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دورۀ اول متوسطه

انرژی موضوع هیجان انگیزی است و این امکاان اا راراه
می کند تا شما بتوانید برخیزد و ااه برویاد رکار کنیاد گیاهاان
اشد کنند و موتواها تاوان زم اا بارای بار ترکات دا وادن

اتومبیلها یا هواپیماها بر دست واند .انرژی بر شکل هاای
متفاوتی وجود دااد و مهمترین ویژگی ن تبادیل ساان ام
شکلی بر شکل دیگر است .انرژی نیام همیشگی بشر است
و بر سر منابع ن تا کنون جنگهاای بیایاای بار ااه ارتااده
است با وجود این هر اومه مقداا میادی انرژی تلف میکنی !
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یکی ام مه ترین مفاهی تماا شااخرهای علاو کار هماوااه دا
مندگی خود با ن سروکاا داای انرژی است .یا میدانید مطالعر و
شناخت این مفهو چر اهمیتی برای ما دااد؟ انارژی یکای امپار
کاابرد ترین مفاهی دا علو اسات و مه تارین ویژگای ن قابلیات
تبدیل سان ام یك شکل بار شاکل دیگار اسات .دا ایان رصال
خواهی دید انرژی دا «همر چیز و همر جا» وجود دااد اما وقتی بار وجاود

ن پی میبری کر منتقل یا تبدیل شود.

كار ،انرژي را منتقل میكند
در زبان روزمره فعالیتهایی همچون دویدن ،شوت كردن و گرفتن توپ در زمین
فوتبال را «بازي كردن » میگوییم ،اما نشستن در پشت میز ،خواندن كتاب ،نوشتن و
اندیشیدن را «كار كردن» مینامند .با این همه ،در علوم کار مفهوم مهمی است و

ببینیم و لذت ببریم
نگاهی به مفهوم کار

تعریف مشخصی دارد.

در علوم ،مفهوم كار را چنان تعریف میكنند كه اندازه گیري آن ممكن باشد .یعنی
بتوانیم با اندازه گیري عامل هاي موثر در كار ،مقدار آن را از راه محاسبه به دست
آوریم.
یكی ازعاملهاي مهمدرانجامكار،نیروییكهبهجسمواردمیشوود.بوراي
یادآوري آنچهدرعلومسالششمدرخصوصمفهومنیرو واثرهاي آنفرا
گرفتید،بهشكل 1توجهكنید.
شکل  1وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است
سبب( :الف) شروع حرکت آن شود( .ب) سریعتر
شدن حرکت آن شود( .پ) کُند شدن حرکت آن
شود( .ت) توقف حرکت آن شود( .ث) تغییر شکل
آن شود( .ج) تغییر جهت حرکت آن شود.
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عالوهبرنیروي واردشدهبهجسم،جابه جایییاتغییر مكان جسمنیز یكی دیگور از
عاملهاي مهمدرانجامكاراست .بهاین ترتیب میتوان گفوتهنگوامی كوارانجوام
میشودكهنیروي واردشدهبهجسم،سببجابه جواشودنآنشوود(شوكل.)2در
شکل الفنیروي افقی سببجابهجاییافقی ودرشكلبنیروي عموودي سوبب
جابهجاییعمودي جسمشدهاست.
اگرنیروییبرجهت
جابهجاییجسم
عمودباشدكار
انجامنمی دهد.

(الف)

(ب)

شکل  2انجام کار در دو حالت مختلف

فكر كنيد
شبیه سازی
آشنایی با مفهوم کار

شكلروبروشخصی رادرحالهُل
دادندیوار خانهاي نشانمیدهد!با
توجهبهتعریفكارتوضیحدهید آیا
این شخصكاري انجاممیدهد یاخیر؟
همانطوركهدیدیماگرنیرويواردشدهبهجسمسببجابه جواییآنشوودكوار
انجاممی شود.دراین جاتنهابهتعریف كاربراي حالتی میپردازیم كهمقدارنیروي
واردشدهبهجسمثابتباشدوجسمدرجهتنیرو جابه جواشوود(شوكل.)1در

جیمز ژول در اوایل قرن
نوزدهم در منچستر
انگلستان بدنیا آمد .ژول
آزمایش های بسیاری انجام
داد تا بتواند ماشین هایی
بسازد که کارایی بیشتری
داشته باشند .یکای انرژی
در دستگاه بین المللی یکاها
به پاس خدمات علمی وی،
ژول انتخاب شده است.

