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 می شود .گیری دما ، درجه گرمی جسم را نشان می دهد و با ابزاری به نام دماسنج اندازه دما : 

باالتر است مثال دمای یک فنجان چای داغ از دمای یک فنجان چای  آن توجه :  معموال هر چه جسمی گرمتر باشد دمای

 سرد بیشتر است

-درجه١٠٠بندد و در دمای فارس آب در دمای صفردرجه سلسیوس یخ میخلیج در ساحل دریاهای آزاد مانندتوجه : 

 جوشدمیلسیوسس

 موزوزن دموواسوووونوج را در توموواسای، گویوری دمووای یووک جسووووم بووا دموواسوووونوج ا و ولوی یووا جویووهبورای انوودازهتووجووه: 

 دیورور تورویویور، کونویوم تووا ارتوفووار مووایوا در  وو ووه بوواریووک دهویوم و موودتوی صوووو ور مویبووا جسووووم موورد نومور  ورار موی

 خوووانوویووم. ایووا عوودد هوومووان دمووای جسوووومآن گوواه عووددی را کووه مووایووا در آن ارتووفووار  وورار دارد  مووی ٠نوو وونوود

 است

 انوار دماسنج ها 

 کاربرد  دماسنج

 اندازه گیری دمای بدن بیمار  دماسنج ط ی

 اندازه گیری دمای محیط و اجسام دماسنج جیوه ای

 اندازه گیری دمای محیط و اجسام دماسنج ا  لی

 اندازه گیری دمای بدن بیمار با ترییررنگ نوار دماسنج نواری

)ترییر شودمیدرون مززن آنها من سطگرم  رار دهیم، جیوه یا ا  ل  گر ایا دماسنجها را در محیطا اساس کار دماسنج:

 دهدمی نشان را محیط دمای  و ه، دروندر ایا حا ت ارتفار ا  ل رنری یا جیوه .رودمی باال نازک  و ه از و حجم می دهند(

مزلوط  مززن آنها را در ابتدا ای، بندی دماسونجهای ا  لی و جیوهبرای درجهدرجه بندی دماسونج ا  لی و جیوه ای : 

در حال مجاورت بزار آب کنند  سوس  دماسونج را درگذاری میدهند و سوح  جیوه یا ا  ل را با صوفر نشوانه رار میآب و یخ

را به صود 100(کنند. بیا ایا دو عدد)صوفر تا عالمترذاری می١٠٠دهند و سوح  مایا درون دماسونج را با عدد جوش  رار می

 صوفر درجهC 0°نامند  یعنی آب در دمای می(C°1) سولسویوس درجه یک را  سومت هر واند کرده سومت مسواوی تیسویم 

 (کنار دریاهای آزاد استجوشد ) ا  ته در فشار یک اتمسفر که فشار هوایمیC°100زند و در دمای سلسیوس( یخ می
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  ٠تیری ا برابر با محمور انرژی جن شی مو  و های یک ماده است  گرما :

 به میدار انرژی که در اثر اختالف دما بیا دو جسم منتیل می شود گرما گویند             

 ( استjو ی ای آن ژول) گرمای یک جسم ،به جن  ، دما و جرم ماده  بستری دارد توجه :

بول جن  و جرم مواده در دو شووو ول میوا

ی سووووان اسووووت بنوابرایا آن وه دموای 

بیشوووتری دارد انرژی گرمایی بیشوووتری 

 هم دارد)گرمتر است(
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گرم و سرد، با انتیال انرژی از جسم  مدتی پ  از تماس دو جسم:  انتیال انرژی گرمایی و ایجاد تعادل گرمایی 

 که اصحالحا می گوییم به تعادل گرمایی رسیده اند می شوند گرم به جسم سرد ، هر دو جسم هم دما 

 

 

 :  ی گرمااجسام عایق و رسانا

، اجسام عایق)نارسانا( گویند مثال : شیشه، چوب، الستیک،هوا ،پشم شیشه به اجسامی که گرما را بسیار آهسته منتیل می کنند 

