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 انهغىي وىإقرار ادلق
األنشطت انرياضيت يف  حأثري ادلناخ يف﴿ أشهد أنَّ إعداد هذه الرسالة املىسىمة بـ 

في قسم  ﴾ حبيب فاضم خضري اندريساوي ﴿التي أهجزها الطالب  ﴾حمافظت واسط

جامعة واسط قد جري مراجعتها من الىاحية اللغىية –كلية التربية للعلىم إلاوساهية –الجغرافية 

 خطاء اللغىية والىحىية وألجله  وقعت .أصبحت سليمة وخالية من لا تحت إشرافي ف
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في قسم  ﴾ حبيب فاضم خضري اندريساوي ﴿التي أهجزها الطالب  ﴾ حمافظت واسط

قد جري مراجعتها من الىاحية  جامعة واسط–كلية التربية للعلىم إلاوساهية –الجغرافية 
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األنشطت انرياضيت يف  حأثري ادلناخ يفأشهد أنَّ إعداد هذه الرسالة املىسىمة بـ ﴿ 
﴾ في قسم  حبيب فاضم خضري اندريساوي﴾ التي أهجزها الطالب ﴿  ت واسطحمافظ

جامعة واسط قد جري مراجعتها من الىاحية –كلية التربية للعلىم إلاوساهية –الجغرافية 
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 االهداء
ٌ

 ذي العشيش.. الذي كان فخزا يل يف دراسيت..إىل وال

 اىل والذتي احلنووت.. أكزر هلا الشكز يف كل حلظت عزفاواً  هلا باجلميل..

 إىل سنذي يف احلياة .. أخوتي.. وأخواتي..

 فنان(..أصغريتي اجلميلت )..وىل سوجيت ورفيقت دربي.إ

 حبووي ..أصذقائي الذيه أىل إ
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 شكر وحقدير
 )مؼ لػ يذكخ السخمؽق لػ يؤِد شكخ الخالق(مؼ قؽل اإلمام عمي )عميو الدالم(  انطالقا      

خ أستاذي بالحك البحث وأخصيل كل مؼ ساعجني في إنجاز أسجل بأسسى كمسات العخفان بالجس
في لحي كان جؽادًا في عطائو وثّخًا )ناصخ والي فخيح الخكابي( االسذخف األستاذ الجكتؽر

 ظيار البحث بأفزل صؽرة.إيرًا عمى وحخ مالحعاتو 

ويطيب لي أن أفرح عؼ شكخي وامتشاني لجسيع أساتحتي في قدػ الجغخافية الحيؼ تعمست      
األستاذ )شعخ بالتقريخ أماميػ، واخص مشيػمشيػ الكثيخ خالل الدشة التحزيخية وال أزال أ

 الجكتؽرو األستاذ الكشاني (و)االستاذ الجكتؽر مالغ ناصخ  الجكتؽر حديؼ عحاب السؽسؽي( 
الجكتؽر واألستاذ  )ضياء الجيؼ القخيذي(األستاذ السداعج الجكتؽر )(و)حديؼ كخيػ الداعجي

واالستاذة  مديخ الداممي(، واالستاذ السداعج الجكتؽر )عباس فاضل القخاغؽلي( و خشاك
 .وُكل أساتحتي مع حفع االلقابستبخق كاظػ السدعؽدي(إ) السداعجة الجكتؽرة

قدػ  \ويدعجني أيزًا أن ُأسجل شكخي وتقجيخي إلى األخ مدؤول السكتبة في كمية التخبية     
شيء كشت احتاج اليو في في كل ّ  معطاءً الجغخافية الديج )اسعج عحاب السعسؽري( الحي كان 

البحث ، واخص شكخي وتقجيخي الى مجيخية الذباب والخياضة ،خرؽصا الى الكابتؼ )بشؽان 
 ةمؽظف في مجيخية شباب واسط الخياضي (ؤول شعبة الخياضة والكابتؼ )حدشيؼحؽني (مد

 .االنذطة الخياضية في محافعة واسطمؼ رفجي بالسعمؽمات الكيسة التي تخص واقع 

وأصجقائي الحيؼ وقفؽا الى جانبي طيمة مجة الجراسة ، واعتحر لكل الحيؼ وقفؽا بجانبي       
ا العسل برؽرتو الشيائية والحيؼ لػ تحزخني أسسائيػ.. وكانت آلرائيػ دور في اظيار ىح

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ..فجداىػ هللا خيخ جداء السحدشيؼ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌ(حبيب)ٌ

 

 

 



 
 ر

 ادلسخخهص

نذظة الخياضية السشاخ في األتأثيخ عؽ الجراسة يكسؽ في البحث حه لي إفَّ اليجؼ االساسٌٌٌٌ    
حرائي عتسج الباحث عمى السشيج التحميمي والؾصفي واإلإ ػ فقج ، ولتحقيق ذلفي محافغة واسط 

شعاع الذسدي ، درجة الحخارة ، الخياح ، لبياف مجػ تأثيخ العشاصخ السشاخية الستسثمة ب) اإل
نعكاسات نذظة الخياضية واإل( في مسارسة األمظار ، الغؾاىخ الػبارية الخطؾبة الشدبية ، األ

داء الخياضي قدية والتأثيخات عمى البجف الخياضي مؽ ناحية األالسقابمة لتمػ الستغيخات الظ
 والشذاط الخياضي .

ي الت، ولتحقيق ىجؼ الجراسة فقج تؼ إختيار السحظات السشاخية الخاصة بسشظقة الجراسة      
ي ، محظة العديدية ، محظة بجرة )محظة الكؾت ، محظة الحوتذسل محظات ربعأيكؾف عجدىا 

تؼ تحميل تمػ البيانات  و،  ( 2018-1994)  حث عمى البيانات السشاخية  لمسجةإذ اعتسج البا، (
 و تسثيميا بأشكاؿ بيانية مختمفة .

االنذظة االكثخ تأثخا بستغيخات الظقذ والسشاخ والتي  تؼ التخكيد في ىحه الجراسة عمى      
السشاخية عمى مجسل ترشف عمى نؾعيؽ الخارجية والجاخمية ،وتبياف تأثيخ العشاصخ والغؾاىخ 

مؽ قبل  تأثيخ مباشخ وغيخ مباشخ وقج عيخ مؽ خالؿ الجراسة وجؾد،  الخياضية  تمػ االنذظة
سل السسارسات الخياضية ، عمى مج تؼ إبخاز دور كل عشرخ مشاخي وتأثيخه و ،العؾامل السشاخية 

لى وجؾد إلجراسة ا تالسفتؾح والسغمق ، وقج أشار  يح األثخ السشاخي لمشذاط الخياضيتؾض كحلػ
لفرمي والتي الخياضية كسا وتترف عشاصخ السشاخ بالتبايؽ ا لألنذظةتبايؽ مكاني وزماني 
 شأنيافخ الخاحة الحخارية التي مؽ آوقمة تؾ  ،واضح خالؿ الفرل الحار  تكؾف ذات تأثيخ سمبي

السسارسة في  عيخت الجراسة إفَّ أالكفاءة البجنية السظمؾبة ، في حيؽ  الخياضي عظي لمسسارست  
الفرل البارد تكؾف ذات إنعكاس ايجابي  عمى السسارس الخياضي مؽ خالؿ تؾفخ الخاحة 

 .الحخارية البجنية التي تعظي دافع كبيخ في تحقيق الكفاءة السظمؾبة 

بعض  لشذاط الخياضي وا وعكدية ما بيؽ الجراسة إفَّ ىشالػ عالقة طخدية بيَّشت كسا         
تي يكؾف فييا العكدية ) درجات الحخارة الرغخػ ( سثل العالقات الت  إذ  ، ةالعشاصخ السشاخي

عتبار السحجدات العالسية خح باإلمع األمسارسة الشذاط غالبًا يترف بحالة مالئسة ومخيحة ندبيًا 



 
 ز

جياد الحخارؼ و ) درجات لجرجات الحخارة لكل نذاط ، في حيؽ تكؾف العالقة طخدية بيؽ اإل
جياد حتسالية حجوث حالة اإلإ( التي كمسا إزدات في أثشاء وقت الشذاط زادت  الحخارة العغسى

، االمخ الحؼ يكؾف ؼيو عجـ تؾافخ الخاحة السالئسة ارس الخياضيسصابات الحخارية لمسالحخارؼ واإل
باإلضافة الى عاىختي االمظار وحجوث اإلزعاجات لبعض مسارسي االنذظة الخياضية ،

والحؼ اعيخ   حاف يعسالف عمى إيقاؼ او إلغاء بعض مؾاعيج االنذظة ،والعؾاصف الػبارية الم
التي تؼ إجخائيا عمى عيشة مؽ السدح السيجاني ) استسارة االستبياف(  مؽ خالؿ التحميل لشتائج

 .نذظة الخياضية في مشظقة الجراسةمسارسي األ

كسؤشخ الحخارية  السشاخية تؼ تحميل البيانات السشاخية وربظيا في بعض السؤشخاتوفي الختاـ     
التي ( WBGT( ومؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة ) UTCI)العالسيالحخارؼ  السشاخ 

نذظة الخياضية وتسثيل قات السشاخية السشاسبة إلقامة األو األ معخفة وتحجيجليا يتؼ مؽ خال
شيخ  مشيا تمػ األ والفرؾؿ التي تتكؾف  كافة شيخ الدشةألحدب كل محظة و ب بيانياً  السشاطق

 .تذسل جسيع محجدات السؤشخات الحخارية 
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 Introductionانممذمخ: 

 كؾنو عامالً  ، لؾسط الجغخافيىؼ العشاصخ في اأ حج أ( climatologyالسشاخ ) ؼيعج عم      
في عسمية التأثيخ عمى العشاصخ الحيؾية والظبيعية ، إذ أنو يعج مخجعًا ألغمب الجراسات  فعاالً 

 اً وثيق اً رتباطإتختبط  التينذظة الخياضية مؽ العؾامل السيسة في التأثيخ عمى األ وىؾ الجغخاؼية ،
وؿ الحؼ يؤثخ عمى طبيعة غخا لكؾنو العامل األن اً شجيج اً رتباطإؼيو ، فاإلنداف يختبط بالسشاخ 

 و الجاخمية .أالخارجية  دائو البجني وعمى جسيع الفعاليات الخياضية التي يسارسيا سؾاءً أعسمو و 

 ذكل حالة سمبية أوت  كسا نجج إفَّ بعض الخرائص السشاخية تكؾف في حالتيؽ إما أف  و      
 .كانت ضسؽ محجدات إقامة الشذاط الخياضي  ذاإفي بعض االوقات خرؾصًا  يجابية إحالة 

الحؼ يستاز طؾؿ الرحخاوؼ الجاؼ شبو السشاخ تقع ضسؽ السشاطق التي يدؾدىا  كسا و      
ال في فرل الذتاء وألياـ معجودة مؽ ىحا الفرل، إمظاره أوقمة  او شبو جاؼ العاـ بكؾنو جافاً 

ىبؾب  تتدامؽ معو والحؼ، الريفرتفاع الحاد في درجات الحخارة في فرل اإل فزاًل عؽ
رضي الشباتي في سبابيا نتيجة لتجىؾر الغظاء األأوالتي تخجع بعض  ،العؾاصف الػبارية 

مخ الحؼ ساعجة عمى نذؾء الغؾاىخ الػبارية مظار وكثخة الترحخ األجة لقمة األنتي السحافغة ،
 .ئوو إلغاأيقاؼ الشذاط أفي  حياناً أوالتي تتدبب 

 فيجاءت ىحه الجراسة ليجؼ تؾضيح تأثيخ تمػ العشاصخ السشاخية  عمى ذلػ فقجوبشاًء        
إقامة األنذظة الخياضية وعمى راحة الالعب الخياضي أثشاء السسارسة ، فزاًل عؽ معخفة تأثيخ 

 إذالتي ٌتقاـ عمييا تمػ األنذظة ،  الخارجية السشاخ عمى راحة الستفخجيؽ وعمى السشذآت الخياضية
( و ) UTCIالعالسي  الحخارؼ  اد عمى بعض السؤشخات الحخارية ومشيا ) مؤشخ السشاختؼ االعتس

وقات السالئسة التي مؽ خالليا تؼ تحجيج األو ( WBGTمؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة 
 نذظةسحببة لتمػ األالوقات السدعجة وغيخ نذظة الخياضية وكحلػ تؼ تحجيج األمشاخيًا إلقامة األ

 . عمى حدب فرؾؿ الدشة الحخارية لمسسارسيؽ والخاحة
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 :Problem of studyمشكهخ انذراضخ   -1-1

 بالدؤاؿ التالي : دةتتسثل مذكمة البحث الخئي       

؟ ومؽ السسكؽ  (نذظة الخياضية في محافغة واسطاأل مسارسة في تأثيخٌ  ىل لمسشاخ)     
ذكالت الثانؾية الس   إذ إفَّ حلَّ ئيدية صياغة بعض السذاكل الثانؾية التي تقع ضسؽ السذكمة الخ 

 :ة السذكمة الخئيد يداىؼ في حلَّ 

 ومؽ السذكالت الثانؾية ىي :

 . مسارسة الشذاط الخياضيكثخ العشاصخ السشاخية تأثيخًا في أماىي  .1
 راحة الالعب الخياضي .تأثيخ عمى السشاخية ىل لمعشاصخ   .2
تحجيج األوقات السالئسة والسدعجة سكؽ إستخجاميا لالسالتي مؽ  السؤشخاتماىي أىؼ  .3

 لمشذاط الخياضي

 : Hypothesis of study: فرضٍخ انذراضخ   -1-2

 تي :ياغة فخضية الجراسة عمى الشحؾ اآلويسكؽ ص      

 نذظة الخياضية.األمسارسة  عمى ليا تأثيخاً لدائجة في محافغة واسط إفَّ لعشاصخ السشاخ ا  

 بالفخضية الخئيدية ومشيا : تختبطعّجة وي سكؽ صياغة فخوض ثانؾية 

الػبارية تعج مؽ  خبالحخارة والسظخ والغؾاى ةالستسثم يةعشاصخ السشاخخرائص الإفَّ  .1
 معؾقات إقامة االنذظة الخياضية في محافغة واسط.

أثشاء السسارسة التغيخ الحاصل في عشاصخ السشاخ لو اثخًا كبيخا  في راحة السسارس إفَّ  .2
 الخياضية. 

مؽ السؤشخات التي ي سكؽ مؽ خالليا تحجيج االوقات السالئسة مثل ) مؤشخ  ىشالػ العجيج .3
 السشاخ الحخارؼ العالسي ومؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة(.
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 :Boundaries of Study: دذود مىطمخ انذراضخ  -1-3

 :صضٔغَ فوٝه ثُذقظ دجُقوٝه ثُسٓج٤ٗز ٝثٌُٔج٤ٗز ُِورثضز 

 :  Spatial Boundaries انذذود انمكبوٍخ -1
وتحجيجًا عشج القدؼ  في السشظقة الؾسظى مؽ العخاؽ اً جغخاؼيتقع مشظقة الجراسة         

ميداف  تيوجشؾبًا محافغ يحجىا مؽ الذساؿ محافغة بغجاد و ديالى أذالجشؾبي مؽ الذخؽ، 
( ، 1)الجيؾانية خخيظةف ومؽ الغخب محافغة بابل و اخ ىا مؽ الذخؽ إيذؼ قار في حيؽ يحجّ و 
شسااًل  333  3- -  323 27-ما السؾقع الفمكي لسشظقة الجراسة فإنيا تقع عمى دائختي عخض )أ

( وحجة إدارية 17شخقا (. وتتكؾف مشظقة الجراسة مؽ ) 3ْ46  4- - 3ْ44  1-( وخظي طؾؿ  )
( ، إذ إنيا 1( والججوؿ )1كسا مؾضح في الخخيظة ) ( ناحية ،11( أقزية و)6، وتذسل)

( ، وتبمغ ندبيا مؽ إجسالي مداحة العخاؽ 2كؼ17881تبمغ حؾالي ) تذغل مداحة مكانية
 . (1)(2كؼ437072%( والتي تبمغ حؾالي ) 4حؾالي)

 :Temporal Boundariesانذذود انسمبوٍخ -2

 2020يمؾؿ لعاـ أتتسثل بسجة الجراسة السيجانية لسؾضؾع الخسالة السحرؾرة بيؽ ) شيخ  - أ
 (.2021يمؾؿ مؽ عاـ أولغاية شيخ 

- 1994) خية لمسجة السشا والداعية الذيخية جت الجراسة عمى معجالت البياناتإعتس  - ب
الباحث  ( ، إذ إفَّ ، الكؾت ، الحي العديدية ) بجرة ، ( لسحظات مشظقة الجراسة 2018

 . حاوؿ تغظية السشظقة بذكل تاـ
 
 

 

 

 

 
                                                           

(
1
لع االثرٌة فً محافظة واسط ، رسالة ماجستٌر ) ؼٌر اعلى المو عبد الكرٌم عباس كهار ، العملٌات المورفومناخٌة ، وتأثٌرها(

 .3، ص9102منشورة ، كلٌة التربٌة ، جامعة واسط ، 
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 ( مؾقع محافغة واسط مؽ العخاؽ1-1خخيظة)  

 
 ARC GIS 10.2، وبرمجٌات    Land Sat8ى المربٌة الفضابٌة المصدر : الباحث باالعتماد عل
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 الجؾؼ السعتسجة في مشظقة الجراسة( محظات الخصج 1-1)ججوؿ 

  ت
 

 المحطة
station 

 رلم الكود المولع الفلكً
(Code) 

االرتفاع عن 
مستوى 

 سطح البحر
 )متر(

 دائرة العرض
 )شماالً(

 خط الطول
 )شرلاً(

ْْ 33 بدرة  .1   06- 45 ْْ   57- 662 64 

ْْ 32 العزٌزٌة  .2   55- 45 ْْ   04- 660 25 

ْْ 32 الكوت  .3   30- 45 ْْ   49- 664 19 

ْْ 32 الحً  .4   10- 46 ْْ   03- 665 15 
، مصدر سابك ، عبد الكرٌم عباس كهار ، العملٌات المورفومناخٌة ، وتأثٌرها على الموالع االثرٌة فً محافظة واسط  المصدر :

 .5ص

ٌ

 :Objective of Studyف انذراضخ اهذأ:  -1-4

نذظة السشاخية عمى واقع األ تأثيخ خرائص العشاصخإفَّ اليجؼ الخئيدي لمبحث ىؾ معخفة      
، كحلػ دراسة الحالة البجنية ىؼ العشاصخ السؤثخة في ذلػ أ ، وإيزاح  الخياضية في محافغة واسط

معخفة دور   عؽفزالً وتحميميا عشج تعخضيؼ لحاالت الظقذ السختمفة ،  األنذظةلسسارسي 
 العامل السشاخي عمى مجػ راحة السسارسيؽ والستفخجيؽ .

 : The Importance of Study همٍخ انذراضخ أ:  -1-5

 معسباب العمسية والسشظؿية التي تتظابق إفَّ اىسية الجراسة تتسثل في الؾقؾؼ عمى األ        
 األنذظةفي السشاخية  تي تكذف تأثيخ العشاصخسباب الالعمسي الرحيح وعمى األ خالتفكي

ىؼ العشاصخ أ نذظة الخياضية وتحجيج وماـية العالقة بيؽ العشاصخ السشاخية واأل ،الخياضية 
 نذظة في عخوؼ مثاليةوقات مالئسة إلقامة تمػ األأ واعمة التي تبخز في ىحا التأثيخ السؤثخة والف
 الكفاءة الجدجية الكاممة لجيو.لكي يتستع الالعب بإعيار  ،ف ت عظي الخاحة لسسارسيياأمؽ شأنيا 

 :Study Methodology: مىهجٍخ انذراضخ   -1-6

ىجاؼ السشتغخ تحؿيقيا مؽ البحث، دراسة بتعجد األ نؾاع مشاىج البحث العمسي في كلّ  أتتعجد      
لسشاخ الفعمي لغخض وصف وإعظاء حالة ا الؾصفيالسشيج  ستخجاـإدراستشا في ؼ االعتساد ت إذ

التبايشات السشاخية  إعيارو السختبظة بو ومعخفة العؾامل التي تتدب في ذلػ ، ة والغؾاىخ الستعجد
الدشة ،حيث تؼ وصف حالة السالعب في السحافغة التي تقاـ عمييا فرؾؿ التي تحرل بيؽ 
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اخي، وتحميل وتأثخىا بكل عشرخ مش نذظة التي ت سارس بكثخة نؾاعيا واألأ والخياضية  األنذظة
لتمػ  ، والتسثيل البيانيالتي تؼ اإلعتساد عمييا الحخارية ؿ السؤشخات السشاخية حالة السشاخ مؽ خال

التي تخص جسع السعمؾمات  فزاًل عؽ،السؤشخات الحخارية لكل محظة في مشظقة الجراسة 
ىؼ أ لى إالؾصؾؿ لغخض  إستبياف وتحميمياسئمة أنذظة السقامة في السحافغة عمى شكل األ
 نذظة الخياضية .مؽ تأثيخ السشاخ عمى األ خض الحجّ والتؾصيات لغ ستشتاجاتاال

 :Study Structure: هٍكهٍخ انذراضخ   -1-7

الحؼ يذسل السقجمة شغخؼ اإلطار العؽ  ، فزالً ربعة فرؾؿأتتكؾف ـيكمية الجراسة مؽ          
والسشيج كحلػ ويتزسؽ الحجود الدمانية والسكانية  ،ىسيتياأ والسذكمة والفخضية وىجؼ الجراسة و 

ما أبخز السفاـيؼ التي تؼ استخجاميا في الجراسة ، أ وفي الجراسة ، وعتساد عميالعمسي الحؼ تؼ اإل
 الفرؾؿ التي تتكؾف مشيا الخسالة فيي :

 السقجمة واإلطار الشغخؼ ومذكمة وفخضية الجراسة  وأىجاؼ واىسية  : الفرل االول
 الستبع والجراسات الدابقة. الجراسة فزال عؽ الحجود الدمانية والسكانية ومشيج البحث

 نذظة عمى واقع األويتزسؽ أبخز العشاصخ السشاخية التي تؤثخ :  الفرل الثاني
 الخياضية.

  ويذتسل عمى التؾزيع السكاني والدماني لألنذظة الخياضية وترشيفيا  ثلثالاالفرل :
تي ت سارس ال األنذظةىؼ أ ت التي ت قاـ عمييا و آقامة والسشذساس وقت اإلأوتؾزيعيا عمى 

 بكثخة في السحافغة .
  نذظة إلقامة األ وقات السالئسة مشاخياً تؼ في ىحا الفرل دراسة األ : الخابعالفرل

صابات التي تحجث لمسسارسيؽ الخياضييؽ أثشاء عخاض واإلىؼ األأ الخياضية وتحجيج 
ني داء البجعؽ معخفة دور و تأثيخ السشاخ عمى األ وقات ، فزالً السسارسة في تمػ األ

 .الخياضية  ةوتحميل نتائج االستبياف الخاصة باألنذظ والفديؾلؾجي أثشاء السسارسة
 العالسية  ؼ استخجاـ بعض السؤشخات الحخارية: ىشا في ىحا الفرل ت لخامذالفرل ا

نذظة الخياضية وتحميميا وقات إقامة األأالخاحة السشاخية في أقاليؼ والتي ت دتخجـ لؾصف 
ستشتاجات اإلفزاًل عؽ ات مشظقة الجراسة ، ؾزيعيا عمى محظوتبيانيًا وتسثيميا 

 .لييا خالؿ مخحمة البحثإوالتؾصيات التي تؼ التؾصل 
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 :  Study Stagesمرادم انذراضخ  :  -1-8

ه سخاحلبمخت عسمية الجراسة    لى الذكل الشيائي ليا مؽ خالؿ :إلمؾصؾؿ  عجَّ

التي تخص مؾضؾع الجراسة ، العسل السكتبي  وذلػ مؽ خالؿ جسع السخاجع والسرادر  -1
 . كافة جؾانب مؾاضيع الجراسةبواستالؿ السؾاضيع اليامة لغخض اإللساـ 

جسع السعمؾمات مؽ الجوائخ الخسسية الستسثمة ) دائخة االنؾاء الجؾية  والخصج الدلدالي  -2
 مجيخية التخظيط العسخاني في الكؾت(العخاؾية في بغجاد ، مجيخية شباب ورياضة واسط ، 

ستبياف إجخاء اإلو افغة مسشتجيات الخياضية والسالعب والقاعات في السحلراسة السيجانية الج -3
 وتؾثيق البيانات الخاصة بيا والسسارسيؽ فييا .

تبؾيب البيانات الخاـ وتؾزيعيا في ججاوؿ وخخائط واشكاؿ لغخض الحرؾؿ عمى ترؾر   -4
 واضح ليا .

ليو في السخاحل الدابقة إوالتؾصل تؼ تؾثيق ووصف ما تؼ دراستو  إذمخحمة الكتابة  -5
نذظة السشاخ و األ ؽوتؾزيعيا في فرؾؿ لغخض فيؼ وترؾر واضح عؽ العالقة ما بي

 ستشتاجات والتؾصيات لسؾضؾع الجراسة . ىؼ اإلأ لى أالخياضية ، ومؽ ثؼ الؾصؾؿ 
 :Previous Studiesانذراضبد انطبثمخ :  -1-9

ى دراسات لؼ يعثخ الباحث عم و،  مؽ عاـستسخت ألكثخ إفي خالؿ مجة البحث التي       
رسائل الساجدتيخ و  الخياضية عمى مدتؾػ  األنذظةمحمية تخص جانب تأثيخ السشاخ عمى 

، فقج تؼ دراسة طاريح الجكتؾراه ، بذكل مفرل ،في حيؽ نجج عمى السدتؾػ اإلقميسي والعالسيأ
تأثيخ العشاصخ السشاخية  حالةل دقيق بعزيا في تفديخ وتحميلذلػ ، وىشالػ دراسات إختص 

 والعالقة بيشيسا: ي وكفاءة اداءةالبجنالسدتؾػ بذكل مفرل عمى الشذاط الخياضي وعمى 

 :  Foreign Studiesة االقميسية السذابي العخبيةالجراسات  -1-9-1

ىجؼ ىحا البحث لمتعخؼ عمى أثخ درجة حخارة الجؾ عمػى بعػض الستغيػخات  (1)(ناصخدراسة )-1
تكؾنت عيشة البحث مؽ ف ي الجورؼ السستاز خالؿ فتخة الريعبي كخة القجـ فالفديؾلؾجية لال

                                                           
(

1
عبد السالم حسن علً ناصر ، دراسة للتعرؾ على إثر درجة حرارة الجو على بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة لبعض العبً كرة  (

والرٌاضة ، جامعة السودان ، ، رسالة ماجستٌر ) ؼٌر منشورة ( كلٌة التربٌة البدنٌة  المدم فً الدوري الممتاز خالل فترة الصٌؾ
2014. 
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اسػتخجـ الجارس السشيج الؾصفي واختبارات قيػاس  السستاز حيثمػؽ العبػي الػجورؼ  اً العب(٠٨)
نػبض القمػب، ودرجػة حػخارة الجدػؼ ، وؾياس معجؿ التشفذ وضغط الػجـ، كػأداة لجسػع البيانػات فػي 

ىشالػ تأثيخ  مئؾية ، وتبيؽ مؽ خالؿ الجراسة إفَّ (25اريؽ القبمػي والبعجؼ عشج درجة حخارة)االختبػ
عبي ضغط الجـ لالو  عمى معجؿ التشفذدؼ و عمى درجة حخارة الجو لجرجة حخارة الجؾ عمى نبض 

 از.كخة القجـ في الجورؼ السست
 :  Foreign Studiesجشبية الجراسات اال -1-9-1
عمى  السشخفزةفي ىحه الجراسة ، تؼ دراسة تأثيخ درجة الحخارة  (1)( Carling,Cدراسة )   -1

كاف و  تؼ التحقيق مع العبي كخة القجـ في السباراة الخسسية و مالمح الشذاط البجني لمسحتخفيؽ
العبي خط  5مجافعيؽ و  4العبيؽ ) 9تدتخجـ لتحميل األداء في  التحميل السحؾسب لمحخكة

 مئؾية درجة 10-6 ،( مباراة  29) مئؾية درجة 5≥ظاقات: ن الؾسط( في أربعة درجات حخارة
( تذيخ مباراة  27) مئؾية درجة 21-30و( مباراة  48) مئؾية درجة 20-11 ،( مباراة  62)

 درجات الحخارة. إلى أف األداء البجني في كخة القجـ االحتخاؼية ال يشقص في البخد
رة والتشغيؼ الحخا الجراسة إفَّ شت بيّ   (2)(M, Coutts AJ, Racinais S Alonsoدراسة ) -2

والغخض ، داء البجنياأل يسكؽ أف يؤدؼ إضعاؼ القجرة الفديؾلؾجية عمىالحخارؼ في التسخيؽ 
ية التي تتؼ في عخوؼ األنذظة الخياض بياف اإلجساع ىؾ لتحديؽ األداء أثشاء مؽ ىحا

اد إضاؼية )أو فتخات استخد يجب أف تشغخ ىيئات إدارة الخياضة في الدساح، مشاخية حارة
 أثشاء األحجاث ، لتخطيب الجدؼ وتبخيجه ، عشجما تقاـ السدابقات في الحخارة. أطؾؿ( بيؽ و

في المعب في  التأثيختيجؼ الجراسة الى اعيار  (3)(J. Dvorak, S. Racinaisدراسة ) -3
العبيؽ ماىي االنعكاسات الدمبية التي تؤثخ عمى قجرة الو  ، الخطبة والعالية، البيئات الحارة 

القجـ ، ولكؽ  تعتبخ الحخارة مذكمة ، مؾثقة جيجًا ومعتخؼ بيا في كخة إذوعمى الكفاءة البجنية 
الغخوؼ الجافة مقابل الخطؾبة وكحلػ أفزل  حؾؿ تأثيخ ةالسعخفة التفريمي ىشاؾ نقص في

بيئات شجيجة  تظؾيخ معاييخ مؾضؾعية لمتؾصيات ، عشج المعب في المتأقمؼ وربسالسسارسات 
 الحخارة.

ىحه الجراسة عمى تأثيخات درجة الحخارة  تركد  (4)( S. Racinais, J. Oksa  دراسة )  -4
يتحدؽ  إذالتسخيؽ ،خالؿ مجة قريخة مؽ  يفي بيئات مختمفة عمى الجياز العربي والعزم

                                                           
)
1
( Carling, C., The effect of a cold environment on physical activity profiles in elite soccer 

match play,  International Journal of Sports Medicine, France b,2011. 
)
2
( M, Coutts AJ, Racinais S Alonso, et al Br J Sports Med ,2015. 

)
3
( J. Dvorak, S. Racinais, Training and playing football in hot environments F-MARC (FIFA 

Medical Assessment and Research Centre), Zurich, Switzerland, 2010. 
)
4
( S. Racinais1 J. Oksa ، Research and Education Centre, ASPETAR, Qata,2010. 
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ومع ذلػ،  ،درجة مئؾية 1مع زيادة درجة حخارة العزالت بسقجار  ٪5٪ إلى 2األداء مؽ 
العالقة اإليجابية ويزعف  تتؾقف ة الحخارة السخكدية )أؼ ارتفاع الحخارة( ، ىحاتدداد درج إذا

 حسايةتختبط بتعجيل في السحخؾ العربي بدبب  في كل مؽ البيئة الباردة والداخشة األداء
عمى  دمط الزؾء إلى حج ماي   ستعخاضاالىحا ،  تكيفات والفذل السخكدؼ والسحيظيال

مكؾنات السحخؾ و  الشخاع الذؾكي والسحيظيعمى يئات الباردة البفي التأثيخات السختمفة 
العربي السذاركة في التشغيؼ األعمى واألسفل لمؾعيفة العربية العزمية ويغيخ أف درجة 

 .العزالت واالثارة السحخؾ العربي إلىب االنؿباض وإقتخانو الحخارة تؤثخ أيًزا عمى انتقاؿ
السدتسخة طؾؿ تتبع درجة حخارة السدتؿيؼ ، لجراسة تشاولت ىحه ا (1)( S. Racinaisدراسة ) -5

يتأثخ التسخيؽ ، حيث في بيئة محايجة  ،بعج الغيخ مع الظؾر األخخ في وقت متأخخ اليؾـ
يسكؽ  بعج الغيخ ومع ذلػ ،بالؾقت مؽ اليـؾ في بيئة محايجة  مج بذكل طؽيف فقططؾيل األ

ويؤدؼ إلى انخفاض في القجرة عمى  ،أف تقمل درجات حخارة الجدؼ مؽ سعة تخديؽ الحخارة
 التؾازؼ مع التغيخات اليؾمية فيفزاًل عؽ ذلػ ،  ارسة الخياضة في البيئات الحارةمس

 نؿباض العزالت ودرجة الحخارة السخكدية ، قج تتأثخ أيًزا قؾة التسخيؽ في بيئة حارةإ
 حيظية والتعخؽ.بجاية تؾسع األوعية الس االختالفات اليؾمية في تخكيد السيالتؾنيؽ وفي

تقييؼ التغييخات في ممفات الشذاط البجني  حاولت الجراسة  Marek Konefa(2)))دراسة -6
السشاخ الحخارؼ العالسي  والفشي لالعبي كخة القجـ بدبب اإلجياد الحخارؼ ، السقاس بسؤشخ

(UTCI ) 2018في مخاكد التجريب وخالؿ مباريات كأس العالؼ FIFAW تتحقق  في روسيا
الشساذج  ،إذ إفَّ  الشساذج الشغخية لمسعاييخ الفديؾلؾجية لالعبي كخة القجـ ة أيزًا مؽالجراس

 السدتخجمة في الجراسة تقمل مؽ جيج معجؿ كخة القجـ ؽات الفديؾلؾجية لالعبيمسعمسلالشغخية 
ج التي تؾصمت ضخبات القمب لالعبيؽ وفقجاف الساء التبخيخؼ ، وىؾ ما يتساشى مع الشتائ

يجب أف تؤخح الغخوؼ السشاخية في مخاكد تجريب كخة القجـ وأثشاء مباريات راسات إلييا الج
 العالؼ السدتقبمية  البظؾلة في االعتبار عشج التخظيط لالستعجادات لبظؾالت كأس

 السحيظة البيئة مؽاإلجياد الحخارؼ تشاولت ىحه الجراسة  (3)(  Sarah Griffithsدراسة )  -7
اضي ، مسا يتحجػ حجود نغاـ القمب واألوعية الجمؾية لإلنداف ، ضاًرا باألداء الخي وكؾنب

تشغيؼ درجة حخارة اإلنداف في  يعج إذ، حخارة وتغييخ تؾازف سؾائل الجدؼوتشغيؼ درجة ال

                                                           
)
1
( S. Racinais ,Different effects of heat exposure upon exercise performance in the morning 

and afternoon, Research and Education Centre, ASPETAR, Qatar  Orthopaedic Sports 
Medicine Hospital, Doha, Qatar,2010. 
)
2
( Marek Konefa et al., The influence of thermal stress on the physical and technical activities 

of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia, International Journal of 
Biometeorology,2020. 
)
3
( Sarah Griffiths, The effects of heat on sport performance ,2013. 
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طميعة الحفاظ عمى درجة حخارة الجدؼ األساسية ولجيو القجرة عمى الؿياـ بحلػ عمى نظاؽ 
 ومع ذلػ ، في البيئات الحارة ،  لمظقذ الحار معجؿ األيض والتعخض ضيق حتى مع زيادة

يسكؽ أف يشتج اإلجياد الحخارؼ عشجما تدداد كثافة التسخيؽ ويربح اإلجياد الحخارؼ البيئي إذ 
 . كبيًخا جًجا

نذظة تشاولت ىحه الجراسة تأثيخ الظقذ السباشخ عمى األ (1)(J. E. Thornesدراسة ) -8
نعكاسية لعشاصخ الظقذ السفاجئ عمى مختمف ودراسة الجؾانب اال الخياضية في لشجف
 و،تؼ دراسة الخياضة في االماكؽ السفتؾحة والسغمقة والفخوؽ بيشيسا  إذاالنذظة الخياضية 

خمة العجيجة قات الستجاالترشيف الععؽ  ،فزالً دراسة السحجدات الحخارية لكل نذاط رياضي 
 لى إفَّ إالخياضة وتؾصل  ترادياتواقودراسة راحة الستفخج والسذارؾ  بيؽ الظقذ والخياضة

 .في الؾاقع الخياضي عالقة الظقذ بالخياضة ىي عالقة قؾية ومؤثخة ججاً 
 Terms andانمطزخذمخ فً انذراضخانمفبهٍم و دانمصطهذب : -1-10

concepts used in the study 

 :تؾضيح كل مشيا الزخورؼ تحتؾؼ دراستشا عمى بعض السفاـيؼ والسرظمحات والتي مؽ  

عبارة عؽ مجسؾعة مؽ السيارات، متعمسة مؽ  :Sports activity (2)ط الخياضي الشذا .1
دوف سؽ معيؽ يؾعف ما تعمسو في تحديؽ نؾعية مؽ تجاىات يسكؽ أف يكتدبيا الفخد إ

مسارسة الشذاط البجني  أفَّ  إذالحياة نحؾ السديج مؽ تكيف الفخد مع بيئتو ومجتسعو، 
انب الرحي والبجني فقط إال أنو يتؼ التأثيخ االيجابي والخياضي ال تقترخ السشافع عمى الج

و  ةجساليالالسيارية،  ،السعخؼية، الحخكية ،، العقمية  جتساعيةاإل،شفدية العمى جؾانب أخخػ 
 مشدقا متكامال. وكل ىحه الجؾانب تذكل شخرية الفخد شامالً  ،ةفشيال

نذظة التي ج بيا األوٌيقر:Open sports activities السفتؽحة  الخياضية نذطةاأل  .2
ت سارس في الجؾ السكذؾؼ والتي تكؾف مع تساس  وتأثيخ مباشخ مع كافة عشاصخ السشاخ 

 الستغيخة.
وٌيقرج بيا االنذظة التي  :Indoor sports activities  السغمقة الخياضية نذطةاأل  .3

العشاصخ ت سارس داخل القاعات السغمقة التي تكؾف بعيجة عؽ السؤثخات الخارجية ومتغيخات 
 السشاخية.

                                                           
)
1
( J. E. Thornes , The effect of weather on sports , Department of Geography, University 

College, London , 1975. 
(

2
 .21، ص  2001امٌن انور الخولً ، الرٌاضة والمجتمع ، سلسلة عالم المعرفة ، الكوٌت ،  (
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 :UTCI (Universal Thermal Climate Index)(1)مؤشخ السشاخ الحخاري العالسي  .4
ىؾ أحج معاييخ األرصاد الجؾية الحيؾية البذخية التي ت دتخجـ لتقييؼ الخوابط بيؽ البيئة 
الخارجية ورفاـية اإلنداف، ترف مؤشخات الخاحة الحخارية كيف يعاني جدؼ اإلنداف مؽ 

  ؼ الجؾية ، وتحجيجًا درجة حخارة اليؾاء والخطؾبة والخياح واإلشعاع .الغخو 
 .Taوىي مداوية لجرجة الحخارة االعتيادية : Tmrt(2)متؽسط الحخارة االشعاعية  .5
ديئات  :Vp  (3)ضغط بخار الساء  .6 وىؾ عبارة عؽ ذلػ الزغط الحؼ يتكؾف نتيجة ىخوب ج 

 كل الغازؼ.الساء مؽ خالؿ سظح م عيؽ وتحؾليا إلى الذ
 Wet Globe Temperature (WBGTمؤشخ درجة حخارة الكخة األرضية الخطبة )  .7

Index:(4)
ىؾ مؤشخ لمحخارة يأخح في االعتبار بذكل شامل لعؾامل الحخارة التي تدبب في  

 .اإلضظخابات الحخارية : درجة الحخارة ، والخطؾبة ، واإلشعاع الذسدي ، وتجفق اليؾاء

                                                           
(

1
  /http://www.utci.orgالمولع اإللكترونً  (
(

2
المبادئ االساسٌة وإمكانٌة التطبٌك ضمن البٌبات الجافة  UTCI(خمٌس دحام مصلح السبهانً ،مؤشر المناخ الحراري العالمً 
 .361،ص 2017، 123الدافبة )العراق حالة دراسٌة ( ،مجلة االداب ،جامعة بؽداد ، العدد 

)
3
 (Goff, J. A., Saturation pressure of water on the new ke lvin scale, Humidity and Moisture, Arnold 

Wexler (Reinhold Publishing Corporation, New York , 1965) p. 289 

)
4
 (  Osvaldo Borges Pinto Junior ,Estimation of the wet bulb globe temperature from temperature 

and relative humidity gradients , Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil,2017,p12 

http://www.utci.org/
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نداف فقط بل ألنداف وليذ األكثخ العؾامل  الظبيعية والسؤثخة في حياة اأشاخ مؽ يعج الس   رمهٍذ:
كحلػ  و وصحتوعمى االنداف  التأثيخويغيخ ذلػ  ،عمى كل الكائشات  سؾػ الحية وغيخ الحية 

في مجاالت الحياة السختمفة والستعجد ومؽ ضسشيا الشذاطات  اليؾمية نذاطاتومى ع تأثيخه  
 العشاصخبخز أسيتؼ التعخؼ عمى  ىحا الفرل ومؽ خالؿ ،التي يسارسيا الخياضية والفعاليات 

 و ايجاباً أ سمباً إما  عمى صؾرتيؽيكؾف تأثيخىا والتي ىحا التأثيخ  التي تجخل في عسميات السشاخية 
ىحه  أفَّ  وكحلػ ، الخياضية الشذاطاتالخياضي مؽ خالؿ تأديتو بعض  عبالال ءأدا عمى

في درجة التأثيخ  ومؽ  خخألفكل عشرخ مشاخي يختمف عؽ ا ،مؽ حيث التأثيختختمف العشاصخ 
خياح التي تتسثل بػ االشعاع الذسدي ودرجة الحخارة وال ،و بعجه أحيث اآلنية في وقت المعب 

وفي ما يمي  سيتؼ تحميل ىحه العشاصخ السشاخية  ،الػبارية الغؾاىخ و  لشدبية مظار والخطؾبة اواأل
 .نذظة الخياضية أثخىا عمى األو 

 Solar Isolationشؼبع انشمطً اإل -2-1

 ،التي تكؾف عمى نؾعيؽ مؽ اإلشعاع اتيا تجاىظاقة التي تظمقيا الذسذ مؽ جسيع إال وىؾ     
وؿ مؽ حيث األ ؼيحتل االشعاع الذسدي العشرخ ،(1)سخئيال خشعاع غيإلشعاع السخئي وااإل

لى إولكشو يختج  ،% 49واط اؼ بشدبة  1744000×1210الظاقة الستؾلجة والتي تبمغ حؾالي 
لى إشعاع إل%  مؽ مجسؾع ا43رضي ويتحؾؿ ألالتدخيؽ ا فيدتفاد مشو الغالؼ الغازؼ وال ي  

شعاع إلا تأثيخيؽ اكسا يتب ،( 2)%23ؿ عادعسميات التداقط والتبخخ ما ي  في حيؽ تدتيمػ حخارة ، 
 .ما يأتي الذسدي بحدب 

 زاوٌخ ضمىط االشؼبع انشمطً : -2-1-1

كسا و  ،فقيشعاع الذسدي  ومدقظيا األ  إلتجاه اإوىي الداوية التي تكؾف محرؾرة بيؽ        
حدب دوائخ  خخآ لىإمؽ مكاف األشعة سقؾط  ويختمف ،(3)الذسديلإلشعاع عخؼ بداوية السيل ت  
السخصؾدة مؽ السحظات  السشاخيةالؿ البيانات ومؽ خ   ،(4) الدشؾية ختالؼ الفرؾؿإوبعخض ال

شعاع الذسدي إلمعجالت زوايا سقؾط ا أوطئف إ( 1-2مؽ خالؿ الججوؿ ) ، ي الحعالسشاخية 
                                                           

(
1
 .55،ص 1983نعمان شحادة، الُمناخ العلمً ،  مكتبة الجامعة االردنٌة،  (
(

2
 .118،ص2000عبد علً الخفاؾ، ثعبان كاظم خضٌر ، الُمناخ واالنسان ،در المسٌرة للطبع والنشر،  (
(

3
 .48، ص1978العزٌز طرٌح شرٌؾ ، الجؽرافٌة المناخٌة والنباتٌة ، االسكندرٌة ،   عبد (

(
4
علً صاحب طالب الموسوي ، العاللة المناخٌة بٌن الخصابص المناخٌة فً العراق واختٌار طرٌمة الري المناسبة ، أطروحة (

 .103، ص  1996دكتوراه ، كلٌة اآلداب ، جامعة بؽداد  ،
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 (32.5 ،33.5  ،34.8  ،34.9 )ؾّيؼ الدوايا معجالتبمغت  إذ،  (ولأل انؽن اك)ىؾ في شيخ 
 نتقاؿإالى  ذلػ يخجع و  ،حي والعديدية وبجرة عمى التؾالي ظات الكؾت والمح لكل مؽ درجة

وتعامجىا عمى مجار الججؼ مؽ الكخة االرضية  الجشؾبيتجاه الشرف حخكة الذسذ الغاىخية  بإ
 ؼ الدواياؾيّ معجالت  بمغت و (آذار21رتفاع التجريجي في بجاية )إلشعة باأليا اازو  أتبج  ومؽ ثؼ ،
حي والعديدية وبجرة لكل مؽ محظات الكؾت وال درجة ، ( 53.8، 54.8 ، 57.8 ، 57.7)

نحؾ الشرف الذسالي مؽ لى حخكة الذسذ الغاىخية إويخجع سبب ىحا التجرج  ،عمى التؾالي 
والتي  ،لسعجالت زويا االشعة الذسدية  ؾَيؼ عمى أ  (حديخان)حيث يدجل شيخالكخة االرضية 

عمى ات الكؾت والحي والعديدية وبجرة لسحظ ، درجة (78.8 ،79.7 ، 81.3 ، 81.5)بمغت
عمى مجار الدخطاف  الذسدية شعةإلرتفاع إلى تعامج األويخجع سبب ىحا ا ،التؾالي 

 يمؽلأمؽ شيخ  اً بجءنخفاض التجريجي ؼ الدوايا باإلؾيّ  معجالت أتبج ومؽ ثؼ ،(حديخان21)في
الدوايا  معجالت ؼحيث بمغت ؾيّ ، دائخةتجاه حيث تتحخؾ الذسذ  بإ، ألولكانؽن اوحتى شيخ 

 ةظات الكؾت والحي والعديدية وبجر لسح،درجة  (59.4 ،60.4  ، 58.9 ، 59.9)يمؾؿألذيخ 
 .عمى التؾالي

 شعاع الذسدي )درجة(في محظات الجراسةإل( السعجالت الذيخية لدويا سقؾط ا1-2الججوؿ )
 

 المحطة
 األشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول اب تموز حزٌران ماٌس نٌسان اذار شباط 2ن 

 32.5 38.2 47.2 59.4 70.3 76.5 78.8 77.3 66.2 53.8 44.3 35.6 بدرة

 33.5 38.1 48.1 60.4 71.3 77.5 79.7 76.2 67.4 54.8 45.4 36.4 العزٌزٌة

 34.9 37.8 47.8 59.9 70.8 78.7 81.5 77.7 69.7 57.7 46.7 37.8 الكوت

 34.8 37.6 47.6 58.9 70.2 78.9 81.3 77.8 69.8 57.8 46.8 37.7 الحً
 المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات

 2018ؼٌر منشورة ،
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   ة(في محظات الجراس( السعجالت الذيخية لدويا سقؾط االشعاع الذسدي )درجة3 1-2الذكل )
 

 (1-2جدول رلم ) باالعتماد علىالمصدر : الباحث 

 

 : ضبػبد انططىع انشمطً -2-1-2

والتي يشعكذ تأثيخىا عمى طؾؿ مجة  ، زمانيا ومكانياتختمف كسيات اإلشعاع الذسدي         
العجيج مؽ العؾامل وىشالػ ،  الداعات الفعمية والشعخيةالدظؾع الذسدي وىي التي تحجد عجد 

بخار  وكحلػالداعات وفتخة الدظؾع وىي دوائخ العخض وندبة الػبار العالق تمػ التي تؤثخ في 
 .ونؾعيةوسسػ الغظاء الدحابي  ،الساء والكسيات السحسؾلة مؽ قبل الغظاء الدحابي
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ح بشغخ خعجـ األ " عجد ساعات الشيار الكمي مع :عخؼ بأنياوت    ساعات الدطؽع الشعخية       
الججوؿ  الى وبالشغخ،  (1) اصف التخابية"ة في االشعاع مثل الغيؾـ والعؾ السؤثخ  عتبار العؾاملاإل

السحظات ذار في جسيع آمؽ شيخ باالرتفاع  تبجأالشغخية عجد الداعات  فَّ أنجج  ،( 2-2)
يـؾ \( ساعة11.4) وبجرة والعديدية الكؾت تيلسحظ آذار وتختفع تجريجيا اذ بمغت السعجؿ الذيخؼ 

تختفع معجالت الداعات الشغخية  في حيؽ،يؾـ \(ساعة 11.3الحي ) في حيؽ بمغت في محظة ،
بمغت في  والتيالذيخ،  حيث سجمت محظات مشظقة الجراسة  خالؿ ىحا، تسؾز اقراىا في شيخ

،في يؾـ \(ساعة14.5أما محظة العديدية فقج سجمت )، يؾـ\(ساعة14.6)والحي محظة الكؾت 
 ( ساعة/يؾـ.14.3حيؽ بمغت في محظة بجرة )

سجمت السحظات معجالت بمغت في  إذلداعات الدطؽع الشعخي  السعجؿ الدشؾؼ  ماأ      
ما محظة ، أيـؾ \(ساعة12.2وبمغت محظة الحي )، يـؾ \( ساعة12.1محظة الكؾت والعديدية )

شيخ التي بمغت عجد األ فَّ إالحع ن   تمػ البيانات ؿ ومؽ خال ،يؾـ \(ساعة 13.3بجرة فقج بمغت )
التي   يمؽلأنتياء بذيخ إو  نيدان مؽ شيخ شيخ بجءاً أ( 6)ا اعمى مؽ السعجؿ ىي عجد ساعاتي

بديادة عجد ساعات  كسا إفّ ،  ط االشعة الذسديةكبخ معجؿ لدويا سقؾ أتكؾف في ىحه الفتخة ىي 
ب   درجات الحخارة . رتفاع فييتدامؽ معيا اإلخ زاوية اإلشعاع الدظؾع الشغخؼ وك 

أنيا معجؿ ساعات بػ"  :يزاأالتي تعخؼ   ساعات الدطؽع الفعميد عج ما يخصما في أ      
الذسدي  لإلشعاعبؾاسظة اجيدة الؿياس السباشخ  ف تقاسأالدظؾع الذسدي الفعمي والتي يسكؽ 

هبعؾامل ع تتأثخف أيسكؽ  التي جؾرداف ( ،مارفؽ  -مارنػ،ستؾكذ -جيدة ) كاملأمثل   ،مشيا  جَّ
بجاية  فّ أنجج  ، (2-2)الججوؿ الى  بالشغخو  ،( 2)والزبابصفاء الجؾ ؼ و الغؾاىخ الػبارية والتػيّ 

 ىحافقج سجمت السحظات في مشظقة الجراسة معجالت خالؿ  ، شباط رتفاع تكؾف مؽ شيخإلا
ما محظة العديدية فقج بمغت أو  ،يؾـ \( ساعة8.4لحي وبجرة ) االكؾت و ات الذيخ بمغت في محظ

 (تسؽز،  حديخان قراىا في شيخ) أرتفاعات ترل إلا فّ إحع الوفي  وكسا ن  ، يؾـ \(ساعة8.7)
وفي محظة الحي  ،يؾـ عمى التؾالي \ساعة(11.7 ،11.9 )في محظة الكؾت إذ بمغت معجالتيا

 ،11.8 )وبجرة بمغت وفي محظة العديدية ،عمى التؾالي  يؾـ\ساعة (11.6 ،11.4 بمغت)

                                                           
(
1
 .33، ص 2014ؾ الجبوري ، المناخ التطبٌمً، الطبعة األولى ،مطبعة أبو ؼٌداء ،بؽداد ، احمد هات سالم(
(

2
)
 

 33المصدر نفسة  ، ص
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تعامج اشعة ، الريفشيخ أثشاء أرتفاعات إلويعؾد سبب ىحه ا ،يؾـ عمى التؾالي \ساعة (11.6
حالة التكاثف ي عيق  ستقخار الجؾؼ الحؼ لى خمق اإلإدؼ يؤ الحؼ  ، الذسذ عمى مجار الدخطاف

 أتبجقراىا أف وصمت معجالت الدظؾع الفعمي أوبعج  ،الجؾؼ والسداعجة عمى صفاء الجؾ 
جمت  بمغت أذ ، يمؽلأمؽ شيخ  التجريجي والحؼ تكؾف بجاية   بالشدوؿ في السعجالت التي س 

ما أو  ،يؾـ \( ساعة10.1حي بمغت )الوفي محظة  ،يؾـ \( ساعة10.4الكؾت وبجرة )تي محظ
 نتقاؿإ لىإنخفاض التجريجي إلويخجع سبب ىحا ا ،يـؾ \( ساعة10.2محظة العديدية فقج بمغت ) 

أما ،الذسدي غخ زاوية الدظؾع الذسذ الى الشرف الجشؾبي مؽ الكخة االرضية إضافة الى ص  
الالعب  جدؼكبيخا في التأثيخ السباشخ عمى  ليا دوراً  نذظة الخياضية ، إذ إفَّ تأثيخىا عمى األ

تغيخ تأثيخات األشعة تحت الحسخاء في التأثيخ الحخارؼ الحؼ  و الخياضي واألداء البجني ،
ي ّشذط مؽ  إذ إفَّ ضؾء الذسذ ،يراحبو تؾسع األوعية الجمؾية وزيادة تجفق الجـ والتشفذ 

عجالت الحخؽ وتغييخ م، عسميات التسثيل الغحائي في الجدؼ ، كسا ويحفد عسل القذخة الجماغية 
بة ي تتسثل في الخطؾ تخػ الخ  ألالحالة تتدامؽ معيا حاالت الظقذ ا ىحهومع  ،(1)في الشيار والميل

 والسغاىخدظؾع العالقة بيؽ عجد ساعات ال فَّ إوكسا نعمؼ  ،الشدبية وحاالت التكاثف الجؾؼ 
نذظة إقامة األ أوقات أثشاء رتفاع درجة حخارة اليؾاءإ، كخخػ لمظقذ ىي عالقة مباشخة ألا

دوف  مؽتحت أشعة الدظؾع  السكؾث مظؾالً فزاًل عؽ بجورىا عمى الالعبيؽ تؤثخ  الخياضية
ىشالػ  فّ إ و ،ثشاء السسارسة أجياد الحخارؼ ألحاالت اوالتي تعسل عمى حجوث فتخات إستخاحة 

التي الخياضية كسا في بعض القاعات  ، وويقترخ زمؽ السسارسة عمي وتتأثخ ب األنذظةبعض 
 نارة الكيخبائية ،وىحه السذاكل ىي غالباً إلذا كانت ىشالػ مذاكل في اإ ضؾء الذسذتحتاج الى 

يفزمؾف  ، وكسا نعمؼ إف غالبية السسارسيؽ . سحافغةالفي  ؾف تتكخر أثشاء السسارسة اليؾميةما تك
 .المعب تحت اشعة الذسذ

 

 

 
                                                           

(
1
) Hill DW, Cure ton KJ, Collins MA, Circadian specificity in exercise training, Ergonomics 

1989,p79. 
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في  يـؾ / ساعة والفعمي داعات الدظؾع الذسدي الشغخؼ السعجالت الذيخية ل (2-2)ججوؿ
 (1994-2018محظات مشظقة الجراسة لمسجة ) 

 
 المحطة

نوع 
 السطوع

 األشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 10.5 10.3 11.2 12.5 13.5 14.3 14.4 14.3 13.2 11.4 11.2 10.5 نظري بدرة

 6 7 8.5 10.4 11.5 11.6 11.8 9.5 8.4 7.6 7 5.9 فعلً

 10.3 10.4 11.1 12.2 13.2 14.5 14.4 13.5 13.2 11.4 11.2 10.3 نظري العزٌزٌة

 6.1 7.2 8.3 10.2 11.5 11.6 11.8 10 8.7 8 7.4 6.6 فعلً

 10.3 10.3 11.1 12.1 13.2 14.6 14.2 13.5 13.2 11.4 11.3 10.2 نظري الكوت

 6.1 6.9 8.6 10.4 11.5 11.7 11.9 9.9 8.4 7.9 7.3 6.2 فعلً

 10.5 10.4 11.3 12.3 13.4 14.6 14.4 13.3 13.5 11.3 11.2 10.1 نظري الحً

 6.3 7.3 8.5 10.1 11.3 11.6 11.4 9.7 8.4 7.9 7.4 6.3 فعلً 
على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات المصدر : باالعتماد 

 2018ؼٌر منشورة ،

في محظات مشظقة الجراسة لمسجة  ( ساعات الدظؾع الذسدي الفعمي  يـؾ / ساعة2-2الذكل ) 
(1994-2018) 

