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ﻓﺼﻞ :10ﮔﺮﻣﺎ ﻭﲠﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ

ًکته  :جست ٍ جَی حیات رٍی سیارات دیگر تر اساس ٍجَد آب در حالت هایع اًجام هی شَد ٍ در صَرتی آب ته
صَرت هایع ٍجَد خَاهذ داشت که دهای هحیط هٌاسة تاشذ .

ر

ًکته  :گیاهاى ٍ جاًَراى ًیس هتاثر از هحیطی هستٌذ که در آى زًذگی هی کٌٌذ  .ته هویي دلیل است که شکل گیاهاى

ٍ جاًَراى هشاته در هٌاطك گرهسیری تا جاًَراى ٍ گیاهاى هٌاطك سردسیری هتفاٍت است  .ته طَر هثال خرس های
لطثی که در هٌاطك سرد ٍ ترفی زًذگی هی کٌٌذ تر خالف سایر خرس ها رًگشاى سفیذ است  ،هَهای تذًشاى ًیس

تلٌذتر است

ﻫﻨﻤ
ًکته  :هر هکاًی احتیاج ته یک دهای هٌاسة دارد  .ته طَر هثال دهای هٌاسة ترای اتاق  22درجه ساًتیگراد است .

ترای رسیذى ته دهای هٌاسة گاهی ًیاز ته ٍسایل گرم سازی هاًٌذ تخاری ٍ شَفاش هستین ٍ گاهی ًیس تایذ تا ٍسایل
سردسازی هوچَى کَلر آتی ٍ گازی هحیط را سردتر کٌین

 .1آیا زها ٍ گطها تِ یه هؼٌا ّستٌس ؟ تَظیح زّیس؟ ذیط ؛ گطها اًطغی هٌتمل ضسُ اظ خسن گطم تِ خسن سطز است.
ٍلی زهای یه خسن زض ٍالغ هیعاى سطػت حطوت شضات تطىیل زٌّسُ آى خسن ٍ زض ٍالغ هؼیاضی است وِ هیعاى

گطهی ٍ سطزی هَاز ضا ًطاى هی زّس .تطای زضن ایي تفاٍت تِ هثال ظیط تَخِ وٌیس :

یه لیَاى آب خَش ٍ یه وتطی آب خَش زاضای زهای یىساى ٍ  100زضخِ ساًتیگطاز ّستٌس اها گطهای یه وتطی
آب خَش تیطتط اظ یه فٌداى آب خَش است  ،چَى همساضش تیطتط است
 .2چِ ضاتؽِ ای تیي گطها ٍ زها ٍخَز زاضز؟ تا هثال تَظیح زّیس ّ .ط چِ خسوی گطهتط تاضس زهای آى تیطتط است

ﻮن

هثالً زهای یه فٌداى چای زاؽ تیطتط اظ زهای یه فٌداى آب ذٌه است  .تِ ػثاضت زیگط تِ خسن ّای گطم تط
زهای تیطتط ٍ تِ خسن ّای سطزتط زهای ووتط ًسثت هی زّین .

 .3سازُ تطیي ضٍش تطای تطریص گطهای تطذی اخسام چیست ؟ آیا ایي ضیَُ زلیك است ؟ تا استفازُ اظ حس الهسِ
ذَز هی تَاًین تطریص زّین چِ خسوی زاؽ ٍ چِ خسوی سطز است  ،اها ًوی تَاًین تِ ؼَض زلیك همساض گطهی ٍ

سطزی آى ضا هطرص وٌین  .تِ ػٌَاى هثال ٍلتی هی ذَاّین تثیٌین فطزی تة زاضز یا ًِ  ،هؼوَالً زست ذَز ضا ضٍی
پیطاًی اٍ لطاض هی زّین ٍ تا همایسِ زهای تسى اٍ تا زهای تسًواى تطریص هی زّین وِ ضرص تة زاضز یا ًِ ٍلی
ًوی تَاًین تطریص زّین اٍ چٌس زضخِ تة زاضز .

