
(2972) 
 

 
 Volume 19- Issue 3- September 2022 2022 ايمول – 3العدد  -19المجمد 

 التوازن الحراري لجسم االنسان واثره في الراحة الفسيولوجية
 .م.د. اسماعيل عباس هراط  الفهداويأ

 كمية التربية لمبنات -جامعة االنبار
ismeal.abbass @uonabar.ude.iq 

 :الممخص
يمكن النظر الى تركيبة جسم االنسان اشبو باآللة فيي ال تتحرك دون وقود 
او طاقة فان االنسان يتطمب الى طاقة من اجل ان يتحرك ويمارس نشاطو 
والبقاء عمى قيد الحياة وقد ترتبط طاقة االنسان وصحتو ارتباطا قويا 

،فمقد بعناصر المناخ اكثر من اي عنصر اخر من عناصر البيئة الطبيعية 
اثبتت الدراسات ان الوظائف الفسيولوجية لجسم االنسان تستجيب لمتغيرات 
الجوية ،كما ان تحقيق التوازن الحراري من خالل اختيار كمية ونوع الغذاء 
او المالبس والوزن والعمر وظيور بعض االمراض وانتشارىا تعكس ايضا 

حث ان توضح تمك اثر الظروف البيئية عمييا ،وتحاول الدراسة في ىذا الب
العالقات القائمة بين التوازن الحراري في جسم االنسان وبين الراحة 

 الفسيولوجية لو.
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Abstract: 

The composition of the human body can be considered 

as a machine, as it does not move without fuel or energy. 

The human being requires energy in order to move, 

exercise his activity and survive, and human energy and 

health may be closely linked to the elements of the 

climate more than any other element of the natural 

environment. Studies have proven that the physiological 

functions of the human body respond to atmospheric 

changes, and achieving thermal balance through 

choosing the quantity and type of food or clothing, 

weight, age and the emergence and spread of some 

diseases also reflect the impact of environmental 

conditions on them. This paper attempts to clarify those 

relationships between thermal balance in the human 

body and between his physiological comfort. 
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 المقدمة
يمثل التوازن الحراري  العممية التي يكون فييا معدل ما يكسبو الجسم من طاقة 

( oم 77يفقده من حرارة لذا يحافظ الجسم عمى درجة حرارتو الثابتة وىي )حرارية مساويًا لما 
.ان الحرارة التي يولدىا الجسم تزداد فيما اذا كان 2 (121،ص1022)الموسوي وابو رحيل،

كيمو حريرة /ساعة  7االنسان حامال حمال فضال عن وزنو ،وىذه الزيادة يمكن ان تقدر بحدود 
 كغم (.10وزنيا حتى )/كغم لألحمال التي يصل 

%( من  20ويعد الطعام المصدر الرئيسي لتوليد الحرارة في جسم االنسان ويقدر )
الطاقة المتولدة في الجسم ذاتيا تستخدم في نمو جسم االنسان وتجديده وانتاج الحرارة ،بينما 

%( من ىذه الطاقة 70%(الباقية تستخدم كطاقة لتحفيز نشاطو اليومي ،وان ) 10ال)
حرارية المنتجة في الجسم يفقدىا عندما يقوم االنسان بعالياتو والجيد العضمي اثناء الحركة ، ال

وقد يكتسب االنسان الحرارة من البيئة الطبيعية المحيطة بو بواسطة االشعاع والحمل 
والتوصيل لتحقيق توازن الحرارة في جسم االنسان ضمن بيئة طبيعية ويستطيع ايضا ان 

الحرارة المشعة من البيئة في حالة وجود سطح مشع واقع عمى خط مباشر مع  يستمد كمية من
م وىي المعدل التقريبي لدرجة 770الجزء االكبر من جسمو وىذا يمده بدرجة حرارة تزيد عن 

 1(200-77،ص 1027حرارة الجمد .)موسى ،
 مشكمة البحث:

متحققة والنظريات تمثل مشكمة البحث من اىم مرتكزات البحث العممي والحقائق ال 
 وعميو  تتمخص مشكمة البحث بالسؤال االتي : 

)التوازن الحراري لجسم االنسان واثره في الرحة الفسيولوجية وعالقتيا بالمتغيرات التي 
تنظم االيعازات التي يحصل عمييا الجسم من الدماغ (. وتم طرح مشاكل ثانوية مشتقة من 

  -المشكمة الرئيسة وىي كاالتي :
القة المناخ بالتوازن الحراري لجسم االنسان وما اكثر العناصر المناخية المؤثرة عمى ما ع -2

 التوازن الحراري .
ىل يعتمد التوازن الحراري لجسم االنسان عمى العناصر المناخية فقط في تحقيق الراحة  -1

 الفسيولوجية .
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 فرضية البحث : 
رسميا الباحث انطمقت من تمثل الفرضية سمسمة من االفكار التي تخضع لالختبار 

 -الفرضية الرئيسة عمى النحو  االتي :
)يحقق التوازن الحراري لجسم االنسان اثر كبير في تحقيق الراحة الفسيولوجية وانجاز 
فعالياتو بانتظام  ( وقد تفرعت ىذه الفرضية الرئيسة الى فرضيات ثانوية يمكن االجابة عنيا 

 -ضمن متن البحث وىي كاالتي :
ط تحقيق التوازن الحراري لجسم االنسان ارتباطا قويا بعناصر المناخ اكثر من اي يرتب -2

 عنصر اخر من عناصر البيئة الطبيعية في تحقيق التوازن الحراري  .    
ان جسم االنسان يكتسب حرارتو من مجموعة من المصادر بطريقة )االشعاع ،الحمل،  -1

 التوصيل( .
 هدف البحث:

ييدف البحث الى بيان اثر التوازن الحراري لمجسم  في تحقيق الراحة الفسيولوجية  
لإلنسان وتميل دور المناخ والمصادر االخرى في توفير الطاقة الالزمة لتحقيق التوازن الحراري 

 لمجسم .  
 Thermal Balanceالتوازن الحراري  

ة االساسية التي يتحدد بموجبيا ان دراسة التوازن الحراري لجسم االنسان يشكل القاعد
احتياجات االنسان لتحقيق الراحة الفسيولوجية ،وقد توفر ىذه الدراسة المعمومات واالمكانات 
الجراء معقول الحتياجات االفراد ايضا ،واليخفى عمينا ان تحديد ىذه االحتياجات ىي اقل دقة 