این صورتكارانجامشدهروي جسمبارابطۀزیر تعریف میشود:
جابه جایی × نیرو = کار
این رابطهنشانمیدهد كه:كارانجامشدهروي جسمبهمقدارنیروي واردشوده و
مقدارجابه جاییجسمبستگیدارد.بهعبارتدیگر هرچهمقدارنیروي واردشوده
بهجسموجابه جاییآنبیشتر باشند،كارانجامشدهنیز بیشتراست.دراین رابطوه
نیرو برحسبنیوتون(،)Nجابه جاییبرحسبمتر()mوكاربرحسوبوول()J
اندازهگیري وبیان میشوند.
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آزمایش کنید

وسیلههای آزمایش :نیروسنج،متریاخطكش،دوقطعهآجر
روش انجام آزمایش:

 -1نیروسنجرابهیك قطعهآجرمتصلكنید وآنراروي سطحافقی یك میز،بهآراموی وبوهمقودار
دلخواه(مثال 50سانتیمتر)بكشید (شكلالف).
 -2درطولحركت جسم،بهنیروسنجنگاهكنید ومقدارنیروي واردشدهبرقطعهآجررابخوانید و
درجدولزیرواردكنید(.توجه:بایدسعیكنیدتانیروییمعینبهنیروسنجواردشود).
 -3مراحلباالرابراي حالتی كهدوقطعهآجرمطابقشكلبروي یكدیگر قراردارندتكرار كنید.

 -4نتیجۀ آزمایشرادرگروهخودبهبحثبگذارید.
جابه جایی()m

نیرو()N

جابه جایی × نیرو

کار ()J

آزمایش اول

آزمایش دوم

(ب)

(الف)

مثال
شكل 3وزنهبرداري رانشانمیدهد كهباواردكردن نیوروي ،2000Nوزنوهاي
رابهآرامیتاارتفاع 1/5 mبااليسرشجابه جامیكند.كارانجامشدهتوسوط
این وزنهبردارچقدراست؟
حل:باتوجهبهفرضهاي مسئلهداریم :
نیروي واردشدهبهوزنهازطرفوزنهبردار 2000:نیوتون
جابه جاییوزنهدرجهتنیروي واردشدهبهآن 1/5:متر
باجاي گذاري این مقادیر دررابطۀكارداریم :

شكل3

 = 2000N × 1/5m = 3000 Jجابهجایی×نیرو =كار
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فكر كنيد

اگردرمثالصفحۀ قبل،وزنهبرداروزنه 2000نیوتونی رابراي چندثانیهبواالي

آزمایش کنیم

سرشنگهدارد،آیا دراینمدتكاري روي آنانجاممیدهد؟توضیح دهید.

تبدیلانروي

خود را بيازمایيد

شكلروبرو شخصی رانشانمیدهد كوهبوانیوروي افقوی
 325نیوتونی جعبهاي رابهاندازۀ  2متوردرامتودادنیوروي
واردشدهبهآنجابه جامیكند.كاري كهاین شوخصروي
جعبهانجاممی دهد،چقدراست؟

هر چیزي كه حركت كند انرژي دارد
درعلومششمیاد گرفتید كهانورويبوهشوكلهاي گونواگونماننودحركتوی،
گرمایی،نورانی،صوتی وشیمیایی وجودداردومیتواند ازشوكلی بوهشوكل
دیگر تبدیل شود(شكل.) 4
شوكل( 4الووف)انورويشوویمیایی سووختبووه
انروي حركتی قایق تبدیل میشود(.ب)انوروي
شیمیایی كبریوت بوهانورويگرموایی وانوروي
نورانی تبدیل میشود(.پ)انرويالكتریكی وارد
شدهبهتلویزیون بهانروينورانی،انرويصوتی و
انرويگرمایی تبدیل میشود.

وقتی توپی راپرتابكنیم ،توپشروعبهحركوت میكنود (شوكل)5درایون
صورتتاهنگامیكهتوپدرجركت استانرويحركتی دارد.معموالًانوروي
حركتی را،انرويجنبشی مینامند.انرويجنبشی هرجسم،بوهجورمجسومو
مقدارسرعتآنبستگی دارد.یعنی هرچهجسومی سونگینتر باشودوتنودتور شكل 5هرجسمی كهحركت
كند انرويجنبشی دارد.

حركت كند انروي جنبشیبیشتريدارد.
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فكر كنيد
درهریكازحالتهاي زیر انرويجنبشی (حركتی)دوجسمراباهممقایسه كنید.
الف)درشكلزیرهردواتومبیلمشابهاند ولی اتومبیلسبزرنگتنودترازاتومبیول
قرمزرنگحركت میكند.