ًىتِ  :استفازُ اظ حس الهسِ تطای تطریص زها زلیك ًیست ٍ گاّاً ّوطاُ تا ذؽا ًیع هی تاضس  .تِ ػٌَاى هثال اگط ها

یه زستواى ضا زض آب سطز ٍ زست زیگطهاى ضا زض آب گطم لطاض زّین ٍ پس اظ حسٍز 30ثاًیِ زٍ زستواى ضا ٍاضز ظطف
آب ٍلطم وٌین  ،زستی وِ زض آب سطز تَز  ،آب ٍلطم ضا گطم احساس هی وٌس ٍ زستی وِ زض آب گطم تَز  ،آب ٍلطم ضا
سطز احساس هی وٌس.
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 .4زهاسٌح چیست ؟ زهاسٌح ٍسیلِ ای است وِ تا استفازُ اظ آى زها ضا اًساظُ هی گیطین .
 .5ضایح تطیي زهاسٌح ّا اظ چِ ًَػی ّستٌس ٍ چگًَِ واض هی وٌٌس ؟ زهاسٌح ّای خیَُ ای ٍ الىلی ضایح تطیي زهاسٌح
ّا ّستٌس  .اگط ایي زهاسٌح ّا ضا زض هحیػ گطم لطاض زّین  ،خیَُ یا الىل زضٍى هرعى آى ّا هٌثسػ هی ضَز ٍ اظ لَلِ
ًاظن تاال هی ضٍز  .زض ایي حالت اضتفاع الىل ضًگی یا خیَُ زضٍى لَلِ  ،زهای هحیػ ضا ًطاى هی زّس .

ر

ًىتِ  :اساس واض زهاسٌح ّا تفاٍت اًثساغ ٍ اًمثاض خیَُ ٍ الىل تا ضیطِ است  .چَى اًثساغ ٍ اًمثاض خیَُ یا الىل
وِ حالت هایغ زاضًس اظ ضیطِ خاهس تیطتط است  ،زض َّای گطم تیطتط اظ ضیطِ هٌثسػ هی ضًَس ٍ تاال هی ضًٍس ٍ زض

ﻫﻨﻤ

َّای سطز هٌمثط ضسُ ٍ پاییي هی ضًٍس ٍ زهای ووتطی ضا ًطاى هی زٌّس .

 . 6زهاسٌح ّای خیَُ ای ٍ الىلی چگًَِ هُسضج ( زضخِ تٌسی ) هی ضًَس ؟ تطای زضخِ تٌسی زهاسٌح ّای خیَُ ای ٍ
الىلی  ،اتتسا هرعى آى ّا ضا زض هرلَغ آب ٍ ید لطاض هی زٌّس ٍ سؽح خیَُ یا الىل ضا تا صفط ًطاًِ گصاضی هی وٌٌس

سپس زهاسٌح ضا زض هداٍضت تراض آب زض حال خَش لطاض زازُ ٍ سؽح هایغ زضٍى زهاسٌح ضا تا ػسز  100ػالهت .

گصاضی هی وٌٌس  .تیي ایي زٍ ػسز ( صفط تا صس ) ضا تِ صس لسوت هساٍی تمسین هی وٌٌس ٍ ّط لسوت ضا یه زضخِ
سلسیَس یا ساًتی گطاز (  ) 1OCهی ًاهٌس .
ﺑﻪ دﻣﺎﯾﻰ ﮐﻪ آب درآن ﯾﺦ ﻣﻰ زﻧﺪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ وﺑﻪ
دﻣﺎﯾﻰ ﮐﻪ آب در آن ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯿﺂﯾﺪ ﻋﺪد 100
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ دﻫﯿﻢ

100oC

ﻮن

0oC

ًىتِ  :زض ساحل زضیا  ،آب زض زهای صفط زضخِ ید هی ظًس ٍ زض  100زضخِ هی خَضس  .زض ٍالغ توام ًماغ شٍب ٍ

اًدواز ٍ خَش ضا زض فطاض یه اتوسفطی سؽح زضیا اًساظُ هی گیطًس  .زض هٌاؼك تا فطاض ووتط هثل اضتفاػات ایي زها ّا
اًسوی ووتط ٍ زض هٌاؼك پطفطاضتط هثل زضت ّا ایي زهاّا اًسوی تیطتط ّستٌس

 .7چگًَِ زهای یه خسن ضا تا زهاسٌح خیَُ ای ٍ الىلی اًساظُ هی گیطین ؟ تِ ایي هٌظَض  ،هرعى زهاسٌح ضا زض

تواس تا خسن هَضز ًظط لطاض هی زّین ٍ هستی صثط هی وٌین تا اضتفاع هایغ زض لَلِ تاضیه زیگط تغییط ًىٌس  .آى گا

