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 Human comfort لإلنسان الفسيولوجية الراحة
 اإلنسان في يؤثر المباشر الشمسي اإلشعاع .اليومي الطقس بعناصر مباشر بشكل يتأثر اإلنسان

 ميكورن 0.3 من أقل الموجي طوليا والتي Ultraviolet البنفسجية فوق لإلشعاع لمتعرض
 األشعة أن كما .الجمد سرطان إلى يؤدي األشعة ليذه الطويل والتعرض الجمد في احمرار يسبب

 الحرارة أما .الشمس حروق أو الشمس ضربة إلى يؤدي ميكرون  0.32-0.65 بين الشمسية
  .واسع مدى ضمن بيا يتأثر األنسان فإن
 الحرارة بارتفاع بالغاًً يكون تأثيرىا فإن الرياح مع الحرارة أو الرطوبة مع الحرارة تأثير أخذ إذا أما
  .العمل في اإلنسان طاقة تقميل إلى يؤدي الرطوبة ارتفاع مع

 اقل الحرارة درجة بأن يشعر البشري الجسم تجعل الحرارة درجات انخفاض مع الرياح ان كما
 قمة خالل من وذلك االنسان في يؤثر الضغط انخفاض وحتى , المسجمة الحرارة درجة من بكثير

 5240من اكثر ارتفاع عمى دائم بشكل يعيش ان يستطيع ال االنسان ان فالمعرفة . االوكسجين
 الصين في جون وين العالم في ارتفاع عمى تقع التي فالمدينة . االوكسجين قمة بسبب وذلك متراًً

 كما . مترً 5400ارتفاع عمى يقع بوليفيا في مرصد وىناك متراًًً 5150ارتفاع عمى وتقع
 ان ىنا واالحتمال . االنديز جبال في مترً 6400ارتفاع عمى بشري استيطان اثار اكتشفت
 االنسان ان كما . االوكسجين قمة ضد اجيال عبر التكيف استطاع االرتفاعات ىذه عمى االنسان

 في حادث واكبر . الصناعية المناطق في خاصة اليواء يحممو الذي بالتموث مباشر بشكل يتأثر
 ادى مما 1952 عام من االول كانون في لندن سماء في التموث نسبة ارتفاع ىو المجال ىذا
 . السن وكبار االطفال من معظميم شخصً 4000مقتل الى
 الطبيعية فعالياتو بتأدية البشري الجسم قيام بانيا الراحة تعريف يمكن الموجز االستعراض ىذا من
 بالحرارة يتأثرون الناس واكثر فيو ضار تأثير اي دون ومن الفعاليات ىذه مع يتالءم جو في

 وبين وأخر انسان بين الراحة ومفيوم . والرياح الشمسي واالشعاع وبالرطوبة انخفاضاًً او ارتفاعاًً
 ال لوحده عنصر أي فان . العناصر ىذه بين عالقة ىناك كانت ولما . واخرى بشرية مجموعة

 االنسان شعور يحكم قانون اكتشاف تعقيد جاء ىنا ومن بالراحة لمشعور مؤشراًً يكون ان يمكن
ً . بالراحة

ً
ً
ً
 



     :البشري لمجسم الحراري التوازن
 الجسم يزود الذي الغذاء طريق وعن الحار الدم ذوي الكائنات من انو الى يصنف اإلنسان
 ليست الحرارة ىذه م37 وىي الجسم مركز في ثابتة حرارة درجة عمى يحافظ ان يستطيع بالطاقة
 فيمكن اجزائو بمختمف الجسم حرارة حساب أردنا ما واذا . الجسم اجراء عمى جيد بشكل موزعة

 :اآلتية المعادلة . استعمال
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ً     Tbًًًً           معدلًدرجةًحرارةًالجسمًًًًًًًًً=ً

 Trماًيمثلًالحرارةًعمىًالجمدً=ً
Trًحرارةًالجسمًالثابتةًًًًًًًً=ً

ً
 من المكتسبة الحرارة مع المفقودة الحرارة تتساوى ان من البد الجسم حرارة درجة عمى ولممحافظة

 :اآلتية بالمعادلة العممية ىذه تمثيل ويمكن . الجسم قبل
M+R+C+P-E=O 

   :أن حيث
ً=M  )الغذاء احتراق نتيجة الجسم داخل المولدة الطاقة وىي( االيضية الطاقة
 R  االشعاعً من الطاقة

   C     الحمل من الطاقة 
    P  التوصيل من الطاقة
  E     الجسم من التبخر

 النتيجة كانت اذا اما , الحراري التوازن حالة في يكون الجسم فان , صفراًً العممية ناتج كان فإذا
 ان . الوالي عمى حرارة انخفاض او ارتفاع من يعاني الجسم فان , الصفر من اقل او اكثر

 50تساوي مستيقض ولكنو راحة حالة في اعتيادي شخص لدى الجسم في المولدة الحرارية الطاقة
 ساعةً.ان / 2م / سعرة كيمو MET MET = 50تسميتيا عمى ويصطمح ساعة /2م/سعرة كيمو
 لم اذا الساعة في واحدة مئوية الجسم حرارة درجة رفع الى يؤدي الجسم في واحد MET توليد
 الطاقة ىذه توليد عن االساس المسؤول ىو والغذاء كان سبب ألي الجسم خارج الطاقة تتبدد
 االيضية الطاقة كانت ولما ,اليومي لمنشاط %20و الجسم لبناء  %80 منيا يستعمل والتي