 

 (1-2) المصدر : الباحث باالعتماد على جدول رلم 

ٌ
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يؾـ / ساعة في محظات مشظقة الجراسة لمسجة   الشغخؼ ( ساعات الدظؾع الذسدي 3-2الذكل )
1994-2018 

 (1-2المصدر : الباحث باالعتماد على جدول رلم ) 

 Temperatureدرجخ انذرارح  -2-2

حرخ تأثيخىا وال يش ،في الشغاـ الحيؾؼ  تأثيخاً كثخ العشاصخ السشاخية أتعج درجة الحخارة مؽ     
زغط الجؾؼ والخطؾبة ال،مثل  خخػ ألبل عمى جسيع عشاصخ السشاخ ا ،عمى الشغاـ الحيؾؼ 

عالقات طخدية وعكدية مع عاصفة الػبارية والتبخخ والتكاثف ذات وال والخياح مظارالشدبية واأل
لخياضي في عمى الؾاقع ابخز العشاصخ السشاخية تأثيخًا أكسا تعج مؽ ، (1)كافة العشاصخ السشاخية

كبيخ  تمعب دوراً  كساو ، الخياضية  األنذظةجسيع السسارسؾف لسختمف  يتأثخ بياالسحافغة حيث 
 .داء البجني والشفدي لالعبيؽ نعكاسيا عمى اآلإفي 

تبايؽ في تلستؾسظات الحخارية العغسى والرغخػ إفَّ ا نجج (4-2الججوؿ ) لىإ بالشغخو     
 مؽ  أً بتجإؼ الحخارية زدياد تجريجي لمؿيّ إ أيزا الحعن  كسا و  ،سة الجرا في مشظقةالسحظات السختارة 

                                                           
(
1
 44مصدر سابك ، ص المناخ العملًنعمان شحادة ، (
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لسحظات  واليؾمية غخػ ( السعجالت الذيخية لجرجات الحخارة العغسى والر 3-2الججوؿ رقؼ )
 2018-1994مشظقة الجراسة لمسجة 

 االشهر

 المحطة
درجة 
 الحرارة

2ن 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط  2ت  1ن   

  
 بدرة

  

 7.4 11.8 19.5 24 28.3 29.2 26.9 23.3 17.6 12.2 8 6.1 الصؽرى

 18.5 24.7 35 41.7 45.6 46 43.6 38.3 31.2 25.1 19.7 16.6 العظمى

 12.9 18.3 27.2 32.9 37 37.6 35.2 30.8 24.4 18.7 13.8 11.4 الٌومٌة

  
 العزٌزٌة
  

 7.4 11.3 18.6 23.3 27.1 27.7 25.5 21.8 16.5 11.5 7.7 6.1 الصؽرى

 18.1 28.6 33.9 40.6 44.7 44.6 42.4 37.6 30.7 24.7 19.5 16.5 العظمى

 12.7 20 26.2 31.9 35.9 36.1 33.9 29.7 23.6 18.1 13.6 11.3 الٌومٌة

  
 الكوت

  

 8.4 12.4 18.6 23.2 27.2 27.8 25.7 22.4 17.3 11.9 7.8 6.2 الصؽرى

 19.1 24.9 34.6 41.5 45.2 45.3 42.8 38 31.1 24.2 19.5 16.5 العظمى

 13.8 18.7 26.6 32.3 36.2 36.6 34.3 30.2 24.2 18.1 13.6 11.4 الٌومٌة

  
 الحً

  

 8.8 13.2 20.7 25.5 29.5 29.8 28.1 24.6 18.5 13.1 8.9 6.8 الصؽرى

 19.3 25.5 35.5 42 45.6 45.5 43.5 38.7 31.9 25.6 20.2 17.1 العظمى

 14.1 19.3 28.1 33.8 37.6 37.6 35.8 31.6 25.2 19.3 14.5 12 الٌومٌة
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات 

 2018ؼٌر منشورة ،

لسحظات الكؾت  ـ3 (18.6 ، 18 ، 19.3 ، 18)الذيخؾيؼ الستؾسظات ليحا  بمغت إذ ،ذارآشيخ 
 شيخألى ذروتو في إالستؾسط الحخارؼ يختفع  فَّ أنجج و  ،والحي والعديدية وبجرة عمى التؾالي 

 ، 34.5في محظة الكؾت  الى ) تؾسط الحخارؼ سذ يرل الإ  (بآ ،تسؽز ،حديخان ) الريف
ـ3 36.2 ، 36.5 ـ3 عمى  ( 37.5 ، 37.6 ، 35.8) بمغ محظة الحيفي و  ،عمى التؾالي (

وفي محظة بجرة  ،ـ3 عمى التؾالي  (35.8،  36.1 ، 33.9) بمغمحظة العديدية في و ، التؾالي 
في الستؾسظات  رتفاعإلسبب ىحا ا ويخجع، ـ3 عمى التؾالي (  36.9 ،37.5  ، 35.2)بمغ 

رضية ة األلى السشترف الذسالي لمكخ إالعمؾؼ  لى تحخؾ نظاؽ الزغط شبة السجارؼ إالذيخية 
في حيؽ نجج  ،حيث يجعل  العخاؽ تحت تأثيخه  ، وتأثيخ السشخفض اليشجؼ السؾسسي الدظحي

دنى ؾيؼ أ بمغتوالتي  الثاني كانؽن مؽ شيخ  يبمغ ذروتو  التشاقص في الستؾسظات الحخارية  فّ إ
ـ3 11.3 ، 11.2 ،11.9  ، 11.6)لمستؾسظات بمغت لمسحظات الكؾت والحي والعديدية وبجرة  (

تالشي تأثيخ التيار الشفاث  شبو السجارؼ   لىإنخفاض إليخجع سبب ىحا ا إذ، عمى التؾالي 
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ات الحخارة العغسى ترل ألكثخ السعجالت الذيخية لجرج فّ إفي حيؽ ،( 1)وعيؾر التيار القظبي 
ـ3 في كل42)مؽ  ؼ ؾيّ سحظات الجراسة السجمت  إذ (ايمؽل،  بآ، تسؽز  ،حديخان شيخ )أمؽ  (

ـ3  45.2،42.5  ، 45.3 ، 42.8بمغت ) حخارية في محظة و  ،عمى التؾالي في محظة الكؾت  (
ـ3  42 ، 45.5، 45.4 ، 43.5) الحي  ،  44.5، 42.4)وفي محظة العديدية ،  عمى التؾالي(

ـ3 عمى  ( 41.7 ، 45.6 ، .945، 43.5)و في محظة بجرة  ، ـ3 عمى التؾالي ( 40.5 ،44.6
عمى ؾيسة لجرجة الحخارة والتي عادة أ فيي    الععسىدرجات الحخارة   ما في ما يخصأ، التؾالي 

رتفاع درجات الحخارة العغسى في ىحا الفرل أويعؾد الدبب في ،  (2)ل بعج وقت الغييخة دجّ ما ت  
شعاع الذسدي والتي تكؾف متخافقة طؾؿ ساعات الدظؾع إلالديادة الحاصمة في زاوية سقؾط ا لىإ

والتي  ،(3)األشيخ(في تمػ cT)الحارة  السجاريةتكخار الكتل اليؾائية اًل عؽ فز ،الفعمي والشغخؼ 
ومؽ ناحية تأثيخ ىحه الكتل فأنيا اكثخ  ،الحاد في درجات الحخارة  يارتفاعإتتسيد بذجة جفافيا و 

يقع بيؽ صحارؼ غخبي آسيا وجشؾبيا الغخبي وذلػ بدبب مؾقعة الحؼ  ،العخاؽ تأثيخا بظقذ 
والتي يتكثخ تكخارىا في فزاًل عؽ مخافقة مؾجات الحخ ليا ،(4)فخيؿياأخػ في شساؿ والرحخاء الكب

 . في تسؾز وآب أشيخ الريف خرؾصاً 

التي عادة ل خالؿ اليؾـ دجّ درجة حخارة ت   أدنىفيي  ،درجات الحخارة الرغخى معجالت ا مأ     
شعاع إلالقرؾػ مؽ كسية ا الظاقة فحتشستإرض قج األ فَّ وذلػ أل ،ل قبل شخوؽ الذسذ دجّ ما ت  

نخفاض الحع إن   (3-1في الججوؿ )  الحخارة الرغخػ درجة  عجالتم   بالخجؾع الى و ، الذسدي
،  كانؽن الثانيشيخ الذتاء وبالخرؾص شيخ أ(ـ3 خالؿ 9) أقل مؽؼ الحخارية تجريجي في الؿيّ 

( عمى التؾالي  6.1،  6،  6.8،  6.2)والتي بمغت في محظات الكؾت والحي والعديدية وبجرة 
ونذاط  ، ،الذسدي زاوية االشعاع  فلى بجاية ميالإؼ سبب ىحا التجني في الؿيّ  خجعوي

 المحافوربي ألػ السختفعيؽ الديبيخؼ وامج والدؾداني ( وكحلوالسشج) الستؾسظي السشخفزات 

                                                           
(
1

 .125، ص 2008االردن،-دار الٌازوري ،عمان2007لصً عبد المجٌد السامرابً ، مبادئ الطمس والمناخ ،( 

(
2 
)
 

 .75،ص 2009عمان ،  –نعمان شحادة ، علم الُمناخ ، الطبعة االولى ، دار صفاء للنشر والتوزٌع 
(

3
،  1978،  21الجؽرافٌة العرالٌة ، بؽداد ،  العدد   علً حسٌن الشلش  ، المارٌة سمة أساسٌة من سمات العراق ، مجلة الجمعٌة( 
 .44ص
(

4
كاظم عبد الوهاب االسدي ، تكرار المنخفضات الجوٌة  واثرها فً طمس العراق ومناخه ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( ،   (

 .8، ص 1991كلٌة اآلداب ، جامعة البصرة ، 
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( والتي cp) ه بالكتل اليؾائية القظبية القاريةخ  فزال تأث   ،(1)درجات الحخارة  خفضعمى  يعسالف
 .(2)ات الحخارة وجفافيا  وبظئ حخكتيانخفاض في درجإلالتي تتسيد با،تأتي مؽ مشاطق سيبيخيا 

 رغخػ لسحظات مشظقة الجراسة لمسجة( السعجالت الذيخية لجرجات الحخارة ال4-2الذكل رقؼ )
1994-2018 

 

 (3-2على جدول بٌانات )  باالعتمادالمصدر : الباحث 

 ( 3-2احث باالعتساد عمى ججوؿ بيانات )السرجر : الب
 
 
 
 
 

                                                           
(

1
رة فً الوالع المابً فً محافظة واسط ، رسالة ماجستٌر)ؼٌر منشورة ( ،كلٌة عمر حمدان الشجٌري ،مؤشرات التؽٌر المناخً واث(

 .33، ص2015التربٌة )إبن رشد( ، جامعة بؽداد ، 
(

2
 .9كاظم عبد الوهاب االسدي ، تكرار المنخفضات الجوٌة  وأثرها فً طمس العراق ومناخه ، مصدر سابك ، ص  (
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( السعجالت الذيخية لجرجات الحخارة العغسى لسحظات مشظقة الجراسة لمسجة 5-2الذكل رقؼ )
1994-2018 

 ( 3-2المصدر : الباحث باالعتماد على جدول بٌانات )

في  تؤثخ لتيىؼ العشاصخ اأ فيي مؽ  ،عمى الشذاط البجني الخياضي  تأثيخىا إما         
البذخؼ التي ىي السدؤولة عؽ التفاعالت االنديسية  وثابت العسميات الحيؾية والفديؾلؾجية لمجدؼ 

كسا وتؤثخ عمى  (1)وتحجد سخعة التفاعل ألؼ عشرخ كيسيائي في جدؼ االنداف ، االتداف
جيجة في مؽ خالؿ الديادة في حاالت التعخؽ أثشاء السسارسة الس ائل في الجدؼ ستيالؾ الدؾ إ

 .داء البجني وكفاءة الالعبيؽ في الغخوؼ الحارة والباردة فزاًل عؽ تبايؽ األ ،األجؾاء الحارة 

لجرجات الحخارة  السعجالت الذيخية والدشؾية فَّ إ (3-2بيانات الججوؿ )  خالؿ ندتشتج مؽ       
فرل الريف  في التجريجيرتفاع إلبا تتدؼجمت في محظات الجراسة التي س  العغسى والرغخػ 

تداع إيداىؼ في رفع و بيؽ اإلرتفاع واإلنخفاض  التبايؽوىحا  ،نخفاض في فرل الذتاء إلوا
 تأثيخه عمى مجسل العسميات الخياضيةوالحؼ بجوره يشعكذ ،  السجػ الحخارؼ الذيخؼ والدشؾؼ 

                                                           
(
1
اة )دراسة فً المناخ التطبٌمً (لسم الجؽرافٌا ، كلٌة العلوم االجتماعٌة ،الرٌاض ابراهٌم بن سلمان االحٌدب ،المناخ والحٌ(
 .93،ص2003،
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يط خات السشاخ السحبتغي تكؾف بتخابط مباشخالتي بذكل خاص و وأدائو الخياضي عب اللاوعمى 
مؽ قجرة الالعب في فتخات الحخارة العالية مؽ تأدية  حجَّ تف أكؽ سي   إذاأليزية ،و تبيا وتفاعال

خرؾصًا  الحخارةدرجات التكيف مع  عسمية  معاناة الالعب في وتغيخ،الشذاط بذكل اعتيادؼ 
سعتجلة وقات الفي االالبجنية لمسسارسيؽ مياقة ال في وبيحا تغيخ فخوقات، عشج حجوث مؾجات الحخ

لسالعب الخارجية والجاخمية ا لمسسارسيؽ في وىحا التأثيخ يذسل كال الشؾعيؽ الباردة ،رة والحا
القاعات )السالعب الجاخمية ألكثخ تزخرًا وذلػ ألفّ ( ولكؽ الخارجية ىي االقاعات السغمقة)

التبخيج ل بالتكييف الجاخمي الستسث مؽ خالؿ عسميات سكؽ الديظخة عمى ىحه الحاالت( ي   السغمقة
 ة.والتجفئ

 Windsانرٌبح:  -2-3

ي عبارة عؽ انتقاؿ أو تحّخؾ لمكتل اليؾائّية مؽ مشظقة إلى أخخػ بذكل أفقي في ى         
نيا تتأثخ بالزغط  إحيث ، الجؾ، وذلػ تبًعا الختالؼ ؾيؼ الزغط الجؾؼ مؽ مشظقة إلى أخخػ 

ا تتحخؾ مؽ مشاطق الزغط السختفع نيإذا إ،تجاىيا وسخعتيا إف يغيخ مؽ أالحؼ يسكؽ لو الجؾؼ 
عمى عسل التؾازف الحخارؼ مؽ  تداىؼ الخياح في السحافغة إذ،(1)لى مشاطق الزغط السشخفضإ

نيا تداىؼ في تذكيل الغيـؾ إحيث ،خخػ أ  لى إخالؿ عسمية نقل الخرائص السشاخية مؽ مشظقة 
،  خخآلى إعالق مؽ مكاف يزا في نقل بخار الساء وذرات الػبار الأوحجوث  التداقط وتداىؼ 

نبداط تكؾف ت اإلآضسؽ السشاطق الديمية ذ ظقة الجراسة تقع في الؾسط الذخقيمش فَّ إوبسا 
تجاه الدائج ىؾ الخياح الذسالية إلا إفَّ حيث ،  تجاىات مختمفةإليبؾب الخياح مؽ عخضة 

في  لدشؾيةياح الذيخية والسعجالت الخ  البياناتخالؿ تحميل  ذلػ مؽ ويتزح، (2)الغخبية
 ، 3.6 ، 4،3.7وبجرة )ديدية بمغت السعجالت في محظة الكؾت والحي والع،إذ  (4-2)الججوؿ

(  بآ ،تسؽز  ،حديخان ) شيخأقرى سخعة لمخياح في أوتغيخ  ،عمى التؾالي ـ/ ثا  ( 2.8
 ،4.9 ، 4.8وبمغت ) ،عمى التؾالي (ـ/ثا في محظة الكؾت 5.3 ،  5.9، 5.5حيث بمغت )

عمى ـ/ثا   ( 4.2،  5 ، 4.9( وفي محظة العديدية عمى التؾالي، في محظة الحي (ـ /ثا4.4

                                                           
(
1

(علً عبد الزهرة الوابلً ، أُسس ومبادئ فً علم الطمس والمناخ ، لسم الجؽرافٌة  ، كلٌة التربٌة )أبن رشد ( ،جامعة بؽداد ، 
 .53،ص 2005

(
2
)
 

، كلٌة التربٌة ، جامعة واسط ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر فً محافظة بابلالحوادث المرورٌة  عباس ناجً شاطً عبٌد ،أثر المناخ فً

 . 33، ص 2020منشورة( ،
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الخئيدي ليحه يعؾد الدبب ،عمى التؾالي  ـ/ثا (3.3 ، 3.7 ، 3.7وفي محظة بجرة )، التؾالي
ؽ وحاالت التدخي لى السشخفزات السخافقةإإضافة ، ستقخاريو  إالدخع ىؾ حالة الجؾ وعجـ 

سكؽ وي  ،(1)سشخفض اليشجؼ السؾسسيلمنحجار الزغط الجؾؼ إاصمة في الحاالشعاعي والديادة 
معجالت  ت( حيث بمغ وشباط ،وكانؽن الثاني  ،كانؽن األول شيخ )أالدخع في  مالحغة تجني

 ،3  ،  2.8)وبمغت  ، شيخ في محظة الكؾت(ـ/ثا لتمػ األ3.5 ، 3.23.2 )الدخعة لمخياح 
عمى  ثاـ/(3.2 ، 3.0 ، 2.8)في محظة العديدية و  ،في محظة الحي عمى التؾالي  ـ/ثا (3.4

 .عمى التؾاليـ/ثا (2.6 ،2.3  ،2.1 )في بجرةأما  ، التؾالي

لسحظات مشظقة الجراسة لمسجة )ـ/ثا ( السعجالت الذيخية لدخع الخياح  (4-2ججوؿ رقؼ )
2018-1994)) 

 المحطة
 االشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 2.1 2 2.3 2.8 3.3 3.7 3.8 2.9 3.1 2.9 2.6 2.4 بدرة

 2.9 2.7 3 3.4 4.3 5 4.9 3.7 3.7 3.7 3.3 3.1 العزٌزٌة 

 3.2 3.2 3.4 4.2 5.3 5.9 5.5 3.9 3.7 3.8 3.5 3.2 الكوت

 2.9 3 3.2 3.9 4.4 5 4.9 3.7 3.6 3.6 3.5 3 الحً
والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل 

 2018ؼٌر منشورة ،

ثا ( لسحظات مشظقة الجراسة السعجالت الذيخية والدشؾية لدخع الخياح )ـ/ (6-2شكل رقؼ )
 (2018-1994)لمسجة

 
 

                                                           
(
1
 1حمٌد عطٌة الجورانً ، إمكانٌة استؽالل طالة الرٌاح فً تولٌد الكهرباء فً محافظة واسط ، مجلة العلوم االنسانٌة ، العدد  (

 .280،ص 2009، جامعة بابل ،  1،المجلد 
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 (4ٌ-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )

 فّ أعمى فعاليات الشذاط الخياضي التي يسكؽ  تأثيخىا الكبيخ في سخعة الخياح تترف       
يجابي لدخعة الخياح ىؾ مداعجة الالعب عمى إليتسثل الجور ا، يجابي وسمبي إتكؾف عمى نؾعيؽ 

كبخ مسا لؾ كاف في الحالة أتجاه الخياح برؾرة إمع  ثشاء مسارسة الشذاطأنجفاع الدخيع إلا
 ذكلمع مداعجتو في عسمية التشفذ ب ، عتيادية وإعظائو زخؼ حخكي ثانؾؼ في عسمية الجخؼ إلا
ما أ،كبخ وىحه العسمية يتأثخ بيا الالعب عشجما يسارس نذاطو في السالعب الخارجية السفتؾحة أ

وىحا  ،ذا كانت الدخعة عالية إاؿ ثخ بذكل فعّ ؤ الخياح فإنيا ت ةالشاحية الدمبية لدخع جانب مؽ
بذكل  الالعب ال يسكشو الجخؼ  فّ إحيث ،قامة الشذاط وعمى الالعب إعمى  خرؾصاً شعكذ ي

 ستشداؼإ جياد العزمي واإل تؤدؼ إلىبجورىا  خع الخياح السعاكدة الدخيعة والتي في س  طبيعي 
وكحلػ الى تجاه الكخة وتأخيخىا إتؤثخ عمى عكذ  كسا و ،سا بظائو  نؾعإلجػ الالعب و   الظاقة

خعة س   فّ أفزاًل عؽ  ، ةلعاب الكخوية خاصألفي اىا السؾجو وىحه الحالة ىي عؽ مدار   ياَحخف  
ما في فرل الذتاء أ ،فرل الريف  شيخأخالؿ العؾاصف الػبارية  لى نذاطإتؤدؼ الخياح 

العالية في بعض  ةبدبب الدخع  باإلتجاه السعاكذ فتعسل عمى صعؾبة التشفذ مع عسمية الجخؼ 
عض الالعبيؽ الحؼ عمى ب سمباً  و ىحا يشعكذ لى خفض درجات الحخارةإضافة إ، وقات األ

سخعة  فّ إونالحع  ، (وغيخه حارس السخمىمثل ) بظيئةعمى حخكة  تعتسجالتي  يسارسؾف رياضات
تجاه ىبؾبيا وتكؾف مشافذ لمفخيق السقابل كسا إالخياح تجخل كعامل مداعج لمفخيق الحؼ يمعب مع 

إذ إفَّ الستأثخ االوؿ في ىحا العشرخ ىؼ مسارسؾ  ،صة بكخة القجـفي السالعب الكبيخة الخا
 .نذظة الخارجية األ
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كبيخة مؽ جؾانب عجة حيث يبخز التأثيخ  آثار حيث يكؾف ليا، وتأثيخىا تجاه الخياحإ أما     
ففي عسمية الجخؼ والعجو والخكض  تغيخ  ،عاقة البجنية اإلب مؽ حيث عسمية كبخ عمى الالعاأل

يتحخؾ كبخ عشجما أالسقاومة اليؾائية تكؾف  فَّ ،إة  الحيد اليؾائي الحؼ يحتؾيو الجدؼ مقاوم
 ،(1)عبالالحخكة تجاه إل معاكدةتكؾف  ومقاومة اليؾاء دائساً  الالعب وتشعجـ عشجما يبقى ساكشاً 

تجاه الخياح يكؾف تأثيخه عمى السالعب الخارجية فقط مثل كخة القجـ إ فّ إخخ فآما مؽ جانب أ
 الخجؾعومؽ خالؿ ،خخػ عامل مشافذ أ   حيث يكؾف عامل مداعج في مخة و، يجافالداحة والسو 

الذسالية والذسالية الغخبية والجشؾبية ىي الخياح  نجج إفَّ إتجاه الخياح الدائجة (5-2لمججوؿ )
 يكؾف  لخطؾبة والتيمذبعة با عادة ما تكؾف مؽ مشاطق ىبؾبيا  قادمةعشجما تكؾف التي و الذخؾية 

مؽ خالؿ الذعؾر بالزيق وصعؾبة التشفذ والجوار  واضح والشفدية عمى الحالة البجنية تأثيخىا
وكحلػ عشج ىبؾبيا مؽ مشاطق صحخاوية رممية أو تخابية غيخ مغظاة لالعبيؽ في حاالت معيشة 

 الحع ن   لى البياناتإلشغخ باو  ، بشباتات طبيعية  ترظحب معيا األتخبة و ذرات الػبار العالقة
السحظات معجالت تكخار بمغت حيث سجمت ، عمييا NWالذسالية الغخبية سيادة الخياح 

عمى  بجرة ( ،العديدية  ،الحي  ،%لكل مؽ محظات ) الكؾت ( 25.3،25  ،31.3  ،27.7)
الخياح  تجاىاتإندبة لػ  أدنى(% في حيؽ سجمت 27.3) وقج بمغ السعجؿ العاـ ،التؾالي 
 .NE الذسالية الذخؾية،   SWبيةالجشؾبية الغخ ، Sالجشؾبية

الشدب السئؾية التجاه الخياح والدكؾف % في محظات مشظقة الجراسة لمسجة  (5-2ججوؿ رقؼ )
2018-1994)) 

 
 المحطة

تجاهاإل  

 ش
N 

 ش ، ق
NE 

 ق
E 

 ج ، ق
SE 

 ج
S 

 ج ، غ
SW 

 غ
W 

 ش ، غ
NW 

 سكون
0 

 النسبة
% 

 100 12.3 25 18 2 3 17.4 15.1 2 5.2 بدرة

 100 19.9 25.3 5.3 3.1 9.1 12.7 2 6.2 16.4 ٌزٌةالعز

 100 11.1 27.7 14.5 13 2.1 6.2 .4 7.2 14.2 الكوت

 100 10.7 31.3 22.4 1.9 5.3 3.7 7 5.4 12.3 الحً

 100 13.5 27.3 15.1 5 4.9 10 7 5.2 12 المعدل
نواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لأل

 2018ؼٌر منشورة ،

                                                           
(
0
)

 
Dapena, J., & Feltner, M. E, Effects of wind and altitude on the times of 100-meter sprint races, 

International Journal of Sport Biomechanics,1987,p6  
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 لتكخارات الخياح في محظة  بجرة )%( ( يؾضح الشدبة السئؾية7-2الذكل رقؼ )

 

 (5-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول) 

 ظة  العديدية( يؾضح الشدبة السئؾية )%( لتكخارات الخياح في مح8-2الذكل رقؼ )

 

 (5-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول) 
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 ( يؾضح الشدبة السئؾية )%( لتكخارات الخياح في محظة الكؾت9-2الذكل رقؼ ) 

 
 (5-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول) 

 ( يؾضح الشدبة السئؾية )%( لتكخارات الخياح في محظة  الحي10-2الذكل رقؼ )

 
 (5-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول) 
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 Relative Humidityانرطىثخ انىطجٍخ :  -2-4

يقرج بيا الشدبة السئؾية بيؽ كسية البخار السؾجؾد في حجؼ معيؽ مؽ اليؾاء وبيؽ كسية "   
مؽ  وتعج الخطؾبة كسا، (1)"بخار الساء الالـز لمتذبع  نفذ الحجؼ مؽ اليؾاء بشفذ درجة الحخارة 

األخخػ و حيث يتؼ مؽ  خعشاصخ السشاالعشاصخ السشاخية السيسة التي تكؾف ليا عالقة مع 
خالليا معخفة تذبع اليؾاء مؽ عجمو ، وعشجما تبمغ ؾيسة الخطؾبة الشدبية في اليؾاء صفخ فإف 

%(  يكؾف اليؾاء 100حجوثيا ، أما إذا تذبع بشدبة )وىحه الحالة يشجر اليؾاء يربح جاؼ ، 
عتبخ اليؾاء كثخ ويسكؽ أف ي  أ%( ف70إذا بمغت الخطؾبة الشدبية ) اً رطب ىؾاءً  ي عجو عا ، مذب

في حيؽ إذا بمغت ندبة الخطؾبة ،(50-60%متؾسط الخطؾبة إذا تخاوحت ندبة الخطؾبة )
 . (2) اً جاف ىؾاءً  ج( يع%50)

جمت لمسعجالت الذيخية والدشؾية لمخطؾ لى إ وبالشغخ      في محظات بة الشدبية البيانات التي س 
 الثاني ، كانؽن  االولكانؽن أشيخ الذتاء التي تتسثل في )  فَّ إ نجج(  6-2في الججوؿ ) الجراسة
( % عمى  62.1 ، 72 ، 70.6 بمغت ) إذ( قج سجمت أعمى درجات الخطؾبة الشدبية  ، شباط

لتؾالي ، % عمى ا( 61.1،   69.9،  67.3) ،محظة الحي فيالتؾالي في محظة الكؾت ، و 
بجرة  % عمى التؾالي ، كحلػ سجمت محظة 63.6)، 72.1 ،  (70.3محظة العديدية فيو 
معجالت الخطؾبة في فرل  رتفاعإمؽ أسباب  (% عمى التؾالي ، إفَّ 59  ،69.7  ، 66.1)

الجؾية الخطبة والتي مؽ السشخفزات وكحلػ تأثيخات الذتاء ىؾ اإلنخفاض في درجات الحخارة 
قارف معجالت األشيخ زات الستؾسظية التي تتدبب في سقؾط األمظار ، ولؾ ن  ضسشيا السشخف

الحع فخوؽ كبيخة ن   ( آب ،تسؽز  ،حديخان الذتؾية مع معجالت  أشيخ الريف  التي تتسثل ) 
(% 24.5،  23،  23.6وتشاقص حاد في معجالتيا ، إذ سجمت محظة الكؾت معجالت بمغت )

عمى التؾالي ، وسجمت %24.9 ) ، 23.7 ، (25.1 عمى التؾالي ، وسجمت محظة الحي
 ،(21.1 وسجمت محظة بجرة ،% عمى التؾالي  27.6) ، 26.7 ، 27.7 )محظة العديدية 

وىحا التجني في معجالت الخطؾبة خالؿ فرل الريف يعؾد  ،% عمى التؾالي  20.5) ،19.8
يؾائية القارية الجافة عمى الكتل ال وتأثيخعامل التبخخ فزاًل عؽ إلى اإلرتفاع في درجات ، 

                                                           
(

0
،بحث منشور ،  لعراقالم الجبوري ،شٌماء كرٌم ، تأثٌر تؽٌر درجات الحرارة فً الرطوبة النسبٌة فً المنطمة الوسطى من اس( 

 .10،ص2019كلٌة التربٌة ابن رشد، جامعة بؽداد ، 
(
2
)

 
هدى علً ساجت الؽزي ، التحلٌل الشمولً للرطوبة النسبٌة فً العراق ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ،كلٌة التربٌة ،جامعة  

 .17،ص 2017واسط ، 
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 ،السحافغة ، إما مؽ جانب التبايؽ السكاني فشالحع إفَّ محظة بجرة تدجل أدنى ؾّيؼ لمسعجالت 
ج عمى عسمية التذبع ببخار الساء ويخجع الدبب في ذلػ لقمة وجؾد السدظحات السائية التي تداع

 .السظخؼ سؾػ بعض األنيار القريخة التي تكؾف متدامشة مع فرل التداقط 

إذ إّف الخطؾبة  ت عج مؽ أىؼ العشاصخ السؤثخة عمى الحالة البجنية لالعبيؽ ، والتي تدبب في       
لى تجني المياقة البجنية لجييؼ وقمة إيؤدؼ الحؼ إستشداؼ الظاقة البجنية و تقميل ندبو االوكدجيؽ 

الخاحة السثالية التي مؽ فزاًل عؽ الذعؾر بحاالت االندعاج وعجـ تؾفخ ،(1)كفاءتيؼ الخياضية
وكسا تتسيد مشظقة السسكؽ تعظي السسارس الخياضي قجرا كبيخا مؽ الظاقة وتحديؽ االداء البجني ،

 نذظةى الالعبيؽ أثشاء مسارسة األواضح عم لتبايؽ فسؽ الظبيعي يكؾف التأثيخالجراسة بيحا ا
 .ةالسختمف الخياضية

ة الشدبية في محظات مشظقة الجراسة لمسجة ( السعجالت الذيخية لمخطؾب6-2الججوؿ رقؼ )
2018-1994)) 

 المحطة
 األشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 66.2 55.6 33.9 24.8 20.5 19.8 21.2 28.1 39.9 47.3 59 69.7 بدرة

 70.3 61.6 43.5 32.3 27.7 26.7 27.8 35.6 47.3 54.5 63.6 72.1 العزٌزٌة 

 70.7 58.6 39.2 27.6 24.6 23 23.9 31.9 44.1 54.5 62.1 72 الكوت

 67.4 56.8 38.6 28.3 24.9 23.7 25.1 33 45.1 53.2 61.1 70 الحً
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات 

 2018شورة ،ؼٌر من

                                                           
(
1
 .74،ص 2019لى،رافد عبد النبً الصاٌػ ، المناخ الرٌاضً، الطبعة االو (
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(السعجالت الذيخية لمخطؾبة الشدبية في محظات مشظقة الجراسة لمسجة 11-2الذكل رقؼ )
2018-1994)) 

 
 (6-2على بٌانات جدول )  باالعتمادلمصدر : الباحث ا

 Rainمطبر :األ -2-5

 الغازؼ الحؼ يتؾاجج عمىالساء الحؼ يكؾف مؾجؾد في الغالؼ لبخار  حج صؾر التكاثفأ وىي       
ما أ،( ممؼ 0،5 .5حجاميا بيؽ ) أتتبايؽ  وعمى شكل قظخات صغيخة اعات مختمفة ويكؾف ندولو رتفإ
ومؽ ضسشيا مشظقة الجراسة عخاؽ مظار الأ فّ إوبسا  ،(1)قل مؽ ذلػ الحجؼ ؼيظمق عمية رذاذ أذا كاف إ

الفرل البارد مظاره خالؿ أوالحؼ تكؾف مشاخ البحخ الستؾسط  مظارأ مظار ضسؽسقؾط األنغاـ  فّ فإ
مؾسؼ التياطل في بجاية شيخ تذخيؽ االوؿ  ومتؾالية حيث يبجغ ةر معيشوالحؼ يتسثل في شيؾ 

                                                           
(
1
)

   
 . 124،ص 1984احمد سٌد حدٌد ،فاضل بالر الحسٌنً ، علم المناخ ،مطبعة بؽداد ، جامعة بؽداد ،بؽداد ،
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لى حيؽ بجاية إالتي تمييا تبقى مشظقة الجراسة جافة   لسجةوفي ا،شيخ مايذ  خخآأو وتزسحل في 
  .(1) ستؾسظيالسشجمج الدؾداني والبػلتي تتسثل اة و الجؾي سؼ التياطل بدبب سيظخة السشخفزاتمؾ 

معجالت التداقط السظخؼ تتبايؽ  فّ إنجج ،(8-2وججوؿ) (7-2ومؽ خالؿ تحميل بيانات الججوؿ )     
) شيخأؿ فرل الذتاء والتي تتسثل في ترل كسية التداقط خال إذ،خالؿ فرؾؿ الدشة  وزمانياً  مكانياً 

محظات الجراسة داقط في الت بمغت مجاميع معجالت والتي (شباط  ،كانؽن الثاني  ،االول  انؽن ك
بجرة ( عمى ، العديدية ، الحي  ،ممؼ لكل مؽ محظات )الكؾت  (94.1،  57.4 ، 59.6 ،  66.7)

كسا و  ،( % عمى التؾالي  45.3، 46.3 ،48.1 ،46.8 )شيخألو مجسؾع الشدب لتمػ ا، التؾالي 
ار العخاؽ ومؽ ضسشيا مظأ ألفَّ وذلػ ،  شيخألر تختفع في ىحه امظاألمعجالت وندب ا فّ إالحع ن  

مظار إعراريو تشذأ بفعل مخور وتأثيخ السشخفض الستؾسظي الحؼ يكؾف قادما أمشظقة الجراسة ىي 
و تكؾف محاذية لسشاطق الزغط العالي في السشاطق  (و جشؽبي شخق أتجاه شخق إ)نحؾ العخاؽ 

 مايذ ،نيدان  ،آذار ) والحؼ يتسثل بأشيخ مظار في فرل الخبيعألما تكخارات سقؾط اأ ،(2)اآلسيؾية
ؾع التداقط السظخؼ ليحه حيث بمغ مجس، شيخ الذتاءأمظار بالسقارنة مع ألفي كسية ا الحع تجني( فش  

عمى بجرة (سحظات )الكؾت ، الحي ، العديدية ، ل ممؼ (57،  36.7،  38.1، 45.6) خشيألا
ما في أمى التؾالي ع (% 27.4 ، 29.6 ، 30.7 ،  32) شيخألتمػ ا شدبؾع السومج، التؾالي

في إال مظار ألحيث يزسحل سقؾط ا،(  بآ،تسؽز ،  حديخانشيخ )أفرل الريف والحؼ يسثل 
( ممؼ عمى التؾالي 0.4  ، 0.3)معجؿ تداقط  وبجرة  الحي تيمحظسؾػ  لؼ ت دجلحيث  ةحاالت نادر 

 ، لذساؿ صيفاً تجاه اإبىبؾب الخياح الغخبية  وىحا بدبب،(% مؽ مجسؾع الشدب 0.2،0.2 وبشدبة )
والحؼ يتسثل بأشيخ  ما خالؿ فرل الخخيفأ ،(3)عمى العخاؽيقل تأثيخ السشخفزات الستؾسظية  وبيحا

 )شيخألمظار خالؿ ىحه األا بمغت مجاميع معجالت فقج( تذخيؼ الثاني، تذخيؼ االول  ،ايمؽل )
مجسؾع و ، التؾاليعمى سحظات الكؾت ، الحي ، العديدية ، بجرة لممؼ ( 55.9، 29.6،  30،25.7

 .عمى التؾالي  %(26.9  ، 23.9 ، 20.8 ، 21)شيخ ألتمػ ال الشدب 

                                                           
(

1
)
 

عدنان هزاع البٌاتً ،مناخ محافظات العراق الحدودٌة الشرلٌة ،رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( ،كلٌة اآلداب ،جامعة بؽداد 
 . 124،ص1985،
(

2
)
 

 .73،ص 1973ن ،العراق الشمالً ).دراسة النواحً الطبٌعٌة والبشرٌة ( ،مطبعة شفٌك ، بؽداد شاكر خصبا
(
3
)

  
كاظم شنته سعد ، اثر المناخ على بعض الخصابص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة لترب جنوب العراق ، مجلة المادسٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 .18،ص 2012، 1المجلد االول ، العدد
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قل مؽ فرل الخبيع وذلػ أمعجؿ كسيات التداقط في فرل  الخخيف تكؾف  فّ أومؽ السالحع        
لى تشاقص معجؿ التداقط  مقارنتو مع فرل الخبيع إبدبب تأثخه بفرل الريف الجاؼ وىحا يؤدؼ 

ادة في تكخارات السشخفزات الديضافة الى ذلػ إ،  بشيايات فرل الذتاء البارد والسسظخ الحؼ يتأثخ
 .(1)في فرل الخبيععمى أ تكؾف الجؾية 

-2018)ممؼ( في محظات مشظقة الجراسة لمسجة لالمظار عجالت الذيخيةالس (7-2الججوؿ )
1994)) 

 المحطة
 األشهر

 1ن 2ت 1ت لولاٌ آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 22.1 26.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 15.5 21.4 11.8 32.8 الكوت

 15.6 18.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 10.9 15.1 8.3 23.1 النسبة%

 20.1 21.5 4.1 0.2 0.0 0.3 0.1 4.8 14.9 18.5 13.9 25.7 الحً

 16.2 17.4 3.3 0.2 0.0 0.2 0.0 3.8 12 14.9 11.2 20.7 النسبة%

 16.4 21.3 8.3 0.1 0.0 0.0 0.0 4.1 13.5 19.1 12.8 28.2 العزٌزٌة

 13.2 17.2 6.7 0.1 0.0 0.0 0.0 3.3 10.9 15.4 10.3 22.8 النسبة%

 31.0 35.3 19.1 1.6 0.0 0.0 0.4 10.3 16.4 30.3 23.8 39.3 بدرة

 14.9 17 9.2 0.8 0.0 0.0 0.2 5.0 7.9 14.6 11.5 19 النسبة%
: باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات المصدر 

 2018ؼٌر منشورة ،

 
 

                                                           
(
1
 .328،ص 2011عاصمة الثمافة العربٌة ،بؽداد ، المدٌم والمعاصر ،منشورات بؽداد الدزًٌ ، مناخ العراقساالر علً  (
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)ممؼ( في محظات مشظقة الجراسة لمسجة عجالت الذيخية والدشؾية لألمظار( الس12-2رقؼ ) شكل
2018-1994)) 

          (7-2تماد على بٌانات جدول ) المصدر : الباحث باالع

لسحظات  لفرؾؿ الدشةلتداقط االمظار )ممؼ( السعجالت الذيخية  مجاميع (  8-2ججوؿ )   
 (1994-2018لمسجة ) مشظقة الجراسة

  المحطة
 شهرأ

 الشتاء
 

  المجموع
 شهرأ

 الربٌع
 

  المجموع
 شهرأ

 الصٌؾ

  المجموع
 شهرأ

 الخرٌؾ
 
 

 المجموع

 55.9 0.4 57 94.1 بدرة

 29.6 0.0 36.7 57.4 العزٌزٌة

 30.0 0.0 45.6 66.7 الكوت

 25.7 0.3 38.1 59.6 الحً
 (7-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول ) 
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وعالقتيا بالشذاط والفعاليات الخياضية فيي مؽ  لألمظارما في ما يخص التأثيخ السشاخي أ     
واًل وعمى السشذآت الخياضية  التي أخ التي يبخز تأثيخىا برؾرة مباشخة عمى الالعبيؽ كثخ العشاصأ

مؽ خالؿ الذعؾر وؿ عمى الالعبيؽ األ التأثيخيغيخ  و،  تقاـ عمييا الخياضات والفعاليات ثانيا
يخة ذا كاف بكسيات كبإة خاصَّ ب ووفي وقت الشذاط الفعمي   ثشاء التداقطأرتياح إلوعجـ ا ندعاجإلبا

،  والعجوثشاء عسمية الجخؼ والخكض أصابة إلالتعخض بذكل كبيخ لعسميات ا لىإفقج يؤدؼ 
ما مؽ ناحية أ، ضظخارية إ بعض السباريات والشذاطات لحاالت يقاؼ وتأخيخ مؾاعيجإلى إوتؤدؼ 

وتذبعيا بالخطؾبة   حياناً أ رضية السمعبألى غخؽ إدؼ قج تؤ ف الخياضية تآالسشذ التأثيخ عمى
وخاصة ، رضية السمعب أالتكيف مع   وطبيعي و تغيخ صعؾبةعؾبة  الحخكة بذكل متدف صو 

(  االصظشاعية العذبية، التخابية ،  نؾاع ) العذبيةأوالتي تكؾف عمى ثالث  السحافغةمالعب في 
ليا مسا  التحتية ىشضعف الب  بدبب متييئو لسعالجة ىحه الحاالت غمب السالعب غيخ أ  فّ إو 
إفَّ  نجج رضيات السالعبألى إفعشجما نشغخ ، عمى الؾاقع الخياضي في السحافغة  نعكذ سمباً إ

أثشاء  راضي يرعب المعب فيياأكؾنيا  ، التخابية ىي األرضية راألرضية األكثخ تأثخًا باألمظا
رضية ألابعكذ  سخيعالسياه بذكل  متراصإوذلػ لعجـ قجرتيا عمى  سقؾط االمظار عمييا بغدارة

رضية العذبية بذكل طبيعي وكحلػ األ متراصاألتكؾف ليا القجرة عمى  العذبية التي
 متييئو لسثل ىكحا حاالتذا كانت إ السياهيزا تكؾف ليا القجر عمى ترخيف أصظشاعية اإل

قل حدب كسية التداقط أو أعؽ يؾميؽ  ال يقلتربح جاىدة لمعب في وقت قريخ  فّ أؼيسكؽ 
 السظخؼ .

 انظىاهر انغجبرٌخ : -2-6

 ،ةالتي تعسل عمى حجب مجػ الخؤي،  رتفاع ذرات التخبة عؽ سظح االرضإعخؼ بعسمية وت       
قؾة الخياح السدمظة عمى الدظح التخابي فزاًل عؽ ، ىحه العسمية مختبظة بدخعة الخياح  فّ إ و

والحؼ مؽ خالؿ ىحه العسمية تقـؾ بإثارة الػبار  ،وبذكل يفؾؽ قؾػ الجاذبية لحلػ الدظح التخابي 
الغؾاىخ الػبارية ىي مؽ الغؾاىخ الجؾية التي عادة ما تكؾف مألؾفة  فّ إكسا ، (1)ورتفاع عشإلوا

ر الدمبية ألثآمؽ األضخار وا كبيخاً  ثخاً أا ءىيا تتخؾ ورانَّ إ إذفي العخاؽ التي بجأت تتدايج شكل كبيخ 

                                                           
(
1
)
 

عبد الحسٌن مدفون ابو رحٌل ، دمحم محمود احمد ، حركة ومسالن الظواهر الؽبارٌة المؤثرة فً مناخ محافظة النجؾ ،مجلة آداب 
 .14،ص 2015، 32الكوفة ،العدد 



 نشطت انرياضيت يف حمافظت واسط انعوامم ادلناخيت ادلؤثرة يف ممارست األ : نثانيانفصم ا

 
38 

فة وشبة ىحه الغؾاىخ ىي مؽ صفات السشاطق الجا فّ إكسا ، (1)وبعض السغاىخ الستعمقة بيا
ويخجع سبب ىحا ،  وفي مشظقة الجراسة خرؾصاً  العخاؽوتتؾزع بذكل كبيخ في ، الجافة  

نذاط العسميات الفيديائية  وكحلػ،  لى الغخوؼ السشاخية الدائجة خالؿ فرل الريفإتداع إلا
 جحأ تكؾف  التيىشالػ مجسؾعة مؽ العؾامل  فّ إويسكؽ القؾؿ ،  (2)والتعخية التجؾيةفي الستسثمة 

فالعامل البذخؼ  ، البذخؼ والعامل الظبيعي العاملسباب نذؾء ىحه الغؾاىخ التي تتسثل في أ
ت خاذ إراضي  وعجـ ألستغالؿ اإراضي مؽ الرفة الشباتية  وسؾء ألىساؿ اإ يتسثل في تجخيج  و 

 نتقاؿ ىحه الجقائق مؽإتداىؼ في عسمية التعخية والتجؾية وتديل في عسمية اإلجخاءات الرحيحة 
رتفاع في درجات الحخارة ألما مؽ الجانب الظبيعي فيتسثل بقمة التداقط واأ، خخػ أ  لى إمشظقة 

عسمية لتخبة مسا يديل رفع الساء الحؼ يتؾاجج لخبط جدئيات ا و ساىؼ في تشذيط عسميات التبخخ
ثة ثال عمىرضي ليبؾب الخياح، وتقدؼ ىحا الغؾاىخ أليكيا وبتالي تقل مقاومتيا بالتذبث اتفك

 قداـ .أ

 :Dust Phenomenaانؼىاصف انغجبرٌخ  -2-6-2

التي تكؾف  تخبة  الستشقمة ألبإنيا عبارة عؽ غيسة متكؾف مؽ ا :ت عخؼ العؾاصف الػبارية        
مع (كؼ 1)يقل فييا مجػ الخؤيا عؽ و،  تخبةألوالتي تدداد فييا كثافة امحسؾلة بؾاسظة اليؾاء 

ـ( وتقظع مدافات  5500-1رتفاعيا بيؽ ) إ/ثا ( وتخاوح ـ7رتباط بدخعة الخياح والتي تبمغ ) إ
ل كسيات كبيخة مؽ حسف تَ أيسكؽ  و، ؼ الكيمؾمتخات آللى اإكبيخة ت قجر مؽ عذخات الكيمؾمتخات  

لى لؾف الػبار السحسؾؿ إ تبعاً  وقج تختمف ألؾاف العؾاصف،  (3 ميلطؽ/ 4000)الػبار وتقجر ب
ما مؽ جسمة أ،(3)صفخار وبعزا بشي ورمادؼ إللى اإئل الحؼ بعزيا يكؾف ذات لؾف تخابي ما

الحخارة الحؼ يعسل درجة شرخ رتباط مباشخ مع ع  إفيي ذات  ،ف العاصفة الػبارية سباب تكؾّ أ
مى تجؽيف التخبة التي ييب عمييا عمى رفع درجة حخارة اليؾاء ومع حخكة اليؾاء الداخؽ يعسل ع

رتباطيا مع نذؾء السشخفزات إ وكحلػ،  التخبةويداىؼ في تفكػ أواصخ الالصقة لجدئيات 
التحميل العمسي ومؽ خالؿ ، (4) الجؾية الستسثمة بالسشخفض اليشجؼ السؾسسي والسشخفض الدؾداني

                                                           
(
1
سانٌة ، جامعة الكوفة ، العواصؾ الؽبارٌة اسبابها اثارها وسبل معالجتها ،كلٌة التربٌة للعلوم االن المسعودي ،واخرونرٌاض دمحم  (
 .17،ص2011،
(
2
ماهر مندٌل االسدي، عبد المطلب حسن المرسومً ، العواصؾ الترابٌة وتأثٌراتها البٌبٌة فً شمال  الخلٌج العربً ، المجلة (

 .43،ص 2010لصحراء ، المجلد الثانً ، العدد الثانً ، العرالٌة لدراسات ا
(
3
 .98،ص 2003االردن ، -علً احمد ؼانم ،الجؽرافٌة المناخٌة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،  عمان (
(
4
)
 

.300،ص1990لصً عبد المجٌد السامرابً ،عبد مخور نجم الرٌحانً ، جؽرافٌة االراضً الجافة ،جامعة بؽداد ،
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جمت تكخار (9-2في الججوؿ ) لبيانات السحظات  فَّ إالحع ىبؾب العؾاصف الػبارية ن   التي س 
( 3بمغت مجسؾع تكخاراتيا ) إذة العديدية لمعؾاصف ىي محظوتعخضًا تدجياًل  كثخألالسحظة ا

ويخجع سبب ىحا ،  ( يؾـ1تكخار في محظة بجرة حيث بمغت )لدنى معجالت أبيشسا بمغت ،  يؾـ
عؽ  بتعادىاإو  ومؽ السحافغة قرى الذخؽ مؽ العخاؽأتقع في السحظة  أفّ  لىإنخفاض ألا

إّف  نجج( 9-2)الى الججوؿ  بالشغخو  ، (1)مؽ العخاؽ في القدؼ الغخبيالسؤثخات الرحخاوية 
العؾاصف تشذط في بجايات  فّ إالحع ن   ذإ ،الػبارية  تبايؽ الدماني والسكاني لمعؾاصفال ىشالػ

( مايذ  ،نيدان  ،ذار آ)شيخ أ جمت السحظات معجالت العؾاصف خالؿوقج س (ذارآ) خشي
(% 25) ر بمغتندبة تكخا و يؾـ عمى التؾالي ، (1)في نيداف معجالت بمغت في محظة الكؾت

( يؾـ عمى  1 ، 1 ) في نيداف ومايذ وسجمت محظة العديدية ، مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة
لذيخؼ  ندبة تكخارأما  ،% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة  (24 ،20)وندبة تكخار بمغت التؾالي 

ما عشج أ،  (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة11 ،  11بمغت )محظة بجرة  نيداف ومايذ في
محظة إذ سجمت  ، (آب ،تسؽز  ،حديخان )شيخ الريف التي تتسثل بأشيخ أاءة معجالت قخ 

مؽ (% 17وندبة تكخار )، (يؾـ عمى التؾالي 1وبسعجالت بمغت )،  (حديخاف) سؾػ فيالعديدية 
( يؾـ عمى التؾالي لذيخؼ حديخاف وتسؾز ، 1، وسجمت محظة الحي )ظة السجسؾع الدشؾؼ لمسح

 السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة . ( مؽ24،12وبشدبة )

بيؽ العؾاصف الػبارية مع عشاصخ السشاخ  عالقتيؽ في آف واحجالحع إّف ىشالػ وكسا ن         
في األشيخ الحارة مؽ الدشة  تمػ العؾاصف شذط تَ  إذ( ، الحخارة والخطؾبة والتبخخ خخػ )أل  ا

ة الدظح الخؾيقة ، وعجـ حجوث عسميات تفكػ في تخبكفخ الغخوؼ السداعجة لشذؾئيا آوذلػ لتؾ 
ولتؾضيح مجػ تأثيخىا عمى الديادة الحاصمة في سخعة الخياح أثشاء الريف ،فزاًل عؽ تساسكيا 

إذ إنيا  إنيا ذات تأثيخ مباشخ بالشدبة لالعبيؽ إذ ،نذظة الخياضية وعمى الالعبيؽ الخياضيؽاأل
سارسة الخياضية صعبة تعسل عمى تقميل مجػ الخؤية فزاًل عؽ خمق اجؾاء مدعجة تجعل الس

التي مخاض لمحيؽ يعانؾف مؽ أ خرؾصاً ججا ، إضافة الى عجـ تؾفخ الخاحة السالئسة لالعبيؽ 
 كفاءتو عشج مسارسة الشذاطوبالتالي يشعكذ ذلػ عمى مجػ  تريب الجياز التشفدي لجػ الالعب

                                                           
(

1
 .268ساالر علً الدزًٌ ، مناخ العراق المدٌم والمعاصر ،مصدر سابك ،ص(
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ات مشظقة الػبارية في محظ العؾاصفعاىخة لتكخار  السعجالت الذيخية( 9-2الججوؿ رقؼ )
 ((1994-2018الجراسة لمسجة 

 المحطة
 األشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بدرة

 0 4 7 0 18 7 19 11 11 0 16 8 النسبة%

 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 العزٌزٌة

 0 0 8 1 2 13 17 24 20 11 3 0 النسبة%

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 الكوت

 0 0 11 3 0 3 6 17 25 22 8 6 النسبة%

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 الحً

 0 2 0 2 9 12 24 19 14 12 7 0 النسبة%
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات 

 2018شورة ،ؼٌر من

الػبارية ) يـؾ (في محظات مشظقة  العؾاصف( السعجالت الذيخية  لتكخار معجالت 13-2شكل )
 ((1994-2018الجراسة لمسجة 

 
 (9-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول ) 

ويسكؽ تسثيل عسمية التأثيخ حيشسا يخكض الالعب بدخعة كبيخة فإّف عسمية الذييق والدفيخ     
جدئيات الػبار والتي تكؾف متؾاججة في وبيحا يكؾف سحب  تكؾف أسخع مؽ الؾضع الظبيعي 

(  الخئؽي يديل دخؾليا الى السجخػ التشفدي ) السحيط اليؾائي حؾؿ الالعب برؾرة كبيخة وبيحا 
وكسا تعسل ،وتعسل عمى حجوث مزاعفات صحية تؤثخ عمى حالة الالعب البجنية والرحية 
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إلى عسل بعض دؼ ية عشج زيادة مجة بقائيا وكحلػ تؤ ء بعض الشذاطات الخياضلغاإو  تأخيخعمى 
 خياضية .ت الآاألضخار في السشذ

 Rising Dustانغجبر انمزصبػذ :  -2-6-3

أؼ بدبب عجـ  تغيخات سخيعة في قؾة مشحجر الزغط الجؾؼ،  عشج حجوثالشؾع يشذأ ىحا       
لى إىؾائية تعسل عمى رفع جديئات الػبار  لى تذكيل دوامةإفي اليؾاء والحؼ يؤدؼ  الستقخارا
حجده وزف ذرات الػبار الجؾيقة والستؾسظة والكبيخة وكحلػ عامل الخياح  ت   االرتفاعـ( وىحا 15)

ما لؾ كانت جدئيات الػبار صغيخة ججا أ،كؼ/ساعة( 25-15سخعة الخياح عؽ ) ال تقلف أويجب 
( ميكخوف  1-3دئيات الػبار الستراعج  مؽ )قظار جاوتتخاوح ،  (1)ـ(1000قج تختفع لػ ) فأنيا

رتباط مباشخ مع إوقاتيا و تختبط  أالغاىخة تتحجد  ىحهف إوبسا  ،(كؼ 4-1وبسجػ رؤيا يتخاوح ) 
خالؿ فرؾؿ الدشة في مشظقة تكخار تمػ الحاالت  وبدبب كثخة ، سدتقخة الحاالت الجؾ غيخ 

 .(2)ا لى كثخة فخص نذؾئيا وزيادة تكخارىإدػ أ، الجراسة 

ىشالػ الحع ن   ( 10-2في الججوؿ ) ليحه الغاىخة   تحميل السعجالت الذيخيةومؽ خالؿ        
ي واضح ليحه تجنّ  إذ إفَّ ىشالػ،  بيؽ الفرؾؿ ومكاني في السعجالت الذيخية يؽ زمانيتبا

ث حي،  ( شباط،  الثانيكانؽن ،  االول كانؽن خ الذتاء والتي تتسثل في ) شيأخالؿ  الغاىخة
( يؾـ عمى التؾالي وندبة تكخار  5 ،2  ،  2في محظة الكؾت ) تسجمت السحظات معجالت بمغ

(يـؾ عمى  4 ، 2 ،1 )  الدشؾؼ لمسحظة ، وسجمت محظة الحيمؽ السجسؾع %(5  ،2 ،2 )
(% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة وسجمت محظة العديدية  5 ، 2 ، 2وندبة تكخار ) ،  التؾالي

( % مؽ مجسؾع  4 ، 2 ، 2 وندبة تكخار )، (يؾـ عمى التؾالي 4 ، 2 ، 2معجالت بمغت )
وندبة ، (يؾـ عمى التؾالي 5 ، 3 ،2 وسجمت محظة بجرة معجالت بمغت ) ،  الدشؾؼ لمسحظة

ي معجالت ىحه ولؾ نبحث في سبب تجنّ ، (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة  6 ،4 ،  3تكخار )
تجنى ندبة  وكحلػمظار والخطؾبة ىسا الدبب في ذلػ ألل اعام فّ إالحالة خالؿ ىحا الفرل نجج 

