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 راه هاي مختلف افت حرارتي بدن: 

 رسانايي(معموال بسيار كم)                          -2%)                                   20تبخير جلدي( -1

 %)40- تشعشع(4%)                                        40همرفتي( -3

 عوامل موثر در آسايش دمايي انسان:

 - رطوبت نسبي                                         2- جريان هوا                                              1

 - دماي هوا4- تشعشع                                                 3

 

 

  % )   رسانائي (معموالً بسيار كم)20                       تبخير جلدي (

  

 % ) 40   تشعشع (  %)40  همرفتي (

 

 

 

 

 

       رطوبت نسبي             دماي هوا

 

 

                               جريان هوا                        تشعشع

 

 

 راه های مختلف "افت حرارت" بدن انسان

 راه های مختلف "آسايش دمای" بدن انسان



 

 

"تبخير جلدی" از طريق

رطوبت نسبی محيط
 

)که تابع ميزان تعرق است(سطح قسمت مربوط بدن 

.سرعت حرکت هوای محيط بر بدن

"همرفتی" از طريق

اختالف درجه حرارت جلدی بدن با حرارت 
محيط

سطح قسمتی از بدن که با جريان هوا در 
تماس است

.سرعت حرکت هوای محيط بر بدن

"تشعشع" از طريق

محيط سطح " دمای تشعشعی " متوسط
.تشعشعی بدن

"رسانايی" از طريق 

معموال انتقال حرارت از بدن انسان به محيط 
بسيار "رسانايی " و يا بالعکس از طريق

.ناچيز است

  

عوامل موثر در                 
بدن انسان" افت حرارتی" ميزان 



 

 نتابج دمائي حاصله از فعاليت هاي مختلف بدن انسان

 نوع فعاليت دماي حاصل بر حسب بي، تي، يو در ساعت

 

 

4200 

 

 

 

 باال رفتن از پله

 

 

 

1500 

 

 

 پائين رفتن از پله

 

 

 

750 

 

 5/2قدم زدن (با سرعت متوسط 

 كيلومتر در ساعت)

 

 

 

500 

 

 

 كارهاي مختلف اداري

 

 

 

400 

 

 

 آرام نشستن

 

 

 

200 

 

 

 استراحت كردن
 



 

  در بدن انسان"تنظيم حرارت"

 است. انتقال حرارت از بدن انسان به محيط "آرام نشستن"بدن انسان در حالت" افت حرارتي" نمودار مجموع Aدر شكل زير 

 نمايش داده C و افت حرارتي از طريق تبخير جلدي در منحني B در منحني "تشعشع" و"همرفتي"(افت حرارتي) از طريق 

شده اند. اين نمودارها انتقال حرارت از بدن انسان به به محيط را در درجه حرارت هاي مختلف محيط نشان مي دهند. رطوبت 

 % است.45نسبي محيط در اين نمودارها معادل 

 حرارت اضافي ناشي از لرزيدن

 

                درجه حرارتي محيط بر حسب درجه فارنهايت                  

 

 

 

 

 



 

 ):MRTدماي متوسط تشعشعي(

زاويه " معدل تاثيرات تشعشع حرارتي سطوح مختلف است كه به نسبت درجه حرارت آن سطوح و"دماي متوسط تشعشعي"

  آنها براي هر نقطه فضا بر اساس معادله زير قابل محاسبه است:"نفوذ

                      𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑𝑡𝑡𝑡𝑡
360

  −   𝑡𝑡1θ1 + t2θ2 +⋯⋯⋯⋯+ tnθn
360

  

 سطوح مختلف نسبت به نقطه مورد "زاويه نفوذ"  درجه حرارت سطوح بر حسب سانتيمتر و يا فارنهايت: tكه در معادله باال 

 نظر بر حسب درجه مي باشد. 

