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 رات متوقعة في درجة حرارة الهواء فيتغي   –وهذه هي التوقعات 

 2060أربع مدن في إسرائيل حتى سنة  

, 2019ספטמבר אקולוגיה וסביבה,  .חופית יצחק בן שלום, רנה סמואלס ז"ל, עודד פוצ'טר ופנחס אלפרטتّم إعداد هذه الماّدة التعليمّية من مقال 

 .(43-38)עמ'  3גליון 

 تلخيص

: مناخ حوض البحر األبيض المناخ رات المناخ في أربع مدن إسرائيلية تقع في مناطق مختلفةفحص البحث الموصوف في المقال تغيّ 

)القدس(، مناخ شبه صحراوي )بئر السبع( ومناخ  ةجبليفي منطقة تل أبيب(، مناخ حوض البحر األبيض المتوسط  /المتوسط )جوش دان

. بمساعدة قروية أيًضا في نفس المنطقة محطة أرصاد جويةتّم اختيار مدنية، أرصاد جوية إلى كل محطة  صحراوي )إيالت(. باإلضافة

في ثالثة سيناريوهات: تحافظ المدينة على تعداد سكانها، يزداد  2060 نموذج مناخي تّم حساب درجة حرارة الهواء المتوقعة حتى سنة

اد سكان المدينة بسرعة. تّم بناء نموذج مناخي بناًء على معطيات تّم قياسها في الماضي، وهو تعداد سكان المدينة بوتيرة ثابتة، يزداد تعد

 ُيتيح بناء توقعات مناخية للمستقبل. 

 قبل أن نبدأ 

 الهواء بعد الظهر في مناطق مختلفة في المدينة. * درجة حرارة : 1 الرسم التوضيحي

  تّم عرض درجة الحرارة بدرجات فهرنهايت.*

 PUBLIC HEALTH NOTES: ، المصدر1 الرسم التوضيحي

مساحة                    السكن        منطقة                  مركز                 السكن             متنزه              السكن     مساحة طبيعية  

طبيعية              الضواحيفي        تجارية                 المدينة               في المدينة                       في الضواحي          زراعية  

https://www.publichealthnotes.com/urban-heat-island-effects-mitigation-measures/
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 في الرسم البياني الذي يصف درجة الحرارة )بدرجات فهرنهايت( بعد الظهر في بيئات محيطة مختلفة. ، 1نوا الرسم التوضيحي تمع  . 1

 ز المناطق التي تسودها درجة حرارة عالية مقارنة بالمناطق التي تسودها درجة حرارة منخفضة؟أ. ما الذي يمي  

 تها في بند أ؟لدرجة حرارة منخفضة في المناطق التي وصف التي أدت ب. ما هي األسباب

 

 

 وأجيبوا عن األسئلة: الفيلم القصير الذي يعرض ظاهرة جزيرة الحرارة المدنية  شاهدوا. 2

 ر على درجة حرارة سطح التربة؟أ. ما هي العوامل التي تؤث  

 ب. ما هي األسباب التي تؤدي إلى أن تكون درجة الحرارة في المدن أعلى؟ 

 ظاهرة جزيرة الحرارة؟  نقلل منمنع أو ت. ماذا يمكن أن نعمل كي ن

 حرارة المدن؟  لتي يمكن أن تكون الرتفاع درجة ث. ما هي التأثيرات الصحية، البيئية المحيطية واالجتماعية ا

 

 

 . )الراحة المناخية( ابحثوا عن معلومات في اإلنترنت حول المصطلح "الراحة الحرارية": في مجموعاتفعالية . 3

 اختاروا طريقة إبداعية )مثل: أغنية، فيلم قصير، كريكاتر، رسمة وغير ذلك( لعرض المصطلحات أمام المجموعات األخرى.     

 

 

هناك تشابه ما الفرق بين المناخ والطقس؟ هل باللغة اإلنجليزية(. )  الفرق بين المناخ والطقس شاهدوا الفيلم القصير الذي يصف . 4

 توقعات حالة الطقس؟ ونموذج المناخ  بين

 

 

 ليمثّ : جوش دان المناخ في مناطق مختلفة ،السنين وفي المستقبل( في أربع مدن ة )على مر  رات درجة الحرارفحص الباحثون تغي  . 5

(، بئر السبع )مناخ في منطقة جبلية تل أبيب )مناخ حوض البحر األبيض المتوسط(، القدس )مناخ حوض البحر األبيض المتوسط 

 شبه صحراوي( وإيالت )مناخ صحراوي(. 

