوجية خريطة رقم       

يسود يف املناطق الساحلية املمتدة مـن رأس جـدير إىل    ) WW( مناخ دافئ يف النهار والليل  – أ 
  . سرت ومن بنينا إىل درنة ومنطقة اجلبل األخضر 

  .ويقتصر على املنطقة الساحلية حول درنة  ) MW( مناخ مريح يف النهار ودافئ يف الليل  –ب 
يغطي املنطقة الساحلية الواقعة بني سرت وبنينـا    ) HW( مناخ حار يف النهار و دافئ يف الليل  – ج

  ) .سبها ، الكفرة ، غات ( وواحة جالو ومناطق الواحات اجلنوبية 
حلية املمتدة مـن طـربق إىل   يشمل املنطقة السا ) WC( مناخ دافئ يف النهار وبارد يف الليل  – ح

  .السلوم ومنطقة اجلبل الغريب ومنطقة القبلة 
اجلغبوب ، هون   ( ويقتصر على الواحات الشمالية  ) HC( مناخ حار يف النهار وبارد يف الليل  – خ

  ) .غدامس 
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  أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل اخلريف )  38(خريطة رقم 
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  )عمل الباحث  : ( ملصدر ا        

  
  
  

  : فصل الشتاء
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،  ) 39( يسود خالل هذا الفصل منط فسيولوجي واحد يف مجيع احملطات املناخية خريطة رقم       
  . )  MV( وهو املناخ املريح يف النهار وشديد الربودة يف الليل 
  

  أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل الشتاء ) 39( خريطة رقم 
  

  
  ) .عمل الباحث : ( ملصدر ا  
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  : فصل الربيع
  :وهي  ) 40( تسود يف ليبيا خالل هذا الفصل سبعة أمناط فسيولوجية ، خريطة رقم        

يغطي املناطق الساحلية املمتدة من رأس جـدير  )  MC( مناخ مريح يف النهار وبارد يف الليل  – أ  
  .اء الغربية من اجلبل الغريب إىل سرت ومن بنغازي إىل درنة ، إضافة إىل األجز

  
  أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل الربيع ) 40( خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث  : ( املصدر    

ويقتصر على املناطق املرتفعة يف اجلبـل   ) MV( مناخ مريح يف النهار وشديد الربودة يف الليل  – ب
  .متدة من طربق إىل السلوم الغريب واجلبل األخضر واملنطقة الساحلية امل

وميتد يف املنطقة الساحلية الواقعة بني سرت وبنينا  ) WC( مناخ دافئ يف النهار وبارد يف الليل  – ج
  .وواحة غدامس 

ويغطي األجزاء اجلنوبية من اجلبل الغريب  ) WV( مناخ دافئ يف النهار وشديد الربودة يف الليل  –ح 
  .احلمادة واجلبل الغريب  و منطقة القبلة اليت تفصل بني
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ويضم منطقة سهل اجلفارة والواحات الشـمالية الـيت    ) CC( مناخ بارد يف النهار و يف الليل  – خ
  ) .سبها ، الكفرة ( والواحات اجلنوبية اليت تضم ) اجلغبوب ، جالو ، هون ( تضم 

ختضع لتأثريات املناخ شبه وتنفرد به واحة غات اليت  ) WW( مناخ دافئ يف النهار و يف الليل  – د 
  .االستوائي 

  
  

  : فصل الصيف
  :ذا منطني مها  )  41( يصبح مناخ ليبيا خالل هذا الفصل ، انظر اخلريطة رقم   
يغطي بعض املناطق الساحلية املمتدة من رأس جـدير إىل   ) MM( مناخ  مريح يف النهار والليل  –أ 

  .األخضر طرابلس  ومن بنغازي إىل درنة ومنطقة اجلبل 
ويسود يف مساحات واسعة من ليبيـا   )  EHM( مناخ شديد احلرارة يف النهار ومريح يف الليل  – ب

  .باستثناء املناطق املشار إليها يف الفقرة السابقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل الصيف)  41( خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر     

  
  

  
  
  
  :أقاليم املناخ الفسيولوجي  / 2
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 و ) THI( الذي ميثل القيم الرمــزية لقرينيت )  40( اعتماداً علـى بيانات اجلدول رقــم       
 )Ko   ( للراحة الشهرية العامة داخل املباين وخارجها ، وعلى قرائن الراحة املوضحة يف اجلــدول

وجية ، وذلك جبمع القيم الرمزية يف اجلدول املذكور ميكننا حتديد أقاليم الراحة الفسيول)   49( رقم 
لشهر يناير ، الذي ميثل فصل الشتاء وشهر يوليو املمثل لفصل الصيف ، وقد ظهرت سبعة أمنـاط  

  :وهي  ) 42( رئيسية من املناخ الفسيولوجي ، انظر اخلريطة رقم  
  

  قرائن الراحــــة الفسيولوجية ) 49( جدول رقم 
  

 فصـل الشـــتاء فصـل الصيـــف
الرمز  طبيعة اإلحساس

 املناخي
 الرمز املناخي طبيعة اإلحساس

 Comfortable Mمريح                Comfortable Mمريح           

 Cold Cبارد                          Warm Wدافئ                   

 Very Cold  Vشديد الربودة          Hot                        Hحار

  Extremely Cold  ECقارس الربودة   Extremely Hot     EHشديد احلرارة

  ) .عمل الباحث  : ( املصدر       
  
 يسود يف املناطق الساحلية ، وميتد على ) MV( مناخ مريح يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء /  1

  . ي إىل السلومشكل شريط مبحاذاة الساحل من رأس اجدير إىل سرت ومن بنغاز
ويسود يف املناطق املرتفعة اجلبلية يف  ) MEC(   مناخ مريح يف الصيف وقارس الربودة يف الشتاء/   2

 .منطقيت اجلبل األخضر واجلبل الغريب ومنطقة القبلة اليت تفصل بني احلمادة احلمراء واجلبل الغـريب  
ويقتصر وجوده على الواحات الشمالية  ) WV( مناخ دافئ يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء /  3

  .الوسطى 
  .وتنفرد به واحة اجلغبوب  )WEC ( مناخ دافئ يف الصيف وقارس الربودة يف الشتاء /  4 
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  .وتنفرد به واحة غدامس  ) HEC( مناخ حار يف الصيف وقارس الربودة يف الشتاء /  5
ويغطي مساحات واسعة من ليبيا تشمل  ) HV( مناخ حار يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء /  6 

  ) .سبها ، الكفرة ( الواحات اجلنوبية 
ويقتصر على أقصى املناطق اجلنوبية الغربية ليضم  ) HC( مناخ حار يف الصيف وبارد يف الشتاء /  7

  .منطقة جبال اكاكاوس 
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  اأقاليم املناخ الفسيولوجي يف ليبي)  42( خريطة رقم 
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  ) .عمل الباحث : ( املصدر      

  
  

  )خالصة الفصل الرابع (  
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طبقت القرائن املناخية وما هو ناجح منها تطبيقه يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ، لتقومي مناخ         

وقرينة احلرارة املكافئـة  )  THI(  ليبيا فسيولوجياً  ، وذلك من خالل تطبيق قرينة احلرارة والرطوبة 
للكشف عن زمان ومكان الراحة يف ضوء البيانات املناخية للمحطات املناخية  ) KO( لتربيد الرياح 

اليت وقع اختيارها يف هذه الدراسة ، وقد جاء تطبيق القرينتني بصورة موحدة ، حيث اختذت عملية 
  :التطبيق االجتاهات التالية 

  :االجتاه األول  
الستخراج الراحة داخل املبـاين  ) رجة احلرارة ، الرطوبة النسبية د( توظيف البيانات املناخية      

على أساس استخراج الراحة اليومية والشـهرية والسـنوية    ) THI( بتطبيق قرينة احلرارة والرطوبة 
والفصلية ، وبصورة عامة أظهرت النتائج انعدام الراحة  يف فصل الشتاء ، و اخـتالف مسـتوياا   

  . يف مجيع احملطات املناخية  عتدالنيخالل أشهر الصيف واال
  

  :االجتاه الثاين 
الستخراج الراحة داخل املباين بتطبيق ) درجة احلرارة ، سرعة الرياح ( توظيف البيانات املناخية    

على أساس استخراج الراحة اليومية والشـهرية والسـنوية      ) KO( قرينة قدرة الرياح على التربيد 
لنتائج عامة اختفاء الراحة  يف فصل الشتاء ، مع تباين مستوياا خالل أشهر والفصلية ، وأظهرت ا

الربيع واخلريف يف مجيع احملطات املناخية ، بينما كان اإلحساس بالراحة التامة يف أشهر الصيف يف 
  . مجيع احملطات الساحلية وانعدامها يف احملطات األخرى 

  
  :االجتاه الثالث 

ومن خالله مت التوصل إىل حتديد ) االجتاه األول والثاين ( إليه من نتائج يف  توظيف ما مت التوصل   
أقاليم الراحة العامة ومثلت النتائج خبرائط لفصول الراحة الفسيولوجية ، وظهرت أقـاليم الراحـة   

ـ   ) B( اإلقليم املريح املثايل والرمز  ) A(  لفصل اخلريف ضمن إقليمني مها الرمز  ن اإلقليم املـريح م
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املريــح املثايل  )  A(الدرجة الثانية ، أما أقاليم الراحة لفصل الشتاء فظهرت يف ثالثة  أقاليم مها  
وتوزعت أقاليم الراحة يف فصلي . اإلقليم غري املريح الطارد  ) D( املريح من الدرجة الثالثة و )  C( و 

اإلقليم غري  ) C( املريح من الدرجة الثانية و  ) B( املريح املثايل و  ) A(الربيع والصيف يف ثالثة أقاليم 
  .املريح الطارد 

  
  :االجتاه الرابع 

لتحديد أمناط املنـاخ الفسـيولوجي   ) االجتاه الثالث  ( توظيف ما مت التوصل إليه من نتائج يف    
خالل الفصول األربعة ، حيث أظهرت النتائج وجود سبعة أمناط فسيولوجية للمنـاخ مت توزيعهـا   

  .خرائط جغرافية  على
  

  :االجتاه اخلامس 
مت حتديد األقاليم الفسـيولوجية  ) االجتاه الثالث ( اعتماداً على النتائج اليت مت التوصل إليها يف      

  .لليبيا و اليت أظهرت سبعة أقاليم مت توزيعها على خريطة جغرافية 
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  اخلامتـــــــة
  

ـ اخ ليبيا وخصائصه املناخية ، إضافة يتضح جلياً من خالل دراسة من ولوجي يإىل تناولنا املناخ الفس
  :على النحو التايل  إ جيازهابالدراسة والتحليل ، مت التوصل إىل مجلة  من االستنتاجات ميكن 

  
  :النتائج اخلاصة باخلصائص املناخية : أوالً 

ـ وخط مشـاالً  ) 32°،58،°45،18 ( دائريت عـرض  إن املوقع الفلكي لليبيا بني/  1   ى ــــ
تقع ضمن النطاق املناخي املـداري   جعل معظم أراضيهاً ، شرقا)  °24، °59، °9، °18 ( ولـط

اجلزء الضئيل يقع ضمن احلدود اجلنوبية للنطاق  أنالقاري الذي يتسم باجلفاف واحلرارة املرتفعة ، و
  .طب ونصف اجلاف وشبه اجلافاملناخي شبه املداري الذي يتميز بتنوع مناخي يضم املناخ شبه الر

  
إن املنخفضات اجلوية اليت تؤثر على مناخ ليبيا  يقتصر معظمها على املناطق الساحلية وتقـل  /  2

فعاليتها كلما اجتهنا حنو الداخل ، وأن أكثرها تأثرياً هي املتكونة فوق خليج جنوا بإيطاليا ، فيمـا  
يف مراحلها النهائية بعد أن تكون قـد اسـتنفذت    تقل فعالية املنخفضات األطلسية وذلك لوصوهلا

  .معظم خمزوا الرطويب على املناطق القارية اليت مرت عليها 
  
تكون معدالت درجات احلرارة مرتفعة مع بداية أشهر الصيف ، وتصـل قمتـها يف شـهر    /  3

وبذلك . شهر يونيو  أغسطس يف املناطق الشمالية ، فيما تبدأ قمتها مبكراً يف املناطق اجلنوبية أي يف
ميكن القول أن الصيف يتقدم يف املناطق اجلنوبية عنه يف املناطق الشـمالية ، كمـا أن معـدالت    
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مئوية يف أحر أشهر السنة ، بينما تنخفض معـدالت درجـات    40ْدرجات احلرارة العظمى تفوق 
  .بلية احلرارة الصغرى إىل الصفر املئوي يف أبرد شهور السنة وخاصة يف املناطق اجل

  
  :مت تصنيف ليبيا إىل أقاليم مناخية ، اعتماداً على تصنيفني مناخيني مها /  4

:       حيث تقع ليبيا ضمن إقليمني مهـا   )  Alesof( التصنيف املناخي األصويل للعامل الروسي /  أ     
  ) .اإلقليم املداري القاري واإلقليم شبه املداري ( 
حيث تقع ليبيا ضـمن سـبعة     ،)   Embreger( يوي للعامل الفرنسي التصنيف املناخي احل/ ب    

