محاظرة مادة المناخ التطبٌقً المرحلة الثانٌة /قسم الجغرافٌة
ا.د بدرجوع احمد المعموري

التصانٌف البشرٌة Human Classification :
تنبع أهمٌة هذه التصانٌف من كون ان اإلنسان هو محورها  ,اذ أن هذه التصانٌف تقوم على
أساس تحلٌل العالقة بٌن عناصر المناخ وشعور اإلنسان بالراحة او الضٌق  ,ورغم أن هذه
التصانٌف اكتسبت أهمٌة كبٌرة فً الدراسات الجغرافٌة اال أنها تتصف بقلتها وعدم شٌوعها فً
األبحاث الجغرافٌة  ,ألسباب عده منها :
كثرة المتغٌرات المتداخلة فً هذا الموضوع ,وصعوبة قٌاس بعض تلك المتغٌرات  ,او التعبٌر
عنها ببٌانات كمٌة  ,وتأثٌرالعوامل الفسٌولوجٌة والسٌكولوجٌة  ,وأهمٌة بعض االستجابات
الثانوٌة وتعددها  ,فضالا عن وجود بعض العوامل الداخلٌة والخارجٌة التً تؤثر على شعور
اإلنسان بالراحة .كما أن الظروف المناخٌة التً تبدو مرٌحة لبعضالناس قد ال تبدو مرٌحة
للبعض اآلخر وفقا ا الختالف الجنس والعمر والحالة الصحٌة والبٌئة المحلٌة والحضارة التً
ٌنتمً إلٌها ذلك الشخص  ,كما أنها تتأثر بطبٌعة المالبس ونوعها وسمكها والمواد الغذائٌة
ومدى تأقلم اإلنسان للخصائص المناخٌة للمنطقة التً ٌعٌش فٌها).
نتٌجة الختالف العوامل فان أحساس اإلنسان بالراحة والضٌق سٌختلف وبالتالً فان الوسٌلة
التً ٌمكن استخدامها لقٌاس شعور اإلنسن بالراحة مختلفة أٌضا ا فالمفروض ان ٌشعر اإلنسان
بالراحة فً ظل ظروف جوٌة معٌنة إذا كانت تلك الظروف تتناسب مع درجة حرارة جسمه
وهً ْ 73م اال ان اإلنسان ٌعٌش فً وسط ٌتبادل معه الطاقة بمختلف الوسائل  ,والجسم
ٌحاول دائما ان ٌولد طاقة داخلٌة عن طرٌق تحوٌل الغذاء والحركة  ,اما إذا فاقت التقلبات
المناخٌة قدرة الجسم على التعادل معها فان اإلنسان ٌبدأ بالشعور بالضٌق واالنزعاج  .وإذا زاد
األمر كثٌرا فقد ٌصاب بضربة شمس إذا كان الجو حاراا  ,او ٌتجمد إذ انخفضت درجة الحرارة
الى ما دون ان ٌتحملها اإلنسان  ,لذا اقترح استعمال درجة حرارة الجسم كمقٌاس لمدى
شعور االنسان بالراحة او الضٌق  ,اال ان ما ٌؤخذ على هذا المقٌاس ان جسم االنسان ٌعمل
دائما ا فً المحافظة على درجة حرارتة وٌعمل بسرعة على القضاء على أي تغٌٌر ٌطرأ علٌها ,

اال إذا كان ذلك التغٌٌر كبٌراا ٌعجز الجسم عن مجاراته  .وهناك مقٌاس ثانً باإلمكان استخدامه
فً التصانٌف البشرٌة اال وهو درجة الجلد  ,اال ان هذا المقٌاس تعترضة مشاكل عدٌدة
أهمها اختالف درجة حرارة الجلد من منطقة الى اخرى ومن جنس بشري الى آخر  .اما
المقٌاس الثالث وهو معدل إفراز الجسم من العرق فأنة ٌؤخذ علٌة بان معدل إفراز الجسم للعرق
ال ٌتناسب مع التأثٌر الحراري للجهد البٌئً بقدر ما ٌتناسب مع طبٌعة الجهد البٌئً  .وبما ان
المسألة كلها تتعلق بتحلٌل أحاسٌس الناس وشعورهم بالظروف المناخٌة  ,ظهر مقٌاس رابع
وهو ان تؤخذ استجابات الناس لمدى مالئمة ظروف مناخٌة معٌنة لهم ومدى الضٌق الذي
ٌشعرون بها بعد تغٌرها  .وإذا اختٌرت عٌنات ممثلة تمثٌال صادقا للمجتمع ووضع الناس فً
ظروف جوٌة متباٌنة ,فان تحلٌل استجاباتهم تشكل مقٌاسا ا جٌداا للعالقة بٌن المناخ وراحة
اإلنسان  .وهذا ما حدث فعال وأدى الى تطوٌر بعض األسالٌب المفٌدة فً تحدٌد العالقة بٌن
اإلنسان والمناخ.
دلٌل الحرارة الرطبة): Temperature humidity index (THI
توجد ثالثة قوانٌن عن دلٌل الحرارة الرطبة تعتمد على درجة الحرارة
والرطوبة وكما ٌلً:
المعادلة االولى  : THI = 0.4 (TW + Td) + 4.8اذ ان:
= TWدرجة حرارة المحرار الرطب.
= Tdدرجة حرارة المحرار الجاف.
المعادلة الثانٌة
) : THI = TD-( 0.55- 0.55.RH ) ( TD-58
اذ ان:
= TDدرجة حرارة المحرار الجاف بالدرجة الفهرنهاٌتة.
= RHالرطوبة النسبٌة.

ان جمٌع هذه المعادالت دلت اذا كان الناتج اكثر من  52م أن معظم
ْ 52م ( فأن معظم  -الناس ٌشعرون بعدم الراحة  ,اما اذا كانت النتٌجة بٌن ) ْ 52-52م

الناس ٌشعرون بالراحة.
مثال اوجدي درجة الراحة لمدٌنة بغداد اذا علمت بان درجة حرارة المحرار الجاف فً كانون
الثانً  6,9درجة مئوٌة و درجة حرارةالمحرار الرطب تساويْ 3,5م .
الحلTHI = 0.4 (TW + Td) + 4.8
THI=0.4(9.6+7.2)+4.8
THI=0.4(16.8)+4.8
THI=6.72+4.8
THI=11.5وهً قٌمة درجة الراحة لمدٌنة بغداد وهً غٌر مرٌحة مزعجة باردة حسب معادلة
ثوم.
مثال ثانً فً حالة استخدام الدرجة الفهرنهاٌتٌة والرطوبة النسبٌة اذ 5كانت درجة الحرارة
 2735ف والرطوب النسبٌة .%96نطبق المعادلة التالٌة:
) THI = TD-( 0.55- 0.55.RH ) ( TD-58
)THI =43.2-(0..55-0.55*0.69(43.2-58
)THI =43.2-(0.55-0.3795)(-14.8
)THI =43.2-(-2.5234
THI =43.2+2.5234
THI =45.7
وهً درجة غٌر مرٌحة بارة اذ ان درجة الراحة تكون مرٌحة عندما تصل درجة الحرارة
بٌن  96و  92درجة فْ .
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