
 المحاضرة الثامنة والعشرون   
 على اإلنسان يتجاهل لذلك معدوم بل قليل الحرارة درجات انخفاض على التأقلم إن /س

 ذلك؟ بين . معها التأقلم سريع اإلنسان فإن الحرارة ارتفاع أما .الحرارة درجات انخفاض
 البيئة تتغير فعندىا .فييا يعيش التي البيئة مع لمتالؤم اإلنسان صفات من ىو فالتأقمم /ج

 عمى يعمل الحالة وبحسب بطيء أو سريع بشكل الجسم ىذا فإن . اإلنسان بجسم المحيطة
 درجات انخفاض عمى فالتأقمم . الجديد الواقع مع لتتالءم الفسيولوجية فعالياتو بعض تحوير
 والطعام والمسكن المالبس بنوع االنخفاض عمى اإلنسان يتجاىل لذلك معدم أو قميل الحرارة
 الجدد فالقادمون . معيا التأقمم سريع اإلنسان فإن الحرارة ارتفاع أما .والتدفئة والحركة والنشاط

  فقط األولى الفترة في يعانون الحارة المناطق إلى
 . األصميين المنطقة سكان من أكثر بالحرارة شعورىم يجعل مما التعرق قمة األولى من األسابيع

 ويعاني .عندىم التعرف نسبة ترفع بأن وذلك التأقمم عمى أسابيع عدة مرور بعد يمبثون ال ثم
 يتغمبون ما سرعان عام وخمول األمالح فقدان ارتفاع من الحارة المناطق إلى الجدد القادمون

  .عميو
 الشخص حياة في وراثي تظير جيني غير غير تكيفي تغير وىو :التأقلم
 معيشة بأسموب تتعمق ألنيا خاصة أىمية التأقمم دراسة وتكسب المحيطة، البنية ضغوط تحت

  .التصميمية  المتطمبات في مباشر بشكل تنعكس أن يمكن والتي الحياتية، ومتطمباتو اإلنسان
 وباإلمكان .السواء عمى والنفسية الفيزياوية الراحة تحقيق عمى يساعد المتطمبات بيذه األخذ إن

 الفسيولوجي التأقمم وىو التأقمم  من آخر نوع وىناك . الحياتي بالتأقمم التأقمم من النوع ىذا تسمية
.  

 من األولى مرحمتين عمى ويحصل أردية ال عمميات تتضمن :الفسيولوجي التأقلم
 العضوية الصفات بعض تغيير إلى يؤدي حيث أكثير أو سنة ( 20 ) والثاني يوماً  ( 15-21 )

 الطاقة معدالت وتغيير  Acid-Base balance الدم في والقاعدية الحامضية بين التوازن مثل
 قصر وبسبب وغيرىا العرق في الصوديوم كموريد نسبة وانخفاض الحيوية الفعاليات من الناتجة
 الحرارية، الراحة تحديد في االعتبار بنظر تأخذ أن يمكن فإنيا التأقمم عممية من األولى المرحمة

  .ليا الالزمة الفترة طول بسبب التحديد ىذا في تعتمد ال أن يجب الثانية المرحمة أن إال
ذا (الحياتي التأقمم)التأقمم ىو لإلنسان تكييف أول إن  األجيال بمرو البيئية الضغوط استمرت وا 

  .أمريكيا زونوج في جيني كما تكيف إلى تتحول
 الجسم وزن يزداد إذ   الحرارة بدرجة تتعمق السكان بين الفروقات نصف أن األبحاث أكدت ولقد
 الجسم وفتحات نتوءات حجم زاد الحرارة درجات زادت وكمما . الحرارة درجات قمت كمما

  .واالنف كاألطراف



 بقمة متميز منغولي وبوجة وقصيرة ممتمئة مضغوطة ببنية يتصفون الذين االسيكمو •
  .ونتوءاتة فتحاتو