 

 

https://www.youtube.com/timedtext_video?v=Od2d1bYQVHs&ar=1581078051018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=zz_CRzcIT-Q&feature=emb_logo
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   وأكملوا الجدول. https://ims.gov.il/he/climateAtlasأ. استعينوا بأطلس المناخ في الرابط 

دنيا، رواسب( وجدوا / اختاروا العامل )درجة حرارة قصوى ثم (، أرصاد جوية استعمال األطلس: اختاروا مدينة )محطةتعليمات 

 في الرابطمن المعلومات في الموقع  شهر يوليوأكملوا معطيات معدل الرطوبة في    طى في الجدول.المع

https://www.israelweather.co.il/  

  . كريات شاؤول –في حالة نقص معطيات عن الرواسب في محطة تل أبيب، اكتبوا معطيات الرواسب في أقرب محطة *

  ما هي درجة الحرارة القصوى وما هي درجة الحرارة الدنيا؟ . ب

 ودرجة الحرارة القصوى في شهر أغسطس )آب(؟  ، وُتقاسعادةّ ت. لماذا ُتقاس درجة الحرارة الدنيا في شهر يناير )كانون ثاٍن( 

 فروق مناخية بين المدن. اذكروا . ث

 

 مثال لفرق بين المدن التي تم  فحصها  العامل المناخي الذي تم  قياسه 

  درجة الحرارة 

  رطوبة

  رواسب

 

جوش دان )تل أبيب،  

 (* سده دووف

مناخ حوض البحر 

 األبيض المتوسط 

مناخ   القدس )مركز( 

حوض البحر األبيض 

في منطقة  المتوسط

 ةجبلي

 بئر السبع

 مناخ شبه صحراوي

 إيالت

 مناخ صحراوي

المعدل اليومي لدرجة الحرارة 

القصوى في شهر أغسطس )آب( 

 (  المئوية )بالدرجات

    

المعدل اليومي لدرجة الحرارة الدنيا 

يناير )كانون ثاٍن(  في شهر

 (  المئوية )بالدرجات

    

     معدل كمية األمطار السنوية )ملم( 

معدل الرطوبة في شهر يوليو 

 – قصوى في الليل(: % ب))تموز( 

 دنيا في النهار 

    

https://ims.gov.il/he/climateAtlas
https://www.israelweather.co.il/page3.asp?topic_id=76&topic2_id=73&page_id=59
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 مقدمة 

تزداد كثافة السكان في  .%92في المدن، وفي إسرائيل بلغ تعداد السكان الذي يعيش في المدن  مالعالَ من سكان  %55يعيش حوالي 

كما أننا نشعر رات المناخ اإلقليمي والعالمي. سكان المدن إلى تأثير تغيّ ، خاصة في الدول النامية. يتعرض مالعالَ المدن في جميع أنحاء 

  ر الصيف.    محلي، في كثير من األحيان، خالل أشهالدمج بين االحترار العالمي وال

ها. تتأثر هذه الظاهرة ظروف مناخ تختلف عن البيئة المحيطة القروية المفتوحة التي تحيط جت َن َتَ البيئة المحيطة المدنية المشيدة بالبنايات 

مواد بناء البنايات للنشاط المدني وطابعه،  وفًقان، عوامل بشرية ز منطقة مناخ معيّ عوامل فيزيائية تميّ  مما يلي:اة "جزيرة حرارية" المسمّ 

ة طوبة، انخفاض شدّ في انخفاض الرز على األغلب المناخ المدني يتميّ  طريقة بناء البيوت في الشوارع. بّينت األبحاث المختلفة أنّ و

ا تحوم في الغالف الجوي(ي  س  ارتفاع تركيز األيروسول )جُ  الرياح، ارتفاع درجة الحرارة، . كبر المساحة والملوثات مات صغيرة جّدً

 المدنية الخضراء، طابع مواد البناء وتوصيلها الحراري تساهم في انخفاض أو ازدياد جزيرة الحرارة المدنية. 

