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ﺳوال ﯾﮏ  :ﭼرا دﻣﺎی ھوا ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ؟
ﺳوال دوم  :ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ﺳﯾﺎرات دﯾﮕر ﺑرای ﻣوﺟودات ﻗﺎﺑل ﺳﮑوﻧت
ﻧﯾﺳت ؟
:ﺳوال ﺳوم

گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

 :ﭘﺎﺳﺦ ﺳوال ﯾﮏ
دمای محیط چنان اهمیتی دارد که هرگونه حیاتی کامال ً به آن
سیاره نزدیک به زمین یعنی زهره ( ناهید) و مریخ
وابسته است .دو
ٔ
م
و
د
ل
ا
و
بهرام)ﭘﺎراﺳﺦ
( :
در ﺳنظر بگیرید .دمای زهره چنان زیاد است که اگر دمای
زمین به آن مقدار برسد ،حتی برخی از فلزها در آن ذوب می شوند
و مریخ نیز آن چنان سرد است که همه چیز روی آن یخ می زند.
سیاره دیگر بر اساس وجود آب در حالت
جست و جوی حیات روی
ٔ
سیاره انجام می شود .در صورتی آب به حالت مایع وجود
مایع در آن ّ
خواهد داشت که دمای محیط مناسب باشد.
در این فصل نخست با مفهوم دما و دماسنجی سپس با گرما،
روشهای انتقال آن و عایق بندی گرمایی آشنا می شوید.

دما
دﻣﺎ ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎ دارد؟
دمای جسمهایی که روزانه با آنها سر و کار داریم و محیطی که در آن زندگی می کنیم ،معموال ً تأثیر زیادی در کار و ّفعالیت ما دارد؛
مثال ً در زمستان برای گرم کردن خانه ،مدرسه یا محل کار ،همچنین در تابستان برای خنک کردن این محیطها ،کارهای زیادی انجام
می شود(شکل )1؛ حتی پوششمان نیز بسته به فصلهای سال تغییر می کند.

شکل  1ــ برای گرم کردن یا سرد کردن خانه و مدرسه از وسایل مختلفی استفاده می شود.

ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم  :اﻧرژی ﺗﺎﺑﺷﯽ ﯾﮏ ﺟﺳم ﺑﮫ دو ﻋﺎﻣل ﺑﺳﺗﮕﺳﯽ دارد
 -1رﻧﮓ ﺟﺳم ) ھرﭼﮫ رﻧﮓ روﺷن ﺗر ﺑﺎﺷد ﺟذب ﮐم و ﺗﺎﺑش ھم ﮐم اﺳت  -2ﺑﮫ دﻣﺎی ﺟﺳم  :اﺟﺳﺎم ﮔرم اﻧرژی ﺗﺎﺑﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗری
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ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﺧرس ﻗطﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮔرﻣﺎ ﺑدن ﺑﮫ طرﯾق ﺗﺎﺑﺷﯽ ﺗﻠف ﻧﺷود

ﭼرا ﺷﮑل ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف زﻣﯾن ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟

گیاهان و جانوران نیز تحت تأثیر محیطی اند که در آن
زندگی می کنند؛ به همین دلیل است که شکل گیاهان و
جانوران مشابه در مناطق گرمسیری با جانوران و گیاهان
مناطق سردسیری تفاوت دارد(شکل .)2

ﻣﯾزان ﮔرﻣﺎ و ﺳرﻣﺎی ﻣﺣﯾط را ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟

شکل  2ــ رنگ خرس قطبی با خرس های دیگر متفاوت است.

ف ّعالیت

در مورد پوشش ،رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمانها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر
تحقیق کنید و به کالس گزارش دهید (تشابهها و تفاوتها را مشخص کنید).