 در شكل زير اطاقي مورد نظر است كه يك ديوار خارجي آن از بلوك هاي سيماني ساخته شده و حرارت سطح داخلي –مثال 

 درجه فارنهايت است. بدنه خارجي ديگر اين اطاق تماماً پنجره اي با يك اليه شيشه است كه حرارت سطح 66اين ديوار معادل 

داخلي ساختمان پيوسته اند و حرارت اين بدنه ها  قسمت هاي  درجه فارنهايت است. دو بدنه ديگر اطاق به20داخلي شيشه برابر 

 اطاق صرف نظر مي شود. درجه فارنهايت مي باشد. از تاسيسات تشعشعي سقف و كف 72

   پرسش ها : 

  ناشي از بدنه هاي اين  mrt - دماي متوسط تشعشعي1

    ايستاده است محاسبه كنيد؟1اطاق را براي انساني كه نزديك پنجره در نقطه 

   محاسبه كنيد؟ 2 پرسش يك را براي نقطه – 2

  اگر پنجره با دو اليه شيشه پوشانيده شود حرارت سطح داخلي – 3

  حساب كنيد.2 درجه فارنهايت خواهد شد. در اين صورت دماي متوسط تشعشعي را در نقطه 45شيشه برابر با 

 پاسخ ها: 

1- 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 = ∑𝑡𝑡𝑡𝑡
360 

= (20×130)+(66×80)+(72×150)
360

= 18680
360

= 52°𝑓𝑓  

2- 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 = ∑𝑡𝑡𝑡𝑡
360 

= (20×50)+(66×60)+(72×250)
360

= 22960
360

= 64°𝑓𝑓 

3- 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 = ∑𝑡𝑡𝑡𝑡
360 

= (45×50)+(66×60)+(72×250)
360

= 24210
360

= 67°𝑓𝑓 

 

 "آسايش دمائي انسان" در رابطه با "رطوبت نسبي" و "دما"معيار سنجش



 

 از طرف ديگر در نمودار زير نشان داده شده و موقعيت "رطوبت نسبي" از يك طرف و "درجه حرارت هواي محيط"رابطه بين 

 در اين ارتباط مشخص شده است در تعيين اين منطقه آسايش واكنش انسان هاي متعدد كه با "آسايش دمائي انسان"منطقه 

 لباس متوسط در حالت نشسته يا فعاليت هاي آرام بوده اند مورد برسي قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) RHرطوبت نسبي (



 

رطوبت نسبي هواي محيط در حقيقت مقدار رطوبت موجود در هواست كه با حداكثر رطوبتي كه ممكن است در هوا قبل از 

شروع مرحله تعرق موجود مي باشد مقايسه شده و نسبت اين مقايسه به صورت عددي كه درصد (%) نسبت را تعيين مي كند 

نشان داده مي شود. رطوبت نسبي به وسيله دستگاه ساده اي بنام سايكرومتر سنجيده مي شود . اين وسيله اندازه گيري از دو 

دماسنج جيوه اي معمولي تشكيل شده كه بر روي يك صحنه كنار يكديگر نصب شده اند . حباب جيوه يكي از دماسنج ها با يك 

كيسه پارچه اي پوشيده شده است كه هنگام اندازه گيري كه اين كيسه كامال با آب مرطوب مي شود و سپس دسته سايكرومتر را 

گرفته و آن را با حركت دوراني در هوا مي چرخانند . چون رطوبت موجود در پارچه اطراف حباب جيوه اي تبخير شده باعث 

 "درجه حرارت تر"تقليل دماي محيط مجاور آن يعني حباب جيوه اي مي شود درجه اي را كه اين دماسنج نشان مي دهد آن را 

مي نامند كمتر از درجه دماسنج ديگر خواهد بود كه آن را درجه حرارت خشك نامگذاري مي كنند. مقدار تفاوت اين دو درجه 

 مي نامند بستگي به شدت تبخير آب دارد كه اين شدت تبخير بنوبه خود تابع ميزان "افت درجه حرارت تر"دما كه آن را 

 نيز قليل تر "افت درجه حرارت تر"رطوبت موجود در هواست. هر قدر رطوبت موجود در هوا بيشتر باشد شدت تبخير كمتر و

 خواهد بود.