ا مراكز المدن حساسة  الدمج بين ظاهرة جزيرة الحرارة المدنية وجودة الهواء المنخفضة . 1 )الراحة المناخية( لعدم الراحة الحراريةجّدً

 خاصة في موسم الصيف.  (Stress: توتر) 2على مراكز المدن ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والتوتر الحراري  يؤّثر

معطيات من محطات  لحلَّ. ُوجد في البحث الذي إسرائيل توجه مماثل في ارتفاع درجة الحرارة في المدينةنت أبحاث مختلفة في بيّ 

الصيف أكثر يكون في النهار  –رات كبيرة في درجة الحرارة الموسمية في الصيف هناك تغيّ  رصاد جوية في جميع أنحاء البالد أنّ أ

ا في كمية الرواسب. ُوجدمن المتوقع أن يحدُ الشتاء أكثر برودة. عرض بحث آخر أنه في حرارة و  في ث في إسرائيل انخفاض كبير جّدً

التي  )الراحة المناخية( ة وتردد عدم الراحة الحراريةي إلى ازدياد شدّ ارتفاع الحرارة في المدينة يؤدّ  في بئر السبع أنّ  أ جريبحث آخر 

 يشعرها الناس، خاصة في ساعات الظهيرة في فترة الصيف.   

ا يؤكدإّن  أهمية هذا البحث. باإلضافة إلى ذلك،  وُيبرز تفرد إسرائيل النابع من تنوع مناطق مناخية مختلفة تمتد على مساحة صغيرة جّدً

ا لبحث المناخ في المستقبل في الحيّ   بحثه حتى اآلن.    ز المدني في إسرائيل، وهذا الموضوع لم يتمّ هناك أهمية كبيرة جّدً

 مصطلحات

ينزعج من ظروف الحرارة أو البرد. عندما تكون لإلنسان إلى الشعور الجسدي الذي ال )الراحة المناخية(  ق الراحة الحراريةتتطرّ  1

في درجة  الجسم اتزانه الحراري مينظَّكمية الحرارة المنبعثة إلى البيئة المحيطة مماثلة لكمية الحرارة الناتجة في العمليات األيضية 

درجة مئوية، دون الحاجة إلى تفعيل عمليات خاصة إلنتاج الحرارة أو تفريقها، مثل: القشعريرة أو  37.5-36 حرارة ثابتة تتراوح بين 

 التعرق.    

طوبة، عوامل بيئية محيطة، من بينها درجة حرارة البيئة المحيطة، مستوى الرمناخية )الراحة الحرارية( مشروط بالشعور بالراحة ال

ه مشروط بعوامل شخصية، مثل: نوع اللباس ومستوى النشاط. عدم الراحة المناخية هي وضع هبوب الرياح وأشعة الشمس، كما أنّ 

ا.خعكسي عندما يكون الجسم سا  ن أو بارد جّدً
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 PUBLIC HEALTH NOTESמקור:  2 איור

ُتج التوتر بسبب – ( (stressتوتر 2 ن  بات( نتيجة لمؤثرات خارجية حي )حيوات أو نالكائن البيئي أو النظام الاتزان حدوث خلل في  ي 

فسيولوجي. يمكن سي أو نفة في مواجهة مسبب التوتر، وعدم تكيف سلوكي، في حاالت التوتر صعوب جت َن َتَ . قد ملموسة وفيزيائية أو نفسية

 تمييز وقياس ردود فعل النظام البيئي أو الكائن الحي لحاالت التوتر.  

 

 ُنجيب في أعقاب القراءة:

 وسكان إسرائيل في المدن؟   مالعالّ أ. لماذا يتمركز، حسب رأيكم، معظم سكان  .6

  ن؟ب. ما هي حسنات وسيئات ظاهرة التمد  

أطراف المدينة؟ استعينوا بالرسم بي إلى الشعور بعدم الراحة المناخية في مراكز المدن بالذات مقارنة ما األسباب التي تؤد  . 7

 التوضيحي لشرح الظاهرة.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق نسبة االنبعاث الحراري من ال

المفتوحة عالية والمساحات المفتوحة 

تعكس الطاقة الشمسية إلى الفضاء 

 الخارجي.    