القابمة لمتغير عند االفراد مثل  عند مقارنتيا بين شخص واخر والسبب يعود الى كثرة العوامل
)الكفاءه والعمر ووزن الجسم والتباين قي النشاطات العضمية او التباين في الخمود والراحة 

 والسكينة ( .
ان المحافضة عمى توازن متعادل لحرارة الجسم امر ميم وواضح ،فالتوازن االيجابي 

يستيمك وبذلك يحقق الراحة يعني ان الجسم يتزود بالحرارة )الطاقة ( اكثر من مما 
الفسيولوجية اما التوازن السمبي فيو يرادف الموازنة االيجابية ،والحالة المثالية ىي في ادامة 
تحقيق التوازن الحراري لمجسم بحيث تبقى كمية الطاقة متساوية ما بين الطاقة  االيجابية 

 والطاقة السمبية )الحرارة ( .
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مرار في المحافظة عمى توازن حرارة الجسم دون ويستطيع الكثير من الناس االست
عناء كبير من خالل التكيف والموائمة مع درجة حرارة محيطو وتناول الطعام حسب ما 

ان جسم االنسان يشبو في عممو الى حد بعيد عمل اآللة التي ال يمكن ان يحتاجو الجسم ،
يمكن القيام بأي نشاط من دون  تؤدي بعمميا بدون المادة االولية وىي الوقود فان االنسان ال

تمك المادة االولية وىي الغذاء اذ يتطمب االنسان لمطاقة إلداء انشطتو المختمفة والتي تكون 
متباينة من شخص الى اخر وتبعًا لذلك تتباين حاجة االنسان لمغذاء ونوعيتو وبما ان الغذاء 

مولدة لمطاقة عند تحويميا ىو مصدر ليذه الطاقة فيو  يختمف باختالف مقدار العناصر ال
لعممية التمثيل الغذائي وىي تختمف باختالف الظروف المناخية الحارة منيا ام الباردة حيث 
يزداد في الجو البارد مقارنة مع الجو الحار ، اما من الناحية البيولوجية فان مستوى التمثيل 

و عميو عند الذكور كما الغذائي يختمف بين الذكور واالناث فيكون عند االناث اقل مما ى
يختمف خالل سنوات العمر فيكون عند االطفال والشباب اعمى مما ىو عميو عند الكبار 

 .7 (122،ص1022والمسنين )الموسوي وابو رحيل ،
ويعد االنسان من الكائنات ذوات الدم الحار فيو يحافظ عمى درجة حرارة ثابتة لمجسم 

  0م77وىي 
 بشكل جيد ويمكن حسابيا  وفق المعادلة االتية : تكون موزعة عمى اجزاء الجسم

Tb=(Ts/3)+(z/3)Tr  
 حيث ان 

Tb معدل درجة حرارة الجسم 
Ts حرارة الجمد 
Tr. حرارة الجسم الثابتة 

ان  االتزان الحراري  لجسم االنسان يعتمد عمى مدى تساوي درجات الحرارة المفقودة 
الرطوبة  –الحرارة  –لعوامل المناخية )االشعاع مع درجات الحرارة المكتسبة  ، وىذه تتأثر با

نوعية  –الحالة الصحية  –الجنس  –التأقمم  –الرياح( فضال عن عوامل ذاتية )النشاط  -
 (.7،ص2720المالبس( )العموي ، -الغذاء 

 ويمكن تمثيل االتزان الحراري من خالل المعادلة اآلتية:
            

 حيث ان:
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=M االيضية )الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الغذاء(.الطاقة 
=R.الحرارة المفقودة او المكتسبة عن طريق االشعاع 
=C.الحرارة المفقودة او المكتسبة عن طريق العمل 
=P.الحرارة المفقودة او المكتسبة عن طريق التوصل 
=E .الحرارة المفقودة بالتبخر 

الجسم يكون في حالة توازن اما اذا كانت  اذا كانت نتيجة العممية )صفرا ( فان
النتيجة )اكبر من صفر او اقل (فان الجسم سوف يعاني من ارتفاع او انخفاض في درجات 
الحرارة تؤدي الى اختالف حالة التوازن الحراري لمجسم ،وقد تشير الدراسات الى ان قيمة 

كيمو  00ومستيقظ تساوي )الطاقة المولدة في جسم االنسان وىو في حالة اعتيادية مريحة 
( اي ان توليد واحد كيمو (MET/ساعة( وىذا ما يطمق عميو بالطاقة االيضية  1سعرة /م
/ساعة في الجسم يودي الى رفع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة في الساعة اذا 1سعرة/م

وضع الجسم لم تتبدد طاقة الجسم الى الخارج ،ولما كانت الطاقة االيضية تختمف باختالف 
فان قيام جسم االنسان باي نشاط او فعالية سوف يؤدي الى تغير درجة حرارة الجسم والجدول 

( المولدة في الجسم حسب اختالف  Metabolic( يوضح كمية الطاقة االيضية )2رقم )
 .4 (110،ص2720)الراوي ،نشاط االنسان 

/ساعة لنشاطات 2لكيمو سعرة /م( الطاقة المولدة في جسم االنسان وما يعادلها با1جدول )
 مختمفة

 ما يعادليا بالكيمو متر (METالطاقة المولدة ) وضع الجسم 
 40 0.2 النوم

 00 2 مستيقظ ولكن بدون عمل 
 50 2.7 في حالة الطباعة 

 20 2.5 في حالة السياقة او العمل المكتبي
واقف يعمل عمل خفيف او يسير بمعدل 

 متر في الساعة 7100
1 200 

 200 7 كم /ساعة 4يسير بمعدل 
 270 7.2 ينزل السمم 
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 ما يعادليا بالكيمو متر (METالطاقة المولدة ) وضع الجسم 
 100 4 م/ساعة5400يسير بمعدل 

متر/ساعة عكس 5400يسير بمعدل 
 كم/ساعة 71اتجاه الرياح التي سرعتيا 

5 700 

 000 20 يعدو بسرعة لمسافة قصيرة
 000 22 يصعد سمم

كم 70يعدو بسرعة قصوى وبسرعة 
 /ساعة ولمسافة طويمة

40 1000 

المصدر: عادل سعيد الراوي ،قصي عبدالمجيد السامرائي، المناخ التطبيقي ، مكتبة الحكمة لمطباعة والنشر ، 
 .112، ص2770بغداد ،