مخ الشباتات الظبيعية بعسمية الشسؾ األ أمع فرل التداقط السظخؼ تبج و  نإوكحلػ نعمؼ ، التبخخ 

                                                           
(
1
)
 

علً مجٌد ٌاسٌن ، عاللة الرٌاح الجنوبٌة الشرلٌة باألمطار وظاهر ة الؽبار فً وسط وجنوب العراق ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر 
 .61،ص 2008منشورة ( كلٌة التربٌة ، جامعة بؽداد ، 

(
2

زاوي ،التؽٌر المناخً والعواصؾ الؽبارٌة فً العراق ،مجلة العلوم االلتصادٌة واالدارٌة ،المجلد  الحادي ( فاطمة جاسم دمحم الع
 .315،ص 2015والعشرون ، العدد الحادي عشر ،
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في  إالالحؼ يسشع مؽ حجوث ىحه الغاىخة لمتخبة  صخ الجدئيةآالحؼ يعظي تساسػ وقؾة  بيؽ األو 
ما لؾ تؼ إ، تحتؾؼ عمى نباتات طبيعية  إنيا الإذ  والخممية معيشة مثل التخب الرحخاويةتخب 

لى إ وبالخجؾع ،شيخ الذتاء والريف لؾججنا ىشالػ فخوقًا كبيخ في معجالت التكخارأالسقارنة بيؽ 
 فّ إ( نجج  بآ ،سؽز ت ، حديخان)  أشيخ الريف والتي تتسثل فيلى إ ونأتي( 10-2الججوؿ )

 ، 14وقج سجمت السحظات معجالت بمغت في  محظة الكؾت )، السعجالت تختفع برؾرة كبيخة 
(% مؽ السجسؾع الدشؾؼ 14  ، 18 ،  15، وندبة تكخار بمغت )عمى التؾالي ( يؾـ  13 ، 17

وندبة تكخار ، عمى التؾالي ( يؾـ  10 ، 14 ، 12 معجالت ) لمسحظة ، وسجمت محظة الحي 
وسجمت محظة العديدية معجالت  ،ة (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظ 13 ، 19 ، 16) بمغت

 (% مؽ13  ، 19 ،16 وندبة تكخار بمغت ) ،(يؾـ عمى التؾالي  11 ، 16 ، 14بمغت )
 ،( يؾـ عمى التؾالي 10 ، 11  ،10 ) وسجمت محظة بجرة معجالت ،السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة 

ى خرائص ال ولؾ رجعشا قميالً ، % مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة( 13 ، 15 ، 14 وندبة )
جني ت مؽ حيث تساماً ص تكؾف معكؾسة ئالخرا فَّ إفرل الذتاء ونقارف بيشيا وبيؽ الريف نجج 

رتفاع في إالخطؾبة الشدبية و نخفاض إرتفاع درجات الحخارة و إ وضسحالليا إ كسيات االمظار و
 داعج عمى نذؾئيا مؽ خالؿ التفكػ الحاصل بيؽ جديئات التخبةيمخ الحؼ ألعسميات التبخخ ا

ختفاء الشباتات الظبيعة السؾسسية التي إنتيجة لقمة محتؾػ الخطؾبة الشدبية وضعف تساسكيا و 
شعاع الذسدي في مشظقة الجراسة تكؾف إلمعجالت ا فّ إ ونعمؼ جيجاً ،تعسل عمى تثبيت التخبة 

مخ ألتالي تختفع درجات الحخارة االكبيخة  والحؼ يعؾد الى صفاء الدساء وخمؾىا مؽ الدحب وب
في فرل ستقخار إلـ اجؼ الزغط الجؾؼ الحؼ يعسل عمى حالة عحؼ يؤدؼ الى تخمخل في ؾيّ ال

رباؾ حالة إ نذظة الخياضية فإنيا قج تعسل عمىألرتباطيا مع اإومؽ ناحية تأثيخىا و ،الريف 
لى كفاءة مسارسة إالتي تؤدؼ خح الخاحة الكاؼية لالعبيؽ أالظقذ الفعمي لؾقت الشذاط مع عجـ 

 ( .السفتؾحةبيا ىي الخياضات الخارجية ) كثخ الخياضات تأثخاً أ فّ إقج وججنا و الشذاط 
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شظقة الػبار الستراعج ) يؾـ (في محظات معاىخة لتكخار السعجالت الذيخية ( 10-2ججوؿ )
 ((1994-2018الجراسة لمسجة 

 المحطة
 األشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 2 2 3 6 10 11 10 6 7 7 5 3 بدرة

 3 3 5 8 13 15 14 8 10 10 6 4 النسبة%

 2 1 4 7 11 16 14 9 8 7 4 2 العزٌزٌة

 2 2 5 8 13 19 16 10 9 8 4 2 النسبة%

 2 2 4 8 13 17 14 9 8 8 5 2 الكوت

 2 2 4 9 14 18 15 10 9 9 5 2 النسبة%

 1 2 4 6 10 14 12 8 7 6 4 2 الحً

 2 3 5 8 13 19 16 11 9 8 5 2 النسبة%
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات 

 2018ؼٌر منشورة ،

( السعجالت الذيخية لغاىخة الػبار الستراعج ) يؾـ (في محظات مشظقة الجراسة 13-2شكل )
 ((1994-2018لمسجة 

 
 (10-2الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )
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 Suspended Dustانغجبر انؼبنك :  -2-6-4

 وعاىخةالعؾاصف الػبارية   ةبعج عاىخ  خيخة ألىي السخحمة ا ىحه الغاىخة في الغالبتعج 
يكؾف  وياـ ألى عجة إمؽ عجة ساعات سجة تبقى في الجؾ لفتخة  قج تتخاوح ل إذالػبار الراعج 

حجؼ  إذ إفّ  ، ثا (ـ/3.6نحؾ ) لىإخالليا  ( كؼ قج ترل سخعة الخياح5-1الخؤيا خالليا )مجػ 
وقج تبقى ،  ( ميكخوف 1قل مؽ )أوؾياسا تداوؼ   الغاىخ تكؾف دؾيقة ججاً  ليحهالسكؾف الجديئات 

لى إيا الحؼ يحؾؿ دوف ندوليا اتديئوذلػ لرغخ حجؼ ج  ،  في السحيط اليؾائي لسجة طؾيمة ندبيا
لى إ يبقى الػبار عالقاً  و، (1)ثخ الجاذبية ومداىسة تيارات الحسل الراعجة ألى إضافة إ، دظح ال

 ءف تتغمب عمييا حيشيا تبجأحيؽ حجوث حالة الدكؾف في اليؾاء والحج الحؼ يسكؽ لمجاذبية 
 فَّ إ( 11-2الججوؿ ) وكسا ي الحع مؽ خالؿ ،(2)خيخة والتي تدسى بعسمية التخسيبألالسخحمة ا

  شيخ الدشة تبعاً أخالؿ  ر العالق في محظات مشظقة الجراسةشاؾ تبايؽ في معجالت الػباى
مؽ  أنيا تبجأ نجج وكحلػ، في مشظقة الجراسة التي تحرل في الغخوؼ السشاخية  لالختالفات

(   تسؽز ، آب، حديخان الريف ) شيخ أعمى معجالتيا في أ لى إتتجرج لترل  إذنيداف شيخ 
شيخ  ألؾز حيث سجمت السحظات السشاخية في مشظقة الجراسة معجالت لتمػ اشيخ تس وخرؾصاً 

 ، 12 ، 12وندبة تكخار بمغت )،  (يؾـ عمى التؾالي10 ،  11 ، 11 بمغت في محظة الكؾت )
 ، 14 ، 12وسجمت محظة الحي  معجالت بمغت ) ،(% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة  11
( %  مؽ السجسؾع الدشؾؼ  13 ، 19 ، 16 غت )وندبة تكخار بم، ( يؾـ عمى التؾالي 10

 ،( يؾـ عمى التؾالي 11 ، 16 ،15 وسجمت في محظة العديدية  معجالت بمغت )،  لمسحظة
وسجمت محظة بجرة ، ة (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظ10 ،  14 ،  13وندبة تكخار بمغت )

(% 13،  12،  11 )غت وندبة تكخار بم، (يـؾ عمى التؾالي  23 ،25  ، 22) معجالت بمغت
شيخ الريف أرتفاع في معجالت التكخار في إلوقج يعؾد سبب ا ،السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة مؽ 

 الذتاء شيخأ ما يخصما في أ، التي ذكختيا سابقا في عاىخة الػبار الستراعج  األسبابلى إ
 شيخأفي دناىا أبمغت  إذ ، في معجالت التكخار متجرج وندبي نخفاضإ ىشالػ فّ أؼي الحع 

 وسجمت،  االول كانؽن ( وخرؾصا شيخ  شباط،  الثانيكانؽن  ، االولكانؽن ) الذتاء

                                                           
)
1

 ٌونس كامل الركابً ، أثر بعض عناصر المناخ فً حدوث العواصؾ الترابٌة ،رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ، كلٌة التربٌة )ابن)
 .91، ص  2010رشد( جامعة بؽداد ،

(
2

(
 

 .6،ص2012هدى عباس الالمً ، الؽبار فً العراق ، تمرٌر منشور ، 
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تكخار  وندبة ،( يـؾ عمى التؾالي 6 ، 3 ، 2السحظات معجالت بمغت في محظة الكؾت ) 
 ، 2 ، 1 معجالت ) الحيمحظة  وكحلػ، ظة (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسح 7 ، 3 ، 2)بمغت

، (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة 5 ، 2 ، 2وندبة تكخار بمغت )،  (يـؾ عمى التؾالي4
(% مؽ 5 ، 2 ،2وندبة )، (يـؾ عمى التؾالي 5 ، 2 ، 2وسجمت محظة العديدية معجالت ) 

وندبة تكخار  ، ( يؾـ عمى التؾالي 9 ،8 ، 8 وسجمت محظة بجرة ) ،السجسؾع الدشؾؼ لمسحظة
لى ىبؾط إدت أسباب التي ألا فّ إالحع وكسا ن  ، ظة (% مؽ السجسؾع الدشؾؼ لمسح 5 ، 4 ، 4)

سباب التي ذ كخت ي نفذ األشيخ الريف ىأشيخ الذتاء  مقارنة بسعجالت أتمػ السعجالت في 
 . في عاىخة الػبار الستراعج سابقا

(في محظات ئؾية لغاىخة الػبار العالق) يؾـوالشدب الس ( السعجالت الذيخية11-2) ججوؿ
 2018-1994سجة مشظقة الجراسة لم

 المحطة
 األشهر

 1ن 2ت 1ت اٌلول آب تموز حزٌران ماٌس نٌسان آذار شباط 2ن

 8 9 18 21 23 25 22 20 15 16 9 8 بدرة

 4 5 9 11 12 13 11 10 8 8 5 4 النسبة%

 2 3 10 11 11 16 15 16 13 9 5 2 العزٌزٌة

 2 3 9 10 10 14 13 14 11 8 5 2 النسبة%

 2 3 7 8 10 12 11 13 11 9 6 3 الكوت

 2 3 7 8 11 12 12 14 11 10 7 3 النسبة%

 1 2 4 6 10 14 12 8 7 6 4 2 الحً

 2 3 5 8 13 19 16 11 9 8 5 2 النسبة%
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل والمواصالت، الهٌبة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات 

 2018ر منشورة ،ؼٌ
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( السعجالت الذيخية لغاىخة الػبار العالق ) يؾـ (في محظات مشظقة الجراسة لمسجة 14-2شكل )
2018-1994)) 

 
(11-2المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات جدول ) 

0

5

10

15

20

25

30

 الكوت

 الحً

 العزٌزٌة 

 بدرة



 

 

 

 

 

 

 نثانثاانفصم 

دلمارست انخىزيع ادلكاني وانسماني 
 نألنشطت انرياضيت يف حمافظت واسط 

 

 

 

 

 

 



 انرياضيت  يف حمافظت واسط نألنشطت دلمارست و انسماني :  انتوزيع ادلكاني انفصم انثانث

 
48 

في جسيع األقزية  ت سارس محافغة واسط العجيج مؽ األنذظة الخياضية التي في ت سارس :رمهٍذ
و أ سبؾعيأخخ بذكل إذ ت سارس بعزيا بذكل يؾمي والبعض اآل،والشؾاحي في السحافغة 

 ،ياـ الدشة أدورؼ ومتكخر عادة خالؿ  وريات والبظؾالت التي ت قاـ بذكلوالتي تتسثل بالج ،فرمي
تكؾف أغمبيا في  إذ ، ليات الخاصة آعض السشاسبات الخاصة ، وتتؾزع مكانيًا في السشذو لبأ

نذظة بأنؾاع األتؾاجج السجربيؽ الخاصيؽ  وت الخياضية آفخ السشذآبدبب تؾ وذلػ مخكد السحافغة 
و في ىحا الفرل سؾؼ يتؼ التعخؼ الى أبخز األنذظة الخياضية التي تتؼ مسارستيا  ،الخياضية 

 في محافغة واسط . تكخربارز و م بذكل
 انزىزٌغ انجغرافً نـأمبكه إلبمخ انىشبطبد انرٌبضٍخ فً مذبفظخ واضظ  -3-1

ت آتؾزيع االنذظة الخياضية في محافغة واسط يعتسج عمى التؾزيع الجغخافي لمسشذإّف     
ضية ت الخياآحيث أّف ىشالػ العجيج مؽ السشذ،الخياضية التي ي سارس عمييا الشذاط الخياضي 

كثخ السشاطق أنجج إفَّ مخكد السحافغة ىؾ  إذتتؾزع بذكل غيخ متداوؼ في االقزية الخئيدية 
إفَّ  فزاًل عؽوالحؼ يخجع سبب ذلػ الى تؾفخ السجربيؽ  ،ت الخياضية واالعبيؽ آتؾاججًا لمسشذ

تمػ خخػ التي تداعج عمى ؾياـ الخجمات األ   وكحلػغالبية الدكاف تتؾاجج في مخكد السحافغة ،
 .مؽ قبل الدكاف ليياإشى تحتية وطخؽ مؾاصالت وسيؾلو الؾصؾؿ ت و ب  آنذظة مؽ مشذاأل

 محافغة واسط نؾاحي  ت الخياضية في آلمسشذ  (التؾزيع السكاني1-3ججوؿ رقؼ )

 الخياضية آتالسشذ الشاحية
 مشتجػ شباب جراف .1 جران .1

 ساحة متعجدة االغخاض .2
 ساحة متعجدة االغخاض .1 زرباطية .2
 ممعب البذائخ الخياضي .1 خالبذائ .3
 ساحة متعجد االغخاض .1 شيخ سعج .4
 ممعب الججيمي الخياضي .1 الججيمي .5
 مشتجػ شباب تاج الجيؽ .1 الحفخية .6
 ساحة متعجدة االغخاض .1 الجبؽني .7
 ممعب الذحيسية الخياضي .1 الذحيسية  .8

 (19المصدر : الباحث : باالعتماد على مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، لسم الهندسٌة وملحك رلم)
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 محافغة واسط  أقزية ت الخياضية فيآ( التؾزيع السكاني لمسشذ2-3ججوؿ رقؼ )

 الخياضية آتالسشذ القزاء
 ممعب الكؾت االولسبي .1 الكؾت .1

 مشتجػ شباب حي الجياد .2
 قاعة حي الجياد السغمقة .3
 قاعة الذييج ميثؼ حبيب السغمقة .4
 مشتجػ ذوؼ االحتياجات الخاصة .5
 مشتجػ شباب الحيجرية  .6

 اب الدىخاءمشتجػ شب .7
 الخياضي الذامل السشتجػ .8
 مدبح الكؾت االولسبي .9

 مدبح الكفاءات  .10
 مشتجػ شباب العدة .11
 السشتجػ الشدؾؼ  .12

 مشتجػ شباب الحي .1 الحي .2
 قاعة متعجدة االغخاض .2
بيخ )ع(  .3  مشتجػ سعيج بؽ ج 

 ممعب الشعسانية  .1 الشعسانية .3
 مشتجػ شباب الشعسانية .2
 قاعة الذييج دمحم ناجي السغمقة .3

 مشتجػ شباب العديدية  .1 العديدية .4
 ممعب العديدية .2

 مشتجػ شباب الرؾيخة .1 الرؾيخة .5
 قاعة مشتجػ شباب الرؾيخة .2

 مشتجػ شباب بجرة .1 بجرة .6
 مشتجػ شباب االحخار .1 االحخار .7
 مشتجػ شباب الدبيجية .1 الدبيجية .8
 ممعب السؾفؿية الخياضي .1 السؾفؿية .9

 (19وملحك رلم) لهندسٌة،لسم االمصدر : الباحث : باالعتماد على مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط 

 انزىزٌغ انجغرافً نهمىزذٌبد انرٌبضٍخ فً مذبفظخ واضظ  -3-2

تتؾزع السشتجيات الخياضية في أغمب أقزية ونؾاحي السحافغة ،حيث إفَّ التؾزيع الجغخافي      
يختمف مؽ قزاء إلى آخخ، ولعمو مؽ السفيج أف نؤكج إفَّ قزاء الكؾت يكؾف لو غالبية تؾاجج 
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جيات الخياضية ،وذلػ ألسباب ذكخناىا سابقًا،  وعميو فإف التؾزيع الجغخافي ليا يتسثل عمى السشت
 ( .1-3الشحؾ اآلتي كسا في خخيظة )

يحتؾؼ كل مشتجػ مؽ ىحه السشتجيات عمى ممعبيؽ، األوؿ تارتاف خساسي ) ممعب إصظشاعي(    
ؼ مجيخية والثاني ممعب ذو أرضية تخابية وأحيانًا عذبية مع قاعتيؽ مر غختيؽ، كسا و تز 

مالعب كبيخة إصظشاعية وطبيعية لكخة القجـ ولأللعاب األ خخػ  الخياضة في محافغة واسط سبعة
 .( 1)مثل الداحة والسيجاف وغيخىا

 انزىزٌغ انجغرافٍخ نهمبػبد انرٌبضٍخ انمغهمخ فً مذبفظخ واضظ  -3-3

افغة التي ي سكؽ مالحغتيا مؽ تتؾزع القاعات الخئيدة السغمقة في أماكؽ محجدة مؽ السح   
، وىحه القاعات ىي بالفعل مشذآت رياضية ميسة ججًا ، إذ ت قاـ عمييا  (1-3الخخيظة)خالؿ 

أغمب األنذظة الخياضية خرؾصًا األنذظة السغمقة التي ت سارس في مشاخ مغمق بعيجًا عؽ 
وؿ إفَّ تؾزيعيا يتبايؽ بيؽ السؤثخات السشاخية والظقدية ذات التغيخ السفاجئ وكسا ي الحع في الجج

، وىحا التبايؽ قج يكؾف ألسباب خاصو مؽ قبل وزارة الذباب والخياضة في  وأخخػ مشظقة 
السحافغة أو ألسباب مالية ، وىحه القاعات ىي ليدت خاص بسشتجػ معيؽ ضسؽ القزاء أو 

يات مؾضؾعة الشاحية ،بل إنيا مذتخكة لجسيع البظؾالت واألنذظة التي تكؾف ضسؽ إطار وفعال
 مؽ قبل شعبة الخياضة في مجيخية شباب ورياضة واسط .

 ( التؾزيع الجغخافي لمقاعات الخياضية السغمقة في محافغة واسط3-3ججوؿ رقؼ  )
 السكاف اسؼ القاعة ت السكاف اسؼ القاعة ت
قاعة الذييج دمحم ناجي   .4 الكؾت قاعة الذييج ميثؼ حبيب السغمقة 1

 السغمقة
 الشعسانية

 الدبيجية قاعة الكيدباف   .5 الكؾت قاعة حي الجياد السغمقة 2
 الرؾيخة قاعة مشتجػ شباب الرؾيخة  .6 الحي قاعة متعجدة االغخاض 3

 (19المصدر : الباحث : باالعتماد على مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط، لسم الهندسٌة وملحك رلم)

 

 
                                                           

)
1

 2020\12\13الممابلة الشخصٌة لمسؤول شعبة الرٌاضة، ) بنوان حونً ( ، بتارٌخ  )
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في محافغة  لقاعات الخياضية السغمقةوا ( التؾزيع الجغخافي لمسشتجيات الخياضية1-3خخيظة رقؼ )
 واسط

 
 -صدر: عمل الباحث باالعتماد على:الم

 (21ملحك ) .1
 -Arc Map (10.2)برنامج  .2

 انزىزٌغ انجغرافً نهمالػت انرٌبضٍخ فً مذبفظخ واضظ  -3-4

تتؾزع السالعب الخئيدة والسعتسجة في إقامة األنذظة والفعاليات الخياضية الخسسية في       
في أماكؽ محجدة ، وتتؾزع  السالعب الكبيخة واألولسبية في األقزية التي يكؾف  محافغة واسط

فييا عجد الدكاف كبيخ فزاًل عؽ كثخة عجد السسارسيؽ في الشذاط الخياضي وأحيانًا ألسباب 
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تخظيظية  مؽ قبل وزارة الذباب والخياضة ، أما السالعب الرغيخة  فيي تتؾزع عادة في الشؾاحي 
 ه السالعب  تكؾف عمى نؾعيؽ:الكبيخة  وىح

 :مالعب ذات أرضية إصطشاعية -3-4-1

وىي السالعب التي تكؾف ذات أرضيات تتكؾف مؽ مادة البالستيػ وكسا ت عخؼ بػ"ارضيات      
اد يتكؾف مؽ طبقتيؽ ، الظبقة األساسية ؼيو ىي طبقة  الشجيل الرشاعي وىي عبارة عؽ سجَّ

مجسؾعة شعيخات  تتؼ خياطتيا ودمجيا مع طبقة الباده  المبادة في حيؽ تتكؾف الظبقة الثانؾية مؽ
،وتتخمميا حبيبات مؽ البالستيػ الشاعسة وتتكؾف جسيع مؾاد ىحه المبادة مؽ مادة  (1)كحلػ

البالستيػ ، وىحه االرضيات تتدؼ بخرائص ت سّيدىا عؽ األرضيات ذات العذب الظبيعي حيث 
ؾ حارًا ومذسدًا ، إذ إنَّيا ت فخش عمى أرض تختفع فييا درجة الحخارة خرؾصًا إذا كاف الج

مبة ومؽ السالحع إفَّ خرائص ىحه االرض عشجما تتعخض ألشعة الذسذ تبقى  خخسانية ص 
الليا درجة حخارتيا ،  محتفغة بجرجيا حخارتيا  لسجة أطؾؿ ،حيث إفَّ طبقة المبادة تكتدب مؽ خ 

عذب الرشاعي ، وىحه الخرائص وىحا ىؾ الدبب الخئيدي لمديادة الحاصمة في أرضيات ال
تشعكذ سمبًا عمى الشذاط البجني لالعب مؽ خالؿ رفع مدتؾيات الجدؼ الحخارؼ مسا ي عيق 
تحقيق الخاحة الفديؾلؾجية الكامشة لو أثشاء االدآء ومؽ خالؿ ىحه العخاقيل الشاتجة مؽ خالؿ ىحه 

( إلى السالعب 4-3الججوؿ ) االرضيات قج ال ت عظي الشتيجة السظمؾبة مؽ قبل الالعب ، يذيخ
 الخئيدية  وترشيفيا بحدب األرضية التي تتكؾف مشيا أسظح المعب .

 مالعب ذات أرضية طبيعية  -3-4-2
وىي السالعب السعخوفة عادة بأنيا تتكؾف أرضياتيا مؽ العذب الظبيعي ) الثّيل( إذ تتؼ      

وتتدؼ ىحه األرضية الظبيعية زراعتيا عمى أرآضي تخابية أو مديجيو تكؾف مالئسة لشسؾ العذب، 
بخرائص عّجة، إيجابية وسمبية عمى الالعب الخياضي وأدئو ،أما مؽ الشاحية االيجابية فيي تعج 
مؽ أفزل األرضيات التي ي ذجع الكثيخيؽ عمى السسارسة عمييا وذلػ لسا تتستع بو مؽ مسيدات 

فعل أثشاء الجخؼ عمييا  ومؽ ىحه السسيدات ىي السخونة في حخكة الالعب وعجـ تكؾيؽ ردود
وكحلػ عشج الدقؾط إفَّ درجة حخارتيا تكؾف أقل مؽ األرضيات اإلصظشاعية وىي ذات تبخيج 

                                                           
(1 )

ها عدابً العاب الموى ، مجلة االبداع نمرود بشٌر ، التدرٌب فً المالعب االصطناعٌة الخشنة وعاللتها باإلصابات التً ٌتلما
 . 168، ص 2018الرٌاضً ، 
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تمقائي مؽ خالؿ إمتراص التخبة لجرجة الحخارة حيث إفَّ ىشالػ بعض الجراسات تبيؽ أفَّ 
إما سمبيات  ،( 1)السداحات الخزخاء تعسل عمى تحديؽ الحالة الرحية  وتقمل مؽ اإلجياد ، 

االراضي العذبية عمى الجدؼ البجني فيي تتأثخ ببعض العشاصخ السشاخية بذكل مباشخ ومؽ 
أىسيا األمظار و تعسل عمى حجوث  وتدايج ندبة األصابات الخياضية أثشاء عسمية الجخؼ بذكل 
سخيع وكحلػ تعسل عمى إصابة الجدؼ البجني ببعض امخاض الجياز التشفدي ، و إفَّ تداقط 
األمظار بذكل متكخر لبزعة أياـ يعسل عمى تذبع التخبة مؽ السياه وبالتالي تغيخ السياه عمى 
شكل بقع عمى أرضيات السمعب مسا يعيق حالة الشذاط أو قج يعسل عمى تأخيخه عؽ السؾعج 
السحجد أو حتى الغائو ، ومؽ مالعب السحافغة التي تتكؾف أرضياتيا  ذات العذب الظبيعي 

 (2-3(وتؾزيعيا في خخيظة )4-3الججوؿ ) ي شغخ الى
 ( ترشيف السالعب الخئيدية وتؾزيعيا الجغخافي في محافغة واسط 4-3ججوؿ )

 

 

 2020\12\13تارٌخ نوان حونً ( ، بالممابلة الشخصٌة لمسؤول شعبة الرٌاضة، ) بالمصدر : 

ٌ

 انزىزٌغ انجغرافً نهمطبثخ انرٌبضٍخ فً مذبفظخ واضظ -3-5

في السحافغة في  قزاء الكؾت فقط  في مشظقتي حي األنؾار،  السدابح الخئيدةتتؾزع       
(، وىحا 4-2حي الكفاءات ، أذ تفتقخ السشاطق األ خخػ لمسدابح ، كسا مؾضح في خخيظة )

عمى األغمب ، و يتؼ األعتساد عمى ىحيؽ السدبحيؽ في إقامة  التبايؽ قج يخجع ألسباب مالية
 . فزال عؽ نيخ دجمة الفعاليات الخاصة بشذاط الدباحة

ٌ 

ٌ

ٌ

                                                           
(
1

https://www.albdel.com/26689ٌ(المولع االلكترونً 

 السكان مالعب ذآت إرضية طبيعية السكان مالعب  ذآت أرضية إصطشاعية
 ممعب الججيمة .1
 ممعب الرؽيخة .2
 ممعب العديدية .3
 ممعب الذحيسية .4
 ممعب البذائخ .5

 ناحية واسط
يخة قزاء الرؽ   

 قزاء العديدية
 ناحية الذحيسية

 ناحية البذائخ

 ممعب السؽفكية .1
 ممعب حي الجياد  .2
 ممعب الشعسانية  .3
 ممعب الكؽت االولسبي .4
 

 ناحية السؽفكية 
 حي الجياد-قزاء الكؽت

 قزاء الشعسانية
 حي الخبيع -قزاء الكؽت

https://www.albdel.com/26689
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 في محافغة واسط لمسالعب الخئيدة والسدابحالتؾزيع الجغخافي (2-3خخيظة )

 
 -المصدر: عمل الباحث باالعتماد على:

 (21ملحك ) .1
 -Arc Map (10.2)برنامج  .2

ٌ

 انمكبوً نألوشطخ انرٌبضٍخ  انزً رُمبرش فً مذبفظخ واضظ انزىزٌغ -3-6

الحؼ مؽ ، أمخيؽ ميسيؽ عمى ولى نذظة في محافغة واسط يعتسج بالجرجة األإفَّ تؾزيع األ      
ة الخياضية التي ي قاـ عمييا الشذاط أوؿ ىؾ تؾفخ السشذمخ األعشج كل مشتجػ، األ فخىسااتؾ الؾاجب 

جج آتقل فخص تؾ  أذ ،سجرب الحؼ مؽ خاللو تتؼ عسمية مسارسة الشذاط مخ الثاني ىؾ وجؾد الواأل
مؽ خالؿ الججوؿ  ي الحعفخ ىحيؽ األمخيؽ ،و آنذظة في جسيع مشتجيات السحافغة مالؼ يتؾ األ

نذظة الخياضية حياء سكشية وأقزية  في السحافغة تتؾاجج فييا العجيج مؽ األأإفَّ ىشالػ  (3-6)
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تعاني مؽ نقص وقمة تؾاججىا تبخز مشظقة الكؾت واالحياء التابعة  خخ مؽ السشاطقوالبعض اآل
ت آوذلػ لتؾفخ جسيع السشذ، نذظة الخياضية ليا ىي أكثخ السشاطق التي ت سارس فييا األ

ف وتؾفخ خجمات السجربيؽ والفشيؽ الحيؽ ي ذخفؾ كافة نذظة الخياضية الخياضية التي تقاـ عمييا األ
إنيا مخكد السحافغة برؾرة عامة التي تحؾؼ جسيع الخجمات  عؽ فزالً عمى عسميات التجريب ،

الخياضية والخجمات االخخػ الستعمقة باألنذظة الخياضية مؽ طخؽ مؾاصالت بيؽ مخاكد 
السشذئات الخياضية وسيؾلة الؾصؾؿ الييا وكحلػ إفَّ ندبة الخياضييؽ السذاركيؽ ىؼ االغمبية مؽ 

خخػ التي تؤثخ في تبايؽ التابعة ليا ، ومؽ العؾامل األ  حياء الدكشية سكاف مخكد الكؾت واأل
نذظة مؽ قبل  تمػ األلىي العامل السادؼ والتخريرات السالية  وزمانياً  مكانياً نذظة الخياضية األ

 .( 1)سشتجيات الخياضية موزارة الذباب والخياضة  في محافغة  واسط  ل

و  ،خخػ أ  لى إمؽ سشة  ثابتة وقج تتغيخ أحياناً نذظة ىي في األغمب ىحه األ إفَّ أماكؽ إقامة     
ال يسكؽ القؾؿ إف َّ  أذ، خخػ مؽ السشاطق األ   ىحه السشاطق السحكؾرة في الججوؿ تكؾف أكثخ نذاطاً 

فَّ ىشالػ عؾامل قج بل إ نذظة ،سحكؾرة في ىحا الججوؿ ىي تخمؾ مؽ ىحه األال السشاطق غيخ
ت ومجربيؽ وتخريرات مالية تداعجىا آنذظة مؽ مشذاأل وال ت داعجىا في إقامة ىحهلييا إتفتقخ 

 نذظة .في ؾياـ تمػ األ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(
1

 20/12/2020( الممابلة الشخصٌة مع مسؤول شعبة الرٌاضة )بنوان حونً( ،بتارٌخ ،
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 اضية التي ت سارس في محافغة واسط( التؾزيع السكاني لألنذظة الخي5-3ججوؿ رقؼ )
 مكاف إقامة الشذاط الشذاط ت

 كخة القجـ  .1
 خساسي \السفتؾحة

 في جسيع السشتجيات والسشاطق

 حي الحيجرية  ،قزاء العديدية  ،حي الدىخاء ، قزاء الشعسانية ،حي الجياد كخة اليج  .2
قزاء  ،حي الدىخاء ، قزاء الحي ، ناحية الدبيجية  نؾار)الذامل ( ،حي األ كخة الدمة  .3

 العديدية
ناحية  ،قزاء الرؾيخة ، ناحية تاج الجيؽ  ،قزاء الشعسانية  ،قزاء الحي  كخة الظائخة  .4

 زاء العديديةق ،ناحية جراف ، الدبيجية 
ناحية  ،قزاء الشعسانية  ،قزاء الحي  ،حي الدىخاء  ،نؾار)الذامل (حي األ كخة السشزجة  .5

 ،ناحية جراف  ،قزاء بجرة  ،قزاء الرؾيخة  ،حخار ناحية األ ،الدبيجية 
 تسؾز 14حي  ،حي الحيجرية 

قزاء  ،سانية قزاء الشع ،قزاء الحي  ،حي الدىخاء  ،نؾار)الذامل (حي األ كخة الخيذة  .6
 قزاء العديدية ،ناحية جراف  ،قزاء بجرة  ،ناحية الدبيجية  ،الرؾيخة 

 ممعب الشعسانية ،ممعب الدبيجية ، ممعب الرؾيخة ، ممعب الكؾت االولسبي  لعاب القؾػ أ  .7
حي  ،قزاء الرؾيخة  ،قزاء الشعسانية  ،حي الدىخاء ،نؾار)الذامل (حي األ التايكؾانجو  .8

 قزاء العديدية ،لحيجرية حي ا ،الجياد 
 حي الحيجرية،حي الدىخاء  ،نؾار)الذامل (ألحي ا الكيػ بؾكدشغ  .9

 حي الجياد ،حي الحيجرية  ،قزاء الحي  ،ناحية الدبيجية  ،حي الدىخاء  السالكسة  .10
 قزاء العديدية ، حي الحيجرية  ،حي الدىخاء  السرارعة  .11
 حي الجياد ،قزاء العديدية  القؾة البجنية  .12
 في جسيع مشاطق السحافغة وىي ليدت تابعة لمسشتجيات إداريا  بشاء االجداـ  .13
 ناحية الدبيجية  ،قزاء الشعسانية  ،حي الحيجرية  الجؾدو  .14
 حي الكفاءات، نؾار حي األ الدباحة   .15
 (20المصدر : الباحث باالعتماد على شعبة الرٌاضة فً مدٌرٌة رٌاضة وشباب واسط وملحك رلم)  

 انزً ٌُمبرش ػهٍهب انىشبط  انرٌبضً أحغ ػهى أضبش وىع انمىشانزىزٌ -3-7

خخ ، إذ إفَّ لكل نذاط رياضي آلى إنذظة الخياضية تختمف مؽ نذاط إفَّ  طبيعة مسارسة األ  
لى نؾعيؽ إيسكؽ ترشيفيا  ت حيثآخاصة ي سكؽ السسارسة عمييا ، وتتشؾع ىحه السشذ أةلو مشذ

إفَّ كل نذاط  ي سارس في نؾع واحج إما مفتؾح  أذ(  اط السغمقالشذ)،  (الشذاط السفتؽح)ساسيؽ أ
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تحت تأثيخ  ( يكؾف  السفتؽحوالسقرؾد بػ الشذاط السفتؾح والسغمق ىؾ إفَّ الشذاط )  ،وإما مغمق
 فَّ الالعب يتأثخ بكل ما حؾلو مؽ عشاصخ م شاخية أ والسشاخ السباشخ ومتغيخات الظقذ السفاجئة 

 االنذظة الخياضية في محافغة واسط حدب نؾع مكاف إقامة الشذاط  ( تؾزيع6-3ججوؿ رقؼ  )
 نؽع السشذأة التي ُيقام عمييا الشذاط ت
 ممعب مفتؾح مع أرضية )عذبية ، بالستيكية ،  تخابية ( كخة القجـ  .1
 اسسشتية ( -ممعب مفتؾح  مع أرضية ) بالستيكية  كخة القجـ الخساسي  .2
 ة ) بالستيكية (قاعة مغمقة مع أرضي كخة الدمة  .3
 قاعة مغمقة مع أرضية ) بالستيكية ( الجؾدو  .4
 قاعة مغمقة مع أرضية ) بالستيكية ( كخة الظائخة  .5
 قاعة مغمقة مع أرضية بالستيكية كخة السشزجة  .6
 قاعة مغمقة مع أرضية ) بالستيكية ( كخة اليج  .7
 قاعة مغمقة مع أرضية ) بالستيكية ( كخة الخيذة  .8
 عة مغمقة مع حمبة ) خذبية (قا السالكسة  .9

 قاعة مغمقة مع أرضية  )اسفشجية ( التايكؾانجو  .10
قاعة مغمقة مع مدبح مائي خاص واحيانًا في نيخ دجمة  الدباحة  .11

 )مدابقات مارثؾف(
 قاعة مغمقة مع أرضية  )اسفشجية ( السرارعة  .12
 قاعة مغمقة مع حمبة ) خذبية ( الكيػ بؾكدشغ  .13
 فتؾح مع أرضية )بالستيكية ، تخابية (ممعب م العاب القؾػ   .14
 قاعة مغمقة مع أرضية بالستيكية القؾة البجنية  .15
 قاعة مغمقة مع أرضية بالستيكية بشاء االجداـ  .16

 13/12/2020المصدر : الممابلة الشخصٌة لمسؤول شعبة الرٌاضة بنوان حونً  ، فً مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط بتارٌخ 

والػبار الذسدي  شعاعواإللى الحخارة والبخودة إتعخضو ل مباشخ نتيجة  بذكلوىحا التأثيخ يكؾف  
وقج يكؾف برؾرة غيخ آنية قج تكؾف بعجة ساعات مؽ مداولة الشذاط الى عيؾر أعخاض ، والخياح 
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ابات القربات اليؾائية والتي زخبة الذسذبالعشاصخ مثل اإلصابة  ليحهالدابق  التأثيخ
 االخخػ . ضاعخ األوكثيخ مؽ  ،(1)ؾ الحخارؼ نياالحخارية واإل والتقمرات

 أذو مغمقة  دًة ما ي سارس داخل قاعة  كبيخة ( فيؾ عا لسغمقفي ما يخص الشذاط  ) اأما      
إفَّ كل نذاط في القاعات )  و، جو الالعب االتي تؾ كافة لسخاعات الغخوؼ السشاخية  مييأةتكؾف 

رضية ىي في الؾاقع تعكذ مؤثخات الظقذ حه األوى ،( لو أرضية خاصة ي سارس عمييا السغمقة 
الحالي لمقاعة عمى الالعبيؽ مؽ حخارة و بخودة ورطؾبة وتتشؾع االرضيات بعزيا بالستيكية 

ّأفَّ عامل الزؾء في كثيخ مؽ االحياف يعج مؽ كسا  ،حدب الغخض السظمؾب بوخذبية وإسسشتية 
الؾاقع الحالي والفعمي ألغمب القاعات  ىوحخؼ بشا التظخؽ ال ،العؾامل السيسة لؾقت الشذاط 

،وىي  وغيخىا  التكييفالسيسة مثل جمات خالإذ إنيا تعاني مؽ فقخ ، الخياضة في محافغة واسط 
 لالعب. ظة بأريحّية تامة مؽ قبللتييئة الغخوؼ السثالية إلقامة االنذ ميسة ججا

 (  قاعة حي الجياد السغمقة 1صؾرة )

 
 2020/ 29/12راسة المٌدانٌة بتارٌخالمصدر: الباحث الد   

                                                           
 (

1
)  Carling, C., The effect of a cold environment on physical activity profiles in elite soccer 
match play,  International Journal of Sports Medicine, France b,2011,p176  
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نذظة الخياضية التي ت سارس في غمب األأ نجج إفَّ  (7-3)الججوؿ ومؽ خالؿ مالحغة      
لتي تتسثل السباشخ ا تكؾف بعيجة نؾعا ما عؽ مؤثخات الظقذ إذ(مغمقة)اعات السحافغة ىي في ق

مظار وجسيع مغاىخ رية واألشعاع الذسدي والحخارة العالية والخياح والعؾاصف الػبا) اإلبػ
والتي تعج مؽ  ،ولكشيا تتأثخ بالخرائص السشاخية الجاخمية كالخطؾبة ودرجات الحخارةالتداقط (

في حيؽ  ،السؤثخات الفعمية عمى جدؼ الالعب الخياضي وىحا يشعكذ عمى أدائو برؾرة طبيعية 
أفَّ جدؼ الالعب  و ،إفَّ نذاطي كخة القجـ والعاب القؾػ  يسارس في السالعب السفتؾحة 

عمى كبيخة مباشخ عشاصخ الظقذ الفعمي التي تتدبب بتأثيخات  تساسالخياضي  يكؾف مع 
  .لالعب الخياضيوالشفدي  الجانب الرحي 

 األنذطة الخياضية االكثخ مسارسة في محافعة واسط -3-8
التي ت سارس تعج محافغة واسط مؽ السحافغات التي تتسيد بكثخة تشؾع الشذاطات الخياضية و      

بذكل كبيخ في جسيع أقزية السحافغة ونؾاحييا وي سارس بعزيا عمى الرعيج الجولي  
يتؼ السذاركة فييا مؽ جسيع الفئات العسخية لمذباب وحتى كبار الدؽ  ووالسشافدات الخارجية 

 ىؼ األنذظة الخياضية . أ أحيانا، ومؽ 
لجساعية القائسة عمى مبجأ تعجُّ كخة القجـ مؽ االنذظة ا: Footballكخة القجم  -3-8-1

ف وروح الفخيق،  يتؼ تذكيل فخيقيؽ يتكؾف كل مشيسا مؽ أحج عذخ العبًا  إذالتعاو 
يقؾمؾف بتسخيخ الكخة ؼيسا بيشيؼ بيجؼ إدخاليا في مخمى الخرؼ ، ويحغخ عمييؼ 
أثشاء ذلػ استخجاـ أيجييؼ لمتعامل مع الكخة، ؼيسا عجا حارس السخمى الحؼ ي دسح لو 

بحلػ ما داـ داخل ما ي عخؼ بسشظقة الجداء، وتشتيي المعبة بفؾز الفخيق الحؼ  الؿياـ
ي دجل أكبخ عجد مؽ األىجاؼ في مخمى الخرؼ

،وكسا ي سكؽ م سارستيا في أماكؽ (1)
مختمفة كالراالت الخياضية، والسالعب الخسسية، أو حتى الذؾارع، أو الحجائق أو 

مؽ أكثخ األنذظة تأثخًا بالسشاخ والتغيخات وىي  ،غيخىا العجيج مؽ األماكؽ األخخػ 
غمب في السالعب السفتؾحة الخاضعة لجسيع  كؾنيا تمعب في األ ،الظقدية السفاجئة 

متغيخات العؾامل السشاخية ذات التغيخ السفاجئ ، وفي ما ي شغخ لػ أكثخ ما تتأثخ بو 
التخابية في  عشج مسارستيا مؽ العشاصخ السشاخية ىي الحخارة واالمظار والعؾاصف

 محافغة واسط .
 

                                                           
(
1
)
 

 3محمود ابو نعٌم ، األلعاب الرٌاضٌة ،مكتبة ؼرٌب طوس ،ص
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تعج رياضة كخة الدمة مؽ الخياضات الذعبية التي : Basketballكخة الدمة  -3-8-2
،  (1)تشتذخ في غالبية انحاء العالؼ ، إذ إنيا يخجع أصالىا إلى الؾاليات الستحجة 

وتتسيد ىحه الخياضة بكؾنيا تسارس في األيجؼ فقط وتمعب في نؾعيؽ مؽ السشذآت 
لسغمقة ، و تتشؾع مشذآتيا في السحافغة بيؽ السفتؾحة والسغمقة ولكل السفتؾحة وا

مشذئة خرائص تختبط بسحيظيا الجؾؼ، وىي االخخػ حيشسا تمعب في أجؾآء 
مفتؾحة  تكؾف معخضة لستغيخات الظقذ وعشاصخ وبيحا قج يتأثخ الالعبؾف ونذاطيؼ 

ر أو الخياح والعؾاصف البجني مع التغيخ في عشاصخ الظقذ سؾءًا الحخارة أو األمظا
الػبارية ، في حيؽ إفَّ مسارستيا في القاعات السغمقة قج ي بعج التأثيخات الخارجية 

 ولكؽ يجب تؾفخ عخوؼ داخمية ومثالية لشذاط السسارسة .
تعج كخة اليج ىي االخخػ مؽ الخياضات التي تسارس : Handballكخة اليج  -3-8-3

يكؾف مؽ ستة العبيؽ فزاًل عؽ بذكل جساعي، إذ يتبارػ فخيقاف ، ك ل فخيق 
حارس السخمى. وىي مؽ الخياضات التي تعتسج عمى الشغاـ السغمق والتي تكؾف 
مسارستيا داخل القاعات السغمقة ، إفَّ مسارسة ىحه الخياضة في القاعات السغمقة قج 
يفخض السشاخ الجاخمي لمقاعة طبيعة األداء البجني لمجدؼ الالعب الخياضي وكسا 

فَّ األجؾاء الجاخمية تختمف عؽ األجؾاء الخارجية، فيي تحتاج إلى أنغسة ن الحع إ
 التكييف والتبخيج الالـز لخمق الجؾ السثالي والخاحة السثالية لالعب السذارؾ.

وىي مؽ األلعاب الجساعية التي تسارس في كثيخ : Volleyballكخة الطائخة  -3-8-4
رات االولسبية ، إذ إنيا تتكؾف مؽ مؽ السشاسبات الستسثمة في البظؾالت الجولية والجو 

ـ 9فخيقيؽ يتشافدؾف في ما بيشيؼ، عمى ممعب في قاعة مغمقة يتخاوح عخض السمعب 
وبسا إنَّيا أحج األلعاب والشذاطات التي ت سارس في الشغاـ السغمق (2)ـ 18وطؾلة 

يخ لمقاعات فيي األ خخػ تتأثخ بسشاخ القاعة الجاخمي الحؼ إما أف يكؾف مالئؼ أو غ
 مالئؼ وىحا يتساشى مع الييكمية الس رسسة لمقاعة وكفاءتيا التشغيسية لسحتؾاىا. 
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وىي مؽ األلعاب : ( (Table Tennisكخة الطاولة ) تشذ الطاولة(  -3-8-5
الفخدية أو الثشائية التي تسارس بيؽ العبيؽ أو أربعة كل العب ي شافذ الالعب اآلخخ 

األنذظة والخياضات التي ت رشف ضسؽ أو العبيؽ مقابل العبيؽ ،وىي تكؾف مؽ 
إذ إنيا تمعب عمى طاولة خذبية في قاعة مغمقة وىي أيزا ،  (1)رياضات السزخب 

مؽ األنذظة التي تسارس في الشغاـ السغمق البعيج عؽ السؤثخات السشاخية الخارجية، 
 اط .ويعتسج مشاخ القاعة السالئؼ عمى كفاءة القاعة أو السشذأة التي تحتزؽ ىحا الشذ

تعج العاب القؾػ مؽ الشذاطات األولسبية :  Athletics sportsألعاب القؽى  -3-8-6
البارزة في مجاؿ األنذظة الخياضية الحخكية واالستعخاضية، إذ إنيا تشقدؼ إلى 
ة تقع ضسؽ إطار فعاليات تدسى بألعاب القؾػ ، وتتعجد ىحه الشذاطات  نذاطات عجَّ

ؽ ىحا االقداـ أيزًا ىي األ خخػ تتعجد إلى إلى  العجو ،الخمي، والقفخ وكل نؾع م
مؽ  180أقداـ ، وتعج مؽ العاب األكثخ شيؾعا في العالؼ ،حيث عؽ ىشالػ حؾالي 

الجوؿ  التي تسارس فييا ىحه الفعاليات واألنذظة  ويسكؽ ترشيف ىحه الفعاليات 
 . (2)وتقديسيا حدب كل نؾع

والدوجية وتقع ضسؽ  وىي مؽ األلعاب الفخديؽ:  Badmintonتشذ الخيذة  -3-8-7
ترشيف العاب السزخب ، إذ تتكؾف مؽ العب أو العبيؽ  يتقابالف مع خرسيؽ 
ويمعباف عمى ممعب داخل قاعة مغمقة يقؾمؾف بخمي الكخة ؼيسا بيشيؼ ليتؼ إحتداب 
الشقاط التي ت عظي كل فخيق فخصة الفؾز عمى الخرؼ، وت قدؼ السمعب شبكة كسا في 

رشف ضسؽ العاب القاعات السغمقة التي تكؾف بعيجًا عؽ لعبة كخة الظائخة ، وت  
السؤثخات والستغيخات الخارجية التي تؤثخ عمى م جخيات المعبة وخرؾصًا عشرخ 
الخياح التي تتأثخ بو لحلػ ىي دائسًا تمعب في نغاـ مغمق ، وتتكؾف أرضيات 

 .(3)السمعب مؽ البالستيػ السزغؾط 
سة مؽ ضسؽ أصشاؼ الخياضات القتالية ، تعج رياضة السالك:Boxingالسالكسة  -3-8-8

إذ يتؾاجو العَبيؽ فقط عمى حمبة خاصة بيحا الشذاط ويتياجؼ الالعبيؽ  ضسؽ 
محجدات ومعايخ المعبة العالسية ومع االلتداـ بالؾقت السعظى لكل جؾلة مؽ الجؾالت 

،وىي مؽ ضسؽ الشذاطات التي ت سارس في الشغاـ  (4)الستكؾنة ليحه الخياضة 
مق  الجاخمي ،إذ إنيا تكؾف في قاعات خاصة ويجب أف تكؾف متييئة لكافة السغ
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الغخوؼ السشاخية السثالية لالعبيؽ لغخض إعظاء الالعب القجرة عمى إعيار الظاقة 
  .اممة التي يحتاجيا لتحقيق الفؾزالبجنية الك

وىي األ خخػ التي تكؾف ضسؽ إطار السشافدات : Taekwondo التايكؽنجو -3-8-9
والتي ت رشف ضسؽ الفشؾف القتالية واالنذظة القتالية ، والتي تدتخجـ فييا الفخدية 

، وكسا إنيا ت معب ضسؽ الشغاـ السغمق (1)األيجؼ واألرجل لكي يتؼ الجفاع عؽ الشفذ 
شاخ القاعة ىؾ بعيج عؽ السؤثخات الخارجية الستسثمة بعشاصخ الظقذ لكشو يتأثخ بس  

 .السحتزشة ليحا الشذاط
وىي رياضة تجسع كل مؽ السالكسة :Kick Boxingغ كيغ بؽكدش  -3-8-10

والتايكؾانجو وىي تعتسج في طخيقة مسارستيا عمى االيجؼ واألرجل بيؽ الخرسيؽ 
،وىحه أيزا يسكؽ أف تؤثخ عمى الالعب في حاؿ (2)لتحقيق الشقاط والفؾز في السباراة 

العب إذا كانت الغخوؼ السشاخية لمقاعة غيخ مالئسة إذ تعسل عمى شعؾر ال
وغيخىا،  وىي كحلػ مؽ   الجؾيةبالزيق كاإلرتفاع في درجات الحخارة والخطؾبة 

 األنذظة التي تمعب في الشغاـ السغمق الجاخمي. 
وىي مؽ ضسؽ أصشاؼ الشذاطات  : Strong fatnessالقؽة البجنية -3-8-11

الفخدية ، وىي الخياضة التي يسكؽ أف ت عبيخ عؽ الحالة الجدسانية او حالة الشذاط 
لبجني في إعيار الظاقة القرؾػ لقجرة الجدؼ عمى حسل االوزاف الثقيمة ،وىي مؽ ا

الشذاطات أيزا تقع ضسؽ إطار السسارسة في الشغاـ السغمق الجاخمي وىحه الخياضة 
تحتاج الى عشاية بالسشاخ السحيط بالالعب ، الف عشج عجـ تؾفخ الجؾ السثالي يذيخ 

فزل مؽ قبل الالعب وذلػ الفَّ مؤثخات السشاخ الى إحتسالية عجـ تقجيؼ األداء األ
الجاخمي الستسثل بعشرخؼ الحخارة والخطؾبة ىسا مؽ العؾامل السيسة في ىحه 

 .(3)الخياضة
تعج ىحه الخياضة ىي مؽ الخياضات : Bodybuildingبشاء األجدام  -3-8-12

الفخدية أيزًا، وىي مؽ رياضة ىؾاة االشخاص الخياضيؽ في تحديؽ قؾاـ الجدؼ 
ئو عمى افزل شكل ولتحقيق التؾازف الجدسي والسغيخؼ، وىي تتؼ مؽ خالليا وبشا

بشاء العزالت السكؾف لمجدؼ وتزخيسيا  بذكل متؾازف  وحدب انغسة تجريبية 
وفي نياية التجريب   عظى الى السذاركيؽ بيحه الخياضةتدسى بشغاـ الكؾرسات الحؼ ي  
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السذاركؾف في ما بيشيؼ عمى حدب والعسل الذاؽ في ىحه الخياضة يتشافذ الالعبيؽ 
معايخ وقؾاعج دولية والتي تتسثل ب لؾف الجمج والكثافة ووضؾح التقاسيؼ السكؾنة 

، وىي مؽ الخياضات التي 1لمعزالت وتسشح الشقاط عمى أساسيا ويخخج فائدًا 
تسارس في قاعات مغمقة وتتؾزع في جسيع  مشاطق السحافغة وبكثخة في مخكد 

يعتسج أداء الالعبيؽ عمى السشاخ السثالي لمقاعة مع وجؾب االلداـ السحافغة ، حيث 
 التجريب بخاحة تامة لمجدؼ البجنيبتؾاجج أنغسة التكييف والتبخيج لغخض 

السرارعة إحجػ أقجـ الخياضات في تاريخ : Wrestlingالسرارعة  -3-8-13
جت في قبل السيالد ، كسا تؾاج708األلعاب األولسبية القجيسة التي انظمقت في عاـ 

بسذاركة  1896الشدخة األولى مؽ دورة األلعاب األولسبية الحجيثة في أثيشا عاـ 
 .(2)خسدة رياضييؽ مؽ أربع دوؿ ىي ألسانيا ، بخيظانيا ، اليؾناف والسجخ، "

"وىي أحج أىؼ أنؾاع األنذظة الخياضية لإلنداف :Swimming الدباحة   -3-8-14
ائية وفي االنيار والبحيخات والتي ت سارس في الؾسط السائي ) االحؾاض الس

والسحيظات ( والتي يكؾف بيا وضع الجدؼ البذخؼ برؾرة افؿية ، إذ يسكؽ 
مسارستيا مؽ قبل جسيع أفخاد السجتسع وفي مختمف مخاحل الشسؾ، ولكال الجشديؽ 
)ذكؾر، إناث ( أذ إنيا تكدب االنداف وفي جسيع مخاحل عسخة ، الرحة والدعادة 

، كسا إنيا ت سارس في ن غاميؽ السغمق  (3)اومة الجدؼ لألمخاض والخاحة فزاًل عؽ مق
 والسفتؾح احيانًا.
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لجػ بعض الالعبيؽ أمخ نذظة معيشة أو أتحجيج وقت ثابت وفعمي لشذاط معيؽ  : إفَّ رمهٍذ
فزل وقت لمسسارسة أبعض نتائج الجراسات التي ا جخيت لسعخفة ما ىؾ  جوإذ تب، صعب ججاً 

ىؾ  يجاد الؾقت السشاسب يعتسج عمى طبيعة الشذاط و ماإالخياضة متشاقزة ومتبايشة ، ولحا فأف 
فزاًل طبيعة السشاخ التي يكؾف في ذلػ الؾقت ،  الؾقت الحؼ يسكؽ إف يدتغخقو الشذاط وماىي

ومعخفة تأثيخ السشاخ عمى  االوقات الحارة والباردة والخطبةثشاء أأثيخ الفعمي لألداء معخفة الت عؽ
 عمى التؾازف الحخارؼ والسائي لالعبيؽ .سظح المعب أالسفتؾحة والسغمقة و  نذظةاأل

 وشطخ انرٌبضٍخ األ نممبرضخ ولبد انمىبخٍخ انمىبضجخاأل -4-1

 .مية وقات عمى السسارسات اليؾمية والفرتذسل ىحه األ
 :وشطخ انرٌبضٍخ انٍىمٍخممبرضبد األأولبد  -4-1-1

وىي السسارسات الخياضية التي ترشف بحدب الؾقت الحؼ يقاـ ؼيو الشذاط سؾاء في الرباح    
 .و السداء أو الغييخة أ

كسا ىؾ مالحع إفَّ ح : بوشطخ انرٌبضٍخ  فً انصجممبرضخ األولبد أ -4-1-1-1
وذلػ بدبب  ،البجنيريحية مشاسبة لمجدؼ أالظقذ الرباحي يكؾف ذات 

رض لإلشعاع الحخارؼ السكتدب  الشدبي لجرجات الحخارة مع تفخيغ األ االنخفاض
 ،)1(الستغيخات الظقديةقمة فزاًل عؽ شعة الذسدية وتجني ؾّيؼ زوايا سقؾط األ

 .يجابي عؽ وقت السسارسة الرباحيةإكل ىحا يعظي إنظباع 
مؽ مسيدات السسارسة  إفَّ  وشطخ انرٌبضٍخ  فً ولذ انظهٍرح:ممبرضخ األ -4-1-1-2

تكؾف حخارة  داء الخياضي إذالغييخة ،ىي يسكؽ أف ت حدؽ مؽ األ في وقت
يعسل عمى تقؾية العزالت ،ويداعج مؽ  وىحاالجدؼ في طاقتيا القرؾػ ، 