ﻋﺪدي را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ در آن ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار دارد  ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﻤﺎن دﻣﺎي ﺟﺴﻢ اﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ :دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﯾﮏ دﻣﺎﺳﻨﺞ و ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﺎﯾﻊ دﻣﺎﺳﻨﺠﯽ را درﺧﻂ اﻓﻖ درﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
 . 8چطا لَلِ ّای زضٍى زهاسٌح هؼوَالً تاضیه ٍ تلٌس ّستٌس ؟ ظیطا وَچىتطیي تغییط زض حدن خیَُ یا الىل تتَاًس تِ
تغییط اضتفاع لاتل هالحظِ ای زض لَلِ تیاًداهس .
 .9تؼعی اظ اًَاع زهاسٌح ّایی وِ زض پعضىی واضتطز زاضًس ضا ًام تثطیس ٍ ؼطظ واضضاى ضا ًیع تٌَیسیس .
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الف ) زهاسٌح پعضىی ـ خیَُ ای  :زض ایي ًَع زهاسٌح ًیع اظ خیَُ استفازُ ضسُ است  .زض ایي زهاسٌح یه ذویسگی
ٍخَز زاضز وِ تاػث هی ضَز پس اظ تیطٍى آٍضزى زهاسٌح اظ زّاى ٍ تا ظهاًی وِ هی ذَاّین زها ضا ترَاًین  ،هایغ
زضٍى زهاسٌح تاال ٍ پاییي ًطٍز .
.

ر

ب)زهاسٌح زیدیتالی :تا لطاض زازى ایي زهاسٌح زضزّاى ًوایطگط آًْا ػسزی ضا ًطاى هی زّسوِ ّواى زهای تسى است

ج ) زهاسٌح ًَاضی  :تا لطاض زازى ایي ًَع زهاسٌح ضٍی تسى ٍ تغییط ضًگ وطیستال ّای هایغ آى ٍ تا تَخِ تِ ایي وِ
ّط ضًگ تیاى وٌٌسُ یه زها است هی تَاًین زهای تسى ضا اًساظُ تگیطین .

ﻫﻨﻤ

 .10گطها ضا تؼطیف وٌیس  .تِ همساض اًطغی ای وِ تط اثط اذتالف زها اظ خسوی تِ خسن زیگط هٌتمل هی ضَز  ،گطها هی
گَیٌس .

 .11گطها چگًَِ تیي زٍ خسن هٌتمل هی ضَز ؟ ٌّگاهی وِ زٍ خسن تا زهاّای هتفاٍت زض تواس تا یىسیگط لطاض

تگیطًس گطها اظ خسن گطم تط تِ خسن سطزتط هٌتمل هی ضَز  .تٌاتطایي زهای خسن گطم پاییي هی آیس ٍ زهای خسن سطز

تاال هی ضٍز ٍ ایي فطایٌس آى لسض ازاهِ پیسا هی وٌس تا زهای زٍ خسن یىساى ضَز  .تِ ؼَض هثال ٍلتی ظطف غصا ضا ضٍی
اخاق گاظ لطاض هی زّین  ،چَى اخاق گطم تط اظ ظطف غصا است  ،گطها هی زّس ٍ اًطغی ضا تِ ظطف هٌتمل هی وٌس .

 .12هٌظَض اظ ایٌىِ زٍ خسن تا یىسیگط زض تؼازل گطهایی ّستٌس  ،چیست ؟ ظهاًی وِ زٍ خسن تا زهاّای هتفاٍت تا ّن
زض تواس تاضٌس فطایٌس اًتمال گطها اظ خسن گطم تط تِ خسن سطز تا ظهاًی وِ زٍ خسن ّن زها ضًَس ازاهِ هی یاتس  .ایي

زها ضا زهای تؼازل زٍ خسن هی ًاهین .

بعد از تعادل گرمایی

ﻮن

جسم گرم

قبل از تعادل گرمایی

جسم سرد

جسم گرم

جسم سرد

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﯾﻰ از دﯾﺪ ﮔﺎه ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ

ًىتِ  :گطم تطیي ًمؽِ ضٍی ظهیي ً ،احیِ ای زض وَیط لَت است وِ زهای آى تا  70زضخِ ساًتیگطاز ًیع اػالم ضس
است ٍ سطزتطیي ًمؽِ زض لؽة خٌَب است وِ زهای آى تا  89ـ گعاضش ضسُ است