من الجدول اعاله يتضح ان االنسان كمما بذل نشاط او جيد اكبر ولد الجسم طاقة 
ال ترتفع درجة حرارتو اكبر ،وىنا يسعى االنسان دائما لموصول الى حالة اتزان حراري حيث 

او تنخفض االفي حدود ضيقة جدا ،كما ان حدوث تغير في عناصر المناخ نحو االرتفاع او 
وىنا يعني ان حالة (2االنخفاض سوف يوثر عمى تغير درجة حرارة جسم االنسان )شكل) 

ان درجة  االتزان الحراري يرافقيا خمل في جسم االنسان واما ان يكون مكتسبًا او فاقدًا ليا اي
حرارة االنسان الداخمية في زيادة او نقصان حيث عندىا يبدأ رد فعل االجيزة العصبية 
المركزية التي توعز الى اجيزة التنظيم الحراري بالعمل وىذا يظير في ظل الظروف المناخية 
ية الحارة والتي تكون فييا درجة حرارة اليواء اعمى من درجة حرارة الجمد وعند ذلك فان االوع

الدموية الجمدية تبدأ بالتمدد وتزداد معيا كميات الدم الواصمة لمغدة الدرقية التي تساىم بدورىا 
في زيادة التعرق لمجسم فضاًل عن زيادة ضربات القمب وسرعة التنفس، اما في حالة اقتران 

بالضربة الحرارية  ارتفاع الحرارة مع الرطوبة الجوية فان االنسان سوف يصاب
(Heatstroke التي تسبب االعياء الحراري وصعوبة في التنفس في حين ان انخفاض درجة )

الحرارة في اليواء المحيط باإلنسان اقل من درجة حرارة الجمد لإلنسان فان عدم االتزان 
الحراري ىنا سيرافقو تقمص االوعية الدموية الجمدية وبالتالي فقدان الحرارة من الجسم فيبدأ 

الشعور بالقشعريرة التي تعمل عمى فقدان الحرارة من الجسم بشكل يتجاوز الجسم باالرتجاف و 
 .0(721،ص1022الحالة الطبيعية لجسم االنسان)الموسوي، وابو رحيل،
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 عمميات التبادل الحراري
تعتمد عممية االكتساب والفقدان لمحرارة بين جسم االنسان ومحيطو عمى مقدار قيم 
لنشاط االنسان وفعالياتو البيولوجية وبين الخصائص المناخية المحيطة بو والتي تختمف بين  

القاعدة العامة لالكتساب والفقدان الحراري يتم من خالل انتقال ساعات النيار والميل اذ ان 
الحرارة من االجسام والظروف الجوية الى االجسام والظروف االقل حرارة وتعد عمميات التبادل 
الحراري التي تتم بين االنسان وظروفو الجوية من الوسائل الطبيعية التي يمجا الييا االنسان 

راري الذي يوفر لو الراحة التي يمكن من خالليا ممارسة انشطتو لكي يصل الى االتزان الح
 .5(125،ص1022المختمفة في ظل تمك الخصائص المناخية)الموسوي، ابو رحيل ،

 وتتم عممية التبادل الحراري بين جسم االنسان ومحيطو بعدة من الطرق اىميا:
 (Radiotionاوال: االشعاع )

 ( توازن الحبرة في االوسبن ضمه بيئت طبيعيت1شكل رقم )

-99ن ص  2017ندى يي، ن ن دار االعصييبر العلمييي لل بييش  الى يي  1د. عليي سسييه ىو،ييل ن المىييبي ال، بي ييي ن ط

100 . 
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عبر موجات كيرومغناطيسية دون الحاجة الى  يعرف االشعاع بانو انتقال الحرارة
وسط مادي كما ىو الحال عند انتقال الطاقة الشمسية والجوية واالرضية)الصراف 

 .7(71،ص2720،
تحدث عممية اكتساب الحرارة بواسطة االشعاع من االجسام التي تكون درجة حرارتيا 

الشمسية ووسائل التدفئة واالنارة وان م( كاألشعة 77oاعمى من درجة حرارة جمد االنسان وىي )
م( 77oعممية فقدان الحرارة من الجسم تتم بواسطة البيئة اقل من )

، لذا يمجأ االنسان في فصل الصيف لمتقميل من االشعاع بالمجوء 2(475،ص1024)الجبوري،
يمجأ  الى الظل لذلك تكون المناطق مغمقة قميمة التأثير والتعرض لإلشعاع اما في فصل الشتاء

االنسان الكتساب الحرارة واالشعاع كما ىو الحال في المناطق والفضاءات المفتوحة التي 
تتعرض لإلشعاع الحراري المباشر من الشمس والذي يؤدي الى زيادة الكسب الحراري لإلنسان 

 وخاصة في المناطق الحارة الجافة 
 (Conductionثانيًا: التوصيل)

يعتمد عمى الفرق بين درجة حرارة االجسام المتالمسة اذ ان انتقال الحرارة بالتوصيل 
يفقد الجسم حرارتو عندما تكون درجة حرارتو اعمى من درجة حرارة االجسام المتالمسة معو 

، وان الطاقة التي يتبادليا االنسان بالتوصيل مع 7(177،ص1024اعمى حرارة)الجبوري،
ا مع االنواع االخرى من طرائق التبادل الظروف البيئة تكون اقل من الطاقة التي يتبادلي

الحراري فيكون تأثيرىا اقل عمى عمل التوازن الحراري لجسم االنسان.)الموسوي 
 .20(127،ص1022،ابورحيل،

 (Convectionثالثًا: الحمل )
تعتمد عممية انتقال الحرارة بالحمل عمى درجة حرارة الجزء المعرض من جسم االنسان 

لمالمس لو حيث يتم اكتساب الحرارة وفقدانيا عن طريق اليواء المحيط لميواء وسرعة اليواء ا
بجسم االنسان، فاذا كانت درجة حرارة اليواء اعمى من درجة حرارة جمد االنسان فان جسم 
االنسان يكتسب الحرارة في حين اذا كانت درجة حرارة اليواء اقل من درجة حرارة جمد االنسان 

ارة الى اليواء المحيط بو لذا يستعمل االنسان المراوح ووسائل فان جسم االنسان يفقد الحر 
التبريد صيفًا لخمق نوع من حركة اليواء التي تعمل عمى تخفيض درجة حرارة جسم االنسان 