 فای ر گالس 

 به اجسامی که گرما را بسیار سریا منتیل می کنند رسانای گرمایی می گویند مثال: فلزات
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 تابش -3همرفت -2رسانش-١روشهای انتیال گرما: 

 تابش همرفت رسانش
 در رسوووووانووش گوورمووایووی، گوورمووای

شوود که جن ش اتم   های سر  سو   میشوعله  

دراثر برخورد و  شوود  بیشوتر میله،  شوده  گرم

بوا اتمهوای مجواور، انرژی بوه آنهوا منتیول کنود 

سووو و  افزایش جن ش اتمهوای  نتیجوهودر

 مجاور شوووود بدیا ترتی  اتمها بدون رفتا

از جایی به جای دیرر انرژی خود را منتیل 

 (7 می نند)ش ل

 
 
 

 توجه: رسانش در جامدات رخ می دهد 

 سمتی  در انتیال گرما به روش همرفت

از مایا یا گاز که گرم شده است به  

طرف باال حرکت می ند و  سمتهای  

سردترند، جای آن را  اطراف آن، که

 همرفتی در مایا و گاز رخ  .میریرند

 می دهد  

 
کنیم، از پاییا گرم میو تی آب را 

کنند  مو  و های آن تندتر حرکت می

شوند  یعنی آب  دور میو بیشتر از هم

من سط میشود. در نتیجه چرا ی آن کم 

شود. در میطرف باال رانده شود و به می

تر، جای آبی را  ایا هنرام آب خنک

گیرد که گرم شده و به طرف باال  می

  آب   همه  فرایند،   ایا   ت رار  با    است   رفته

 شودگرم می

تابش برخالف همرفت و رسانش به  

 جهت انتیال نیاز ندارد  محیط مادی 

توانند انرژی خود را به  همه اجسام می

-صورت تابش منتشر کنند  اما اجسام

گرمتر، میداربیشتری انرژی تابشی  

کنند  مثالً سح  خورشید که منتشر می

زیادی  دمای باالیی دارد، انرژی تابشی

بزاری بر ی با روش  .کندگسیل می

 تابش کار می کند 
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برخی فلزات رسانای بهتری برای گرما هستند .در آزمایش زیر ک ریت آغشته به پارافیا از میله مسی سریعتر می افتد یعنی   توجه :

 م  رسانای بهتری می باشد تا آها و یا آ ومینیوم 

 

 ایجاد کنند  )نسیم( توانند با جابه جا کرده هوا بادجریانهای همرفتی میتوجه : 

 

 .رودشوووود و دمووای آن از دمووای آب بوواالتور موییووا )خشووو وی( زودتور از آب دریووا گورم مویروز، سوووواحوول دردر طوول

 ،رود. حاصووول ایا فرایندآید و هوای گرم روی سووواحل به طرف باالمیدر نتیجه هوای خنک باالی آب به طرف سووواحل می

 طول روز، دود به طرف خشوو ی وشوووید در گر در سوواحل، آتش روشووا کنید، متوجه میابه همیا خاطر اسووت که دریاسووتنسوویم 

 شوددر طول ش  به طرف دریا کشیده می

 

 

 آب با روش همرفتی و شا با روش رسانش گرم می شود بنابرایا شا سریعتر  گرم خواهد شد 
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 پاسخ : جریانهای همرفتی س   انتیال گرما از سمت رادیاتور به سایر  سمتهای ااق می شوند

 میایسه جذب تابش گرمایی توسط اجسام صاف و براق و اجسام تیره و ناهموار : 

کنند و سحوح صاف و براق میدارکمتری از انرژی تابشی را جذب، اجسام تیره و ناهموار، انرژی تابشی بیشتری را جذب می

 کنندو بیشتر آن را بازتابش می

 

 ر می افتد پ  سحوح مات و تیره انرژی تابشی بیشتری را جذب می کنندچوب پن ه آغشته به موم از سح  تیره و مات سریعت 

 

فاصله اتو ودست اندک است و بنابرایا بحث همرفتی محرح خیر. رسانش در جامدات و همرفتی در مایا و گاز رخ می دهد.

