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 (Heat Balance) االتزان الحراري لجسم اإلنسان

يتحدد معدل درجة الحرارة الداخلية لجسمممممممممم اخالسممممممممملي من ختل محتممممممممملة   ليتين متعل سمممممممممتين  
 Heat  لية التخلص منهل  ( واألخرى Heat accumulationإحداه ل ترا م الحرارة داخل الجسمممممممممممممم  

dissipation وتترا م الحرارة داخل الجسمممممممممممممممم الهعل   ليتين  ونه ل هل   لية إالتل  الحرارة  ل .)
(  والثلالية من ختل Metabolic Heatداخل الجسمممم من جراال انالض لل الع ممملل والنبمممل) ال دالل  

  ليممة التخلص من الحرارة  (.  ممملEnvironmental Heatا تسممممممممممممممممملئ الحرارة من ال ي ممة الخمملرجيممة  
 اخشممممعلا  والح ل  والت، مممميل   ال خزالة داخل الجسممممم  تتم من ختل فرد  ضداي الحرارة األر  

والت خر( التل سممممممميهتل الرهل الللتهتممممممميل نحضلت. و ليل   ري تخزان الحرارة  و انحتهل   هل داخل 
االخهلل قدرة الجسمممم  لل التخلص الجسمممم مل ه، إن التيجة لزالدة إالتل  الحرارة داخل الجسمممم  و 

منهل  األمر الذي يتطلب تنلغ لت دقيضلت  ين   لية ترا م الحرارة داخل الجسمممممممممممممممم و  لية التخلص 
 منهل.

إي   لية التخلص من الحرارة ال ترا  ة  ل الجسممممممممم تتطلب وج،د جهلر تح م حراري  علل  و ي 
جهلر الجلد والغدد العرقية سممممممممملي ين.  ي ،ي الجهلر الدوري يع ل التممممممممم،رة جيدة  و خيرات  ي ي ،ي 

ولضد منح هللا س حلالل وتعللل اخالسلي الضدرة  لل تح ل ارتهلا درجة حرارة الجسم واالخهلضهل  ل 
حدود ضمممممممممممميضة   الار الجزال الخلل اللخ مممممممممممملاللأ الحراراة(  ل نل   طل   ي مممممممممممملت اخم لالية  لل 

اد  تحظ  ي هنلك اختت لت  ين األ ر التخلص منهل وا تسمممل هل  ،سممملقل وفرد  دة  غير  الل من ال
  ل تح ل ارتهلا درجة الحرارة  وتهلوتلت ل يرات  ل قدرتهم  لل التخلص من ارتهل هل. 

هنملك ج لمة من الع،اممل التل تجعمل العف األ راد  قمل قمدرة من غيرهم  لل تح مل ارتهملا درجة 
والن مممممممممممممممق ال ي،ل،جل  ومضدار  الحرارة الخلرجية. هذ  الع،امل تتراوح من  ،امل وظيهية لللع ر

جهلف الجسمممممممممممممممم  واالخهلل الليلقة ال دالية  ومدى التهقلم م  الج، الحلر  إلل  ،امل  خرى مثل 
 استخدام ال ن هلأ   و تنلول العف األدواة   و اخ لالة   عف األمرال.

ن الع،امل مإي من ال عل،م  ي مملت  ي الت،اري الحراري  ل الجسممم   نلال الجهد ال دالل يته ر الللعديد 
ال حيطة الللبممخص  واهتل  لل ر سممهل مضدار درجة الحرارة الخلرجية  ومسممت،ى الرف، ة النسمم ية  
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ودرجة اخشمممممممممعلا  ومعدل حرلة اله،اال  وال تالت التل يرتديهل البمممممممممخص  وشمممممممممدة الجهد ال دالل 
 ومدتل.

 (Heat content of the body)  تقدير المخزون الحراري في الجسم

الطلقة الحراراة اللل يل، سمممممممممممممعر حراري ال خزالة  ل الجسمممممممممممممم  وا  ن تضدير   ن فرا  ه، مضدار 
معر ة مت،سمممممة درجة حرارة الجسمممممم  معدل درجة حرارة الجسمممممم  ل ال سمممممتضيم و ل الجلد(  ومضدار 
الحرارة الن، ية ألالسممممممجة الجسممممممم  التل تعنل ل ية الحرارة الترمة لر   درجة حرارة الجسممممممم درجة 

ليل، سممممممممممعر حراري ل ل ليل،جرام من وري الجسممممممممممم  ل الدرجة ال  ،اة  38.0وت لغ  م ،اة واحدة 
 ال،احدة.

ول ثلل  لل مل سممممم     ري حسممممملئ مضدار الطلقة الحراراة ال خزالة  ل جسمممممم شمممممخص ي لغ ورالل 
 درجة م ،اة ي ،ي  لل النح، التللل: 0383لجم ومت،سة درجة حرارة جس ل  03

 متوسط درجة حرارة الجسم× وزن الجسم ×  الحرارة النوعية ألنسجة الجسم

 كيلو سعر حراري   632682=  0383×  03×  38.0:    ي

ل  تضدير معدل الت لدل الحراري   ندواهيد تحديد مضدار الطلقة الحراراة ال خزالة  ل الجسمممممممممممممممم 
ومن ال عل،م  ي جسممم اخالسمملي ينتق  ل  لجسممم   ي مضدار  ضداي  و ا تسمملئ الحرارة من الجسممم.ا

ليل، سعر  03-03ليل، سعر حراري  ل الدقيضة   ي ح،الل  1833-1823حللة الراحة مل يعلدل 
(  حيث من ال عل،م  ي شممممممممم عة Wattsشممممممممم علأ   133 -0.حراري  ل السمممممممممل ة   و مل يعلدل 

ليل، سمممممممممممممعر حراري.  مل إالتل  الحرارة من ق ل الجسمممممممممممممم   نلال الجهد ال دالل  181.0واحدة تعلدل 
 033 يتجلور مضدار   بممرة  ضممعلف مل ينتق  ل الراحة.  ي  ي إالتل  الحرارة من الجسممم يتجلور 

  يل، سعر حراري  ل السل ة   نلال الجهد ال دالل ال رته  البدة. 
 لل ا ترال  ي الجسمممممممم يتخلص من الحرارة ال ن عثة من انالض لل الع ممممممملل  ن فرا  ت خر و 

ليل، سممممممممممعرات حرارالت    3.3العرد  و ي لترات واحدات من العرد يض،د إلل  ضداي فلقة حراراة مضدارهل 
 ل ري  ل،غ ت لدل حراري متسمممملون  ين قدرة الجسممممم  لل إالتل  الحرارة من انالض لل الع مممملل وقدرت

 لل التخلص منهل  ن فرا  ت خر العرد   نلال الجهد ال دالل ال رته  البممممممممممممممدة يتطلب  ي يتعرد 
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لترات  ل السممل ة حتل يت  ن من التخلص من الحرارة ال ن عثة  ن   1833الجسممم ال عدل يسمملوي  
ليل،   3.3÷ ليل، سممممعر حراري  033 ليل، سممممعر حراري  ل السممممل ة  033الجهد ال دالل وال للغة 

 .لترات  ل السل ة( 1833حراري = سعر 
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