مزاعفة القجرة عمى التحسل أثشاء التساريؽ الذجيجة،  وكحلػنديسات، نذاط اإل
جيدة الخكض الخاصة  وعسميات أ نذظة ىي الجخؼ عمىومؽ أمثمة ىحه األ

 إذالتجريب الستؾاتخ والحؼ يكؾف عالي السدتؾػ  وكساؿ االجداـ  والقؾة البجنية ، 
ضغط الجـ ومعجالت ضخبات القمب أقل ،وىحا بجوره يعسل عمى التقميل  يكؾف 

                                                           
(
1
) Dae Yun Seo, SungRyul Lee, Morning and evening exercise, Division of Leisure and 

Sports Science, Dong Seo University, Busan, Korea,2013,p140. 
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داء والديادة في عسمية  حخؽ صابات الحخارية وعسمية تحديؽ األمؽ خظؾرة اإل
( إفَّ في جامعة )نؾرث ويدتخف االمخيكيةوتذيخ بعض الجراسات الجىؾف ، كسا 

ل الغييخةوقت  فييكؾف فزل وقت لسسارسة نذاط العجو أ الفرل  عشجما يحَّ
 . (1)البارد

 الحع فيكسا ىؾ م   :ممبرضخ االوشطخ انرٌبضٍخ  فً ولذ انؼصر  -4-1-1-3
خ كثأوقت العرخ ىؾ مؽ  إفَّ  نججنذظة في محافغة واسط ،وقات إقامة األأ

( 2والحؼ يكؾف مؽ الداعة ) ،وقات مسارسًة لألنذظة الخياضية السختمفة األ
يذعخ  فَّ أ، حيث يسكؽ ة عجَّ سباب ألى إوىحا قج يخجع  ( مداءً 5وحتى اؿ) عيخاً 

حالة  وفيالسذاركؾف أثشاء ىحا الؾقت في أفَّ طاقتيؼ تكؾف في حالتيا القرؾػ 
فزل وقت لسسارسة أو  ،إنّ  تخكيدىؼ ،وقج تؤكج بعض البحؾث التي أ جخيت

وتكؾف العزالت مخنة و  الخياضة ،حيث تكؾف درجات الحخارة مشخفزة ندبياً 
إفَّ الجدؼ يكؾف في حالة مؽ  و،في الفرل البارد والفرؾؿ االنتقالية دافئة 

عسمية إنتاج  صابة ، وكسا تؾضح الجراسة إفَّ التشبيو العالي وىحا ي جّشبو خظخ اإل
 خخػ ،إذ إفَّ وقات األ% مؽ اإل5ي ىحا الؾقت يختفع الى حؾالي القؾة والتحفيد ف

الخئة يكؾف عسميا بذكل كبيخ ويسكؽ أف تتحسل عسميات الخكض والسسارسات 
 4والتي تبمغ حؾالي  كبخ مؽ السعتادأدبة شب خخػ التي تدتيمػ نفدًا  سخيعاً األ  
في ىحا  الخياضية ةنذظقامة األإلخخػ سباب األ  األ ىلإوالبجه مؽ اإلشارة ، (2)%

 عساؿأ لجييؼ  نذظة الخياضيةالالعبيؽ السذاركيؽ في األ غالبية إفَّ  إذ ،الؾقت
مؽ اوقات الفخاغ  وقت العرخ ىؾ لحا إفَّ  ةوقت الغييخ ى صباحية وتشتيي حت

 . ؼوالخاحة لجيي
 

                                                           
(
1
) Brisswalter J, Bieuzen F, Giacomoni M, Tricot V, Falgairette G, Morning-to-evening 
differences in oxygen uptake kinetics in short-duration cycling exercise. Chronobiol Int 
2007,p:495. 
(
2
)opict,p506. 
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تحجيج األوقات  ي سكششاإذ 1( )*(االستبيافالسدح السيجاني )إستسارة  ومؽ خالؿ التحميل لشتائج       
( ن الحع 1-4وبالشغخ الى الججوؿ ) ألقامو الشذاط السسارسة الفعمية السشاسبة لعسميات التجريب و

مخة  47بمغ مجسؾع التكخار لؾقت الرباح  إذ، الرباحية  لسجةتجريب ضسؽ الموقات األفزل أإفَّ 
 ةىسية ومالءمأ مجػ  الى ت ذيخ تمػ الشتائج% مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج ، 67.1، وبشدبة 

وقات أكثخ األوقات الرباحية ىي مؽ أفَّ األ :ي سكششا القؾؿ  ووعمي، السشاخ في تمػ االوقات 
تمػ االوقات لجسمة  خوف وقج ي فزل الكثيًة لعسميات التجريب لألنذظة الخياضية بالسجسل مالءم

في حيؽ وصل عجد  ، الرباح الخياضية في في السسارسة لييا سابقاً إسباب التي أشخنا مؽ األ
ل تمػ عفي  % مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج ،24.3مخة ، وبشدبة  17مخات التكخار لؾقت العرخ 

غمب السسارسيؽ أ ستجالؿ عمى أفَّ وقت العرخ غيخ محبب لعسميات التجريب لجػ ي سكؽ اإل الشتائج
% مؽ 8.6دبة مخة ، وبش 6نجج أفَّ مجسؾع التكخار  إذأما في وقت الغييخة الخياضييؽ ، 

السحببة لجػ الكثيخيؽ  غيخ وقاتوقت الغييخة مؽ األعمى أفَّ  السجسؾع الكمي لمشتائج ، وىحا يجؿ
 .نذظة الخياضية مؽ مسارسي األ

 ستبياف لبعض الالعبيؽ في مشظقة الجراسةإ( إجخاء عسمية 2صؾرة )

 
 4/1/2021المصدر : الباحث ، الدراسة المٌدانٌة بتارٌخ 

                                                           
)*( تم إجراء مسح مٌدانً للممارسٌن الرٌاضٌٌن ولمختلؾ األنشطة الرٌاضٌة فً محافظة واسط ،ولد وزعت االستمارات على أندٌة  

استمارة  ، إذ تم تركٌز   011استمارة بعد فرزها وتبوٌبها بعد إن كانت  01من الدرجة األولى فً المحافظة، والتً اصبح عددها  

فً نتابج االستبٌان  لؽرض دلة  االختالفاتاضٌة األكثر ممارسة وشعبٌة فً منطمة الدراسة ،و تم التركٌز أبرز على األنشطة الرٌ
تحلٌل النتابج  وإهمال األجوبة الؽٌر ممنعة ،حٌث تحتوي  االستمارة على أسبلة تخص حالة النشاط الرٌاضً وعاللته بالعناصر 

د تم تحلٌل البٌانات واستخراج النتابج والنسب المبوٌة من المجموع الكلً ،إَّنَّ نتابج المناخٌة وتأثٌرها على النشاط الرٌاضً ول
االستبٌان هذه لد تعطً للباحث صورة مصؽرة عن التأثٌرات المناخٌة التً تواجه الالعبٌن وفً بعض االحٌان ٌُمكن االخذ بها بشكل 

 وندرة التباٌنات المناخٌة فٌها. ،ة لمساحة منطمة الدراسلصؽر  فعلً عن التأثٌر الكلً، نظراً 
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 مشظقة الجراسةعجد مخات التكخار وندبة لألوقات السالئسة لمتجريب في ( 1-4ججوؿ )
 األولات التكرار النسبة )%(

 الصبح 47 67.1

 الظهر 6 8.6

 العصر 17 24.3

 المجموع 70 100.0
 ثُٔصور : ثُذجفظ دجألػضٔجه ػ٠ِ ٗضجةؼ ثالضضذ٤جٕ 

 ريب في مشظقة الجراسةعجد مخات التكخار وندبة لألوقات السالئسة لمتج( 1-4شكل ) 

 
 (1-4المصدر: الباحث باالعتماد على جدول ) 

لى الججوؿ إ وبالشغخوقات السشاسبة لمسسارسة الفعمية إلقامة الشذاط  األ صما يخي ما فأ    
% مؽ مجسؾع 75.7مخة ، وبشدبة 53بمغ عجد مخات التكخار وقات العرخ أ( نجج إفَّ 4-2)

نيا تعج ألى مجػ أىسية تمػ األوقات لسسارسة األنذظة الخياضية ،إذ إالشتائج الكمي ، وىحا ي ذيخ 
وقات السحببة والسالئسة لجػ غالبية مسارسي األنذظة الخياضية في محافغة واسط ، مؽ األ

عؽ السالئسة السشاخية التي تكؾف في تمػ األوقات ، في حيؽ بمغ عجد التكخار ألوقات  فزال
ؽ مجسؾع الشتائج الكمي ، ت ذيخ تمػ الشتائج الى إفَّ % م15.7 مخة ، وبشدبة 11الربح 

مؽ تكؾف غيخ محببة لجػ الكثيخيؽ في أوقات الرباح السسارسات الفعمية لألنذظة الخياضية 
أوقات السسارسة الفعمية في وقت الغييخة ، نجج  صمسارسي االنذظة الخياضية ، أما في ما يخ

% وىحا يجؿ 8.6ىي االقل مؽ بيؽ االوقات بمغت  مخة  وبشدبة 6إفَّ عجد مخات التكخار بمغ 
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ألنذظة الخياضية في محافغة غيخ مالئسة إلقامة غالبية ا لعمى إفَّ اوقات الغييخة ىي بالسجس
 واسط .

لألوقات السالئسة لمسسارسة الفعمية إلقامة االنذظة  التكخار وندبتو   ( عجد مخات2-4ججوؿ )
 مشظقة الجراسةالخياضية في 

 األولات التكرار النسبة %

 الصبح 11 15.7

 الظهر 6 8.6

 العصر 53 75.7

 المجموع 70 100.0
 المصدر : الباحث باألعتماد على نتابج االستبٌان 

الخياضية في  ألنذظةلعجد مخات التكخار وندبتو  لألوقات السالئسة لمسسارسة الفعمية (2-4شكل )
 مشظقة الجراسة

 

 (2-4على جدول ) المصدر : الباحث باالعتماد 

 انممبرضبد انفصهٍخ نألوشطخ انرٌبضٍخ   -4-1-2

 : انفصم انذبرممبرضخ االوشطخ انرٌبضٍخ أثىبء  -4-1-2-1

رتفاعات في درجات إنيا تتسيد باإل أذ، في الريفتتبايؽ الخرائص السشاخية لمعخاؽ      
 ثشاء السسارسة في فرلأ ؾف يؾاجو الالعب كساتقمب الظقذ وعشاصخه ، فزاًل عؽ الحخارة 

ماـ الالعبيؽ أت ذكل العجيج مؽ التحجيات السختمفة  عجيج مؽ السعاناة التي ي سكؽ أفالريف ال
وعمى إقامة االنذظة الخياضية ، وكسا إنيا تعسل عمى إعاقة الجدؼ أثشاء عسمية الؿياـ ببعض 
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 العسميات الفديؾلؾجية ووعائفو الحيؾية وبالخرؾص عشج األنذظة  وفي وقت التساريؽ ،وىي مؽ
ولكي يتؼ أخح االحتياطات الالزمة لتفادؼ اؼ ضخر ، مؾر الؾاجب الححر مشيا عشج الالعبيؽ األ

وقات مالئسة ومثالية لكي تعظي أيسكؽ أف تتدبب بو ىحه العؾامل ،وليحا يجب اف يكؾف ىشالػ 
الدؾائل ىحه العؾامل تعسل عمى فقجاف  إفَّ  والالعبيؽ الخاحة السثالية لتحقيق الكفاءة السظمؾبة ، 

في الجدؼ إذ اف الشقص الحاصل في الدؾائل يعسل عمى خفض عسميات الجفع القمبي وحالة 
داء الشذاط ولسدتؾيات ثابتة أستسخاره في إاليبؾط في الجورة الجمؾية ، ولكي ي حافع الجدؼ عمى 

مؽ عسل حاالت تكييف لمجدؼ لخفض درجة الحخارة الجاخمية وعجـ االصابة  ندبيا ال بجَّ 
زاعفات الجدؼ الحخارية ،وكسا أفَّ ىشالػ عؾامل بيئية قج تعسل عمى زياد الخظؾرة أثشاء بس

 :(1)جؾاء الحارة  وىيمسارسة الشذاط الخياضي في األ

 زيادة اإلشعاع الحخارؼ مؽ الذسذ. -1
 .الجؾية ارتفاع ندبة الخطؾبة -2
 االنخفاض الؾاضح في سخعة الخياح. -3

ىحه  فَّ إ إذة لألنذظة الخياضية، مؽ العؾائق الخئيدالعشاصخ تعج   وكسا إفَّ خرائص ىحه
وؿ مباشخ والحؼ يكؾف عمى تساس مع الجدؼ وتفاعالتو السختمفة العؾامل ليا تأثيخيؽ األ

سباشخ والحؼ تغيخ أعخاضو بعج فتخة مؽ مسارستو الشذاط والتي تتسثل في الوالثاني ىؾ غيخ 
إفَّ  ،إذنذظة السغمقة مسارسات األ الجانب الرحي الشفدي لالعب ، وكسا ىؾ الحاؿ في

، وذلػ ألنو ي سكؽ مالئسة السشاخ الجاخمي مقارنة باألنذظة السفتؾحة قل فاعمية أالتأثيخ يكؾف 
 جدؼ الخياضي .اللمقاعات السغمقة مع متظمبات الشذاط و 

  :  انفصم انجبردأثىبء وشطخ انرٌبضٍخ  ألممبرضخ ا -4-1-2-2

نذظة الخياضية يقاؼ األإعمى  كبيخاً  خظخاً  لخارة قج ال تذكأفَّ حالة االنخفاض في درجات الح   
نذظة  والتي يجابية لسسارسة الكثيخ مؽ األنيا تعج مؽ الحاالت اإلأأثشاء مسارستيا ، إذ  وأ

،إذ إفَّ السسارسة في حاالت الظقذ  ) 2(داء البجنيعؽ مدتؾػ كفاءة األ يجابياً إ تعكذ انظباعاً 
 لستيالؾ كسية كبيخة مؽ الظاقة داخل الجدؼ، كسا ي فزإالجىؾف  و  البارد تداعج الفخد في حخؽ 

                                                           
(
1
)Micah Zuhl , Exercising in Hot and Cold Environments , American College of Sports 

Medicine,2019,p130. 
(

2
)MYRA NIMMO , Exercise in the cold ,Department of Applied Physiology, University of Strathclyde, 

Glasgow, UK,2004 ,p901 
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ل البخودة عمى تحديؽ مداج عست إذالكثيخوف السسارسة في طقذ ذات إنخفاض حخارؼ ندبي ،
وتخكيده بذكل افزل ، وقج يخػ بعض الالعبيؽ أفَّ السسارسات اثشاء فرل  الالعب السسارس ،

سة لغخض إبقاء حالة الجدؼ وحخارة الجاخمية في ثبات ندبي ، كبخ في السسار أ تعظي حافداً  ذتاءلا
، ومؽ ميدات الظقذ البارد تجعل  العب لإلصابة بدبب الظقذ السشخفضال ضلكي ال يتعخ 

الجياز الجورؼ الجمؾؼ   تعسل الحخكة عمى تشذيط إذكثخ حخكة مؽ الظقذ الحار، أالجدؼ 
 يض في الجدؼ . معجالت األ ، وزيادةكافة لى اجداء الجدؼ إلغخض وصؾؿ الجـ 

مؽ الظبيعي إفَّ إختالؼ في كفاءة  :داء انرٌبضً فً االجىاء انمخزهفخكفبءح األ -4-2
 إذ االداء كسًا ونؾعا قج يختمف بحدب إختالؼ الغخوؼ السشاخية الستغيخة عمى الجواـ ،
جابًا ي سكؽ معخفة حالة التغيخ في األداء البجني التي تشعكذ مؽ خالليا برؾرتيؽ إما إي

 ، مؽ خالؿ معخفة : أو سمباً 

إفَّ عسمية االرتفاع واالنخفاض مع : حرانذباء جىداء انرٌبضً  فً األكفبءح األ -4-2-1
تؾاجج عشرخ الخطؾبة السحيظة في بيئة الشذاط الفعمي يعسل ذلػ عمى تدييل 
عسمية االنتقاؿ الحخارؼ ، والتي تؤدؼ الى ارتفاع في درجة حخارة الجدؼ  وتدخيشو ، 

جرجات الحخارية الخارجية في اليؾاء والتي تكؾف مالمدة التبط قجرة التدخيؽ مع وتخ 
حياف عشج ، إذ إنيا تبمغ في كثيخ مؽ األ مجدؼ أثشاء عسمية الجخؼ او الخكضل

عسميات  ، ومؽ الظبيعي إفَّ  )1(( درجة مئؾية42عجائيؽ الدباقات الظؾيمة الى ) 
تختمف في االجؾاء الحارة بذكل ستجاباتو ؾلؾجية لجدؼ الخياضي وإالتفاعالت الفدي

في حالة  الجدؼ في يكؾف دائساً  و السعتجلة ، وذلػ ألفَّ أجؾاء الباردة كبخ مؽ األأ
 خح وعظاء ،لحا فسؽ الظبيعي تتغيخإتؾازف مع البيئة السحيظة فيؾ يعسل عمى 

في حدب البيئة التي ي سارس فييا الشذاط ،وىحا التبايؽ بمدتؾيات أداء الالعب 
خخ حدب طبيعة العؾامل الفديؾلؾجية لمجدؼ آالغخوؼ ىؾ يختمف مؽ رياضي الى 

ة الجدؼ كسا ىؾ معخوؼ إف درجة حخار  ؼ ،وكيؽية التعامل في مختمف الغخو 
خالؿ االجؾاء السعتجلة والحارة  ولكشيا في بعض االحياف ( مئؾية 37الظبيعية ىي )

ه الحالة في حالة صخاع ومقاومة مؽ تختفع مع السحيط وليحا فقج ي سكؽ إف نذبة ىح
                                                           

(
1
) Durstine, J. L.and Thompson,P. D,  Exercise in the treatment of lipid disorders , Cardiology 

Clinics , 2001,p406. 
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قبل الجدؼ لمحفاظ عمى درجة حخارة االعتيادية ، والتؾلج الحخارؼ ىؾ بدبب الحسل 
يض وتفاعالتيا تختبط عسميات األ إذسسارسة الدائجة لمشذاط ، الالدائج الحؼ يكؾف في 

ذسذ شعة الأمع الديادة الحخارية في الجدؼ ، وكسا إفَّ السسارسة الظؾيمة تحت 
تغيخ  وكبخ مؽ الحخارة السفقؾدة أالعالية تعسل عمى تدويج الجدؼ بظاقة حخارية 

جياد صابات الحخارية واإلعخاض الجدؼ في كيؽية التخمص مشيا حجوث عسميات اإلأ 
تدداد عسميات التجفق لمجـ في الجمج ومعيا تدداد عسمية  حؾاؿ وفي تمػ األ   ؼ الحخار 

التبخيج لمحخارة الجاخمية مع البيئة السحيظة ، ومع  التعخؽ وذلػ لكي تدسح بعسمية
لى إما تؤدؼ  حجوث تمػ العسميات التي تعسل عمى التشغيؼ الحخارؼ والتي غالباً 

لى الجفاؼ إثشاء عسميات السسارسة إجياد يؤدؼ بجوره الفديؾلؾجي وىحا اإل اإلجياد
 حيث إفَّ  . (1)ليؾائيداء اجياد الحخارؼ عمى إضعاؼ كفاءة األيعسل اإل والظؾيمة ، 

تؾاجج الالعبيؽ في الجؾ الحار لفتخات طؾيمة دوف جيج مؽ شأنو أف يخمخل التشغيؼ 
مؽ الجيج  داء البجني مقارنة مع أداءعمى األ الحخارؼ لمجدؼ ، والحؼ يشعكذ سمباً 

وعّجائؾا  ) فسثاال عمى ذلػ إف قافد الدانةىحا بشؾع الشذاط  في جؾ بارد ،وقج يختبط
فات القريخة قج ال تحجث معيؼ اؼ تغيخات في ىحه الغخوؼ نتيجة لقرخ زمؽ السدا

الحع العبؾا كخة القجـ او عّجائؾا السدافات الظؾيمة  الشذاط السدتيمػ ، في حيؽ ن  
شخاص الحيؽ يتعخضؾف كثخ األأىؼ  طؾؿ في السسارسةأ نذظة التي تدتيمػ زمشاً واأل

رتفاع الحخارة إوكدجيؽ و اء ويدتيمػ األ  عخاض والتي فييا يشخفض االدأ لسثل ىكحا 
حيث تبمغ كسية الحخارة الشاتجة مؽ خالؿ ، جة لمتفاعالت الجاخمية في الجدؼ نتي

 وقجساعة ، في وقت الخاحة ،\سعخة حخارية 75التفاعالت في جدؼ االنداف حؾالي 
سعخة  1500مخة أثشاء مسارسة الشذاط لترل الى حؾالي  20كثخ مؽ أترل الى 

في جدؼ االنداف واالنغسة السدؤولة  السؾازنة الحخارية، ومؽ خالؿ  )2(ساعة\ية حخار 
يعسل الجدؼ لمتخمص مؽ الحخارة الدائج  والتي ترل الى إذ عؽ التشغيؼ الحخارؼ 

مي ،43) ـ3 ولكؽ في بعض االحياف قج ال يتؼ التخمص مشيا بذكل ك  يبقى جدءًا  إذ (

                                                           
(
1
) Michael N. Sawka and Andrew J. Young , Physical Exercise in Hot and Cold Climates , 

Exercise and Sport Science, Philadelphia, 2000,p389. 
(
2
)Casa,D.J.Armstrong,L.E.and Hillman,S.KNational Athletic Trainers , Association position 

statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Trainers , 2000 ,p 212–213.
 



  االنشطت انرياضيت يف حمافظت واسط دلمارستاألوقاث  ادلالئمت مناخيا   : انفصم انرابع 

 
73 

ـ3 فقج يتؼ  39مؽ الحخارة والتي ترل الى )مشيا في الجدؼ، ومع بقاء ىحا الجدء  )
مؽ خالليا نذاط عسل االنديسات السؾجؾدة في الجدؼ إذ إنيا ال تعسل بذكل كبيخ 

ومؽ سمبيات االرتفاع الحخارؼ في جدؼ ، (1)( ـ3 37في درجة حخارة الجدؼ الظبيعة ) 
لى إكبخ مؽ السعتاد وىحا يؤدؼ أيجعل عسمية ضخ الجـ تكؾف بذكل  إذاالنداف 

عجـ  وباألخصخخػ جداء البجف األأسخعة تعب القمب وحالة الذعؾر بالتعب في 
، تعؾيض الجدؼ الدؾائل السفقؾدة مؽ خالؿ عسمية حخؽ الدعخات وعسمية التعخؽ 

عشج السسارسة الظؾيمة في البيئات الحارة حالة في الجدؼ تدسى  وقج تحجث غالباً 
مب مؽ خالؿ االوردة الجمؾية ، ونتيجة )الخجع الؾريجؼ( وىؾ الجـ العائج مؽ الق

جداء الجمج جّخاء عسميات ألى إلتؾسع ىحه االوردة الجمؾية بدبب عسميات ضح الجـ 
لى القمب إالتبخيج فقج يحجث تؾسع كبيخ فييا ويحرل عجد في عسمية رجؾع الجـ 

عخاض أ تغيخ  مجااًل لمذػ عال يجوبسا  ،(2)ويقل حجؼ البالزما السؾجؾدة في الجـ
 .الحخارية في الجدؼ اإلصابات

إفَّ حالة تأثيخ الظقذ البارد عمى :حانجبرد اءجىانرٌبضً فً األاألداء كفبءح  -4-2-2
مخيؽ ىسا طبيعة التسخيؽ الحؼ يسارس وشجة البخودة أداء الخياضي يعتسج عمى األ

الخارجية في درجات مشخفزة  نذظة خرؾصاً مسارسة بعض األ الجؾية  ، حيث إفَّ 
نذظة التي خاصة األب، و  )3(في االداء البجني الخياضي محق ضخراً ي   فأيسكؽ  ججاً 

إفَّ إذ ،  ػ رمي الخمح  والسظخقة وغيخىاالعاب القؾ  مثل بعض حخكتيا قميمةتكؾف 
يجابية  لبعض تساريؽ التحسل إف يعظي حالة أالتعخض لمظقذ البارد السعتجؿ يسكؽ 

 سمبياً  مؽ الظقذ قج تؤدؼ الى تأثيخً  ، في حيؽ أفَّ الحاالت الستؾسظة والباردة ججاً 
ويسكؽ أف ت زعف قجرة  ،داء البجني لألنذظة ذات السدتؾيات العالية مؽ ناحية األ

يا تعسل عمى تقميص نذظة العجو الدخيع والؾثب، إذ إنَّ أالفخد اليؾائية كسا في 
 داء السظمؾب والكفاءة البجنية .العزالت بجرجة غيخ كاؼية لتحقيق األ

                                                           
(
1
) Morehouse, L. E. and Miller, A. T. , Physiology of exercise. St, Louis, Mosby ,1983 ,p178 

(
2)
 opict p179. 

(
3
) Castellani, J.W, Tipton, M.J. Cold Stress Effects on Exposure Tolerance and Exercise 

Performance , Compr Physiol, 2015, p443. 
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يعج عامل الخطؾبة مؽ العؾامل : خانرطج اءجىانرٌبضً فً األاألداء كفبءح  -4-2-3
فيؾ  ،داء البجني خالؿ السسارسة الخياضيةالتي تؤثخ بذكل كبيخ عمى مدتؾيات األ

وكدجيؽ كبخ مؽ األ  أستيالؾ كسية إتعسل عمى  إذعؽ درجة الحخارة  ال يقل تأثيخاً 
ة التعخؽ التي تعسل عمى والذعؾر بحاالت الزيق في الشفذ الديادة في عسمي

،وىحه االرتفاعات التي تكؾف في الخطؾبة ىي نخفاض كسية الدؾائل في الجدؼ إ
التكيف مع السحيط البيئي الجاخمي  ىكفيمة بذعؾر الفخد باالندعاج وعجـ القجرة عم

 الحؼ يسارس ؼيو الشذاط.

كافة ؾاعيا بأنتعج الغؾاىخ الػبارية :اء انمغجرحجىانرٌبضً فً األاألداء كفبءح  -4-2-4
نيا إنذظة الخياضية األنذظة الخارجية ، إذ بعض األ ىمؽ السؤثخات البارزة عم

 و ،لكافة السسارسات الخياضية الخارجية تعسل عمى خمق جؾ مدعج وغيخ مخيح 
التي مؽ الستؾقع حجوثيا أثشاء السسارسة الخياضية  اتبخز التأثيخ أيسكؽ التخكيد عمى 

حياف في بعض األ  عشج السسارسة ية عمى حجب الخؤيةحيث تعسل العاصفة الػبار ، 
، وفي  )1(،فزاًل عؽ تأثيخىا عمى الجانب الشفدي لمسسارس الخياضي بالجرجة االولى

التشفدي  عاىخة )الػبار العالق( ؼيكسؽ دورىا في التأثيخ عمى الجياز صما يخ
كبخ أجي بذكل السسارسة تكؾف عسمية الذييق لميؾاء الخار  لمسسارس الخياضي ، فعشج

لى السجخػ التشفدي الحؼ مؽ السسكؽ إدخؾؿ الػبار  ومؽ البجيييعتيادؼ مؽ اإل
عؽ التحدذ  ،فزالً  لعسمية التشفذ خخػ ختشاؽ والسزاعفات األ  التدبب بحاالت اإل

وقج  وغيخىا ، لجػ بعض السسارسيؽ نتيجة إلصابتيؼ بأمخاض مدمشة مثل ) الخبؾ (
عمى كفاءة  (االستبيافستسارة إالسدح السيجاني )ئج أعيخ التحميل االحرائي لشتا

بمغ عجد مخات التكخار  إذ( ، 3-4، وبالخجؾع الى ججوؿ )في األجؾاء الحارةداء األ
% مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج ، وىحا ي ذيخ الى حجؼ التأثيخ 45.7مخة ، وبشدبة  32

والكفاءة البجنية ، أما الحؼ ي سكؽ أف تتدبب بو االجؾاء الحارة عمى االداء البجني 
% مؽ السجسؾع الكمي 15.7مخة ، وبشدبة 11جؾاء الباردة فبمغ عجد التكخار تأثيخ األ

بذكل كبيخ عمى  خال تؤثجؾاء الباردة قج لى إفَّ األإلمشتائج ، حيث ت ذيخ تمػ الشتائج 
بمغ عجد تكخار  نذظة الخياضية ، في حيؽأال في بعض األاالداء البجني الخياضي 

                                                           
(
1
) Middleton, N.J, Desert dust hazards, A global review, Aeolian Res, 2017, p53. 
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% مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج ، حيث 14.3مخة ، وبشدبة  10ي الحاالت السغبخة ف
لة أف تدببو عمى حا ةت ذيخ تمػ الشتائج الى وجؾد تأثيخ فعمي يسكؽ لمغؾاىخ السغبخ 

عمى أفَّ حجؼ التأثيخ  وبسا اليجع مجااًل لمذػالشذاط والسسارس لحلػ الشذاط ، 
نذظة الخارجية ،وبشاًء لسشاخية يكؾف في األالحؼ تتدبب بو تمػ العؾامل ا خاألكب

،حيؽ ي سكؽ الخارجي  طيشعكذ عمى الكفاءة البجنية لسسارس الشذا إذعمى ذلػ  
نغسة التكييف أسسارس الشذاط الجاخمي التغمب عمى بعض العؾامل مؽ خالؿ ل

لمسسارسة  مالئساً  شاخاً ف تؾفخ م  أالستؾاجج في القاعات الجاخمية التي مؽ شانيا 
 . لخياضيةا

في الغخوؼ الحارة ، الباردة ، الخطبة ، السغبخة  لمكفاءة البجنية ( عجد وندبة التكخار 3-4ججوؿ )
 لمسسارس الخياضي في محافغة واسط

 األولات التكرار النسبة %

 الحارة 32 45.7

 الباردة 11 15.7

 الرطبة 17 24.3

 المؽبرة 10 14.3

 المجموع 70 100.0

 حث باألعتساد عمى نتائج االستبياف السرجر : البا
 

عجد وندبة التكخار لمكفاءة البجنية في الغخوؼ الحارة ، الباردة ، الخطبة ، السغبخة  (3-4شكل ) 
 لمسسارس الخياضي في محافغة واسط

ٌ

 (3-4المصدر : الباحث باالعتماد على جدول ) 
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 ضىائم انجطم ودرجخ انذرارح :  -4-3

ثشاء عسميات السسارسة في ألخياضي الدؾائل في عسمية التعخؽ ما يفقج الجدؼ ا غالباً     
كل ساعة، إضافة الى فقجانو  \(لتخ2في الظقذ الحار حؾالي ) التجريبات واالنذظة وخرؾصاً 

ثشاء السذاركة في سباقات التحسل العالية ) السارثؾف ( ،إذ أ (%مؽ وزنة وخرؾصاً 8-7حؾالي )
لدؾائل بسا فييا سائل الخاليا والدائل الحؼ يكؾف مؾجؾد لتخ مؽ ا 40يحتؾؼ الجدؼ عمى حؾالي 

لتخ مؽ كسية الدؾائل في الجدؼ والحؼ يسكؽ  5في داخل الخاليا ، حيث ي ذكل الجـ حؾالي 
ستيالؾ إوقج تختمف كسيات  ، ( 1) لتخات مؽ البالزما ولتخيؽ مؽ خاليا الجـ ( ة) ثالثعمىتقديسة 

يزية  والغخوؼ البيئية وحاالت د عمى معجالت الجدؼ األعتساالدؾائل مؽ قبل الجدؼ عمى اإل
حاالت الشقص التي تحجث في الجدؼ الخياضي والتي تكؾف  ولحا فإفَّ ، ( 2)التأقمؼ  لجػ الالعبيؽ 

غمبيا انخفاض في الحجؼ الكمي لمجـ وضعف الجفع أ عخاض بارزة أ ف تؤدؼ الى أفي الجـ ي سكؽ 
كج بعض الجراسات إفَّ حاالت الجفاؼ الذجيج ؤ وكسا ت نخفاض ضغط الجـ ،إ فزاًل عؽالقمبي 

معغؼ  (لتخ، إذ إفَّ  2.5كثخ مؽ ) أالتي تحرل لجػ الالعبيؽ والتي تكؾف حالة الفقجاف لمدؾائل 
 (% مؽ بالزما20الدؾائل السفقؾدة عؽ طخيق العخؽ تأتي مؽ داخل خاليا الجدؼ فزاًل عؽ)

مي لتخ يتؼ فقجانيؼ مؽ البالزما في حالة م 600قل مؽأ ، وىحه الكسية ىي غالباً الجـ
 ةوقج ي راحب حالة فقجاف الجدؼ لمدؾائل أثشاء التجريب إرتفاع ندبي في درجة الحخار ،(3)التجريبات

لى حجوث حالة الجفاؼ والتي تبمغ حالة الفقج إحالة عجـ التعخؽ يذيخ  الجاخمية لمجدؼ، كسا إفَّ 
جب عمى الالعبيؽ تعؾيض الجدؼ لسا فقجة مؽ الدؾائل لتخ مؽ الساء ( لحلػ مؽ الؾا3-2بشدبة )

 . (4)لكي يداعج الجدؼ في عسمية التعخؽ لمحفاض عمى درجة حخارة مشخفزة لمجدؼ

ف أولكي يتجشب الؾقؾع في السذاكل الحخارية يجب  وليحا فإف مؽ الؾاجب عمى الالعب        
الالعبيؽ  دؾيقة  وقج ي شرح  20-15ؽ كل بي و في فتخاتأ ثشائياأالساء قبل السذاركة وفي  يتشاوؿ

ياـ في حاالت ألى إستسخارىؼ لفتخات ترل إعشج  خرؾصاً  ركةوزانيؼ قبل وبعج السذاأخح أبعسمية 

                                                           
(
1
) Freund, B. J. and A. J. Young Environmental influences on body fluid balance during 

exercise, cold stress , In  Body Fluid Balance Exercise and Sport, CRC Press, 1996 , p159. 
(
2
)opict , p161. 

(
3
) Hardy, J. D., Milhourat and DuBor,  The effect of exercise and chills on heat loss from the 

nude body. J. Niutrltion,1949, p477. 
(
4
) opict, p478. 
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نتائج االستبياف التي تخص كسية  ، أماثخ الحخارؼ عمى الؾزف الظقذ الحار لكي يتؾضح ليؼ األ
 إذلتخ ، 3-لتخ1تؼ تحجيج الكسية بيؽ  ذاط وقجلمش مسارستوالساء التي يدتيمكيا السسارس أثشاء 

% مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج ، 67.1مخة ، وبشدبة  47لتخ 2لػ االستيالؾبمغ عجد تكخار كسية 
وىحا ي غيخ كسية الشقص الحاصمة في معجؿ الدؾائل في الجدؼ اثشاء مسارسة الشذاط مع الديادة 

 لتخ1إستيالؾ كسية  صما يخوفي ، رة والخطبة أثشاء االوقات الحا في عسمية التعخؽ وخرؾصاً 
لى أت ذيخ تمػ الشتائج  و،  مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج% 20مخة ، وبشدبة  14 عجدىا فبمغت

لتخ في  3إستيالؾ  تأتي كسيةوقات الباردة ، في حيؽ ستيالؾ أثشاء السسارسة في األندبة اإل
وقات أالتي تتدامؽ مع ادة في درجات الحخارة تفاعات الحالسدتؾػ الثالث والحؼ يذسل حاالت االر 

 .مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج %12.9مخة ، وبشدبة  9عجد التكخار والتي بمغالسسارسة الخياضية 

نذظة ( لتخ لجػ مسارسي األ3-2-1كسية إستيالؾ السياه  )لػ عجد وندبة التكخار (4-4ججوؿ )
 محافغة واسط الخياضية في

ٌةالكم التكرار النسبة %  

 لتر 14 20.0

 لتران 47 67.1

 ثالث لترات 9 12.9

 المجموع 70 100.0
 المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج االستبٌان 

لتخ لجػ مسارسي األنذظة ( 3-2-1عجد وندبة التكخار لػكسية إستيالؾ السياه  )(4-4شكل ) 
 الخياضية في محافغة واسط

ٌ

 (4-4ول ) المصدر : الباحث باالعتماد على جد
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 انزىازن انمبئً فً انجطم  -4-4

طعسة و ما ي سكؽ عؽ طخيق تشاوؿ الدؤاؿ واأللى الجدؼ أ لوي عخؼ بأنو العالقة في ما يجخ    
خخاج والتبؾؿ ، إذ تكؾف في ىحه العسمية ىي و األأو الخئتيؽ أأف يفقجه  في عؽ طخيق التعخؽ 

ؼ، وي ذتخط في حالة تشاوؿ الدؾائل كدجة ، وذلػ لغخض الحفاض عمى صحة الجدخخوج مياه األ
شباع لكي تكؾف كاؼية لمحفاظ عمى أنغسة الجدؼ ،ولغخض لى حالة األإوجؾب وصؾؿ الجدؼ 

 تالؿياـ بالعسميافزاًل عؽ تحقيق أقرى قجرة لتحقيق  كفاءة عسمية التسثيل الغحائي في الجدؼ ، 
ية لمتخمص مؽ الحخارة الدائجة في خخػ ،ولحقيق ىحا الذي البجَّ مؽ إجخاء عسماأل   الفديؾلؾجية

ومؽ خالؿ مالحغة عسمية الفقجاف  ،حجػ عؾامل التحّكؼ في ؾياس الساء إالجدؼ إذ أنيا تعج مؽ 
وضائف خخوج السياه مؽ كل قشاة  ال إفَّ إوالتي تتؼ برؾرة عكدية بيؽ م خخجات الجمج والكمى ، 

عسمية مخخجات السياه مؽ الجمج ) خخ إفَّ أؼ بتفديخ أخخػ لو خرائص مغايخة عؽ القشاة األ
تكؾف فاعمية قشاة  ةرتفاع درجة الحخار إنيا متبادلة برؾرة غيخ مباشخة ، ففي عسمية أالتعخؽ( ، إذ 

،وتأسيدا عمى ذلػ يجب عمى السسارس (1)كثخ مؽ قشاة الكمى والعكذ في حالة انخفاضيا أالجمج 
 الشقص أثشاء عسمية السسارسة الخياضية.أف يتشاوؿ الكسية الكاؼية مؽ الدؾائل لتجشب حاالت 

 انزىظٍم انذراري نهجطم  -4-5

الليا اإلاليترف الجدؼ البذخؼ ب      حتفاظ بجرجة حخارة  الجاخمية ، قجرة الحاتية التي ي سكؽ مؽ خ 
ـ3 ، 37والتي ىي ) في إنتاج  يزاً أالعسميات الكيسائية التي تحجث في الجدؼ ليا عالقة  إفَّ  إذ(

سعخة 75حؾالي  غإفَّ االنداف في حالة الخاحة تبم وحيث إفَّ الثابتة الحخارية ،جداء مؽ الظاق
ساعة ، \سعخة حخارية  1500ساعة وكحلػ في مسارسة الشذاط إذ ي سكؽ أف يرل الى \حخارية

ستسخارية يجب عميو التخمص مؽ تدايج عسميات لى ىحه اإلإولكي يعسل الجدؼ ليجؼ الؾصؾؿ 
رتفاع ندبي عؽ معجؿ أيحتاج الى  في الجدؼ ،فالعسل العزمي بجورهؾف رتفاعات التي تكاإل

ـ3 ( فإنو 37و درجتيؽ مؽأكثخ بجرجة أؼ بسعشى عشجما تكؾف درجة الحخارة )أعتيادية الحخارة اإل
بأعساؿ مسارسة  ـكبخ ،ويسكؽ تقجيخ الحخارة السالئسة لمجدؼ أثشاء الؿياايقؾـ بؾعائفو  بذكل 

( ، ويجب الحفا39) نذظة إذ تبمغ حؾالياأل ؼ أعمى مدتؾيات ثباتيا لكي ال تكؾف ىشالػ  ظـ3
ء الجدؼ البجني الخياضي ،وعشج خخوج الجدؼ عؽ الديظخة وحجوث حاالت آعؾامل خظخة عمى أد

                                                           
(
1
) M. Coutts AJ, Racinais S Alonso, et al Br J Sports Med ,2015,p408. 
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التي مؽ خالليا يتؼ تشغيؼ درجات  ة) ىؾ اآللية الخئيد:عخؽ ، والعخؽ إرباؾ وخمل في أنغسة الت
قرى درجة التي تبمغ ألى إف في حالة الشذاط ( قج ترل الحخارة الحخارة في الجدؼ الحؼ يكؾ 

( حيشيا تربح فخصة الؾفاة كبيخة ججا لحلػ الجدؼ43) ـ3
دور الخياضية و  نذظةاأل وفي إطار ، (1)

نذظة الخياضية في واسط كثيخ ومتشؾعة وتختمف األ التشغيؼ الحخارؼ أثشاء السسارسة ، نجج إفَّ 
نؾاع  أ ةثالث عمىكؽ التي ي قاـ عمييا الشذاط لحلػ يسكؽ أف ت رشف االمداء وطبيعة امؽ ناحية األ

 : (2)نذظةمؽ األ

 : نذطة الطؽيمةاأل  -1

نذظة التي تدتغخؽ زمشَا اطؾؿ في وقت مسارستيا وىي تذسل رياضة السارثؾف وىي األ       
 .وسباقات التحسل الظؾيمة ومباريات كخة القجـ إضافة الذؾطيؽ االضافييؽ 

 : طة الستؽسطةنذاأل  -2

لى ساعة وتذسل السالكسة إنذظة التي يكؾف زمؽ أدائيا مؽ ساعة ونرف وىي األ      
 كخة اليج كخة الظائخة كخة الدمة وخساسي كخة القجـ . ـوالسرارعة و التايكؾانجو  وكساؿ األجدا

 :  نذطة القريخةاأل  -3

دؾيقة  15و حتى أساعة  وقت مسارستيا الشرف ػحيانا ال يتعجأنذظة التي وىي األ       
( متخ واؿ 100غمب والتي تذسل رياضات العاب القؾػ ، عّجائؾا السدافات القريخة )عمى األ

ي والؾثب الظؾيل نؾاع القفد الستعجدة الؾثب الثالثأ( متخ حؾاجد ورمي السظخقة والثقل و 110)
 نذظة القؾة البجنية .أو والقفد بالدانة 

عسمية التشغيؼ الحخارؼ في الجدؼ ، نجج إفَّ مع نذظة ىحه األ عالقة ومؽ زاوية أ خخػ       
نذظة األ الجدؼ الخياضي حيشسا يدتيمػ الكثيخ مؽ الظاقة أثشاء عسمية السسارسة وخرؾصاً 

الجدؼ يحتاج الستيالؾ كسيات كبيخة مؽ الدعخات الحخارية ، وليحا تتختب  الظؾيمة، حيث إفّ  
، وبرؾرة إلرادية بل البيئة السحيظة بسكاف الشذاط مؽ قعميو ضخائب حخارية مؽ قبل الجدؼ و 

                                                           
(
1
)iStrydom NB, Wyndham CH, WilliamsCG, Morrison JF, Bredell GA, BenadeAJ, Von 

Rahden M. Acclimatization tohumid heat and the role of physicalconditioning. J Appl Physiol 
1966,p636. 

(
2

 .13/12/2021الممابلة الشخصٌة)بنوان حونً ( مسؤول شعبة الرٌاضة ،مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، بتارٌخ ( 
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مؽ قبل السدتذعخات البجنية في آلية الجدؼ تبجء العسل لمتخمص مشيا عؽ طخيق مختمف وسائل 
ىسيا، عسمية التؾصيل الحخارؼ والتي مؽ خالليا تتكؾف عسميات االشعاع والبخخ أ الجدؼ ومؽ 

جدؼ مؽ خالليا أف يفقج طاقة حخارية تقجر بحؾالي ىؼ الظخؽ التي يدتظيع الأ والحسل وىي مؽ 
لى إفَّ إشارة ،ويجب اإل(1)فقجاف العخؽ بكسية تقجر بمتخ فزاًل عؽ ساعة \سعخة حخارية 580

الحخارة الخارجية التي ت حيط بالجدؼ أثشاء الظقذ الحارة ليذ وحجىا مؽ تجخل في إعاقة التبخيج 
في ذلػ ، فكمسا كانت  ةعتبخ مؽ العؾامل السيسة والخئيديمؽ خالؿ العخؽ ،إذ إفَّ عامل الخطؾبة ي  

ندبة الخطؾبة عالية كاف ىشالػ مجيؾدات الستدابق مؽ خالؿ عسمية الحسل الحخارؼ، إما في 
عخاض ولكؽ بذكل متؾسط نغخًا لدمؽ نذظة الستؾسظة ؼيسكؽ أف تغيخ ىحه األمسارسة األ

عخاض الشاتجة مؽ عسميات في بعض األالشذاط السدتيمػ التي ي سكؽ لمذخص الخياضي تال
 السسارسة .

عخاض األ خال تغي إذنذظة القريخة لى أثخ التشغيؼ الحخارؼ عمى األإ وال يفؾتشا أف نشؾه      
 غمب عجة دقائق، والحؼ يكؾف في األبذكل كبيخ نغخًا لقرخ وقت السسارسة الحؼ يدتيمػ 

الفشييؽ الحيؽ ي ذخفؾف عمى عسمية الشذاط   ؽوليؤ السدو أطباء السخافقيؽ لالعبيؽ وتججر عمى األ
ف يؾضع الالعب في مكاف بارد مع  أعشج إصابة الالعب السذارؾ باإلجياد الحخارؼ يجب 

حياف قج ي راب الالعب السذارؾ تشاولو سائل يسكشو  تعؾيض ما ف قج مؽ الجدؼ ، وفي بعض األ
الح والدؾائل نتيجة لعسميات العخؽ في مفي حالة مؽ التقمرات العزمية  بدبب ما ف قج مؽ األ

، حيث ي سكؽ معالجة ىحه الحالة في إعظاء الالعب ء الحارة وعشج طؾؿ زمؽ السسارسة جؾااأل
لتعؾيض ما تؼ فقجانو ، ويجب مؽ الزخورة إدراؾ  ساء مع ندبة مؽ السمح السحاب ؼيوالسذارؾ ال

الى  ءت ، يجب عمية أف يقـؾ بالمجؾ العبيو لػ ىكحا حاال السجرب لسا يحرل في حاؿ تعخض أحج
 .خخػ أ  ؼ مزاعفات أالجياز الظبي السخافق لكي يتؼ معالجة الحالة بأسخع وقت لتالفي حجوث 

 

 

                                                           
(
1
) Gonzalez RR. Biophysics of heat exchange and clothing: applications to sports physiology, 
Med Exerc Nutr Health,1995,p290–292. 
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( التقجيخ السرحح لخظخ االصابة بأمخاض االصابة الحخارة الجيجية بشاًء عمى 4-5ججوؿ رقؼ )
تقجيخ  (WBGT)عتبار إف حدابخح في اال( مع األ(WBGTدرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة 

 االجياد الحخارؼ تحت الخطؾبة العالية 
 الرطوبة النسبٌة )%( درجة مئوٌة  WBGT المخاطر الممدرة

 50 24 معتدل

 75 20 معتدل

 100 18 معتدل

 50 28 عالً

 75 26 عالً

 100 24 عالً

 50 33 مبالػ فٌه

 75 29 مفرط

 100 28 مفرط
 Racinais et al, Sebastien , Consensus recommendations on training and competing in:المصدر 

the heat, British Journal of Sports Medicine, 2015,p6 

 ركٍٍف انجطم نألداء فً انطمص انذبر -4-6

ليا عؾامل دفاعية يسكؽ أف تتغمب  إّف مؽ طبيعة الخمق في كل جدؼ وىبيا هللا تعالى ، إفَّ     
فإف دراستشا  ولعمو مؽ السفيج أف نؤكجلرعؾبات التي مؽ الؾاجب التعخض ليا ، عمى بعض ا

مؾر مختمفة وماـية األمؽ بيئات في مؾاجية عخوؼ  وتخص الجدؼ الخياضي وما ي سكؽ أف يعسم
و أ ةلى إصابتو باألمخاض الحخاريإف يؤدؼ أؼ عارض يسكؽ أ ىف يتخحىا لكي يتالفأالتي يجب 

ف في عل الغخوؼ السختمفة يسكؽ لجدؼ الالعب أف يحرل عمى التكيّ خ خ بالحكوججي ،غيخىا 
 أفي ىحه السجة تبج إفَّ  إذيؾما ،  14-4جؾاء الحارة بعج فتخة مسارسة مؽ في األ وخرؾصاً 

حداس بقمة شعؾرة يسكؽ لالعب اإل ، وفعاليات الجدؼ في عسمية التأقمؼ مع الجؾ السحيط بو 
سة االولى ، وىحه بدبب ما يتعخض لو الالعب في الؾىمة االولى باأللؼ مقارنتو مع فتخة السسار 

فزاًل عؽ عؽ السسارسة مؽ إفخازات التعخؽ الكثيخة وحرؾؿ الديادة في حجؼ الغجة الجرؾية  
، وي سكؽ مالحغة حالة الالعبيؽ الحيؽ حرمت معيؼ عسمية  )1(عسميات التبخخ التي تحرل،

نخفاض في ؾف معيؼ في فخوقات الجدؼ مؽ خالؿ اإلالتكييف والالعبيؽ الججد الحيؽ يسارس
الجراسات  ضلى ثبات عسمية الجفع القمبي لجييؼ ،كسا تؤكج بعإدرجات الحخارة في الجدؼ إضافة 

                                                           
(
1
) Gagge A. P., Fobelets A. P, Berglund L. G, Standard Predictive Index of Human Response 

to the Thermal Environment, ASHRAE Transactions1986, p709. 
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ؼ البالزما والتي تقجر لى ذلػ ىي الديادة التي تحرل في حجإسباب التي تؤدؼ عمى إفَّ األ
 . (1)جؾاء الحارةفي األ ج الالعبيؽ السجربؾف عمى التكييفعش% 5بشدبة 

 ررفبع فً درجبد انذرارحصبثبد انىبرجخ ثطجت اإلاإل -4-7

 

 :(2)( Heat Crampالتذشج الحخاري ) -4-7-1

ضاؼية أثشاء إوىي مؽ اإلصابات الذائعة لبعض الالعبيؽ الحيؽ يتعخضؾف الى مجيؾدات        
ى زيادة في تعسل ىحه الغخوؼ عم إذالتي تكؾف تحت عخوؼ بيئية حارة ،  مسارسة التحسل

لى إمالح في الجدؼ إضافة لى فقجاف كسيات كبيخة مؽ الدؾائل واألإعسميات التعخؽ  والحؼ يؤدؼ 
مالح السيسة في الجدؼ قج تشخفض ندبة تخكيدىا في الجـ جّخاء عسمية التعخؽ أف بعض األ

لجماغ  والحؼ ستجابات التي ترل الى افخازات الجمجية ، وىحا بجورة  يعسل عمى إرباؾ حالة اإلواإل
 يقـؾ بإرساليا الى الخاليا العزمية ، م حجثًا لو حاالت إنؿباض مدتسخة  دوف حالة مؽ التخاخي ،

رادؼ لالعب أثشاء السسارسة  نؿباض العزمي اإلوفي حالة حجوثيا بذكل متكخر مع عسمية اإل
جب فعميا مع عيؾر مؾر السيسة الؾااأل ومؽ)بالتذشج الحخارؼ ( ىحه الحالة عشجىا ي سكؽ تدسيتو 

تشاولو الدؾائل التي تداعجه  فزاًل عؽ ىحه الحالة ، عمى الالعب أف يدتخيح بعج كل مسارسة ،
في عسمية تعؾيض ما ف قجة مشو خالؿ عسمية التعخؽ مع تشاوؿ االمالح السيسة والتي نقرج بيا 

 البؾتاسيؾـ والرؾديؾـ وغيخىا بكسية معتجلة ندبيًا.

(Heat Syncope)اإلغمبء انذراري  -4-7-2
)3(

 : 

وىؾ مؽ االصابات الحخارية األخخػ والتي تحجث نتيجة لعجـ وصؾؿ كسيات غيخ كاؼية مؽ    
وتتدامؽ  ،نخفاض في ضغط الجـ مع تخافق حالة مؽ اإل الجـ الستجو  لتغحية الجماغ  خرؾصاً 

، يتؼ  ء الحارةجؾاغساء الحخارؼ مع حالة التأقمؼ الحخارؼ في الجدؼ أثشاء األضيؾر أعخاض اإل
عخاض ومعالجتيا في وقت الحجث ،ي فزل أف يكؾف الالعب السراب في التغمب عمى ىحه األ

                                                           
)
1
) Carling, C., The effect of a cold environment on physical activity profiles in elite soccer 

match play,  International Journal of Sports Medicine, France b,2011,p306 
)
2
)Jakub Szmytkowski, thermal injury ,Medicum in Bydgoszcz,Nicolaus Copernicus University, 

Poland,p58. 
(
3
)Duthie DJR, Heat-related illness, Lancet,1998,p352. 
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لى الجماغ إرض مع عسمية رفع الداقيؽ لكي تداعج في عسمية رجؾع  الجـ عمى األ استمقاءحالة 
 .سخع لتالفي مزعفات ىحه الحالة أبذكل 

(Heat Exhaustionاإلػٍبء انذراري ) -4-7-3
)1(

 : 

رتفاع في درجات الحخارة ، ونعشي بو ىؾ الحالة التي خخ الحؼ يعج مؽ مدببات اإلوىؾ اآل    
ف تتدبب في عجـ مقجرة التحكؼ الحخارؼ مؽ ق بل الجياز الجورؼ الجمؾؼ لسؾاجيو االرتفاع أيسكؽ 

نذظة في درجة حخارة الجدؼ والتي تكؾف ن تاج لعسميات الجيج البجني السبحوؿ في مسارسة األ
( ـ3 41-39ترل درجات الحخارة في الجدؼ لحؾالي )  إذجؾاء الحارة، األ يلخياضية السجيجة فا
ـ3 ، 43ف ترل درجة حخارة الجدؼ ىي ) أو درجتيؽ حيث إّف اقرى حج يسكؽ أكثخ بجرجة أو أ )

وعجـ التؾازف يفقج الالعب التخكيد  إذوفي ىحه الحالة تقل كسية إفخازات العخؽ بدبب الجفاؼ ،
و الفخيق أرادية ،ويجب عمى السجرب إرضية السمعب برؾرة ال أ ىلى سقؾطو غالبًا عمإيؤدؼ  مسا
صابة حيانا ، وكسا إفَّ ليحه اإلألى الؾفاة إقج تؤدؼ  انيشي أف يتعامل معيا برؾرة ججية ألالف

رتفاع معجالت ضخبات إلى حجوث يا مشيا، الغثياف ، العخؽ، إعخاض التي تذيخ مجسؾعة مؽ األ
رشادات والتجابيخ الؾقائية لتالفي التعخض ليحه اإل ؽلقمب ،الجوار ، في حيؽ ىشالػ مجسؾعة ما

نذظة خارجية ،تشاوؿ السذخوبات لغخض ذا كانت األإيقاؼ المعب ،الجمؾس في الغل إصابة ، اإل
 بتبخيج الجدؼ ، كسا يجب تيؾية السراب، وفي حاؿ عجـ تحدؽ السراب ؼيجب نقمة ألقخ 

 معشاية بو .مخكد طبي ل

 :) 2(( Heat Strokeانضرثخ انذرارٌخ ) -4-7-4

وخرؾصًا في  غالباً  ؾف صابات الحخارية التي يتعخض الييا الالعبنؾاع اإلأخظخ أوىي مؽ      
تكؾف درجة حخارة جدؼ  و،  فرل الريف ، عشجما تكؾف السسارسة في عخوؼ بيئية حارة ججاً 

صابة نتيجة ، وتتكؾف ىحه اإل(ـ3 43 -42قراه حيث تبمغ ) ألى إالالعب السراب قج ترل 
جخاءات الظبية بعسمية االعياء الحخارؼ في حاؿ لؼ يتخح اإل لسزاعفات الالعب السراب مدبقاً 

ف يسخ أوفي ىحه الحالة تتؾقف إفخازات العخؽ ويربح الجمج جاؼ وحار، ويسكؽ لمحج مشيا ، 

                                                           
(
1
)opcit,p354. 

(
2
)EllisFP, Mortality from heat illness and heat-aggravated illness in the United States, 

Environ Res,1972,p58. 
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حالة فقجاف الؾعي وعشج عجـ فزاًل عؽ السراب بحالة مؽ اليحياف مع سخعة ضخبات القمب 
لى تمف أجداء مؽ الجماغ ومؽ ثؼ الؾفاة، ولكي يتسكؽ إسخاع لحرؾلو العالج قج يؤدؼ اإل

مؽ إجخاء فحؾصات لتقييؼ الالعبيؽ  فشي لتالفي مثل ىكحا حاالت البجَّ السجربؾف والجياز ال
 كثخ تعخضا ليحه الحاالت.ألسعخفة مؽ الحيؽ 

جياد الحخارؼ لجػ االت حجوث اإلستبياف الخاصة بحتائج اإلومؽ خالؿ التحميل لش      
مؽ % 68.6وبشدبة  مخة ،48جابة بػ )نعؼ( بمغ عجد تكخار اإل إذ،  نذظة الخياضيةمسارسي اإل

رتفاعات الكبيخة لى التأثيخ الكبيخ الحؼ تتدبب بو اإلإتمػ الشتائج  خت ذي و، السجسؾع الكمي لمشتائج
في الفرل الحار ، في حيؽ بمغ  نذظة الخياضية وخرؾصاً إقامة األفي درجات الحخارة أثشاء 

، حيث ت ذيخ تمػ  مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج %31.4مخة ، وبشدبة  22بػ )كال( اإلجابةعجد 
نذظة عؽ السسارسة في األ الفرل البارد والسعتجؿ ،فزالً  إوقاتلى السسارسة في إالشتائج 

 الجاخمية .