  نیست
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 برخی فناوری ها برای انتیال گرما از محیط

 دمابان)فالسک( برای گرم ماندن چای کاهش اتالف گرما در خانه انتیال گرمای  اضافی موتور 

 و یا خنک ماندن آب

اگر دمای موتور خودرو خیلی باال  

بیند و  رود، موتور آسی  جدی می

 خنک سامانه است بسوزد. مم احتی

ته شده ساخ و طراحی خودرو کننده 

به  ست تا انرژی گرمایی موتور را ا

رادیاتور منتیل کند. رادیاتورها به  

زیادساخته  باسح ودرنتیجهپها صورت

شوند. ایا طراحی س   از دست  می

همرفت و  دادن گرما به صورت 

  ایا، بر  عالوه خواهد شد. تابش

  نیز کننده خنک( فا) پن ه  خودروها

شود،  داغ موتور  که  هنرامی. دارند

ها روشا میشوند و س   دور  پن ه

-هوای داغ اطراف رادیاتور میشدن 

 گردند

و موکت کردن عایق کردن سیف، فرش

 کف، استفاده از پنجره دوجداره

به کار بردن دماپا در رادیاتور ، و استفاده از 

درزگیر از جمله روشهای کاهش اتالف گرما 

 در خانه است

 

دمابان)فالسک(خال می تواند تا مدت 

نس تا زیادی دمای آب را تیری ا ثابت 

صلیتریا جزء دمابان )فالسک(  انره دارد 

ای دو جداره است که بیا  یک بحری شیشه

است و روی سح  آن، هم از   آن خأل

 تاس  اندوددرون و هم از بیرون نیره   
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 ردیف ع ارت  نادرست درست

می شود .گیری ، درجه گرمی جسم را نشان می دهد و با ابزاری به نام دماسنج اندازه  گرما    ١ 

بندد و در فارس آب در دمای صفردرجه سلسیوس یخ میخلیج در ساحل دریاهای آزاد مانند  

جوشدمیسلسیوسدرجه١٠٠دمای   

2 

دن بیمار را مشزص می کنددماسنج نواری از انوار دماسنجهاست و با ترییر رنگ نوار دمای ب    3 

 4 با کمک مزلوط آب و یخ و مجاورت دادن با بزار آب می توان دماسنج ا  لیو جیوه ای را مدرج کرد  

 5 به میدار انرژی که در اثر اختالف دما بیا دو جسم منتیل می شود گرما گویند  

 6 ( استjو ی ای آن ژول) گرمای یک جسم ،به جن  ، دما و جرم ماده  بستری دارد  

، هر دو جسم  گرمبه جسم  سردگرم و سرد، با انتیال انرژی از جسم  مدتی پ  از تماس دو جسم  

 که اصحالحا می گوییم به تعادل گرمایی رسیده اند می شوند هم دما 
7 

، اجسام عایق)نارسانا( گویند مثال : شیشه،به اجسامی که گرما را بسیار آهسته منتیل می کنند     8 

 9 فای ر گالس و چوب از اجسام عایق گرما و فلزات از اجسام رسانای گرما هستند   

 ١٠ رسانش، همرفت و تابش روشهای انتیال گرما هستند   

رسانش ، ی ی از روشهای انتیال گرماست که ویژه مواد جامد است در حا ی ه همرفتی در مایعات و جامدات رخ   

 می دهد 

١١ 

ا زامی است  انتیال گرما به روش تابش وجود محی مادی روش  در    ١2 

 ١3 بزاری بر ی با روش تابش کار می ند در حا ی ه شوفاژ خانه را با روش رسانش گرم می کند  

 