 .13یىای اًساظُ گیطی گطها چیست ؟ گطها ًَػی اًطغی است تٌاتطایي یىا آى  ( Jغٍل ) است  .اظ یىای غٍل تطای
اًساظُ گیطی توام ضىل ّای اًطغی استفازُ هی ضَز .
ً .14ظطیِ هَلىَلی ضا زض هَضز افعایص زها تیاى وٌیس  .خسوی وِ گطم تط است زهای آى تاالتط است ٍ هَلىَل ّایص
خٌة ٍ خَش تیطتطی زاضًس  ،یؼٌی اًطغی هَلىَل ّا تِ ؼَض هتَسػ تیطتط اظ خسوی است وِ سطزتط است  .زض خسن
سطزتط  ،خٌة ٍ خَش هَلىَل ّا ون تط است  ،یؼٌی تِ ؼَض هتَسػ هَلىَل ّا اًطغی ووتطی زاضًس
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 .15خٌة ٍ خَش هَلىَل ّایی آب زض ظطفی وِ تط ضٍی ضؼلِ است ضا تا تَخِ تِ ًظطیِ هَلىَلی تَخیِ وٌیسٍ .لتی
ظطف آتی ضا ضٍی ضؼلِ لطاض هی زّین  ،اًطغی زازُ ضسُ تِ آب  ،سثة افعایص اًطغی هَلىَل ّای آب هی ضَز ٍ
خٌثص هَلىَل ّا افعایص هی یاتس ٍ زض ًتیدِ زهای آب ّن تاال هی ضٍز

 .16اﻧﻮاع روش ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ  .1 .رﺳﺎﻧﺶ ـ  .2ﻫﻤﺮﻓﺖ ـ  . 3ﺗﺎﺑﺶ

ﻧﮑﺘﻪ:در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﻧﺮژي دﯾﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺮژي ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .

ر

 .17ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ روش رﺳﺎﻧﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ  .در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ روش رﺳﺎﻧﺶ  ،اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﻣﺎده و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .18ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ روش رﺳﺎﻧﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ  .ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻠﺰي را روي ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ  .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ

ﻫﻨﻤ

ﮐﻪ ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ  ،ان ﻗﺪر داغ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ  .در واﻗﻊ ﮔﺮﻣﺎ از ﺳﺮي ﮐﻪ

روي ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮار دارد  ،وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را داغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو ﺳﺮ ﻣﯿﻠﻪ  ،ﮔﺮﻣﺎ از ﺳﺮ داغ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 . 19اﺟﺴﺎم رﺳﺎﻧﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ  ،ﭼﻮب  ،ﻻﺳﺘﯿﮏ  ،ﻫﻮا  ،ﭘﺸﻢ و ﭼﻮب

ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﯾﺎﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات ﮔﺮﻣﺎ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،رﺳﺎﻧﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

 .20رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎده  ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﭼﺮا ؟ ﺟﺎﻣﺪ ؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ از ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻟﮑﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪات ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﺶ از ﮔﺎزﻫﺎ اﺳﺖ.
مرحله 3

فلز

اتم

بر تحرک و ارتعاش اتم ها
بیشتر افزوده می شود

گرما

اتم

فلز

اتم

فلز

ﻮن

ارتعاش اتم ها در سطح
فلز گسترده می شود

مرحله 2

مرحله ١

به تحرک اتم ها
افزوده می شود

گرما

گرما

شکل ٢ــ 6ــ چگونگی رسانش گرما در یک میله از دیدگاه اتمی  .با برخورد الکترونهای
آزاد با اتم ها ،بر تحرک و ارتعاش اتم ها افزوده می شود.

ًىتِ  :زض خاهسات ًیع ضساًایی فلعات تیطتط تَزُ ٍ زض تیي فلعات ًیع ضساًایی تِ یه اًساظُ ًیست  .هثالً ضساًایی هس
تیطتط اظ آلَهیٌیَم ٍ آلَهیٌیَم ًیع تیطتطاظ آّي است .

میلۀ آهنی

میلۀ مسی

میلۀ آلومینیومی

از ﭼﻮب وﮐﺎﺋﻮﭼﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺳﺘﻪ ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ اﯾﺪ

چوب کبریت هایی که با پارافین
جامد نگه داشته شده اند

ﻧﮑﺘﻪ  :ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ  ،ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه دو ﺟﺪاره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻮاي ﻣﺤﺒﻮس ﻧﺎرﺳﻨﺎي ﺧﻮب
هحسَب هی ضًَس .
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 .21ضٍش اًتمال گطها ّوطفت ضا تَظیح زّیس  .زض اًتمال گطها تِ ضٍش ّوطفت لسوتی اظ هازُ وِ گطم ضسُ است تِ
ؼطف تاال حطوت هی وٌس ٍ لسوت ّای اؼطاف آى وِ ٌَّظ گطم ًطسُ اًس خای آى ضا هی گیطًس .تِ ایي تطتیة اًطغی
گطهایی اظ یه ًمؽِ تِ ًمؽِ زیگط هٌتمل ضسُ ٍ تِ تسضیح توام هازُ گطم هی ضَز.
 .22ضطایػ الظم تطای ایداز خطیاى ّوطفتی ضا تٌَیسیس  . .هازُ  ،هایغ یا گاظ تاضس .2 .تیي زٍ ًمؽِ اذتالف زها ٍخَز