 مشظقة الجراسةجياد الحخارؼ في التكخار في حاالت حجوث اإلعجد وندبة  (4-6ججوؿ )
 االجابة التكرار النسبة %

 نعم 48 68.6

 كال 22 31.4

 المجموع 70 100
 المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج االستبٌان 

 ( عجد وندبة التكخار في حاالت حجوث اإلجياد الحخارؼ في مشظقة الجراسة5-4شكل )
 

ٌ

 (6-4الباحث باالعتماد على جدول )  المصدر :
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 :مفزىدخ وانمغهمخ  فً مذبفظخ واضظوشطخ انرٌبضٍخ اناألممبرضخ  -4-8

طبيعة الشذاط وخرائرو ومحجداتو البيئية  حدببنذظة الخياضية األتختمف أماكؽ مسارسة     
 ىسا : ناحية مكاف السسارسة نذظة عمى نؾعيؽ مؽولحا ت رشف األ

 مبكه انمغهمخ :فً اال ٍخممبرضخ  األوشطخ انرٌبض -4-8-1

عؽ السؤثخات السشاخية  ةبعيجلى عخوؼ مشاخية مشاسبة إالخياضية  ةاألنذظ بعضتحتاج     
عمى ذلػ  ف تجخل بذكل غيخ طبيعي في ىحه الخياضة ومثاالً أيسكؽ ليحه العؾامل  والستغيخة 

لسؤثخات الحخكية  طخيقة لعبيا في مشاخ خاؿ مؽ ا ىعم تعتسجكخة الخيذة ،فيحه الخياضة لعبة 
حة معخضة يتجشب لعبيا في أماكؽ مفتؾ  إذالسداعجة والتي ي قرج بيا عشرخ الخياح وحخكتيا 

لعاب ذات الترشيف ت رشف مؽ الشذاطات الجاخمية السغمقة ،وكبؿية األ لمظقذ الخارجي ،إذ إنيا
ؾامل السؤثخة الجاخمي فيي تمعب في نغاـ مغمق خاؿ مؽ التساس السباشخ مع عشاصخ الظقذ والع

غمب أ السيدات التي تتؾفخ في القاعات الجاخمية التي تتؼ فييا مسارسة  وتججر اإلشارة إلىؼيو ،
ىؼ العشاصخ السشاخية التي تتؾاجج في الشغاـ البيئي أ إفَّ  وبظبيعة الحاؿ االنذظة الخياضية ،

الكبيخ أثشاء  رتفاعاإل إذ إفَّ  ،يافي كثخ تأثيخاً األ إنيسا إذدرجة الحخارة والخطؾبة  ىساالسكؾف لمقاعة ،
 إستشادًا الى ماسبق تختفع فييا درجات الحخارة ندبيا في مشظقة الجراسة فرل الريف وخرؾصاً 

أثشاء السسارسة وقج تحرل  الالعبيؽ يعانؾف كثيخاً  ، نجج إفَّ  ،في فرل العؾامل السشاخية السؤثخة
قج يتعخض مؽ البجييي ّخاء السسارسة ، و جياد الحخارؼ لبعض السذاركيؽ جعسميات اإل غالباً 

إما مؽ  ،رتفاعات في درجات الحخارة الـز حالة اإلصابات الحخارية التي ت  لى بعض اإلإالكثيخيؽ 
جدؼ الخياضي حيث الجية المعب في مشاخ بارد ورطب فإف ىشالػ أعباء كبيخة سؾؼ تكؾف عمى 

كسية يزية لتعؾيض الجدؼ فاعالت األلى حجوث عسميات التإدرجة الحخارة  في نخفاضاإليعسل 
مؽ الظاقة التي يحتاجيا ، كسا يكؾف فقجاف العخؽ اقل ندبيا  يقابمو إجياد حخارؼ بيئي)عخوؼ 

رتباؾ رتعاش ،الخسؾؿ ،األعخاض التالية كل األالظقذ والسذاركة البجنية ( ، والتي ت قابميا األ
وىحه ، ترمب في العزالت الى نتغامو إعجـ و  ،كحلػ تعسل عمى خفض عسمية الشبض

 :(1) عخاض تكؾف مالزمة مع درجات الحخارة والحؼ يقدؼ الى ثالث مدتؾياتاأل

                                                           
 (

1
) O'Brien LT, Crandall CS. Sports performance in hot conditions, North City University, 2005, 
p467. 
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 درجة مئؾية 35-33إنخفاض خؽيف  .1
 درجة مئؾية 30-33إنخفاض متؾسط  .2
 فأقل  درجة مئؾية-30إنخفاض شجيج  .3

 انجٍئٍخ انؼبنمٍخ نهرٌبضبد انذاخهٍخ  انذرارٌخ انمذذداد -4-8-2

متداوية في خرائريا   ترضية ليدماكؽ عمى الكخة األجسيع األ عا إفَّ كسا نعمؼ جسي      
وتأسيدًا عمى خخ حدب السؾقع التي تكؾف ؼيو ،آلى إوصفاتيا السشاخية ،ولكشيا تتبايؽ مؽ مكاف 

ت سارس في كل مشاخ  لخياضي قؾانيؽ ومحجدات لكل رياضةف يزع السجتسع اأفسؽ الالـز  ذلػ
تكؾف متؾافقة مع متظمبات كل نذاط ،  ة ومعتجلة مؽ شئشيا إفَّ وذلػ لغخض صشع بيئة طبيعي

التي تؼ وضعيا والستفق عمييا مؽ قبل لجشة درجات الحخارة  (7-4وكسا مبّيؽ في الججوؿ )
غمب الشذاطات تسارس في درجة حخارة ما بيؽ أ  الخياضات السجتسعية الؾطشية ،حيث نالحع إفَّ 

بخياضة ) كخة الظائخة، السالكسة، كخة اليج ،التايكؾانجو  ( مئؾية ، والتي تتسثل16-13درجتي )
-13االنذظة التي يجب أف تسارس في درجة حخارة ) ،تشذ الظاولة ،والسرارعة( في حيؽ إفَّ 

ف يسارس في درجة حخارة ) أ( ىي كخة الدمة، إما نذاط القؾة البجنية وكسا االجداـ ؼيجب 10
(مئؾية ،إما نذاط 26-24في درجة حخارة تكؾف بيؽ )( مئؾية ، ونذاط الدباحة ؼيسارس 16-19

ما في أمئؾية ،و 7كخة الخيذة فيؾ مختمف تسامًا حيث يكؾف في نغاـ البظؾالت في درجة حخارة 
 .(1)مئؾية13عتيادية فيمعب في درجة حخارة السسارسات األ

ضة نذظة الجاخمية لقاعات الخيادرجات الحخارة السّؾصى  بيا لسختمف األ(7-4ججوؿ )
 (  1971السجتسعية مؽ قبل الخابظة الؾطشية لسالعب المعب) 

 درجة الحرارة )مبوٌة( النشاط

 13-10 كرة السلة

 16-13 كرة الطابرة

 16-13 المالكمة

 16-13 كرة الٌد

 13فً البطوالت وخالؾ ذلن 7 الرٌشة الطابرة

 16-13 التاٌكواندو

 19-16 الموة البدنٌة

 19-16 كمال االجسام

                                                           
(
1
)J.E.Thornes  ، The effect of weather on sports ,opict,p261. 
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 16-13 الكٌن بوكسنػ

 26-25 السباحة

 16-13 تنس الطاولة

16-13 المصارعة  
J.E.Thornes  ، The effect of weather on sports , opict ,p 261 

نذظة في محافغة واسط نجج عاله وإجخاء عسمية السقارنة في إقامة األأ الشغخ الى الججوؿ ب و    
اغمب  نغسة الخياضية في السحافغة ،إذ نجج إفَّ ي األف السحجدات غيخ معتسجة مظمقاً ىحه  فَّ أ

نذظة ت قاـ في بيئات تختمف عؽ ما ىؾ معخوض في الججوؿ وما يجب العسل بو ، لحا نخػ األ
وىحا ،نذظة والتي تتؼ مسارستيا يؾمية في درجات حخارية  وندبة رطؾبة متبايشة  الكثيخ مؽ األ

ضية دارة السدؤولة عؽ القاعات الخياتداـ  مؽ قبل اإللسباب عجـ اإلأسباب، مشيا أيخجع الى عجة 
 الخياضية التي يتؼ العسل عمييا أةالسشذ عجـ كفاءة وألكل نذاط  بالسحجدات السشاخية السثالية

 تؾفخ الؾسائل السداعجة لتكييف الشغاـ الجاخمي لمقاعة. وعجـ 
 تسارسظقة الجارسة والتي القاعات الخياضية في مش ةحالب الخاصةستبياف نتائج اإل مؽ خالؿو 

لى عجـ كفاءة القاعات إنذظة الخياضية ، نجج إفَّ الشتائج ت غيخ بشدبة كبيخة غمب األأ فييا 
كل نذاط يسارس فييا أال في بعض  يتظمبيافخ السالئسة السشاخية الحخارية التي االخياضية وعجـ تؾ 

سالئسة السشاخية ، وقج بمغ عجد وتكخار نغسة التكييف السشاخي لمقاعة والأالقاعات التي تتؾفخ فييا 
مؽ السجسؾع  %78.6مخة ػ وبشدبة  55جابات حؾؿ مجػ كفاءة القاعات الخياضية بػ)كال( اإل

غمب القاعات الخياضية في أ  ولى حجؼ الشقص الحؼ تعانيو وتفتقخ اليإ، وىحا ي ذيخ  الكمي لمشتائج
مؽ السجسؾع الكمي  %21.4ة ، وبشدبة مخ  15جابات بػ)نعؼ( السحافغة ، في حيؽ بمغ عجد اإل

في مشظقة  ذيخ تمػ الشتائج الى عجد القاعات السالئسة لمسسارسة الخياضية، حيث ت  لمشتائج
 .الجراسة
 كفاءة القاعات الخياضية في محافغة واسط االجابات ل( عجد وندبة تكخار 4-8ججوؿ ) 

 اإلجابة التكرار النسبة %

 كال 55 78.6

 نعم 15 21.4

 المجموع 70 100
 ث باالعتماد على نتابج االستبٌانالمصدر : الباح
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 ( عجد وندبة تكخار االجابات لكفاءة القاعات الخياضية في محافغة واسط 4-8)شكل

ٌ

 (8-4المصدر : الباحث باالعتماد على جدول ) 

ي سكؽ ألؼ شخص الشغخ انمفزىدخ  ممبرضخ األوشطخ انرٌبضٍخ  فً األمبكه -4-8-3
ة ،إذ ة السعقجة التي تكؾف بيؽ التفاعل الحاصل بيؽ الظقذ والخياضلى العالقإ

رصاد الجؾية مع متغيخات األ والتي تكؾف مختبظة( السشاخ حالة لى ) إيتؾجب الشغخ 
والحؼ ال يسكؽ ألؼ يفخد التحكؼ ؼيو والعسل عمى إجخاء أؼ تغييخ ؼيو ،وكسا تحجثشا 

الحع في رخؼ درجة الحخارة والخطؾبة ، ن  نذظة الجاخمية التي تتأثخ غالبًا بعشفي األ
شعاع التأثيخ )اإل العشاصخ السشاخية ىي تجخل في ىحاىحا الجانب إفَّ جسيع 

مظار ، العؾاصف الػبارية ويزاؼ الخطؾبة ،الخياح ، األ درجة الحخارة ، الذسدي ،
 نذظة الخياضيةرض (إذ يسكؽ  ترشيف حاالت تأثيخ لمظقذ عمى األلييا حالة األإ

 : (1)الخارجية بثالثة أقداـ

 فخآالتي ال تتؾ مؽ الخياضات  مخرراً  اً ىحا القدؼ يذسل نؾع الستخررة : -4-8-3-1
بحار نذظة الخياضية السسارسة في محافغة واسط إذ إنو يذسل رياضة اإلضسؽ األ

 والظيخاف والتدلج.

ىحه السيدة مؽ الظقذ ىي السفزمة لكثيخ مؽ الخياضات  إفَّ  التجخل الستداوي: -4-8-3-2
ف يكؾف الظقذ أيجب  إذ،  تص مشيا بكخة القجـ والعاب القؾػ خارجية والتي نخال

                                                           
  
(
1
) J.E.Thornes  ، The effect of weather on sports, opict,p262. 
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مع  و معجومة وذات رطؾبة متجنيةأ ،مع رياح بظيئة ندبياً  وجافاً  مذخقاً  معتجالً 
 خخػ رضية لعب جيجة خالية مؽ السؤثخات األ  أ

السسارسة في عخوؼ جيجة  ألوقاتوىي التي تكؾف فييا حالة الظقذ  فزمية:ألا -4-8-3-3
نيا غيخ متكافئة بيؽ الحالتيؽ ،أؼ إنو عشجما تكؾف ىشالػ إخة واخخػ غيخ جيجة أؼ م

ولى الجؾ مدتقخ وصحؾًا ؼيكؾف في السباراة األ وت معب السباريات ،ياـ محجدةألبظؾلة 
حيشسا يكؾف تغيخ مفاجئ في السباراة الثانية التي ت قاـ في اليؾـ التالي وبحلػ تغيخ 

لعاب القؾػ حيشسا يتدابق إفي بظؾلة  عمى ذلػ ومثاالً داء ، الفخوقات في األ
وف في يؾـ تكؾف ؼيو الخياح خخ آفي يؾـ تكؾف ؼيو الخياح ىادئة ويتدابق  ف العجائيؾ 

ف ي غّيخ أداء والحؼ مؽ شأنو ستكؾف ىشالػ فخوؽ في الشتائج واأل وسخيعة حتساً قؾية 
عمييا ميدة الظقذ الغيخ  ي ظمقحه ىو مؽ مخاكد الالعبيؽ ونتائجيؼ السدجمة مؽ قبل 

 متكافئ.

 ه انمفزىدخ:كبموشطخ انرٌبضٍخ فً األمٍساد ممبرضخ  األ -4-8-4

الخياضييؽ غمب السسارسيؽ أ إفَّ  الكثيخوف مسؽ ىؼ في مجاالت التخرص الخياضي ، جيع     
داء ،والتي يجابي عمى الرحة البجنية واألإإنعكاس  ليا قلظملعاب في اليؾاء االحيؽ يسارسؾف األ

كتئاب التي تحرل لجػ بعض السسارسيؽ ، وكسا عسل عمى تحديؽ السداج وتقميل حاالت اإلت
كثخ مؽ الحيؽ يمعبؾف داخل القاعات السغمقة ،وكسا أإنيا تكؾف ذات تأثيخ إيجابي عمى الالعبيؽ 

ستشذاؽ إإفَّ السسارسة في اليؾاء الظمق تجعل السذارؾ يتستع بقجرة عالية عمى التشفذ و 
خزخ لمسمعب ويسشحو التستع بقجرة داخل السحيط األ ةبكثخ  فخاً آؽ الشقي الحؼ يكؾف متؾ وكدجياأل  

 وكدجيؽ.ستيالؾ األ  إ، فزاًل عؽ الظاقة الحيؾية التي ت شتج عؽ  نتباهاالعالية عمى التخكيد وشج 
 : ٌ(1(ىؼ الخرائص التي ت سشح لالعب الحؼ يسارس الخياضة في اليؾاء الظمقأ وي سكؽ ايجاز 

 :يؼ السداج لجى السسارسيؼ والذعؽر بالخاحةتحد -1
( حؾؿ Rosenthalمؽ قبل العالؼ ) 2012عاـ  تؾكج إحجػ الجراسات التي تؼ إجخائيا في 
اليؾاء الظمق يجعل السسارسيؽ يذعخوف  إفَّ  ىسية مسارسة الخياضة في اليؾاء الظمق،أ 

  كثخ مؽ الحيؽ يسارسؾف في الراالت السغمقة،أبالدعادة 

                                                           
(
1
) Barbara Eigenschenk, Benefits of Outdoor Sports for Society (BOSS), Technical University 

Munich ,(Munich, Germany),2018,p4-5. 
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حجػ الجامعات إ: ت غيخ دراسة تؼ إجخائيا في  نتباهفي التخكيد وشج األ  الديادة -2
ضظخاب والشقص في شج الالعبيؽ الحيؽ يعانؾف مؽ بعض أمخاض اإل االمخيكية إفَّ 

دؾيقة  20نتباه والتخكيد ، وبعج مسارسة رياضة الجخؼ في السشاطق السفتؾحة لسجة اإل
نيا إبشية والقاعات إذ عكذ السسارسة في األكثخ مؽ الدابق وعمى أصبح التخكيد لجييؼ أ

 .لؼ تتغيخ أؼ مؽ الشتائج
مداولة  : كسا ىؾ شائع لجػ اغمب الكثيخيؽ إفَّ  القجرة عمى االحتفاظ بؽزن الجدػ الثابت -3

مؾر الؾاجب مسارستيا إلنقاص أؼ وزف زائج في الجدؼ ،حيث تعسل مؽ األ الخياضة تعج
ت مع الستغيخات الفديؾلؾجية وعسميات كيسيائية العشاصخ السشاخية حالة مؽ التفاعال

 لحخؽ الجىؾف والدعخات الحخارية في الجدؼ .
 ؽ ىشاؾالخياضة وحجىا ال تكفي لتدويج الجدؼ مالؼ يك : إفَّ  مشح الطاقة السجانية لمجدػ -4

عامل مداعج في رفجىا والعسل عمى استسخارىا ، وكسا ىؾ الحاؿ إف االوكدجيؽ الجؾؼ 
يعسل عمى إعظاء الظاقة مؽ خالؿ تشذيظو   غالباً  الحؼ يكؾف نؿياً وليذ الجاخمي 

 جيدة الجدؼ .ألسختمف 
شعة الذسدية في اليؾاء الظمق مع مداعجة األ تعسل الخياضةالتدّود بالفيتاميشات :  -5

لرحة  عج ضخورياً ( الحؼ يDنداف عمى صشع فيتاميؽ )السسترة مؽ قبل جمج اإل
 .سشاف والعغاـ األ

نذظة ىتساـ بيا عشج إقامة األساسيات السيسة التي يجب اإلوىؾ مؽ األت :انهؼأرضٍخ  -4-9
 نذظة ،إذ نجج إفَّ ال يؾجج نؾع واحج ي سكؽ تخريرو  لمعسل عمى جسيع األالخارجية ،إذ 

رضيات ألعاب القؾػ التي تسارس عمى أمثل  خاصة رضيةألكل نذاط خارجي لو 
رضية عذبية ،حيث إنيا شجيجة أمى بالستيكية  وكحلػ كخة القجـ السفتؾحة تمعب ع

الحداسية في التأثخ بستغيخات الظقذ الخارجية ، وكحلػ نؾع التخبة التي يكؾف عمييا 
عشج تعخضيا لألشعة  يزاً أسظح البالستيكية فيي العذب ،أما ؼيسا يخص حالة األ

الذسدية تكتدب درجات عالية مؽ الحخارة قج تؤثخ عمى الالعبيؽ في بعض االحياف ، 
محافغة  ية فالتي ا جخيت عمى السالعب الخئيد السيجانية الديارات وحخؼ بشا التظخؽ إلى

تكؾف  بعزيا  إذ نذظة الخارجية والسيسا كخة القجـغمب األأ واسط و التي تتؼ عمييا 
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صظشاعي ولكل عذب لو تتكؾف مؽ العذب الظبيعي والبعض األخخ مؽ العذب اإل
 ميدات خاصة تسيده عؽ االخخ

  : الطبيعي العذب -4-9-1
)الثيل( حيث يكؾف عمى شكل بػوىؾ العذب الحؼ تتؼ زراعتو في السالعب  والحؼ يدسى     

يا تدرع في السمعب نفدة عؽ طخيق و إنَّ أرضية السمعب أماكؽ خاصة وتشقل الى أقظع تدرع في 
ؾعية ن مخيؽ ىساأيعتسج عمى  و سظح السمعبأرض الحع إفَّ حالة األالبحور الخاصة بو ، وكسا ن  

التي تعسل عمى ترخيف السياه الداقظة عمييا بفعل عامل السظخ  التخبة وخرائريا الفيديائية
مؾر ف تأخح ىحه األأ، وليحا الدبب يجب )1(وتعتسج مجة بقائو عمى قجرة نفاذية التخبة ومداماتيا 

اثشاء لتالفي ىحه الحاالت ومؽ السيدات االخخػ فيؾ يستص حالة االصظجاـ  االعتباربشغخ 
عسمية الدقؾط االرضي لالعب السذارؾ ويعسل عمى تخؽيفيا وكحلػ الحخية في عسمية الجخؼ 

 رضية التي يخغب بيا الكثيخيؽ لمسسارسة عمييا .عؽ كؾنيا األ ،فزالً 
 :االصطشاعيالعذب  -4-9-2

( والتي Urethane Plasticوىؾ عبارة عؽ فخشة مرشؾعة مؽ مادة يؾرثيؽ بالستػ )    
سػ و اإلأسسشتية سظح اإلمى العجيج مؽ األي سكؽ وضعيا ع سفمتية وقج تختمف مؽ حيث الد 

ومؽ السيدات التي ،  (2)والكثافة العذبية  والسخونة التي تتستع بيا ،إضافة الى حالة االستخجاـ 
مظار ىؾ االكثخ تأثيخًا عميو عامل األ فَّ أيتستع بيا ىحا العذب وتأٌثخه بالعشاصخ السشاخية نجج 

لى مشع الترخيف السائي الستداقط إسفمتية  يؤدؼ إو أسسشتية إألفَّ فخشيا عمى طبقة ، وذلػ 
نذظة في وقتيا السحجد ويعسل عمى مظار والحؼ مؽ شانو أف يسشع حجوث إقامة األمؽ ق بل األ

 خخػ ىي إنو عشجما يكؾف مبمالً األ   آثاره الدمبيةفي حاالت نادرة ، ومؽ  او الغائيأ اتأخخى
في الجمج أثشاء  ت إندالؽ لبعض الالعبيؽ مسا يتدبب ليؼ بحاالت إصابة وحخوؽ تحجث حاال

إضافة الى أنو ال يستص الرجمات وال يتستع بالسخونة اثشاء عسمية سقؾط  عسمية االندالؽ ،
الالعبيؽ ، ومؽ ناحية تأثيخ عشرخ الحخارة عميو فإنو  يحتفع بجرجة الحخارة لسجة طؾيمة ، 

وي سكؽ  سسشتية السفخوش عمييا  .رضية اإلاأل رتباط مع خرائصإ نو يكؾف ذاتوذلػ أل
حجػ الجراسات إصظشاعية حيث أ جخيت رضيتيؽ العذبية الظبيعية واألتؾضيح الفخوؽ بيؽ األ

                                                           
(
1
(Andrej Mahovič , Typology of Retractable Roof Structures in Stadiums and Sports Hal 

University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenian,2013,p90. 
 
(
2
) Synthetic fields A guide to synthetic surfaces for Football,2017,p5-7 
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خيت ( مجسؾعة الشتائج التي أ ج9-4يدخد الججوؿ ) ػ الجامعات االمخيكية عمييا مؽ قبل إحج
عمى السالعب  ، الحيؽ يسارسؾف نذاط كخة القجـ قجـلالعبي كخة ال 104عمى عيشة مؽ قبل 

مؽ عيؾب ومدايا والتي ا جخيت تحت  قدسيؽ عمىصظشاعية  وقج تؼ ترشيف العشاصخ اإل
ىسية الشدبية السئؾية لكل عشرخ مؽ العشاصخ ومجػ عخوؼ رطبة وجافة والتي تعكذ األ

الجافة وىي الحخوؽ  ستجابة الالعبيؽ ، وقج تؼ التخكيد عمى العيؾب وىي في الغخوؼإ
دؼ الى والحؼ يؤ  ما يكؾف الدظح مبمالً  والكجمات ، إما مؽ ناحية الغخوؼ الخطبة فيي غالباً 

 . (1)واندالقيا تقميل الحخكة
 صظشاعي مقارنة بالعذب الظبيعي لسمعب كخة القجـ( مدايا وعيؾب العذب اإل9-4ججوؿ )

 جاؾ مبلل الوظائؾ

 بالعٌو المزاٌا العٌوب المزاٌا

 9 70 31 49 التحكم بالكرة

 5 17 17 9 التولؾ وااللتفاؾ

 76 6 31 33 التدخل والسموط

 10 7 21 9 عوامل اخرى

 100 100 100 100 المجموع
 J.E.Thorne ,The effect of weather on sports,opict,p266:   المصدر 

بالستػ مادة ال وىي عبارة عؽ فخشة مرشؾعة مؽ : )2(رضية البالستيكيةاأل  -4-9-3
، حيث أنو  ي عتسج عمية في أغمب  طيتحسل درجة الحخارة والزغ والحؼالسزغؾط 

 .نذظة الجاخمية وبعزيا الخارجية ) العاب القؾػ ( مسارسات األ

رضيات وتتسثل نذظة عمى ىكحا نؾع مؽ األتعتسج بعض األ :)3(رضيات الخذبية األ  -4-9-4
ائص الخذبية تحتفع بجرجة الخر بخياضتي السالكسة والكيػ بؾكدشغ ،وكسا نعمؼ إفَّ 

الالعب السذارؾ وزيادة درجة ثخ عمى ؤ بذكل ندبي وىحا مؽ شانو أف ي الحخارة
  لى شعؾرة بالزيق.إإضافة  توحخار 

التي تكؾف غيخ مكدؾة بأؼ نؾع مؽ السؾاد الظبيعة وىي االرضية ٌاالرضية التخابية : -4-9-5
االنذظة الخياضية كشذاط وتدتخجـ ايزا في مسارسة التي تدتخجـ لفخش االرضيات 

و بعض فعاليات العاب القؾػ ، ومؽ ميدات ىحه االرضية إنيا تتأثخ أكخة القجـ 

                                                           
(
1
) J.E.Thornes  ، The effect of weather on sports,opict,p266. 

(
2
، رسالة  المالعب وعاللتها بإصابات المالعب: دراسة حالة العبً كرة المدم فً دولة لطر رضٌاتأ دمحم أحمد علً الخضار، (

 .23، ص 2007ماجستٌر )غ.م( ، كلٌة التربٌة البدنٌة، جامعة السودان ، 

(
3
 .31المصدر نفسة ، ص  (
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ىبؾب العؾاصف  عؽ بذكل كبيخ أثشاء سقؾط االمظار وتربح غيخ صالحة فزالً 
إنيا تخمق حالة مدعجة لجػ  وكحلػالتخابية عمييا حيث تجعل الخؤية صعبة 

ٌالسسارسيؽ الخياضيؽ.

 الػت انمشبرندخ انآر -4-11

ىسية كبيخة أ و داخمية  ليا أكانت خارجية  ءً آسؾ  ؾية والظقديةحؾاؿ الجاال فَّ أ لىإأشخنا كسا     
لى مجيؾدات إحتاج تغمب الخياضات أ  حة الالعبيؽ السذاركيؽ وكسا ىؾ الحاؿ إفَّ آر  في تحجيج

دؼ في تؾليج الحخارة  الج ستسخارإلى إدائيا ومدتؾيات كبيخة مؽ الشذاط مسا يؤدؼ أكبيخة لغخض 
فعالة مؽ قبل العزالت، لحا مؽ الالـز الوىحه الحخارة ىي نتاج ثانؾؼ لعسمية تحؾيل الظاقة غيخ 

ف تتؼ السذاركة في عخوؼ مثالية ودرجات حخارة مشاسبة لتفادؼ التعخض لإلصابة بعسمية أيجب 
لعسل بالسحجدات الحخارية يجب افي ىحا اإلطار االجياد الحخارؼ مؽ قبل الالعبيؽ السذاركيؽ و 

الغخوؼ  إفَّ ناـيػ عؽ  في القاعات الجاخمية ، نذظة الخياضية خرؾصاً لكل نذاط مؽ األ
ا مجة كل رياضة لي السذاركيؽ ،وذلػ ألفَّ رتباطيا بخاحة إكل نذاط و  إقامة الجؾية تختمف عشج

نذظة والحؼ األ الظاقة السدتيمكة لسختمف(10-4)ججوؿلى الإ، ي شغخ  خالؿ السسارسة معيشو
      ساعة لمخجل في حالة الؾزف الظبيعي.\بؾحجة الكيمؾ كالؾرؼ  يكؾف مقاساً 

نذظة السختمفة  يسارس األ كغؼ ( 68.8(متظمبات الظاقة لخجل يدف  حؾالي )10-4)الججوؿ
  كميؾ كالؾرؼ  \ساعة \مقاسة بؾحجات 

 ساعة\وحدات الكالوري المستهلكة  النشاط

 1000-800 كرة المدم

 345 تنس الطاولة

 600 تنس الرٌشة

 1300 سباق الجري المصٌر

 9000 سباق الجري طوٌل

 2000 السباحة
J.E.Thornes,The effect of weather on sports,opcit,p26 6المصدر :   

الغحائية ، البيئية السحيطة ،  ُيتعسج في ىحا الججول عمى الستغيخات الجدسية ،نؽع الجدػ، العسخ، المياقة البجنية ،السيارة ، الحالة  
 يع الذخوط  واالعتبارات ألي فخد والتي يؤخح جس

) سباؽ الجخؼ القريخة والتي تتسثل بخياضة ذظةنحاالت سباؽ األوتججر اإلشارة إلى     
كثخ مؽ قل ألساعة ، عمى األ\كيمؾ كالؾرؼ  1300حؾالي  اف يدتيمكؾ أ(ؼ يسكؽ و غيخه  القريخ

رتفاع في مؽ عسميات اإلالسؤثخات التي تحرل مع الالعبيؽ التقميل مؽ مى حخصًا عساعتيؽ ، و 
ستخجاـ السياه لغخض التقميل مؽ حخارة التبخخ إدرجات الحخارة  وعسميات التبخخ التي تحجث يتؼ 
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، (1)غمب الحاالت عؽ طخيق التؾصل والحسل الحخارؼ أ في الجدؼ ، حيث يتؼ تبخيج الجدؼ في 
 وتعظى لالعبيؽ لسدتخجمة لمتبخيج ىي حدب محجدات حخارة السياه اف تكؾف درجات أويجب 

درجة مئؾية ، وتكؾف ما  34.5-29تكؾف درجة حخارة السياه لعجائيؽ الدباقات القريخة بيؽ 
ٌ. )2)خمت 1500درجة مئؾية لعجائيؽ سباقات الظؾيل  26-23بيؽ

ثخ العشاصخ السشاخية السؤثخة كأ الحؼ يخصستبياف خالؿ تحميل نتائج اإل لتؾضيح ذلػ مؽو      
مخات عمى راحة السسارس الخياضي خالؿ السذاركة ، وقج تؼ تحجيج الشتائج مؽ خالؿ عجد 

في ججوؿ  أعيخت الشتائج إذ، التكخار لكل عشرخ مشاخي وندبة مؽ السجسؾع الكمي مؽ الشتائج 
رس الخياضي والتي بمغ كثخ العشاصخ تأثيخًا عمى راحة السساأإفَّ العشرخ الحخارؼ ىؾ  (4-11)

حجؼ نالحع  وبشاًء عمى ذلػ% مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج ، 60مخة ، وبشدبة  42عجد تكخاره 
الشذاط ، في حيؽ يأتي  أثشاء مسارسةالتأثيخ الحؼ تتدبب بو درجة الحخارة في راحة السذارؾ 

مخة ،  12الشتائج  عشرخ الخطؾبة في السدتؾػ الثاني مؽ حيث التأثيخ ،إذ بمغ عجد تكخاره مؽ
لمخطؾبة يخ الشتائج الى وجؾد تأثيخ ندبي ، حيث تذ مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج% 17.1وبشدبة 

نذظة الجاخمية بشدبة عمى الخاحة البجنية خالؿ السذاركة الخياضية ، والتي يتأثخ بيا مسارسؾ األ
بمغ عجدىا  فقج،  وتأثيخىاخخػ كبخ مؽ مسارسؾ االنذظة الخارجية ، أما العشاصخ السشاخية األ  أ

حياف ، إذ السذاركة في بعض األ مجةتكؾف ذات تأثيخ واضح وفعاؿ خالؿ  كشياولبشدب ضئيمة 
نذظة الخياضية الخارجية إذ كاف حجؼ مظار ىؾ مؤثخ حؿيقي عمى األشرخ األي سكؽ القؾؿ أّف ع  

ولكؽ بشدبة اقل يسكؽ  عمى االنذظة الجاخمية تأثيخهوقج يغيخ  ومجة التداقط كبيخة وطؾيمة ،
، الحؼ مؽ السسكؽ أف يتدبب في تأخيخ مؾعج الشذاط أو إلغائوالتغمب عميو في بعض الحاالت 

، أما تأثيخ العاصفة  مؽ السجسؾع الكمي لمشتائج %8.6مخة ، وبشدبة  6وقج بمغ عجد تكخاره 
في الغالب ، وىي  ئجمؽ السجسؾع الكمي لمشتا %8.6مخة ، وبشدبة  6الػبارية فبمغ عجد تكخارىا 

العب التي تكؾف مكذؾفة وتحيط الس يشحرخ تأثيخىا عمى االنذظة الخياضية الخارجية وخرؾصاً 
في نذؾء  التي تكؾف سبباً و  ،راضي مترحخه أو أاراضي واسعة تفتقخ الى الغظاء الشباتي بيا 

في ما يخص  وتكخار حالة العؾاصف أثشاء ىبؾب السشخفزات الحخارية الريؽية الحارة ، أما

                                                           
(
1
) J.E.Thornes ,The effect of weather on sports,opict,p267. 

(
2
)D.adee, The effect of environmental temperature on heat rate, deep body temperature and 

performance in swimming. Ph.D. dissertation, Univ. of Minn,1953.p156. 
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في تحجيج مجة الشذاط الخياضي، إضافة الى إنو عامل  إذ يكؾف تأثيخهتأثيخ االشعاع الذسدي 
 داء البجني مؽ خالؿ االشعة الزخورية التي يحتاجيا البجف خالؿ عسمية السسارسة .ميؼ عمى األ

ة الخياضية حة السذاركآكثخ العشاصخ السشاخية السؤثخة في ر أ( عجد وندبة تكخار 11-4ججوؿ ) 
 في محافغة واسط

 األولات التكرار النسبة %

 درجة الحرارة 42 60.0

شعاع الشمسًاإل 4 5.7  

 الرطوبة 12 17.1

مطاراال 6 8.6  

 الؽبارٌة العاصفة 6 8.6

 المجموع 70 100.0
 المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج االستبٌان 

لسشاخية السؤثخة في رآحة السذاركة الخياضية في (عجد وندبة تكخار أكثخ العشاصخ ا9-4شكل )
 محافغة واسط

ٌ

 ( 11-4ثُٔصور : ثُذجفظ دجالػضٔجه ػ٠ِ ثُؾوٍٝ ) 

 دمبء لجم كم وشبط :مذح اإل -4-11

الجدؼ البجني  مؾر السيسة التي مؽ الؾاجب العسل بيا وذلػ لجعلحساء مؽ األعسمية اإل تعج     
ائف الجدؼ الالزمة إلتساـ ىحه العسمية  عغيل جسيع و مؽ خالؿ تذ لمسسارسة ئفي حالة مؽ التيي

حساء  ، وقج تختمف مجة األ 1والتدخيع في عسمية تجفق في الجـ لكي يعسل عمى تغحية العزالت

                                                           
(

1
 s://www.albayan.ae/paths/2007http-01- 28(المولع االلكترونً ، مجلة البٌان ، بتارٌخ ،
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و طقذ حار وكل طقذ لو وقت أما في طقذ بارد أقامة الحؼ يكؾف اإلحدب نؾع الشذاط ووقت 
 : (1)لىإحساء حدب الؾقت تحجيج مجة األحساء ي جخييا الالعب ويسكؽ محجد مؽ عسمية اإل

: وىي السجة التي يدتغخقيا الالعبؾف لغخض عسمية  حساء في الطقذ الباردمجة األ -4-11-1
االحساء  والتي تكؾف بدبب الظقذ البارد  وإنكساش الجـ في االطخاؼ الخارجية 

ىي قج تكؾف كاؼية لتشذيط ( دؾيقة  ،وىحه السجة  25-15والتي تكؾف ما بيؽ )
 العسل عمى تدخيع الجـ  لؾصؾلو الى كافة االجداء.  زالتالع

السجة الدابقة حساء ىشا تختمف عؽ وتكؾف مجة األ مجة االحساء في الطقذ الحار :  -4-11-2
عراب والعزالت ، والتي تعسل عمى شج األ( دقائق 10-5وىي تتخاوح ما بيؽ)

لغخض طخاؼ األمتخكدا في جـ قج يكؾف في الغخوؼ الحارة في عؽ إفَّ ال فقط فزالً 
التعخؽ وال يحتاج لعسميات إجياد إضاؼية قبل مسارسة الشذاط الفعمي لحلػ ي خترخ 

 الؾقت فقط عمى الذج والتخكيد.
 داء فً انظروف انذبرح وانجبردح انمالثص انمخصصخ ورأثٍرهب فً األ -4-12

فغة نذظة الخياضية التي ت سارس في محانذاط مؽ األ كسا ىؾ معخوؼ وشائع إف لكلّ        
رص نؾع مخمشيا ؼ مكاف في العالؼ تختص بشؾع معيؽ مؽ السالبذ ، إذ إفَّ لكل أواسط وفي 

التي ىي غيخ مشفحة لمسياه والتي ارتجاء بعض السالبذ الثقيمة  ، حيث إفَّ ححية لبدة واألمؽ األ
رسة في ، قج يعسل عمى زيادة االجياد الحخارؼ ومتظمبات عسمية التبخيج التبخيخؼ خالؿ السساف تكؾ 

البيئات الحارة والسعتجلة ، وكسا في إرتجاء االلبدة الثقيمة والدسيكة  خالؿ السسارسة  في الظقذ 
كبخ حيث يجب أف تتؾافق ىحه أرتفاع معجالت التعخؽ بذكل إالبارد فيؾ غالبا ما يعسل عمى 

بترشيفيا   تصوقات إقامتو، ولكؾنيا كثيخة ومتشؾعة فدؾؼ نخأالسالبذ مع متظمبات الشذاط ومع 
 .األغمب  في نؾعيؽحيث تكؾف عمى   طحدب وقت اإلقامة فق

وشطخ وىاع انمالثص انزً ٌطزخذمهب انرٌبضٍٍه فً ممبرضخ األأ -4-12-1

 انرٌبضٍخ 

الشذاط الحؼ ي سارس ، وىحه السالبذ سؾاء كانت  باختالؼنؾاع السالبذ الخياضية أتتعجد       
إلبقاء الجدؼ في حالة نذيظة ومخيحة بعيج عؽ  مالبذ او اححية ، إذ إفَّ الدبب في ذلػ ىؾ

  وكثافتو القساشتعتسج راحة الجدؼ عمى نؾع  وندعاج التي تحرل أثشاء السسارسة ، حاالت اإل

                                                           
(

1
 .13/12/2021الممابلة الشخصٌة ) بنوان حونً ( مسوؤل شعبة الرٌاضة ، مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، بتارٌخ ، ( 
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شالػ أقسذة تعسل نؾاع األقسذة تتشاسب مع فرؾؿ الدشة ، كسا إفَّ ىأ،إذ إفَّ ىشالػ العجيج مؽ 
بخخ الدخيع ، وقج تعتسج عسمية إحساء مية التلغخض عس وإخخاجومؽ الجدؼ  عمى سحب الخطؾبة

 ، ويسكؽ ترشيفيا الى :(1)السدتخجـ لجدؼ عمى نؾع القساش ا
خؽيفة والتي تكؾف ما تكؾف  : وىي السالبذ التي غالباً  السالبذ الريفية -4-12-1-1

وذلػ لكي ال تحتفع بالظاقة الحخارية  السشبعثة مؽ جدؼ  ،مداماتيا كبيخة
لغخض عسميات تبخيج الجدؼ اثشاء الجخؼ وسيؾلة االنداف حيث إنيا ت رسؼ  

عسميات التبخخ والتعخؽ لجػ الالعبيؽ  ولكي ال تعسل عمى إزعاج الالعبيؽ 
 الحيؽ يختجونيا وحرؾؿ عسمية االجياد الحخارؼ.

وىي السالبذ التي تكؾف عادة ما تكؾف سسيكة وتكؾف  السالبذ الذتؽية :  -4-12-1-2
ع بجدء ندبي مؽ الظاقة الحخارية وذلػ لكي تحتف ،مداماتيا ضيقة ندبياً 

الستؾلجة مؽ جدؼ االنداف ولكي ت بؿيو عمى حالة مدتقخة وفي درجة حخارة مدتقخة 
في  ىحا الفرل بتغييخ السالبذ  ؾف حيانا يقؾـ الالعبأحساء وبعجه ، و قبل األ

رتفعت إثشاء المعب بعج إكساؿ عسمية التجريب وذلػ لمتخؽيف مؽ الحخارة التي أ
ا ما تكؾف  السالبذ ىي تغظي الحراعيؽ بً حساء الدائجة  وغالميات اإلإثشاء عس

 القفازات في حاالت الظقذ شجيج البخودة . بإرتجاءواحيانا يقؾمؾف 
 األلمشخ انمفضهخ نهمالثص انرٌبضٍخ؟   -4-12-2

ولية لرشاعة السالبذ الخياضية ، وىحه قسذة التي تكؾف السادة األنؾاع األأتؾجج العجيج مؽ     
تتشاسب مع السحجدات الحخارية لألنذظة الخياضية ومؽ ىحه  آت معاييخذة تكؾف ذقساأل
 :(2)قسذةاأل
تكؾف أغمب السالبذ الخياضية  مالبذ الخياضية مرشؽعة مؼ القطؼ:  -4-12-2-1

ة مشيا القجرة العالية عمى عجَّ بسسيدات مرشؾعة مؽ مادة القظؽ ، والتي تتسيد 
لحالة  ، كحلػ ويتسيد بكؾنو جيجاً خخػ األ   باألقسذة ةً مقارنتمتراص العخؽ إ

                                                           
(
1
) Jeong YO, Tokura H, Zhang P, Is endurance performance of handrip exerciseinfluenced 

by two different clot hing ensembles? Appl Human Sci ,1996, p279. 
)
2
) Umbach KH. Optimization of the wear comfort by suitable fibre, yarn and textile 

construction, 40th International ManMade Fibres Congress, Dornbirn, Austria, 2001, p233. 
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بتخاكؼ العخؽ  حال يدسو لى إنَّ إالتشفذ التي تحجث في مدامات الجمج إضافة 
 .عمى الجدؼ

ولية مؽ السؾاد األ البؾليدتخ يعتبخ: مالبذ الخياضية مرشؽعة مؼ البؽليدتخ -4-12-2-2
، حيث يتكؾف مؽ ألياؼ بالستيكية ، تجخل في صشاعة السالبذ الخياضية التي 

عؽ كؾنيا تجوـ  فزالً د بكؾنيا خؽيفة وتخمؾا مؽ التجاعيج وقابمة لمتشفذ تتسي
متانة و  لقؾتو ولكؽ ي دتخجـمتراص العخؽ ، يا غيخ قابمة إلنَّ ألؾقت طؾيل ، إال 

، ساسي في صشع البجالت الخياضية أالعالية التي يتستع بيا، إذ إنو يجخل عامل 
 .الغخوؼ الحارة والباردةعبيؽ في وقج يتسيد بكؾنو مالئؼ ألغمب الال

وىي مؽ السؾاد فايبخ  السايكخو اضية السرشؽعة مؼ السايكخوفايبخ:مالبذ الخي -4-12-2-3
سادة في ىحه ال وتدتخجـالتي تكؾف مرشؾعة بؾاسظة ألياؼ خيظية دؾيقة ، 

لى السشاشف الخياضية ، إرياضة الجيؼ  إضافة  غمب مالبذ مسارسيأ صشاعة 
 راص لعسميات التعخؽ .متالتي تتسيد بكؾنيا عالية اإل

ىحه السالبذ ىي  جتع: مالبذ رياضية السرشؽعة مؼ األلياف االصطشاعية -4-12-2-4
رتفاع درجة إفي  التي تكؾف سبباً  ةالبجيل عؽ السالبذ السظاطية والبالستيكي

بذ إنيا قابمة سيدات ىحه السالحخارة الجدؼ الجاخمية أثشاء السسارسة ، ومؽ م  
عمى بخودة الجدؼ تعسل عخؽ كسا مى إمتراص الع لمتشفذ إضافة الى قابميتيا

 .أثشاء السسارسة الخياضية
 : سالبذ الخياضية مرشؽعة مؼ الشايمؽن ال -4-12-2-5

   ذ السرشؾعة مؽ مادة الشايمؾف إنيا سخيعة الجفاؼ وقابمة لمتسجد والتي تدسح بتتسيد السال 
الجمج لكي يتبخخ  اليؾاء البارد الى الجدؼ  وتعسل عمى إمتراص العخؽ وإخخاجو مؽ  بجخؾؿ

غمب السالبذ الخياضية وىحا يجعل السسارس الخياضي يذعخ بالخاحة أثشاء أ ، والتي ت رشع مشو 
 في الغخوؼ الحارة . عسمية السسارسة خرؾصاً 

 رادخ انمزفرج  -4-13

نذظة الخياضية بالجعسيؽ السالي والسعشؾؼ ،وىؾ مؽ ساسيات تسؾيل األأيعج الستفخج مؽ     
تغيخ الغخوؼ الجؾية في بعض  ، وليحا حتخاؼيةاالي جسيع الخياضات العشاصخ السيسة ف

حياف بذكل معاكذ مؽ ناحية الخاحة لمستفخجيؽ، إذ تعسل الغخوؼ عمى خمق مشاخ مدعج قج األ
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 كثخ تأثخاً أالستفخجيؽ يكؾف  رؾ حزي عيق حالة التؾاجج في السالعب والقاعات الخياضية وليحا فإفَّ 
شعة خخوف الحيؽ يتأثخوف بعشاصخ الظقذ الستعجد مؽ األلتي ىؼ اآلنذظة الخارجية افي األ

وليحا  الذسدية ودرجة الحارة والعؾاصف الػبارية واالمظار والخطؾبة الشدبية  وسخعة الخياح ،
لى السذاىج عبخ التمفاز وتكؾف ذات معؾقات إىحه العؾامل قج تجفع بعض الستفخجيؽ  فإفَّ 

مؽ الستفخجيؽ في السذاىجة قج ي فزل الكثيخوف  وليحا ،(1)لقائؼ اقترادية عمى الشذاط الخياضي إ
غمب دوؿ أ  تحت السالعب التي تكؾف تحت أسقف واؾية مؽ العشاصخ السشاخية ،وليحا نجج إفَّ 

قة في السالعب الكبيخة لغخض تؾفيخ عمَّ سقف الس  العالؼ لغخض تالفي ىحه الحالة تقؾـ بإنذاء األ
شعة الذسدية، وكسا و األأو العؾاصف أمظار ؽ وحسايتيؼ مؽ سقؾط األالبيئة السالئسة لمستفخجي

وقات عشج ىبؾب الخياح أو إنخفاض درجة حياف ن الحع الستفخجيؽ في بعض األفي بعض األ
إما في حاؿ التفخج ذجة مؽ الشاس لغخض حساية انفديؼ ، مؾف مجسؾعات محتذكّ  الحخارة نججىؼ  ي  

رتفاع نخفاض واألخ العشاصخ السؤثخة ىي درجة الحخارة عشج اإلكثأ فَّ في القاعات الجاخمية فإ
إرتفاع درجات الحخارة فيتؾجب عمى الستفخجيؽ التكيف معيا مؽ خالؿ  ففي حاؿ، والخطؾبة  

إرتجاء السالبذ الخؽيفة التي تدسح لمجدؼ بالتيؾية والتعخؽ لغخض التبخيج ، وأما عشج انخفاض 
ممة أثشاء رتجاء مالبذ سسكية لكي تسشحيؼ الخاحة الكاإركيؽ درجات الحخارة فيتؾجب عمى السذا

مؽ  والبجهرتباط راحة الستفخجيؽ بالسشاخ السحيط بييؼ ، أوىحا ي بّيؽ مجػ  ،عسمية السذاىجة لمشذاط
غمبيا أ الغخوؼ السشاخية ، فيي قاعات السحافغة لسؾاجية مثل ىحه مالعب و  ءةكفااإلشارة إلى 

لجؾدة العالسية وال تفي بالغخض لقمة كفاءتيا في تؾفيخ البيئة والسشاخ غيخ مرسسة حدب معايخ ا
 .الالـز لمستفخجيؽ 

 :  رأثٍر انمىبر فً االلزصبد انرٌبضً -4-14

ىؼ العؾامل التي تجخل ضسؽ السؤثخات الؾاضحة عمى الجانب أ إحجػ  خالسشا يعج     
الت التشبؤ الظقدي االقترادؼ لمخياضة بذكل عاـ ، ولحلػ فإف التظؾر الحاصل في مجا

وقات الشذاط الفعمي أعتسادىا قبل تحجيج إ مؾر السيسة  التي يجب لعشاصخ السشاخ ىؾ مؽ األ
، وقج تؤدؼ حالة (2)ؼ حالة مؽ حاالت تؾقف الشذاط بدبب الغخوؼ السشاخيةأوذلػ لتالفي 

                                                           
(
1
(Ágota Szűcs , Francis Allard Assessment of visual comfort of spectators in stadia ,  

University de La Rochelle, France ,2006,p4. 
(
2
) J.E.Thornes  ، The effect of weather on sports,opict,p268. 
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كانت غيخ إذا  ائيلغاإو أبعض السباريات الى تأجيل  ةعجَّ ياـ ألى إالظقذ الستغيخ والحؼ يدتسخ 
،  مؽ أف تكؾف ىشالػ إعادة صياغة لججاوؿ السباريات السخسؾمة مدبقاً  جَّ وبالتالي ال ب، رسسية 

نذظة التي ت قاـ عمى مالعب نذظة الستأثخة في ىحا الجانب ىي األغمب األأ  ومؽ الؾاضح إفَّ 
إفَّ وجؾد أمظار  ، إذلعاب القؾػ أاطي كخة القجـ و نذظة الخارجية كشذكبيخة والتي ن قرج بيا األ

كل ىحه العؾامل ىي مؽ  ،مع درجات حخارة عالية عؾاصف غبارية أو الو رياح ذات سخع عالية أ
 كثخ تأثيخاً نذظة الخسسية ، ومؽ العشاصخ األو محافل األأإقامة بعض السباريات عيق شأنيا أف ت  

 ،وبظبيعة الحاؿعامل السظخؼ ىؾ ال حياناً أنذظة الجاخمية والتي تتدبب في إيقاؼ الشذاط عمى األ
مخ وىحا األ حياناً ألى مكاف الشذاط إ يق حالة سيخ الستفخجيؽ والسخكباتمظار ي عإفَّ سقؾط األ

و تأجيميا ، وىحا أيزا يسكؽ أف يعكذ حالة الستفخج في ما إذا كانت أيعسل عمى إيقاؼ السباراة  
ىشالػ إحتسالية كبيخة في عجـ  ،ألفَّ لى مكاف الشذاط إ ة في حالة التؾاجججالغخوؼ الجؾية مدع

خرؾصأ في لى السمعب وىحا ما ي فقج جدء مؽ الجانب االقترادؼ إرغبة الستفخج بالحزؾر 
عتسادىا عمى  إ ذظة التي ت ؿيسيا السحافغة فإنو ن، وكسا ىؾ الحالة في األالسباريات الخسسية 

 ،إستخالصًا لسا سبقل بو في الدابق خيخ ولؼ يكؾف ي عسالجؾؼ ىؾ فقط في اآلونة األ التشبؤمؾر أ
إنيا غيخ مرسسة لسؾاجو  الخياضية في محافغة واسط كسا ذكخت سابقاً  إفَّ السالعب والقاعات

 خقل العسمية الخياضية وإقامتيا .مثل ىكحا عخوؼ مشاخية تع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامس انفصم

ممارست ثرها يف أادلؤشراث احلراريت و بعض حتهيم
 يف حمافظت واسطنشطت انرياضيت األ
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السيسة التي تؤثخ عمى الجدؼ  السشاخية لمعشاصخ السؤثخالجانب غيخ ىحا الفرل ي   تسييج:
حخارؼ وأجخاء  عتبار محجدات كل مؤشخخح باألالبجني لمسسارس الخياضي ، وتحميميا مع األ

الى نتائج  والسقارنة بيشيؼ لغخض التؾصل عسميات السظابقة مع الجرجات الحخارية لكل مشيا
مؤشخيؽ حخارييؽ عتساد في ىحا الفرل عمى تؼ األ أذ، حؿيؿية يسكؽ االعتساد عمييا في دراستشا

ستخجاميا لؿياس وتقجيخ درجات الخاحة الحخارية وحاالت االجياد الحخارؼ البجني في إتؼ  عالسييؽ
جياد إلاعسمية  ة فيالسؤثخ العشاصخ السشاخية تؼ التخكيد عمى بعض  أذجؾاء الحارة والباردة ،األ

ىؼ ىحه أ ومؽ  ماكؽ السفتؾحة والسغمقة،نذظة الخياضية في األلمقائسيؽ بالفعاليات واأل الحخارؼ 
 السؤشخات ىي :

(UTICالعالمً ) الحراري مؤشر المناخ -5-1
(1)

. 

 قتيؽ:يبظخ حدابو  الحؼ تؼ
 )*(الخاص بالسؤشخ يبؾاسظة السؾقع اإللكتخون

 :(2)السعادلة السبدظة التالية 
UTCI=3.21 + 0.872 • T + 0.2459 • Tmrt +(-2.5078 • V)-0.0176 • RH  

 : إفَّ  حيث
= T   درجة حخارة اليؾاء 
Tmrt    = متؾسط درجة الحخارة االشعاعية 

 = V سخعة اليؾاء 
RH =  الخطؾبة الشدبية 

                                                           
(

1
 (  وهو ٌتم التعبٌرUniversal Thermal Climate Index(  وهو اختصار لـ )UTCI)   ( مؤشر المناخ الحراري العالمً

 بها : دمرجعٌة وٌمصعلى أنه درجة الحرارة المحٌطة المكافبة )درجة مبوٌة ( لبٌبة 
 حالة النشاط البدنً-1

 واط /م135كم /ساعة )4التً تكون فً حالة المشً لـ
2)

 
 الظروؾ المناخٌة -2

 ( سرعةالرٌاحV عنده ارتفاع )م/ثا. 0.5م =10 

 ( الرطوبة النسبٌةRH= )50( %Ta>29 . درجة مبوٌة 

 م( توسط الحرارة االشعاعٌةTmrt وهو مساوي لدرجة الحرارة االعتٌادٌة = )Ta. 
الذي  ٌُعب ِّر عن مؤشرات اإلجهاد  وعدم راحة الجسم الفسٌولوجٌة وذلن  بوصؾ البٌبة الحرارٌة الفعلٌة ، أذ ٌتم األعتماد فً هذا   

الحرارة االشعاعٌة ، سرعة الرٌاح ، الرطوبة النسبٌة (.ٌُنظر المؤشر على المتؽٌرات المناخٌة وهً ) درجة حرارة الهواء ، متوسط 
 Blazejczyk K, Epstein Y, Jendritzky G, Staiger H, Tinz B. Comparison of UTCI to selectedالى 

thermal indices. Int J Biometeorol, 2012, p522 
 
  )*((calculator.html-tool/utci-project/utci-https://www.antonellodinunzio.online/web  تم إستخدام )

 الخاصة بالمؤشر  وذلن لتدلٌك النتابج المستخرجة .  فً المولع االلكترونً  الحاسبة
(
2
المبادئ االساسٌة وإمكانٌة التطبٌك ضمن البٌبات الجافة  UTCIاخ الحراري العالمً خمٌس دحام مصلح السبهانً ،مؤشر المن  (

ٌ.360،ص 2017، 123الدافبة )العراق حالة دراسٌة ( ،مجلة االداب ،جامعة بؽداد ، العدد 

https://www.antonellodinunzio.online/web-project/utci-tool/utci-calculator.html
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الحخارؼ  وترشيف حاالت االجياد  UTCIالسحجدات الحخارية لسؤشخ السشاخ العالسي  ( 5-1)
 السقابمة ليا  ةوابخز ردود افعاؿ الجدؼ  الفديؾلؾجي

 ) درجة مئوٌة( UTCIلٌم   فئة االجهاد الحراري نوع االستجابة الفسٌولوجٌة 

انخفاض حاد فً اجمالً فمدان الحرارة 
 من الجسم 

متوسط معدل انتاج العرق اكثر من 
 ساعة\ؼم 650

 46اعلى من متطرؾ شدٌد الحرارة

الحراري بٌن الجلد وداخل الجسم التدرج 
 دلٌمة(  30درجة مئوٌة )فً  1الل من 

 دلٌمة30فً  Trmارتفاع فً 

 46 - 38 حار جدا

متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
 ساعة \ؼم  200

 دلٌمة  120فً  Trmارتفاع فً 
واط  40فمدان الحرارة الكامنة اعلى من 

 دلٌمة 30فً 
 الجلد . تؽٌر فوري فً درجة حرارة

 حار
 
 
 
 

32 - 38 

تؽٌّر درجة حرارة سطح جلد الٌد و جلد 
 الوجه  .