 
 يك سايكرومتر ساده براي اندازه گيري رطوبت نسبي هوا

 

 دسته براي چرخاندن

 دماسنج خشك

 دماسنج تر



 

 تبادل حرارتي بين بدن انسان و محيط 

  نمايش داده مي شود) تابعي است از تعادل بين دو كميت زيرين: 𝑡𝑡�̅�𝑏درجه حرارت متوسط بدن انسان (كه با عالمت 

 دماي توليد شده در بدن انسان  -1

 دماي منتقل شده از بدن انسان به محيط  -2



 

منبع اصلي دماي توليدي در بدن انسان متابوليزم (سوخت و ساز بدن) است كه بزبان ساده علمي اكسيداسيون مواد غذائي 

 نشان داده مي شود. همزمان با توليد دما بوسيله متابوليزم بدن ممكن است به روش هاي زير دماي توليدي mاست و با عالمت 

 را به محيط منتقل ساخته و يا به صور ديگر انرژي تبديل نمايد.

 wانجام كار  -1

 Eكاهش حرارت از راه تبخير مايعات بدن  -2

  R و تابش يا تشعشع  cانتقال حرارت به محيط از راه همرفتي -3

 درجه 38 تا 36) در حالت سكون وآرامش و يا تحرك و ورزش بين 𝑡𝑡�̅�𝑏در نتيجه فرآيندهاي سه گانه باال حرارت متوسط بدن (

سانتيگراد تقريباً ثابت مي ماند. براي اندازه گيري درجه حرارت بدن روش هاي مختلفي متداول است كه از همه ساده تر و 

 روشي كمتر تحت تاثير نوسانات ناگهاني قرار 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑚خطاپذيرتر اندازه گيري دماي داخلي دهان بوسيله دماسنج كلينيكي است 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟گرفته و نتيجتاً دقيقتر است اندازه گيري دماي داخلي رودها است (  ). روش هاي ديگر نيز در دانش پزشكي براي بررسي   

تغييرات دماي داخلي بدن از راه اندازه گيري درجه حرارت خون در قلب و يا درجه دماي پرده هاي داخلي گوش بكار گرفته 

 مي شوند.

نشان داده شده و بوسيله راديومتر و يا ترموكوپل اندازه گيري مي شود در 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠   درجه حرارت سطح پوست بدن كه با عالمت

نقاط مختلف سطح بدن متفاوت است و مقدار اين تفاوت در محيط گرم كمتر در محيط سرد بيشتر است. حرارت متوسط 

كه اطالع از اندازه آن در بررسي ميزان تبادل دما بين بدن و محيط ضروري است از راه محاسبه ميانگين 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠   پوست بدن 

 ساعد، بازو، صورت، قسمت باالئي پشت، قسمت ،درجه حرارت ده نقطه پوست بدست ميايد و اين نقاط عبارتند از: پشت دست

 مياني پشت، كمر، شكم، ران و ساق پا. 

 ) مشخص و تعيين نشده است ولي با استفاده از فرمول زير 𝑡𝑡𝑏𝑏هنوز روش كامالً دقيقي براي اندازه گيري حرارت متوسط بدن (

 مي توان اين كميت را با دقت كافي براي بررسي تعادل حرارت بين بدن و محيط محاسبه نمود.

𝑡𝑡�̅�𝑏 = (1 − 𝑠𝑠)𝑡𝑡�̅�𝑠𝑠𝑠 + 𝑠𝑠  𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟  

 بستگي به شرايط تعادل و يا عدم تعادل حرارتي بدن دارد. اگر بدن در حالت سكون و آرامش باشد و يا  kمقدار ضريب ثابت

 تغيير مي كند همچنين اگر بدن در برابر محيط نسبتاً گرم و يا  kاينكه در حالت تحرك و ورزش واقع شود مقدار ضريب ثابت

 9/0 تا 8/0 تقريباً برابر با  k متفاوت مي شود. در حالت تعادل دمايي و تعرق آرام مقدار kمحيط نسبتاً سرد قرار گيرد ميزان

 را افزايش  k تقليل ميابد. تحرك و ورزش مقدار67/0 تا حد  kبوده و زماني كه بدن در برابر محيط نسبتاً سرد واقع شود اندازه

  فرض نمود. 8/0مي دهد ولي در حالت آسايش دمائي و آرامش مي توان مقدار آن را معادل 

 



 

 بطور كلي تبادل حرارتي بين بدن محيط در دو محدوده زير مورد بحث  قرار مي گيرد: 

 رفتار انفعالي بدن كه شامل دو جريان است  -1

  انتقال حرارت از پوست بدن به محيط از راه هاي رسانائي همرفتي، تشعشع و تبخير جلدي –الف 

  انتقال حرارت از قسمت هاي دروني بدن به سطح پوست عملكرد عروق –ب 

 روش تنظيم دمائي بدن 

سلسله اعصاب از راه هاي زير ميزان انتقال حرارت از بدن انسان به محيط را تنظيم كرده و نتيجتاً حرارت متوسط بدن را در حد 

 طبيعي تثبيت مي نمايند. 