ر

زاضتِ تاضس( .یؼٌی لسوتی اظ آى گطم تط ٍ لسوتی سطزتط تاضس  .3 ) .لسوت گطم پاییي تط اظ لسوت سطز تاضس.

 .23چطا زض خاهسات گطها تِ ضٍش ّوطفت هٌتمل ًوی ضَز ؟ ظیطا زض خاهسات فاصلِ ی تیي شاضت تسیاض ون است

شضات ًوی تَاًٌس خاتِ خا ضًَس .

ﻫﻨﻤ

 .24ػلت تِ ٍخَز آهسى خطیاى ّای ّوطفتی چیست ؟ ٍلتی هازُ ای گطم هی ضَز هٌثسػ هی ضَز یؼٌی فاصلِ ،ی

هَلىَل ّای آى اظ ّن تیطتط هی گطزز .زض ًتیدِ چگالی آى واّص هی یاتس ٍ زض ٍالغ سثىتط هی گطزز .تِ ّویي زلیل

آى لسوت تِ ؼطف تاال حطوت هی وٌس .زض ایي ٌّگام هایؼات اؼطاف وِ چگالی تیطتطی زاضًس ٍ سٌگیي تط ّستٌس

خای آى ضا پطهی وٌس .ایي ضٍال ازاهِ هی یاتس ٍ تتسضیح توام هایغ گطم هی ضَز.

آزﻣﺎﯾﺸﻰ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آب ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻮن

الف) برای جلوگیری از اتالف گرمای مخزن ها و لوله های آب گرم در ساختمان ها از
چه روش هایی استفاده میشود؟
ب) به عکس مقابل نگاه کنید .در زمستان با این حالت پرندگان ،که پرهای خود را باد
کرده اند ،زیاد مواجه می شویم .دلیل این حالت پرندگان را توضیح دهید.

 .25خطیاى ّای ّوطفتی چگًَِ تاػث ایداز ًسین زض هٌاؼك ساحلی هی ضًَس ؟

زض ضٍظ ساحل گطم تط اظ زضیاست ٍ َّای گطم اظ سؽح ساحل تاال ضفتِ ٍ اظ ؼطف زضیا
َّای سطز تِ سوت ساحل حطوت هی وٌس  .تِ ّویي زلیل ًسین تِ سوت ساحل یا
ذالف خْت زضیا هی ٍظز

بخار

زض ضة چَى زضیا گطم تط اظ ساحل است َّ ،ای گطم اظ زضیا تاال هی ضٍز ٍ َّای سطزتط
اظ سوت ساحل تِ سَی زضیا هی ٍظز  ،تِ ّویي زلیل ًسین تِ ؼطف زضیاست

 .26تراضی ًفتی ٍ گاظی تِ چِ ضٍضی تاػث گطم ضسى اتاق هی ضَز ؟ تَظیح زّیس  .ضٍش ّوطفت ؛ تراضی ًفتی ٍ
گاظی هؼوَالً یه خطیاى ّوطفتی زض اتاق ایداز هی وٌس وِ سثة هی ضَز اتاق گطم ضَز؛ تسیي تطتیة وِ َّای سطز
اؼطاف تسًِ ی تراضی گطم ضسُ ٍ تِ ضٍش ّوطفت تِ ؼطف تاال حطوت هی وٌس ٍ َّای سطز اؼطاف خای آى ضا هی
گیطز ٍ گطم هی ضَز ٍ تاال هی ضٍز .ایي ػول ازاهِ پیسا هی وٌس تا ّوِ ی َّای اتاق گطم ضَز.
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ًىتِ  :تطای اًتمال گطها تِ ضٍش ضساًص ٍ ّوطفت ًیاظ تِ هحیػ هازی (ٍخَز هَلىَل ّا ) است  .ایي ضٍش ّا زض
ضطایػ ًثَز َّا (ذال) اًدام ًوی ضًَس .
 .27زض ضٍش تاتص چگًَِ گطها هٌتمل هی ضَز ؟ هثال تعًیس  .زض ایي ضٍش اًتمال گطها تِ صَضت اهَاج
الىتطٍهغٌاؼیس ٍ تسٍى ًیاظ هازُ ٍ زض ذال هٌتمل هی ضَز .گطهای ذَضضیس تِ ّویي ضیَُ زض فعای ذالی اظ هازُ
(
ذالء) هٌتمل هی ضَز ٍ تِ ظهیي هی ضسس .اگط تا تِ حال زض هماتل یه تراضی تطلی یا ّیعهی لطاض گطفتِ تاضیس ،اًتمال