لمدن االنبعاث الحراري من ا

قليل والبنايات تحصر أشعة 

 الشمس.  

https://www.publichealthnotes.com/urban-heat-island-effects-mitigation-measures/
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 جوية في بيت جامال.  أرصادمحطة 

  ُطرقّالبحثّ

 ثالثون سنة. كان هدف البحث تقييم اللخ ،في كل منطقة  ،)مدنية وقروية( جوية  رصادأ محطّتيَ في هذا البحث تّم جمع معطيات من 

 تل أبيب )مناخ حوض البحر األبيض لثَ يم: جوش دان المناخ رات المناخ في إسرائيل في أربع مدن إسرائيلية في مناطق مختلفةتغيّ 

لكل  (، بئر السبع )مناخ شبه صحراوي( وإيالت )مناخ صحراوي(.في منطقة جبليةالمتوسط(، القدس )مناخ حوض البحر األبيض 

طابع المناخ السائد في تلك المنطقة، وقد زودت الباحثين  لتمثَ قروية مالئمة  أرصاد جوية مدنية ُوجدت محطة أرصاد جوية محطة

 بمعطيات بشكل مواٍز من ناحية الزمن، مجال السنوات وساعة القياس.

 مقارنة بمعطيات 2010رجة حرارة الهواء حتى سنة رات دتّم فحص الفروق في وتيرة تغيّ لتحديد التوقعات المستقبلية في أربع مدن 

"التأثير المدني" لكل  لتمثَ الفروق بين معطيات المحطة القروية والمحطة المدنية  .RegCM3 (Reginal Climate Model) نموذج

وحسب ثالثة  RegCM في كل مدينة حسب نموذج المناخ 2060مدينة. بعد ذلك، تّم حساب درجة حرارة الهواء المتوقعة حتى سنة 

تقريًبا، يستمر ازدياد تعداد سكان المدينة بوتيرة ثابتة، ت. يزداد تعداد سكان المدينة بسرعة    ثابًتاسيناريوهات: أ. يبقى تعداد سكان المدينة 

  (2060 أضعاف حتى سنة  1.7)
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 :مصطلحات

األولى معطيات مناخية محلية من الماضي،  ُندخل في المرحلة  ،نموذج رياضي –   RegCM (Reginal Climate Model) نموذج 3

 هناع في هذا المزضوع يمكنكم أن تقرأوا  محلي في المستقبل. للتوس  المناخ الونحصل في المرحلة الثانية على توقعات 

 

 أعقاب القراءة: ُنجيب في

  أرصاد جوية )مدنية وقروية( في نفس المنطقة.   محطت يّ جمعوا في البحث معطيات من . 8

درجات الحرارة التي تم  قياسها في أ. ماذا يمكن االستنتاج من مقارنة درجات الحرارة التي تم  قياسها في محطة أرصاد مدنية مقارنة ب

  محطة أرصاد قروية في نفس المنطقة؟ 

 اذكروا ثالثة عوامل ثابتة يجب الحفاظ عليها في هذا البحث.. ب

  سنة؟  30لماذا كان من المهم جمع معطيات عن  .9

 . لواعلّ هل من األفضل، حسب رأيكم، استثمار أموال في فحص أكثر من محطَتْي أرصاد جوية في منطقة مناخ واحد؟  .10

 ازدياد تعداد السكان على درجة حرارة الهواء؟   ريؤثّ أ. كيف من المتوقع، حسب رأيكم، أن  .11

 نات الرسم البياني: عنوان، أسماء المحورين والوحدات. يصف هذا التأثير. ال تنسوا مكو   بيانيًّاب. ارسموا رسًما 

 

  

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018JD030094
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 نتائج

 "التأثير المدني"

درجة حرارة  المدينة  في  1يعرض الرسم التوضيحي 

ساعات الصباح، عندما تكون درجة الحرارة  أقل ما 

يمكن في النهار )درجة الحرارة الدنيا(، وفي ساعات 

الظهيرة الحارة عندما تكون درجة الحرارة أعلى ما 

يمكن )درجة الحرارة القصوى(، وذلك كدالة لتعداد 

الذي  الخطَّات. كلما كان ميل سكان المدينة خالل السنو

يمّر بين النقاط حاد أكثر ازداد تغيير درجة الحرارة 

 أكثر.   