 .22(122،ص1024بينما يتجنب حركة اليواء شتاًء ألنو يعد عامل تبريد.)الجبوري،
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 ية  .حدود تحقيق التوازن الحراري والراحة الفسيولوج
ان  مديات ظروف تحقيق التوازن الحراري لمجسم بتأثير الظروف المناخية التي يمر 
بيا االنسان وتجعمو مستشعرًا عندىا باالرتياح الحراري بمنطقة الراحة الحرارية او حدود الراحة 
الحرارية ويمكن تعريفيا بأنيا مدى الظروف المناخية التي تكون فييا آلية التوازن الحراري 

 .21(72،ص1021لمجسم عندىا في ادنى حاالت النشاط)الرماحي ،
ان منطقة الراحة تكون غير ثابتة ألن المدى الحراري المريح لإلنسان يختمف 

 27(Collection of meteorological ،2725،p.5باختالف المناطق والمواقع الجغرافية)
ه بالراحة عن االنسان الذي ان االنسان الذي يسكن العروض العميا الباردة يختمف في شعور 

يسكن العروض الحرارية الحارة واالنسان الذي يسكن الجيات الصحراوية الجافة يختمف في 
شعوره عن االنسان الذي يعيش في الجيات الرطبة ، نجد ان الناس يختمفون ومدى شعورىم 

ة كل منيم بالراحة في العروض الواحدة او المدينة او المنطقة وكذلك تبعًا لمدى استجاب
 .24(47،ص2722لممتغيرات التي تطرأ عمى االحوال المناخية في بيئاتيم المكانية)شمش ،

وقد اظيرت الدراسات ان االشخاص الذين اعتادوا الحياة في الجيات الحارة يفضمون 
الدفء عمى  البرودة اكثر من اولئك االشخاص الذين يعيشون الجيات الباردة وعمى ىذا 

 .John Rآخر ) ديد منطقة الراحة من مكان الىاالساس اختمف تح
Mather،2774،p.250(20. 
ان الناس الذين يعيشون في مناطق مختمفة فان شعورىم بالراحة سيكون مختمفًا النيم  

يتأقممون لمناخ المناطق التي يعيشون فييا فاإلنسان في المناطق االستوائية يحتاج الى التدفئة 
في حين ان عددًا من الناس يموتون في المناطق  o)م22) اذا انخفضت درجة الحرارة عن

( في حين ان سكان المناطق الحرارية باستطاعتيم oم70الباردة اذا ارتفعت درجة الحرارة عن )
، ان 25(77،ص1002)السامرائي،(oم40التحمل عندما ترتفع درجة الحرارة الى اكثر من )
%( 70-70( وبرطوبة نسبية )oم70-10منطقة الراحة في المناطق الحارة ىي ما بين )

( بالنسبة oم17.4 – 17.7وتشير دراسات اخرى الى ان نطاق الراحة الحرارية يقع ما بين )
( بالنسبة لألقاليم المعتدلة وبرطوبة نسبية تتراوح oم15.5-10.0لألقاليم الحارة وبين )

 .27(22،ص1021%()الرماحي ،70-70بين)
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( بحدود الراحة لكال 2724( لسنة )777المرقمة )لقد اوصت المنظمة العالمية 
 .22(27،ص2727الموسمين )الصيف والشتاء( كاالتي)العزاوي ،

 م/ثا(.0.20وسرعة اليواء ) o)مo-14م10تكون حدود الراحة في الشتاء بين ) -2
 م /ثا(. 0.10( وسرعة اليواء )oمo-14م17تكون حدود الراحة في فصل الصيف بين ) -1

( وبرطوبة نسبية oم 10 – 20.0طقة الراحة بين درجة حرارة )وبصورة عامة تعد من
%( ىي احسن الظروف التي يكون االنسان فييا اكثر كفاءة وانتاجًا النو يكون 70 – 40)

 .27(44،ص1005في احسن حاالتو الذىنية)عبداهلل ،
 العوامل المؤثرة عمى التوازن الحراري  لجسم االنسان

عامل مؤثر في الراحة الحرارية ، اذ ان لمعناصر  تعد الظروف المناخية في منطقة
المناخية سواء كانت منفردة او متجمعة تأثير كبير عمى الراحة الحرارية  لإلنسان فيشعر 
االنسان بالراحة ضمن ظروف جوية معينة اذا كانت تمك الظروف متالئمة مع درجة حرارة 

الراحة الفسيولوجية لإلنسان منيا  ىناك العديد من العوامل المؤثرة عمى (oم77جسمو وىي )
عوامل مناخية واخرى غير مناخية بيئية تؤثر جميعيا في نشاط االنسان وراحتو)كاظم 

 ، وتتمثل اىم العوامل المؤثرة في الراحة الحرارية 10(24،ص1024،
 يمكن توضيح العوامل المؤثرة عمى الراحة الحرارية باآلتي:

 
 

 اواًل: العوامل المناخية:
الظروف المناخية السائدة في اي مكان وفي اي فصل من فصول السنة ليا تأثير ان 

كبير في التوازن الحراري لجسم االنسان وماينتج عنو واحساسو بالراحة او شعوره بالضيق 
واالنزعاج ويختمف تأثير العوامل المناخية من شخص الى آخر ومن وقت آلخر فالظروف 

كون مريحة لمشخص نفسو ف ي وقت آخر ليذا فان الشعور المناخية المريحة لشخص ما ال ت
بالراحة تختمف من شخص ألخر تبعًا الختالف حالة الشخص الصحية و اختالف الجنس 

 .12(05،ص1024والعمر والنشاط وغيرىا)كاظم ،
 (Solar lnsulationاالشعاع الشمسي ) -1

 ع االول لمجسم تؤثر االشعة الشمسية بشكل مباشر عمى الجمد ويعد الجمد خط الدفا
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ضد مسببات االمراض فيو جزء من جياز المناعة ضد االمراض التي تصيب االنسان 
ويتعرض االنسان لألشعة الشمسية المباشرة وغير المباشرة اثناء النيار وتتزايد مدة التعرض 
لمشمس في المناطق الحرارية وخاصة الصحاري الخالية من الغيوم في معظم ايام السنة وان 

التعرض لألشعة الشمسية تساعد عمى نمو بعض االجيزة والغدد في جسم االنسان)غانم  كثرة
، ويعد االشعاع الشمسي اىم مؤثر في البيئة الحضرية المناخية ولو االثر 11(20،ص1020،