  تنظيم جريان خون به سطح پوست –الف 

  تنظيم ميزان تعرق –ب 

  تحريك و تنظيم لرزيدن هاي غير  ارادي بدن –ج 

 تعادل حرارت بين سطح پوست بدن و محيط: 

 اصل اول ترموديناميك را در ارتباط با بدن انسان و مبادالت حرارتي آن با محيط مي توان به شكل زير بيان نمود. 

        
     

 كه در فرمول فوق عالئم اختصاري بشرح زير مي باشد:

 S شدت ذخيره حرارتي كه متناسب است با = Δt ̅b
Δθ

  با تغييرات دماي متوسط بدن به نسبت تغييرات زمان.

Mشدت متابوليزم كه متناسب است با ميزان مصرف اكسيژن انسان در واحد زمان =. 

Eشدت افت حرارتي از راه تبخير مايعات بدن =. 

R+cشدت تبادل حرارتي خشك (غير تبخيري) بدن با محيط =. 

W(كار در واحد زمان) توان كار مكانيكي انجام شده توسط بدن =. 

 باال بايد بر حسب واحدهاي يكسان 2بايد توجه داشت كه تمام معادالت شدت انرژي (تغييرات انرژ در واحد زمان) مانند معادله 

  نوشته و محاسبه مي   شوند.btu/h و يا بي تي يو در ساعت kcal/h و يا كيلوكالري در ساعت "wوات "شدت انرژي مثالً 

 مثبت باشند باعث افزايش حرارت متوسط بدن شده و اگر منفي C و R و E باال پيدا است اگر كميت هاي 2چنانكه در معادله 

باشد سبب كاهش آن خواهد شد و بطور كلي اگر سمت راست معادله باال مثبت باشد حرارت متوسط بدن رو به افزايش خواهد 

گذاشت و بالعكس كميت منفي سمت راست معادله باعث كاهش دماي متوسط بدن خواهد شد و چنانچه طرف راست معادله 

 برابر با صفر باشد بدن در حالت تعادل دمايي خواهد بود.



 

) كه توسط بدن انجام شود مانند باال رفتن از پله كه به انرژي پتانسيل تبديل مي شود با عالمت مثبت در Wكار مكانيكي(

  باال محاسبه مي شود و اگر از انرژي پتانسيل كم شود مانند پائين رفتن از پله با عالمت منفي بحساب مي آيد.2معادله 

 تناسب 𝐴𝐴dچون مقدار تبادل حرارت خواه از راه تبخير جلدي باشد و خواه از راه همرفتي ويا تشعشع با سطح پوست بدن

 باال بر حسب واحد شدت انرژي بر واحد سطح بدن محاسبه شود مثال وات بر 2مستقيم دارد. بهتر است تمام كميت هاي معادله 

.𝑡𝑡2 btu/h و يا بي تي يو در ساعت بر فوت مربع 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘1/𝑚𝑚2.ℎ و يا كيلو كالري در ساعت بر متر مربع 𝑤𝑤/𝑚𝑚2مترمربع  f 

  ارائه شده است به صورت فرمول زير محاسبه مي شود. Du boisبهترين روش محاسبه سطح پوست بدن كه به وسيله

        

 اندازه قد بر حسب h وزن بدن بر حسب كيلو گرم و w نشان دهنده سطح پوست بدن بر حسب متر مربع 𝐴𝐴dكه در اين فرمول 

 سانتيمتر (اندازه هاي متوسط يك انسان )به شرح زير 173 كيلو گرم و قد 70متر است. مثال سطح پوست بدن يك انسان وزن 

 محاسبه مي شود:

𝐴𝐴d = 0.202    ×   700.425 × 1730.725 = 1.80   𝑚𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه حرارت محيط عمل بدن
 : تعادل حرارتي انسان عريان و انسان ملبس در درجه حرات هاي مختلف محيط عمل1شكل