 1ُوجد في ساعات الظهيرة الحارة )الرسم التوضيحي 

المدينة  ة في المدن الجافة أكثر.الميل أكثر حدّ  أنّ  ب(

األولى إيالت )مناخها صحراوي(، تليها بئر السبع )مناخ 

 شبه صحراوي(.  

في جوش دان  هأنَّ 1كما نالحظ  في الرسم التوضيحي  

ماثلة وحتى أقل ما يمكن في بالذات كانت النتائج مت

الدنيا والقصوى. من المهم أن نذكر أّن النتائج  الساعتين

تتأثر من مكان محطة األرصاد الجوية ومن حدودها. لم 

تتّم توقعات تغيرات درجة الحرارة في منطقة جوش 

مدى السنوات الذي تّم فحصه، لمحطة  دان، ألنّ 

األرصاد الجوية الوحيدة التي ُوجدت في المنطقة، كان 

ا.     قصير جّدً

 

 

 

 

 

 

 

رات درجة حرارة الهواء في أربع مدن تغي  : 1الرسم التوضيحي   

في الساعة التي تكون فيها درجة الحرارة األكثر انخفاًضا )أ( واألعلى ارتفاًعا )ب(، وذلك حسب 

بواسطة محطة األرصاد  لالممثَ ، باستثناء جوش دان 2014-1964تعداد السكان في السنوات 

. في القدس معطيات الساعة الباردة غير متوفرة، لذا 2011-1998الجوية في حولون في السنوات 

أ. 1لة في هي غير ممثّ ف  
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 تعداد السكان )باآلالف(

 تإيال بئر السبع القدس تل أبيب
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 ُنجيب في أعقاب القراءة:

    ؟ أكملوا الجدول.  2014 إلى 1964ر تعداد السكان في كل مدينة بين السنوات كيف تغي  . أ  .12

 

 إيالت بئر السبع القدس تل أبيب 

 تعداد السكان سنة 

 (باآلالف) 1964

    

 تعداد السكان سنة 

 (باآلالف)  2014

    

     النمو السكاني

كم ضعًفا ) نسبة النمو

  ازدادت(

    

 

  ب. أي مدينة هي األكبر؟

 ت. أي مدينة طرأ فيها أكبر ازدياد في تعداد السكان؟

 سكاني؟النمو ال مئوية في ث. أي مدينة فيها أعلى نسبة

لكل مدينة. كلما ازداد  المعادالتميل المستقيم. تظهر في الرسوم البيانية هذه  يمث ل a، المعامل y=ax+bالمستقيم هي  معادلة. 13

  الميل ازداد التغير في درجة الحرارة.

 أ. اكتبوا مقدار الميل لكل مدينة في الجدول.

 إيالت بئر السبع القدس تل أبيب 

     ميل درجة الحرارة الدنيا )الرسم البياني أ( 

     القصوى )الرسم البياني ب(ميل درجة الحرارة 

 ؟2014-1964ب. هل يوجد فرق بين مدى تغي رات درجة الحرارة الدنيا ومدى تغي رات درجة الحرارة القصوى خالل السنوات  

 اعتمدوا في إجاباتكم على المعطيات المعروضة في الرسوم البيانية.

   ر األصغر.األكبر إلى التغي   ة تغيرات درجة الحرارة، من التغي رت. رتبوا المدن حسب نسب

؟ اعتمدوا في 2014-1964رات درجة حرارة الهواء فيها خالل السنوات هل يوجد مالءمة بين تعداد سكان المدن وتغي  . أ. 14

  إجاباتكم على المعطيات المعروضة في الرسم البياني. 