  .ونحيفة طويمة وبنية الكبيرة والنتوءات والفتحات الطول حيث األفارقة عكس وىذا
 المون حيث العين ونل الصنوبرية أو الغدد عمييا تسطير صبغية بغدد الجسم صبغة •

 سرطان تسبب والتي البنفسجية الفوق األشعة من لحمياتيا المشمسة لممناطق الداكن
 اإلشعاع قمة بسبب الفاتح المون حيث الباردة المناطق في الحاالت عكس وىذا الجمد

     .الشمسي
 المخاطية المادة افراز عمى ويساعد اليواء رطوبة مع لمتعامل مصمم أنو يعتقد االنف شكل

 يحفز حيث الرطبة المناطق في يكثر المفمطح فاألنف  والجراثيم واالتربة البكتريا من لمتخمص
 فيو النحيف األنف أما . والتبخير التبريد عمى ويساعد التنفسي الجياز من الماء فقدان عمى
  . الجافة والباردة الحارة المناطق  في يكثر
 بينو اليواء بوجود عازلة كطبقة يعمل فيو الماليزيين األفارقة عند يكثر المجعد الشعر شكل

  .الشمسي اإلشعاع من الرأس قمة يحمي و وخاللو
 جيدة عازلة طبقة فتشكل الدىون نسبة تزاد إذ الصيف في عميو ىو عما شتاءً  يزداد :الجمد سمك

  .شتاءً  الحرارة فقدان تمنع لمبرودة
 

  :األمراض وانتشار الوفيات معدل في اليومي الطقس تأثير
 عنصر تأثير تقصي حاولت أو المختبر في تمت قد سابقا   الييا اإلشارة تمت التي الدراسات إن

 المختبر ففي . اإلحصائية الطريقة باستخدام األمراض انتشار أو الوفيات معدل في مناخي
 تأثير عن بمعزل بالراحة اإلنسان شعور في انخفاضيا أو الحرارة ارتفاع تأثير مثالً  يالحظ

 تحاول و العناصر بقية ثبوت تفترض االحصائية العالقات أن . األخرى المناخية العناصر
 . األمراض انتشار أو الوفيات معدل عمى الدراسة تحت المناخي العنصر تأثير عمى االستدالل

 مجموعة إلى يتعرض اإلنسان أن في االحصائية الطريقة أو المختبر عن يختمف فإنو الواقع أما
 الضغط وارتفاع الضغط ارتفاع يصاحبيا قد الحرارة ارتفاع أن مثالً  واحد أن في الطقس عناصر

 العوامل ىذه تأثير دراسة فإن لذلك .خفيفة ىواء وحركة عالية صحو نسبة عادة يصاحبو 
 أن يجب الجديدة البحث طريقة ألن .السابقة الطرق عن تختمف بحثية طريقة تتطمب مجتمعة

 يمكن واسعة منطقة أخذنا لو مثالً  االعتبار بنظر المعينة فيالمحظة الطقس عناصر من كل تأخذ
  :اآلتي سنجد فإننا واضحة أنظمة حركة فييا تكون أن

 الضغط مركز من خارجا اليواء ويكون High pressure العالي الضغط مركز في •
 ىابطة ىوائية تيارات حركة من بد ال العممية ىذه تستمر وحتى المجاورة المنطقة إلى



Subsiding  الذاتي التسخين نتيجة الحرارة فيو ترتفع اليابط واليواء 
 اليواء قابمية زادت اليواء حرارة درجة ارتفت إذا .    Adiabatic Heatingلميواء
 الضغط يصاحب لذلك  .السماء في الغيوم وظيور التكاثف إمكانية تنعدم وبذلك

  .صافية وسماء جيد طقس دائماً  العالي الحوالي
 إلى المجاورة المنطقة من اليواء يدخل  Low pressure الخفيف الضغط مركز في •

  لميواء تصاعد ىناك يكون أن بد ال تستمر ولكي .الخفيف الضغط مركز
Ascending air الخفيف الضغط مركز في.  