ر

گطها تِ ایي ضٍش ضا تِ ذَتی حس وطزُ ایس.

ﻫﻨﻤ
 .28چگًَِ گطهای ذَضضیس تِ ضٍش تاتص تِ ظهیي هٌتمل هی ضَز ؟ زض تاتص ذَضضیس پطتَّایی ًاهطئی ٍخَز زاضز و
یه زستِ اظ آًْا پطتَّای فطٍسطخ (هازٍى لطهع) است .ایي پطتَّا ٍلتی تِ خسوی تتاتس گطهای تیطتط تَلیس هی وٌٌس.

 . 29زهای خسن چِ تاثیطی تط تاتص اًطغی گطهایی زاضز ؟ تَظیح زّیس ّ .وِ اخسام هی تَاًٌس اًطغی ذَز ضا تِ

صَضت تاتص هٌتطط وٌٌس ؛ اها اخسام گطم تط  ،همساض تیطتطی اًطغی تاتطی هٌتطط هی وٌٌس  .هثالً سؽح ذَضضیس و

زهای تاالیی زاضز  ،اًطغی تاتطی ظیازی گسیل هی وٌس .

ًىتِ ٍ :لتی زض یه ضٍظ آفتاتی زض حال پیازُ ضٍی ّستیس  ،پطتَّای ذَضضیس تِ ضوا تطذَضز هی وٌٌس  .لسوتی اظ ایي

پطتَّا خصب تسى ضوا هی ضًَس ٍ ضوا ضا گطم تط هی وٌٌس ٍ لسوتی اظ پطتَ ّا  ،تاظتاتص هی وٌٌس .

 .30ضًگ اخسام ٍ سؽح آى ّا چِ تاثیطی تط هیعاى تاتص گطها زاضًس ؟ تَظیح زّیس ّ .ط چِ ضًگ خسن تیطُ تط تاضس ٍ
سؽح آى ًاّوَاض تط تاضس تاتص تیطتطی ضا خصب هی وٌس ٍ ّویٌؽَض اًطغی تاتطی تیطتطی ضا ًیع گسیل یا هٌتطط هی

ﻮن

وٌس ٍلی اخسام سفیس ٍ تطاق ٍ زاضای سؽح ّوَاض همساضی ووتطی گطها ضا تِ صَضت تاتص زضیافت هی وٌٌس ٍ تیطتط آى
ضا تاظتاتص هی وٌٌس .

ًىتِ  :اخسام تیطُ ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای ووتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی تاتطی تیطتطی ًسثت ت
اخسام ضٍضي تاتص هی وٌٌس ٍ ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای تیطتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی تاتطی
تیطتطی ًسثت تِ اخسام ضٍضي خصب هی وٌٌس.

ًىتِ  :اخسام ضٍضي ٍ تطاق ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای ووتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی تاتطی ووتطی
ًسثت تِ اخسام تیطُ تاتص هی وٌٌس ٍ ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای تیطتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی
تاتطی ووتطی ًسثت تِ اخسام تیطُ خصب هی وٌٌس ٍ تیطتط آى ضا تاظتاب هی وٌٌس .
ًىتِ  :تا تَخِ تِ تَظیحات اضائِ ضسُ تاتص گطهایی هی تَاًس
الف ) تاتیسُ ضَز  ( .زض اخسام گطهتط ٍ تیطُ تط اًطغی تاتطی تیطتطی گسیل هی ضَز
ب ) خصب ضَز  ( .زض اخسام تیطُ تاتص گطهایی تیطتطی خصب هی ضَز
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ج ) تاظتاتیسُ ضَز  ( .زض اخسام ضٍضي ٍ ّوَاض تاتطی گطهایی تیطتطی تاظتاتیسُ هی ضَز
) 31ﺑﺎ ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺸﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ اﻧﺮژى ﺗﺎﺑﺸﻰ در اﺟﺴﺎم ﺗﯿﺮه وﻣﺎت