 

 به تبعيت از تغييرات درجه حرارت محيط عمل بر مبنا آزمايش هاي انجام شده بر روي انسان 2 تغييرات معادله 1در شكل 

عريان و انسان ملبس به پوشش متوسط نشان داده شده است همان طور كه در اين شكل پيداست در درجه حرارت محيط عمل 

درجه براي انسان ملبس ميزان سرمايش يا گرمايش بدن 30 تا 25 درجه سانتيگراد براي انسان عريان و 31 تا 29محدود بين 

انسان مورد آزمايش تقريبا صفر است و همچنين در اين محدوده مقدار حرارتي افت بدن از طريق تبخير جلدي به مرحله 

افزايش سريع نرسيده است دماي ميانگين اين محدوده كه نقطه خنثي ناميده مي شود برا انسان مورد آزمايش مطلوب است و 

او در اين درجه دماي به خصوص نه احساس سرما مي كند و نه احساس گرما، و درست در اين نقطه است كه بدن انسان مورد 

آزمايش فيزيولوژيكي از انواع مشروح در مبحث روش تنظيم دمايي بدن براي تثبيت حرارت متوسط بدن در حد طبيعي ندارد 

ولي اگر به علت كاهش دماي محيط و يا افزايش جريان هوا مقدار انتقال حرارت از پوست به محيط اضافه شود بدن به وسيله 

تقليل جريان خون به پوست از افزايش انتقال حرارت از بدن به محيط جلوگيري مي كند نتيجه اين شرايط و واكنش بدن به 

شرح فوق سرد شدن پوست و بافت هاي مجاور پوست مي باشد ولي درجه حرارت قسمت هاي دروني بدن در حد طبيعي حفظ 

 خواهد شد. 

آن قسمت از دامنه تغييرات شرايط محيط را كه در آن مي توان با واكنش بدن به شرح فوق حرارت دروني بدن را در حد 

طبيعي حفظ كرد منطقه مقابله با سرما از طريق تنظيم گشادگي رگها مي نامند ولي اگر سرماي محيط بيش از حد شود درجه 

حرارت پوست و بافت هاي مجاور آن و همچنين درجه ي دماي قسمت هاي دروني بدن نيز رو به كاهش خواهد گذاشت مگر 

آنكه واكنش دفاعي ديگري از اين روند جلوگيري كند كشش هاي عضالني لرز و حركات غير ارادي اعضاي بدن كه باعث تشديد 

متابوليزم و توليد حرارت مي شود عكس العمل طبيعي بدن در اين مورد است. تا حدودي كه اين واكنش ها انتقال حرارت از 

بدن به محيط را جبران كنند از كاهش دماي دروني بدن جلوگيري خواهد شد و اين حدود منطقه مقابله با سرما از طريق 

تنظيم رفتاري ناميده مي شود. اگر دماي محيط از حرارت نقطه خنثي زياد تر شود بدن با شيوه ي دفاعي بالعكس با منطقه مقابله 

با سرما از طريق تنظيم گشادگي رگ ها حرارت اضافي دروني را دفع مي كند. بدين ترتيب كه با افزايش گشادگي رگ ها جريان 

 خون به سطح پوست را زياد تر كرده و بر مقدار انتقال حرارت از بدن به محيط از طريق همرفتي و تشعشع مي افزايد.

واضح است كه درجه حرارت پوست بدن در اين شرايط افزايش ميابد و تا زماني كه درجه دماي پوست فقط يك درجه 

سانتيگراد كمتر از درجه دماي داخلي بدن باشد انتقال حرارت اضافي دروني از اين طريق امكان پذير است و در شرايط گرم تر از 

اين حد بدن وارد دومين خط دفاعي خود مي شود ترشح عرق بدن از غدد زير پوست و تبخير رطوبت حاصله در سطح پوست 

 باعث افزايش افت حرارتي از طريق تبخير جلدي شده و حرارت اضافي درون را به محيط منتقل مي كند.