  :أقاليم و هي 
  ).لطيف ( املناخ نصف اجلاف والدافئ  – 2) .      لطيف ( املناخ شبه الرطب والدافئ  –1
  ) .املنعش ( املناخ شبه اجلاف واملعتدل  – 4 .                املناخ نصف اجلاف واحلار – 3
  .املناخ  اجلاف واحلار  – 6 ).     لطيف ( به اجلاف والدافئ املناخ ش – 5
  .املناخ اجلاف والدافئ  – 7
 
يصرف اجلزء األكرب من املوازنة اإلشعاعية يف املناطق اجلنوبية على تسخني اهلـواء ، بينمـا يف   /  5

حلـرارة يف  وهذا يفسر لنا ارتفاع درجات ا. املناطق الشمالية تصرف على التبخر وتسخني اهلواء 
  .املناطق اجلنوبية عنه يف املناطق الشمالية 

  
عدم وجود رياح قوية يف ليبيا وذلك لوقوع معظم أراضيها ضمن منطقة متجانسة الظروف  /    6

الضغط املنخفض صـيفاً  واملرتفـع   : املناخية ، إضافة إىل سيطرة منظومتني من الضغط اجلوي مها 
ومتني على نشؤ رياح قوية ، لذلك فإن تأثري الرياح يكون موقعيـاً   شتاًء ، إذ ال تساعد هاتني املنظ

ث يف حمطة درنة الواقعـة  /م 6.4ث سنوياً ، حيث بلغ أعلى معدل /م 4فمعدل سرعة الرياح يبلغ 
ث يف حمطة تازربو الواقعـة  /م  2.7يف املنطقة الساحلية الشمالية الشرقية ، فيما بلــغ أقل معدل 

  .ة الشرقية يف املنطقة اجلنوبي
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إن من أهم األسباب الرئيسية لنشوء موجات احلر يف ليبيا يرجـع إىل ظـاهرة املنخفضـات    /   7
  .احلرارية املتكونة على منطقة احلمادة احلمراء وصحراء جنوب شرق اجلزائر 

  
سبب تسود ظاهرة العواصف الترابية يف املناطق الوسطى واجلنوبية وتقل يف املناطق الشمالية ، ب/  8

وتتكرر هذه الظاهرة طيلة السنة غري أا  تـزداد نشـاطاً   . الطبيعة الصخرية وكثافة الغطاء النبايت 
  .خالل فصلي الربيع واخلريف نتيجة مرور املنخفضات اجلوية 

  
تتسم األمطار بظاهرة التذبذب من حيث املوعد والكمية ، وبصفة عامة ميكن القول أن أعلـى  /  9

ربيعـاً  %  19.9خريفاً و%  29شتاء و%  50.4.( فصلي الشتاء والربيع  الكميات تسقط خالل
  )صيفاً %  1.3
  % ) . 50( إىل اجلنوب % )  25( يزداد معامل القارية باالجتاه من الشمال /  10
  
  

  :من خالل دراسة العوامل املؤثرة يف الراحة ميكن التوصل إىل احلقائق التالية : ثانياً 
  
يف اجلو البارد بالراحة يف درجة حـرارة   مالبس ذات قدرة على عزل احلرارة يشعر من يرتدي/  1

أوطأ من درجة احلرارة اليت تسبب نفس الشعور ملن يرتدي مالبس ذات قدرة عزلية أقل ، أمـا يف  
اجلو احلار فإن من يرتدي مالبس ذات قدرة عزلية قليلة يشعر بالضيق يف درجة حرارة أقـل مـن   

  .تسبب نفس الشعور ملن يرتدي مالبس ذات قدرة عزلية حرارية عالية  درجة احلرارة اليت
  
يشعر بالراحة يف اجلو البارد ملن ميتلك مستوى غذائياً عالياً بدرجة حرارة أقل من درجة احلرارة /  2

فيما يكون العكس يف اجلو احلـار إذ  .اليت تسبب نفس الشعور ملن ميتلك مستوى غذائياً منخفضاً 
حة من ميتلك مستوى غذائي منخفض يف درجة حرارة أعلى من درجـة احلـرارة الـيت    يشعر بالرا

  . تسبب نفس الشعور ملن ميتلك مستوى غذائياً عالياً 
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يشعر بالراحة األصحاء وصغار السن يف اجلو احلار بدرجة حرارة أعلى من درجة احلرارة الـيت  /  3

اجلو البارد فيشعر األصحاء وصغار السـن  تسبب نفس الشعور لدى املرضى وكبار السن ، أما يف 
  .بالراحة يف درجة حرارة أقل من درجة احلرارة اليت تسبب نفس الشعور لدى املرضى وكبار السن 

  
يشعر بالضيق من يقوم جبهد عضلي يف اجلو احلار بدرجة حرارة أقل من درجة احلـرارة الـيت   /  4

البارد يشعر بالراحة من يقوم جبهد عضـلي يف   تسبب نفس الشعور يف حالة الراحة ، بينما يف اجلو
  .درجة حرارة أقل من درجة احلرارة اليت تسبب نفس الشعور يف حالة الراحة 

الختيار نوعية الثياب ، والذي يعمل على خلق التوازن احلــراري   Sipleعلى ضوء تصنيف /  5
  : النحو التايل  فإنه ميكننا تصنيف نوعية الثياب اليت ميكن ارتداوها يف ليبيا على

فصل الشتاء يتم ارتداء املالبس ذات الطبقتني املصنوعة من الصوف ، الذي حيمي اجلسم مـن   •
  .فقدان احلرارة وخاصة يف املناطق اجلبلية اليت تنخفض فيها درجات احلرارة ا خنفاضاً كبرياً 

لفضفاضـة ، ذات  فصل الصيف يتم ارتداء املالبس ذات الطبقة الواحدة ومن النوعية الطويلة ا •
 .النسيج احملّكم واأللوان الفاحتة اليت تعكس أشعة الشمس 

فصلي الربيع واخلريف يتم ارتداء املالبس ذات الطبقة الواحدة املصنوعة من الصوف مع مالبس  •
  .  داخلية قطنية 

  
ق يؤثر االرهاق احلراري يف نشاط اإلنسان وجيعله يشعر بالضيق ، نتيجة زيـادة إفـراز العـر   /  6

هذه احلقيقة اهلامة متثل أحد العوامل اليت تـؤدي  . وبالتايل ازدياد عملية األمالح اليت يفقدها اجلسم 
  .إىل ا خنفاض اإلنتاجية يف املناطق اجلافة بوجه عام 

  
إن حتديد الفترات غري املرحية اليت تسبب الضيق واالنزعاج لإلنسان ، نتيجة ارتفاع درجـات  /  7

ا على فهم االجتاه العــام إلستهالك الطاقة واملياه املسـتخدمة يف التكييـف   احلرارة  قد تساعدن
  .الصناعي 
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  :نتائج قياس الراحة الفسيولوجية  / ثالثاً
جاءت النتائج التطبيقية وفقاً لألدلة األحصائية وما هو شائع منها لتقومي مناخ ليبيـا فسـيولوجياً      

وقرينة احلرارة املكافئة لقدرة الرياح علـى  )  THI( الرطوبة  –رارة وذلك من خالل تطبيق قرينة احل
للكشف عن زمان ومكان الراحة على ضوء املعطيات املناخية للمحطات املختـارة    ) KO( التربيد 

  :واعتمدت آلية للتصنيف املناخي الفسيولوجي وفقاً ملايأيت 
  

   :الراحة الفسيولوجية داخل املباين /  أوالً 
قد مت توظيف بيانات املعدالت اليومية والشهرية لدرجة احلرارة والرطوبة النسـبية وكانـت   ل    

  : النتائج على النحو التايل
  :الراحة اليومية / أ 
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تتحقق أفضل مستويات الراحة التامة اليومية يف املناطق الساحلية اليت متثلها حمطة زواره خـالل   / 1
فيما يزداد الشعور بالضيق واالنزعاج ليالً  يف أشـهر الشـتاء   ، ) أبريل ، مايو ، نوفمرب ( أشهر 

  .بسبب ا خنفاض درجات احلرارة واراً يف أشهر الصيف  بسبب ارتفاع درجات احلرارة 
  
تتحقق الراحة التامة يف املناطق اجلبلية يف أشهر الربيع معظم ساعات النهار ، ويزداد الشـعور  /  2

فيما يكون النهار والليـل خـالل أشـهر    .والليل يف أشهر الشتاء  بالضيق واالنزعاج خالل النهار
الصيف يف املناطق اجلبلية الواقعة يف اجلبل األخضر  مرحياً ، ومزعجاً يف املناطق اجلبلية الواقعـة يف  

  .اجلبل الغريب 
  

لـدفء  تتحقق الراحة التامة يف املناطق اجلنوبية والوسطى خالل فصل الشتاء  اراً  ، بسبب ا/  3
الذي حتققه األشعة الشمسية ، إذ تعمل املوازنة اإلشعاعية يف هذه املناطق على تسخني اهلواء ، بينما 
تنعدم الراحة خالل الليل بسبب االخنفاض الشديد لدرجات احلرارة ، كما تنعدم الراحة يف فصـل  

بينما تقل الفترة الصيف ومعظم فصل اخلريف ، ويكون اجلو مزعجاً خالل ساعات النهار والليل ، 
  .املرحية خالل فصل الربيع وتقتصر على ساعات الليل 

  :الراحة الشهرية والفصلية / ب 
  
توجد فترتان تتحقق فيهما الراحة الفسيولوجية داخل املباين ، األوىل يف فصل الربيع والثانية يف /  1

  .فصل اخلريف 
  
ثالثة أشهر يف املنطقة الشـمالية باسـتثناء    يصل طول الفترة املرحية يف فصل الربيع إىل حوايل/  2

املنطقة اجلبلية الواقعة يف اجلبل األخضر واجلبل الغريب  اليت تكون فيها شهرين  وشهرين يف املناطق 
  .اجلنوبية 

  
   .يصل طول الفترة املرحية خالل فصل اخلريف إىل شهرين يف مجيع مناطق ليبيا /  3
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اخلريفية يف املناطق الساحلية عنها يف املناطق الداخلية واجلنوبية حبوايل  تتقدم بداية الفترة املرحية/  4

  .شهر ، فيما تتساوى خالل فصل الربيع 
  
رمست خرائط الراحة الفسيولوجية الفصلية جلميع املناطق اجلغرافية يف ليبيا ، حىت يتسىن عملية /  5

قة خالل الفصول األربعة بنظـرة سـريعة   املقارنة والقراءة للحالة الفسيولوجية السائدة يف كل منط
  ). 28،  27،  26،  25(  أرقاموواحدة انظر اخلرائط 

  
  

  ) :يف الليل والظل ( الراحة الفسيولوجية خارج املباين / ثانياً  
  
  :الراحة اليومية / أ 
بينما يف املناطق الساحلية ،  تتحقق الراحة التامة خالل ساعات النهار يف شهري مايو وسبتمرب/  1

خالل ساعات حمدودة من النـهار  %  50و% 10تكون الراحة النسبية اليت تتفاوت درجاا بني 
  .والليل يف األشهر املمتدة من أبريل إىل نوفمرب 

تنعدم الراحة التامة يف منطقة اجلبل األخضر ، بسبب التأثري القوي لعامل الرياح وقدرا على /  2  
والتتحقق سوى راحة نسبية متتد يف بعـض  . وخاصة يف أشهر الشتاء اإلحساس باملزيد من الربودة 

   .ساعات النهار يف أشهر الربيع والصيف واخلريف 
  
تتحقق الراحة التامة يف منطقة اجلبل الغريب خالل ساعات النهار والليل يف شهر مايو ، بينمـا  /  3

الراحة الفسيولوجية يف بقية وتنعدم .تكون مقتصرة على ساعات الليل خالل شهري يونيو ويوليو 
  .االشهر األخرى 
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تتحقق الراحة التامة يف املناطق اجلنوبية خالل النصف الثاين من الليل يف أشهر الصيف واخلريف  /  4
  .بينما تكون الراحة نسبية خالل ساعات النهار يف أشهر الشتاء والربيع 

  
  :الراحة الشهرية والفصلية / ب 

للراحة ، تتحقق خالل أشهر الربيع والصيف واخلريف يف بعض مناطــق  توجد ثالث فترات /  1
  .ليبيا 

يصل طول الفترة املرحية يف فصل الصيف  إىل ثالثة أشـهر يف املنطقـة السـاحلية السـهلية    /  2
  .وانعدامها يف املناطق اجلنوبية ) الواحات الشمالية ( واجلبلية  وشهرين يف املناطق  الداخلية 

  
ل الفترة املرحية خالل فصل اخلريف إىل ثالثة أشهر يف املنطقة الساحلية وشهر واحـد  يصل طو/  3

  .يف املناطق الداخلية وشهرين يف املناطق اجلنوبية 
  
يصل طول الفترة املرحية يف فصل الربيع إىل مابني شهر وشهرين يف املناطق الساحلية السـهلية  /  4