تیطتط است یا اخسام تطاق ؟ زض یه آظهایص  ،تراضی تطلی استَاًِ ای تیي زٍ
ٍضلِ ی فلعی لطاض زازُ ضسُ است  .سؽح ّایی اظ ٍضلِ ّا وِ هماتل تراضی لطاض زاضًس

ر

یىی صیملی ٍ تطاق ٍ زیگطی سیاُ ٍ هات است  .زض ؼطف زیگط ٍضلِ ّای چَب پٌثِ ای تَسػ هَم یا پاضافیي تِ ٍضق

ّا چسثاًسُ ضسُ اًس ٍ .لتی تراضی ضا ضٍضي هی وٌین ذَاّین زیس وِ چَب پٌثِ پطت سؽح سیاُ ظٍزتط هی افتس وِ
ایي ًتیدِ حاوی اظآى است وِ اخسام تیطُ همساض تیطتطی اًطغی تاتطی ضا خصب هی وٌٌس.

ﻫﻨﻤ

 .32زض یه ضٍظ تاتستاًی آیٌِ ای ضا ضٍی آسفالت لطاض هی زّین  .آسفالت تیطتط گطم هی ضَز یا آیٌِ ؟ چطا ؟ ضٍوص

آسفالت تسیاض زاؽ هی ضَز  ،ظیطا آسفالت تِ ػلت تیطُ ٍ ًاّوَاض تَزى تیطتط تاتص گطهایی ذَضضیس ضا خصب هی وٌس ،

اها آیٌِ ذیلی گطم ًوی ضَز چطا وِ همساض ووی اظ گطهای تاتیسُ ضسُ ضا خصب هی وٌس ٍ تیطتط آى ضا تاظهی تاتاًس .
تابش گرمایی

تابش گرمایی

آسفالت

 .33زض ّط یه اظ حاالت ظیط چِ ضًگ لثاسی هٌاسة تط است ؟

آینه

داغ

سرد

الف) یه ضٍظ گطم زض ظیط آفتاب  :لثاس ضٍضي ؛ ظیطا اًطغی تاتطی ووتطی خصب هی وٌس ٍ ایٌگًَِ ذٌه تط هی ضَین.

ب) یه ضٍظ گطم زض ظیط سایِ یا َّای اتطی  :لثاس تیطُ ؛ ظیطا گطهای تیطتطی تِ ضٍش تاتص اظ تسى ها هٌتطط هی ضَز

ﻮن

ٍ ایٌگًَِ ذٌه تط هی ضَین .

ج) یه ضٍظ سطز ٍ آفتاتی  :لثاس تیطُ ؛ ظیطا اًطغی تاتطی تیطتطی خصب هی وٌس ٍ زض ایي صَضت گطم تط هی ضَین .
ت ) یه ضٍظ سطز ٍ اتطی  :لثاس ضٍضي ؛ ظیطا اًطغی ووتطی اظ تسًواى تاتص هی وٌس ٍ تا حفظ گطها  ،تاػث هی ضَز
گطهای ووتطی اظ زست تسّین .

 .34چطا الظم است تا زهای ٍسایل ضا وٌتطل وٌین ؟ ظیطا اگط زهای ذیلی اظ چیعّا ضا وٌتطل ًىٌین  ،هوىي است ذطاب
ضًَس  .هثالً اگط زهای هَتَض ذیلی تاال ضٍز  ،هَتَض آسیة خسی هی تیٌس ٍ حتی هوىي است تسَظز .

 .35تطای وٌتطل زهای هَتَض ذَزضٍ چِ ساظٍواضی زض اتَهثیل ّا ایداز ضسُ است ؟ تطای خلَگیطی اظ ایي اتفاق ،
ساهاًِ ی ذٌه وٌٌسُ ی ذَزضٍ ؼطاحی ٍ ساذتِ ضسُ است تا اًطغی گطهایی هَتَض ضا تِ ضازیاتَض هٌتمل وٌس