 ب. ما الشرح لذلك؟ 
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 رة الهواء: ماضي، حاضر، مستقبل درجة حرا

رات درجة الحرارة المتوقعة في كل مدينة نعرض في هذا الفصل تغيّ 

لى إق المعطيات من المدن الثالث: القدس، بئر السبع وإيالت. تتطرّ 

شهر يوليو )تموز(،  في قصوىالتي تكون فيها درجة الحرارة  ساعةال

ت التوقعات حسب ثالثة تمّ . 2060وهي متوقعة حتى سنة  

، نموسريع  ق إلى مدى تعداد السكان: نمو ثابتسيناريوهات تتطرّ 

 (. 2ودون نمو )الرسم التوضيحي 

ارتفاع درجة حرارة الهواء في  2يمكن أن نرى في الرسم التوضيحي 

على يسار الخط العمودي ) 2014–1980المدن المختلفة في السنوات 

على يمين الخط العمودي ) 2060–2015 وفي السنوات( األسود

تعداد السكان  إلىَت شيررسم بياني  . المعطيات في عنوان كلّ (األسود

 .2014سنة  

الفروق بين معطيات محطة األرصاد الجوية القروية )الخط األخضر 

( ومعطيات محطة األرصاد الجوية 2المتقطع في الرسم التوضيحي 

"التأثير  تمّثل (2 الخط األخضر المتقطع في الرسم التوضيحي)المدنية  

 . 1وهي معروضة في جدول  ،المدني" لكل مدينة

 

 ،قصوىالتي تكون فيها  درجة الحرارة   ساعةاله في ُوجد في القدس أنّ 

سنة التي  35 لدرجة مئوية خالل ا 1.3 بدرجة حرارة الهواء  ازدادت

شهر يوليو )تموز( حتى سنة رات درجة حرارة تغي  توقعات : 2الرسم التوضيحي 

، حسب السيناريوهات الثالثة، لكل منطقة في المدن الثالث، في الساعة التي 2060

(. 15:00حرارة قصوى )التكون فيها درجة   

الخط العمودي األسود يفصل بين التوجهات التي ُشوهدت في الماضي والتوجهات 

  المتوقعة في المستقبل. 

 نسمة( 815000القدس )

 نسمة( 205588بئر السبع )

 نسمة( 48140إيالت )

 توقعات

 توقعات

 توقعات

 مشاهدة

 مشاهدة

 مشاهدة

د 
يا
زد
ا

ة 
ج
در

ال
( 
رة
را
ح

C
 

0 )
 

د 
يا
زد
ا

ة 
ج
در

ال
( 
رة
را
ح

C
 

0 )
 

د 
يا
زد
ا

ة 
ج
در

ال
( 
رة
را
ح

C
 

0 )
 

 سنةال

 معطيات ُشوهدت في المدينة

 معطيات ُشوهدت في منطقة قروية

 دون نمو سكاني

 نمو سكاني ثابت

 نمو سكاني سريع

 (1.7)بنسبة   

  2014 شهر يوليو )تموز( حتى سنةفي  الهواء رات درجة حرارةتغي   نتائج: 1جدول 

في الساعة التي تكون فيها درجة  ،2060حتى سنة  حسب السيناريوهات الثالثةو

(. 15:00حرارة قصوى )ال  

   

التغيرات 

التي تمت 

مشاهدتها 

من سنة 

1980 

حتى سنة 

2014 

(C 0
)  

C 0) 2060  نتائج  السيناريوهات الثالثة  حتى سنة
 ) 

تحافظ 

 المدينة 

على تعداد 

  السكان 

يستمر  تعداد 

سكان المدينة 

في النمو 

  بوتيرة ثابتة 

نمو  تعداد 

 السكان 

 1.7سريع )

أضعاف 
(1)

 )  

 القدس

 بئر السبع

 إيالت
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المدينة )باألحمر( ناقص  محطة األرصاد الجوية في في مئويةدرجات  2.6حسب الحساب اآلتي: التغّير )  2014–1980 فيها فُحصت

)الخط األزرق(، من  ثابًتاتعداد السكان  يبقى. إذا افترضنا أن في محطة األرصاد الجوية القروية )باألخضر( مئويةدرجات  1.3 التغّير 

، من (األزرق/ الخط األصفر). لكن إذا ازداد تعداد السكان مئوية درجة 1.1 حواليدرجة حرارة الهواء في المستقبل  المتوقع أن ترتفع

 .مئوية درجة 4.1 حتى 2.9حوالي درجة حرارة الهواء في المستقبل  المتوقع أن ترتفع

ي الساعات التي تكون فيها درجة الحرارة أعلى ما يمكن، بلغ ارتفاع فه ُوجد أنّ  ،بحاث السابقة، في هذا البحث أيًضاكما هو الحال في األ