ﻣﯾزان دﻣﺎی ﯾﮏ ﺟﺳم ﺑﺎ ﮔرﻣﺎی آن ﭼﮫ راﺑطﮫ ای دارد؟
هر چه جسمی  گرمتر باشد ،دمای آن بیشتر است؛ مثال ً دمای یک فنجان چای داغ بیشتر
آیا می دانید
المسه خود تشخیص می دهیم چه
از دمای یک فنجان آب خنک است .با استفاده از حس
در ساحل دریاهای آزاد مانند
ٔ
خلیج فارس آب در دمای صفر
جسمی  داغ و چه جسمی  سرد است؛ اما نمی توانیم به طور دقیق ،مقدار گرمی  و سردی آن را
درجه سلسیوس یخ می بندد و
مشخص کنیم .وقتی می خواهیم ببینیم فردی تب دارد یا نه ،معموال ً دست خود را روی پیشانی
درجه سلسیوس
در دمای ١٠٠
ٔ
مقایسه دمای بدن او با دمای بدنمان تشخیص می دهیم که شخص تب دارد
او قرار می دهیم و با
ٔ
می جوشد.
یا خیر؛ حتی اگر تشخیص دهیم که بیمار تب دارد ،نمی توانیم تشخیص دهیم او چند درجه تب
دارد و برای این منظور از دماسنج استفاده می کنیم.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھﯾم ﻓردی ﺗب دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان دﻣﺎی دﻗﯾق ﺑدن را ھم ﺑﺎ اﯾن روش اﻧدازه ﮔرﻓت؟
آزمایش كنید ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣس ﻻﻣﺳﮫ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری دﻣﺎ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﯾﺳت
در سه ظرف مشابه بهطور جداگانه ،آب سرد ،آب معمولی و آب گرم بریزید .دست راست
را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود  30ثانیه صبر کنید .حال هر دو
دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید.
سرد
ولرم
گرم
ﮐﺎر دﻣﺎ ﺳﻧﺞ ﭼﯾﺳت؟
دماسنج :دماسنج وسیلهای است که با استفاده از آن دما را انداز ه می گیریم؛ مثال ً با استفاده از
دماسنج پزشکی می توانیم دمای بدن فرد بیمار را با دقت اندازهگیری کنیم (شکل  .)3راﯾﺞ ﺗرﯾن دﻣﺎﺳﻧﺞ ھﺎ ﮐدام اﻧد؟
دماسنجهای جیوهای و الکلی رایجترین دماسنجها هستند .اگر این دماسنجها را در محیط
لوله نازک باال می رود.
گرم قرار دهیم ،جیوه یا الکل درون مخزن آنها منبسط می شود و از ٔ
جیوه درون لوله ،دمای محیط را نشان می دهد (شکل .)4
در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا ٔ
شکل  3ــ وقتی دما کم باشد،
ﻋﻠت ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﺎﯾﻊ دﻣﺎ ﺳﻧﺞ ﭼﯾﺳت؟
ارتفاع الکل یا جیوه در لوله کم است
و با افزایش دما ،ارتفاع الکل زیاد
می شود.

شکل 4ــ استفاده از دماسنج های
مختلف پزشکی برای  تعیین دمای بدن
بیمار.

دﻣﺎﺳﻧﺞ ﻧواری
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اﺳﺎس ﮐﺎر دﻣﺎﺳﻧﺞ ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﻧواری ﭼﯾﺳت

دﻣﺎ ﺳﻧﺞ ﺟﯾوه ای ﯾﺎ اﻟﮑﻠﯽ را ﭼﮕوﻧﮫ درﺟﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
آیا می دانید
دماسنج های نواری با تغییر رنگ
و دماسنج های جیوه ای و الکلی با
تغییر حجم ،دما را نشان می دهند.

بیشتر بدانید
لوله دماسنج معموال ً بلند و
ٔ
نازک انتخاب می شود تا یک
تغییر کوچک در حجم جیوه یا
الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل
مالحظه ای در لوله بینجامد.
ف ّعالیت

برای درجهبندی دماسنجهای الکلی و جیوهای ،ابتدا مخزن آنها را در مخلوط آب و یخ
قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانهگذاری می کنند؛ سپس دماسنج را در
مجاورت بخار آب در حال جوش قرار می دهند و سطح مایع درون دماسنج را با عدد 100
عالمتگذاری می کنند .بین این دو عدد(صفر تا  )100را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده اند
و هر قسمت را یک
درجه
درجه سلسیوس (  )1°Cمی نامند؛ یعنی آب در دمای ( 0°Cصفر
ٔ
ٔ
°
سلسیوس) یخ می زند و در دمای  100 Cمی جوشد ( البته در فشار یک اتمسفر که فشار هوای
کنار دریاهای آزاد است).
برای اندازهگیری دمای یک جسم با دماسنج الکلی یا جیوهای ،مخزن دماسنج را در تماس
با جسم مورد نظر قرار می دهیم و مدتی صبر می کنیم تا ارتفاع مایع در لوله باریک دیگر تغییر
نکند؛ آن گاه عددی را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد؛ می خوانیم .این عدد همان دمای جسم
است.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی دﻣﺎﺳﻧﺞ دﻣﺎی ﯾﮏ ﺟﺳم را اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

ﭼرا ﻟوﻟﮫ ی دﻣﺎﺳﻧﺞ را ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز ،آن دماسنج را بسازید و
درجهبندی کنید .با استفاده از این دماسنج چند اندازهگیری را انجام دهید.