 الكبير في االداء الحراري لألجسام والسطوح وبالتالي التأثير في المناخ المحمي.
احة االنسان في حالتين االولى عندما يتعرض االنسان ويؤثر االشعاع الشمسي في ر 

لإلشعاع الشمسي مباشرة في الفضاءات والمناطق المفتوحة لذا سيشعر االنسان بحرارة تؤدي 
الى عدم شعوره بالراحة والحالة الثانية ىي نتيجة دخول االشعاع الشمسي مباشرة من النوافذ 

المكتسبة باإلشعاع من قبل السطوح الداخمية  الزجاجية التي تسيم في زيادة كمية الحرارة
 .17(1،ص2777لممبنى فيشعر االنسان باالنزعاج وعدم الراحة)عبدالكريم ،

تعمل اشعة الشمس الى رفع درجة حرارة سطح الجمد ولكن الشعور فييا يختمف خالل 
فصول السنة فيزداد الشعور خالل فصل الشتاء والصيف ففي فصل الشتاء فان التعرض 

شعة الشمسية يؤدي الى الشعور بالدف  في حين التعرض ليا خالل فصل الصيف يرفع لأل
 درجة حرارة الجسم وبالتالي يؤدي الى عدم االحساس بالراحة.

 (Temperalureدرجة الحرارة ) -2
تعد درجة الحرارة من العناصر المناخية التي ليا اثر مباشر عمى البيئة و نشاط 

 ة.االنسان وفعالياتو المختمف
تعرف درجة الحرارة بانيا درجة االحساس بالبرودة او السخونة كما تعرف بأنيا الطاقة 
التي يمكن الشعور بيا عن طريق االممس والتي تعرف باسم الطاقة الحسية 

 .14(72،ص1007شحادة،(
تعد درجات الحرارة من اكثر العناصر المناخية تأثيرًا عمى صحة وراحة االنسان سواء 

ام منخفضة اذ تؤدي درجات الحرارة العالية الى حاالت االجياد الحراري والتي  كانت مرتفعة
تؤدي بدورىا الى عدد من التأثيرات في جسم االنسان ولعل تغير كفاءة االنسان في اداء 
االعمال الذىنية من اىم تمك التأثيرات، ان لمحرارة المعتدلة تبعث عمى االرتياح وتساعد عمى 

د اما حاالت الشعور بالتعب والضعف واالنزعاج وعدم االرتياح فتكون النشاط وبذل الجي
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نتيجة ارتفاع او انحراف في معدالت درجات الحرارة عن الحالة المعتدلة تؤثر موجات الحر 
والبرد عمى راحة االنسان فموجات الحر تحدث عندما ترتفع درجة الحرارة العظمى عن معدليا 

ايام( متتالية مما يؤدي الى  7اكثر من )10(21،ص1007، درجات( و )الياسري 4اكثر من )
فقدان الجسم لمماء اما في موجات البرد التي تنخفض فييا درجات الحرارة مما تؤثر في الراحة 
الحرارية  لالنسان وتساعد الرياح السريعة عمى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ، كما تعد 

لراحة فاذا كانت اعمى من حرارة الجسم فان الحرارة درجة حرارة اليواء اىم عامل لتحقيق ا
المتولدة في الجسم تجد صعوبة في الخروج وينتج عن ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم 
وزيادة الغدد التي تفرز العرق اذ ينتج عن تبخره احاسيس البرودة الناتجة من امتصاص 

لبيئة المحيطة عند الحد المناسب فان الحرارة الالزمة لمتبخر وفي حالة انخفاض درجة حرارة ا
االستجابة الفسيولوجية االولى لذلك ىي انقباض التشعيرات الدموية تحت الجمد  ومن ثم ينتج 
اندفاع الدم الى البشرة مما يؤدي الى برودة البشرة والسيما اليدين والقدمين)الياسري 

  . 15(21،ص1007،
 (Airmovementحركة الرياح ) -3

نيا حركة اليواء االفقية الموازية لسطح االرض، ولحركة اليواء تأثير تعرف الرياح بأ
كبير عمى االحساس البشري بحالة الجو ففي الجو البارد تعمل حركة اليواء عمى ازاحة اليواء 
الداف  المالمس لمجسم واستبدالو بيواء اكثر برودة مما يزيد الفرق الحراري بينيا فيؤدي الى 

ري من الجسم ثم يزيد احساسو بالبرودة ان حركة اليواء تعمل عمى تبريد زيادة الفقدان الحرا
الجسم بين فقدان الحرارة بعمميات الحمل وبين زيادة التبخر في الجسم وكمما زادت حركة 
اليواء ارتفع مستوى االحساس بالراحة الى االعمى في حين ينخفض ىذا االحساس كمما 

، تعد حركة الرياح في المناطق ذات المناخ 17(72،ص1027ارتفعت درجة الحرارة)حمادي،
الحار الجاف عاماًل سمبيًا لقابميتيا عمى اثارة العواصف والغبار والرمال خصوصًا في فصل 
الصيف لقمة سقوط االمطار مع ارتفاع درجات الحرارة وقمة الغطاء النباتي كما يؤثر عمى 

 السكنية الحديثة )النمط المفتوح(.الراحة الفسيولوجية وعدم الشعور بيا داخل الوحدات 
 (Relative humidityالرطوبة النسبية ) -4

تؤثر الرطوبة تأثيرًا مباشرًا في الراحة الحرارية لإلنسان فالجسم البشري بحاجة لمقدار 
من الرطوبة في الجو لكي ال يتعرض جمده او اغشيتو المخاطية لمتشقق وجعميا عرضة 
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، 12(202،ص10ن عرضًا لإلصابة باألمراض)الياسري ،لدخول الفايروسات وبالتالي يكو 
تؤدي الرطوبة اثر فعال في تحديد راحة االنسان لما ليا اثر كبير عمى الحرارة اذ يصعب 
فصل عنصري الحرارة والرطوبة عن بعضيما في تأثيرىما عمى راحة االنسان، عندما ترتفع 

ة الحرارة فيزداد التعرق بشكل كبير معدالت الرطوبة النسبية ترافقيا ارتفاع في معدالت درج
، تظير آثار 17(170،ص1001وىذه العممية تؤدي الى فقدان الماء في الجسم)االسدي ،