  .والداخلية وشهرين يف املناطق اجلنوبية وشهر واحد يف املناطق اجلبلية الساحلية 
   
تتقدم  الفترة املرحية الربيعية يف املناطق اجلنوبية بشهر واحد عن املناطق الداخلية وشهرين عـن  /  5

املناطق الساحلية وحيدث العكس يف الفترة اخلريفية، إذ تتقدم املناطق الساحلية حبوايل شهر واحـد  
  . عن املناطق الداخلية واجلنوبية

  
رمست خرائط الراحة الفسيولوجية الفصلية جلميع املناطق اجلغرافية يف ليبيا ، حىت يتسىن عملية /  6 

املقارنة والقراءة للحالة الفسيولوجية السائدة يف كل منطقة خالل الفصول األربعة بنظـرة سـريعة   
  ) .  32،  31،  30،  29( وواحدة ، انظر اخلرائط أرقام 
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  ):داخل املباين وخارجها ( ئج الراحة الفسيولوجية العامة نتا: ثالثاً  
  
لقد مت حتديد  أحد عشر منطاً مناخياً فسيولوجياً يف خمتلف األقاليم اجلغرافية اليت ميكن توزيعهـا  / 1

  :على النحو التايل 
  :  فصل اخلريف

  :وهي  ) 38( تظهر خالل هذا الفصل مخسة أمناط فسيولوجية خريطة رقم     
  ) WW( مناخ دافئ يف النهار والليل  – أ  
  ) . MW( مناخ مريح يف النهار ودافئ يف الليل  –ب  

  ) . HW( مناخ حار يف النهار و دافـئ يف الليل  –ج 
  ) .  WC( مناخ دافـئ يف النهار وبارد يف الليل  –ح 
  ) .  HC( مناخ حــار يف النهار وبارد يف الليل  –خ
  

  : فصل الشتاء
)  39( د خالل هذا الفصل منط فسيولوجي واحد يف مجيع احملطات املناخية خريطة رقـم  يسو     

  ).  MV( وهو املناخ املريح يف النهار وشديد الربودة يف الليل 
  : فصل الربيع

  :وهي )  40( تسود يف ليبيا خالل هذا الفصل سبعة أمناط فسيولوجية خريطة رقم    
  ) . MC( د يف الليل مناخ مريح يف النهار وبار –أ   

  ) . MV( مناخ مريح يف النهار وشديد الربودة يف الليل  –ب 
  ) . WC( مناخ دافئ يف النهار وبارد يف الليل  –ج 
  ). WV( مناخ دافئ يف النهار وشديد الربودة يف الليل  –ح 
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  ). CC( مناخ بارد يف النهار و يف الليل  –خ 
  ). WW( ل مناخ دافئ يف النهار و يف اللي –د  

  
  : فصل الصيف

  :ذا منطني مها )  41( يصبح مناخ ليبيا خالل هذا الفصل خريطة رقم   
  ) . MM( مناخ مريح يف النهار والليل  –أ 

  ) . EHM(مناخ شديد احلرارة يف النهار ومريح يف الليل  –ب 
  

ة على اخلريطة رقـم لقد مت التوصل إىل حتديد سبعة أقاليم للمناخ الفسيولوجي يف ليبيا موضح/  2
  :وهي على النحو التايل )  42( 
  ). MV( مناخ مريح يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء /  ا   
  ) . MEC(   مناخ مريح يف الصيف وقارس الربودة يف الشتاء/  ب   
  ).WEC ( مناخ دافئ يف الصيف وقارس الربودة يف الشتاء /  ج  
  ). HEC( الربودة يف الشتاء مناخ حار يف الصيف وقارس /  ح  
ويغطي مساحات واسعة مـن ليبيـا   )  HV( مناخ حار يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء / خ  

  ) .سبها ، الكفرة ( تشمل الواحات اجلنوبية 
ويقتصر على أقصى املناطق اجلنوبية الغربية ليضم  ) HC( مناخ حار يف الصيف وبارد يف الشتاء /  د

  .كاوس منطقة جبال اكا

  :التوصيات 
من خالل دراستنا ملناخ ليبيا وحتديد املناطق املرحية وغري املرحية ، ميكننا وضع مجلة من التوصيات    

اليت تفيد يف حتقيق األهداف املتوخاة من الدراسات املناخيـة كاجنـاح السـياحة ، والتخطـيط     
  :االقتصادي والعمراين وهي 
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ال املناخ الفسيولوجي تكون أكثر تفصيالً  ، حبيث يـتم  اوصي بأجراء دراسات أخرى يف جم/  1
إضافة إىل أدخل عامل التأثري الشمسـي  .فيها استخدام بيانات يومية ساعية ولدورة مناخية كاملة 

على نتائج قرينة احلرارة املكافئة لقدرة الرياح على التربيد ، يف حالة احلصول على البيانات املتعلقـة  
  .ذا اجلانب 

درجة احلرارة ، الرطوبة ، الريـاح ، اإلشـعاع   ( ألخذ بعني االعتبار بعض العناصر املناخية ا/  2
  .عند تشييد املباين السكنية وحتديد اشكاهلا واجتاه فتحات التهوية ا )  الشمسي 

جيب أن تكون ساعات الظهرية خالل فصل الصيف أوقاتاً للراحة للعاملني يف األمـاكن الـيت   /  3
كما يتطلب إ جناز األعمال اليت تتطلب جهداً عضلياً يف ساعات الصـباح  . ييفها صناعياًالميكن تك

  .األوىل أو تأجيلها إىل الفترة املسائية ، والسيما إذا كان العمل حتت ظروف البيئة الطبيعية 
العمل على تكييف القاعات الدراسية خالل شهر مايو ويونيو ، بسبب ارتفاع درجات احلرارة /  4
  .كي خنلق اجلو املريح للطالب ، إذ جترى االمتحانات النهائية هلم خالل الفترة املذكورة ل

ضرورة االهتمام باملناخ كعامل سياحي ، وذلك من خالل اصدار النشرات اخلاصة بـاملواقع  /  5
ـ . السياحية ورسم خمطط سياحي توضح فيه األوقات املرحية وغري املرحية من السنة  ا وبالتايل ميكنن

القضاء على ظاهرة السياحة املومسية ، وتوجيه السياحة حنو املناطق اليت يكون فيها املنـاخ مرحيـاً    
فعلى سبيل املثال ميكن توجيه السياح خالل فصل الشتاء حنو املناطق اجلنوبية اليت يكـون مناخهـا   

ري مريح ، والعكس متامـاً  مرحياً  اراً  ، بعكس احلال املناطق اجلبلية الشمالية اليت يكون مناخها غ
من هنا ميكن استثمار وتطوير السياحة يف ليبيا ، إذ أظهرت الدراسة وجـود  .خالل فصل الصيف 

إمكانات طبيعية يف معظم املناطق اجلغرافية ، ففي منطقة اجلبل األخضر تساعد الظـروف املناخيـة    
أشـكال السـطح والنبـات    على إقامة منتجعات سياحية وصحية ، بسبب اعتدال املناخ و تنوع 

. الطبيعي ، باالضافة إىل االمكانات البشرية املتمثلة يف املواقع االثرية يف كل من شحات والبيضـاء  
كما أظهرت املناطق اجلنوبية إمكاناا الطبيعية الصحراوية ، اليت حتوي حبار الرمال الناعمة ، كرملة 

إىل البحريات الطبيعية مثل قـرب عـون ، بزميـة      ربيانة ، واوباري ، وحبر الرمال العظيم ،  إضافة
  .  واملواقع االثرية يف كل من جرمة وتبسيت وتاسيلي 
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كما أوصى بأجراء دراسة مماثلة يف دول املغرب العريب اليت تنقصها مثل هذه الدراسات املتعلقة /  6
جيـد ، كـالتنوع    باملناخ الفسيولوجي ، لالستفادة من االمكانيات الطبيعية اليت تتوفر وبشـكل 

  .التضاريسي واملناخي إلقامة منتجعات سياحية وصحية 

  
  :االقتراحات 

تصنيف البيانات املناخية وتبويبها وأدراجها يف احلاسب اآليل ، ويفضل أن تنشـر دوريـاً يف   /  1
سلسلة من الكتب لدورة مناخية متكاملة ، حبيث يسهل على الباحثني تناوهلا وتسخريها يف البحوث 

  .ناخية امل
  
زيادة عدد احملطات املناخية ، والسيما يف املناطق اجلنوبية والوسطى ، وإن مايتوفر ـا مـن   /  2

  .حمطات قليل جداً ، وهذا يعطينا عند الدراسة نتائج عامة يف كثري من احلاالت 
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  ) 213..............................( لشهر يناير )  THI( املعدل الشهري لقرينة          - 27
  ) 215.............................( لشهر أبريل )  THI( املعدل الشهري لقرينة          - 28
  ) 217.............................( لشهر يوليو )  THI( قرينة املعدل الشهري ل          -29
  ) 240............................( لشهر أكتوبر )  KO( املعدل الشهري لقرينة           -30
  ) 242..............................( لشهر يناير )  KO( املعدل الشهري لقرينة           -31
  ) 244..............................( لشهر أبريل  ) KO( عدل الشهري لقرينة امل          -32
  ) 246..............................( لشهر يوليو  ) KO( املعدل الشهري لقرينة           -33
  ) 257.....................................( أقاليم الراحة العامة لفصل اخلريف           -34
  ) 258.......................................( أقاليم الراحة العامة لفصل الشتاء           -35
  ) 260.......................................( أقاليم الراحة العامة لفصل الربيع           -36
  ) 261............( .........................أقاليم الراحة العامة لفصل الصيف           -37
  ) 272.........................( أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل اخلريف           -38
  ) 273...........................( أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل الشتاء           -39
  ) 274..........................(  أمناط  املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل الربيع          -40
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  ) 276..........................( أمناط املناخ الفسيولوجي اليومي لفصل الصيف           -41
)            279.......................................( أقاليم املناخ الفسيولوجي يف ليبيا           -42

  قائمة األشكال
  العنــــــــــوان                                 الصفحة             الرقم        

  ) 47................  ( موزع عليه حمطات خمتارة يف ليبيا)   Emberger(منحىن             - 1
  ) 52............... (  حركة التغري السنوي لدرجة احلرارة يف حمطيت زواره وسبها           - 2
  طرابلس ( يف حمطــات  )يوم  /²سم/ سعرة ( اإلشعاع الشمسي املباشر             - 3

  ) 73) .................................................... ( شحات ، الكفرة                
  ) 80) .....( م ( التوزيع الشهري ملعدالت درجات احلرارة لبعض احملطات املناخية            - 4
  ) 94............( صعود التيارات اهلوائية لقمة اجلبل وآحندارها من اجلانب اآلخر            - 5
  ) 106) .................( ث / م( تغري سرعة الرياح خالل النهار يف حمطة درنة            – 6
  ) 109...........( .............وردات الرياح السنوية يف بعض احملطات املناخية            - 7
  املسار اليومي لدرجة احلرارة والرطوبة النسبية لشهر أغسطس يف حمطـ ـة            -  8

  ) 117.....................................................  ( مطار طرابلس                 
  ) 118................. ( بيا املسار الشهري لدرجة احلرارة والرطوبة النسبية يف لي           - 9

  ) 137..................................( املسار الشهري لكمية األمطار يف ليبيا          - 10
  ) 138......................................( التوزيع الفصلي لألمطار يف ليبيا           - 11
  ) 140.......................( احملطات املناخية  املعدالت السنوية لألمطار لبعض          -12
  ) 194............................( يف حمطة زواره  ) THI( الراحة اليومية لقرينة           -13
  ) 197..........................( يف حمطة شحات  ) THI( الراحة اليومية لقرينة           -14
  )  199........................... ( يف حمطة يفرن )  THI( مية لقرينة الراحة اليو          -15
  ) 202...........................( يف حمطة سبها )  THI( الراحة اليومية لقرينة           -16
  ) 205.........................( حملطات خمتارة )   THI(الراحة الشهرية لقرينة           -17
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  ) 221...........................( يف حمطة زواره )  KO( الراحة اليومية لقرينة           -18
  ) 224........................ ( يف حمطة شحات )  KO( الراحة اليومية لقرينة           -19
  ) 227 ......................... (يف حمطة يفرن  ) KO( الراحة اليومية لقرينة           - 20
  ) 229......................... ( يف حمطة سبها  ) KO( الراحة اليومية لقرينة           - 21
  ) 233.................  ( حملطات مناخية خمتارة  )  Ko(الراحة الشهرية لقرينة           - 22
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  قائمة اجلـــــداول
  عنـــــــــــوان                                 الصفحةالرقم                     ال

  ) 34............... ( باملليون متر مكعب ) 2025 – 1990( الوضع املائي يف ليبيا             -1
  ) Emberger   ( ) ..............................45( سلم التصنيف املناخي لـ            -2
  ) 60........................... ( .  1995 -1954سكان خالل الفترة من عدد ال           -  3
   ات املناخيةــــدل السنوي للموازنة اإلشعاعية يف بعض احملطـــاملع            -4