تا حدودي كه تعرق و تبخير جلدي به شرح فوق توانائي انتقال حرارت اضافي دروني را به محيط داشته باشد بدن در منطقه 

مقابله با گرما از طريق تنظيم تبخيري است و در شرايط باالتر از اين حدود بدن توانايي انتقال حرارت اضافي دروني را به 

 درجه سانتيگراد برسد كارائي 39محيط از دست داده و دماي متوسط بدن رو به افزايش مي گذارد و وقتي اين دما به حدود 



 

 درجه سانتيگراد بالغ شود احتماالً حياط انسان بيش از چند دقيقه ادامه نخواهد 43انسان رو به كاهش گذاشته و اگر به حدود 

 باال روش هاي متداول هستند اختصاراً توضيح داده مي شود كه تمام اين معادالت با 2يافت. براي محاسبه كميتهاي معادله 

 مقياس شدت انرژي (توان) بر واحد سطح پوست بدن تنظيم شده است.

𝑚𝑚       متابوليزم : = [0.23(𝑀𝑀𝑅𝑅) + 0.77](5.87)(𝑉𝑉𝑜𝑜2)  (60 /𝐴𝐴𝐷𝐷  ) 

 كه در معادله باال:

M.متابوليزم و بر حسب وات بر مترمربع است =  

(RQ) (تحرك و ورزش شديد) متغير است.1% (استراحت) تا 83 = ضريب تنفسي است و مقدار آن از  

𝑣𝑣o2 سانتيمتر جيوه 760 = حجم اكسيژن تنفس شده بر حسب ليتر در دقيقه در دماي صفر درجه سانتيگراد و فشار متعادل

 است.

 )RQ = 1= ضريب انرژي حاصله از يك ليتر اكسيژن است بر حسب وات ساعت بر ليتر (وقتي كه  (5.87)

  :Wكار 

واحد اندازه گيري شدت كار (توان) كيلو بوند متر در دقيقه است. يك كيلو پوند متر معادل يك متر باال بردن جرم يك كيلوگرم 

 (100kpm/min =723   1T.1B/MIN = 16.35   watts = 14.05KCAL/hدر شرائط طبيعي زمين است.             

 كيلو پوندمتر در دقيقه است و ورزش سنگين تقريباً معادل 200تحرك سبك و نرمش يك انسان متوسط تقريباً معادل 

) براي شدت كار نيز 2كيلو پوندمتر در دقيقه است. بايد توجه داشت كه در معادله توليد و تبادل حرارتي انسان (معادله 1200

) را بر سطح Wمانند متابوليزم بايد مقدار متناسب با واحد سطح پوست بدن را به كار برد. يا بصورت ديگر ميزان شدت كار (

) محاسبه كرد. هنگام انجام كار توسط بدن، نسبت 𝑊𝑊/𝑀𝑀2تقسيم كرد و بر حسب واحد وات بر متر مربع (  )𝐴𝐴Dپوست بدن (

) نشان داده مي شود مي نامند. معموالً از بحساب ) را كارائي مكانيك بدن كه با عالمت (W/Mشدت كار به شدت متابوليزم (

 آوردن كار انجام شده در ارتباط با حركات ساده دست و يا در محاسبات معادله توليد و تبادل حرارتي انسان صرف نظر مي شود.

          ) : R + Cتبادل حرارت خشك (

 ) نشان داده مي شود عوامل موثر در ميزان تبادل حرارتي خشك در واحد ℎrضريب تبادل تشعشعي حرارت كه با عالمت ( 

 سطح بشرح معادله زير مي باشند.      

 )5      ( (𝑀𝑀 + 𝐶𝐶) = ℎ𝑚𝑚  (𝑡𝑡c1 – tr ) +  ℎ𝑘𝑘  ( 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑐𝑐 −  𝑡𝑡𝑘𝑘  در ( 

 معادله فوق ساير عالئم اختصاري بشرح زير مي باشند :        



 

𝑡𝑡c1          متوسط درجه دماي سطح لباس =  
tr         متوسط درجه دماي تشعشعي محيط =  

 𝑡𝑡𝑘𝑘  =درجه حرارت هواي محيط  
  را مي توان بشكل زير نوشت:         5معادله

 )6        ( (𝑀𝑀 + 𝐶𝐶) = ℎ (𝑡𝑡c1 – to ) 