 والجدول ,الطاقة توليد من يرفع سوف نشاط بأي القيام فأن الجسم وضع بأختالف تختمف المولدة
ًمختمف اوضاع في الجسم في المولدة  Metabolic  االيضية الطاقة يبين (1)



ً
ً(1) رقم جدول

 مختمفة لنشاطات سعرة بالكيمو يعادلها وما الجسم في المولدة الطاقة
 المولدة الطاقة الجسم وضع

MET 

 / 2م / سعرة بالكيمو يعادليا ما
 ساعة

 40 0.8 النوم

 50 1 عمل بدون ولكن مستيقظ

 80 1.6 المكتبي العمل او السياقة حالة في

 بمعدل يسير او خفيف عمل يعمل واقف
 الساعة في متر 3200

2 100 

 150 3 ساعة / كم 4 بمعدل يسير

 190 3.8 السمم ينزل

 200 4 ساعة م 6.400 بمعدل يسير

 بالساعة متر 6.400 بمعدل يسير
 كم 32 سرعتيا التي الرياح ىبوط عكس

 ساعة /

6 300 

 500 10  قصيرة لمسافة قصوى بسرعة يعد

 550 11  السمم يصعد

 / كم 35 وبسرعة قصوى بسرعة يعد
  طويمة ولمسافة ساعة

40 2000 

 
 
 
 

 الجسم يكون الذي الوضع باختالف يختمف المعادلة في M قيمة أن يتضح السابق الجدول من
 أو الحمل أو باإلشعاع تتبدد الطاقة ىذه .أكبر طاقة الجسم ولد نشاطاًً اإلنسان بذل فكمما .عميو

 من سيكون الطاقة انسياب فإن .الجسم من حرارة أكثر اليواء كان فإذا التبخير، أو التوصيل
 إال العمل نتيجة المولدة الطاقة تبديد الجسم يستطيع فال وبذلك الجسم إلى المجاور اليواء

 الموجب اإلشعاع أما .معاكس بشكل يعممون سوف واإلشعاع والتوصيل فالحمل .التبخر بواسطة



 ومنًالمنعكسة أو المشتتة أو المباشرة األشعةًالموجة القصيرة األرضية األشعة من مصدره
 الشمسية المفقودة األشعة وتكون بالجسم، المحيطة األشياء ومن الموجة الطويمة األرضية األشعة

 فيي السالبة أو المفقودة األشعة أما .الجسم حرارة إلى بالنسبة االرضية األشعة من أىمية أكبر
 عمى الجمد حرارة ىي  ان حيث  لألس مرفوع الجمد حرارة أساس عمى وتحب الجسم يشعو ما

 أما . الشمسي اإلشعاع النعدام وذلك الميل أثناء كبيرة القيمة ىذه تكون ما وعادة .كيمفن مقياس
 اليواء حرارة درجة تكون عندما الموجب فالحمل . وسالبة موجبة كذلك فيي C الحمل من الطاقة
  الجمد حرارة درجة من أعمى

  
 ولما الجمد، حرارة درجة من أفل اليواء حرارة درجة تكون عندما يحصل فإنو السالب الحمل أما

 حرارتيا درجة األطراف أن حيث .الجسم من وآخر جزء بين حرارتو درجة تختمف الجمد كان
 وغالباًً المعدل أساس عمى الجمد حرارة درجة تحسب لذلك .الجسم بقية حرارة درجة من أقل عامة

  p بالتوصيل المفقودة أو المكتسبة الطاقة أـما الجمد، حرارة لدرجة كمعدل مً 33 درجة تستخدم ما
 الى سيؤدي ىذا فإن منو حرارة أكثر آخر جسماًً الجسم المس ما فأذا وسالبة موجبة كذلك فإنيا

 اذا اما موجبة P التوصيل قيمة تكون وبذلك البشري الجسم الى الحار الجسم من الحرارة انتقال
 قيمة تكون ما وغالباًً .سالبة p التوصيل قيمة فأن منة حرارة اقل اخر جسما الجسم المس

 السائمة حالتو من الجسم يفرزه الذي الماء تحول عند يحدث فإنو التبخر أما .جداًً واطئة التوصيل
 التحول عممية الجراء الجسم في المولدة الطاقة من جزءًً يستيمك والذي الغازية حالتو إلى

 الغازية الحالة الى تحولة عند حرارية سعرة 580 يستيمك الماء من واحد غرام ان فالمعروف
 يكون مً  10 حرارتة درجة ىواء ففي . التنفس اثناء الرئة وفي الجمد عمى تحصل العممية وىذة.

م 21 حرارة درجة وفي . التبخر من بكثير اكثر والحمل االشعاع بواسطة الفقدان  يفقد ما فان ْ 
 الى التبخر طريق عن يفقد ما ويرتفع % 75 الى يتناقص والحمل االشعاع طريق عن طاقة من

 المفقود من اكثر يصبح التبخر طريق عن المفقود فان مً 30 الى الحرارة ارتفعت اذا اما % 25
 .والحمل االشعاع طريق عن

 