  ) 70 ( ..................................................... 2م/ لوري اكيلوك               
  

  ) 71..( )يوم  /²سم/ سعرة ( اإلشعاع الشمسي املباشر  يف بعض احملطات املناخية                    -5
  )    74)...( طرابلس ، شحات ، الكفرة ( معدل طول النهار  بالساعات يف حمطات             -6
  ) 81( ...يف بعض احملطات املناخية )م (  املعدالت الشهرية والسنوية لدرجة احلرارة            -7
  ) 86) .....................( م ( املدى احلراري السنوي لبعض احملطات املناخية             -  8
  ) 88.................................( معامل القارية يف حمطات مناخية خمتارة             -  9

  لبعض احملطات املعدالت الشهرية للضغط اجلوي عند مستوى سطح البحر             -10
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  )  98) ............................................( باهليكتوباسكال ( املناخية                 
  ) 105.................   ( ثانية / املعدالت الشهرية لسرعة الرياح السطحية متر           -11
  ملناخية املختارة تقومي سرعة الرياح يف بعــــض احملطــــات ا          -12

  ) Beafort( ............................................      )107(وفق مقياس                 
  ) 113) ...................( يوم ( املعدالت الشهرية لعدد ايام العواصف الترابية           -13
  ) 119.............................( % ....املعدالت الشهرية للرطوبة النسبية           - 14
  ) 125) ..............................( باالعشار ( املعدالت الشهرية للسحب           -15
  ) 133) ..........................( مم ( املعدالت الشهرية لعدد االيام املمطرة           -16
  ) 135) ..................( س ، غريان ، الكفرة طرابل( كثافة املطر يف حمطات           -17
  ) 136.......( ونسبته من املعدل السنوي يف ليبيا ) مم ( املعدل الفصلي لالمطار           -18
  ) 161.................( الطاقة املولدة يف اجلسم البشري تبعاً للنشاطات املختلفة           -19
  ) 178.( بشري من الطاقة االساسية حسب اجلنس والعمر والوزن حاجة اجلسم ال          -20
  ) 185...................( نتائج تربيد الرياح ومايقابلها من شعور لدى اإلنسان           -21
  اخلصائص املناخية للمحطـــــــات املناخية املختارة وفــق           -22

  ) Emberger   (.................... )..........................191(تصنيف                
  ) 193....................................( اليومية يف حمطة زواره )  THI( قيم           -23
  ) 196..................................( اليومية يف حمطة شحات )  THI( قيم           -24
  ) 198....................................( ومية يف حمطة يفرن الي)  THI( قيم           -25
  ) 201.....................................( اليومية يف حمطة سبها)  THI( قيم           -26
  ) THI  )..................................... (204( املعدالت الشهرية لقرينة           -27
  ) 209......................( الشهرية اراً حملطات مناخية  خمتارة )  THI( يم ق          -28
  ) 210.......................( الشهرية ليالً حملطات مناخية خمتارة )  THI( قيم           -29
  ) 220....................................( اليومية يف حمطة زواره )  KO( قيم           -30
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  )    223..................................( اليومية يف حمطة شحات  ) KO( قيم           -31
  ) 226....................................( اليومية يف حمطة يفرن )  KO( قيم           -32
  ) 228......( .............................اليومية يف حمطة سبها )  KO( قيم           -33
  ) KO  ).................................... (232( املعدالت الشهرية لقرينة           -34
  ) 236......................( الشهرية اراً حملطات مناخية خمتارة  ) KO( قيم           -35
  ) 238.................( .....الشهرية ليالً حملطات مناخية خمتارة )  KO( قيم           -36
  ) 251...................................( دليل الراحة وطبيعة اإلحساس ا           -37
  ) THI  )........................................ (252( القيم الرمزية لقرينة           -38
  )  KO ............. ( )...........................253( القيم الرمزية لقرينة           -39
  ) KO  )............................ (254( و )  THI( القيم الرمزية املوحدة           -40
  ) 255.............................( االصناف الرئيسية ألقاليم الراحة العامة           -41
  ) THI  ).............................. (262( نة تصنيف قيم الراحة النهارية لقري          -42
  ) KO (  ) ..............................263( تصنيف قيم الراحة النهارية لقرينة           -43
  ) 264.............................( للراحة النهارية )  KO( و )  THI( مجع قيم           -44
  ) THI  )................................(265( لراحة الليلية لقرينة تصنيف قيم ا          -45
  ) KO  )...............................(266( تصنيف قيم الراحة الليلية لقرينة            -46
  ) 267........................... .( للراحة  الليلية )  KO( و )  THI( مجع قيم           -47
  ) 269................. ( االصناف الرئيسية ألقاليم الراحة العامة النهارية والليلية           - 48
  ) 277..................................... ( قرائن الراحة الفسيولوجية الراحة           - 49
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  املراجع واملصادر
  

  :العربية  الكتب/ أوالً  
 اجلماهريية دراسة يف اجلغرافيـة ، دار  )  1995) ( حترير (  اهلادي وسعد القزيري ، أبو لقمة   -1

  . نالاجلماهريية للنشر والتوزيع واإلع

  . ، منشورات جامعة قار يونس لساحل اللييب ا) 1997(سعد القزيري  واهلادي ،  أبو لقمة   - 2
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  . ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قار يونس  ) 1982(  حممد املربوك  ،  املهدوي - 3
  .طرائق البحث اجلغرايف ، املوصل ، جامعة املوصل. ) 1989(  عبد الرزاق حممد ، البطيحي  - 4
  .املناخ التطبيقي ، بغداد  )1990( الراوي ، عادل سعيد وقصي السامرائي    - 5
ماهريية ، منشورات جامعة الفاتح ، كليـة  املوارد املائية يف اجل )1980( السالوي ، حممود    - 6 

  .طرابلس : الزراعة 
الطرق والنقل الربي يف اجلماهريية  )  1981) ( ترمجة ( العزايب ، ابولقاسم ، صاحل أبوصفحة  - 7 

  .طرابلس  : املنشأة الشعبية للنشر 
  . عمان : دار الشروق . ، املناخ  ) 2001( الروسان ، نايف وآخرون   -8
، جامعة  1أساسيات علم املناخ التطبيقي ، ط  ) 1990( فاضل ومهدي الصحاف  ، احلسين  - 9 

   .بغداد  
مناخ العراق ، ترمجة ماجد السيد وايل وعبد اإلله رزوقـي   )  1988( علي حسن  ، الشلش - 10

  .جامعة البصرة  
 : ب للطباعة والنشـر دار الكت، مبادئ علم البيئة واملناخ )  1980 (صادق جعفر  ، الصراف -11

  .  جامعة املوصل
الدار اجلامعية للطباعـة   ، 1أصول اجلغرافية املناخية ج )1981 ( حسن سيد امحد ، ابوالعينني -12

  .بريوت    :والنشر 
      الـدار اجلماهرييـة للنشـر     ،االرصاد اجلوي ، اجلزء األول   )1990 ( حممد امحد ، النطاح  -13

          .مصراتة   : نالوالتوزيع واإلع
  .علم الطقس ، منشورات جامعة بغداد   )  1979( حديد  ، أمحد سعيد وآخرون  - 14
أحبـاث يف جيومورفولوجيـة األراضـي الليبيـة، ط     )  1973 (  حسنني جودة،  جودة  - 15

  . منشورات اجلامعة الليبية1
  ، االسكندرية دار املعرفة اجلامعية اجلغرافية املناخية والنباتية ) 1989(جودة ، حسنني جودة  - 16
  . دار املعرفة اجلامعية  : اجلغرافية املناخية ، اإلسكندرية  )، أ  1989 ( حسنني جودة، جودة  - 17
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  .اجلو عناصره وتقلباته ، بغداد    ) 1982(  عبد الغين مجيل ،  سلطان – 18
  .سكندرية   ال، ا 3النباتية ، طاجلغرافية املناخية و  )1961(عبد العزيز طريح  ، شرف - 19
دار املعرفـة  : اجلغرافية املناخية والنباتية ، اإلسكندرية  ) 1996( عبد العزيز طريح ،   شرف – 20

  . اجلامعية 
البيئة وصحة اإلنسان يف اجلغرافيا الطبيـة ، مؤسسـة   ) 1995( شرف ، عبد العزيز طريح   - 21

  . االسكندرية : شباب اجلامعة 
   .جغرافية ليبيا ، االسكندرية   )،  أ  1995( ، عبد العزيز طريح  شرف -22

    . ، مطبعة النور النموذجية ، عمان املناخ العملي)  1983(   نعمان،   ةشحاد -23 
  .عمان  علم املناخ ، اجلامعة األردنية ، )، أ 1983 ( نعمان، شحادة  –24
  . الفسلجة احليوانية ، مطبعة جامعة املوصل اساسيات )  1982( عنرب ، عبد الرحيم حممد  -25
فسيولوجية التدريب الرياضـي    ) 1984( عالوي ، حممد حسن و ابوالعالء امحد عبد الفتاح   -26

  .دار الفكر العريب : القاهرة 
  .   دمشق: دار الفكرمناخات العامل ،  ) 1989( علي حسن  ، موسى  -27
  .دمشق : الفسيولوجي ، دار نينوى املناخ )  2002( موسى، على حسن  -28
  . ، بريوت جغرافية الوطن العريب )1980(  وهيبة عبد الفتاح،  حممد  - 29
  .بغداد : مطبعة العاين   )1979( نوري الربازي ) ترمجة( املناطق اجلافة . والتون ،كي -30
  

  :الرسائل اجلامعية / ثانياً  
اخ وطبيعة إحسـاس اإلنسـان بـه يف    ــبني املنالعالقة )  1989(عمر  فرحات  ، صقراتال -1

  . ، األردن اجلامعة األردنية  عمان) رسالة ماجستري غري منشورة ( األردن 
 1989 -1950طار يف ليبيا ، ــالتحليل اجلغرايف لتباين األم)  1991 (حبري أمحد  ، الكتري  - 2 

  .  لتربية ، جامعة قار يونسقسم اجلغرافيا كلية اآلداب وا)رسالة ماجستري غري منشورة ( 
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رسالة . ( مناخ األنبار دراسة تقوميية لألغراض السياحية )  2000( احملمدي ، نظري صبار محد  - 3
  . جامعة األنبار ، بغداد  )  ماجستري غري منشورة 

  يف العـراق  ة اإلنسانـــأثر  املناخ على صحة وراح)  1990 ( عادل سعيد،  عبد العزيز   - 4
  .جامعة بغداد  ) الة ماجستري غري منشورة رس( 
رسـالة  (  أثر املناخ على صحة وراحة اإلنسان يف العـراق  )1990 (مهدي أمحد ،  فرحان  - 5

  .جامعة بغداد  ) ماجستري غري منشورة 
اثر العوامل املناخية يف ختطيط وتصميم املسـتوطنات احلضـرية يف    ) 1986( حممد ، ثائر على  -6

  .جامعة بغداد : كلية اهلندسة ) رسالة ماجستري غري منشورة ( حراوية املناطق الص
قسـم  ) رسالة ماجستري غري منشـورة ( األمطار والتبخر يف ليبيا ) 1998(  يوسفزكري ،   -7

  . اجلغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة  السابع من أبريل
ربى ، ـهلطول يف مدينة عمان الكالتباين املكاين للحرارة وا)  1995 (ماجدة الشيخ  ، حممد  -8 

    .اجلامعة األردنية ، عمان ، األردن ) رسالة ماجستري غري منشورة ( 
  

  :البحوث والتقارير / ثالثاً  
  1موارد املياه يف سهل اجلفارة ، جملة كليـة املعلمـني ، العـدد     ) 1970(  حسن ، اخلياط – 1

  .طرابلس  
يد أشهر املناخ املريح وغري املريح يف سبعة مدن عربيـة  حتد)  1980 ( علي حسن ،  الشلش – 2 

  .  39عدد ،  3 جامعة بغداد ، جملد -خليجية، جملة كلية اآلداب 
املناخ واحلاجة إىل تكيف اهلواء يف العراق ، جملـة كليـة   ) ، أ   1980(  علي حسن  ، الشلش -3

  .18، عدد  15اآلداب ، البصرة ، جملد 
الغطاء النبايت دراسة يف جغرافية النباتات الطبيعية ، جملة كلية  ) 1982(  علي حسني، الشلش  - 4

   . 20االداب ، جامعة البصرة ، العدد 
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 اجلامعة ، تقيم مناخ األردن لغرض األصطياف، جملة اآلداب)  1985 (  عادل سعيد، الر اوي  - 5
  .  15، بغداد ، العدد  املستنصرية

التباين املكاين لقدرة الريح التربيدية ودرجة التحسس ـا يف  )  1986 (عدنان هزاع  ، البيايت - 6 
  . العراق، جملة آداب الرافدين جامعة املوصل

، دراسة تطبيقية للعالقة بـني   أمناط املناخ الفيسيولوجي يف األردن)  1985 ( نعمان ة ،شحاد  -7
  . 2 العدد - 12املناخ وأحاسيس الناس ، اجلامعة األردنية ، الد 

