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ه می وقتی ادام رما به دلیل اختالف دما از جسمی با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر انتقال می یابد و این انتقال تاگ

ی شود: مگرما به سه صورت متفاوت انجام  انتقالیابد که دو جسم هم دما شوند و اصطالحا به تعادل گرمایی برسند. 

 همرفت و تابش گرمایی.  و رسانش گرمایی

 

 

 رسانش گرمایی

لزی که در انتقال گرما از طریق رسانش ، گرما از درون خود جسم شارش می کند. به عنوان مثال اگر انتهای قاشق ف

همچنرین مشراهده  را با دست بگیرریم، دایری آن را احسرای مری کنریم.  وده است، درون ظرف روی اجاق روشن ب

 کردیم که دسته همان ظرف که فلزی نبوده است، خیلی داغ نشده است. 

تند. هس رسانای ضعیف گرمادر واقع فلزات رسانای گرمایی هستند و اجسامی مانند پارچه، چوب، پالستیک، هوا و...

نرور خورشرید قررار  مثال دیگر لمس کردن یک میز فلزی و یک میز چوبی که در گرمای تابستان در معرض ترابش

 داشتند، است. میز فلزی گرم تر احسای می شود.

ا اما چرا رسانش گرمایی در فلزات بیشتر از نافلزات است؟ در نافلزات، رسانش گرمرایی بره علرت ارتعراش اترم هر

مری  رداتفاق می افتد. یعنی هر اتم به علت دریافت گرما نوسان می کند و اتم های مجاور خرود را نیرز بره ارتعراش 

 آورد.
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یرن ااما در فلزات عالوه بر ایرن ارتعراش اترم هرا، الکتررون هرای آزاد هرم در انتقرال گرمرا نقرش دارنرد. در واقرع  

بره ایرن  الکترونهای آزاد در اثر دریافت گرما، سرعت می گیرند و به الکترونهای دیگر و اتم ها برخورد می کننرد و

ر از نقش الکترون های آزاد در رسانش گرما در فلزات بیشت می دهند.ترتیب، رسانندگی گرمایی فلزات را افزایش 

 ارتعاش های اتمی است.
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موهای خری قطبی تو خالی هستند. این موضوع چه نقشی در گرم نگه داشتن بدن خری در سرمای قطرب : 1مثال 

 دارد؟

 

 پاسخ: 

 از پرس نروری، فیبرر یرک ماننرد را خورشرید نرور فروسرخ و مرئی های قسمت فقط قطبی، خری سفید موهای

 دمرای ترتیرب بردین و شود می پوست جذب نور آنجا در. کند می منتقل پوست به مو درون مکرر های بازتاب

 مانند و هستند توخالی موها زیرا شود، می حفظ نسبتا پوست در حاصل گرمای اما . یابد می افزایش خری بدن

 .هستند گرما ضعیف رساننده توخالی های لوله

 

 کره کنیرد مری حس چرا کنید، لمس هستند دما هم که را سرد فلزی لوله یک و چوبی تیر یک شما اگر: 2مثال 

 بچسبد؟  لوله به شما دست است ممکن چرا است؟ سردتر لوله

 پاسخ: 

 فلرز . دارد بسرتگی جسرم بره شرما دستان از گرما رسانش آهنگ به است سرد چقدر جسم یک اینکه احسای

 مری شارش فلزی لوله به بیشتری آهنگ با شما دست از گرما نتیجه در و است چوب از بهتری گرمای رساننده

 رطوبت که بچسبند سرد فلزی سطح یک به توانند می دلیل این به انگشتان . رسد می نظر به سردتر لوله و کند

  .بزند یخ فلز سطح روی ریزی های دندانه صورت به تواند می پوست روی

 

 ارنرو های حلقه که بپیچید طوری فلزی ای لوله یا میله، یک یا میخ، یک دور را کایذی باریک نوار : یک3مثال 

 اکنون. باشند شده پیچیده فلز روی محکم خیلی و باشند نداشته افتادگی هم روی فلز، دور شده پیچیده کایذی

 ترا ولری شود، می سیاه شعله دود از کایذ. بخورد کایذی نوار به شعله که بگیرید شمع شعله روی طوری را فلز

 تفادهاسر ای شیشره میلره از فلز جای به تجربه این در اگر ولی. سوزد نمی نشود، داغ کامالً میله یا میخ که وقتی

 . چرا؟بود خواهد متفاوت آزمایش نتیجه کنید،
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 پاسخ: 

 بره و ابردی می انتقال آهنی میله یا میخ به کایذی نوار از گرما . دارد باالیی گرمایی رسانندگی آهنی میله یا میخ

 از اسرتفاده . کنرد می جلوگیری اشتعال دمای به کایذ رسیدن از نتیجه در و رسد می میله یا میخ کل به سرعت

 برا و اسرت آهرن گرمایی رسانندگی از بیشتر مس گرمایی رسانندگی زیرا دهد، می دست به بهتری نتیجه مس

 نمری و اسرت کم بسیار شیشه گرمایی رسانندگی. دهد می انتقال میله یا میخ به کایذ از را گرما بیشتری سرعت

 یمر اشرتعال دمای به سرعت به کایذ بنابراین و برساند ای شیشه میله به کایذ از زیاد سرعت به را گرما تواند

 .گیرد می آتش و رسد

 

 مری تشردید را عمل این پالتو زیر لبای از چند استفاده چرا دارد؟ می نگه گرم را شما چگونه پالتو یک: 4مثال 

 کند؟
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 پاسخ:

 انتقرال چرون کره کند ایجاد شما بدن از بخشی اطراف در هوا الیه یک تواند می پالتو گرمایی، رسانش مورد در

 وپرالت زیرر در لبای چند پوشیدن .کند می کمک شما بندی عایق به الیه این است، کم نسبتاً هوا طریق از گرما

  .کند می بندی عایق را شما هوا الیه چند صورت این در زیرا کند، می تشدید را عمل این

 

مری  پس از پخته شدن شیرینی در فر، هنگامی که می خواهید سینی را بیرون آورید، از یک پوشش استفاده: 5مثال 

یده کنید تا به دستتان جراحتی وارد نشود. با آنکه دمای سینی و دمای هوای داخل فر یکسان اسرت ببره تعرادل رسر

 ؟اندولی سینی فلزی می سوزاند(، چرا هوای داخل فر دستتان را نمی سوزاند 

 

 پاسخ:

ه برخیلی سریع گرما را  سینی فلزی است. گرماضعیف هوا رسانای  ولی ات رسانایی گرمایی بیشتری دارندچون فلز

 دست انتقال می دهد و موجب آسیب به پوست می شود.

 

حرذف شرده ( 99-98ب از سال تحصیلی از کتاب درسی  انتقال گرما از طریق رسانش فرمولبخش  اینکه با توجه به

 ، از گفتن این قسمت صرف نظر کردیم.است