  Adiabatic cooling لميواء ذاتي تبريد إلى تؤدي الصاعدة التيارات ىذه

 اليواء يصل أن بعد يبدأ التكاثف فإن الماء، بخار حمل عمى القابمية قميل البارد اليواء كان ولما
 الطقس فإن لذلك .األمطار تسقط وربما بالظيور الغيوم فتبدأ اإلشباع، درجة إلى الصاعد

 لطقس العام الوضع ىو ىذا .بالغيوم ممبدة والسماء متقمباً  يكون الخفيف لمضغط المصاحب
 وموقعيا المنطقة باختالف مختمفة طقسية حاالت وصف ويمكن .الوسطى العروض في المناطق
 الخفيف لمضغط الوسطى مركزاً  العروض وضع ىو وىذا المنطقة في وجد ما إذا الميم .الفمكي
 مركز إلى العالي الضغط مركز  من ينساب سوف اليواء فإن .العالي لمضغط آخر ومركزاً 
 النصف في)باردة تكون الشمال ومن دافئة تكون الجنوب من القادمة والرياح .الخفيف الضغط
 بينيا الفاصل والخط .مختمفة ىوائية كتل الخفيف الضغط مركز عند تمتقي وبذلك .(الشمالي
 عندما تتشكل Cold fronts الباردة اليوائية والجبيات Air fronts .اليوائية الجبيات يكون
 warm fronts  الدافئة اليوائية الجبيات بينما .الدافئ اليواء حساب عمى البارد اليواء يتقدم

 بمنطقة واسعة منطقة تخيل فيمكن .البارد اليواء حساب عمى الدافئ اليواء يتقدم عندما تتشكل
 ىذه كانت ولما .المسيطرة اليوائية الكتمة نوع في واختالف مختمفة ىوائية وجبيات مختمفة ضغط

 طقس حاالت عمييا تمر سوف المعينة الجغرافية المنطقة فإن .ثابتة وليس تتحرك المنظومة
  .عمييا مرت التي المنظومة باختالف مختمفة

 
 تمر والتي المختلفة الضغطية المنظومات تخلفها التي المختلفة الطقسية الحاالت هي ما /س
    الذهنية؟ اإلنسان استجابة في الحاالت تلك تأثير وما معينة جغرافية منطقة في

  . العالي الضغط مركز في خفيف ىواء حركة مع صافية السماء تكون :األولى الحالة .1
 تأثير تحت تكون ال المنطقة أي الشرق إلى العالي الضغط يتحرك عندما :الثانية الحالة .2

 تظير وقد أنشط الرياح وتصبح تختمف سوف الجوية الحالة فإن العالي الضغط مركز
  .السماء في السحب بعض

  .األمطار وتتساقط الرياح فييا تشتد أخرى حالة تمييا :الثالثة الحالة .3



 عمى ستمر الدافئة الجبية فإن الخفيف الضغط مركز يقترب عندما :الرابعة الحالة  .4
  . الحرارة مرتفع رطباً  ويصبح كبيراً  تغيراً  الطقس يتغير وبذلك المنطقة

 ممبدة تكون السماء فإن المنطقة فوق الخفيف الضغط يمر عندما :الخامسة الحالة .5
  . صاعدة ىواء تيارات مع بالغيوم

  . أخرى مرة العالي الضغط مركز يعود أن إلى المختمفة الطقسية الحاالت تتولى وىكذا .6
 أبطئ أصبحت بينما .والثانية األولى الطقس حاالت في سريعة الذىنية اإلنسان استجابة أن وجد
  .الرابعة الطقس حالة في االطالق عمى بطئاً  وأكثر الثالثة الطقس حاالت في
  . السادسة الطقس حالة في قميالً  أسرع وتصبح بطيئة فاالستجابة الخامسة الطقس حالة في أما
 