الرطوبة النسبية في حالتين االولى من خالل تأثيرىا عن طريق الحمل الحراري اذ تزداد كمية 
دالت الرطوبة النسبية الحرارة المنتقمة من جسم االنسان الى جو المحيط بو عندىا ترتفع مع

وانخفاض  في معدالت درجة حرارة اليواء فتؤدي الى السعة الحرارية فيبدأ االنسان الشعور 
فما فوق يبدأ االنسان المتحرك بالتعرق  اي  (oم12بالبرد والحالة الثانية حرارة الجو عالية )

كان اليواء المحيط تبدأ عمى جسم االنسان قطرات ماء صغيرة تعمل عمى ترطيب الجسم فاذا 
داف  اي يحتوي عمى كميات قميمة من بخار الماء نسبة الى الكمية التي يمكن ان يحوييا في 
الحالة المشبعة ففي ىذه الحالة تبدأ قطرات الماء الناتجة من  التعرق في التبخر السريع من 

وبة النسبية عالية الجسم ويعطي االنسان الشعور بالبرودة واحساسو بالراحة اما اذا كانت الرط
ففي ىذه الحالة ان عممية التبخر ستصبح صعبة اذا ما وصمت الرطوبة النسبية الى ما يزيد 

%( فتصبح عممية التبخر غير ممكنة مما يؤدي الى عدم الشعور بالراحة، عادة ما 20عن )
 %( ىي40%( وبعض الباحثين يعد النسبة )50-70تتراوح الرطوبة النسبية المريحة بين )

 .70(11،ص1007النسبة المثالية لمجسم وشعور االنسان بالراحة )الموسوي ،
 ثانيًا: العوامل غير المناخية )البيئية(

تختمف الراحة الفسيولوجية من شخص الى آخر تبعًا لمدى التكيف البشري مع 
خصائص المناخ في المنطقة التي يعيش فييا فضاًل عن نوعية المالبس واختالف الجنس 

والنوع والحالة الصحية ونوع الغذاء واىم العوامل غير المناخية المؤثرة في الراحة ىي  والعمر
 ما يأتي:

(: ان االحوال الجوية ليا تأثيرات ىامة عمى راحة االنسان Acclimatizionالتأقمم ) -2
الجسمية والنفسية والسموكية وألن االنسان مجبرًا عمى العيش في مكان ما وعن ظروف جوية 

فيو بحاجة لمتأقمم مع تمك االحوال لكي ينعم بحياة مريحة تقل او تنعدم فييا التأثيرات  متغيرة
 المناخية عن تغير عناصر المناخ وظواىره.
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يحدث التأقمم الفسيولوجي نتيجة استجابة االنسان لمظروف المحيطة بو من خالل عمميات 
راحة الفسيولوجية لو ويبدأ التأقمم ارادية تتم في الجسم البشري وقد تؤدي الى تغير في حدود ال

بمجرد استقرار الشخص في المنطقة المناخية الجديدة خالل بضعة اسابيع ومع طول مدة 
االستقرار يجعل تغير بعض الصفات العفوية كالتوازن بين الحامضية القاعدية في الدم 

اقة الناتجة عن وانخفاض نسبة كموريد الصوديوم في العرق اضافة الى تغير في معادالت الط
، ويمكن التميز بين نوعين من التأقمم 72(117،ص1007الفعاليات الفسيولوجية)زكري ،

 الفسيولوجي وىما:
  التأقمم الحراري: وىو تأقمم ضمن الظروف المناخية المحيطة يحدث نتيجة تكيف

ليتالءم  الجسم وظيفيًا عن طريق جممة من العمميات الالإرادية في الجسم وىي التكيف والتأقمم
مع البيئة التي يعيش فييا االنسان وىذا التأقمم الحراري يمكن ان يتطور بعد عدة ايام من 
التعرض الى الحرارة وىذا يساعد عمى التخفيض من االجياد الحراري)الدليمي 

 .71(277،ص1007،
  التأقمم في المرتفعات العالية: ان الجسم البشري لو القدرة عمى التكيف في المناطق
مرتفعة وتختمف قدرة االنسان عمى التأقمم في المرتفعات النو عند انتقال االنسان الى اكثر ال

م( فوق مستوى سطح البحر يكون ىناك نوع من التكيف الفسيولوجي وىذه الداللة 1000من )
عمى التأقمم التدريجي مع البيئة الجديدة وقد تتم عممية التأقمم بفترة قميمة في حين ان ىناك 

 .77(117ة تأقمم تستمر لفترة)اليزاع ،بدون تاريخ،صعممي
  وال يستطيع االنسان العيش في المرتفعات العالية بسبب نقص نسبة االوكسجين اذ

م( كما ىي الحالة  عند 7000%( عند ارتفاع )20تقل نسبة االوكسجين في الدم بنسبة )
العديد من وظائف  مستوى سطح البحر وىذا يؤدي الى صعوبات في التنفس وبالتالي نقص

 الجسم والدماغ.
المالبس: تعتبر المالبس من العوامل المؤثرة عمى راحة االنسان اذ تقوم بحماية  -1

الجسم من التقمبات في الظروف المناخية حيث تقوم بعزل الجسم من التعرض بشكل مباشر 
م والبيئة لتمك الظروف فتغطية الجسم بالمالبس تؤثر في عممية التبادل الحراري بين الجس

المحيطة بو كما تعمل عمى خمق بيئة حرارية تنحصر بينيا وبين الجسم تختمف في 
خصائصيا عن البيئة الخارجية ويتوقف ىذا االختالف عمى سمك المالبس ونوعيا ونسيجيا 



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1222 ) 
 

ولونيا فاذا صادف ارتفاع درجات الحرارة وارتداء االنسان المالبس السميكة او ذات الوان 
عمل عمى زيادة امتصاص االشعاع وتحويمو الى اخرى وبالتالي يؤدي الى زيادة غامقة فأنيا ت

عممية التعرق والتقميل ذلك يتم ارتداء مالبس خفيفة فظفاظة ذات الوان فاتحة تعكس كمية 
 .74 (242،ص1027اكبر من االشعاع الشمسي وتكون اكثر تأثيرًا بحركة اليواء)موسى ،

الحارة االقمشة الخفيفة والمون االبيض لمتخفيف من وطأة لقد استخدم سكان المناطق 
الحرارة عن الجسم اما سكان المناطق الباردة استخدموا المالبس الصوفية ذات االلوان الغامقة 
لحفظ درجة حرارة الجسم ولتوفير اكبر طاقة ممكنة وفي المناطق ذات المناخ المتقمب استخدم 

وان الفاتحة في فصل الصيف واستخدام المالبس الصوفية االنسان المالبس الصوفية ذات االل
 ذات االلوان الغامقة في فصل الشتاء.