 دلٌمة  30حدوث عملٌة التعرق فً 
 زٌادة كبٌرة فً ترطٌب الجلد

 32 - 26 دافئ

 ساعة \ؼم  100معدل التعرق اكبر من 
واط   40فمدان الحرارة الكامنة الل من 
 كمتوسط مع الولت.

 26 – 9 معتدل  ) مرٌح(

حد االدنى لدرجة حرارة الجلد ال
 )استخدام المفازات (

 09 - برودة طفٌفة

دلٌمة  120تدفك الدم داخل الجلد عند 
) تضٌك  هدلٌم 30الل من مستوى 

 االوعٌة الدموٌة (
 15معدل درجة حرارة الوجه الل من 

 ( باأللمدرجة مئوٌة  )شعور 
 انخفاض فً درجة حرارة سطح جلد الٌد

 0 – (13-) متوسط البرودة

 7معدل درجة حرارة الوجه الل من 
 درجة مئوٌة ) حدوث خدر(

ارتفاع التدرج الحراري بٌن سطح الجلد 
 وداخل الجسم 

 بارد جدا
 
 
 

(-27) – (-13) 

دلٌمة  120درجة حرارة جلد الوجه عند 
 الصمٌع ( لضمةالمئوي  )  0الل من 

 حدوث عملٌة االرتجاؾ 

 
 لارص البرودة

(-40) – (-27) 

المبادئ االساسٌة وإمكانٌة التطبٌك ضمن البٌبات الجافة  UTCIالمصدر : خمٌس دحام مصلح السبهانً ،مؤشر المناخ العالمً  

 .361،ص 2017، 123الدافبة )العراق حالة دراسٌة ( ،مجلة اآلداب ،جامعة بؽداد ، العدد 
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 . (1)(WBTGرضية الخطبة )درجة حخارة الكخة األ مؤشخ   -5-2

 التاليةالسبدظة السعادلة  وفقابو الحؼ تؼ حد

WBGT = 0.567 • T + 0.393 • vp +3.94 

 حيث :
 T درجة حخارة اليؾاء = 
Vp= ءضغط بخار السا*(). 
 الى التؾصيات السفرمة لمشذاط  الخياضي الخارجي  WBGTالسحجدات التالية مؽ ( 5-2)

)درجة مئوٌة (  WBGT النشاط الرٌاضً الموصً به 

وما دون 18 ر محددؼٌ   

18-23  ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المإشر واعراض االجهاد الحراري 

23-28  ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتؤللمٌن 

28-30  ٌجب تملٌص التمارٌن النشطة باستثناء المتؤللمٌن جٌدا 

وما فوق 30  ٌجب اٌماؾ جمٌع التمارٌن 
Blazejczyk K, Epstein Y, Jendritzky G, Staiger H, Tinz B. Comparison of UTCI to selected 
thermal indices. Int J Biometeorol, 2012, p518 

انؼبنمً انذراري  انمىبخٍخ وػاللزهب ثمؤشر انمىبر انزذهٍم انشهري نهجٍبوبد -5-3

(UTCI ) : فً مىطمخ انذراضخ 

التي تؼ الحرؾؿ عمييا مؽ محظات لسشاخ مسعجالت الذيخية  لعشاصخ اأعيخ التحميل ل         
وحاالت  مشظقة الجراسة والتي مؽ خالؿ تؼ التعخؼ عمى حالة الخاحة الفديؾلؾجية لمجدؼ البجني

خياضية ، ومؽ خالؿ االجياد الحخارؼ السخافقة ليا وعجـ الذعؾر بالخاحة خالؿ السسارسة ال
 لمسشاخ العالسي الحخارؼ  السؤشخ ؼؾيّ ، نجج إفَّ (6-5()5-5()4-5()3-5)وؿاالسالحغة لمجج

،تذخيؼ االول ، تذخيؼ  يمؽلأ) شيخأفرل الخخيف والحؼ يتسثل في  في ةلمسحظات السشاخي

                                                           
)1( WBTG ( وتعنً االختصار لـ مصطلح درجة حرارة الكرة االرضٌة الرطبةWet-bulb globe temperature وه  ) و

 من المؤشرات الشابع استخدامها فً جمٌع انحاء العالم والذي من خالله ٌتم التعرؾ على حالة االجهاد الحراري. 
:المصدر  Blazejczyk K, Epstein Y, Jendritzky G, Staiger H, Tinz B. Comparison of UTCI to 

selected thermal indices. Int J Biometeorol, 2012, p518 
 

 )Vp= RH/100 •6.105• ) 17.27  • T ÷ )237.7 + T إستخراج لٌمة ضؽط بخار الماء من خالل المعادلة التالٌة : تم (*)
 درجة الحرارة  : T: الرطوبة النسبٌة ،  RHحٌث : 

 American College of Sports Medicine, Prevention of thermal injuries during distanceالمصدر:
running  Position Stand, Med.J.Aust, 1984 
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 يمؽلأشيخ ستثشاء لسعتجؿ السخيح ( بإ) اضسؽ غمبياأ إذ كاف متبايشة  ةنظقأضسؽ  تكؾف  ( الثاني
الي لمجخؾؿ في نظاؽ البارد نتقإ، وىؾ الحؼ يكؾف  ()الجافئ يقع ضسؽ نظاؽ والحؼ يكؾف عادةً 

نذظة األإلقامة بعض  سكؽ القؾؿ إنيا مشاسبة ومالئسةي   وتأسيدًا عمى ذلػفي فرل الذتاء ، 
في شيخ  وخرؾصاً  الححر مؽ حاالت اإلجياد الحخارؼ  كؽ يجبول الخارجية والجاخمية الخياضية

 لتي قج ال يكؾف خ الحارة اشييكؾف مؽ األ ومسا الشػ ؼيو إذ بآكؾنو بعج شيخ ، يمؽلأ

-5)الججوؿ و إستشادًا الى ،ىحا الذيخ أثشاءدرجات الحخارة  نخفاضإتغيخ كبيخ في  ىشالػ
في  الخخيفألشيخ  في السحظات السشاخية السؤشخفقج بمغت ؾيؼ ، (5-6()5-5()5-4()3

،  25،  31بمغت في محظة الحي)( درجة مئؾية عمى التؾالي ، و 14، 22، 29) محظة الكؾت
( درجة مئؾية 14،  23،  28في محظة العديدية ) جة مئؾية عمى التؾالي  ، وبمغت  ( در 15

 .( درجة مئؾية عمى التؾالي15،  24،  30التؾالي ، وبمغت في محظة بجرة ) عمى

القؾؿ إفَّ ىشالػ  :يسكؽ، إذ لسؤشخ الحخارؼ في ىحا الفرل الؿيؼ  و إستخالصًا لسا سبق       
تجانذ السشاخ  وىحا يعظي إشارة واضحة حؾؿ،  سشاخي بيؽ السحظاتال مؽ التجانذ في حالة

نذظة الخياضية مخ الحؼ يعظي مالئسة مشاخية كاؼية إلقامة األاأل في مشظقة الجراسة بذكل كبيخ
 .خالؿ تمػ األشيخ

وبالخجؾع الى  ( شباط،كانؽن الثاني ، كانؽن االول ) أشيخ الذتاء الستسثمة بػ خالؿ أما      
درجة  ( 7،  5،  8) الحخارؼ ؾيسة السؤشخ  بمغتفقج ، (6-5()5-5()4-5()3-5)وؿالججا

( درجة مئؾية  8، 7، 9محظة الحي ) في حيؽ بمغ في محظة الكؾت عمى التؾالي ، في مئؾية 
في  ت( درجة مئؾية عمى التؾالي ، وبمغ8،  6،  8في محظة العديدية ) تعمى التؾالي ، وبمغ

وكسا ن الحع مؽ خالؿ ؾيؼ السؤشخ التي  ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  9،  8،  10محظة بجرة )
 جياد الحخارؼ إفَّ حاالت األ إذ نججلكافة السحظات السشاخية ، الذتاءتؼ الحرؾؿ عمييا ألشيخ 

والتي ) البخودة الظؽيفة (  نظاؽوالتي تكؾف ضسؽ  شيخ الذتاءأخالؿ  ليا في أدنى ؾيسةتكؾف 
وىحا مؽ الظبيعي حيث إفَّ طبيعة السشاخ الدائج ،  ؼدنى لجرجة حخارة الجمج يكؾف فييا الحج األ

في درجات الحخارة وقج تشخفض في حاالت حجوث انخفاض ندبي ت آذلسشظقة الجراسة  يكؾف 
 يجابي في السسارسة البجنية نغخاً إمؤشخ مؽ ذلػ ، وىحا يعظي  دنىأمؾجات البخد الى درجات 
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ف تؾفخ الحالة أالسسارسة تختفع درجة حخارة الجاخمية وىحه الغخوؼ يسكؽ الف الجدؼ بظبيعتو عشج 
شيخ ىي مؽ فَّ ىحه األإسكؽ القؾؿ ي   ومؽ البجييي، السثالية لمسسارسة البجنية لألنذظة الخياضية 

ذا تؼ التغمب عمى حاالت التداقط إ السشاسبة لإلقامة االنذظة الخياضية خرؾصاً  وقاتاأل
الكبيخ في ىحه  التأثيخوتؾفيخ البيئة السثالية لمشذاط الخياضي وقج يغيخ  اناً حيأالسظخؼ الغديخ 
نذظة الخارجية التي تكؾف بتساس مباشخ مع الستغيخات السشاخية ، في حيؽ نجج الحاالت عمى األ

قج تكؾف ذات تأثخ قميل مع الستغيخات السشاخية في ىحا الفرل وذلػ  الجاخميةنذظة غمب األأ  إفَّ 
نغسة التكييف الجاخمية التي تؾفخ السشاخ السالئؼ لمشذاط أسكؽ التغمب عمييا مؽ خالؿ ي فَّ أل

 . الخياضي الجاخمي

 ( تكؾف حالة السؤشخ السشاخيآذار ، نيدان ، مايذ  شيخ الخبيع  والتي تتسثل بػ)أ أما      
معجؿ إفَّ ،جدؼ والحؼ تكؾف ؼيو االستجابة الفديؾلؾجية لم) السعتجؿ السخيح (  نظاؽضسؽ  فييا

واط كستؾسط  40 بشدبة اقل مؽ اعة وكحلػ فقجاف الحخارة الكامشةس\غؼ 100كبخ مؽ أالتعخؽ 
والحؼ يكؾف ؼيو تغّيخ درجة حخارة سظح جمج ) الجافئ (نظاؽ االجياد الحخارؼ ىؾمع الؾقت ، و 

وبالخجؾع  ،دؾيقة زيادة كبيخة في تخطيب الجمج 30حجوث عسمية التعخؽ فيو اليج و جمج الؾجو ،
 20، 11)بمغت ؼ السؤشخ في محظة الكؾت ؾيّ  نجج إفَّ ،(6-5()5-5()4-5()3-5)الى الججاوؿ

( درجة مئؾية  29،  21،  14( درجة مئؾية عمى التؾالي ، وبمغت في محظة الحي )  26، 
في  أمادرجة مئؾية عمى التؾالي ،  ( 27، 19،  12عمى التؾالي ، و في محظة العديدية ) 

وىؾ مؤشخ جيج ويكؾف  ؼيو ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  28،  21، 14) فبمغتبجرة محظة 
البارد والجافئ  ؽعتجاؿ السشاخ بذكل عاـ ما بيإل لمسسارسة الخياضية نغخاً  الظقذ مثالي ججاً 

جياد حيث تقل حاالت حجوث عسميات اإل، لى الريف إنتقالية مؽ الذتاء إوالحؼ يكؾف في حالة 
وقات ، ستسخارية الشذاط في كثيخ مؽ ىحه اإلإػ السسارسيؽ وىحا يعظي دافع كبيخ في الحخارؼ لج

 نذظة الخياضية .غمب األأ خالليا كسا و تتعجد 

لى إبالشغخ و  ( حديخان ، تسؽز ، آبشيخ ) أذيخ الريف  والتي تتسثل في أػوفي ما يخص     
عمى ؾيسو لو، والحؼ أ ؾف في نجج إفَّ السؤشخ الحخارؼ يك(6-5()5-5()4-5()3-5)الججاوؿ

متؾسط  إفَّ ستجابة الفديؾلؾجية لمجدؼ والحؼ تكؾف ؼيو اإل، الحخارؼ ) الحار( الشظاؽ ضسؽيكؾف 
فقجاف  و دؾيقة 120في  Tmrtرتفاع في إ ، وساعة \غؼ  200نتاج العخؽ مؽ الجدؼ اكثخ مؽ إ
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لى إوبالخجؾع ،مج ة حخارة الجخ فؾرؼ في درجدؾيقة تغيّ  30واط في  40عمى مؽ أ الحخارة الكامشة 
تكؾف ذات ؾيؼ  وؼيسا بيشيا  تبايؽ جال نجشيخ لمسحظات السشاخية في ىحه األ البيانات ججاوؿ

 ( 33، 35، 32ؼ السؤشخ في محظة الكؾت )بمغت ؾيّ  إذ، ومتداوية بعض الذي متقاربة ججاً 
عمى التؾالي ،  مئؾية درجة(36، 36،  34عمى التؾالي ، وبمغت في محظة الحي ) درجة مئؾية 

 34عمى التؾالي ، وبمغت في محظة بجرة ) درجة مئؾية (  34، 34، 32) في محظة العديديةو 
  رتفاعإت آحاالت السشاخ تكؾف ذ لى إفَّ إوىحا يذيخ  عمى التؾالي ،درجة مئؾية (  36،  36، 

 إذشيخ ؽ ىحه األوىؾ السشاخ الدائج في مشظقة الجراسة ضسومعجالتيا في درجات الحخارة كبيخ 
، ومؽ السالحع  آبو شيخ يحخ الذيؾر يمأعمى ؾيسة في شيخ تسؾز والحؼ يعج مؽ أ يكؾف في 

 ضسؽ ىحه الذيؾر جياد الحخارؼ رتفاعات في حاالت التعخؽ واإلحاالت السشاخ ىحه واإل إفَّ 
سمبية  نذظة الخياضية وحتى الالعب السسارس قج يكؾف في حالةعمى إقامة األ جال تداعجسيعيا 

في حالة الظقذ الحار والخطؾبة العالية التي تعسل عمى عجـ حرؾلو عمى الخاحة  ججاً 
الفديؾلؾجية التي ت سكشو مؽ تقجيؼ افزل أداء مسكؽ ضسؽ مسارسة الشذاط ، وكسا أشخنا سابقا إفَّ 

ال عؽ حجوث عسميات زنذظة الخارجية ، فاألظة التي تتأثخ في ىحه الغخوؼ ىي نذكثخ األأ
و ،  ججاً  في حاالت السشاخ الحار أثشاء السسارسة لألنذظة الخارجية خرؾصاً  تؾقف السفاجئال

 مشظقة الجراسةمشاخ  مع مؾجات الحخ التي تديظخ عمى نذظةقج يتدامؽ وقت إقامة بعض األ
 .حياناً أا ئيلى الغاإلفتخة معيشة مسا يؤدؼ 
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( و ترشيف درجات االجياد الحخارؼ UTCIمؤشخ السشاخ العالسي )  ةنظقأ(  3-5ججوؿ رقؼ )
  (2018-1994لمسجة) وابخز ردود فعل الجدؼ الفديؾلؾجية السقابمة ليا في محظة الكؾت

نطاق االجهاد  UCTI األشهر
 الحراري

 إستجابة الجسم الفسٌولوجٌة الممابلة

  أشهر الخرٌؾ  

دوث تؽٌ ر درجة حرارة سطح جلد الٌد و جلد الوجه ،ح دافا 29 اٌلول
 دلٌمة  ،زٌادة كبٌرة فً ترطٌب الجلد 30عملٌة التعرق فً 

ساعة  ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 22 1ت
 واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 

 معتدل  ) مرٌح(         14 2ت
 

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من 
 واط  كمتوسط مع الولت. 40منة الل من الكا

  أشهر الشتاء  

 الحد االدنى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفازات ( . برودة طفٌفة 8 1ن

   الحد االدنى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفازات ( برودة طفٌفة 5 2ن

   زات (  الحد االدنى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفا برودة طفٌفة 7 شباط

  أشهر الربٌع  

 ساعة \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل ) مرٌح(           11 آذار
 واط  كمتوسط مع الولت. 40فمدان الحرارة الكامنة الل من 

 ساعة \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح(         20 نٌسان
 ط مع الولت.واط  كمتوس 40فمدان الحرارة الكامنة الل من 

ساعة فمدان الحرارة          \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح(         26 ماٌس
  واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 

  أشهر الصٌؾ  

 حار                      32 حزٌران
  

 ساعة \ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
دلٌمة فمدان الحرارة الكامنة اعلى                                                  120فً  Tmrtارتفاع فً 

دلٌمة تؽٌر فوري فً درجة حرارة  30واط فً  40من 
 الجلد .

 ساعة \ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من  حار                      35 تموز
مدان الحرارة الكامنة اعلى دلٌمة ف 120فً  Tmrtارتفاع فً 

تؽٌر فوري فً درجة حرارة ،  دلٌمة 30واط فً  40من 
 الجلد.

ساعة \ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من  حار                            33 آب
دلٌمة ، فمدان الحرارة الكامنة  120فً  Tmrtارتفاع فً 
فً درجة تؽٌر فوري  دلٌمة 30واط فً  40اعلى من 

 حرارة الجلد.
 ( 1،2،3،4وملحك رلم )(1-5وجدول )   (UTCI) العالمًالحراري  المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  مؤشر المناخ 
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لسحظة  (UTCIالعالسي )الحخارؼ  ات االجياد الحخارؼ لسؤشخ السشاخ( درج1-5شكل رقؼ ) 
 (2018-1994الكؾت لمبيانات السشاخية لمسجة )

 

 ( 3-5صدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) الم

( و ترشيف درجات االجياد الحخارؼ UTCIمؤشخ السشاخ العالسي )  ةنظقأ (4-5ججوؿ ) 
 ( 2018-1994لمسجة )  وابخز ردود فعل الجدؼ الفديؾلؾجية السقابمة ليا في محظة الحي

لفسٌولوجٌة الممابلةاستجابة الجسم ا االجهاد الحراري نطاق UCTI االشهر  

  شهر الخرٌؾأ  

تؽٌ ر درجة حرارة سطح جلد الٌد و جلد الوجه ، حدوث  دافا 31 اٌلول
 دلٌمة  ،زٌادة كبٌرة فً ترطٌب الجلد 30عملٌة التعرق فً 

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من 
 واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  ) مرٌح(  معتدل 25 1ت
 واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 15 2ت
 واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 

  شهر الشتاءأ  

 ى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفازات (.الحد االدن برودة طفٌفة 9 1ن

 الحد االدنى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفازات ( برودة طفٌفة 7 2ن

 الحد االدنى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفازات ( برودة طفٌفة 8 شباط

  شهر الربٌعأ  

 معتدل  ) مرٌح( 14 آذار
 

فمدان الحرارة ساعة ،  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من 
 واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 

 معتدل  ) مرٌح( 21 نٌسان
 

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من 
 واط  كمتوسط مع الولت. 40الكامنة الل من 
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 دافا 29 ماٌس
 

تؽٌ ر درجة حرارة سطح جلد الٌد و جلد الوجه ، حدوث 
 مة زٌادة كبٌرة فً ترطٌب الجلد.دلٌ 30عملٌة التعرق فً 

شهر الصٌؾأ     

 حار 34 حزٌران
 

 ساعة \ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
دلٌمة ، فمدان الحرارة الكامنة  120فً  Tmrtارتفاع فً 
دلٌمة ، تؽٌر فوري فً درجة  30واط فً  40اعلى من 

 .حرارة الجلد 

 حار 36 تموز
 

 ساعة \ؼم  200من الجسم اكثر من متوسط انتاج العرق 
دلٌمة ، فمدان الحرارة الكامنة  120فً  Tmrtارتفاع فً 
دلٌمة ، تؽٌر فوري فً درجة  30واط فً  40اعلى من 

 .حرارة الجلد 

 حار 36 آب
 

 ساعة \ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
 دلٌمة ، فمدان الحرارة الكامنة 120فً  Tmrtارتفاع فً 
دلٌمة ، تؽٌر فوري فً درجة  30واط فً  40اعلى من 

 .حرارة الجلد 
 ( 1،2،3،4(وملحك رلم )1-5وجدول )   (UTCI) المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  مؤشر المناخ  الحراري العالمً

(  لسحظة الحي لمبيانات UTCI( درجات االجياد الحخارؼ لسؤشخ السشاخ العالسي )2-5شكل )  
 (2018-1994شاخية لمسجة )الس

 
 (4-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 
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( و ترشيف درجات االجياد UTCIالعالسي ) الحخارؼ  مؤشخ السشاخ ةنظقأ (5-5ججوؿ ) 
-1994لمسجة )العديدية الحخارؼ وابخز ردود فعل الجدؼ الفديؾلؾجية السقابمة ليا في محظة 

2018) 
االجهبد  وطبق UCTI االشهر

 انذراري

 اضزجبثخ انجطم انفطٍىنىجٍخ انممبثهخ

  شهر انخرٌفأ  

صـ٤ّر هرؽز فرثرر ضطـ ؽِو ث٤ُو ٝ ؽِو ثُٞؽٚ  فوٝط  هثكب 28 اٌهىل

هه٤وز ، ز٣جهر ًذ٤رر ك٢ صرغ٤خ  30ػ٤ِٔز ثُضؼرم ك٢ 

 ثُؾِو.

ثُقرثرر ضجػز ، كووثٕ  \ؿْ  100ٓؼوٍ ثُضؼرم ثًذر ٖٓ  ٓؼضوٍ  ) ٓر٣ـ( 23 1د

 ٝثغ ًٔضٞضػ ٓغ ثُٞهش. 40ثٌُجٓ٘ز ثهَ ٖٓ 

ضجػز ، كووثٕ ثُقرثرر  \ؿْ  100ٓؼوٍ ثُضؼرم ثًذر ٖٓ  ٓؼضوٍ  ) ٓر٣ـ( 14 2د

 ٝثغ  ًٔضٞضػ ٓغ ثُٞهش. 40ثٌُجٓ٘ز ثهَ ٖٓ 

  شهر انشزبءأ  

 ثُقو ثاله٠ٗ ُورؽز فرثرر ثُؾِو )ثضضنوثّ ثُولجزثس (. درٝهر غل٤لز 8 1ن

 .ثُقو ثاله٠ٗ ُورؽز فرثرر ثُؾِو )ثضضنوثّ ثُولجزثس ( غل٤لزدرٝهر  6 2ن

 .ثُقو ثاله٠ٗ ُورؽز فرثرر ثُؾِو )ثضضنوثّ ثُولجزثس ( درٝهر غل٤لز 8 شجبط

  شهر انرثٍغأ  

ضجػز ، كووثٕ ثُقرثرر  \ؿْ  100ٓؼوٍ ثُضؼرم ثًذر ٖٓ  ٓؼضوٍ  ) ٓر٣ـ( 12 آرار

 .ٝثغ  ًٔضٞضػ ٓغ ثُٞهش 40ثٌُجٓ٘ز ثهَ ٖٓ 

ضجػز ، كووثٕ ثُقرثرر  \ؿْ  100ٓؼوٍ ثُضؼرم ثًذر ٖٓ  ٓؼضوٍ  ) ٓر٣ـ( 19 وٍطبن

 ٝثغ  ًٔضٞضػ ٓغ ثُٞهش 40ثٌُجٓ٘ز ثهَ ٖٓ 

 صـ٤ّر هرؽز فرثرر ضطـ ؽِو ث٤ُو ٝ ؽِو ثُٞؽٚ  . هثكب 27 مبٌص

 هه٤وز 30فوٝط ػ٤ِٔز ثُضؼرم ك٢ 

 .ز٣جهر ًذ٤رر ك٢ صرغ٤خ ثُؾِو

  شهر انصٍفأ  

 فجر 32 دسٌران

 

 ضجػز\ؿْ  200ٓضٞضػ ثٗضجػ ثُؼرم ٖٓ ثُؾطْ ثًغر ٖٓ 

هه٤وز ،كووثٕ ثُقرثرر ثٌُجٓ٘ز  120ك٢  Tmrtثرصلجع ك٢ 

هه٤وز ، صـ٤ر كٞر١ ك٢ هرؽز  30ٝثغ ك٢  40ثػ٠ِ ٖٓ 

 .فرثرر ثُؾِو 

 فجر 34 رمىز

 

 ضجػز\ؿْ  200ٓضٞضػ ثٗضجػ ثُؼرم ٖٓ ثُؾطْ ثًغر ٖٓ 

ز ، كووثٕ ثُقرثرر ثٌُجٓ٘ز هه٤و 120ك٢  Tmrtثرصلجع ك٢ 

هه٤وز ، صـ٤ر كٞر١ ك٢ هرؽز  30ٝثغ ك٢  40ثػ٠ِ ٖٓ 

 .فرثرر ثُؾِو 

 فجر 34 آة

 

 ضجػز\ؿْ  200ٓضٞضػ ثٗضجػ ثُؼرم ٖٓ ثُؾطْ ثًغر ٖٓ 

هه٤وز ٕ كووثٕ ثُقرثرر ثٌُجٓ٘ز  120ك٢  Tmrtثرصلجع ك٢ 

هه٤وز ، صـ٤ر كٞر١ ك٢ هرؽز  30ٝثغ ك٢  40ثػ٠ِ ٖٓ 

 .و فرثرر ثُؾِ
 ( 1،2،3،4(وملحك رلم )1-5وجدول )   (UTCI) المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  مؤشر المناخ  الحراري العالمً
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لسحظة العديدية  (UTCIالعالسي ) الحخارؼ  ( درجات االجياد الحخارؼ لسؤشخ السشاخ3-5شكل ) 
 (2018-1994لمبيانات السشاخية لمسجة )

 

 ( 5-5ماد على بٌانات الجدول رلم ) المصدر : الباحث باالعت

( و ترشيف درجات االجياد UTCIالعالسي ) الحخارؼ مؤشخ السشاخ  ةانظق(  6-5ججوؿ رقؼ )
 (2018-1994لمسجة ) الحخارؼ وابخز ردود فعل الجدؼ الفديؾلؾجية السقابمة ليا في محظة بجرة

االجهاد  نطاق UCTI االشهر
 الحراري

 ة الممابلةاستجابة الجسم الفسٌولوجٌ

  شهر الخرٌؾأ  

 تؽٌ ر درجة حرارة سطح جلد الٌد و جلد الوجه  . دافا 30 اٌلول
 دلٌمة 30حدوث عملٌة التعرق فً 

 زٌادة كبٌرة فً ترطٌب الجلد.

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 24 1ت
 .واط  كمتوسط مع الولت  40الكامنة الل من 

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 15 2ت
 واط  كمتوسط مع الولت . 40الكامنة الل من 

  شهر الشتاءأ  

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 10 1ن
 واط  كمتوسط مع الولت . 40الكامنة الل من 

 الحد االدنى لدرجة حرارة الجلد )استخدام المفازات (. ة طفٌفةبرود 9 شباط

  شهر الربٌع أ  

ساعة ، فمدان الحرارة  \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 14 آذار
 واط  كمتوسط مع الولت . 40الكامنة الل من 

ن الحرارة ساعة ، فمدا \ؼم  100معدل التعرق اكبر من  معتدل  ) مرٌح( 21 نٌسان
 واط  كمتوسط مع الولت . 40الكامنة الل من 

تؽٌ ر درجة حرارة سطح جلد الٌد و جلد الوجه  ، حدوث  دافا 28 ماٌس
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دلٌمة  ، زٌادة كبٌرة فً ترطٌب  30عملٌة التعرق فً 
 الجلد.

  شهر الصٌؾأ   

 حار 34 حزٌران
 

 ساعة\ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
دلٌمة ن فمدان الحرارة الكامنة  120فً  Tmrtع فً ارتفا

دلٌمة ، تؽٌر فوري فً درجة  30واط فً  40اعلى من 
 .حرارة الجلد 

 حار 36 تموز
 

 ساعة\ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
دلٌمة ن فمدان الحرارة الكامنة  120فً  Tmrtارتفاع فً 
فوري فً درجة دلٌمة ، تؽٌر  30واط فً  40اعلى من 

 .حرارة الجلد 

 حار 36 آب
 

 ساعة\ؼم  200متوسط انتاج العرق من الجسم اكثر من 
دلٌمة ن فمدان الحرارة الكامنة  120فً  Tmrtارتفاع فً 
دلٌمة ، تؽٌر فوري فً درجة  30واط فً  40اعلى من 

 .حرارة الجلد 
 ( 1،2،3،4(وملحك رلم )1-5وجدول )   (UTCI) ري العالمًالمصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  مؤشر المناخ  الحرا

(  لسحظة UTCIالعالسي ) الحخارؼ  ( درجات االجياد الحخارؼ لسؤشخ السشاخ4-5شكل رقؼ ) 
 (2018-1994بجرة لمبيانات السشاخية لمسجة )

 

 ( 6-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 
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انمىبخٍخ وػاللزهب ثمؤشر درجخ درارح انكرح انزذهٍم انشهري نهجٍبوبد  -5-4

 .فً مىطمخ انذراضخ  (WBGTرضٍخ انرطجخ ) األ

( إفَّ WBGTرضية الخطبة )ذيخ التحميل البياني لمسحظات السشاخية لسؤشخ درجة الكخة األي       
-5()7-5)الى الججاوؿ  وبالشغخدرجات الحخارة لمسؤشخ الحخارؼ ،  تبايؽ فرمي فيىشالػ 

ايمؽل ، تذخيؼ االول ، تذخيؼ فرل الخخيف والحؼ يتسثل بأشيخ ) نجج إفَّ (5-10()5-9()8
، و   درجة مئؾية عمى التؾالي ( 15،  20،  24، بمغت ؾيسو  في محظة الكؾت ) ( الثاني 

في  ، وبمغتدرجة مئؾية عمى التؾالي(  15،  20،  23العديدية  وبجرة  ) بمغة في محظتي 
الحع حالة السؤشخ تكؾف ، حيث ن   درجة مئؾية عمى التؾالي(  16،  21،  23محظة الحي )

غيخ نذاط رياضي )إذ أنيا تذسل السحجدات الثالث لمسؤشخيمؾؿ أمع بجاية شيخ  غالباً معتجلة 
جياد الحخارؼ، يجب عخاض األأ ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ و أمحجد ، يجب 

مؽ خالؿ تمػ الؿيؼ نجج أفَّ السشاخ في حالة متبايشة ستأقمسيؽ(لاالحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ 
الحع ن   في حيؽ، لى فرل الذتاء إنتقالي لمجخؾؿ إفرل كؾنو يعج ،  يمؽلأ في شيخ خرؾصاً 

غمب مشاطق الجراسة  وىحا يجؿ عمى إفَّ حاالت أ إفَّ حالة السؤشخ تكؾف متجاندة وثابتة في 
غمب ، مع حالة التبايؽ التي تكؾف بسقجار ثالث حج عمى األالتؾقف والسسارسة تكؾف في وقت وا

و خسذ درجات بيؽ كل مؽ تذخيؽ االوؿ والثاني ىحا التبايؽ  وليمؽل وتذخيؼ األ أدرجات مع 
نذظة وقات مالئسة ومخيحة إلقامة األأفي تحجيج  تذخيؼ الثانيفزمية ندبية لذيخ أ قج يعظي

ي سكؽ مالحغة حاالت انخفاض في حيؽ  ،قميمة نؾعساالحخارؼ  اإلجيادالخياضية وتكؾف حاالت 
، كانؽن الثاني ،  األولكانؽن ) شيخ الذتاء والتي تتسثل بأدنى ؾيسة لو خالؿ ألى إ خالسؤش
لسحظة الكؾت الحخارية بمغت الؿيؼ  إذ(10-5()9-5()8-5()7-5)لى الججاوؿ إ الشغخوب( شباط

(  13،  11،  13) غت في محظة الحيمى التؾالي ، وبم( درجة مئؾية ع 12، 11، 12 )
درجة مئؾية عمى (  12،  11،  12، وبمغت في محظة العديدية )  درجة مئؾية عمى التؾالي

ع الح، كسا ن   درجة مئؾية عمى التؾالي(  12،  11،  12، وبمغت في محظة بجرة )  التؾالي
) ضسؽ محجدالجراسة  غمب لجسيع محظاتيكؾف ذات ؾيسة ثابتة عمى األ حخارؼ ال حالة السؤشخ

االجياد الحخارؼ التي  انخفاض حاالتغيخ محجد ( ، كسا تذيج ىحه الذيؾر نذاط رياضي 
 واضحا نظباعاً إيعظي وقات ، وىحا نعجاميا في بعض األإأثشاء السسارسة و  الالعبيؽ تخافق

 ي غيخ ججوؿ شيخ عمى مشظقة الجراسة ،والحؼ يكؾف خالؿ تمػ األ خرائص السشاخ لتجانذ
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شيخ مسا يجؿ محجد في تمػ األبيحا السؤشخ إنو ليذ ىشالػ نذاط رياضي  السحجدات الخاصة
متغيخات السشاخ السفاجئة والتي تتسثل األخح بالحدباف ؼ نذاط رياضي مع أمكانية إقامة إعمى 

 .حياناً أ مظار السفاجئ والغديخاأل بدقؾط

يعي حيث نتقاؿ الخبوىؾ بجاية األ ذارآ شيخمؽ  أيبج اإلرتفاع التجريجي إفَّ  وبظبيعة الحاؿ     
كسا في ( آذار ، نيدان ، مايذ شيخ الخبيع والتي تتسثل ) أسا في تختفع درجات الحخارة نؾع

،  19،  15ؼ السؤشخ الحخارؼ لسحظة الكؾت ) بمغت ؾيّ  و(10-5()9-5()8-5()7-5)الججاوؿ
درجة مئؾية عمى (  23،  20،  16، وبمغت في محظة الحي )  درجة مئؾية عمى التؾالي ( 22

، وفي محظة بجرة  درجة مئؾية عمى التؾالي( 22، 21، 15)عديدية، و في محظة ال التؾالي
الحع إفَّ حالة السؤشخ ن   بشاًء عمى ذلػ، درجة مئؾية عمى التؾالي(  23،  19،  15) بمغت 

و إذا أنَّ  ،يخؼ نيداف ذار يتبايؽ عؽ ششيخ آنجج  ، إذ تختفع برؾرة تجريجية ومشتغسة ندبياً 
وىحا يغيخ تبايؽ ، درجات مئؾية عؽ الذيخ الحؼ يميو وىؾ نيداف  6لى إيشخفض بشدبة ترل 

محرؾؿ عمى الخاحة السالئسة لكافة الالعبيؽ لالخياضية و نذظة نؾعي في إمكانية الخاحة لؿياـ األ
، والتيقع مؽ الديادات السحجد  غيخالخياضي  إفَّ السؤشخ يكؾف ضسؽ محجديؽ ىسا )الشذاط إذ، 

نذظة إقامة األ إذ ي سكؽ وتساشيًا مع ما تؼ ذكخه، جياد الحخارؼ(عخاض األأ السحتسمة في السؤشخ و 
الحخارؼ تجشبًا ألعخاض  السؤشخ في زيادات محتسمة تكؾف خح بالحدباف ألؼ الخياضية مع األ

في   إستشادًا الى ماسبق(  حديخان ، تسؽز ، آب) فرل الريف الحؼ يتسثل بأشيخأما محتسمة ، 
  ة لمسؤشخ الحخارؼ تكؾف خاللوؼ مدجماعمى ؾيَّ  نجج إفَّ  إذ(10-5()9-5()8-5()7-5)الججاوؿ

عمى كل  يخفال ي  وىحا ،  ومختفعة في كل السحظات السشاخية والتي تكؾف ذات ؾيؼ عالية
سكؽ إفَّ تعسل ي  السسارسيؽ إفَّ مشاخ الريف في مشظقة الجراسة يكؾف ذات ؾيؼ حخارية عالية  

ؼ بمغت ؾيَّ  إذ،  لألنذظةلبعض السحجدة وججاوؿ االقامة  واقع الشذاط الخياضيعمى إعاقة 
و في محظة الحي ) ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  25، 26، 24السؤشخ في محظة الكؾت ) 

درجة (  26، 26، 24)، و في محظة العديدية  درجة مئؾية عمى التؾالي(  26،  26،  25
وتفديخًا ،  درجة مئؾية عمى التؾالي(  26،  26،  25في محظة بجرة) أما،  ؾية عمى التؾاليمئ

في شيخ تسؾز والحؼ يكؾف في جسيع  لو عمى ؾيسة أ تكؾف  ؼ الحخار السؤشخ حالة  لحلػ نجج
 إفَّ حاالتؼ ىحه الؿيَّ ت بيؽ لشا  وبظبيعة الحاؿ، لجرجات الحخارة  عمى ؾيسةً السحظات ىؾ الذيخ األ
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مع  شيخ تكؾف غيخ مخيحة ومدعجة ججاً نذظة الخياضية في تمػ األاأل ةقامالخاحة السشاخية إل
نذظة الخارجية األفي  وخرؾصاً السسارسيؽ الخياضييؽ  بغمجياد الحخارؼ ألاإل تتالـز حاال

حاالت مؾجات الحخ وحاالت العؾاصف الػبارية التي مؽ  أثشاءنذظة تتؾقف بعض األ إذ ،مشيا
نالحع  فَّ ألحلػ يسكؽ  ، نذظة عؽ وقتيا السحجدو تأخيخ مؾاعيج األألغاء إف تعسل عمى شأنيا أ
لتساريؽ لألشخاص الغيخ يجب الحج مؽ االحؼ )السحجد ضسؽالحخارؼ تكؾف  سؤشخحالة ال

شخاص السبتجئيؽ الحيؽ لؼ يتعخضؾا لحاالت التجريب في ؼ أنيا تكؾف خظخة عمى األأ،متأقمسيؽ(
ؼ لقمة التحسل البجني لجيي سا عمى صغار الدؽ نغخاً سا أنيا تكؾف خظخة نؾعك، مختمفة  عخوؼ

نذظة التحسل في ىحا الفرل والتي ألحلػ يَفزل عجـ إقامة ،  أثشاء عسمية السسارسة الخياضية
االزمة لخظؾرة  تحتياطاخح اإلأدوف سارثؾف والخكض والمعب لسجة طؾيمة مؽ تتسثل بدباقات ال

 .مخاض الحخارة أجياد الحخارؼ و اإل

درجة  ( WBTGالسؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )( 7-5ججوؿ رقؼ ) 
 لسحظة الكؾت الخياضيالى التؾصيات السفرمة لمشذاط  WBGTالسحجدات التالية مؽ  و مئؾية

 (2018-1994لمسجة )
 النشاط الرٌاضً الموصً به WTGB شهراأل

 أشهر الخرٌؾ

ن ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد الحراريأٌجب  23 ٌلولأ  

ن ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد الحراريأٌجب  20 1ت  

ؼٌر محددرٌاضً نشاط  15 2ت  

 أشهر الشتاء

ؼٌر محدد رٌاضً نشاط 12 1ن  

ؼٌر محددرٌاضً نشاط  11 2ن  

ؼٌر محدد رٌاضًنشاط  12 شباط  

 أشهر الربٌع

ؼٌر محدد رٌاضً نشاط 15 آذار  

 ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد الحراري 19 نٌسان

 ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد الحراري 22 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

ألشخاص الؽٌر متأللمٌنٌجب الحد من التمارٌن ل 24 حزٌران  

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص الؽٌر متأللمٌن 26 تموز

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص الؽٌر متأللمٌن 25 آب
وملحك (2-5وجدول )(  WBTGالمصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  المؤشر الحراري لدرجة حرارة الكرة االرضٌة الرطبة  )

 ( 4،1،2،3رلم )
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 ( لسحظة الكؾت WBTG(  السؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )5-4)شكل
 (2018-1994لمسجة )

 
 ( 7-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 

و  درجة مئؾية ( WBTGالسؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  ) (8-5)ججوؿ 
لمسجة  الى التؾصيات السفرمة لمشذاط  الخياضي لسحظة الحي WBGTالسحجدات التالية مؽ 

(1994-2018) 
 النشاط الرٌاضً الموصً به WTGB االشهر

 أشهر الخرٌؾ

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتأللمٌن 24 اٌلول

ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد  21 1ت
 الحراري

ؼٌر محددرٌاضً نشاط  16 2ت  

 أشهر الشتاء

ؼٌر محدد رٌاضً نشاط 13 1ن  

ؼٌر محدد رٌاضً نشاط 11 2ن  

ؼٌر محددرٌاضً نشاط  13 شباط  

 أشهر الربٌع

ؼٌر محددرٌاضً نشاط  16 آذار  

ن ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد أٌجب  20 نٌسان
 الحراري

ون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد ن ٌكأٌجب  23 ماٌس
 الحراري

 أشهر الصٌؾ

متأللمٌنالٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر  25 حزٌران  
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 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتأللمٌن 26 تموز

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتأللمٌن 26 آب

(وممحق رقؼ 2-5( وججوؿ ) WBTGاد عمى نتائج  السؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )السرجر : الباحث باالعتس
 (1،2،3،4) 

( لسحظة الحي  WBTG(  السؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )6-5شكل )
 (2018-1994لمسجة )

 
 (8-4)المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم

درجة (  WBTGالحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )السؤشخ ( 9-5جوؿ رقؼ ) ج
الى التؾصيات السفرمة لمشذاط  الخياضي لسحظة  WBGTو السحجدات التالية مؽ مئؾية 

 (2018-1994لمسجة ) العديدية
 الشذاط الخياضي السؽصي بو WTGB شيخاأل

 أشيخ الخخيف
غا لمديادات السحتسمة في السؤشخ واعخاض االجياد الحخارؼ يجب اف يكؾف متيق 23 يمؽلأ  

 يجب اف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ واعخاض االجياد الحخارؼ  20 1ت
غيخ محجد رياضي نذاط 15 2ت  

 أشيخ الذتاء
غيخ محجدرياضي نذاط  12 1ك  
غيخ محجد رياضي نذاط 11 2ك  

غيخ محجد رياضي نذاط 12 شباط  
شيخ الخبيعأ  

غيخ محجد رياضي نذاط 15 آذار  
 يجب اف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ واعخاض االجياد الحخارؼ  21 نيدان
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 يجب اف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ واعخاض االجياد الحخارؼ  22 مايذ
 أشيخ الريف

لستأقمسيؽيجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ ا 24 حديخان  
 يجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ الستأقمسيؽ 26 تسؽز
 يجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ الستأقمسيؽ 26 آب

(وممحق رقؼ 2-5( وججوؿ ) WBTGالسرجر : الباحث باالعتساد عمى نتائج  السؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )
 (1،2،3،4) 

 ( لسحظة العديدية WBTG)رجة حخارة الكخة االرضية الخطبة خ الحخارؼ لجالسؤش (7-4شكل )
 (2018-1994لمسجة )

 
 (9-4المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم  )

ٌ

درجة  ( WBTGالسؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  ) (10-4ججوؿ رقؼ )
 التؾصيات السفرمة لمشذاط  الخياضي لسحظة بجرة الى WBGTو السحجدات التالية مؽ  مئؾية

 (2018-1994لمسجة )
 النشاط الرٌاضً الموصً به WTGB شهراأل

 أشهر الخرٌؾ

ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد  23 اٌلول
 الحراري

جهاد ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض اال 20 1ت
 الحراري

 نشاط رٌاضً ؼٌر محدد 15 2ت

 أشهر الشتاء

 ؼٌر محددرٌاضً نشاط   12 1ن

ؼٌر محدد رٌاضً نشاط 11 2ن  
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ؼٌر محددرٌاضً نشاط  12 شباط  

 أشهر الربٌع

ؼٌر محددرٌاضً نشاط  15 آذار  

ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة فً المؤشر واعراض االجهاد  19 نٌسان
اريالحر  

فً المؤشر واعراض االجهاد ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات المحتملة  23 ماٌس
 الحراري

 أشهر الصٌؾ

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتأللمٌن 25 حزٌران

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتأللمٌن 26 تموز

 ٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر المتأللمٌن 26 آب

(وممحق رقؼ 2-5( وججوؿ ) WBTGلسرجر : الباحث باالعتساد عمى نتائج  السؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  )ا
 (1،2،3،4) 

 درجة مئؾية ( WBTGالسؤشخ الحخارؼ لجرجة حخارة الكخة االرضية الخطبة  ) (8-4شكل )
 (2018-9419لمسجة ) بجرة لسحظة

 
 (8-4ماد على بٌانات الجدول رلم )المصدر : الباحث باالعت
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نهطبػبد ضٍخ وشطخ انرٌبرذهٍم انجٍبوبد انطبػٍخ ألولبد ممبرضخ األ -5-5

انذراري وػاللزهب ثمؤشر انمىبر ( 11 – 11 – 9 – 8انصجبدٍخ )

 فً مىطمخ انذراضخ  UTCIانؼبنمً

ة الخياضية ، نذظواأل وقات لسسارسة السجاؿ الخياضيىؼ األأ مؽ وقات الرباحية تعج األ      
كبيخة في ىسية أ ختراص الخياضي لسا ليا مؽ طباء ذوؼ اإلوالتي ي شرح بيا الكثيخ مؽ األ

الئؼ  وقات ميكؾف السشاخ  في تمػ األ يجب افَّ  إذ، الجانب الرحي والشفدي لمسسارس الخياضي
قجر مؽ  كبخأتعسل عمى تحقيق أف التي مؽ شانيا  والخاحة البجنيةلحاالت السسارسة الخياضية 

والتي تخص حاالت ( 11-5) ؽ خالؿ بيانات الججوؿ ، وم داءالكفاءة الجدسانية والفشية في األ
ىحه  الحع فين   إذجياد الحخارؼ والتغيخات الفديؾلؾجية لمجدؼ ضسؽ السؤشخات الحخارية ، اإل
في  ويدتسخيمؾؿ أشيخ  أ مؽفرل الخخيف والحؼ يبج فيالحخارؼ وقات إفَّ حاالت السؤشخ األ

 متبايشة ي حيث  تكؾف حالة السؤشخ الحخارؼ في تمػ االشيخ نشيخؼ تذخيؽ االوؿ وتذخيؽ الثا
-4الى الججوؿ ) بالشغخو  )السعتجؿ السخيح (و )الحار( و)الجافئ(( وججاً  وتذسل حاالت )الحار

( درجة مئؾية عمى  17، 29،  39الحخارؼ في محظة الكؾت )  السؤشخؼ ؾيَّ ( نجج إفَّ 11
( درجة مئؾية عمى التؾالي ، و في محظة  19،  30،  39، وفي محظة الحي )الي التؾ 

(  19،  29،  39في محظة بجرة ) أما( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  18،  28،  39العديدية) 
شيخ وىحا كبيخ بيؽ تمػ األحخارؼ إفَّ ىشالػ تبايؽ وتفديخًا لحلػ ،  درجة مئؾية عمى التؾالي

تكؾف في شيخ ايمؾؿ حالة السؤشخ  ،إذيزا أقات إقامة االنذظة الخياضية متبايشة التبايؽ يجعل أو 
داء البجني والرحي ، في حيؽ نجج إفَّ تذيخ تذخيؽ مختفعة ججا وىحا ي شحر بالخظخ عمى األ

نذظة الخياضية والسسارسة يسكؽ خاللو إقامة األ، إذ يمؾؿ أمؽ شيخ  قل ندبياً أاالوؿ ىؾ 
أنيا أف تداعج عمى داء التي مؽ شالديادة السحتسمة في األ فخح بالحدبااألالخياضية ولكؽ مع 

قل الذيؾر في ىحا أفي حيؽ نجج إفَّ شيخ تذخيؽ الثاني ىؾ  ،جياد الحخارؼ حجوث األحالة 
سكؽ السسارسة برؾرة  الفرل وؼيو تكؾف حالة السؤشخ ضسؽ السعتجؿ السخيح والحؼ مؽ خاللو ي  

لؿيؼ السؤشخ السقابمة لمعشاصخ السشاخية في ىحا  ارية تكؾف ؼيو مالئسة نغخاً عتيادية والخاحة الحخ إ 
 .الذيخ
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تجني واضح وحالة السؤشخ تكؾف ضسؽ  تكؾف ؾيؼ السؤشخخالؿ شيخ كانؾف الثاني  أما     
الحؼ  مخيح()معتجؿ)و حالة الحج االدنى لجرجة حخارة الجمجوالتي يكؾف فييا  (بخودة طؽيفة)نظاؽ 

 40اقل مؽ  فقجاف الحخارة الكامشة ساعة \غؼ  100معجؿ التعخؽ اكبخ مؽ كؾف ؼيو عادة ما ي
كانؽن االول ،كانؽن الثاني ، ) شيخ الذتاءأتترف وبذكل عاـ ، واط  كستؾسط مع الؾقت

 (11-5وبالخجؾع الى الججوؿ ) ؼؾيَّ  ( في ىحا التجني حيث بمغت حالة السؤشخات الرباحية شباط
 12( درجة مئؾية عمى التؾالي ، وفي محظة الحي ) 11،  7، 11) بمغت تمحظة الكؾ نجج أفَّ 

درجة مئؾية (  11،  8،  11، و في محظة العديدية )  درجة مئؾية عمى التؾالي ( 13،  10، 
ؼ ذيخ الؿيَّ ت   ، درجة مئؾية عمى التؾالي(  12،  9،  12في محظة بجرة )  إما،  عمى التؾالي

وقات السسارسة أإفَّ ،  (البخودة الظؽيفة والسعتجؿ السخيح)  نظاقيؽ ضسيا تكؾف إنَّ  الحخارية
نذظة الخياضية، وتكؾف الخاحة نؾاع األأوقات ىي مثالية ألغمب الخياضية تكؾف خالؿ ىحه األ

وقات ىي جياد الحخارؼ في ىحه األالحخارية مشاسبة لمجيج البجني ، إذ أفَّ احتسالية حجوت اإل
إفَّ الفخوؽ  الحعمع ؾيؼ السؤشخ السقابمة لمعشاصخ السشاخية ، وكسا  ن   ةبالسقارن ضئيمة ججاً 

لمسؤشخ الحخارؼ لؿيَّؼ ؽ التبايؽ الحاد شيخ وال تعظي حالة ما بيؽ األسالحخارية تكؾف قميمة نؾع
يدتسخ و ،  الخبيع أشيخوؿ أوىؾ  آذار مؽ شيخ أيبج لمسؤشخ والحؼالتجرج الحخارؼ  أما حالة،

) السعتجؿ السخيح نظاؽضسؽ  يزاً أالحؼ يكؾف  نيدانو شيخ ييم تجؿ السخيح (ضسؽ حالة )السع
( والحؼ ) الحارالشظاؽرتفاع الشدبي في شيخ مايذ والحؼ يكؾف ضسؽ سكؽ مالحغة اإلي  و ( 

 فيTmrtرتفاع في إساعة و \غؼ 200كثخ مؽ أنتاج العخؽ مؽ الجدؼ إعادة متؾسط  ؼيويكؾف 
دؾيقة و تغيخ فؾرؼ في درجة 30واط في  40عمى مؽ أ رة الكامشة فقجاف الحخا دؾيقة إضافة 120

ؼ السدجمة لمسحظات السشاخية مالحغة الؿيَّ يسكؽ  إذ (11-5ي شغخ الى خخيظة ) ،حخارة الجمج
، وفي محظة الحي  درجة مئؾية عمى التؾالي(  32،  25،  17والتي بمغت في محظة الكؾت ) 

درجة (  32،  24،  16في محظة العديدية )و ،  تؾاليدرجة مئؾية عمى ال ( 35،  26،  19) 
بشاًء ،  درجة مئؾية عمى التؾالي(  33،  26،  18بجرة ) إما في محظة ،  مئؾية عمى التؾالي

سا لمسسارسة مخيحة نؾع ف إنيا ال تكؾ إذ إفَّ الؿيؼ ىحه الذيؾر تكؾف متبايشة  عمى ذلػ ي سكؽ القؾؿ:
ؼيو ؾيؼ  رتفعتأفي شيخ مايذ الحؼ  جياد الحخارؼ خرؾصاً حتسالية حجوث حالة اإلإو  الخياضية

لمسسارسة شاخ مالئؼ عمى الحرؾؿ عمى م   جمخ الحؼ قج ال يداعاأل ،السؤشخ الحخارؼ بذكل كبيخ
 .الخياضية ؼيو 

مؽ شيخ  أعمى ؾيؼ حخارية في السؤشخ إذ تبجأ بكؾنيا تدجل تترف شيخ الريف أ أما      
  مختفعة بذكل كبيخ ججاً شيخ تسؾز ة السؤشخ ي، والتي تكؾف قس آب خوتشتيي بذي حديخان ، تسؽز

 43، 43، 40) بمغتؼ السؤشخ الحخارؼ في محظة الكؾت ؾيَّ نجج (11-5الى الججوؿ ) وبالشغخ
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، درجة مئؾية عمى التؾالي ( 43،  43،  41، وفي محظة الحي )  درجة مئؾية عمى التؾالي( 
،  40محظة بجرة )  أما،  درجة مئؾية عمى التؾالي ( 42،  44،  39وفي محظة العديدية ) 

الحخارؼ تكؾف في حالة  السؤشخأفَّ حالة  ىحا يعشيدرجة مئؾية عمى التؾالي ، (  44،  44
درجة مئؾية  1)الحار ججا( والحؼ يكؾف ؼيو التجرج الحخارؼ بيؽ الجمج وداخل الجدؼ اقل مؽ 

لمجدؼ الحخارية حالة الخاحة إذ يسكؽ القؾؿ إفَّ  ، دؾيقة30في  Trmtارتفاع في دؾيقة(  30)في 
جياد حتسالية حجوت حالة اإلإ فزاًل عؽارتفاع كبيخ في درجة الحخارة و  تكؾف مدعجة ججاً 
 . الحخارية لمجدؼ صابات إلعخاض اأ وقج تغيخ  الحخارؼ كبيخة ججاً 

نذظة الخياضية ( البيانات الداعية لسحظات مشظقة الجراسة ألوقات مسارسة اال11-5)ججوؿ
 (UTCIالعالسي الحخارؼ ( وعالقتيا بسؤشخ السشاخ 11 – 10 – 9 – 8الرباحية )لمداعات 

 ( 2018-1994)لمسجة  ، درجة مئؾية
 UTCIبدرة UTCIالعزٌزٌة UTCIالحً UTCIالكوت شهراأل

 أشهر الخرٌؾ

 39 39 39 39 ٌلولأ

 29 28 30 29 1ت

 19 18 19 17 2ت

 أشهر الشتاء

 12 11 12 11 1ن

 9 8 10 7 2ن

 12 11 13 11 شباط

 أشهر الربٌع

 18 16 19 17 آذار

 26 24 26 25 نٌسان

 33 32 35 32 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

 40 39 41 40 حزٌران

 44 44 43 43 تموز

 44 42 43 43 آب

 (4،7،10،13)( 1-5وجدول ) ك رلم وملح UTCIالعالمً الحراري  المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج معادلة مؤشر المناخ
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 – 9 – 8الرباحية )لمداعات ضية نذظة الخيا( البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ9-5)شكل
-1994( لمسجة )UTCIالعالسي  الحخارؼ  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ لسحظة الكؾت( 11 – 10

2018) 

 

  (11-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 

 9 – 8الرباحية )لمداعات نذظة الخياضية البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ (10-5)شكل
-1988( لمسجة ) UTCIالعالسي الحخارؼ  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ  لسحظة الحي (11 – 10 –

2018) 

 
 ( 11-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 
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 9 – 8الرباحية )لمداعات ضية نذظة الخياألوقات مسارسة األ( البيانات الداعية 11-5)شكل 
( لمسجة UTCIالعالسي الحخارؼ وعالقتيا بسؤشخ السشاخ  عديديةلسحظة ال( 11 – 10 –

(1994-2018) 

 
 ( 11-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 

 9 – 8الرباحية ) لمداعات اضيةنذظة الخي( البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ12-5) شكل
-1994( لمسجة )UTCIالعالسي  الحخارؼ  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ بجرة(  لسحظة 11 – 10 –

2018) 

 

 ( 11-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 
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ولذ نطبػبد رذهٍم انجٍبوبد انطبػٍخ ألولبد ممبرضخ االوشطخ انرٌبضٍخ  -5-6

فً    UTCI(  وػاللزهب ثمؤشر انمىبر انؼبنمً  14 – 13 – 12انظهٍرح )

 مىطمخ انذراضخ 

 ةسباب عجَّ وذلػ أل،  نذظة الخياضيةفييا األقاـ وقات التي ت  األقل أوقت الغييخة مؽ  جي ع       
 رتفاعاً إمسا يعظي   و مائمةأشبو عسؾدية وسقؾطيا بدوايا  قرى لجرجات الحخارةرتفاع األمشيا األ