األمطار يف ليبيا ، جملـة كليـة اآلداب والتربيـة      مشكلة)  1958 ( عبد العزيز طريح ، شرف - 8
   .1جامعة بنغازي ، العدد 

اإلنسان والبيئة ، ترمجة عصام عبد اللطيف، املوسوعة الصغرية    ) 1979( وآخرون . هويل ، أم  - 9
  .، بغداد  39جملة وزارة الثقافة والفنون ، العدد 

منجزات ثورة الفاتح يف قطاع السدود واملـــوارد    )1978( أمانة السدود واملوارد املائية  - 10
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  :الدراسات السابقة )  1( امللحق رقم 

سوف نقدم بإجياز أهم الدراسات واألحباث املناخية اليت أجريت يف بعض البلدان العربية الـيت       
  : تتعلق بدراسة العناصر املناخية والراحة الفسيولوجية ، مربزاً أهم ما جاء فيها من نتائج ، وهي 

  
  : اليت أجريت يف البلدان العربية سات املتخصصةاالدر: ً أوال
سات اليت تعاجل إثر املناخ على اإلنسان مستخدمة العديد من النمإذج اظهرت العديد من الدر  

  : املناخية اليت تالئم الظروف املناخية السائدة يف اإلقليم اجلافة وشبه اجلافة وميكن اجيازها يف التايل
  
املناخ الفسيولوجي يف األردن الـيت تشـكل تطـويراً    أمناط  )1985( دراسة نعمان شحادة /  1

يف الواليات املتحدة األمريكية ، اسـتخدمت  )   Terjung (وتطبيقاً للتصنيف املناخي الذي طوره 
يف هذه الدراسة معطيات مناخية تتعلق باملعدالت الشهرية لدرجة احلـرارة العظمـى والصـغرى    

عات الفصلية لسطوع الشمس وطول النهار يف عدد من والرطوبة النسبية  وسرعة الرياح وعدد السا
ولوجي يف األردن ، يوقد مت حتليل أمناط التباين املكاين والزماين ألقاليم املناخ الفس،احملطات املناخية 

ن أقاليم الراحة الفسيولوجية تتغري من مكان آلخر ومن فصل اآلخر وأكد على وجـود  أوأشار إىل 
  .يف األردن ناخ الفسيولوجي أربعة أمناط رئيسية من امل

  
حتديد أشهر املناخ املريح وغري املريح يف سبع مـدن عربيـة    )1979( دراسة علي الشلش /  2

) الشـارقة   -الدوحـة   -دخان  -احملرق  -رأس اخلفجي  -ميناء األمحدي  -البصرة ( خليجية 
عدم ظهور مناخ مـريح   وأكد الباحث إىل)   Climograph( لـ استخدم الباحث املخطط املناخي 

 )، أ 1980( وللباحث دراسة أخرى ،  يف اي شهر من أشهر السنة يف املدن السبعة املشار إليها أعاله
الفترات املرحية من السنة الـيت يشـعر    تناول فيها املناخ واحلاجة إىل تكيف اهلواء يف العراق حمدداً
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قات اليت ال يشعرون فيها بالراحة وكيفيـة  خالهلا معظم السكان يف كل مدينة بالراحة وحتديد األو
  . تصحيحها و تعديلها عن طريق تكيف اهلواء باستخدام وسائل التربيد و التدفئة

  
 قرينـة بعنوان تقيم مناخ األردن لغرض االصطياف مسـتخدماً   )1985( دراسة عادل الراوي /  3 

فعات يف األردن لالصطياف لبلوغ قليم املرتإوتوصل الباحث إىل صالحية )  ( THIاحلرارة الرطوبة 
  . ) 69 - 62( القرينة قيم تتراوح بني 

  
ودرجـة   الذي تناول التباين املكاين لقدرة الرياح التربيدية  )1986( دراسة عدنان هزاع البيايت /  4

التحسس ا يف العراق ، باستخدام عنصر الرياح من خالل ربطها بعنصري درجة احلرارة والرطوبة 
عندما تكون معدالت حرارة اهلواء أقل من معدالت حرارة ، حدود الراحة لإلنسان  إلجياد النسبية

   .قياس درجة إحساس اإلنسان ا يف العراق  وسطح جلد اإلنسان 
  

تناول  العالقة بني املناخ و طبيعة إحساس النـاس بـه يف    )1989( دراسة عمر الصقرات /  5
وقيـاس   واالنزعـاج رة جلد اإلنسان ، حلساب درجة الراحة األردن، مستخدماً منوذج درجة احلرا

درجة االعتدالية يف املناخ األردن للتوصل إىل أفضل األماكن املرحية خالل فصول السنة املختلفة من 
خالل التحليل املكاين والزماين لدرجة حرارة اجللد ورسم خرائط تبني صور املناطق املرحية وتوصل 

  : اليةالباحث إىل النتائج الت

تكون درجة حرارة اجللد أبرد ما يكون هلا، بعيد شروق الشمس بقليل حيث تكون كمية  -1
  .الطاقة املباشرة صفر

ن كمية الطاقة املنقولة إىل جسم اإلنسان بفعل الرياح يف بعض ساعات النهار تفوق كمية إ -2
  .الطاقة املنقولة إليه بفعل األشعة الشمسية املباشرة
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جلد جسم اإلنسان حمافظة على معدهلا خالل ساعات النهار يف فصل الصيف  تبقى حرارة -3
إمجالية كمية اإلشعاع الشمسي  وارتفاعبسبب قلة القيمة العظمى لإلشعاع الشمسي يف شهر يوليو 

  .خالل نفس الشهر
ن هناك تفـاوت  أيتضح من خالل التحليل املكاين والزماين لدرجة حرارة اجللد يف األردن و    

قليم األردن الطبوغرافية سواء كان ذلك على املستوى السنوي إري يف مستويات الراحة يف خمتلف كب
  . أو الفصلي و اليومي

  
حتت عنوان الشعور بالضيق بسبب درجة احلـرارة والرطوبـة    )1995( بأحبردراسة أمحد /  6

بيئـة الغـالف اجلـوي     الزائدتني يف مدينة الدوحة ، استخدم الباحث املعادلة اليت طورا مصلحة
، اليت تستخدم ضغط البخار جلانب درجة حرارة امليزان اجلاف ، لتقدير الشعور 1976الكندي سنة 

، ومث تعديلها لـتالئم  1979  عام) Rechaud(و )  ;Mesttron(بالضيق اليت اقترحها عامل املناخ 
  . الظروف املناخية لشبه جزيرة قطر

    يف بدايـة   االخـتالف ن يف فترات درجات الراحة والضيق إىل ع الباحث أسباب التبايويرج
الفصول األربعة من سنة ألخرى ، نتيجة التقلبات الشهرية والسنوية يف حالة الطقس وعدم ثباـا  

وحـدد  ، على منحىن واحد من سنة إىل أخرى أو من شهر إىل الشهر نفسه يف السـنة األخـرى   
ن أتتراوحان بني ثالثة وستة شهور يف حني ) ط أو املتوسط البسي( ن فترة الشعور بالضيق أالباحث 

الدرجات القاسية من الشعور بالضيق ، تتركز بصورة واضحة يف الفترة املسائية بني شهري يونيـو  
، هـذه   وسبتمرب، أما الفترة املرحية حرارياً فهي تقريباً شبه ثابتة من شهر ديسمرب إىل شهر مـارس 

ن تتعرض خالله شـبه جزيـرة قطـر    أقريباً  مع ثلثي الفترة اليت من املمكن الفترة املرحية متطابقة ت
  . لسقوط األمطار اجلبهوية

  
  : سات املتخصصة اليت أجريت يف ليبيا وتناولت املناخ وعناصره املختلفةاالدر: ثانياً 
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بيـا مل  سات اليت تناولت العالقة بني املناخ وراحة اإلنسان يف ليان الدرأكما سبق اإلشارة     
سات املناخيـة العامـة  الـيت    امث التركيز على الدر ، حيثتنال حظاً من قبل الباحثني والدارسني 

  : عاجلت أحد جوانب املناخ وهي
  . ) A - Fntoti،  1952(األمطار يف ليبيا  /  1
  ) . 1958، عبد العزيز بن طريح شرف ( األمطار يف ليبيا  مشكلة /  2
  .)  1970، حسن اخلياط ( ارة األمطار يف سهل اجلف/  3
  .) 1975 ، سعد قسطنطني(قليم املرج إمناخ /  4
  .)  1980 ، خريي الصغري(التوزيع الفصلي لبعض عناصر الطقس يف ليبيا /  5
  .)  1991، احممد أمقيلي (  اجتاهات املطر يف منطقة اجلفارة والساحل الغريب /  6
              طرابلس الستخدامها يف التخطيط  أرصادية مبحطة حتليل سالسل التطرفات املناخ/   7      

  . ) 1999 ، احممد أمقيلي( واإلدارة والبيئة          
  .)  1991، أمحد الكتري ( عريب  -التحليل اجلغرايف التباين ألمطار يف ليبيا /  8
  .)  1998، يوسف زكري (  األمطار والتبخر يف ليبيا /  9

  .)  2000، مفيدة بلق ( اين للتطرفات احلرارة واألمطار مشال غرب ليبيا التحليل املك/  10
  . ) 2002، إمساعيل عجينة  (  ، املوازنة املائية املناخية ملنطقة سهل اجلفارة/  11
  

سات واألحباث العلميـة ذات  اسوف نتعرض يف هذا اال إىل حتليالً مبسطاً لبعض تلك الدر   
  :مربزين أهم ما جاء  فيها من وجهات نظر علمية ونتائج وهي  العالقة مبوضوع الدراسة

  
سيادة املناخ الصحراوي اجلاف على القسم األعظم مـن   ،يعلل عبد العزيز طريح شرف   /  1
لوها من النطاقات اجلبلية العظمى وتعرضها إىل هبوب الرياح التجاريـة الشـمالية   خلنتيجة  ، ليبيا 

  ..نطاق الكتل اليابسة اي يفاملوقع اجلغرايف  ضمن  العروض املدارية   الشرقية اجلافة، إضافة إىل
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سته اليت تناولت التحليل اجلغرايف لتباين األمطار خالل ايف در ، أما الباحث حبري الكتري    / 2  
أثبتت وجود تباين يف كميات األمطار خالل أشـهر وفصـول السـنة     ،  )1984 - 1950( القدرة 

  . ذلك التباين إىل مرور األعاصري ومظاهر السطح واملوقع اجلغرايف للبالدويرجع أسباب 
  
ا تأثر بثالثة عوامل أساسية أفإنه أكد على  ، يف تناوله لألمطار يف ليبيا  أما يوسف زكري  /  3  

  : وهي
  . العوامل التضاريسية •
  . اقتراب وابتعاد املناطق من منطقة النشاط اإلعصاري •
  .النسبة للنطاقات املناخية اجلغرافيةموقع املنطقة ب •

ليبيا إىل عشرة مناطق حسب  التوزيع اجلغرايف للمعدالت السنوية لألمطار حيث الباحث قسم   
أما ، يف املنطقة األوىل اليت تشمل منطقة شحات باجلبل األخضر  شهرياً/ ملم  500يزيد املعدل عن 

م املنطقة اجلنوبية الشرقية مـن ليبيـا    ـوتض، نوياً س/ ملم 5املنطقة العاشرة فيقل فيها املعدل عن 
تشكل اجلزء األعظـم   اليتن معظم األمطار املتساقطة من نوع أمطار املنخفضات اجلوية أوأشار إىل 
  . األمطار اجلبهوية على احملطات الساحلية خالل فصلي الشتاء والربيع فيما تقتصر، ليبيا من أمطار 

       
ها األمطار قليمية تناولت جلّإسات واألحباث تقتصر على دراسة ان بقية الدرأ حظةاجلدير باملال      

حسـن اخليـاط    (  وية عن ليبياـابتعاد املسارات اجل مشريين  إىل أسباب التباين يف توزيع اجلغرايف إىل 

  وفقدان تلك املنخفضات أثناء اجتاهها شرقاً ، إىل كميات هائلة من احملتـوى الرطـويب    ) 1970
يف زيادة املعدالت السنوية لألمطار كما هو احلال بالنسـبة ملنطقـة    االرتفاعتأثري عامل إىل إضافة 

  .) 1982حممد املهدوي ، (اجلبل األخضر
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  )  2(  امللحق رقم
  معدالت درجات احلرارة العظمى يف بعض احملطات املناخية / أ 

 احملطة يناير فرباير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  غسطسأ سبتمرب أكتوبر  نوفمرب ديسمرب 