يتضح من ذلك ان استعمال االنسان لممالبس تعد محاولة منو لمتكيف مع ظروف 
الطقس من اجل خمق اتزان حراري في جسمو لموصول الى الراحة الطبيعية لذا فمناخ المنطقة 

فييا االنسان ىي التي تحدد نوعية وكثافة ولون المالبس التي الجغرافية التي يعيش 
 .70(455،ص1002يرتدييا)السامرائي ،

التمثيل الغذائي: يعرف التمثيل الغذائي بأنو مجموعة من التفاعالت الكيميائية التي  -7
تحدث داخل الجسم والتي تؤدي الى تمدد وانكماش العضالت واالعضاء الداخمية من اجل 

ة من شكل الى شكل آخر ال نتاج الطاقة وان ارتفاع مستوى التمثيل يؤدي الى تحويل الماد
زيادة في الطاقة داخل الجسم يكون تأثير التمثيل الغذائي ايجابًا في الجو البارد اذ يستفيد 

االشعاع( بينما  –الحمل  -الجسم منيا في تعويض الطاقة التي فقدىا بعمميات )التوصيل
ي  الجو الحار اذ يعجز الجسم عن التخمص من الطاقة الزائدة بالعمميات يكون تأثيرىا سمبًا ف

المذكورة سابقًا مما يسبب لو الشعور بالضيق واالنزعاج فيزداد مستوى التمثيل الغذائي في 
، ونالحظ ان 75( Givoni. B. Man،2757،p21-22الجو البارد ويقل في الجو الحار)
اقل مما ىو عميو عند الرجال كما يزداد التمثيل الغذائي مستوى التمثيل الغذائي عند النساء 

عند االطفال والشباب ويقل عند كبار السن وىذا نابع من حاجة الفئة العمرية الصغيرة الى 
 الغذاء من اجل اتمام عممية النمو .

الحالة الصحية: لممناخ أثر واضح عمى صحة االنسان بكل مباشر او غير مباشر اذ  -4
نسان بالتغيرات التي ترافق العناصر المناخية ويظير اثر عناصر الطقس تتغير صحة اال
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والمناخ عمى االنسان اما ايجابًا من خالل ما يصدر منيا من اشعاع شمسي كمصدر لمطاقة  
واعتدال في درجات الحرارة وحركة  الرياح و الرطوبة التي  تزيد من نشاط االنسان وحيويتو 

عمى الصحة العامة من خالل االختالف والزيادة والنقص فوق او في حين يكون تأثيرىا سمبُا 
اقل من معدالتيا وما يرافقيا من ظواىر تسيم باصابة االنسان باالمراض واالوبئة او توفير 
ظروف بيئة مناخية لنمو الحشرات والجراثيم وىذا ما يؤثر بصورة سمبية عمى صحة االنسان 

 وعمى انشطتو المختمفة.
االنسان المريض ينتج كمية من الطاقة اكثر من االنسان السميم السيما اذا  وقد اتضح بأن

كان مصابًا بالحمى اذ يؤدي ذلك الى ارتفاع درجة حرارتو اما في االحوال الجوية فان جسم 
االنسان ينتج كمية من الطاقة في االحوال الجوية المتطرفة خاصة في اوقات حدوث موجات 

 .77(277،ص1000جوية االعتيادية)الحافظ ،الحر اكثر من االحوال ال
الجنس: تختمف حدود الراحة الحرارية بين الجنسين )االناث والذكور( نظرًا  -0

لالختالفات الفسيولوجية بينيا فاإلناث ليا القدرة والقابمية عمى تحمل الجو البارد اكثر من 
%( 10.11الى )%( عند الذكور و 20الذكور نتيجة لوجود طبقة شحمية تصل نسبتيا الى )

عند االناث، تتأثر حدود الراحة الفسيولوجية وتتباين بين الذكور واالناث نتيجة لوجود فوارق 
بين الجنسيين وان ىذه الفوارق تؤثر في عممية االتزان الحراري بين الجسم والبيئة لكال 

 الجنسيين فتسبب اختالفًا في الشعور بالراحة او الضيق من الظروف المناخية.
مر: يؤثر عمر االنسان عمى حدود الراحة الفسيولوجية التي يشعر بيا بسبب الع -5

االختالف في مستوى التوازن الحراري والتمثيل الغذائي واختالف نسبة المساحة السطحية 
لمجسم عمى حجمو اذ تصبح في الصغار اعمى من الكبار وفي النحفاء اعمى من البدناء كما 

تمد عمى مساحتو وليس عمى وزنو لذا فان الفقدان الحراري ان فقدان الحرارة في الجسم يع
يكون لدى الصغار والنحفاء اعمى منو عند الكبار والبدناء ويشعر الكبار والبدناء بالحر قبل 

 .72 (71،ص1027الصغار والنحفاء)حمادي ،
 فعاليات الجسم: تزداد درجات الحرارة داخل الجسم بزيادة الطاقة المتولدة داخمو فيزداد -7

الجيد العضمي المبذول لدى الشخص وخاصة عند القيام بجيد عنيف يصل الى عشرة 
اضعاف ما ينتجو الجسم خالل الراحة التامة وىذا يجعل الشخص يشعر بالضيق في الجو 
الحار بدرجات حرارة اقل بكثير من الدرجات التي تسبب لو نفس الشعور في حالة 
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النشاط الجسدي زادت الطاقة المولدة في الجسم ، فكمما زاد 77(70،ص1027الراحة)حمادي ،
ويحصل العكس في الجو البارد اذ نالحظ خروج العرق بكميات كبيرة من اجسام الرياضيين 
والقائمين باعمال عنيفة شتاءًا بسبب عدم كفاية الفقدان الحراري بالحمل والتوصيل واالشعاع 

 من تخميص الجسم من حرارتو الزائدة.
تبر الغذاء المصدر االساسي لمطاقة داخل الجسم ويتكون جسم االنسان نوع الغذاء: يع -2

 -من نوعين من الغذاء ىما مواد غذائية تبني الجسم وتولد طاقة وىي تتمثل )الكوربوىيدات
الدىون( ومواد مساعدة يحتاجيا الجسم لكي ينظم استفادتو بالمواد الغذائية التي  -البروتينات

تو عمى القيام بوظائفيا بكفاءة وتشمل )الفيتامينات والمعادن تبني جسمو لكي تساعد اجيز 
 والماء وااللياف( وتدخل ىذه المواد من ضمن المواد البانية لمجسم والمولدة لمطاقة .