غمب أ وبذكل عاـ ي عاني ، في فرل الريف  اً خرؾصو  الشيارية جة الحخارةفي در  حاداً 
ؾقت ت الغييخة ىؾ المؽ ىحه الحاالت ، وكسا نعمؼ أفَّ وقالخارجية الخياضية نذظة مسارسؾ األ

 قامةوقات غيخ مالئسة إلتمػ األ تترفوبدبب ىحه االرتفاع  ل درجة الحخارة العغسى دجت  الحؼ 
ألغمب السسارسيؽ الخياضييؽ ، وي سكؽ أف  ستخاحةإ، فزال عؽ كؾنو وقت الشذاطات الخياضية 

مخص العالقة بيؽ السشاخ والذخص الخياضي مؽ خالؿ بيانات السؤشخ الحخارؼ الحؼ مؽ خاللو ن  
و السسارسة أو غيخ مشاسبة لغخض إقامة الشذاط أي سكؽ معخفة في ما إذ كانت االوقات مشاسبة 

 14 – 13 – 12البيانات الداعية والتي تكؾف ما بيؽ مجة الداعات )  تؼ تحميلفقج الفعمية ، 
تذخيؼ االول ، تذخيؼ  ايمؽل ،شيخ الخخيف ) أفي  الحخارؼ  السؤشخنجج أفَّ حالة   (عيخاً 

بمغت في  ( فقج12-5) إستشادًا إلى الججوؿ ؼ حخاريةسجمت السحظات السشاخية ؾيَّ إذ (الثاني 
،  30،  39درجة مئؾية عمى التؾالي ، وفي محظة الحي )  ( 18،  29،  39) محظة الكؾت

( درجة مئؾية عمى  19،  29،  39( درجة مئؾية عمى التؾالي ، وفي محظة العديدية )20
 إفَّ  ندتشتج مؽ ذلػ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  15،  29،  39محظة بجرة ) أماالتؾالي ، 

ىحا يجؿ عمى ، (السعتجؿ السخيح)لى إ (اً الحار جج) الشظاؽنخفزت مؽ إحاالت السؤشخ قج 
نذظة مؽ شأنو يداعج عمى إقامة األ والحؼالتغيخ الظقذ في الفرل الخخيفي بذكل مالئؼ 

جياد الحخارؼ خح بالحدباف وجؾد حالة اإلمع األ عتياديةقل مؽ اإلأبرؾرة الخياضية ولكؽ 
مؽ ،  ول وتذخيؼ الثانيتذخيؼ األ كبخ مؽ شيخؼ أالحؼ يختفع بذكل  يمؽلأفي شيخ  خرؾصاً 

ت غيخ الؿيؼ لمبيانات بالسجسل  إذ، العالسي  شيخ لسؤشخ السشاخخالؿ ما تؼ تحميمو في جسيع األ
نذظة الخياضية حيث يجب تجشب إفَّ أوقات الغييخة قج ال تداعج بذكل رسسي ومالئؼ إلقامة األ

رصج  حالة  الظقذ مؽ خالؿالسدبق عمى  ـ التعخؼآفي حالة الزخورة  مع إلد  آلإوقات تمػ األ
 .نؾاء الجؾيةاآل
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كانؽن االول ، كانؽن الثاني ، ) دنى ؾيسة لوأفي السؤشخ  إذ يكؾف شيخ الذتاء أأما في      
كخ األ(  شباط وبالخجؾع الى إذ سجمت السحظات السشاخية ، سابقاً نخفاض ىحا اإلسباب وكسا تؼ ذ 

( درجة  12 ، 9 ، 12مغت في محظة الكؾت ) الحخارؼ ب لمسؤشخؾيؼ نجج إفَّ ( 12-5الججوؿ )
وفي ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  14 ، 12 ، 13مئؾية عمى التؾالي ، و في محظة الحي )

 12،  15في محظة بجرة )  وأما( درجة مئؾية عمى التؾالي ، 12، 10،  11محظة العديدية ) 
ضسؽ نظاؽ  إنَّيا جسيعيا تكؾف  لؿيؼتمػ ا نجج بشاًء عمى ذلػ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  17، 

ؼ السؤشخ متبايشة في بعض السحظات ونالحع إفَّ بعض ؾيَّ ، السعتجؿ السخيح في جسيع السحظات 
 عتيادؼ ضسؽ محجدات مؤشخ السشاخإ كسا في شيخ شباط لسحظة بجرة نجج إنَّو يختفع قمياًل وىحا 

ة السالئسة لمجدؼ والتي مؽ خالليا وىحا يجؿ عمى الخاحة الحخاري ،( UTCIالعالسي ) الحخارؼ 
وقات بذكل إعتيادؼ خالي مؽ خظخ حجوث حاالت نذظة الخياضية في ىحه األي سكؽ إقامة األ

ما في ىحا الفرل فالعائق الؾحيج لألنذظة الخياضية أجياد الحخارؼ لجػ السسارسيؽ ، اإل
و أذكل مفاجئ  الخارجية بالجرجة االولى ىؾ حرؾؿ عسمية التياطل السظخؼ ب وخرؾصاً 

 ف ي مغي او ي ؤخخ وقت إقامة الشذاط السحجد ،أحياف ، والحؼ مؽ شانو مدتسخ في بعض األ
الحؼ ىؾ بجاية مؽ شيخ آذار  رتفاع التجريجي بجءاً باإل أنججه يبجولستابعة حالة السؤشخ الحخارؼ 

-5لى الججوؿ )إوبالخجؾع  إذ سجمت السحظات السشاخية ؾيؼ حخارية ،الجخؾؿ الى الفرل الخبيعي
) ؼ حخارية بمغت( ؾيَّ  آذار ، نيدان ، مايذبمغت في محظة الكؾت ألشيخ الخبيع )  ( فقج12
( درجة  36،  27،  21و في محظة بجرة ) ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  32،  25،  18

أما و  ( درجة مئؾية عمى التؾالي ، 33،  24،  17و في محظة العديدية ) مئؾية عمى التؾالي ، 
سؤشخ الحخارؼ يتبايؽ إذ إفَّ ال( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  33،  27،  20بجرة )  في محظة

سا متبايشة الؿيؼ الحخارية نؾع، وكسا ي الحع إفَّ والحار السعتجؿ السخيح و الجافئ  بيؽ السحجدات
 ترل الى بيؽ السحظات في ىحا الفرل ، وىحا قج ي ذيخ الى إفَّ حالة السؤشخ الحخارؼ كبيخة

ت تجرج خؽيف ويكؾف ضسؽ الحجود آوبرؾرة عامة تكؾف الؿيؼ الحخارية ذ) الحار( نظاؽ
رتفاعات السفاجئة التي عتبار اإلخح باإلالسعتجلة التي مؽ السسكؽ التغمب عمييا ولكؽ يجب األ

مػ الخياضية في ت السسارسةعمى  كثيخاً  جقج ال يداع جياد الحخارؼ ،الحؼت شحر بحجوث حالة اإل
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صابة جياد الحخارؼ واإلحتساؿ الكبيخ في خظخ حجوث حاالت اإلوقات نغخا لمتعخض واإلاأل
 .بأمخاض الحخارة 

 شيخ الريفأالحاد يكؾف في  رتفاعوإالحع الحخارؼ لتمػ االوقات ن   السؤشخولستابعة سيخ      
 وبشاًء عمى  حخارية ؼفقج سجمت السحظات السشاخية ؾيَّ  ،تحجيجاً  (، بآحديخان ، تسؽز ، )

( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  44،  45،  41بمغت في محظة الكؾت ) فقج ( 12-5) الججوؿ
،  45وفي محظة العديدية ) ( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  44،  44،  42في محظة الحي ) 

( درجة مئؾية عمى 42،  41،  44محظة بجرة )  أما( درجة مئؾية عمى التؾالي ،44،  44
ؼ متذابو ؾيَّ  ذات إذ تكؾف ؼ السؤشخ الحخارؼ الحع حالة التجانذ السشاخي في ؾيَّ إذ ي   ي ،التؾال
الة عؽ الحوىحا يعظي صؾرة واضحة ،(  الحار ججاً ) نظاؽ حيث تكؾف جسيعيا ضسؽ ندبياً 

رتفاعات حادة في جسيع مشاطق الجراسة برؾرة غيخ إ السشاخية التي تكؾف مدعجة ججًا وتذيج
ؼ مبخر مشاخي ي داعج عمى أ جإّنو ال يؾج ومؽ خالؿ التحميل البياني لمسؤشخ نججا، حيانأمعتادة 
وقات وفي ىحا الفرل ، إذ إفَّ خؾاص ىحا الفرل وفي تمػ ؼ نذاط رياضي في تمػ األأإقامة 

إلى الزخبة وقج ترل  جياد الحخارؼ بذكل كبيخ ججاً تذيج حجوث حالة اإل وقات تحجيجاً األ
تؼ التحجث عشيا في أعخاض  التيو  ة(التي ت ريب الجدؼ بحاالت خظيخ لذسذ) ضخبة االحخارية

االصابة بالحخارة العالية ، وعجـ الحرؾؿ عمى الخاحة الحخارية السالئسة لمجدؼ لغخض عسميات 
نذظة وقات األأنذظة والحيؽ يزعؾف إقامة األ لي ، لحلػ نجج إفَّ السدؤوليؽ عؽداء السثااأل

وؿ في ىحا الستزخر األ جويع لتمػ الخرائص ، شبؾف ىحا الفرل نغخاً الدشؾية والذيخية يتج
نذظة إلمكانية التغمب عمى الغخوؼ السشاخية في األ نذظة الخارجية نغخاً األ مسارسؾالذأف ىؼ 
 .تؾفيخ اجيدة التكييف و تؾفيخ حالة السشاخ السالئؼ لكل نذاط لالجاخمية و 
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مشظقة الجراسة ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية في ( البيانات الداعية لسحظات 12-5ججوؿ )
درجة  ( UTCIالعالسي الحخارؼ  (  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ  14 – 13 – 12وقت الغييخة )

 ( 2018-1994لمسجة ) مئؾية ،
 UTCIبدرة UTCIالعزٌزٌة UTCIالحً UTCIالكوت األشهر

 أشهر الخرٌؾ

 39 39 39 39 اٌلول

 29 29 30 29 1ت

 15 19 20 18 2ت

 أشهر الصٌؾ

 11 11 13 12 1ن

 12 10 12 9 2ن

 17 12 14 12 شباط

 أشهر الربٌع

 20 17 21 18 آذار

 25 24 27 25 نٌسان

 33 33 36 32 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

 44 45 42 41 حزٌران

 44 44 44 45 تموز

 42 44 44 44 آب

 (5،8،11،14)وملحك رلم(1-5وجدول  )  UTCIالعالمً الحراري  لمناخ المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج معادلة مؤشر ا
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 – 12وقت الغييخة )لداعات نذظة الخياضية ( البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ13-5)شكل
- 1994( لمسجة ) UTCIالعالسي الحخارؼ  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ لسحظة الكؾت ( 14 – 13

2018 ) 

 

 (  12-5لباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم )المصدر : ا

 12)لداعات وقت الغييخة نذظة الخياضية البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ (14-5شكل )
 (2018-1994)( لمسجة  UTCI يوعالقتيا بسؤشخ السشاخ العالس حي( لسحظة ال 14 – 13 –

 

 (  12-5) المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم
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 12)لداعات وقت الغييخة  نذظة الخياضيةالبيانات الداعية ألوقات مسارسة األ (15-5شكل )
-1994( لمسجة ) UTCIوعالقتيا بسؤشخ السشاخ العالسي  عديديةلسحظة ال( 14 – 13 –

2018) 

 

 (  12-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم )

 12)لداعات وقت الغييخة نذظة الخياضية داعية ألوقات مسارسة األالبيانات ال (16-5شكل )
 (2018-1994( لمسجة ) UTCIوعالقتيا بسؤشخ السشاخ العالسي  بجرة( لسحظة  14 – 13 –

 

 (  12-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم )
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  ػبد انمطبءنطبوشطخ انرٌبضٍخ رذهٍم انجٍبوبد انطبػٍخ ألولبد ممبرضخ األ -5-7

فً  UTCIانؼبنمً انذراري وػاللزهب ثمؤشر انمىبر  ( 17 - 16 – 15)

 مىطمخ انذراضخ 

 السّجةنذظة الخياضية  في محافغة واسط ، تكؾف في خالؿ تمػ وقات مسارسة األأإفَّ غالبية     
 اً واحيان في فرمي الخخيف و الذتاء ( مداءً  17وحتى الداعة  15والتي تستج مؽ الداعة ) 

وقات السفزمة ، إذ أنيا تعج مؽ األفي فرمي الخبيع والريف ( مداءً  18تستج الى الداعة ) 
وقات تتسيد بإنخفاض ندبي وذلػ لكؾف ىحه األ،نذظة الخياضية لجػ الكثيخيؽ مؽ مسارسي األ

بذكل كبيخ عمى  مؤثخةوغيخ  ي تكؾف مائمةشعاع الذسدلى إّف زاوية اإلإلجرجة الحخارة إضافة 
وال ي عتسج عميو  تأثيخىاؼيقل  الجاخميةنذظة ما في األأنذظة الخارجية ، في األ عبيؽ خرؾصاً الال

مع  بتتشاستكؾف سخع الخياح معتجلة  بدبب حاالت التػّيؼ ، كحلػ حياناً أاال في فرل الذتاء 
ية في نذظة الخارجية ، ولتحجيج الحالة الحخارية السشاخية السالئسة لمسسارسة الخياضغالبية األ

اد جيوقات ، لمكذف عؽ حاالت اإلألعتساد البيانات السشاخية الداعية لتمػ اإ مشظقة الجراسة تؼ 
وقات السالئسة لمسسارسة الخياضية الحخارؼ والخاحة الحخارية التي يتعخض ليا الالعبيؽ ولتحجيج األ

 التي تكؾف مؤثخة عادة في الجانب الشفدي والرحي لمسسارس الخياضي.

لى الججوؿ إ لشغخوبا( ،  يمؽل ، تذخيؼ االول ، تذخيؼ الثانيأشيخ الخخيف ) أفي  أما     
درجة مئؾية (  17،  26،  34فقج بمغت ؾيؼ السؤشخ الحخارؼ في محظة الكؾت )  (5-13)

، وفي محظة  درجة مئؾية عمى التؾالي(  17،  28،  36، وفي محظة الحي )  عمى التؾالي
(  17،  26، 34محظة بجرة )  أما في، درجة مئؾية عمى التؾالي(  17،  26،  35العديدية ) 

 نظاؽيمؾؿ في جسيع السحظات يكؾف ضسؽ أ، كسا ي الحع إفَّ شيخ  درجة مئؾية عمى التؾالي
 إذعتيادؼ كبخ مؽ اإلأخخ الحؼ تختفع ؼيو درجات الحخارة بذكل والحؼ يكؾف ىؾ اآل )الحار(

جياد الحخارؼ كبيخة ، في حيؽ حتسالية حجوث اإلإ، و سانؾعالسسارسة الخياضية مجيجة تكؾف ؼيو 
وىحا ،()الجافئ والسعتجؿ السخيحىسا نظاقيضسؽ  شيخؼ تذخيؽ االوؿ والثاني يكؾناف نجج إفَّ 

ل عنذظة الخياضية في وإمكانية إقامة األ لى أفَّ حالة السشاخ تكؾف مالئسة ومخيحة ندبياً إيذيخ 
وقات في تمػ األشيخ إنيا مالئسة إلقامة سكؽ ترشيف ىحه األتمػ الغخوؼ الحخارية ، لحلػ ي  

 نذظة الخياضية في محافغة واسط.األ
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(  ) كانؽن االول ، كانؽن الثاني ، شباطخالؿ لو ؾيسة دنىأأشيخ الذتاء  فتكؾف في أما  
وسخع شيخ التي تكؾف في مدتؾيات درجات الحخارة في حالة مشخفزة ،والتي ىي في العادة األ

لى إ وبالستشاد والتي تجعل حالة السؤشخ يكؾف ضسؽ فئة )السعتجؿ السخيح ( اح معتجلةالخي
لتمػ ؼ لمسؤشخ الحخارؼ سجمت السحظات السشاخية في مشظقة الجراسة ؾيَّ  إذ(13-5الججوؿ)
( درجة مئؾية عمى التؾالي ، و في محظة  13،  9،  11بمغت في محظة الكؾت )  االشيخ
(  13،  10،  12، و في محظة العديدية ) عمى التؾاليجة مئؾية در  ( 12، 11، 12الحي )

،   درجة مئؾية عمى التؾالي ( 12،  10،  11في محظة بجرة ) أما،  درجة مئؾية عمى التؾالي
ة في كل السحظات إفَّ ؾيؼ السؤشخ في حالة تقارب ندبي وفي ىحه الحالة قج تكؾف متجاند ندتجؿ

عؽ إفَّ  وقات ىؾ مالئؼ ومثالي مسارسة الخياضية ،فزالً في تمػ األفَّ السشاخ ألى إوىحا يذيخ ، 
سكؽ ترشيف تمػ ، وليحا ي   في الغالب ثجياد الحخارؼ تكؾف ضئيمة وقج ال تحجحالة حجوث اإل

نذظة الخياضية حدب السؤشخات الحخارية السعتسجة لبيانات إلقامة األ وقات بأنيا مشاسبة ججاً األ
التجريجي  عباالرتفاأ و يبجتتبع سيخ حالة السؤشخ الحخارؼ ،ي الحع إنَّ محظات الجراسة ، ويسكؽ 

) شيخوالحؼ يذسل األ نتقاؿ الخبيعيية اإلًا مؽ شيخ آذار ، حيث يكؾف ىحا الفرل ىؾ بجاءبج
إفَّ حالة السؤشخ الحخارؼ  نجج إذ(13-5)لى الججوؿإوبالخجؾع ( ،  آذار ، نيدان ، مايذ

بمغت ؾيؼ  إذ( السعتجؿ السخيح ، الجافئ ، الحار)  أنظقوي تكؾف ضسؽ شيخ فيمتبايشة في تمػ األ
، و في محظة  درجة مئؾية عمى التؾالي(  29،  23،  17السؤشخ الحخارؼ في محظة الكؾت ) 

(  30،  23، 17، و في محظة العديدية )  درجة مئؾية عمى التؾالي(  33، 22،  19الحي ) 
 .درجة مئؾية عمى التؾالي(  33،  23،  18ي محظة بجرة )ف أما،  درجة مئؾية عمى التؾالي

التبايشات في الؿيؼ السدتخخجة مؽ بيانات السحظات السشاخية لمسؤشخ  وتأسيدًا عمى تمػ       
سا قج تكؾف غيخ مخيحة نؾع كشياولحالة السشاخ تكؾف مالئسة في شيخ آذار ونيداف  الحخارؼ إفَّ 

وقات إفَّ األ :سكؽ القؾؿ ( مؽ خالؿ تمػ الؿيؼ ي  اؽ) الحارلشظكؾنو يقع ضسؽ ا ،في شيخ مايذ
جياد الحخارؼ نتيجة حالة حجوث اإل فخح بالحدباشيخ تكؾف مالئسة ولكؽ يجب األلتمػ األ

 .رتفاعات السفاجئة في درجات الحخارة اإل

حاالت تكؾف (13-5)الججوؿ شاًء عمىوب(  حديخان ، تسؽز ، آب)اشيخ الريف  أما         
والتي بمغت الؿيؼ الحخارية لمسؤشخ لسحظة  ( ) الحار والحار ججاً  نظاقيضسؽ  جسيعيالسؤشخ ا
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(  41،  42،  39، وفي محظة الحي )  درجة مئؾية عمى التؾالي ( 40،  40،  36الكؾت ) 
،  درجة مئؾية عمى التؾالي(  39،  40،  36، وفي محظة العديدية )درجة مئؾية عمى التؾالي

لى إفَّ الحالة إ، إذ إنيا ت ذيخ  درجة مئؾية عمى التؾالي(  40،  41،  37ة بجرة ) محظ أما في
حادة  رتفاعاتإبنذظة الخياضية  وذلػ لكؾنيا تترف لؿياـ األ السشاخية تكؾف غيخ مالئسة غالباً 

جياد الحخارؼ تكؾف لجرجات الحخارة والتي تكؾف غيخ مخيحة ومدعجة وغالبية حجوث حالة اإل
عمى الحالة الرحية  ظبجني لغخض الحفاالتحسل اللحلػ ي فزل عجـ إقامة أنذظة الجيج و تفعة مخ 

 .والبجنية لمسسارس الخياضي 

البيانات الداعية لسحظات مشظقة الجراسة ألوقات مسارسة االنذظة  (13-5)ججوؿ رقؼ 
العالسي الحخارؼ (  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ  17 - 16 – 15)  ُطجػجس ثُٔطجءالخياضية 

(UTCI) ، ( 2018- 1994لمسجة ) درجة مئؾية 
 UTCIبدرة UTCIالعزٌزٌة UTCIالحً UTCIالكوت شهراأل

 أشهر الخرٌؾ

 34 35 36 34 ٌلولأ

 26 26 28 26 1ت

 17 18 17 17 2ت

 أشهر الشتاء

 11 12 12 11 1ن

 10 10 11 9 2ن

 12 13 12 13 شباط

 أشهر الربٌع

 18 17 19 17 آذار

 23 23 22 23 ساننٌ

 33 30 33 29 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

 37 36 39 36 حزٌران

 41 40 42 40 تموز

 40 39 41 40 آب
 (9،12،16،6)وملحك رلم  (1-5وجدول )  (UTCI) العالمً الحراري  المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  مؤشر المناخ
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 –15)  ُطجػجس ثُٔطجءنذظة الخياضية سة األ( البيانات الداعية ألوقات مسار 17-5شكل رقؼ )
 ( 2018- 1994لمسجة )  UTCI( لسحظة الكؾت وعالقتيا بسؤشخ السشاخ العالسي  17 - 16

ٌ

 (13-5)المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول  

 –15) ُطجػجس ثُٔطجءنذظة الخياضية البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ (18-5شكل رقؼ )
-1994لمسجة )  UTCIالعالسي  الحخارؼ  وعالقتيا بسؤشخ السشاخ حي( لسحظة ال 17 - 16

2018 ) 

ٌ

 (13-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول  )

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

شر
مإ

 ال
رة

را
ح
ة 

ج
در

 
 محطةالكوت

UTCI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

شر
مإ

 ال
رة

را
ح
ة 

ج
در

 

 محطة الحً

UTCI



  االنشطت انرياضيت يف حمافظت واسطممارست  ادلؤشراث احلراريت وأثرها يف بعض : حتهيم   امسانفصم اخل

 
136 

 –15) ُطجػجس ثُٔطجءنذظة الخياضية البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ (19-5شكل رقؼ )
-1994لمسجة )  UTCIالعالسي الحخارؼ خ السشاخ وعالقتيا بسؤش العديدية( لسحظة  17 - 16

2018 ) 

ٌ

 (13-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول  )

 –15نذظة الخياضية في وقت العرخ )( البيانات الداعية ألوقات مسارسة األ20-5شكل رقؼ )
-1994)لمسجة   UTCIالعالسي الحخارؼ وعالقتيا بسؤشخ السشاخ  بجرة( لسحظة  17 - 16

2018 ) 

ٌ

 (13-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول  )
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نهطبػبد وشطخ انرٌبضٍخ رذهٍم انجٍبوبد انطبػٍخ ألولبد ممبرضخ األ -5-8

وػاللزهب ثمؤشر درجخ درارح انكرح (11 – 11 – 9 – 8انصجبدٍخ )

 فً مىطمخ انذراضخ (WBGTرضٍخ انرطجخ ) األ

تؼ  إذوقات الرباحية لمسسارسة الخياضية ،ىسية األأ ابق عمى كسا ذكخنا في السؤشخ الد     
تظبيق ىحا السؤشخ عمى البيانات الداعية لمسحظات السشاخية في مشظقة الجراسة ،وذلػ  لتحجيج 

ن الحع حالة السؤشخ الحخارؼ لجرجة  حيثوقات ، السشاخ الجقيق والفعمي الحؼ يكؾف في تمػ األ
( UTCIالعالسي )  الحخارؼ  السشاخ مؤشخعؽ  كثيخاً  فال يختموىؾ  ،حخارة الكخة االرضية الخطبة 

، لة الرجؽ والثبات بيؽ السؤشخيؽ لى حاإوىحا ي ذيخ  ، لمؿيؼ الحخارية السدتخخجة لشتائج  بالشدبة
 الخخيف وتشتيي بفرل الريف . أيتؼ التحميل حدب الفرؾؿ الدشؾية والتي تبج و

( األول ، تذخيؼ الثاني يمؽل ، تذخيؼأ) في فرل الخخيفلة السؤشخ الحخارؼ إذ تكؾف حا     
يجب تقميص والتي )محجدات لمشذاط الخياضي  ةتذسل ثالث أذوالتي تكؾف ؾيسة السؤشخ متبايشة 

ستأقمسيؽ، اليجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ و ،  التساريؽ الشذظة باستثشاء الستأقمسيؽ جيجاً 
نجج إفَّ الؿيؼ الحخارية لمسؤشخ (14-5)وبالخجؾع الى الججوؿ،  (سحجدالغيخ الشذاط الخياضي  و

، و في  درجة مئؾية عمى التؾالي(  14،  25،  28)  بمغت في محظات الكؾت والحي وبجرة
في  السؤشخالحع حالة وكسا ن   ،درجة مئؾية عمى التؾالي(  14،  26،  28محظة العديدية ) 

 ي ،شيخ تذخيؽ الثاندنى ؾيسة في أيمؾؿ و أشيخ  فيعمى ؾيسة  أ ىحا الفرل إذ انيا تكؾف في 
في ىحا الفرل وحجوث  مؽ خالؿ حالة التبايؽ ىحه يسكؽ القؾؿ إفَّ السشاخ قج يكؾف متقمباً ندتجؿ 

وقات ، إذ أنو الحالة السثالية تكؾف لو في تذخيؽ الثاني ، والتي ندعاج حخارؼ في بعض األإحالة 
يمؾؿ أفي حيؽ نجج إفَّ شيخ  (دغيخ محج اط رياضينذ )ضسؽ السحجد الحؼ يكؾف ؼيو تكؾف 

نذظة غمب األأ فخ الخاحة الحخارية السالئسة إلقامة اجياد الحخارؼ كبيخة وعجـ تؾ تكؾف ؼيو حالة اإل
كانؽن في فرل الذتاء ) دنى ؾيسة لوأتكؾف  في حيؽ ، ة الجراسةظقالخياضية التي ت سارس في مش

بخد في الدشة ، إذ تكؾف فييا السعجالت ىي الذيؾر األ( ، و  االول ، كانؽن الثاني ، شباط
عتيادؼ لجرجات الحخارة في مشظقة الجراسة والتي قل مؽ السعجؿ اإلأنخفاض إفي حالة  ةالحخاري

تكؾف حالة  إذ(14-5)لى الججوؿإ وإستشاداً  ،شيخالحخارؼ لتمػ األ السؤشختعظي ؾيسة حالة 
الحخارؼ  السؤشخؼ إذ بمغت ؾيَّ ،غيخ محجد(  ياضينذاط ر ) محجدضسؽ  جسيعيا الحخارؼ  السؤشخ
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 العديديةوفي محظة ،( 17،  14،  15) الحي( ، وفي محظة 16،  14،  15) الكؾت ةلسحظ
 مى التؾالي ، ( درجة مئؾية ع 17،  13،  15)بجرة  محظة أما في،( 16،  13،  15) 

كمي التي يرفيا السؤشخ الحع حالة التجانذ المؽ خالؿ تمػ الؿيؼ ن  إستخالصًا لسا سبق 
وقات ىؾ مشاخ لى إفَّ مشظقة السشاخ الفعمي لتمػ األإالحخارؼ في مشظقة الجراسة ، وىحا يذيخ 

ما ما في أجياد الحخارؼ ، الحخارية واألندعاج عخاض لحالة األأ ؼ أمالئؼ ومخيح و ال تغيخ 
بذكل ندبي ، حيث  عرتفاباإل السؤشخ أحيث يبج ( ذار ، نيدان، مايذآ)  الخبيع فرل صيخ

جياد عخاض اإلأ ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ و أيكؾف ضسؽ السحجد )الحؼ يجب 
 فقج(14-5)الججوؿ بشاًء عمىو  ، ستأقمسيؽ(الالحخارؼ و يجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ 

(  25،  22،  19شيخ في محظة الكؾت والعديدية) خالؿ تمػ األ لمسؤشخؼ الحخارية بمغت الؿيَّ 
( درجة مئؾية  26،  22،  19درجة مئؾية عمى التؾالي ، وبمغت في محظتي الحي وبجرة ) 

نيا تكؾف مختفعة إشيخ إذ حالة التبايؽ الحخارؼ بيؽ األالحع في ىحا الفرل ي   أذ،  عمى التؾالي
حخارية ؼ اليَّ عتيادؼ في شيخ مايذ  ، تذيخ الؿكبخ مؽ اإلأبرؾرة  وتتبايؽفي شيخ آذار  قميالً 

كثخ مؽ شيخؼ نيداف ومايذ أإلى وجؾد الخاحة الحخارية السشاسبة ومالئسة السشاخ في شيخ آذار 
الحخارية وحالة االجياد الحخارؼ لمسسارسيؽ الخياضييؽ  اإلزعاجاتالمحاف تكؾف فييسا بعض 

لسشاخية  عمى مخخجات السؤشخ الحخارؼ لمبيانات ا عتساداً إ نذظة التحسل الظؾيمة أوخرؾصا 
( فتكؾف في  ، آبحديخان ، تسؽز في فرل الريف )  السؤشخشيخ ، إما حالة لتمػ األالداعية 

رتفاعات ، حيث تكؾف ؾيؼ السؤشخ الحخارؼ لجسيع تمػ اإل سابقاً نا عمى ؾيسة ليا وكسا ذكخ أ 
اء محظات مشظقة الجراسة جسيعيا ضسؽ السحجد ) الحؼ يجب ؼيو تقميص التساريؽ الشذظة باستثش

الكؾت  تيالحخارؼ لسحظ السؤشخإذ بمغت ؾيؼ (14-5)لى الججوؿإوبالخجؾع (  الستأقمسيؽ جيجاً 
 29، 30، 28، وبمغت في محظة الحي) درجة مئؾية عمى التؾالي(  30،  30،  28وبجرة ) 

( درجة مئؾية عمى  30،  29،  27درجة مئؾية عمى التؾالي، وبمغت في محظة العديدية )(
الحخارة ؼ لحالة السشاخ السدعج والحؼ يغمب عمية حالة عجـ الخاحة الحخارية و خ الؿيَّ التؾالي، تذي

مخاض الحخارة أالذسذ و  بزخبةصابة لخظخ اإل ةحتساالت الكبيخ اإل فزاًل عؽ، السختفعة 
لحالة السشاخ  و التجريبات الرباحية  نغخاً أنذظة الخارجية ؼيو بإقامة اإل حال يدسالستعجدة ، وقج 

 . عمى ذلػ في ىحا الفرل جال تداع التي
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ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية لمسحظات مشظقة الجراسة  البيانات الداعية (14-5ججوؿ)
(  وعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة 11 – 10 – 9 – 8الرباحية )لمداعات 

 (WBGT) ( 2018-1994لمسجة )  ، درجة مئؾية 
 بدرة WBTG العزٌزٌةWBTG الحWBTGً الكوتWBTG األشهر

 اشهر الخرٌؾ

 28 27 28 28 اٌلول

 24 24 24 24 1ت

 18 18 18 18 2ت

 أشهر الشتاء

 15 15 15 15 1ن

 13 13 14 14 2ن

 17 16 17 16 شباط

 أشهر الربٌع

 19 19 19 19 آذار

 22 22 22 22 نٌسان

 26 25 26 25 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

 28 27 28 28 حزٌران

 30 29 30 30 تموز

 30 30 29 30 آب
( وملحك رلم 2-5( وجدول )WBGTالمصدر : الباحث باالعتماد على نتابج مؤشر درجة حرارة الكرة االرضٌة الرطبة ) 

(4،7،10،13) 
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 – 8)لمداعات الرباحية ( البيانات الداعية  ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 21-5)شكل 
وعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة ) لسحظة الكؾت   ( 11 – 10 – 9

WBGT( لمسجة )2018-1994 ) 

 

  (12-4اد على بٌانات الجدول رلم ) المصدر : الباحث باالعتم

 9 – 8)لمداعات الرباحية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية ( البيانات الداعية 22-5)شكل 
( WBGTقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )وعاللسحظة الحي  (11 – 10 –

 ( 2018-1994لمسجة )

 

 (14-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 
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 – 8ية لمداعات الرباحية )البيانات الداعية  ألوقات مسارسة االنذظة الخياض (23-5شكل )
ة حخارة الكخة االرضية الخطبة ) وعالقتيا بسؤشخ درج عديديةلسحظة ال( 11 – 10 – 9

WBGT( لمسجة )2018-1994 ) 

 

 (14-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 

 – 8لمداعات الرباحية )( البيانات الداعية  ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 24-5شكل )
( WBGTضية الخطبة ) وعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االر  بجرةلسحظة ( 11 – 10 – 9

 ( 2018-1994لمسجة )

 

 (14-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم ) 
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انظهٍرح نطبػبد وشطخ انرٌبضٍخ رذهٍم انجٍبوبد انطبػٍخ ألولبد ممبرضخ األ -5-9

رضٍخ انرطجخ ) ( وػاللزهب ثمؤشر درجخ درارح انكرح األ14 – 13 – 12)

WBGT)فً مىطمخ انذراضخ 

وذلػ  لجػ غالبية السسارسيؽ الخياضييؽ سحببةالوقات غيخ وقات الغييخة مؽ األأتعج       
خخػ قج تكؾف درجة الحخارة الدبب الخئيدي في ذلػ بغض الشغخ عؽ العؾامل األ   ةألسباب عجَّ 

صف الػبارية ىبؾب العؾا فزاًل عؽحيانا إسدي وسخع الخياح العالية مثل الخطؾبة واالشعاع الذ
وقات ، نذظة الخياضية في تمػ األاأل إقامةغمب كميا تكؾف مؽ معؾقات الؾقت عمى األفي ىحا 

نذظة السشاسبة والسالئسة لمحالة البجنية في حيؽ يسكؽ وضع الججاوؿ الخاصة بأوقات األ
الخاص (WBGT)درجة حخارة الكخة االرضية الخطبةمؤشخ والفديؾلؾجية ، مؽ خالؿ حالة 

 الخياضية . ةباألنذظ

يمؽل ، تذخيؼ االول ، تذخيؼ أفي فرل الخخيف )  كسا ي الحع حالة السؤشخ الحخارؼ  و   
 24،  28في محظتي الكؾت والحي )  التي بمغت ؾيسةو  (15-5)لى الججوؿإوبالخجؾع ( الثاني 

درجة مئؾية عمى (  18،  21،  28، وفي محظة العديدية )  درجة مئؾية عمى التؾالي(  18، 
 ؼ ؽ خالؿ تمػ الؿيَّ مو ، درجة مئؾية عمى التؾالي(  16،  25،  28محظة بجرة)  يأما ف،  التؾالي

ٌجب ان ٌكون متٌمظا للزٌادات ، ؼٌر محدد نذاط رياضيوالتي تكؾف ضسؽ السحجدات ) 

يجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ ،و  عراض االجهاد الحراريأالمحتملة فً المؤشر و
والتي تكؾف حالة السشاخ  شيخ مؽ خالؿ الؿيؼ السدتخخجةبيؽ األحالة التبايؽ نجج ،( ستأقمسيؽال

، لمخاحة وؿ والثانيف مثالي في تذخيؽ األالحع إفَّ السشاخ يكؾ يمؾؿ في حيؽ ن  أحخجة في شيخ 
ثاني برؾرة اكثخ مؽ نذظة في شيخ تذخيؽ الالحخارية لمسسارس الخياضي لحلػ ي فزل إقامة األ

السؤشخ  اترتفاعوقات نتيجة لإليمؾؿ لتمػ األأتيا في شيخ عجـ إقامي فزل  وتذخيؽ االوؿ 
 الحخارؼ ، الحؼ يرف السشاخ الفعمي لتمػ االوقات.

) كانؽن االول ، كانؽن الثاني ، في شيخ الذتاء الحخارؼ  السؤشخيخص حالة  أما ؼيسا    
 وتذتسل ةجاندمت إنياوىحا يذيخ عمى دنى ؾيسة ليا ، أتكؾف في  السؤشخحالة  إفَّ  نجج(  شباط

حيث بمغت الؿيؼ (15-5)الججوؿ  ىوبالشغخ إل ، (ؼٌر محددنذاط رياضي )عمى محجد واحج 
( درجة مئؾية عمى التؾالي ، في حيؽ بمغت في محظة  19،  15،  15) الكؾت الحخارية لسحظة
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(  16، 14،  15العديدية ) ، وفي محظة  درجة مئؾية عمى التؾالي(  17،  14، 15الحي ) 
،  درجة مئؾية عمى التؾالي( 18،  15،  14محظة بجرة )  أما في،  ة مئؾية عمى التؾاليدرج

، وىحا قج في حالة تقارب وتجانذ و كؾف متداوية تالسؤشخ الحخارؼ ؾيَّؼ إفَّ  إستشادًا إلى ماسبق
وقات تكؾف ، ويسكؽ القؾؿ إفَّ تمػ األؿ السشاخ السالئؼ لمشذاط البجني يعظي مؤشخ واضح حؾ 

رتفاع السفاجئ لجرجات نذظة الخياضية  ولكؽ يجب الححر مؽ اإلسا إلقامة بعض األاسبة نؾعمش
آذار ، في فرل الخبيع )  السؤشخما حالة أجياد الحخارؼ ، حجوث حالة اإل لتفادؼالحخارة 

الحخارية  ، حيث بمغت الؿيؼ السؤشخرتفاع الشدبي لحالة يسكؽ مالحغة اإلأذ ( ،  نيدان، مايذ
 تي( درجة مئؾية عمى التؾالي ، وبمغت في محظ 26،  22،  19) تي الكؾت والحي في محظ

إفَّ الؿيؼ الحخارية تكؾف  ندتجؿ، ( درجة مئؾية عمى التؾالي 25،  22، 19) رةوبج العديدية
ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في أالسؤشخ الحخارؼ والحؼ )يجب  محجدات بيؽمتبايشة 

مؽ  ( ستأقمسيؽاليجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ و ياد الحخارؼ جعخاض اإلأ السؤشخ و 
سكؽ القؾؿ إفَّ السشاخ الفعمي لتمػ االوقات ىؾ غيخ مخيح وقج يكؾف مدعجا خالؿ ىحه السحجدات ي  

اد الحخارؼ في جيلمحالة البجنية لمسسارس الخياضي إضافة الى االحتساؿ الكبيخ في حجوث اإل
نذظة التحسل في أؼيو حالة السؤشخ مختفعة كثيخًا ، ويفزل عجـ إقامة  مايذ  والحؼ تكؾف شيخ 

بجنية لمسسارسيؽ والحالة ال عمى الرحة ظلجاخمية لمحفاويدتحدؽ السسارسة ا،كسا الجؾ الخارجي 
 ( حديخان ، تسؽز، آبوقات في فرل الريف ) لتمػ األ لمسؤشخعمى ؾيؼ أ ، في حيؽ تكؾف 

في و ( 29،  30، 29) الكؾت  يث بمغت الؿيؼ الحخارية لسحظةح(15-5)لى الججوؿإوبالخجؾع 
(  30،  30،  28، وفي محظة العديدية ) درجة مئؾية عمى التؾالي(  30،  29،  29الحي )

،  درجة مئؾية عمى التؾالي(  30،  29،  29، وفي محظة بجرة )  درجة مئؾية عمى التؾالي
)يجب  السحجدوالتي تكؾف جسيعيا ضسؽ ف بغض الشغخ عؽ الؿيؼ التي تكؾف في شيخ حديخا

في بعض  ولكشيا قج تكؾف متظخفةغمب عمى األ(تقميص التساريؽ الشذظة باستثشاء الستأقمسيؽ جيجاً 
وقات نغخا لحالة السشاخ الستظخؼ ؼ نذاط خارجي في تمػ األأعجـ إقامة  ي فزللحلػ  ،وقاتاأل

 ،مخاض الحخارة أعسمية االجياد الحخارؼ و حجوث  في التي تكؾف سبباً  ةالحخارة العاليودرجات 
 صفي ما يخ امأ ، وقاتتكؾف غيخ متؾفخة وغيخ مالئسة لتمػ األ يةإضافة الى إفَّ الخاحة الحخار 
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اخ السالئؼ التكييف الجاخمي لمقاعات لتؾفيخ السش أف تتؾفخ حالةؼيجب نذظة الجاخمية األ
 لمسسارسيؽ الخياضييؽ .

 13 – 12الغييخة ) لداعات نذظة الخياضيةة ألوقات مسارسة األالبيانات الداعي(15-5ججوؿ)
لمسجة درجة مئؾية ،  (WBGT( وعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة ) 14 –

(1994 -2018) 
 بدرةWBTG العزٌزٌةWBTG الحWBTGً الكوتWBTG األشهر

 أشهر الخرٌؾ

 28 28 28 28 اٌلول

 25 21 24 24 1ت

 16 18 18 18 2ت

 أشهر الشتاء 

 14 15 15 15 1ن

 15 14 14 15 2ن

 18 16 17 16 شباط

 أشهر الربٌع

 19 19 19 19 آذار

 22 22 22 22 نٌسان

 25 25 26 26 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

 29 28 29 29 حزٌران

 29 30 29 30 تموز

 30 30 30 29 آب
وملحك رلم  (2-5وجدول ) (WBGTة الكرة االرضٌة الرطبة ) المصدر : الباحث باالعتماد على نتابج مؤشر درجة حرار 

(5،8،11،14) 
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 13 – 12)لداعات الغييخة ( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 25-5)شكل
( لمسجة WBGTوعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة ) لسحظة الكؾت  ( 14 –

(1994-2018) 

 

 (15-5: الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )المصدر 

 13 – 12)لداعات الغييخة ( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 26-5)شكل
( لمسجة WBGTوعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )  الحي(  لسحظة 14 –

(1994-2018) 

 

 (15-5الجدول )المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات 
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 – 12)لداعات الغييخة ( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 27-5شكل )
( WBGTوعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )  العديدية(  لسحظة 14 – 13

 (2018-1994لمسجة )

 

 (15-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )

 13 – 12)لداعات الغييخة البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية ( 28-4)شكل
( لمسجة WBGTوعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )  بجرة(  لسحظة 14 –

(1994-2018) 

 

 (15-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )
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نطبػبد انمطبء  وشطخ انرٌبضٍخ رذهٍم انجٍبوبد انطبػٍخ ألولبد ممبرضخ األ -5-11

رضٍخ انرطجخ ) ( وػاللزهب ثمؤشر درجخ درارح انكرح األ17 - 16 – 15)

WBGT) فً مىطمخ انذراضخ 

ىؼ االوقات التي تسارس فييا االنذظة الخياضية في أ الغييخة في مؽ  جما بع أوقاتتعج       
ىي في وقت  تكثخ فييا السسارسةالتي  وقاتنجج إفَّ غالبية األ أذ،  محافع واسط بذكل كثيخ ججاً 

 شعاع الذسدي ودرجة الحخارةنخفاض في ندبة اإلسباب مشيا اإلأوذلػ قج يخجع لعجة  ،العرخ
عؽ  فزالً  نذظة الخارجيةأماـ األ عائقاً  ف ال تكؾ قج  بظيئةسخع أفَّ الخياح تكؾف ذات أضافة إلى 

ختيار تمػ إفي  ؾف الخياضي ؾف السسارس تجفعىؼ مؽ ذلػ أ سباب اأقج تكؾف ىشالػ تمػ االسباب ف
وقات بذكل دقيق ستخاحة ، ولتحجيج تمػ األإعتبارىا فتخة إ و مشيا التفخغ مؽ العسل  وقات تحجيجاً ألال

 ؼ السؤشخ الحخارؼ.عتساد عمى ؾيَّ أليجب المسالئسة السشاخية ، 

رؼ في محظة بمغت ؾيؼ السؤشخ الحخاإذ (16-5)فرل الخخيف وبالخجؾع الى الججوؿ فيف     
 ( 17،  23،  27، وفي محظة الحي ) درجة مئؾية عمى التؾالي ( 17،  21،  25الكؾت )

( درجة مئؾية عمى التؾالي ،  16،  22،  26مئؾية عمى التؾالي ، وفي محظة العديدية ) درجة 
 ؼمؽ خالؿ تمػ الؿيّ   ندتجؿ ( درجة مئؾية عمى التؾالي ، 16،  21،  26محظة بجرة)  أما في

لسحجدات الثالث لمسؤشخ نجج إفَّ حالة السؤشخ متبايشة بيؽ شيؾر الخخيف والتي تكؾف ضسؽ ا
ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ أالغيخ محجد ، و يجب الخياضي الشذاط الحخارؼ )

لى إي شغخ ( متأللمٌنالٌجب الحد من التمارٌن لألشخاص ؼٌر عخاض االجياد الحخارؼ ، و أ و 
الرتفاع  مدتؾػ  نغخاً  يمؽلأ قل في شيخأنذظة بذكل األ ، حيث يفزل إقامة (29-4ة )خخيظ

جياد تجشبًا لحاالت حجوث اإل ساغيخ مالئسة نؾعؼيو حالة السشاخ  السؤشخ الحؼ يذيخ الى إفَّ 
، في ضل نتائج الؿيؼ  ول والثانيتذخيؼ األ في حيؽ يجب السسارسة في شيخؼ  الحخارؼ،

 .ظات مشظقة الجراسةالسدتخخجة  مؽ مح

حيث بمغت الؿيؼ الحخارية ألشيخ (16-5)الججوؿ نتائج لىإ شغخوبال في فرل الذتاء أما     
 17، و في محظة الحي ) درجة مئؾية عمى التؾالي ( 15،  12،  13الذتاء لسحظة الكؾت ) 

رجة د(  15،  13،  16، و في محظة العديدية  ) درجة مئؾية عمى التؾالي(  15،  15، 
مؽ خالؿ ،  درجة مئؾية عمى التؾالي (14،  12،  13في محظة بجرة)  أما،  مئؾية عمى التؾالي
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لى إي ذيخ  وىحا غيخ محجد (،نذاط رياضي ) محجدالشغخ لتمػ الؿيؼ نججىا جسيعا تقع ضسؽ 
وقات في تمػ األنذظة الخياضية السالئسة إلقامة األ الخاحة الحخارية  لة السشاخ السالئسة  تؾفخحا

ؼ أوبجوف  وقات ىي مشاسبة ججاً ية في تمػ األنذظة  الخياض،لحلػ يسكؽ القؾؿ إفَّ إقامة األ
رتفاع إما في فرل الخبيع  حيث نجج إفَّ ىشالػ أ، جياد الحخارؼ مخاطخ محتسمة لحجوث حالة اإل

الؿيؼ إذ بمغت (16-5)لى الججوؿإوبالسالحغة  ، ؼتجريجي طؽيف و ال يكؾف ؼيو تظخؼ في الؿيَّ 
، و في محظة  درجة مئؾية عمى التؾالي (24،  21،  20الحخارية السدجمة لسحظة الكؾت ) 

(  25،  21،  18، و في محظة العديدية ) درجة مئؾية عمى التؾالي ( 25،  21،  19الحي )
 ( ، كسا يتزح لشا مؽ خالؿ 24،  21،  18)في محظة بجرة  أماعمى التؾالي ، درجة مئؾية 

ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة أالحؼ يجب )السحجد ؼ نججىا إنيا تكؾف جسيعيا ضسؽ الؿي تمػ
وقات قج ال لى إفَّ السسارسة في تمػ األإ، وىحا يذيخ  (عخاض االجياد الحخارؼ أ في السؤشخ و 

وقات السالئسة وي سكشيا أف ترشف ضسؽ األ داء البجني والجدؼ البجنيعمى األ كبيخاً  تذكل خظخاً 
كبخ في أ، في حيؽ نجج إفَّ فرل الريف تختفع ؼيو الؿيؼ بذكل  نذظة الخياضيةإلقامة األ اً ندبي

( درجة مئؾية عمى  29،  29،  27) بمغت في محظتي الكؾت والعديدية  والتيوقات تمػ األ
باإلستشاد عمى  ( درجة مئؾية عمى التؾالي ، 29،  29،  27وبجرة ) الحي تي التؾالي ،وفي محظ

وقات والتي تختفع فييا في تمػ األ يكؾف في حالة حخجة ججاً  الحخارؼ  السؤشخإفَّ ؼ تمػ ؾيَّ 
جياد الحخارؼ مؽ الظبيعي والتي تكؾف ؼيو حالة حجوث اإلعمى أ الحخارؼ بذكل  السؤشخمدتؾيات 
حيث  الكبيخ الحؼ يحرل لجػ السسارسيؽ الخياضييؽندعاج الحخارؼ لى اإلإإضافة  كبيخة ججاً 

ستأقمسيؽ، يجب تقميص التساريؽ اليجب الحج مؽ التساريؽ لألشخاص غيخ محجديؽ )يكؾف بيؽ 
نذظة أ ، لحلػ يفزل  تقميص االنذظة السسارسة  وخرؾصاً الشذظة باستثشاء الستأقمسيؽ جيجًا(

عمى مشح   لكؾف السشاخ الفعمي قج ال يداعج كثيخاً  وقات نغخاً جياد البجني في تمػ األتحسل واأللا
 اقة الكاؼية لألداء البجني .الظ الجدؼ

 

 



  االنشطت انرياضيت يف حمافظت واسطممارست  ادلؤشراث احلراريت وأثرها يف بعض : حتهيم   امسانفصم اخل

 
149 

ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية  لسحظات مشظقة الجراسة ( البيانات الداعية16-5)ججوؿ 
(  وعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة ) 17 - 16 – 15) ُطجػجس ثُٔطجء

WBGT ) ، (2018-1994لمسجة )درجة مئؾية 
 بدرةWBTG العزٌزٌةWBTG الحWBTGً الكوتWBTG األشهر

 أشهر الخرٌؾ

 26 26 27 25 اٌلول

 21 22 23 21 1ت

 16 16 17 17 2ت

 أشهر الشتاء

 13 13 14 13 1ن

 12 13 15 12 2ن

 14 15 15 15 شباط

 أشهر الربٌع

 18 18 19 20 آذار

 21 21 21 21 نٌسان

 24 24 25 24 ماٌس

 أشهر الصٌؾ

 27 27 27 27 حزٌران

 29 28 29 28 تموز

 29 28 29 28 آب
وملحك (2-5وجدول )(  WBTGالمصدر : الباحث باالعتماد على نتابج  المؤشر الحراري لدرجة حرارة الكرة االرضٌة الرطبة  )

 (6 ،9،12،16رلم )
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 – 15) ُطجػجس ثُٔطجء( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 29-5) شكل 
( لمسجة WBGTوعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )  الكؾت لسحظة (17 - 16

(1994-2018) 

 

 (16-5)المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم 

 16 – 15) ُطجػجس ثُٔطجء( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 30-5)شكل
( لمسجة WBGTحخارة الكخة االرضية الخطبة ) وعالقتيا بسؤشخ درجة  يلسحظة الح(  17 -

(1994-2018) 

 

 (16-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم )
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 16 – 15) ُطجػجس ثُٔطجء( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 31-5)شكل 
( لمسجة WBGTخطبة ) وعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية اللسحظة العديدية ( 17 -

(1994-2018) 

 

 (16-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم )

 16 – 15) ُطجػجس ثُٔطجء( البيانات الداعية ألوقات مسارسة االنذظة الخياضية 32-5)شكل 
( لمسجة WBGTوعالقتيا بسؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )  لسحظة بجرة ( 17 -

(1994-2018) 

 

 (16-5المصدر : الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول رلم )
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 االول وتذخيؼ الثاني تذخيؼا شيخؼ أشيخ الخخيف السيسَّ  تبيؽ إفَّ إستخالصًا لسا سبق        
الخبيع آذار ونيداف مؽ األشيخ السثالية والجيجة إلقامة األنذظة  شيخؼ  فزاًل عؽشيخ الذتاء أو 

في تحميل البيانات ،  ستخجاميساإمؽ خالؿ نتائج السؤشخيؽ التي تؼ   إثباتو ؼما تالخياضية وىحا 
سحببة الشيخ السدعجة وغيخ مؽ األ مايذ وايمؽلشيخؼ  وكحلػشيخ الريف أفي حيؽ تبيؽ إفَّ 

نذظة الخياضية نتيجة لسا ليا مؽ أثخ كبيخ عمى الحالة البجنية والشفدي في الغالب إلقامة األ
 لمسسارس الخياضي.

وقات لعسميات التجريب أفزل األوقات الرباح ىي مؽ أ نجج إفَّ  فقجوقات اليؾمية إما األ        
في فرل الخخيف والذتاء والخبيع في حيؽ نججىا غيخ مالئسة في فرل  خرؾصاً والسسارسة 

 ستثشاءإبسخيحة والسدعجة ال وقات غيخي في الغالب تعج مؽ األالريف ، إما اوقات الغييخة في
ما بؿية الفرؾؿ فيي تترف ، أ وقات السخيحة والسالئسةالذتاء الحؼ يعج مؽ األ فرل

وقات  فزل األأفي حيؽ نجج أوقات العرخ ىي مؽ العالية في درجات السؤشخيؽ ، باالرتفاعات
يمؾؿ وىحا أ نذظة الخياضية في مشظقة الجراسة بإستثشاء فرل الريف وشيخؼ مايذ وإلقامة األ

في حيؽ تؼ إىساؿ األوقات الميمية وعجـ ة ، لتحميل ونتائج السؤشخيؽ الحخاريما تبيؽ مؽ خالؿ ا
وقات ىي أنذظة غيخ رسسية الخياضية التي ت قاـ في تمػ األ ةاألخح بيا وذلػ الف أغمب األنذظ

وغيخ تابعة لسجيخية شباب ورياضة واسط فزاًل عؽ كؾنيا غيخ مبخمجة مؽ ناحية العسل واوقات 
مخ يعؾد ىحا األو غمب السحظات وتقاربيا بذكل كبيخ أ الحغشا تجانذ الؿيؼ في وكسا اإلقامة ، 

تغيخ مشاخي كبيخ  اال يعظيية ، مشيا صغخ مداحة مشظقة الجراسة األمخ الحؼ عجَّ  بلألسبا
- ،  323 27-)لى إنيا تقع عمى دائخة عخض واحج مابيؽ إ فزالً بيؽ السحظات ، ةوتبايشات كبيخ 

سباب التي تعؾد الى تجانذ الؿيؼ ،ىي إف درجات السحجدات مؽ جسمة األ، و شسااًل ( 333  3
خخ مؽ حاالت السؤشخ لحلػ تغيخ الؿيؼ ولؾ أحيانا بيؽ نظاؽ و أالحخارية لمسؤشخيؽ تكؾف كبيخة 

 بإختالفات ندبية قميمة لكشيا ترف حالة واحج مؽ حاالت السؤشخ الحخارؼ .
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 : سخنخاجاثإلا

السراحبة في االخخػ بعجة دراسة مفرمة ومتأنية لمعؾامل السشاخية والظقدية والغؾاىخ       
عّجة  تاستشتاجالى أ( عاـ تؼ التؾصل 30) نذظة الخياضية لسجةمشظقة الجراسة وأثخىا عمى األ

 الشحؾ اآلتي : ىسكؽ إيجازىا عمي   إذلسؾضؾع دراستشا 

يتبايؽ ىحا  إذعاماًل ميسًا ومؤثخًا عمى األنذظة الخياضية ، ذكل العشاصخ السشاخية ت   -1
اء نؾع الشذاط الحؼ يسارس سؾ  فزاًل عؽالتأثيخ تبعا لؾقت اإلقامة والفرل السشاخي ، 

 و داخمي .أكاف نذاط خارجي أ
العشاصخ السشاخية التي تجخل في ىحا  اىؼمؽ  تعج لى إفَّ درجة الحخارةإتؾصمت الجراسة  -2

نذظة الخياضية بعالقتيؽ تختبط معيا األ أذسباشخ ، الشؾعييا السباشخ وغيخ الػتأثيخ وب
عكدية وطخدية ، تتسثل العالقة الظخدية مع درجات الحخارة الرغخػ والتي يكؾف مدتؾػ 

داء البجني برؾرة مخيحة ومالئسة لكافة السسارسيؽ ،وذلػ لتؾفخ الخاحة الشذاط واأل
العالقة عكدية مع درجات الحخارة العغسى التي كمسا  تكؾف  حيؽ الحخارية السالئسة ، في

عؽ خمق مشاخ مدعج يرعب عمى  داء البجني فزالً مدتؾػ الشذاط واأل ورتفعت قمإ
 السسارسيؽ إيجاد الخاحة الحخارية السثالية ؼيو .