 زوارة 17.6 19.1 19.9 22.2 24.7 27.2 29.6 30.9 29.9 27.0 23.1 19.0

 طرابلس 17.2 18.5 20.5 23.3 26.1 29.1 30.8 31.6 30.6 27.5 23.3 18.9
 صراتةم 18.0 19.3 20.5 23.0 26.5 29.9 31.6 32.5 31.1 27.8 23.9 19.4
 سرت  18.9 20.1 21.1 24.4 27.1 29.6 30.2 31.6 30.9 28.4 24.6 20.3
 اجدابيا 17.8 19.4 22.3 26.7 30.6 33.8 32.7 33.2 32.3 30.1 23.9 19.5
 بنينا 16.6 17.8 20.3 24.9 28.8 32.0 31.6 31.9 30.7 27.6 22.7 18.4
 شحات  12.6 13.6 15.7 19.9 24.2 27.6 27.7 27.7 25.9 22.6 18.3 15.5
 درنة 17.4 17.9 19.4 21.8 24.2 27.3 28.1 28.9 28.2 26.1 22.7 19.2
 طربق  17.0 18.7 21.0 24.5 28.0 31.0 31.3 31.5 29.9 27.1 22.9 18.4
 اجلغبوب  18.8 20.9 24.5 29.5 33.6 37.0 37.3 36.7 34.2 30.1 24.6 19.9
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 جالو 19.7 22.0 25.2 30.1 34.1 36.3 36.8 36.5 34.5 30.6 25.3 21.0
 هون 18.9 21.6 25.0 30.1 34.0 37.9 37.2 37.0 34.9 30.2 24.7 19.9
 غريان 11.8 14.1 16.9 21.1 26.0 30.9 32.1 32.5 29.0 23.6 18.6 13.5
 نالوت  13.7 15.3 18.9 23.4 28.1 32.6 34.1 34.1 30.7 25.2 19.5 14.8
 الزنتان 11.5 12.8 20.4 26.0 29.6 30.6 34.0 33.7 31.2 24.3 20.9 14.2
 القريات 17.0 19.5 23.4 27.3 32.6 36.9 36.6 36.2 33.9 27.3 22.4 18.2
 غدامس 17.3 20.5 24.4 29.2 34.4 39.6 40.4 39.7 36.4 29.9 23.8 18.3
 سبها 18.9 21.3 26.1 31.8 35.7 39.2 28.2 37.8 35.9 31.8 25.0 20.0
 الكفرة 20.1 22.9 27.2 32.8 36.3 38.6 37.6 37.4 35.3 31.4 25.4 21.4
 غات 18.1 20.7 28.9 36.4 38.7 39.0 40.3 39.0 38.9 34.2 27.5 23.8

  ) .بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر 

  
  
  
  
  

  معدالت درجات احلرارة الصغرى يف بعض احملطات املناخية )  2(  امللحق رقم
 احملطة يناير فرباير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس سبتمرب أكتوبر  نوفمرب ديسمرب 

 زوارة 7.6 8.5 10.6 12.5 16.7 19.9 21.9 22.8 22.4 17.6 12.4 8.4

 طرابلس 8.1 8.8 10.6 13.2 15.9 19.4 21.1 21.8 20.9 17.7 13.2 9.4
 مصراتة 8.5 9.2 11.1 13.8 16.8 20.0 21.9 22.5 21.5 18.2 13.6 10.0
 سرت  9.0 10.0 11.7 14.4 17.0 19.8 21.5 22.4 21.4 18.6 14.2 10.4
 اجدابيا 7.7 8.6 10.6 13.7 16.9 20.0 21.1 21.1 19.3 16.5 12.3 9.0

 بنينا 8.7 8.9 10.3 13.4 16.6 19.9 20.6 21.2 19.8 17.1 13.3 10.3
 شحات  6.2 6.2 7.3 9.8 13.0 16.4 17.6 18.1 15.6 14.1 10.7 7.7

 درنة 10.9 11.0 11.9 13.9 16.5 20.0 22.3 23.0 21.7 19.0 15.4 12.4
 طربق  5.4 5.9 8.7 11.6 14.7 18.2 19.8 20.2 18.0 15.2 11.4 7.6
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 اجلغبوب  5.0 6.1 9.2 12.9 16.8 19.7 20.6 20.6 18.9 15.4 10.1 6.0
 جالو 6.5 7.6 10.6 14.8 18.6 21.7 21.9 22.1 20.3 16.4 11.2 7.6
 هون 3.1 7.2 8.0 12.4 15.9 19.3 9.1 19.3 18.2 14.2 8.5 4.4
 غريان 5.6 6.6 8.2 10.9 15.1 18.9 20.5 20.8 18.4 14.8 11.2 7.0
 نالوت  5.6 7.0 8.9 12.0 15.7 19.3 21.4 21.7 19.6 15.5 11.0 6.6
 الزنتان 2.5 2.8 7.1 10.9 15.4 16.5 18.4 18.7 17.0 13.0 8.7 6.6
 القريات 3.0 4.4 7.8 11.1 15.7 18.9 18.8 19.2 18.2 13.2 7.7 4.3
 غدامس 3.4 5.5 8.6 13.3 17.4 21.7 22.1 21.8 19.8 14.8 8.7 4.5
 سبها 4.5 6.8 10.6 14.9 21.1 23.6 23.0 23.0 20.6 17.0 10.7 5.7
 الكفرة 5.5 7.6 11.5 16.5 20.4 23.0 23.4 23.2 20.8 16.7 11.0 6.9
 غات 4.5 5.6 11.4 19.4 24.3 24.0 24.3 24.2 23.9 19.9 11.8 7.1

  ) .بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر  

  
  
  
  
  
  

  )   Beafort(    سرعة الرياح وأوصافها كما جاء يف نظام )  3(  امللحق رقم

  Beafort  درجة ساعة/ السرعة كم   الوصف تأثريات على اليابسة
 0 0.7 –  0 ساكن لدخان يصعد عمودياًا

 1   5.4  –  0.8 خفيف يتبني اجتاه الرياح عرب الدخان

 2 11.9  –  5.5 نسيم خفيف يشعر الوجه حبركة الرياح

 3 19.4  –  12 نسيم ضعيف تتحرك فروع األغصان
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 4 28.4  –  19.5 نسيم معتدل يثار الغبار واألوراق

 5 38.4  –  28.5 نسيم منعش هتزازتبدأ األشجار الصغرية باال

 6  49.7  –  38.5 رياح قوية تتحرك األغصان القوية

 7   61.6  –  49.8 رياح شديدة تز األشجار بكاملها

 8 74.5  –  61.7 رياح عاصفة تنكسر فروع األغصان

 9   87.8  –  74.6 عاصفة تتضرر مداخن املنازل وسقوفها

 10    102.2  –  87.9 عاصفة قوية تقلع األشجار من جذورها

 11 117.4  –  102.3 عاصفة إعصارية ) حتدث يف البحار ( تتوسع األضرار 

 17 - 12 202 - 117.5  أعاصري )يف البحار فقط ( تنعدم الروية 
  ) 1980صادق الصراف ، : ( املصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يف احملطات األرصادية) مم ( املعدالت الشهرية والسنوية لألمطار )  4( امللحق رقم 
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  ) .بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر 
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: معدالت األمطار / تابع 

  ) .بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر          
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  :معدالت األمطار / تابع 

  
  ) .بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر 
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  )  %( املعدالت الشهرية للرطوبة النسبية  )   أ – 5( امللحق رقم 

  
 احملــطة  يناير فرباير مارس أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

 زوارة 70 68 72 71 74 69 77 76 75 73 69 69
 طرابلس 66 63 63 62 62 63 65 66 67 73 65 66
  مصراتة  72  69  69  68  68  71  72  71  71  71  68  69
 سرت 69 67 67 66 69 72 76 74 73 72 68 68
 اجدابيا 71 65 59 52 50 50 61 63 60 62 65 70
 بنينا 76 72 66 55 53 52 64 65 63 64 68 73
 شحات 78 74 71 61 56 55 66 70 70 72 73 76
  درنة  73  70  70  70  71 72  77  77  74  72  69  71
 طربق 66 61 56 55 55 58 68 68 66 69 68 68
 جالو 56 49 45 38 35 34 39 41 42 49 53 57
 هون 57 50 46 39 37 45 40 42 45 52 57 57
  غريان  62  58  54  48  42  35  35  37  46  53  57  65
  نالوت  57  50  47 44  41  39  38  42  49  53  55  58
 الزنتان 57 65 60 65 45 45 40 55 56 62 60 63
 القريات 60 48 43 38 33 30 36 37 42 54 56 58
 غدامس 51 40 36 28 24 21 20 23 28 36 44 50
 اجلغبوب 60 54 47 39 36 35 40 42 46 52 57 60
 الكفرة 41 32 26 20 19 19 21 22 26 30 38 41
 سبها 48 39 33 27 24 22 25 27 30 35 43 47
  غات  30  30  20  21  15  24  19  20  17  23  33  36
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  )صلحة االرصاد اجلوية  جتميع الباحث ، م: (  املصدر 

  
  
  

  
  
  

  املعدالت الشهرية لدرجة احلرارة بالفهريت   )  ب  – 5( امللحق رقم 
 احملطة يناير  فرباير  مارس أبريل  مايو  يونيو يوليو اغسطس سبتمرب  اكتوبر  نوفمرب  ديسمرب
 زوارة 53.6 56.3 59.5 63.7 69.4 76.6 77.9 79.9 78.3 72.1 63.9 56.1
 طرابلس 56.0 57.4 61.3 65.1 70.9 81.7 81.7 81.3 72.5 73 63.5 57.9
 مصراتة 56.6 57.6 60.1 64.8 70.2 76.3 79.3 81.0 77.2 73.2 65.5 58.1
 سرت  56.1 58.3 61.0 65.8 70.2 75.6 77.5 79.7 83.1 73.8 66.0 58.8
 جدابياا 54.1 57.0 60.8 67.6 73.8 79.3 77 79.3 77.5 72.5 64.4 57.2
 بنينا 54.5 55.0 58.8 65.3 72.1 77.5 77.7 79.3 76.7 71.8 63.5 57.4
 شحات  48.4 49.5 52.5 58.5 65.1 71.2 72.9 73.6 72.1 65.3 58.6 51.6
 درنة  57.2 57.6 59.9 64.0 68.2 73.0 77.4 77.9 75.5 72.0 66.6 59.7
 طربق  55.2 56.5 59.9 65.3 68.7 74.1 77.0 78.1 76.1 71.9 66.9 59.0
 اجلغبوب 46.8 47.7 61.9 69.3 78.6 80.8 84.0 85.1 80.0 73.0 63.5 55.4
 جالو  55.4 58.6 64.2 72.1 79.3 85.3 84.9 84.9 81.3 74.5 64.9 57.7
 هون 54.5 55.4 61.2 69.6 76.5 83.3 81.1 81.74 79.0 72.3 61.9 53.8
 غريان 47.7 50.7 54.1 60.3 69.1 76.5 79.2 77.4 74.3 76.3 57.7 49.8
 الزنتان 46.4 48.9 53.4 59.5 76.6 74.4 76.6 79.2 73.6 63.7 56.5 48.4
 نالوت  48.7 52.7 57.0 63.9 71.2 78.8 80.8 81.3 77.4 68.9 59.4 50.5
 القريات 50.5 52.7 59.9 67.5 75.2 82.4 82.4 82.4 79.7 71.4 60.4 52.9
 غدامس  50.5 55.9 62.2 70.7 70.0 86.9 88.0 88.2 82.0 72.9 60.8 52.3
 سبها  52.7 57.9 67.1 74.1 81.7 92.8 88.3 88.3 85.1 77.2 63.5 55.2
 الكفرة  55.0 59.5 66.9 76.5 83.1 87.4 88.7 88.3 82.6 75.4 64.8 57.6
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 غات  56.8 57.9 73.8 75.9 85.3 88.7 90.1 88.9 88.5 80.8 67.5 59.9
  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( صدر امل

  
  
  
  
  
  
  

  درجة احلرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح الساعتية يف )  6( امللحق رقم  
  ) زوارة ، شحات ، يفرن ، سبها ( احملطات 

  
  : حمطة زوارة /  1
  

 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00
 يناير )ف ( درجة احلرارة    53.4 56.3 59.9 61.5 57.3 46.0 48.6 50.5

 %الرطوبة  75 70 63 62 74 78 75 74
  ث/ م سرعة الرياح 2.8 2.6 4.4 3.6 3.4 3.4 4.1 3.3

 فرباير )ف ( درجة احلرارة    56.1 58.3 61.5 62.1 55.6 50.7 51.4 54.0
 %الرطوبة   76 73 64 61 69 76 78 76
  ث/ مرعة الرياح س 3.5 4.0 5.2 4.5 4.3 4.7 3.9 3.9

 مارس )ف ( درجة احلرارة    60.8 61.9 66.2 67.3 63.1 55.6 57.0 59.2
 %الرطوبة  80 79 69 63 68 80 80 77
  ث/ مسرعة الرياح  4.4 4.4 4.7 4.6 3.8 4.0 3.4 4.0
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 ابريل )ف ( درجة احلرارة    66.7 68.4 71.6 72.7 70.5 63.1 63.7 65.8
 %الرطوبة  74 72 66 62 64 73 76 74
  ث/ مسرعة الرياح  4.6 5.6 8.9 6.1 5.3 7.9 3.3 4.1

 مايو ) ف( درجة احلرارة    70.5 71.8 75.0 76.1 74.7 69.6 68.5 69.6
 %الرطوبة  81 80 73 71 73 82 82 80
  ث/ مسرعة الرياح  5.0 4.9 5.8 4.7 4.0 3.3 3.5 3.8