ﺑﮭﻔر

ف ّعالیت

در هر یک از موارد زیر ابتدا دما را پیشبینی ،و سپس با استفاده از یک دماسنج آن را اندازهگیری و جدول را کامل کنید و به
اندازه کافی در تماس با جسم مورد نظر قرار گیرد.
کالس گزارش دهید .توجه کنید برای اندازهگیری دما ،دماسنج به
ٔ
ردیف

جسم مورد اندازهگیری

پیش بینی دما
(درجۀ سلسیوس)

1

آب لولهکشی

2

مخلوط آب و یخ

دﻣﺎی اﺗﺎق
ﺻﻔر درﺟﮫ

3

دمای اندازه گیری شده
(درجۀ سلسیوس)

مخلوط نمک و یخ خرد شده ﺣدود  10درﺟﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﺻﻔر درﺟﮫ

4

چای داغ

5

هوای کالس

6

هوای داخل یخچال

ﺣدود  80درﺟﮫ

ﺣدود  25درﺟﮫ
ﺣدود  5درﺟﮫ ﯾﮑﺎھﺎی دﻣﺎ درﺟﮫ ی ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد اﺳت
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اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﮔرﻣﺎی از ﺟﺳم ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺟﺳم ﺑﺎ دﻣﺎی ﮐم ﺗر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود و از اﻧرژی ﺟﺳم ﮔرم
ﮐم و ﺑﮫ اﻧرژی ﺟﺳم ﺳرد اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﮔرﻣﺎ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد

گرما

برای آشنایی با مفهوم دمای تعادل و گرما آزمایش زیر را انجام دهید.

ﺑﮭﻔر

آزمایش کنید

وسایل و مواد :لیوان ،دماسنج ،میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک
    روش آزمایش
1ــ لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید.
شعله اجاق قرار دهید و پس از داغ شدن ،داخل لیوان بیندازید.
2ــ میخ را به کمک انبرک روی ٔ
3ــ دوباره دمای آب را اندازه بگیرید.
نتیجه
مشاهده خود را گزارش کنید .ﻣﯾﺦ ﮔرﻣﺎ از دﺳت ﻣﯽ دھد و آب ﮔرﻣﺎ ﻣﯾﮕﯾرد
4ــ ٔ
ٔ
در این آزمایش دمای آب چگونه تغییر کرده است؟ دمای میخ چطور؟ آب انرژی از دست داده است یا میخ؟ کدام یک انرژی
گرفتهاند؟
دﻣﺎی آب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل ﺑﯾﺷﺗر و دﻣﺎی ﻣﯾﺦ ﮐﻣﺗر ﺷده اﺳت ﻣﯾﺦ اﻧرژی از دﺳت ﻣﯽ دھد و آب اﻧرژی ﺟذب ﮐرده
ﭼرا ﺑرای ﺧواﻧد ن درﺟﮫ ی دﻣﺎﺳﻧﺞ ﺑﺎﯾد درﺟﮫ در ﺧط اﻓﻘﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﻗرار ﮔﯾرد
فكر كنید

لوله باریک
برای دقت بیشتر باید ٔ
دماسنج و خط نشان مایع دماسنجی
را در خط افق در مقابل دیدگان
قرار دهیم.