رتفاع في درجات الحخارة العغسى والتي تختبط سؾائل الجدؼ بعالقة طخدية مع حاالت اإل -3
جؾاء ؾ الجدؼ ليا كبيخ لغخض تعؾيض ما يفقجه أثشاء السسارسة في األستيالإيكؾف 

 في الجدؼ .خالؿ في عسمية التؾازف السائي الحارة ولغخض عجـ اإل
تعج الخطؾبة مؽ السؤثخات الحؿيقة البارزة في ىحا التأثيخ ، والتي بديادتيا يذعخ الفخد   -4

عؽ تقمص العزالت  رسة فزالً بحاالت الزيق واإلزعاجات التي تحرل لو أثشاء السسا
 رتفاع داخمي في درجة حخارة الجدؼ .أو 

 مؽ قلأولكؽ بسدتؾػ نذظة الخياضية ؽ السؤثخات السشاخية عمى األمظار متعج األ  -5
 قشيخ الذتاء لحلػ قج ال تعيأياـ محجد مؽ أتترف بشذاطيا في درجة الحخارة ، كؾنيا 

نذظة الخياضية ىي انذظة داخمية حالة الشذاط بذكل كمي ،فزاًل عؽ إّف اغمب اال
، ولكشيا تكؾف مؤثخة في بعض الحاالت إذا كاف التياطل تكؾف بعيجة عؽ تمػ السؤثخات 
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ةبرؾرة كبيخة ول طؾؿ والتي مؽ شانيا تعسل عمى تأجيل او الغاء بعض االنذظة أ سجَّ
 .الخياضية

يكؾف إذ لخارجية تجاه الخياح في التأثيخ السباشخ عمى األنذظة اإ و يتزح دور سخعة -6
فزاًل عتيادية ليا ،كبخ مؽ الحالة اإلأفي عسمية السسارسة إذا كانت الدخعة  عائقا كبيخاً 

في  نذظة الخارجيةتغييخ االتجاىات لمخياح تكؾف عامل جيج ومداعج في األ إفَّ  عؽ
  .مشظقة الجراسة

ا برؾرة مباشخة تترف مشظقة الجراسة بتكخار نذاط الغؾاىخ الػبارية والتي يبخز تأثيخى -7
أجؾاء مدعجة وغيخ مثالية عمى السسارسة الخياضية الخارجية والتي تعسل عمى خمق 

التي تؤثخ عمى الجياز التشفدي ،حيث تعسل عمى تقميل فزال عؽ ممئ الجؾ باألتخبة 
 .في مشظقة الجراسةمجػ الخؤية في الداحات الكبيخة لمسسارسة الخياضية 

شظقة الجراسة بيؽ السحظات السشاخية والتي ت غيخ فخوقات مدتؾػ التأثيخ في مبايؽ يت  -8
وىحا يعؾد  ومتجاندة في الغالب ،حالة السؤشخات الحخارية السشاخية  بعض بديظة في

حيث تغيخات كبيخة في حالة السشاخ ، يلى صغخ مداحة مشظقة الجراسة والحؼ ال يعظإ
 :ذيخؼ والداعي نجج إفَّ حالة السؤشخ العيخت نتائج التحميل لمسؤشخات الحخارية أ

( UTCIتترف أشيخ الخخيف بتبايؽ حاالت الخاحة لمسؤشخيؽ )مؤشخ السشاخ العالسي ) - أ
 يمؾؿ الحؼ غالباً أمؽ شيخ  ءً ( ، إبتجWBGTومؤشخ درجة حخارة الكخة االرضية الخطبة )

يجب الحج مؽ التساريؽ ( )والجافئ) الحار،  ةنظقأما تكؾف ؼيو الخاحة الحخارية ضسؽ 
 ؼ جياد الحخار ستأقمسيؽ ( لكال السؤشخيؽ ، والحؼ تشذط ؼيو حاالت اإلالشخاص غيخ لأل

ني ، برؾرة عامة يكؾنا الثا شيخؼ تذخيؽ االوؿ كبخ مؽ الستؾقع ( في حيؽ نجج إفَّ أ
ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ أ) السعتجؿ ( و)يجب ةنظقأضسؽ 

لحلػ ال  تكؾف معتجلة ندبياً  الحخارية الخاحة لى إفَّ إخ عخاض االجياد الحخارؼ( وىحا ي ذيأ و 
 عمى السسارس الخياضي . وقات خظخاً نذظة الخياضية في تمػ األتذكل مسارسة األ

لى وجؾد إي ذيخ ىحا التجني  إذ،  ؽتتسيد أشيخ الذتاء بتجني ؾّيؼ السؤشخيؽ الحخاريي  - ب
نتياًء أوؿ و مؽ شيخ كانؾف األ أبجالخاحة الحخارية السالئسة لمسسارسة الخياضية والتي ت
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الغيخ  الخياضي طؽيف البخودة( والشذاط بذيخ شباط( إذ تكؾف جسيعيا ضسؽ نظاقيؽ )
 .محجد( 

مؽ شيخ أ يبجتترف أشيخ الخبيع باالرتفاعات التجريجية في درجات السؤشخيؽ ، والحؼ  - ت
ؿ والجافئ ( السؤشخيؽ بيؽ )السعتج ةنظقأأذار و انتياًء بذيخ مايذ ، حيث تتبايؽ 

عخاض االجياد الحخارؼ ويجب أ ف يكؾف متيقغا لمديادات السحتسمة في السؤشخ و أو)يجب 
الحج مؽ التساريؽ لألشخاص الغيخ متأقمسيؽ ( وىحا ي عظي صؾرة واضحة لحالة الخاحة 

  .يؽ بيؽ في ىحا الفرل الحخارية الستبا
في درجة الحخارة والتي  ةتترف اشيخ الريف في ك ال السؤشخيؽ باالرتفاعات الحاد  - ث

يجب تقميص التساريؽ الشذظة باستثشاء الستأقمسيؽ ( و ) ) الحار ججاً  ةنظقاتكؾف ضسؽ 
حة الحخارية السالئسة والسشاخ السدعج ونذاط حجوث آلى عجـ تؾفخ الخ إ( وىحا ي ذيخ  جيج
 نذظة الخارجية .عشج مسارسة األ جياد الحخارؼ ، خرؾصاً اإل

التجريب الخاصة  توقات السخيحة والسالئسة لعسميااأل بأنيا احيةوقات الرباأل تتسيد -9
شيخ أنخفاضات الشدبية لجرجة الحخارة في باألنذظة الخياضية  كؾنيا تترف باإل

 الخخيف والذتاء والخبيع .
رقاـ السؤشخيؽ الحخارييؽ في وصف حالة السشاخ الفعمي لسشظقة ألى إبالشغخ  -10

لى كفاءة السؤشخيؽ إربة والستجاندة ليسا ،حيث ي ذيخ ىحا الجراسة و تبعًا لمشتائج الستقا
 في تحجيج الخاحة الحخارية السالئسة لمشذاط الخياضي والبجني .

في العؾامل السشاخية  نذظة تأثخاً كثخ األأنذظة الخارجية السفتؾحة مؽ تعج األ -11
قذ الجاخمية ، حيث إنيا عمى تساس مباشخ مع كافة متغيخات الظ ةمقارنة باألنذظ

 السفاجئة
نذظة الخياضية خظة األنذظة الخياضية تدامشًا مع مؾاعيج إقامة األتتبايؽ  -12

 خخػ .أ  لى إالدشؾية التي تزعيا مجيخية شباب ورياضة واسط ، إذ إنيا متغيخة ومؽ مجة 
 خيحة.سشيخ الباردة والنذظة في األوقات األأتتخكد غالبية  -13
يقترخ الشذاط  إذذظة الخارجية نمؽ األ كبخأبذكل نذظة الجاخمية األ تتعجد -14

 الخارجي عمى ) كخة القجـ ، والعاب القؾػ ( .
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اغمب االنذظة الخياضية في مسارسة غمب القاعات الجاخمية التي يتؼ فييا أ تفتقخ  -15
ساسية في التعامل مع مؤثخات السشاخ لى الخجمات الالزمة والسقؾمات األإمشظقة الجراسة 

 .وقات لعجـ كفاءتيا غمب األأ يا غيخ معسؾؿ بيا في كػ أنغسة التكييف وأف وججت فإن
الخياضية في مخكد السحافغة في حيؽ تتؾزع بؿية  تآتكؾف غالبية السشذ -16

 :ةسباب عجَّ أمتداوؼ ، وىحا يتبع خخػ بذكل غيخ ت عمى السشاطق األ  آالسشذ
  .تؾاجج مجربيؽ ليحا الشذاط 
 .وجؾد السشذئة الخياضية ليحا الشذاط 
ح المعب برؾرة مباشخ مع متغيخات السشاخ حيث يكؾف في سظأيكؾف تأثخ  -17

الشتح( مؽ قبل -رتفاع في درجة الحخارة تشذط عسمية )التبخخالعذب الظبيعي عشج األ
ندالقات في عؽ األ العذب والتي تداىؼ في رفع مدتؾػ الخطؾبة الشدبية ، فزالً 

 السسارسة التي تحجث إثشاء عسمية التياطل السظخؼ .
الكبيخ لجرجات الحخارة  حتفاعياإالمعب العذبية االصظشاعية في  سظحأتتسيد  -18

بفتخة  حتفاظاإلسسشتية رضية األسسشتية ومؽ خرائص األإرضية أعمى  ت فخشكؾنيا 
حتفاعيا لفتخة إو   يديج مؽ رفع درجة حخارة محيط المعبمخ الحؼ لجرجة الحخارة األ ؿأطؾ 

 .مظار الداقظة عمييا طؾؿ بسياه األأ

 :ثانخىصيا

جل التقميل مؽ حالة التأثيخ السشاخي عمى واقع االنذظة الخياضية في محافغة واسط ، أمؽ    
 ىسيا :أ أثشاء إقامة االنذظة الخياضية و ي سكؽ االخح بيا  والسقتخحات التي  اآلراءىشالػ العجيج مؽ 

نذظة قامة األعمى وضع مؾاعيج إ ةالخياضيالعسل مؽ قبل مشغسي البظؾالت  ضخورة  -1
ةلخياضية في ا  عمى الرحة البجنية . اً عيكؾف فييا الظقذ معتجؿ وغيخ مجيج حفا مجَّ

رتفاعات الحخارية خح الحيظة والححر مؽ اإلأعمى كل السسارسيؽ الخياضييؽ  باإلمكاف -2
 في الظقذ الحار. الدائج أثشاء عسمية السسارسة خرؾصاً 

عمى السسارسة الخياضية يجب وضع نذخات خاصة تذتسل عمى جسيع السؤثخات السشاخية  -3
 في كل مشتجػ رياضي لتؾعية السسارسيؽ الخياضييؽ.
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خح بالشذخات األمع ضخورة  ختيار الؾقت السالئؼ لسسارسة الشذاط الخياضيإ ضخورة -4
 . الظقدية قبل تحجيج وقت الشذاط

لإلصابات  وقات الحارة تجشباً أثشاء األ يؾد البجني خرؾصاً جوزيادة الس ةعجـ السخاطخ   -5
 خارية .الح

صابات الحخارية معالجتيا بأسخع وقت عمى السسارس الخياضي الحؼ يذعخ بأعخاض األ -6
 دوف تفاقسيا . ةلمحيمؾل

تؾضيح كيؽية  و طباء الخياضييؽعمى السشغسيؽ واأليجب وضع الزؾابط مؽ قبل  -7
 صابات الحخارية لمسسارسيؽ.عخاض االجياد الحخارؼ واإلأ التعامل عشج عيؾر 

 في فرل الريف . وقات الغييخة وخرؾصاً أسة  لألنذظة الخارجية في تجشب  السسار   -8
جؾاء الحارة ووضع وقت مدتقظع بيؽ يجب عمى السجربيؽ تقميل مجة التجريب في األ -9

 الحرص التجريبية لغخض الخاحة.
نذظة التحسل أفي  خرؾصاً وقات الحارة أثشاء األ شخب الدؾائل الكثيخة  -10

 . ضخوريةمالح أج مؽ الجدؼ  مؽ سؾائل و ف ق لغخض تعؾيض ماوالتجريبات 
ستأقمسيؽ أثشاء السسارسة في الطباء الخياضييؽ عمى حالة الالعبيؽ غيخ األتخكيد  -11

 سعافات الالزمة عشج حاالت التعخض السفاجئ ،الغخوؼ الحخارية السختمفة وإجخاء اإل
 شباً مظار تجرضية مبممة بسياه األأالتقميل مؽ سخعة الجخؼ أثشاء المعب عمى   -12

 صابة .لحجوث األ
 واضحاً  عائقاً  ف لمشذاط الحؼ تسارسو لكي ال يكؾ  ف يكؾف السمبذ مشاسباً أيجب  -13

 ثشاء تأدية الشذاط .أ
 الريانة لمقاعات الخياضية  التي تفتقخ لخجماتيا الخياضية . تإجخاء عسميا -14
خ معايباع تّ  إضخورة إنذاء قاعات  حجيثة مكيفة ومالئسة لمسسارسة الخياضية مع  -15

 .في السحافغةالجاخمية  لمخياضيات الجؾدة العالسية
 ف خخػ حتى ال يكؾ تؾفيخ الستظمبات الزخورية لكل نذاط في السشاطق األ   -66

لى التكمف إتخكدىا في مشظقة واحج لكي يديل لمجسيع مسارسة ىحا الشذاط دوف الحاجة 
 خخػ.أ  الى مشاطق يات الشقل والدفخ في عسم
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 مراجغنا

 ثُورإٓ ثٌُر٣ْ

 انؼرثٍخ : اوالً :انُكزت

 .دٞ ٗؼ٤ْ ،ٓقٔٞه ، ثألُؼجح ثُر٣جظ٤ز ،ٌٓضذز ؿر٣خ غٞش أ .1

ثألف٤وح ،ثدرث٤ْٛ دٖ ضِٔجٕ ،ثُٔ٘جك ٝثُق٤جر )هرثضز ك٢ ثُٔ٘جك ثُضطذ٤و٢ (هطْ ثُؾـرثك٤ج  .2

 .2003، ٤ًِز ثُؼِّٞ ثالؽضٔجػ٤ز ،ثُر٣جض ،

ضطذ٤و٢، ثُطذؼز ثال٠ُٝ ،ٓطذؼز ثدٞ ؿ٤وثء ،دـوثه ، ثُؾذٞر١، ضالّ ثفٔو ٛجصق ، ثُٔ٘جك ثُ .3

2014. 

فو٣و ، .4
 

 .1984،دـوثه ،٢٘٤ ، ػِْ ثُٔ٘جك ،ٓطذؼز دـوثه ثفٔو ض٤و ،كجظَ دجهر ثُقط

فط٤ٖ، هجضْ فطٖ ٝ ثُطجٓرثة٢ ، ثكضنجر ثفٔو : ٓذجها ٝأضص ثُطذجفز ، ػٔجٕ ، هثر  .5

 . 2000ثُلٌر ثُؼرد٢ ُِطذجػز ،

ػٔج٢ُ ) هرثضز ثُ٘ٞثف٢ ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُذػر٣ز ( ،ٓطذؼز غل٤ن ، مصذجى ، غجًر ،ثُؼرثم ثُ .6

 . 1973دـوثه 

٘جك ٝثالٗطجٕ ،ه .7 ُٔ ر ثُٔط٤رر ُِطذغ ٝثُ٘ػر، ثثُنلجف ،ػذو ػ٢ِ ، عؼذجٕ ًجظْ مع٤ر ، ثُ

2000. 

ثُوز٢٣ ، ضجالر ػ٢ِ ، ثُضق٤َِ ثُؼ٢ِٔ ُٔ٘جك ثُؼرثم ،ثُطذؼز ثال٠ُٝ ،هثر ثُلرث٤ٛو١  .8

 .2011، ُِ٘ػر ٝثُضٞز٣غ ، دـوثه

ثُوز٢٣ ، ضجالر ػ٢ِ ، ٓ٘جك ثُؼرثم ثُوو٣ْ ٝثُٔؼجصر ،ٓ٘ػٞرثس دـوثه ػجصٔز ثُغوجكز  .9

. 2013ثُؼرد٤ز ،دـوثه ،
 

،٤ًِز ثُضرد٤ز ثُر٣جظ٤ز  ٓقٔٞه فط٤ٖ ٓقٔٞهُطرظ ، هرٝش ك٢ ًرر ثُطجةرر  ،زٝد٤ر .10

 . 2020،ؽجٓؼز د٢٘ ض٣ٞق ،

، ؽـرثك٤ز ثالرثظ٢ ثُؾجكز ثُطجٓرثة٢ ،هص٢ ػذو ثُٔؾ٤و ،ػذو ٓنٞر ٗؾْ ثُر٣قج٢ٗ  .11

.1990ؽجٓؼز دـوثه ،ٓطذؼز ،
 

٘جك ثُؼ .12 ُٔ   ٢.1983 ،  ٌٓضذز ثُؾجٓؼز ثالره٤ٗز، ِٔغقجهر ، ٗؼٔجٕ ، ثُ

٘جك ، ثُطذؼز ثال٠ُٝ ، هثر صلجء ُِ٘ػر ٝثُضٞز٣غ  .13 ُٔ ػٔجٕ ،  –غقجهر ، ٗؼٔجٕ ، ػِْ ثُ

2009 . 

 .1978، ثالضٌ٘ور٣ز ،  غر٣ق ، ػذو ثُؼس٣س غر٣ـ ، ثُؾـرثك٤ز ثُٔ٘جم٤ز ٝثُ٘ذجص٤ز  .14

 . 2019رثكو ػذو ثُ٘ذ٢ ، ثُٔ٘جك ثُر٣جظ٢، ثُطذؼز ثال٠ُٝ،، ثُصج٣ؾ  .15

 -ؿجْٗ ،ػ٢ِ ثفٔو ،ثُؾـرثك٤ز ثُٔ٘جم٤ز ،هثر ثُٔط٤رر ُِ٘ػر ٝثُضٞز٣غ ٝثُطذجػز ،  ػٔجٕ  .16

 .2003ثالرهٕ ،

، ثُٞثة٢ِ، ػ٢ِ ػذو ثُسٛرر ، ثضص ٝٓذجها ك٢ ػِْ ثُطوص ٝثُٔ٘جك ، هطْ ثُؾـرثك٤ز   .17

 . ٤ًِ2005ز ثُضرد٤ز )أدٖ رغو ( ،ؽجٓؼز دـوثه ، 

 .2020ٓقٔٞه فط٤ٖ ٓقٔٞه ،ًرر ثُطِز ،٤ًِز ثُضرد٤ز ثُر٣جظ٤ز ،ؽجٓؼز د٢٘ ض٣ٞق ، .18
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 األطبرٌخ انجبمؼٍخ ثبوٍبً : انرضبئم و

ثالضو١ ، ًجظْ ػذو ثُٞٛجح ، صٌرثر ثُٔ٘نلعجس ثُؾ٣ٞز  ٝثعرٛج ك٢ غوص ثُؼرثم ٝٓ٘جمٚ ،  .1

 .1991ر )ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر ( ، ٤ًِز ث٥هثح ، ؽجٓؼز ثُذصرر ، رضجُز ٓجؽطض٤

ثُٔالػخ ٝػالهضٜج دئصجدجس ثُٔالػخ: هرثضز فجُز  رظ٤جسأ دمحم أفٔو ػ٢ِ ، ،ثُنعجر .2

، رضجُز ٓجؽطض٤ر )ؽ.ّ( ، ٤ًِز ثُضرد٤ز ثُذو٤ٗز، ؽجٓؼز  الػذ٢ ًرر ثُووّ ك٢ هُٝز هطر

 . 2007ثُطٞهثٕ ، 

ػ٘جصر ثُٔ٘جك ك٢ فوٝط ثُؼٞثصق ثُضرثد٤ز ،رضجُز ثُرًجد٢ ، ٣ٞٗص ًجَٓ ، ثعر دؼط  .3

 .2010ٓجؽطض٤ر )ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر( ، ٤ًِز ثُضرد٤ز )ثدٖ رغو( ؽجٓؼز دـوثه ،

ثُُػؾ٤ر١ ، ػٔر فٔوثٕ ،ٓؤغرثس ثُضـ٤ر ثُٔ٘جم٢ ٝثعرر ك٢ ثُٞثهغ ثُٔجة٢ ك٢ ٓقجكظز ٝثضػ  .4

 .2015ثه ، ، رضجُز ٓجؽطض٤ر)ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر ( ،٤ًِز ثُضرد٤ز )إدٖ رغو( ، ؽجٓؼز دـو

ػذ٤و ، ػذجش ٗجؽ٢ غجغ٢ ،أعر ثُٔ٘جك ك٢ ثُقٞثهط ثُٔرٝر٣ز ، ٤ًِز ثُضرد٤ز ، ؽجٓؼز ٝثضػ ،  .5

 .2020رضجُز ٓجؽطض٤ر )ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر( ،

ٛوٟ ػ٢ِ ضجؽش ، ثُضق٤َِ ثُػ٢ُٞٔ ُِرغٞدز ثُ٘طذ٤ز ك٢ ثُؼرثم ، رضجُز ٓجؽطض٤ر  ،ثُـس١ .6

 .2017)ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر( ،٤ًِز ثُضرد٤ز ،ؽجٓؼز ٝثضػ ، 

ًٜجر ، ػذو ثٌُر٣ْ ػذجش :ثُؼ٤ِٔجس ثُٔٞركٞٓ٘جم٤ز ، ٝصأع٤رٛج ػ٠ِ ثُٔٞهغ ثالعر٣ز ك٢  .7

ضػ ، رضجُز ٓجؽطض٤ر ) ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر (، ٤ًِز ثُضرد٤ز ، ؽجٓؼز ٝثضػ ، ٓقجكظز ٝث

2019. 

ٓؾ٤و، ٣جض٤ٖ ػ٢ِ ، ػالهز ثُر٣جؿ ثُؾ٘ٞد٤ز ثُػره٤ز دجألٓطجر ٝظجٛر ثُـذجر ك٢ ٝضػ  .8

 .2008ٓجؽطض٤ر )ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر ( ٤ًِز ثُضرد٤ز ، ؽجٓؼز دـوثه ، ٝؽ٘ٞح ثُؼرثم ، رضجُز 

ثُٔٞض١ٞ ،ػ٢ِ صجفخ غجُخ ، ثُؼالهز ثُٔ٘جم٤ز د٤ٖ ثُنصجةص ثُٔ٘جم٤ز ك٢ ثُؼرثم  .9

ٝثمض٤جر غر٣وز ثُر١ ثُٔ٘جضذز ، أغرٝفز هًضٞرثٙ)ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر(، ٤ًِز ث٥هثح ، ؽجٓؼز دـوثه  

،1996 . 

ُِضؼرف ػ٠ِ إعر هرؽز فرثرر ثُؾٞ ػ٠ِ دؼط  ٗجصر ، ػذو ثُطالّ فطٖ ػ٢ِ ، هرثضز .10

ثُٔضـ٤رثس ثُلط٤ُٞٞؽ٤ز ُذؼط الػذ٢ ًرر ثُووّ ك٢ ثُوٝر١ ثُٔٔضجز مالٍ كضرر ثُص٤ق ، 

 .2014رضجُز ٓجؽطض٤ر ) ؿ٤ر ٓ٘ػٞرر ( ٤ًِز ثُضرد٤ز ثُذو٤ٗز ٝثُر٣جظز ، ؽجٓؼز ثُطٞهثٕ ، 

 

 ثبنثبً: انجذىس وانذورٌبد

، دمحم ٓقٔٞه ثفٔو ، فرًز ٝٓطجُي ثُظٞثٛر ثُـذجر٣ز ػذو ثُقط٤ٖ ٓوكٕٞ ، ثدٞ رف٤َ  .1

 . 2015، 32ثُٔؤعرر ك٢ ٓ٘جك ٓقجكظز ثُ٘ؾق ،ٓؾِز آهثح ثٌُٞكز ،ثُؼوه 

ػذو ثُٔطِخ فطٖ ، ثُؼٞثصق ثُضرثد٤ز ٝصأع٤رثصٜج ثُذ٤ت٤ز ،ٓجٛر ٓ٘و٣َ ، ثُٔرض٢ٓٞ  ،ثالضو١ .2

ثُٔؾِو ثُغج٢ٗ ، ثُؼوه ثُغج٢ٗ  ك٢ غٔجٍ  ثُن٤ِؼ ثُؼرد٢ ، ثُٔؾِز ثُؼرثه٤ز ُورثضجس ثُصقرثء ،

 ،2010 . 

ثُؾٞرث٢ٗ ،  ف٤ٔو ػط٤ز ، إٌٓج٤ٗز ثضضـالٍ غجهز ثُر٣جؿ ك٢ ص٤ُٞو ثٌُٜردجء ك٢ ٓقجكظز   .3

 . 2009، ؽجٓؼز دجدَ ،  1،ثُٔؾِو  1ٝثضػ ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثالٗطج٤ٗز ، ثُؼوه 
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٤ز ٝإٌٓج٤ٗز ثُٔذجها ثالضجض UTCIثُطذٜج٢ٗ ،م٤ٔص هفجّ ٓصِـ ،ٓؤغر ثُٔ٘جك ثُؼج٢ُٔ  .4

ثُضطذ٤ن ظٖٔ ثُذ٤تجس ثُؾجكز ثُوثكتز )ثُؼرثم فجُز هرثض٤ز ( ،ٓؾِز ثالهثح ،ؽجٓؼز دـوثه ، 

 2017، 123ثُؼوه 

ضؼو ، ًجظْ غ٘ضٚ ، ثع٤ر ثُٔ٘جك ػ٠ِ دؼط ثُنصجةص ثُل٤س٣جة٤ز ٝث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ُضرح ؽ٘ٞح  .5

 .2012، 1ثُؼرثم ، ٓؾِز ثُوجهض٤ز ُِؼِّٞ ثالٗطج٤ٗز ، ثُٔؾِو ثالٍٝ ، ثُؼوه

ثُػِع  ،ػ٢ِ فط٤ٖ ، ثُوجر٣ز ضٔز ثضجض٤ز ٖٓ ضٔجس ثُؼرثم ، ٓؾِز ثُؾٔؼ٤ز ثُؾـرثك٤ز  .6

 .1978،  21ثُؼرثه٤ز ، دـوثه ،  ثُؼوه  

ثُؼسث١ٝ، كجغٔز ؽجضْ دمحم ،ثُضـ٤ر ثُٔ٘جم٢ ٝثُؼٞثصق ثُـذجر٣ز ك٢ ثُؼرثم ،ٓؾِز ثُؼِّٞ  .7

 . 2015وه ثُقجه١ ػػر ،ثالهضصجه٣ز ٝثالهثر٣ز ،ثُٔؾِو  ثُقجه١ ٝثُؼػرٕٝ ، ثُؼ

 .2012ثُال٢ٓ ، ٛوٟ ػذجش ، ثُـذجر ك٢ ثُؼرثم ، دقظ ٓ٘ػٞر ،  .8

ثُٔطؼٞه١ ، ر٣جض دمحم ،ٝثمرٕٝ  ، ثُؼٞثصق ثُـذجر٣ز ثضذجدٜج ثعجرٛج ٝضذَ ٓؼجُؾضٜج ،٤ًِز  .9

 .2011ثُضرد٤ز ُِؼِّٞ ثالٗطج٤ٗز ، ؽجٓؼز ثٌُٞكز ،

ػ٘ز ٝػالهضٜج دجإلصجدجس ثُض٢ ٣ضِوجٛج ٗٔرٝه دػ٤ر ، ثُضور٣خ ك٢ ثُٔالػخ ثالصط٘جػ٤ز ثُن .10

 . 2018ػوثة٢ ثُؼجح ثُوٟٞ ، ٓؾِز ثالدوثع ثُر٣جظ٢ ، 

-2008ثُٞثة٢ِ ، ٗؾْ ،صـ٤٤ر أصؾجٛجس ثُ٘ػجغ ثُسرثػ٢ )ثُ٘ذجص٢ ( ك٢ ٓقجكظز ٝثضػ ُِٔور) .11

 .2020، 3، ثُٔؾِو 41(ّ ،ٓؾِز ٤ًِز ثُضرد٤ز ُِؼِّٞ ثالٗطج٤ٗز ، ؽجٓؼز ٝثضػ،ثُؼوه2018

12.  

 انذوائر انذكىمٍخ  راثؼب :

 هثةرر ثُضنط٤ػ ثُؼٔرث٢ٗ ك٢ ٝثضػ .1

 ٓو٣ر٣ز غذجح ٝر٣جظز ٝثضػ .2

 ثُؼرثه٤ز ك٢ دـوثهٝثُرصو ثُسُسث٢ُ  ث٤ُٜتز ثُؼجٓز ُألٗٞثء ثُؾ٣ٞز  .3

 )ثُٔٞثهغ ثإلٌُضر٤ٗٝز(مجٓطجً : ثالٗضرٗش

 

1. http://www.utci.org/ثُٔٞهغ ثُرض٢ٔ ُٔؤغر ثُٔ٘جك ثُؼج٢ُٔ    

2. https://www.albdel.com/26689. 

3. https://www.antonellodinunzio.online/web-project/utci-tool/utci-

calculator.html  

4. https://www.albayan.ae/paths/2007-01-28 . 

5. https://arabic.sport360.com  
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 29/12/2020ثُورثضز ث٤ُٔوث٤ٗز دضجر٣ل:  .2

 4/1/2021ل: ثُورثضز ث٤ُٔوث٤ٗز دضجر٣ .3

 10/1/2021ثُورثضز ث٤ُٔوث٤ٗز دضجر٣ل: .4
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 13/2/2021ثُورثضز ث٤ُٔوث٤ٗز دضجر٣ل: .5

 ضبثؼبً :انممبثالد انشخصٍخ:

 .15/2/2021دضجر٣ل //ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ  ٓورح ٗجه١ ثُؼس٣س٣ز ٌُرر ثُووّ  .6

 2/2/2021ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ  ٓورح ٗجه١ ثُ٘ؼٔج٤ٗز دضجر٣ل  .2

 .3/2/2021دضجر٣ل /ٓورح ٗجه١ ف٢ ثُؾٜجه ٌُرر ثُطجةرر   ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ .3

دضجر٣ل /ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ  ٓطؤٍٝ ٓو٣ر٣ز غذجح ٝر٣جظز ٝثضػ ) ٓ٘جظَ ؽجضْ (  .4

2/1/2021. 

دضجر٣ل / /صٔٞز(  14ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ  ٓطؤٍٝ ٓ٘ضوٟ ى١ٝ ثالفض٤جؽجس ثُنجصز ) .5

26/1/2021. 

 .2/2/2021دضجر٣ل /الفرثر ثُر٣جظ٢ ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ الػذ٤ٖ ٗجه١ ث .6

 .4/3/2021دضجر٣ل /ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ الػذ٤ٖ ٗجه١ ثُص٣ٞرر ثُر٣جظ٢  .7

ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ ٓطؤٍٝ غؼذز ثُر٣جظز  ك٢ ٓو٣ر٣ز غذجح ٝر٣جظز ٝثضػ )د٘ٞثٕ  .8

 .13/12/2020دضجر٣ل  /ف٢ٗٞ (

ٝر٣جظز ٝثضػ )فط٤ٖ٘ دمحم( ثُٔوجدِز ثُػنص٤ز ٓغ ٓطؤٍٝ غؼذز ثُوج٤ٗٞٗز ك٢ ٓو٣ر٣ز غذجح  .9

 .2/1/2021صجر٣ل /ح
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 ادلالحق:
 (1820-1994البٌانات الشهرٌة لمحطات منطمة الدراسة للمدة )

المعدالت الشهرٌة لـ)درجات الحرارة ، متوسط الحرارة االشعاعٌة ،ضؽط بخار ( 1ملحك ) 
 الماء، الرطوبة النسبٌة(والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها فً محطة الكوت

 T Tmtr  RH  Vp WTGB UCTI االشهر

 5 11 3.20 72.00 11.06 11.06 2ن

 7 12 3.50 62.14 13.22 13.22 شباط

 11 15 3.80 54.52 17.48 17.48 آذار

 20 19 3.70 44.14 24.29 24.29 نٌسان

 26 22 3.90 31.86 30.57 30.57 ماٌس

 32 24 5.50 23.86 34.81 34.81 حزٌران

 35 26 5.90 23.00 36.87 36.87 تموز

 33 25 5.30 24.57 35.97 35.97 آب

 20 23 4.20 27.64 32.29 32.29 اٌلول

 22 20 3.40 39.23 26.16 26.16 1ت

 14 15 3.20 58.64 18.09 18.09 2ت

 8 12 3.20 70.68 12.82 12.82 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

المعدالت الشهرٌة لـ)درجات الحرارة ، متوسط الحرارة االشعاعٌة ،ضؽط بخار  ( 2ملحك )
 الماء، الرطوبة النسبٌة(والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها فً محطة الحً

 T Tmtr  RH  Vp WTGB UCTI االشهر

 7 11 3.00 69.97 11.63 11.63 2ن

 8 13 3.45 61.14 14.25 14.25 شباط

 14 16 3.55 53.20 19.25 19.25 آذآر

 21 20 3.62 45.10 25.31 25.31 نٌسان

 29 23 3.74 33.00 31.67 31.67 ماٌس

 34 25 4.89 25.13 36.06 36.06 حزٌران

 36 26 4.97 23.73 37.97 37.97 تموز

 36 26 4.44 24.90 37.50 37.50 آب

 31 24 3.88 28.30 33.53 33.53 اٌلول

 25 21 3.18 38.60 27.92 27.92 1ت

 15 16 3.02 56.83 18.91 18.91 2ت



 ﴾ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقادلالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﴿

 
169 

 9 13 2.85 67.39 13.37 13.37 1ن

المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 
 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

الشهرٌة لـ)درجات الحرارة ، متوسط الحرارة االشعاعٌة ،ضؽط بخار  المعدالت( 3ملحك )
 الماء، الرطوبة النسبٌة(والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها فً محطة العزٌزٌة

 T Tmtr RH Vp WTGB UCTI االشهر

 6 11 3.08 72.13 10.90 10.90 2ن

 8 12 3.27 63.61 13.42 13.42 شباط

 12 15 3.68 54.54 18.02 18.02 آذآر

 19 21 3.67 47.30 23.67 23.67 نٌسان

 27 22 3.67 35.58 30.07 30.07 ماٌس

 32 24 4.90 27.75 34.50 34.50 حزٌران

 34 26 5.00 26.72 36.60 36.60 تموز

 34 26 4.28 27.68 36.24 36.24 آب

 28 23 3.38 32.33 31.95 31.95 اٌلول

 23 20 2.97 43.54 25.74 25.74 1ت

 14 15 2.70 61.63 17.33 17.33 2ت

 8 12 2.88 70.33 12.38 12.38 1ن

المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 
 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

ـ)درجات الحرارة ، متوسط الحرارة االشعاعٌة ،ضؽط بخار المعدالت الشهرٌة ل( 4ملحك )
 الماء، الرطوبة النسبٌة(والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها فً محطة بدرة

 T Tmtr RH Vp WTGB UCTI االشهر

 8 11 2.37 69.72 11.23 11.23 2ن

 9 12 2.63 59.02 13.56 13.56 شباط

 14 15 2.93 47.34 18.09 18.09 آذآر

 21 19 3.13 39.92 24.65 24.65 ننٌسا

 18 23 2.90 28.07 31.25 31.25 ماٌس

 34 25 3.76 21.17 35.69 35.69 حزٌران

 36 26 3.71 19.80 38.01 38.01 تموز

 36 26 3.33 20.53 37.52 37.52 آب

 35 23 2.83 24.83 32.50 32.50 اٌلول

 24 20 2.34 33.88 26.70 26.70 1ت

 15 15 2.01 55.64 17.45 17.45 2ت
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 10 12 2.14 66.15 12.13 12.13 1ن

المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 
 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،
 

  البٌانات الساعٌة لمحطات منطمة الدراسة للمدة )2018-1994( 

-10-9-8معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )  ( 5ملحك )
لمحطة بدرة  والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها   ( الصباح11ً  

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 9 14 3.3 51.9 15.6 3.3 2ن

 12 16 3.2 42.1 18.8 3.4 شباط

 18 19 3.2 33.7 24.4 3.8 آذآر

 26 22 3 26.2 30.1 3.2 نٌسان

 33 26 2.4 20.3 36.2 3.3 ماٌس

 40 28 1.8 12.0 42.0 4.6 حزٌران

 44 30 1.6 10.6 44.9 4.4 تموز

 44 30 2 12.1 45.0 3.6 آب

 39 28 2.1 14.1 41.3 3.1 اٌلول

 29 24 2.9 22.6 33.3 2.9 1ت

 19 18 4.2 46.3 22.6 2.5 2ت

 12 15 3.6 52.9 16.8 2.7 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

-13-12وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً ) معدالت الحرارة والرطوبة( 6ملحك )
( ظهرا  لمحطة بدرة  والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها14  

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 12 15 3.6 51.7 17.1 2.6 2ن

 17 18 3.3 46.8 22.4 2.3 شباط

 20 19 3.1 23.2 32.9 2.4 آذار

 25 22 2.9 14.0 41.3 3.0 ننٌسا

 33 25 2.6 11.4 45.5 3.5 ماٌس

 44 28 1.7 10.2 45.7 4.3 حزٌران

 41 30 1.7 11.7 42.4 4.4 تموز

 44 30 2.1 19.7 36.6 3.1 آب

 39 28 2.9 25.4 30.5 3.2 اٌلول

 29 25 4.1 31.3 24.9 3.6 1ت

 15 16 3.5 39.2 19.4 3.3 2ت

 11 14 3.6 49.6 16.0 3.0 1ن



 ﴾ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقادلالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﴿

 
171 

المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 
 ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن، 2018،

-16-15معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 7ملحك )
لمحطة بدرة  والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها   ( عصرا17  

امل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة الع
 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

-10-9-8معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 8ملحك )
( الصباحً  لمحطة الكوت  والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها11  

سرعة  هرالش
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 7 14 3.5 55.1 15.3 4.1 2ن

 11 16 3.3 43.6 18.6 4.4 شباط

 17 19 3.3 35.3 24.0 4.6 آذآر

 25 22 3 26.2 29.6 4.0 نٌسان

 32 25 2.8 21.3 35.7 4.4 ماٌس

 40 28 2 13.4 40.9 6.8 حزٌران

 43 30 2.1 12.8 43.7 6.6 تموز

 43 30 2.1 13.0 43.9 5.7 آب

 39 28 2.1 14.1 40.5 4.4 اٌلول

 29 24 3.1 25.0 32.7 3.8 1ت

 17 18 4.3 47.9 22.3 3.3 2ت

 11 15 3.7 54.4 16.6 3.4 1ن
ناخ، بٌانات ؼٌر منشورة المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم الم

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،
 
 
 

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 10 12 3.2 61.7 12.8 2.2 2ن

 12 14 3.3 50.4 16.2 2.3 شباط

 18 18 3.5 40.6 21.7 2.8 آذآر

 23 21 3.4 32.4 27.4 2.6 نٌسان

 33 24 3.2 24.8 33.5 2.6 ماٌس

 37 27 2.2 15.2 39.0 3.6 حزٌران

 41 29 2 13.4 42.1 3.5 تموز

 40 29 2.3 15.3 41.4 2.8 آب

 34 26 2.6 19.6 36.4 2.2 اٌلول

 26 21 3.5 31.9 28.3 1.8 1ت

 17 16 4.4 57.4 18.9 1.9 2ت

 11 13 3.6 62.8 13.8 2.1 1ن
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-13-12معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 9ملحك )
( ظهرا  لمحطة الكوت  والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها  14  

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 9 15 3.5 51.9 16.3 3.6 2ن

 12 16 3.2 39.4 19.7 4.0 شباط

 18 19 3.2 32.4 25.0 4.2 آذآر

 25 22 2.9 24.4 30.3 3.9 نٌسان

 32 26 2.7 20.3 36.3 4.2 ماٌس

 41 29 2 12.6 41.5 6.5 حزٌران

 45 30 1.9 12.2 44.5 6.3 تموز

 44 30 1.9 12.1 44.6 5.6 آب

 39 28 2.1 13.8 40.8 4.3 اٌلول

 29 24 3 24.3 32.9 3.4 1ت

 18 18 4.2 47.4 22.4 2.9 2ت

 12 15 3.7 52.8 17.2 3.1 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ن الحرارٌٌن،ونتابج معادالت المؤشرٌ 2018،

-16-15معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 10ملحك )
(  عصرا  لمحطة الكوت  والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها  17  

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 9 12 3.6 64.7 13.2 2.5 2ن

 13 15 3.6 52.6 16.5 2.6 شباط

 17 20 3.8 42.5 21.9 3.1 آذآر

 23 21 3.5 32.5 27.3 3.0 نٌسان

 29 24 3.2 25.0 33.4 3.3 ماٌس

 36 27 3.2 16.3 38.4 4.8 حزٌران

 40 28 2.4 15.5 41.0 4.7 تموز

 40 28 2.6 16.8 40.5 4.0 آب

 34 25 2.9 20.5 36.0 2.6 اٌلول

 26 21 3.8 33.5 28.3 2.3 1ت

 17 17 4.6 59.6 19.1 2.1 2ت

 11 13 3.8 65.3 14.1 2.3 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،
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-10-9-8ة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )معدالت الحرارة والرطوب( 11ملحك )
 ( الصباحً  لمحطة العزٌزٌة والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها11

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 8 14 3.6 58.2 14.9 3.6 2ن

 11 16 3.6 49.0 18.0 4.0 شباط

 16 19 3.9 42.3 23.1 4.5 آذآر

 24 22 3.6 32.0 29.1 4.2 نٌسان

 32 25 3.6 26.7 35.1 4.7 ماٌس

 39 28 2.7 18.0 40.3 7.1 حزٌران

 44 29 2.7 16.5 43.0 7.4 تموز

 42 30 2.7 17.1 43.4 5.5 آب

 39 27 2.5 18.6 39.8 4.1 اٌلول

 28 24 3.6 29.3 32.2 3.2 1ت

 18 18 4.6 52.6 21.8 2.8 2ت

 11 15 3.9 60.2 16.0 3.0 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

-13-12معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 12ملحك )
 ( ظهرا  لمحطة العزٌزٌة والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها14

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 10 14 3.6 56.0 15.5 3.3 2ن

 12 16 3.5 46.4 18.8 3.5 شباط

 17 19 3.8 39.7 23.9 4.3 آذآر

 24 22 3.5 46.4 18.8 3.5 نٌسان

 33 25 3.4 25.4 35.6 4.5 ماٌس

 45 28 2.6 17.2 40.9 6.6 حزٌران

 44 30 2.4 15.1 43.9 6.9 تموز

 44 30 2.7 16.7 43.9 5.1 آب

 39 28 2.9 19.1 39.9 3.8 اٌلول

 29 21 3.7 30.2 32.0 2.7 1ت

 19 18 4.6 52.7 21.8 2.6 2ت

 11 15 4 58.8 16.5 2.7 1ن
الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،
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-16-15معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 13ملحك )
 ة لها( عصرا  لمحطة العزٌزٌة والمؤشرات الحرارٌة الممابل17

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 10 13 3.7 69.0 12.8 2.1 2ن

 13 15 3.9 58.5 16.1 2.1 شباط

 17 18 4.3 49.6 21.2 2.7 آذآر

 23 21 4.1 39.1 26.7 2.8 نٌسان

 30 24 3.9 30.6 32.7 3.1 ماٌس

 36 27 3 21.0 37.9 4.4 حزٌران

 40 28 2.9 18.9 40.9 4.6 تموز

 39 28 3.3 21.8 40.4 3.1 آب

 35 26 3.4 25.3 35.9 2.4 اٌلول

 26 22 4.4 39.4 28.0 2.0 1ت

 18 16 3.9 64.8 18.7 2.0 2ت

 12 13 4.1 71.7 13.6 2.0 1ن
ٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرال

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،
 
 
 

-10-9-8معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 14ملحك )
 ( الصباحً  لمحطة الحً والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها11

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

 ضؽط الرطوبة
 بخار الماء

WBTG UTCI 

 10 14 3.7 57.0 15.6 3.2 2ن

 13 16 3.6 46.5 18.9 3.5 شباط

 19 19 3.8 38.9 24.5 3.6 آذآر

 26 22 3.5 29.6 30.1 3.3 نٌسان

 35 26 3.2 22.6 37.0 3.6 ماٌس

 41 28 2.5 15.7 42.0 5.1 حزٌران

 43 30 2.4 14.6 44.4 5.0 تموز

 43 30 2.6 16.0 44.5 4.4 آب

 39 28 2.7 17.7 40.9 3.7 اٌلول

 30 24 3.7 29.3 33.1 3.2 1ت

 19 18 4.8 52.7 22.4 2.5 2ت

 12 15 4 58.2 16.9 3.1 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن ،ونتابج 2018،
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-13-12معدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً )( 15ملحك )
 ( ظهرا  لمحطة الحً والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها14

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 12 14 3.7 54.5 16.6 2.8 2ن

 14 17 3.6 43.8 20.0 3.3 طشبا

 21 19 3.7 36.4 25.5 3.3 آذآر

 27 22 3.4 28.3 30.9 3.2 نٌسان

 36 26 3.1 21.7 37.6 3.5 ماٌس

 42 29 2.5 15.7 42.6 5.2 حزٌران

 44 30 2.3 14.0 45.3 4.9 تموز

 44 30 2.5 15.4 45.3 4.4 آب

 39 28 2.8 17.7 41.4 3.7 اٌلول

 30 24 3.8 30.3 33.1 2.7 1ت

 20 18 4.7 52.3 22.6 2.4 2ت

 13 15 4.1 56.8 17.5 2.8 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،

-16-15والرطوبة وسرعة الرٌاح  فً اولات النشاط الساعً ) معدالت الحرارة( 16ملحك )
 ( عصرا  لمحطة الحً والمؤشرات الحرارٌة الممابلة لها17

سرعة  الشهر
 الرٌاح

درجة 
 الحرارة

ضؽط  الرطوبة
بخار 
 الماء

WBTG UTCI 

 11 15 4 67.0 14.5 2.2 2ن

 12 15 3.8 53.2 17.6 2.2 شباط

 19 19 3.5 37.4 24.1 2.7 آذآر

 22 21 3.9 35.6 27.8 3.0 نٌسان

 33 25 2.3 24.4 35.1 2.9 ماٌس

 39 27 2.4 16.3 39.8 4.2 حزٌران

 42 29 2.7 16.9 42.6 3.9 تموز

 41 29 3.4 21.8 41.9 3.5 آب

 36 27 3.4 24.3 37.7 2.8 اٌلول

 28 23 4.9 41.7 29.6 2.2 1ت

 17 17 5 64.9 19.1 2.1 2ت

 12 14 4.5 73.4 15.1 2.5 1ن
المصدر : باالعتماد على : وزارة النمل، الهٌبة العامل لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً العرالٌة ، لسم المناخ، بٌانات ؼٌر منشورة 

 ،ونتابج معادالت المؤشرٌن الحرارٌٌن 2018،
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 لألنشطة الرٌاضٌة فً واسط فً شعبة الرٌاضة 2020الخطة السنوٌة لعام ( 17ملحك )

 مكان التنفٌذ تارٌخ النشاط الفبة اسم النشاط ت

 نادي المنتظر 21-1-2020 ناشبٌن/ شباب الموة البدنٌة   -1

 - 20-2-2020 مفتوح نشاط مركزي مفتوح  -2

 لاعة الجهاد 22-3-2020 شباب بطولة الرٌشة الطابرة  -3

 ملعب العزٌزٌة والكوت 15-4-2020 مفتوح بطولة العاب الموى  -4

 االحتٌاجات 21-5-2020 ناشبٌن طاولةبطولة تنس ال  -5

 الشامل 21-6-2020 ناشبٌن بطولة بخماسً كرة المدم  -6

 نهر دجلة 20-7-2020 شباب بطولة السباحة المفتوحة  -7

 م ش الزهراء 19-8-2020 ناشبٌن بطولة المالكمة  -8

 م ش العزة 25-9-2020 ناشبٌن بطولة المصارعة  -9

 لاعةالجهاد 20-10-2020 ناشبٌن بطولة التاٌكواندو  -10

 الشامل 22-11-2020 ناشبٌن بطولة الكٌن بوكسنػ  -11

 الشامل 20-12-2020 شباب بطولة الطابرة  -12
 2020المصدر : مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، شعبة الرٌاضة ، 

 لألنشطة الرٌاضٌة فً واسط فً شعبة الرٌاضة 2018( الخطة السنوٌة لعام 18ملحك )

 مكان التنفٌذ النشاطتارٌخ  الفبة اسم النشاط ت

 نادي المنتظر 25-1 عامة بطولة الموة البدنٌة  (1

 االحتٌاجات 30-1 عامة تكرٌم المنتدٌات المتمٌزة  (2

 لاعة الجهاد 25-2 عامة دورة تدرٌبٌة بلرٌشة  (3

 الشامل 25-4 ناشبٌن بطولة الطابرة  (4

 الشامل 25-5 ناشبٌن شباب بطولة بخماسً كرة المدم  (5

 نهر دجلة 25-6 ناشبٌن بطولة السباحة  (6

 االحتٌاجات 25-7 ناشبٌن تنس الطاولة  (7

 مسبح واسط 25-8 شباب ناشبٌن بطولة سباحة  (8

 الشامل 25-9 شباب بطولة طابرة شاطبٌة  (9

 العزة 25-10 ناشبٌن بطولة مصارعة  (10

 الزهراء 25-11 ناشبٌن بطولة كٌن بوكسنػ  (11

 الحٌدرٌة 25-12 ناشبٌن بطولة كرة الٌد  (12
 2020در : مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، شعبة الرٌاضة ، المص

 المنشبات الرٌاضٌة التابعة لمدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط وتوزٌعها المكانً( 19ملحك )

 اسم المإسسة الرٌاضٌة المنطمة

 لاعة متعددة االؼراض جصان

 منتدى شباب جصان جصان

 منتدى شباب بدرة  بدرة

ضساحة متعددة االؼرا زرباطٌة  

 ملعب الموفمٌة الرٌاضً  الموفمٌة

 منتدى شباب الحً الحً

 لاعة متعددة االؼراض الحً

 منتدى سعٌد بن جبٌر الحً
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 ملعب البشائر الرٌاضً البشائر

 منتدى شباب االحرار االحرار

 ساحة متعددة االؼراض شٌخ سعد

 منتدى شباب الصوٌرة الصوٌرة

 لاعة منتدى شباب الصوٌرة الصوٌرة

 منتدى شباب تاج الدٌن الحفرٌة

 منتدى شباب العزٌزٌة العزٌزٌة

 ساحة متعددة االؼراض الدبونً الدبونً

 منتدى شباب حً الجهاد الكوت

 لاعة حً الجهاد المؽلمة الكوت

 منتدى الرعاٌة العلمٌة الكوت

 منتدى شباب النعمانٌة النعمانٌة

ٌةعماننلاعة الشهٌد دمحم ناجً ال النعمانٌة  

 منتدى شباب الزبٌدٌة الزبٌدٌة

 ساحة متعددة االؼراض الزبٌدٌة  الزبٌدٌة

 لاعة الكٌسبان الزبٌدٌة

 ملعب الشحٌمٌة الشحٌمٌة

 لاعة الشهٌد مٌثم حبٌب الكوت

 مركز الحاسوب الكوت

 ملعب الكوت األولمبً الكوت

 بناٌة متعددة الطوابك الكوت

اصةمنتدى ذوي االحتٌاجات الخ الكوت  

 المنتدى النسوي الكوت

 منتدى شباب الحٌدرٌة الكوت

 منتدى شباب الزهراء الكوت

 منتدى الشامل الكوت

 مسبح الكوت االولمبً الكوت

 المخازن الكوت

 منتدى شباب العزة الكوت

  1المدٌنة الرٌاضٌة رلم الكوت

  2المدٌنة الرٌاضٌة رلم الكوت

  3المدٌنة الرٌاضٌة رلم الكوت

  4المدٌنة الرٌاضٌة رلم الكوت

  5المدٌنة الرٌاضٌة رلم الكوت

  6المدٌنة الرٌاضٌة رلم الكوت

 ملعب النعمانٌة النعمانٌة

 مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط الكوت
 2020،  لسم الهندسٌةالمصدر : مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، 

ٌ

ٌ
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 واماكؽ إقامتياط  ية  التي تسارس في محافغة واساالنذظة الخياض( 20ممحق )
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 نوع اللعبة

 كرة المدم = = = = = = = = = = = = = = =

 خماسً = = = = = = = = = = = = = = =

 مالكمة   =      =      =

 مصارعة =  =            

 كٌن بوكسنػ =  = = =    =  = = =  

 تنس الطاولة =  = = =    =  = = =  =

 الرٌشة   =      =      =

 الساحة والمٌدان =  =            

 تٌن واندوا =  =  =    =    =  

 كرة السلة   = =     =    =  =

 طائرة  =  = =   = =    =  

 الطائرة الشاطئٌة   = = =       = =  

 كرة ٌد   =  =        =  

 لوة بدنٌة             =  

 جودو    =          = =

 2020المصدر : مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط ، شعبة الرٌاضة ، 
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 ف( استسارة استبيا21ممحق )

ٌرجى االجابة على االسئلة التً تحتوٌها 
لبل الباحث  ) حبٌب فاضل خضٌر (وذلن ألؼراض البحث العلمً و لالستفادة من  االستمارة والتً عدت من

المعلومات التً ٌتطلبها البحث الموسوم )تؤثٌر المناخ فً االنشطة الرٌاضٌة فً محافظة واسط (كجزء من 
 ودلٌمة متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر)فً جؽرافٌة المناخ التطبٌمً(لذلن نرجوا اجابتكم ان تكون موضوعٌة 

 الدراسٌة         الوظٌفة المرحلة العمر        الجنس       
 نوع النشاط الذي تمارسه ................ .1
 ماهً االولات المناسبة للتدرٌب   .2
 الصبح       الظهر       العصر          
 االولات المناسبة لممارسة هذا النشاط  ماهً .3
     الصبح       الظهر       العصر      
 النشاط         لذي ٌمارس علٌهما هو نوع الملعب ا .4
 مالعب داخلٌة        مالعب خارجٌة    
 االرضٌة المناسبة إللامة هذا النشاط الرٌاضً   ماهً .5
 .…ارضٌة اسمنتٌة.…ارضٌة ترابٌة .…ارضٌة عشبٌة  ..…ارضٌة بالستٌكٌة    
 ٌاضً الذي تمارسه         اكثر العناصر المناخٌة تأثٌرا فً النشاط  الرماهً  .6
  درجة الحرارة      الرطوبة    االمطار    العاصفة الؽبارٌة  االشعة الشمسٌة        
 كم كمٌة المٌاه التً تشربها اثناء ممارسة هذا النشاط     .7
 لتر   3لتر         2لتر       1    
الرٌاضٌة إللامة االنشطة  ةهل ان الماعات الرٌاضٌة فً المحافظة متهٌب .8

 التدفبة التبرٌد
 نعم      كال     
 عناصر المناخ  اثناء اللعب نتٌجة لتعرضن لإلحد هل تعرضت لإلصابة .9
 نعم        كال         

 فً اي من الظروؾ المناخٌة تتؽٌر مستوٌات ادابن .10
 الرطبة       المؽبرة        الحارة     الباردة    

 اللعب   هل تعرضت لإلجهاد الحراري اثناء  .11
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ABSTRACT 

        The main objective of this study is to search for the influence of 

climate on sports activities in Wasit Governorate. Represented by (solar 

radiation, temperature, wind, relative humidity, rain, dusty phenomena) in 

the practice of sports activities and the corresponding reflections of those 

weather variables and the effects on the sports body in terms of sports 

performance and sports activity, To achieve the goal of the study, the 

climatic stations of the study area were selected, which are four stations 

and include (Al-Kut station, Al-Hay station, Al-Aziziyah station, Badra 

station), as the researcher relied on climatic data for the period (1994-

2018), and these data were analyzed And represent them in different 

graphs. 

The focus in this study is on the activities most affected by weather and 

climate variables, which are classified into two types, external and 

internal, and showing the influence of climatic elements and phenomena 

on all those sports activities. A climatic element and its impact on all 

sports practices, as well as an explanation of the climatic impact of open 

and closed sports 

       The study indicated that there is a spatial and temporal variation in 

sports activities, and the climate elements are characterized by seasonal 

variation, which has a clear negative impact during the hot season, and 

the lack of thermal comfort that would give the athlete the required 

physical efficiency, while the study showed that the practice in the cold 

season is It has a positive impact on the athlete through the availability of 

physical thermal comfort that gives a great motivation in achieving the 

required efficiency,The study also showed that there is a direct and 

inverse relationship between sports activity and some climatic elements, 

as they represent the inverse relationships (minimum temperatures) in 

which the practice of activity is often characterized by an appropriate and 

relatively comfortable condition, taking into account the global 

determinants of temperature for each activity, while the There is a direct 

relationship between heat stress and (maximum temperatures), which the 

more it increases during the time of activity, the greater the probability of 

the occurrence of a state of heat stress and thermal injuries for the athlete, 
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The matter in which the lack of adequate comfort and the occurrence of 

disturbances for some sports practitioners, in addition to the phenomena 

of rain and dust storms that work to stop or cancel some of the dates of 

activities, which was shown through the analysis of the results of the field 

survey(questionnaire form) that was conducted on a sample of 

practitioners Sports activities in the study area. 

    In conclusion, the climatic data was analyzed and linked in some 

thermal climatic indicators such as the Global Thermal Climate Index 

(UTCI) and the Wet Globe Temperature Index (WBGT), through which 

the appropriate climatic times are known and determined for the 

establishment of sports activities and the graphic representation of 

regions according to each station and for all months of the year And the 

seasons that make up those months include all the determinants of 

thermal indicators 
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