  ) بشرح زير مي باشد:h) يا دماي عامل و همچنين ضريب ( 𝑡𝑡𝑜𝑜كه در معادله باال (

 )7      ( 𝑡𝑡o = ( ℎ𝑚𝑚  . 𝑡𝑡𝑚𝑚 + ℎ𝑘𝑘 . 𝑡𝑡𝑘𝑘  ) ∕ (ℎ𝑚𝑚 + ℎ𝑘𝑘)  

 )8         ( h =  ℎ𝑚𝑚 +  ℎ𝑘𝑘 

 ) را ميتوان بشرح زير تعريف كرد:𝑡𝑡oبنابراين دماي عامل (

) و ℎrدماي عامل ميانگين دماي متوسط تشعشعي و دماي هواي محيط است كه بترتيب بوسيله ضريب تعادل تشعشعي (

  ) متعادل شده است.ℎ𝑘𝑘ضريب تبادل همرفتي (

انتقال حرارت از سطح پوست بدن به محيط كه از طريق عبور از لباس انجام ميشود مطابق معادله زير بوده و واحد آن وات بر 

 مربع است.

 )9       ( (𝑀𝑀 + 𝐶𝐶) = ℎ𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟  ( 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑡𝑡𝑘𝑘1) 

)10          ( (𝑀𝑀 + 𝐶𝐶) = ℎ (𝑡𝑡s𝑠𝑠  – 𝑡𝑡o  )fcle 

 در دو معادله باال عالئم اختصاري بشرح زير مي باشد:

 hcle  واتسانتيگراد = رسانائي موثر لباس كه واحد آن
متر مربع×درجه 

 يو تی بی  و يا 
ساعت×فوت مربع× درجه فارنهايت

  مي باشد.

h/1 = 𝐼𝐼a:ضريب نا رسانايي (مقاومت) هواي محيط كه واحد آن به شرايط زير مي باشند =  

متروات مربع×درجه سانتيگراد
 

ساعتبی×فوت مربع× درجه فارنهايت               ويا             
 يو تی 

 

1/ℎ𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝐼𝐼cle.ضريب نارسانايي (مقاومت) موثر لباس كه واحد آن معكوس واحد رسانايي موثر لباس است =  

 = 𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟(بدون واحد) كارايي موثر حرارتي لباس 

 بنابراين مفاهيم فوق نتيجه مي شود كه:

 )11  )                                                                    ( ℎ𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟    ℎ   +   / (ℎ𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟   𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟       ( بدون واحد ) =  

 )12  )                                                                       ( 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟    𝐼𝐼𝑘𝑘    +   / (𝐼𝐼𝑘𝑘   𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟       ( بدون واحد ) =  

 ) سنجيده مي شود.cloضريب نارسانايي (مقاومت) لباس معموال با واحد (

  باال شكل زير قابل باز نويسي است:12) اندازه گيري شود معادله cloوقتي اين ضريب با واحد (

)13 )                                                                          (0.155 ℎ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 + 1 / ( 1 = 𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟(بدون واحد)  



 

𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟كميت (  بكار رفته است در حقيقت تركيبي از دو عامل است كه در يكديگر ضرب شده اند. 12 ) بشكلي كه در معادله  

 ) به  𝑘𝑘𝑘𝑘1 ) كه نمودار نسبت قسمت هاي پوشيده بدن ( 𝑓𝑓𝑘𝑘1 ) و ديگري ضريب ( 𝐼𝐼𝑘𝑘1عامل اول ضريب نارسانائي ذاتي لباس (

𝑘𝑘𝑑𝑑كل سطح بدن (  بكار گيريم معادله افت حرارتي خشك بشكل زير در خواهد 10) را در معادله  𝑓𝑓𝑘𝑘1) مي باشد. و اگر ضريب ( 

 آمد:

 )10a                                      ( (𝑀𝑀 + 𝐶𝐶) = 𝑓𝑓𝑘𝑘1  ℎ (𝑡𝑡sk  – to)fc1بر حسب وات بر مترمربع                 

 ) در حقيقت كارائي ذاتي لباس در انتقال حرارت است كه رابطه آن با ضريب نارسانائي ذاتي لباس  𝑓𝑓𝑘𝑘1در معادله باال ضريب (