اذ تتأثر الطاقة المولدة في الجسم وفقا لنوع الطعام لذا فان االطعمة الغنية بالدىون 
تناول المواد الغذائية ذات سعرات حرارية عالية تعطي طاقة اكبر من االطعمة االخرى، ان 

من شأنو ان يرفع الطاقة المستولدة داخل الجسم وىذا يحتاج الى التخمص من الطاقة الزائدة 
واال فان االتزان الحراري لن يتحقق وبالتالي يشعر االنسان بالضيق واالنزعاج وخاصة في 

ن الى تناول اطعمة دىنية ونشوية ليواجو حاجة االيام الحارة ففي المناطق الباردة يميل االنسا
الجسم من الحريرات وفي العروض المنخفضة في المناخ الحار يميل االنسان الى تناول 
اطعمة غير مطبوخة كالفواكو والخضار الباردة التي تقل فييا نسبة الدىون والمواد النشوية 

عل التعرق، وألجل تحقيق اتزان اضافة الى تناول السوائل بغية تعويض ما يفقده الجسم بف
حراري لالنسان ينصح بتناول المواد الغذائية الدىنية شتاءًا واالقالل منيا صيفًا لكي يحافظ 
االنسان عمى نشاطو وحيويتو واتزان حرارتو يحتاج الى كمية من الطعام تنتج طاقة تتناسب 

 .40(172،ص1024مع الجيد الفكري والعضمي المبذول)الجبوري ،
 تنتاجات االس
يسنتج من البحث ان التوازن الحراري لجسم االنسان يعد من االساسيات التي   -2

 تشكل القاعدة التي تتحدد بموجبيا القدرة عمى تحقيق الراحة الفسيولوجية لالنسان
استنتج من البحث ان التوازن الحراري يؤثر في تحقيق الراحسة الفسيولوجية -1

 الفعاليات الداخمية لجسم االنسان .لالنسان من خالل ثاتيره عمى 
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يظير من البحث ان التوازن الحراري يعتمد عمى عدة متغيرات داخمية وخارجية -7
 تؤثر في تحقيق الراحة الفسيولوجية لالنسان .

استنتج من البحث ان التوازن الحراري لمجسم يختمف في تاثيره من شخص الخر -4
 العمر والجنس وغيرىا .تبعا الختالفيم من حيث العمر والوزن و 

يظير من الدراسة ان التوازن الحراري يعتمد عمى عوامل خارجية وعوامل داخمية -0
 من الطاقة االيضية المتولدة في جسم االنسان من نوع الغذاء الذي يتناولو . 

استنج من البحث لمعناصر المناخية دور كبير في تحقيق التوازن الحراري وىو -5
 ينيا الزماني والمكاني .  متباين تبعا لتبا

 التوصيات 
وضع دليل مناخي يوضح مدى العالقة بين العناصر المناخية والقياسات الحرارية -2

 التي تحقق التوازن الحراري لجسم االنسان وتاثيرىا في الراحة الفسيولوجية لو .
قتو  وضع دليل ثقافي لتوعية المواطن بالعالقة بين التوازن الحراري لمجسم وعال-1

بالفعاليات واالنشطة التي تقوم بيا اعضاء الجسم المسؤولة عن تحقيق الراحة الفسيولوجية 
لالنسان ونشرىا في وسائل االعالم والمجالت الصحية والعممية وتوزيعيا عمى المؤسسات 

 الحكومية .
وضع دليل يوضح االوقات ونوع النشاط الذي يحتاج الجسم فييا الى ضرورة -7
 ازن الحراري . تحقيق التو 
التشجيع المستمر عمى اقامة المحاضرات والحمقات النقاشية والندواة والمؤتمرات -4

 العممية في كل المؤسسات الحكومية ووزارتي التربية والتعميم العالي .
  -: االحاالت
  

 

                                                 

، مطبعة دار  2عمي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون ابو رحيل: عمم المناخ التطبيقي ،  ط -1
 . 121،ص1022الضياء ، 

 1027، دار االعصار العممي لمطبع والنشر ،دمشق ، 2د. عمي حسن موسى ، المناخ التطبيقي ، ط -  1
 . 200-77، ص 
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عمي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون ابو رحيل: عمم المناخ التطبيقي، مصدر سابق،   7
 .122ص
. عادل سعيد الراوي ،قصي عبدالمجيد السامرائي، المناخ التطبيقي ، مكتبة الحكمة لمطباعة والنشر ،   4

 .112، ص2770بغداد ،
عمي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون ابو رحيل: عمى المناخ التطبيقي، مصدر سابق،   0
 .121ص
مى المناخ التطبيقي، مصدر سابق، عمي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون ابو رحيل: ع  5
 .125ص
 .71، ص2720جعفر صادق الصراف: عمم البيئة والمناخ مطبعة دار الكتب الموصل،   7
 .475، ص1024،  2سالم ىاتف احمد الجبوري، عمم المناخ التطبيقي ، ط  2
 177المصدر نفسو ، ص  7
 .127ر سابق ، صعمي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون ابو رحيل ، مصد  20
 .177سالم ىاتف احمد الجبوري، مصدر سابق، ص  22
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13 Collection of meteorological observe tions and estimation E.p. Borisenkovpf 
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word climate program Appl, cation, n. 1986, p.5 

، جامعة 22عمي حسين شمش، المناخ والحاجة الى تكيف اليواء في العراق، مجمة كمية االداب، العدد   24
 .47، ص2722البصرة، 

15  John R. mather, climatologg, Fundamentals and Application Mcgraw- Hiu 
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 .77، ص1002قصي عبد المجيد السامرائي: مبادئ الطقس والمناخ ، دار اليازوري، عمان،   25
 22طالب حسين زاير الرماحي، مصدر سابق، ص  27
، 2727، الدار العربية، بغداد، 7محمد العزاوي، الراحة الحرارية لالنسان، مجمة الميندسون، العدد  22
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حيدر راضي كاظم، المالئمة المناخية لالبنية السكنية في مدينة الحمة ، رسالة ماجستير ، كمية التربية   10
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