
 
 

 المحاضرة العشرون         
  :وىما ناحيتين الخطوط ىذه تضمنت لمتقييم النيائية الصيغة إلى لموصول  
 من التخمص لضرورة وذلك أشير ثالثة فصل كل فصول، أربعة إلى السنة قسمت •

  .الشيرية (K) و (THI) قيم في التداخل
  .الفصول وبحسب يأتي وكما واحدة مناخية صفة لتعطي (K) و (THI) قيم دمجت •

  :يأتي كما تسمسمت درجات أربع إلى فيو الراحة  أقاليم وقسمت الربيع، فصل
•  A يحتل حيث المثالية الراحة ذو االقميم وىو (P) أي الثالثة الربيع أشير نظمت إذا 

  . P، P* ، p منو صنف
•  B صنف من فقط شيرين تضمن الذي الثانية المرتبة ذو االقميم وىو (P) نوع واي 

  .منو
• C  أحتل إذا الثالثة الدرجة من الراحة اقميم وىو(P) واحدا   شيرا   منو صنف أي أو 

  .فقط
•  D صنف عمى شير اي يحتوي ال الذي الراحة المربح غير االقميم وىو (P)  

  .أجزائو أو
  :يأتي وكما الحدود، نفس في الصيف وصف تم وقد الصيف، وفصل

•  A ظير إذا المثالي المريح االقميم وىو (P) الصيف أشير من شير أي في.  
•  B فيو ظير إذا الثانية المرتبة ذو االقميم وىو (H) شير أي في.  
• C  أي في فيو ظير إذا الثالثة الدرجة من الراحة اقميم وىو (H) الواحد النجمة ذو 

   .(**) نجمتين مع أو (*)
•  D ظير إذا المربح غير االقميم وىو (H) السالبة بعالمة. 

 :يأتي وكما الربيع فصل غرار عمى الفصل ىذا في الراحة اقاليم وصنفت الخريف، وفصل
• A  ظيور مع األولى المثالية المرتبة (P) الثالثة األشير في اجزائو أو.  
•  B ظيور مع الثانية المثالية المرتبة(P) شيرين في اجزائو.  
• C ظير إذا الثالثة المرتبة(P) واحد شير في أجزائو أو.  
• D يظير لم إذا المربح غير اقميم (P) الثالثة األشير من شير أي في.  

 
 :يأتي كما الشتاء في الراحة اقاليم وصف ثم سابقا نفسيا بالخطوات الشتاء، وفصل

• A ظيور مع األولى المثالية المرتبة (P) شير في اجزائو أو . 
• B ظيور مع الثانية المثالية المرتبة(C) أشير أي في .   
• C ظيور عند الثالثة المرتبة (C) نجمتين أو واحدة نجمة (C*) ،(C**). 



 
 

• D لنوع السالبة العالمة أكثر أو شير في ظير إذا المريح غير اليماألق 
 (C) أي (C-) ،(C--). 

  :يأتي وكما أصناف أربعة إلى قسمت العراق في الراحة أقاليم أن 
  . (A) الرمز ويأخذ المناخية لمراحة المثالي اإلقميم •
  . (B) الرمز ويأخذ الدفء إلى يميل الذي المريح اإلقميم •
  .(C)الرمز ويأخذ البرد إلى يميل الذي المريح اإلقميم •
 .(D) الرمز ويأخذ الطارد أو المريح غير اإلقميم •
•  

 