 يونيو )ف ( درجة احلرارة    73.6 75.6 78.6 79.5 78.8 77.0 72.7 72.9
 %الرطوبة  84 80 75 73 70 80 82 84
  ث/ مسرعة الرياح  5.6 5.8 6.1 5.1 3.8 3.4 3.7 4.6

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر                

  حمطة زوارة –تابع        
 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00

 يوليو )ف ( درجة احلرارة    79.7 81.1 85.5 85.6 83.7 77.7 76.6 78.1
 %الرطوبة  79 77 70 69 68 77 79 80
  ث/ مسرعة الرياح  5.5 5.8 6.0 5.1 4.0 3.4 3.8 4.5

 أغسطس )ف ( درجة احلرارة    80.6 82.8 86.0 87.1 84.4 76.8 77.5 79.2
 %الرطوبة  80 77 71 67 67 78 79 82
  ث/ مسرعة الرياح  4.9 5.3 5.2 4.4 3.0 2.8 3.1 4.1

 سبتمرب )ف ( درجة احلرارة    79.9 80.8 84.7 86.0 84 75.4 77.0 78.8
 %الرطوبة  74 74 65 62 62 74 72 71
  ث/ مسرعة الرياح  5.0 5.7 5.9 5.5 3.6 3.1 3.3 4.2

 أكتوبر )ف ( درجة احلرارة    72.9 75.6 79.2 80.2 76.1 68.7 69.6 71.2
 %الرطوبة  74 70 61 58 65 75 73 73
  ث/ مسرعة الرياح  3.9 4.5 4.6 4.4 3.4 3.5 4.0 4.2

 نوفمرب  )ف ( درجة احلرارة    66.6 70.3 74.1 75.0 66.6 59.2 62.1 64.0
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 %الرطوبة  73 73 64 60 67 78 75 73
  ث/ مسرعة الرياح  3.2 3.3 4.2 3.5 3.1 3.4 3.2 2.9

 ديسمرب )ف ( درجة احلرارة    61.7 64.9 68.4 69.4 59.5 53.6 56.5 59.2
 %الرطوبة  75 72 64 62 70 80 78 76
  ث/ مسرعة الرياح  3.5 3.8 4.8 4.7 4.1 3.5 3.7 4.4

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر             

  
  
  
  
  

  :حمطة شحات /  2
  

 الشهر اعةالس 21 18 15 12 09 06 03 00
 يناير )ف ( درجة احلرارة    44.6 45.9 47.8 48.9 47.8 43.7 43.5 43.9

 %الرطوبة  88 87 81 78 81 86 87 87
  ث/ مسرعة الرياح  2.9 2.9 4.6 5.2 4.9 3.9 3.2 3.3

 فرباير )ف ( درجة احلرارة    45.1 46.4 49.5 51.3 44.5 44.6 44.4 44.8
 %الرطوبة   87 85 80 74 79 89 88 89
  ث/ مسرعة الرياح  2.3 3.3 5.2 5.0 4.1 1.6 2.1 2.3

 مارس )ف ( درجة احلرارة    48.2 50.5 56.5 57.9 54.3 44.1 46.6 46.6
 %الرطوبة  77 76 65 61 65 77 77 78
  ث/ مسرعة الرياح  2.9 3.0 5.1 5.6 4.8 3.8 2.9 2.2

 أبريل )ف ( درجة احلرارة    56.1 59.4 65.3 66.9 63.7 55.9 54.0 54.7
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 %الرطوبة  73 68 55 54 55 70 73 70
  ث/ مسرعة الرياح  4.1 4.5 6.6 6.1 5.0 3.4 4.0 4.0

 مايو )ف ( درجة احلرارة    60.6 64.9 71.6 72.5 71.1 63.3 57.4 58.5
 %الرطوبة  72 69 57 55 57 69 75 72
  ث/ مرعة الرياح س 2.5 3.3 5.3 5.0 4.0 2.3 2.5 2.8

 يونيو )ف ( درجة احلرارة    63.9 68.5 74.7 77.4 74.8 67.3 60.6 61.5
 %الرطوبة  78 72 57 51 53 66 79 79
  ث/ مسرعة الرياح  2.8 4.0 5.9 5.9 5.0 3.9 2.6 2.7

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر           

  
  
  
  

  :حمطة شحات  –تابع 
 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00

 يوليو )ف ( درجة احلرارة    69.3 73.6 79.9 82.4 79.9 69.3 64.8 67.3
 %الرطوبة  74 65 47 46 53 68 74 72
   ث/ م سرعة الرياح 3.1 4.2 6.0 6.1 5.1 3.0 2.1 2.2

 أغسطس )ف ( درجة احلرارة    68.2 71.4 78.1 80.2 77.5 68.2 65.3 67.3
 %الرطوبة  83 73 52 49 56 84 91 88
  ث/ مسرعة الرياح  3.9 4.7 6.3 6.4 5.8 4.1 3.4 3.8

 سبتمرب )ف ( درجة احلرارة    66.6 69.4 76.3 79 76.5 66.2 63.5 64.9
 %الرطوبة  70 71 55 50 56 70 71 69
  ث/ مسرعة الرياح  2.1 3.0 5.0 5.2 4.5 2.1 2.3 2.0
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 أكتوبر )ف ( درجة احلرارة    60.8 63.5 71.6 72.0 71.9 59.7 58.3 59.4
 %الرطوبة  77 73 60 53 55 76 80 80
   ث/ م سرعة الرياح 2.3 2.9 4.6 5.0 4.9 2.5 2.5 2.3

 نوفمرب )ف ( درجة احلرارة    55.9 58.8 65.1 68.9 66.4 55.4 53.8 54.7
 %الرطوبة  67 68 56 47 53 66 69 68
  ث/ مسرعة الرياح  1.7 2.1 4.8 5.2 4.5 2.7 2.0 1.9

 ديسمرب )ف ( درجة احلرارة    51.6 52.5 55.0 58.1 55.9 50.2 49.3 50.2
 %الرطوبة  83 77 70 63 72 81 83 81
  ث/ مسرعة الرياح  3.6 3.4 4.6 5.6 5.0 3.8 3.8 3.2

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر           

  
  
  
  
  
  :حمطة يفرن  / 3
  

 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00
 يناير )ف ( درجة احلرارة    46.8 49.1 53.1 51.1 46.8 43.5 43.7 45.5

 %الرطوبة  76 69 69 64 73 76 79 76
  ث/ مسرعة الرياح  3.0 3.4 3.8 3.4 3.2 3.1 2.9 3.1

 فرباير )ف ( ارة   درجة احلر 52.9 55.8 59.4 57.4 52.2 48.0 49.1 51.1
 %الرطوبة  66 62 56 58 70 74 68 68
  ث/ مسرعة الرياح  3.3 3.7 4.4 3.9 3.4 3.3 3.2 3.8
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 مارس )ف ( دررجة احلرارة    57.9 62.2 65.8 63.3 58.1 53.8 54.9 56.7
 %الرطوبة  61 51 47 51 58 65 62 61
  ث/ مسرعة الرياح  4.0 4.3 4.7 4.9 4.3 4.0 3.7 4.0

 أبريل )ف ( درجة احلرارة    64.2 68.5 73.2 71.2 64.6 58.5 58.8 61.0
 %الرطوبة  53 47 37 40 53 62 61 59
  ث/ مسرعة الرياح  4.3 4.8 4.7 4.9 4.3 4.2 4.3 4.2

 مايو )ف ( درجة احلرارة    70.1 76.6 80.4 79.2 72.1 65.7 66.4 67.8
 %وبة الرط 51 42 38 38 49 59 55 56
  ث/ مسرعة الرياح  3.7 4.9 4.6 4.5 4.5 3.3 3.8 3.9

 يونيو )ف ( درجة احلرارة    78.4 79.7 82.6 88.2 85.6 72.0 70.7 73.2
 %الرطوبة  41 36 28 33 43 54 45 39
  ث/ مسرعة الرياح  4.3 5.6 3.9 3.7 3.2 3.9 3.8 4.0

  ) رصاد اجلوية بيانات مصلحة اال: ( املصدر                

  
  
  
  

  حمطة يفرن –تابع 
 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00

 يوليو )ف ( درجة احلرارة    85.1 91.2 96.4 93.2 85.3 77.5 79.2 82.6
 %الرطوبة  47 40 30 32 41 47 45 46
  ث/ مسرعة الرياح  3.5 4.2 3.9 3.8 3.7 3.3 3.6 3.6

 أغسطس )ف ( درجة احلرارة    82.6 88.5 94.8 92.8 84.9 78.1 78.3 80.2
 %الرطوبة  56 48 39 42 54 66 63 60
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  ث/ مسرعة الرياح  4.3 4.7 3.8 3.5 3.9 4.2 4.1 4.1
 سبتمرب )ف ( درجة احلرارة    75.7 80.4 85.5 84.4 77.0 70.3 71.4 73.6

 %الرطوبة  60 55 43 48 56 63 62 60
  ث/ مسرعة الرياح  4.0 4.6 4.2 3.6 3.5 3.6 3.7 3.4

 اكتوبر )ف ( درجة احلرارة    68.0 71.1 76.5 74.7 69.4 64.2 64.8 66.6
 %الرطوبة  59 58 51 53 62 67 66 61
  ث/ مسرعة الرياح  3.5 3.8 3.9 3.9 3.7 3.8 4.0 3.9

 نوفمرب )ف ( درجة احلرارة    59.9 61.9 65.8 64.0 59.4 55.8 56.7 58.3
 %الرطوبة  66 63 52 55 63 70 67 66
  ث/ مسرعة الرياح  4.9 4.2 5.2 5.1 4.9 4.4 4.9 4.4

 ديسمرب )ف ( درجة احلرارة    52.3 54.3 59.0 57.6 53.4 49.5 50.0 51.3
 %الرطوبة  70 65 60 58 71 73 80 75
  ث/ مسرعة الرياح  3.8 3.5 4.8 4.4 4.0 3.9 3.9 3.8

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( ر املصد           

  
  
  
  
  
  
  :حمطة سبها /  4
  

 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00
 يناير  )ف ( درجة احلرارة    52.0 58.1 63.5 61.5 52.0 41.7 44.4 48.0
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 %الرطوبة  53 44 35 40 52 72 67 58
  ث/ مسرعة الرياح  3.1 4.2 4.5 5.2 4.2 2.7 2.8 3.1

 فرباير  )ف ( درجة احلرارة    58.8 65.7 70.3 67.8 58.1 47.1 49.5 53.2
 %الرطوبة  43 34 30 33 46 59 58 53
  ث/ مسرعة الرياح  3.9 4.3 5.1 5.3 5.2 3.8 4.3 3.9

 مارس )ف ( درجة احلرارة    69.4 77.0 81.7 78.3 68.4 58.1 60.1 64.9
 %الرطوبة  31 23 19 22 29 41 41 35
  ث/ مسرعة الرياح  5.2 5.6 6.5 9.1 7.5 5.7 5.6 5.6

 ابريل )ف ( درجة احلرارة    77.0 83.5 87.6 85.8 76.1 65.5 67.6 71.8
33 35 39 30 21 20 24 29 % 
  ث/ مسرعة الرياح  5.8 6.7 6.9 7.9 9.3 7.0 6.8 6.4

 مايو )ف  (درجة احلرارة    86.1 94.5 98.7 96.3 86.9 73.9 75.4 80.2
 %الرطوبة  23 16 14 16 21 32 31 25
  ث/ مسرعة الرياح  6.2 5.4 7.0 6.9 8.7 6.7 6.9 6.9

 يونيو )ف ( درجة احلرارة    87.1 95.7 98.9 96.4 88.5 75.6 76.8 81.3
 %الرطوبة  24 18 17 20 24 33 32 29
  ث/ مسرعة الرياح  5.1 5.1 4.9 5.6 7.8 6.8 6.5 6.0

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( صدر امل

  
   

  
  :حمطة سبها /تابع 

  
 الشهر الساعة 21 18 15 12 09 06 03 00

 يوليو )ف ( درجة احلرارة    94.5 103.5 107.4 104.7 97.0 83.7 84.9 89.2
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 %الرطوبة   24 17 15 16 21 31 28 25
  ث/ مسرعة الرياح  4.3 5.7 6.0 6.5 7.9 6.1 5.6 5.4

 اغسطس )ف ( درجة احلرارة    93.9 102 106 103 93.7 82.4 83.7 88.2
 %الرطوبة  25 19 18 20 25 35 32 29
  ث/ مسرعة الرياح  5.2 5.2 5.9 6.9 8.9 6.5 6.1 5.8

 سبتمرب )ف ( درجة احلرارة    88.0 95.5 100.4 97.9 88.0 77.7 79.2 83.3
 % الرطوبة 30 24 22 24 33 43 39 35
  ث/ مسرعة الرياح  4.8 5.1 5.9 7.5 8.1 6.4 6.4 6.1