)𝐼𝐼𝑘𝑘1 :بشكل زير است (  

 )13a )      ( 0.155 ℎ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐 + 1 / ( 1 = 𝑓𝑓𝑘𝑘1(بدون واحد)     

  ) مي باشد. در معادالت تبادل حرارتي خشك از سطح پوست بدن با درجه حرارت c1o بر حسب (  𝐼𝐼𝑘𝑘1در معادله باال 

 𝑡𝑡sk to  به محيط با درجه دماي عامل      كميت ضريب ثابت برابر با:   

   )    ℎ  𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟)    و يا   (𝑓𝑓𝑘𝑘1     h  𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐   = (   

𝐼𝐼𝑘𝑘)6.45(             و يا برابر است با :  + 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 (𝐼𝐼𝑘𝑘/𝑓𝑓𝑘𝑘𝑐𝑐)}/6.45       و يا         + 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐 }  

  نمي باشد و مقدار آن هميشه بزرگتر از مقدار 𝐼𝐼𝑘𝑘 ويژگي نارسائي پوشش ( لباس) تن است كه تابع تغييرات 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐بطور كلي 

𝐼𝐼𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟   ميباشد.  افت حرارتي از طريق تبخير:          

بخشي از افت حرارتي انسان را كه ناشي از تبخير مايعات بدن مي باشد مي توان از راه اندازه گيري شدت كاهش وزن بدن 

)∆𝑊𝑊/∆𝑡𝑡 :و در ارتباط با معادله زير محاسبه نمود (  

 )14 )     ( ∆𝑊𝑊/∆𝑡𝑡 ) ( 60𝜆/𝐴𝐴𝑑𝑑 = ( E بر حسب وات بر مترمربع    

 ) اعالم اختصاري بشرح زير مي باشند: 14درمعادله (

  وات ساعت بر گرم است.67/0 = گرماي ويژه تبخير آب كه مقدار آن معادل 

 ∆𝑊𝑊 كاهش وزن بدن بر حسب گرم =  

  ∆𝑅𝑅 تغييرات زمان بر حسب دقيقه =  

 كل افت حرارتي بدن از طريق تبخير به دو بخش متمايز از يكديگر به شرح زير قابل تقسيم است:

 𝐸𝐸res افت حرارتي از طريق تبخير تنفسي  – 1

 𝐸𝐸sk افت حرارتي از طريق تبخير جلدي  – 2



 

افت حرارتي ناشي از تبخير تنفسي با مقدار هواي تنفس شده تناسب كمي دارد چون ميزان هوا با شدت سوخت و ساز بدن 

(متابوليزم) نيز كميتاً متناسب است مي توان افت حرارتي ناشي از تبخير تنفسي را مطابق معادله زير با متابوليزم از لحاظ مقدار 

 مرتبط ساخت: 

 )15)         ( 0.0023 𝑚𝑚 ( 44 − 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 =𝐸𝐸res بر حسب وات بر مترمربع            

𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 نمودار فشار بخاراشباع شده است (در درجه حرارت نقطه شبنم هواي محيط) بجاي 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝در معادله باال   در معادله باال  

 نشان دهنده فشار بخار اشباع شده است در هواي 𝑃𝑃a نمايانگر رطوبت نسبي و a∅ را جايگزين كرد كه 𝑃𝑃a ∅aممكن است 

  مي باشند.𝑀𝑀aمحيط با درجه دماي 

 نمايش مي دهيم و Crecهنگام تنفس قسمتي از حرارت بدن نيز از طريق همرفتي به محيط منتقل مي شود كه آن را با عالمت 

 مقدار آن از ميزان افت حرارتي ناشي از تبخير تنفسي كمتر است از راه معادله ي زير قابل محاسبه است:

)   0.0014 𝑚𝑚 ( 34 − 𝑡𝑡𝑘𝑘 =𝑘𝑘resبر حسب وات بر متر مربع    

 مي باشد پس از تعيين اين دو كميت از راه معادالت 𝐸𝐸res     و    E " "مقدار افت حرارتي ناشي از تبخير جلدي كه تفاضل    

 ) بشرح زير قابل محاسبه است:15) و (14(

) 17                                                                   (𝐸𝐸res -  E =𝐸𝐸sk بر حسب وات بر مترمربع  

 