اگر درون آب به جای میخ داغ ،میخ سردی که درون یخ زن (فریزر )1یا جایخی قرار
داشته است ،بیندازیم ،چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می کنند؟ این بار
کدام یک انرژی از دست می دهد و کدام یک انرژی می گیرد؟
ﺑر ﻋﮑس ﺣﺎﻟت ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺦ اﻧرژی ﻣﯽ ﮔﯾرد و آب اﻧرژی از دﺳت ﻣﯽ دھد
از این آزمایش و آزمایشهای مشابه نتیجه می گیریم ،وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در
تماس با یکدیگر قرار می گیرند ،دمای جسم گرم کم ،و دمای جسم سرد زیاد می شود .این اﮔر دو ﺟﺳم ﺑﺎ دﻣﺎھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در ﮐﻧﺎر
فرایند آن قدر ادامه پیدا می کند تا دمای دو جسم یکسان شود .این دما را دمای تعادل دو جسم ھم ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
می نامیم و در این حالت می گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرماییاند(شکل .)5

شکل  5ــ  مدتی پس از تماس دو جسم سرد و گرم ،دو جسم هم دما می شوند و به دمای
تعادل می رسند.
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آیا می دانید
نقطه روی زمین ،ناحیه ای
گرم ترین ٔ
در کویر لوت است که دمای آن تا
حدود  70°Cو ســردتریـن نقطـه در
قطـب جنـوب است که دمای آن تا
 -89°Cگزارش شده است.
 Freezerــ1

ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻣﯽ ﮔرﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد

ﺑﮭﻔر

به مقدار انرژیای که در اثر اختالف دما از جسمی  به جسم دیگر منتقل می شود ،گرما
می گویند .در آزمایش قبل در حالتی که میخ داغ را درون آب سرد می اندازیم ،میخ انرژی از
دست می دهد و آب انرژی می گیرد؛ به عبارت دیگر میخ به آب گرما می دهد.وقتی ظرف غذا را
روی اجاق قرار می دهیم ،چون اجاق از ظرف گرمتر است ،انرژی به ظرف منتقل می شود؛ به
عبارت دیگر اجاق به ظرف غذا ،گرما می دهد؛ یعنی بهطور طبیعی گرما همواره از جسم گرم به
جسم سرد منتقل می شود.
ﯾﮑﺎی اﻧدازه ﮔﯾری ﮔرﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
همانطور که گفته شد ،گرما نوعی انرژی است که به علت اختالف دما بین دو جسم در
همه شکلهای
تماس با هم منتقل می شود؛ بنابراین یکای آن ژول ( ) Jاست .از یکای ژول برای ٔ
انرژی استفاده می کنند.
ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ ﺟﺳم ﺳرد و ﮔرم در ﭼﯾﺳت؟
جسمی  کـه گـرمتـر است ،دمای آن بیشتر است و مولکولهایش جنب و جوش بیشتری
دارند؛ یعنی انرژی مولکولها به طور متوسط بیشتر از جسمی  است که سردتر است .در جسم
سردتر ،جنب و جوش مولکولها کمتر است؛ یعنی به طور متوسط مولکولها انرژی کمتری
دارند(شکل  .)5وقتی ظرف آبی را روی شعله قرار می دهیم ،انرژی داده شده به آب ،سبب
افزایش انرژی مولکولهای آب می شود و جنبش مولکولها افزایش می یابد و در نتیجه دمای
آب هم بیشتر می شود.

ف ّعالیت

ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﺳﻣت ﭼپ ﮐم و ﺳﻣت راﺳت زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود
ﭘس از ﺗﻌﺎدل ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ھر دو ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺷود
محفظه  Bسرد است.
محفظه  Aداغ و
محفظه   Aو  Bکه در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید،
دو
ٔ
ٔ
ٔ
الف) جنبش مولکولی  Aو Bرا با هم مقایسه کنید .از ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ظرف  Aاز ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ظرف
دﯾﮕر ﯾﺑﺷﺗر اﺳت
ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم ،جنبش مولکولی کدام محفظه کم و کدام محفظه زیاد می شود؟
پ) پس از رسیدن به حالت تعادل ،جنبش مولکولی دو محفظه را با هم مقایسه کنید.

محفظۀ A

محفظۀ B

راھﮭﺎی انتقال گرما را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ -ھﻣرﻓت  -ﺗﺎﺑش
همان طور که دیدیم ،گرما شکلی از انرژی است؛ بنابراین مانند هر انرژی دیگری می تواند
منتقل شود و در انتقال آن نیز همواره قانون پایستگی انرژی برقرار است .گرما به روشهای
مختلفی از جسمی  به جسم دیگر منتقل می شود که در اینجا به آنها می پردازیم.

ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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ﮔرﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ طرﯾق رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود ؟

میله فلزی را روی شعله قرار دهید ،طولی
رسانش :هرگاه یک سر ٔ
نمی کشد که سر دیگر آن ،که در دست شماست ،آن قدر داغ می شود که
دیگرنمی  توانید آن را نگه دارید .گرما از سری که روی شعله قرار دارد،
وارد می شود و آن را داغ می کند .با توجه به اختالف دمای دو سر میله،
گرما از سر داغ به سمت دیگر میله منتقل می شود (شکل  .)6این نوع
انتقال گرما را رسانش گرمایی می نامیم .در رسانش گرمایی ،گرمای
شعله سبب می شود که جنبش اتمهای ِ
شده میله ،بیشتر شود و
سر گرم ٔ
در  اثر برخورد با اتمهای مجاور ،انرژی به آنها منتقل کند و در نتیجه
سبب افزایش جنبش اتمهای مجاور شود؛ بدین ترتیب اتمها بدون رفتن
از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند(شکل .)7

آزمایش كنید

شکل  6ــ گرما از
سر داغ به سر دیگر منتقل
می شود.

شکل 7ــ گرمای شعله سبب جنبش بیشتر اتم های سر میله می شود.

میلۀ مسی
میلۀ آهنی
میلۀ آلومینیومی

میله هم طول و
وسایل و مواد :سه ٔ
هم ضخامت از جنس مس ،فوالد یا آهن
و شیشه ،شمع ،کبریت ،سه پایه و پارافین.
روش آزمایش
1ــ به کمک پارافین به سر میلهها،
چوب کبریت بچسبانید.
2ــ مطابق شکل سر دیگر میلهها را
روی شعله قرار دهید.
3ــ مدتی صبر کنید تا چوب کبریتها
بیفتند.
نتیجه مشاهدات خود را بنویسید و
4ــ ٔ
درباره آن گفت  وگو کنید.اﺑﺗدا ﻣﯾﻠﮫ ی آﻟوﻣﯾﻧﯾم .ﺳﭘس ﻣﯾﻠﮫ ی ﻣﺳﯽ و ﺳﭘس ﻣﯾﻠﮫ آھﻧﯽ
ٔ
در این آزمایش کدام میله سریعتر از بقیه گرما را منتقل می کند؟ کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می کند؟

اﺟﺳﺎم رﺳﺎﻧﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ را ﺑﺎ ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
به اجسامی  مانند شیشه ،چوب ،الستیک ،هوا ،پشم ،چوب پنبه و ..که گرما را بسیار
آهسته منتقل می کنند ،نارسانا یا عایق گرما گویند و به اجسامی  مانند انواع فلزها که گرما را
بسیار سریع منتقل می کنند ،رسانای گرمایی گویند.
آزمایش نشان می دهد برخی از فلزها نسبت به فلزهای دیگر رسانای بهتری برای گرما
هستند .پشم شیشه و فایبرگالس به علت داشتن هوای محبوس نارسانای خوب به شمار
می روند.

آیا می دانید
وجود هوا در البه الی پشم و پر
سبب کاهش میزان رسانایی گرمایی
می شود.

آﯾﺎ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣدات ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد
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ﻋﻠت ﻋﺎﯾق ﺑودن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﭘﺷﻣﯽ

ﻣﻧظور از ھﻣرﻓت ﭼﯾﺳت؟ وﻗﺗﯽ ﮔرﻣﺎ ﺑﺎ ﺣرﮐت ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﻣﺎده از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷود اﯾن طرﯾﻘﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﮔرﻣﺎ
ھﻣرﻓت ﻧﺎم دارد ھﻣرﻓت ﻓﻘط در ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ف ّعالیت

با استفاده از وسایل در دسترس ،یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب
را اندازه بگیرید .پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید .ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام
ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است؟
همرفت

شکل   8ــ آب گرم شده به سمت باال
حرکت می کند و آب سرد جای آن را
می گیرد.

همرفت :آیا تاکنون آب در حال جوش را در یک ظرف مشاهده کردید؟ حبابها در ته ظرف
تشکیل می شوند و به سمت باال حرکت می کنند .با حرکت آب داغ از ته ظرف به سمت باال،
آب سرد باالی ظرف به سمت پایین حرکت می کند .در واقع آب با جابهجا شدن ،گرما را منتقل
می کند (شکل  .)8به این روش انتقال گرما ،همرفت می گویند .در انتقال گرما به روش همرفت
قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف باال حرکت می کند و قسمتهای اطراف آن ،که
سردترند ،جای آن را می گیرند.

ﮔرﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ طرﯾق ھﻣرﻓت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود؟

آزمایش كنید

وسایل و مواد :یک ظرف شیشهای نشکن ،منبع گرما (شمع یا چراغ گاز یا چراغ الکلی) ،قطرهچکان ،جوهر
روش آزمایش
1ــ تا سه چهارم ظرف شیشهای را با آب پر کنید و آن را مطابق شکل روی شعله قرار دهید.
2ــ با قطره چکان ،چند قطره جوهر در یک طرف ظرف بریزید.
3ــ به مسیر حرکت جوهر توجه ،و مشاهدات خود را بهطور دقیق یادداشت کنید.
درباره علت رفتار مشاهده شده ،بحث کنید.
4ــ در گروه خود
ٔ
وقتی آب را از پایین گرم می کنیم ،مولکولهای آن تندتر حرکت می کنند و بیشتر از هم
دور می شوند؛ یعنی آب منبسط می شود .در نتیجه چگالی آن کم می شود و به طرف باال رانده
می شود .در این هنگام آب خنکتر ،جای آبی را می گیرد که گرم شده و به طرف باال رفته است.
همه آب گرم می شود.
با تکرار این فرایندٔ ،
ف ّعالیت

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید .یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید .هر  30دقیقه یک بار
دمای آنها را اندازهگیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را رسم کنید ،از این آزمایش چه نتیجهای می گیرید؟

ظرف ﻣﺣﺗوی ﻣﺎﺳﮫ زود ﺗر ﮔرم ﻣﯽ ﺷود
ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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ﻋﻠت ﺗوﻟﯾد ﺑﺎد ﭼﯾﺳت؟ ﮐدام راه اﻧﺗﻘﺎل ﮔرﻣﺎ در اﯾﺟﺎد ﺑﺎد دﺧﺎﻟت ﺑﯾﺷﺗری دارد؟
ﻋﻠت ﺗوﻟﯾد ﺑﺎد ﺟرﯾﺎن ھﻣرﻓﺗﯽ ھوای ﮔرم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺟﮭت وزش ﺑﯾن ﺳﺎﺣل و درﯾﺎ در روز و ﺷب ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
جریانهای همرفتی می توانند هوا را نیز به حرکت در آورند و باد تولید کنند؛ مثال ً در طول
روز ،ساحل دریا (خشکی) زودتر از آب دریا گرم می شود و دمای آن از دمای آب باالتر می رود.
در نتیجه هوای خنک باالی آب به طرف ساحل می آید و هوای گرم روی ساحل به طرف باال
می رود .حاصل این فرایند نسیم دریاست (شکل .)9
شکل  9ــ جریان های همرفتی سبب
ایجاد باد در ساحل دریا می شود.

فكر كنید

اگر در ساحل ،آتش روشن کنید ،متوجه می شوید در طول روز ،دود به طرف خشکی و
در طول شب به طرف دریا کشیده می شود .علت را توضیح دهید.
ھوای اﺗﺎق ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺧود ﮔرﻣﺎ را در ﺳراﺳر اﺗﺎق ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد

خود را بیازمایید

وسیله یک رادیاتور نشان می دهد .توضیح
نحوه گرم شدن اتاق را به
ٔ
شکل مقابل ٔ
دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند ،گرم می شوند.
اﻧرژی ﮔرﻣﺎﯾﯽ زﻣﯾن و ﻣوﺟودات زﻧده از ﮐﺟﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷدو؟
تابش :بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است .این انرژی سطح زمین را گرم
می کنـد و انرژی مورد نیاز گیاهان ،جانوران و ...را تأمین می کند .آیا می دانید این انرژی
ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ی ﺗﺎﺑش
چگونه به زمین می رسد؟ آیا این انرژی با فرایند رسانش به زمین می رسد؟ آیا ممکن است این
انرژی به صورت همرفت به زمین رسیده باشد؟ ﺧﯾر
ﺧﯾر ﭼون ﺑﯾن ﺧورﺷﯾد و زﻣﯾن ﻣﺎده ای وﺟود ﻧدارد
همان طور که دیدیم برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط مادی نیاز است؛
ولی انرژی گرمایی خورشید از خأل عبور می کند و به ما می رسد و ما را گرم می کند .این نوع
انتقال انرژی ،تابش گرمایی نامیده می شود.
ف ّعالیت