من المتوقع أن ترتفع درجة  ،ثابًتاإذا افترضنا أن يكون تعداد السكان . 2014درجات حتى سنة  3درجة الحرارة في بئر السبع حوالي 

، وفي حالة 2060–2015خالل السنوات  مئوية درجات 0.5حرارة الهواء في المدينة )بعد حساب فرق درجة الحرارة القروية( حوالي 

 1.7 حتى 1.2من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء حوالي  استمرار ازدياد تعداد سكان المدينة بوتيرة ثابتة أو بوتيرة سريعة، 

 .درجة مئوية

إذا افترضنا أن يبقى  سنة التي تّم فحصها. 35 لدرجات مئوية في ا 1.3في ساعات الظهيرة الحارة، ُوجد في إيالت ارتفاع كبير مقداره 

اد وفي حالة استمرار ازدياد تعد. 2060درجات حتى سنة  1.1 من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء حوالي ،ثابًتاتعداد السكان 

درجات مئوية خالل  3.9 حتى 2.8 من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء حوالي سكان المدينة بوتيرة ثابتة أو بوتيرة سريعة، ،

 هناك توافق بين هذه النتائج ونتائج بحث سابق.. 2060–2015السنوات 

ُوجد في المنطقة الصحراوية. ُوجد ارتفاع  2014–1980نذكر أّن االرتفاع الكبير في درجة حرارة المدينة خالل السنوات  يجب أن  

الفرق في تعداد ه على الرغم من في السيناريوهات الثالثة. هذا يعني أنّ وكبير في المنطقة الصحراوية في التوقعات المستقبلية أيًضا 

هات التي ُوجدت في قياس درجة الحرارة يشبه التوج( نسمة 48,140)رات درجة الحرارة،  في الماضي، في إيالت تغيّ  السكان، ُوجد أنّ 

 (.2012نسمة سنة  815,300)في القدس 

 ُنجيب في أعقاب القراءة:

التغيير الكبير في درجة الحرارة نسبة لتعداد سكان المدينة يحُدث في درجة  نالحظ أن   1ن في الرسم التوضيحي عندما نتمع  . 15

 رات المتوقعة المستقبلية في درجة الحرارة القصوى بالذات؟ كم، أن يعرضوا التغي  الحرارة الدنيا. لماذا اختار الباحثون، حسب رأي

   مثيرة لالهتمام أو  ثالثة استناجات.  ثالث نتائج، على األقل، ، واذكروا2نوا مرة أخرى في الرسم التوضيحي تمع  . 16

 استنتاجات ونقاش 

رات العالمية أم الظواهر المدنية ر في المناخ هو التغيّ المناطق المدنية هو: هل مصدر التغيّ رات المناخ في بتغيّ  األسئلة المهمة المتعلق أحد

: تعداد السكان في المدينة(. حاول الباحثون في هذا البحث فهم الدمج بين هذين التوجهين بواسطة التركيز على أربع مناطق مدنية مثًلَ)

مقارنة بمحطة األرصاد الجوية ولفحص النتائج الناتجة  ،لى درجة الحرارة المتوقعةع ينمو السكانالتأثير  لفحصمختلفة في البالد. 

ف على تغيّ رات في تعداد السكان. إّن فهم ما يحدُ تّم جمع معلومات عن التغيّ ية، ورالق رات المناخ في المدينة، ث على مّر السنين ُيتيح التعر 

 مقاييس إضافية لسكان المدن المختلفة في مناطق مناخية مختلفة.    على التعرُّفتأثيره على مستوى الحياة، كما ُيتيح 
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البحث بنموذج يعتمد على تعداد السكان المدني وليس على نوع المناخ أو التضاريس. لذلك، اعتماًدا على طريقة  هذا تّم تنبؤ المناخ في

في المدينتين الكبيرتين تل أبيب والقدس مقارنة بالمدينتين بئر  ثسيحدُ ر الكبير في درجة الحرارة التغيّ  بناء مماثلة، افترض الباحثون أنّ 

تّم هذا التصنيف حسب توزيع . Local Climate Zone (LCZ)هذا البحث فحص التصنيف حسب المناطق  السبع وإيالت. هذا يعني أنّ 

 ، الكثافة ارتفاع المباني ونباتات المدينة. في المدينةالمباني 

للقرن السابق ازداد تعداد سكان إسرائيل ومساحات البناء بسرعة، لذا من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المدينة. منذ سنوات الخمسينيات 

النتائج إلى  ت شيرصحراوية. لر بارز أكثر في المدن افي المدن األربع. التغيّ  ارتفاع درجة الحرارةتدعم هذا التوقع بسبب نتائج البحث 

النتائج إلى أهمية تخطيط عمليات مستقبلية، مثل: تخطيط مساحات البناء، أنواع  وت شيردرجة حرارة الهواء، التأثير المحلي على ارتفاع 

 البنية التحتية، الحدائق المدنية وغير ذلك.  