ضازیاتَضّا تِ صَضت پْي ٍ زض ًتیدِ تا سؽح ظیاز ساذتِ ضسُ اًس  .ایي ؼطاحی سثة اظ زست زازى گطها تِ صَضت
ّوطفت ٍ تاتص ذَاّس ضس  .ػالٍُ تط ایي ذَزضٍّا فَي ذٌه وٌٌسُ ًیع زاضًس ٌّ .گاهی وِ هَتَض زاؽ ضَز  ،في ّا
ضٍضي هی ضًَس ٍ سثة زٍض ضسى َّای زاؽ اؼطاف ضازیاتَض هی ضًَس
 .36اظ چِ ضاُ ّایی زض فصَل سطز هوىي است گطها اظ ذاًِ ذاضج ضَز ٍ یا زض فصَل گطم  ،گطها ٍاضز ذاًِ ضَز ؟
( گطها تلف ضَز )  .زضظ ٍ ضىاف پٌدطُ ّا ـ اظ ؼطیك ضساًص زیَاضّا  ،سمف  ،وف ٍ زض ٍ پٌدطُ ّا ـ اظ ؼطیك تاتص
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اظ ضیطِ ّای پٌدطُ ـ واًال وَلط (ذطٍج َّای گطم زض فصَل سطز)
 .37ضٍش ّای هرتلف خلَگیطی اظ اتالف گطها ضا زض ذاًِ تٌَیسیس  .ػایك وطزى زیَاضّا ٍ سمف تا هَازی هثل پطن
ضیطِ ٍ یًََلیت ـ استفازُ اظ ضیطِ ّای زٍخساضُ تطای پٌدطُ ّا ٍ زضّا ـ استفازُ اظ زضظگیط تطای زضظّای زیَاضّا
زضّا ٍ پٌدطُ ّا ـ فطش ٍ هَوت وطزى وف ساذتواى ـ استفازُ اظ ضازیاتَضّای زاضای زهاپا ( زهاپا تاػث هی ضَز تا

ر

ٌّگاهی وِ زهای هحیػ تِ حس وافی گطم ضس خطیاى آب زاؽ لؽغ ضَز ٍ تِ ایي ؼطیك اظ اتالف گطها تَسػ ضازیاتَض

خلَگیطی هی ضَز ) .

سقف عایق

ﻫﻨﻤ

مخزن آب داغ پوشیده شده

رادیاتور دارای
دماپا

دیوار عایق

پنجرۀ دوجداره

درزگیر

 .38تطای ثاتت ًگِ زاضتي زهای ًَضیسًی ّا اظ چِ ٍسیلِ ای هی تَاًین استفازُ وٌین ؟ چطا ؟ فالسه ذال  ،زض

فالسه ذال ّط سِ ضاُ اًتمال گطها ( ضساًص ّ ،وطفت ٍ تاتص ) تِ آى یا تِ تیطٍى آى تمطیثاً اهىاى پصیط ًیست  .تِ

ّویي زلیل هی تَاى اظ آى تطای ذٌه هاًسى ًَضیسًی ّایی هثل آب هیَُ ٍ یا گطم ًگِ زاضتي ًَضیسًی ّایی هثل:

ﻮن

چای ٍ لَُْ استفازُ ًوَز .
 .39زض هَضز ؼطظ واض فالسه ذال تَظیح زّیس  ( .چطا گطها ًوی تَاًس تِ آى ٍاضز یا اظ آى ذاضج ضَز ؟ ) اصلی تطیي
خع فالسه یه تؽطی ضیطِ ای زٍ خساضُ است وِ تیي آى ذال است ٍ ضٍی سؽح آى ّ ،ن اظ زاذل ٍ ّن اظ تیطٍى
ًمطُ اًسٍز است  .زض فالسه ذال تِ زالیل ظیط گطها ًوی تَاًس تِ ّط یه اظ سِ ضٍش اًتمال گطها ٍاضز یا ذاضج ضَز
ضساًص  :ذال تِ ؼَض واهل اظ ضساًص گطها اظ زیَاضُ ّای فالسه خلَگیطی هی وٌس .
زض پَش چَب پٌثِ ای یا پالستیىی تَذالی ًیع حاٍی َّاست وِ ضساًای
ظؼیف گطها هی تاضس .

ّ وطفت  :زض ذال تیي زٍ زیَاضُ ضیطِ ای خطیاى ّوطفتی ًیع ٍخَز ًساضز .

تٌْا ٌّگاهی وِ زض پَش فالسه تطزاضتِ ضَز خطیاى ّوطفتی هی تَاًس تاػث اًتمال
گطها ضَز .
تاتص  :خلَگیطی اظ تاتص گطها اظ ّوِ هطىل تط است ظیطا ایي تاتص هی تَاًس اظ ذال
تیي زٍ زیَاضُ تگصضز  .پَضص ًمطُ ای ضٍی زیَاضُ ّای ضیطِ ای تاػث واّص اًتمال
گطها اظ ؼطیك تاتص هی ضَز
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