 اكتوبر )ف ( درجة احلرارة    73.8 79.9 85.3 83.7 75.4 64.0 65.7 69.1
 %الرطوبة  47 37 31 35 44 59 57 52
  ث/ مسرعة الرياح  3.0 4.3 5.7 4.8 5.4 3.2 3.2 3.3

 نوفمرب )ف ( احلرارة    درجة 63.7 69.4 76.3 75.4 65.8 55.6 56.7 59.9
 %الرطوبة  45 38 29 29 41 54 52 48
  ث/ م سرعة الرياح 3.4 3.4 5.4 7.0 6.9 4.0 3.5 4.0

 ديسمرب )ف ( درجة احلرارة    56.3 63.7 71.2 69.4 58.1 47.1 49.6 53.2
 %الرطوبة  46 39 27 30 43 59 55 51
  ث/ مرياح سرعة ال 3.8 3.0 5.2 4.6 4.3 2.6 2.2 2.6

  ) بيانات مصلحة االرصاد اجلوية : ( املصدر 

  
  
  
  

  ثانية/ لسرعة الرياح السطحية متر  ةالشهري املعدالت )   7( امللحق رقم 
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  احملطة  يناير  فرباير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس  سبتمرب  أكتوبر  نوفمرب  ديسمرب

  زوارة  4.2  4.1  5.0  5.4  5.1  4.9  4.3  4.4  4.5  4.1  3.7  3.9
  طرابلس  4.5  4.3  5.0  5.2  5.2  4.9  4.2  4.0  5.5  3.9  4.1  4.2
  مصراتة  3.4  3.4  4.2  4.1  3.5  3.3  2.6  2.3  2.3  2.3  2.5  3.2

  سرت  4.9  4.8  5.4  5.3  4.9  4.3  3.7  3.8  4.1  4.3  4.4  4.9

  أجدابيا  2.6  3.2  3.7  3.9  3.6  3.4  3.3  3.0  2.7  2.6  2.6  2.3

  بنينا  4.5  4.9  5.3  5.5  5.4  5.2  5.3  4.7  4.3  4.4  4.4  4.6

  شحات  6.0  6.5  5.9  5.7  4.5  4.6  3.1  3.1  3.3  4.0  5.3  6.5
  درنة  6.3  6.5  6.6  6.1  5.5  7.8  7.5  7.2  5.9  5.1  5.9  6.7
  طربق  5.0  5.5  5.9  6.1  5.6  5.9  6.4  5.9  4.7  4.5  4.4  5.2

  اجلغبوب  2.9  3.4  3.9  3.9  3.7  3.7  3.8  3.4  3.0  2.7  2.1  2.5

  جالو  3.4  3.7  4.3  4.5  4.1  3.9  3.9  3.6  3.0  2.9  2.7  3.3

  هون  3.5  3.9  4.6  4.8  4.7  4.5  3.7  3.6  3.5  3.5  3.1  3.5

  الزنتان  4.9  4.7  3.9  5.4  4.7  4.3  4.2  3.2  4.0  4.0  3.8  5.0

  غريان  4.2  5.8  4.7  5.0  4.5  4.4  4.5  4.0  4.7  4.8  5.2  5.2

  نالوت  4.7  4.7  5.1  5.3  5.0  5.0  4.1  4.0  4.1  3.9  4.1  4.9
  القريات  5.0  4.8  5.1  5.2  5.1  3.8  3.7  3.2  4.3  3.2  4.3  4.2
  غدامس  4.3  4.5  5.4  6.2  5.8  5.6  4.9  4.5  4.7  4.5  3.9  4.3

  الكفرة  3.1  3.7  4.1  4.7  4.3  4.5  4.3  4.1  4.1  3.9  3.2  3.1
  سبها  3.9  4.1  5.1  5.5  5.7  5.4  5.0  4.7  4.7  4.5  4.1  3.5
  غات  2.8  3.1  2.9  4.3  3.5  2.9  2.9  3.1  2.7  3.5  2.2  2.0

  ).بيانات غري منشورة األرصاد اجلوية ،  ةمصلح(  : املصدر 
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  :  املصطلحات العلمية
  

ENGLISH FRENSH ARABIC 
1. Applied climatology - La climatology 

appliquée 
التطبيقي املناخ  

2. Cirrus - Le cirrus السمحاق سحب  
3. Ciroo cumulus - Le cumulus de cirro السمحاق الركامي سحب  
4. Cirro stage - Le cirro sratus السمحاق الطبقي سحب  
5. Middle stage - L’étape centrale الوسطى الطبقة  
6. Altocumulus - L’allocumulus  املتوسطة الركامية السحب  
7. Altostratus - L’altostratus املتوسطة الطبقية السحب  
8. Nimbo stratus - Nimbo la stratus du 

nimbo 
املزن الطبقي سحب  

9. Strato  cumulus  - Stratole cumulus الركام الطبقي سحب  
10. Stratus - Le stratus الطبقية السحب  
11. Cumulus - Le cumulus (latia) الركامية السحب  
12. Cumulus nimbus - Le cumulus de nimbo  الركام املزين سحب  
13. Surface stage  - L’étape (surface) الطبقة السفلية 
14. Temperature humidity 

index  
- L’étape inferieure الرطوبة -احلرارة  ةــقرين  

15. Wind chill index - L’index de l’humidité de 
la température 

الرياح دـــتربي  

16. Wind chill equivelent 
temperature  

- L’index de la 
température du vent 
froid 

 لتربيد املكافئة احلرارة درجة
احالري  

17. Bioclimatology - Bioclimatologie الفسيولوجي املناخ  
18. Terrarossa - Terrarossa  احلمراء التربة  
19. Pluviothermie coefficent - Le coefficient du pluvio 

thermic 
احلراري املطري املعامل  

20. Geosphere - Géosphére اجلغرايف الغالف  
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21. Tropopause  - Tropopause غرايف إحدى طبقات الغالف اجل  
22. Metabolism - Metabolisme الغذائي التمثيل  
23. Confort zone - La zone du confort الراحة منطقة  
24. Confort table - Confortable املريح 
25. Cold - Froid بارد 
26. Very cold  - Tres froid الربودة شديد  
27. Extremly cold - Extremement froid  الربودة قارس  
28. Warm - Moderé دافئ 
29. Hot - Chaud  حار 
30. Extremely hot - Extremement chaud  احلرارة شديد  

Arid - Aride جاف 
Jet stream current - Courant jet  النفاثة تاالتيار  
Friction   force - Force déviation  قوة االحنراف 
Moderate - Modérée  معتدل 
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  خالصــــة البحث
  :استهدفت هذا البحث الكشف عن مناخ ليبيا وتأثري الظروف املناخية السائدة على اإلنسان يف جانبني مها        
اجلانب األول دراسة اخلصائص اجلغرافية العامة اليت تشمل أشكال التضاريس املختلفة اليت تتميز باالنبساط الشاسع وباالرتفاع املتدرج       
شمال إىل اجلنوب وانعدام الكتل اجلبلية العالية يف وسط ليبيا عدا جبال اهلروج ، إضافة إىل وجود بعض املرتفعات العالية الواقعـة يف  من ال

كما تسود املظاهر الصحراوية اليت . أقصى املناطق اجلنوبية كامرتفعات تبسيت والعوينات واكاكوس واليت اليبدو هلا ذلك التأثري على املناخ 
عـض  غطي معظم مساحة ليبيا ، اليت كان هلا األثر الكبري يف املظاهر احلياتية وانتشارها ، حيث نالحظ حمدودية الغطاء النبايت وتركزه يف بت

ر  وكانت تلك الظروف القاسية هلا بالغ األثر يف التوزيع السكاين الذي هو األخ. األجزاء الشمالية ،حيث تسود التربة اجليدة وتتوفر املياه 
 يتمركز يف املناطق الشمالية حيت اعتدال املناخ ، والذي ميتد أكرب جتمع له يف نظام كثيف على شكل مثلث رأسه يف مدينة مصراتة وقاعدته

 من جمموع السكان%  85بني بئر الغنم وزوارة ، إضافة إىل التجمعات السكانية يف منطقيت اجلبل الغريب واجلبل األخضر ومجيعها متثل حوايل 
من السكان يتوزعـون يف  %   15،حيث الظروف املناخية املالئمة لآلستقرار والتوطن ، بينما %   10يتركزون يف مساحة التـزيد عن 

  .، حيث تسود الظروف الطبيعية القاسية %  90املساحة الباقية اليت متثل 
للمناخ الصحراوي احلار الذي يسود معظم أراضيها ، واليستثىن من  أما اخلصائص املناخية  فيبدو واضحاَ أن ليبيا ختضع يف مجلتها            

ذلك إال بعض األجزاء من الشريط الساحلي الضيق املمتد على طول البحر املتوسط ، اخلاضعة لتأثري املناخ شبه اجلاف  وشبه الرطب ، أدى 
ْ  18ارتفاع درجات احلرارة اليت تتراوح معدالا ما بني  يوم ، و/   2سم / سعرة  500ذلك إىل ارتفاع قيم اإلشعاع الشمسي اليت تفوق 

ومن أجل الكشف .مم سنوياً  400 – 100ْ مئوية ، و سيادة مظاهر اجلفاف نتيجة قلة األمطار املتساقطة اليت تتراوح معدالا مابني  23 –
حيث يتضح أن الصفة )   (Empergerو)   (Alesofعن اخلصائص املناخية فقد مت اللجؤ إىل استخدام بعض التصنيفات املناخية مثل 

زاء املناخية السائدة هي املناخ اجلاف الذي يسود معظم ليبيا ، باإلضافة إىل سيادة املناخ شبه اجلاف ونصف اجلاف وشبه الرطب يف بعض األج
  .الشمالية 

امة والعوامل املؤثرة يف حتديدها حيث تبني أا ختتلف من وتناول اجلانب الثاين توضيح مفهوم املناخ احليوي والفسيولوجي والراحة الع      
إضـافة إىل دراسـة اخلصـائص     شخص آلخر ، كما توجود اختالفات فردية يف حدود الراحة الفسيولوجية يف الظروف املناخية املتشاة ،

الفسيولوجية الالإرادية للجسم البشري وأمهيتها يف مساعدة اجلسم على مقاومة حاالت التطرف املناخي ، واتضح أن عجز هذه العمليـات  
  .عن جماراة قسوة الظروف املناخية يؤدي إىل إصابة اجلسم بإمراض احلر والربد 

سيولوجية باستخدام بعض القرائن املناخية اليت لقت جناحاً اثناء تطبيقها يف كل من العراق واالردن قد مت قياس مستويات الراحة الف        
، ومن أجل هذا الغرض وقع االختيار على عشرون حمطة )  KO(واحلرارة املكافئة لتربيد الرياح )  THI( قرينة احلـرارة والرطوبة : ومها 

ية ، تتوفر فيها البيانات اليت تتعلق باملعدالت الشهرية لدرجة احلرارة ودرجة حرارة امليزان اجلاف مناخية موزعة على معظم األقاليم اجلغراف
خالل اليوم والشهر )داخل املباين وخارجها ( والرطوبة النسبية وسرعة الرياح  ، وأظهرت النتائج لتلك القرينتني األماكن املرحية وغري املرحية 

حيث تبني أن أقاليم الراحة الفسيولوجية يف ليبيا تتغري من مكان آلخر .البيانية واخلرائط اليت توضح ذلك  والفصل والسنة ، ورسم األشكال
 ومن فصل آلخر ، ففي فصل الشتاء تظهر الفترة املرحية يف منطقة غات فقط وختتفي يف بقية املناطق األخرى  فيما تتمتع معظم مناطق ليبيـا 

واجزاء من املنطقة الساحلية املممتدة من بنغازي إىل ) اجلبل الغريب واجلبل األخضر ( ستثناء املناطق اجلبلية خالل فصل الربيع بفترة مرحية با
بية السلوم ومن زوارة إىل رأس جدير ، وتتغري الفترة املرحية يف فصل الصيف حيث تصبح املناطق الشمالية والداخلية مرحية ، واملناطق اجلنو

أما يف فصل اخلريف فتتقلص الفترة املرحية لتشمل املناطق الساحلية وبعض أجزاء من احلمادة احلمراء  والكفـرة   .غري مرحية على االطالق 
  . وختتفي يف بقية املناطق اآلخرى  

   :وكان من أهم نتائج دراسة هذا اجلانب هو التوصل إىل حتديد األقاليم الفسيولوجية للراحة  وهي كالتايل       
  ). MV( يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء مناخ مريح /  1
  ) . MEC( مناخ مريح يف الصيف وقارص الربودة يف الشتاء  /   2
  ).WEC ( مناخ دافئ يف الصيف وقارص الربودة يف الشتاء /  4
  ). HEC( مناخ حار يف الصيف وقارص الربودة يف الشتاء /  5
  ) .سبها ، الكفرة ( ويغطي مساحات واسعة من ليبيا تشمل الواحات اجلنوبية )  HV(  مناخ حار يف الصيف وشديد الربودة يف الشتاء/  6
  .ويقتصر على أقصى املناطق اجلنوبية الغربية ليضم منطقة جبال اكاكاوس )  HC( مناخ حار يف الصيف وبارد يف الشتاء /  7
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 