م تقييم أولي فقط للتغيّ   ّير، بشكل يشرح معنى التغكي  . هناك حاجة إلى بحث إضافي رات المحلية المتوقعةيستطيع هذا البحث أن يقدِّ

ق إلى عوامل إضافية، مثل: مناطق مناخ إضافية، مدن مساحتها مختلفة أفضل، في حيّ  ز مدني يكبر مع مرور الوقت. من األفضل التطر 

 ونمو سكاني آخر.   

  

 تلخيص

 توجه في ارتفاع درجة الحرارة )احترار( في السنوات األخيرة، ش وهدفي جميع المدن وفي المناطق القروية المحيطة بها التي تّم فحصها، 

ا. 2060 وبحلول سنة  من المتوقع أن يزداد توجه ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جّدً

تأثير التمدن على ارتفاع درجة حرارة الهواء ملحوظ، وهو أكبر من ارتفاع درجة الحرارة في المساحات المفتوحة. كلما ازداد تعداد 

 سكان المدينة ازدادت وتيرة ارتفاع درجة الحرارة )االحترار(.   

 ث في ساعات الصباح.  ا يحدُ أكبر بكثير ممّ  15:00 ارتفاع قيم درجة الحرارة عند الساعة  وجدنا أنّ 

، وذلك مقارنة بالمدن التي مناطق مناخية أكثر جفاًفافي ُوجد أن تأثير النمو السكاني على ارتفاع درجة الحرارة أكبر في المدن التي تقع 

 تقع في مناطق مناخ البحر األبيض المتوسط.

تطوير والحاجة إلى بناء مدني يأخذ بالحسبان المناخ،  ت برزن، وهي لنتائج البحث انعكاسات تطبيقية على عمليات التخطيط، البناء والتمد  

 استراتيجيات تخفف من عمليات االحترار المدني.   

 

 القراءة: ُنجيب في أعقاب

  النمو السكاني الذي طرأ في المدينة كعامل يؤثر على درجة الحرارة المتوقعة في مركز المدينة. على المقالالباحثون في  رك ز .17

 على درجة الحرارة المدنية على مر  السنين؟  رتؤثّ ة يمكن أن عوامل إضافي   أ. أي  
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زوا على عوامل أخرى ث في المدينة من أجل توقع المناخ، ولم يرك  السكاني الذي يحدُ رأيكم، على النمو حسب  ،الباحثون رك زب. لماذا 

  كالعوامل التي ذكرتموها في بند أ؟ 

ن أن يكون تغي ر درجة الحرارة في المدينتين الكبيرتين، تل أبيب والقدس، أكبر مما في المدينتين بئر السبع وافترض الباحث. 18

  وإيالت.   

 تحديدكم. لواعلّ أ. هل دعمت نتائج البحث الفرضية؟ 

 ب. اقترحوا شرًحا لذلك.

درجة الحرارة المستقبلية في المدن األربع، ويقترح الباحثون إجراء  راتتغي   تنبؤالبحث يساعد على  المقال أن   الباحثون فيعى اد  . 19

انعكاساتّارتفاعُّّتفحصهذا يعني أن  –يكبر مع مرور الوقت" " بحث إضافي يشرح بشكل أفضل معنى التغير في الحيز المدني الذي 

       درجةّالحرارة.ّ

  أ. صيغوا سؤال بحث مناسب القتراح الباحثون.

 ر غير المتعلق.ب. اذكروا المتغي  

 ر المتعلق.ت. اذكروا المتغي  

 ث. صيغوا فرضية البحث.

 ج. أي نتائج، في البحث، تدحض فرضيتكم؟

 