ﺗﻔﺎوت اﻧﺗﻘﺎل ﮔرﻣﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ھﻣرﻓت و رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑش ﭼﯾﺳت

بـا همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن ،و مدتی صبر کنید
فاصله چند
تـا سطح اتو کامال ً داغ شود .پشت دست خود را مطابق شکل در
ٔ
سانتی متـری زیر اتو قرار دهید .آیا گرمای  اتو را در پشت دست خود احساس
می کنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده
ﺑﻠﮫ
باشد؟ توضیح دهید.

ﺧﯾر ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ی ﺗﺎﺑﺷﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده زﯾرا در رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد دو ﺟﺳم ﺑﺎ ھم در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد و در ھﻣرﻓت ﺑﺎﯾد دﺳت ﺑﺎﻻی ﺟﺳم ﺑﺎﺷد
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ﭼرا ﺧورﺷﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧرژی ﺗﺎﺑﺷﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد؟ آﯾﺎ ھﻣﮫ ی اﺟﺳﺎم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧرژی ﺗﺎﺑﺷﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد؟

ورقه فلزی با سطح
تیره و مات
چوب پنبه

ورقۀ فلزی با سطح
صیقلی و براق

تابش گرمایی

چوب پنبه
موم

موم

توری حفاظ
شکل  10ــ  جذب تابش گرمایی

رﻧﮓ ﺟﺳم ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری در ﺟذب
اﻧرژی ﺗﺎﺑﺷﯽ را دارد؟

همه اجسام می توانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند؛ اما اجسام گرمتر ،مقدار
ٔ
بیشتری انرژی تابشی منتشر می کنند؛ مثال ً سطح خورشید که دمای باالیی دارد ،انرژی تابشی
زیادی گسیل می کند.
وقتی در یک روز آفتابی در حال پیاده روی هستید ،پرتوهای خورشید به شما برخورد
می کنند .قسمتی از پرتوها جذب بدن شما می شوند و شما را گرمتر می کنند و قسمتی از پرتوها،
بازتابش می کنند.
ورقه فلزی قرارداده شده است .سطحهایی
در یک آزمایش ،بخاری برقی استوانهای بین دو ٔ
از ورقهها که مقابل بخاری قرار دارند ،یکی صیقلی و براق و دیگری سیاه و مات است .در طرف
دیگر ،ورقههای چوب پنبهای توسط موم یا پارافین چسبانده شده است.
پنبه پشت سطح سیاه ،زودتر
وقتی بخاری برقی را روشن می کنیم ،خواهیم دید که چوب ٔ
می افتد(شکل  .)10با انجام این آزمایش و آزمایشهای مشابه می توان نتیجه گرفت که:
اجسام تیره و ناهموار ،انرژی تابشی بیشتری را جذب می کنند و سطوح صاف و براق مقدار
کمتری از انرژی تابشی را جذب ،و بیشتر آن را بازتابش می کنند.
فكر كنید

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند؟ چرا؟
ب) آینه
		
الف) آسفالت
تابش گرمایی

تابش گرمایی

زﯾرا ھم ﺗﯾره و ھم ﺳطﺢ آن
ﻧﺎھﻣوار اﺳت
آسفالت
داغ

آینه
سرد

آزمایش کنید

وسایل و مواد :دو قوری یا لیوان کامال ً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد ،دو دماسنج و یک فالسک (دمابان)1
آب داغ.
روش آزمایش
1ــ در هر یک از لیوانها یا قوریها ،مقدار مساوی آب داغ بریزید و با دماسنج دمای آنها را اندازهگیری کنید.
2ــ هر  5دقیقه دمای آب درون ظرفها را اندازهگیری کنید و نمودار دما را بر حسب زمان برای هر یک از ظرفها رسم کنید.
از این آزمایش چه نتیجهای می گیرید؟
(مصوب فرهنگستان)
١ــ دمابان
َّ
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ﻗوری ﺗﯾره رﻧﮓ زودﺗر دﻣﺎی آن ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آﯾد
زﯾرا ﮔرﻣﺎ را زودﺗر ﺑﮫ طرﯾق ﺗﺎﺑﺷﯽ از دﺳت ﻣﯽ
 .دھد

ﭼﮕوﻧﮫ دﻣﺎی ﻣوﺗور ﺧودرو را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

ﭼرا ﺗﻧظﯾم دﻣﺎ در ﺑﻌﺿﯽ وﺳﺎﯾل اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد؟

فناوری و کاربرد

موتور خودرو :اگر دمای خیلی از چیزها را واپایش (کنترل )1نکنیم ،ممکن است خراب
شوند؛ مثال ً اگر دمای موتور خودرو خیلی باال رود ،موتور آسیب جدی می بیند و حتی ممکن
کننده خودرو طراحی و ساخته شده
است بسوزد .برای جلوگیری از این اتفاق،
ٔ
سامانه خنک ٔ
است تا انرژی گرمایی موتور را به رادیاتور منتقلکند .رادیاتورها به صورت پهن و در نتیجه
با سطح زیاد ساخته می شوند .این طراحی سبب از دست دادن گرما به صورت همرفت و تابش
شکل ١١ــ  سامانۀ خنک کننده خودرو
از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری
خواهد شد .عالوه بر این ،خودروها ٔ
پنکه (فن) خنک کننده نیز دارند .هنگامی که موتور داغ می کند.
شود ،پنکه ها روشن می شوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می گردند .دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﻧد درﺟﮫ اﺳت؟
کاهش اتالف گرما در خانه :دمای مناسب برای داخل خانه یا محلهای کار و مدرسه،
آیا می دانید
بین  18°Cتا  ٢0°Cاست .در روزهای سرد اختالف دمای درون خانه و بیرون بسیار زیاد
انرژی مصرفی یک خانواده برای
هزینه زیادی را
می شود و این اختالف دما سبب اتالف گرمایی زیادی می شود و ممکن است ٔ
پخت و پز در طول سال حدود  ٥تُن
به خانواده تحمیل کند؛ به طوری که مجبور به پرداخت مبلغ کالنی برای قبضهای برق و گاز
گاز گلخانه ای را وارد جو می کند.
شویـم .برای جلوگیری از اتالف گرمایی و سازگاری بیشتر با محیط زیست راههای مختلفی
برق مصرفی یک یخچال نیز در
طول سال  ٢تن گاز گلخانه ای به
وجود دارد .شکل  ١٢نشان می دهد که چطور می توان اتالف گرما را در خانه کاهش داد و از
محیط زیست اضافه می کند!
هزینههای گرمایشی خانه کاست.
ﻋﻠت اﺗﻼف اﻧرژی در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﯾﺳت؟
سقف عایق

مخزن آب داغ پوشیده شده
سطح نقره اندود

درپوش عایق

خأل
رادیاتور دارای
دماپا

دیوار عایق
پنجرۀ دوجداره

درزگیر
فرش و موکت (فرشینه )
2

شکل ١٢ــ  روشهای مختلف جلوگیری از اتالف گرما در خانه را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
دمابان (فالسک )3خأل :اگر بخواهید به مسافرت یا تفریح بروید ،نوشیدنی داغ مانند چای
را چگونه گرم نگه می دارید؟ نوشیدنی خنک مانند آبمیوه را چگونه خنک نگه می دارید؟ اگر
این نوشیدنیها را در محفظهای قرار دهید و هر سه راه انتقال گرما به آن یا از آن به بیرون
را ببندید ،نوشیدنی داغ یا خنک می ماند .معموال ً این کار را دمابان های (فالسکهای) خأل
دهنده آن را نشان
انجام می دهند .شکل  ١٣یک نوع از این دمابان (فالسک) و اجزای تشکیل ٔ
می دهد .اصلیترین جزء دمابان (فالسک) یک بطری شیشهای دو جداره است که بین آن خأل
درباره نقش هر
است و روی سطح آن ،هم از درون و هم از بیرون نقره اندود است .در گروه خود
ٔ
قسمت از دمابان (فالسک) خأل بحث کنید.

ﺑﮭﻔر

ﻓﻼﺳﮏ ﭼﺎی ﺑﮫ ﭼﮫ طرﯾق از اﺗﻼف ﮔرﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد؟
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ﺑﮭــــــﻔر

شکل ١٣ــ  دمابان (فالسک) خأل
می تواند مدت نسبت ًا زیادی دمای جسم
را تقریب ًا ثابت نگه دارد.

ﺑﮭﻔر
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