ببینیم و لذت ببریم
نگاااهی بااه مفهااوم
انرژی جنبشی

ب)درشكلزیراتومبیلوكامیونبایك سرعتحركت میكنند.
شبیه سازی
آشنایی با انرژی جنبشی

فعالیت
عبارتزیر راگروهخودبهبحثبگذارید ونتیجه رابهكالس ارائهدهید.

اگرجسمی راهلدهید ممكن استشروعبهحركت كنود.وقتوی جسومحركوت كنود
(شكلروبرو)دارايانرويجنبشی میشودومیتواند كارانجامدهد.

انرژي می تواند ذخیره شود
تااینجا دیدیم كهانجامكارروي یك جسممیتواند انورويجنبشوی آنراتغییور
دهد.امادرادامهخواهیمدیدكههمیشهاینگونهنیست.بهعبارتدیگرمیتووان
روي یك جسمكار انجامدادبدونآنكهانرويجنبشی آنتغییر كند!
براي مثال،كتابی رادرنظربگیرید كه بسیارآرامازطبقهپایینی كتابخانهاي بهطبقوه

باالیی آنجابهجامیكنیم(شكل.)6بهنظرشمادراین حالتكارانجامشدهروي
كتاب بهچهشكلی ازانرويتبدیل شدهاست؟پاسخاین استكه«كارانجامشده»
روي كتاب بهشكلانروي پتانسیل گرانشی درآنذخیره شدهاست.توجهكنیدكوه
درطولمسیرسرعتكتابودرنتیجهانرويجنبشیآنثابتومقدارآن تغییري

شكل 6كارانجامشدهروي
یك جسممیتواند بهشكل
انرويپتانسیل گرانشی در آن
ذخیره شود.

نكردهاست.
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آزمایش کنید

وسیلههای آزمایش :چندگلولهبهجرمهاي متفاوت،یك قطعهنخویك تكه چوب

روش انجام آزمایش:
 -1هرگاهیك سرقطعهنخی رابهگلولهاي وصلكنیم وسردیگرنخراهماننود
شكلروبروازنقطهاي آویزان كنیم بهمجموعهنخوگلوله،آونگگفتهمیشود.

 -2هماننودشوكلروبوورویوك قطعووهچووبرادرمسوویر
حركت آونگقراردهید .
 -3آونگراازوضعیت قائممنحورفكورده ورهواكنیود.
پسازبرخوردگلولۀ آونگبهقطعهچوب،جابهجایی آن
رااندازهبگیرید.
 -4آزمایشرابهازاي چندارتفاعگلولوهنسوبتبوهسوطح
زمین انجامدهید وجوابوهجواییقطعوهچووبراپوساز
برخوردگلولهآونگباآنیادداشت كنید.
 -5آزمایش رابراي گلولوههاي دیگوري بواجورممتفواوت
تكرار كنیود ونتوایج حاصولرادرگوروهخوودبوهبحوث
بگذارید وبهكالس درسارائهدهید..
همانطوركهازآزمایش باالنتیجه گرفتید انرويپتانسیل گرانشی بهوزنجسومو
ارتفاعجسمازسطحزمین وابستهاست.مقدارانرويپتانسیل گرانشی ازرابطهزیر
بهدستمیآید :
شبیه سازی

ارتفاعجسمازسطحزمین ×وزنجسم=انرويپتانسیل گرانشی

آشنایی با انرژی پتانسیل

دراین رابطهوزنجسمبرحسبنیوتون،ارتفاعبرحسبمتروانرويپتانسیل گرانشی برحسب
وول بیان میشوند.

مثال
توپی بهوزن 5نیوتون درارتفاع 4متري نسبتبهسطحزمین قراردارد(شكلروبورو).
انرويپتانسیل گرانشی توپرابهدستآورید .

حل :باتوجهبهفرضهاي مسئلهداریم:
وزنتوپ 5:نیوتون ،ارتفاعتوپازسطحزمین 4:متر
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باجاي گذاري این مقادیر دررابطهانرويپتانسیل گرانشی داریم :
ببینیم و لذت ببریم

ارتفاعجسمازسطحزمین ×وزنجسم=انرويپتانسیل گرانشی

نگاااهی بااه مفهااوم

وول(= 20متر(×)4نیوتون=)5

انرژی پتانسیل

فكر كنيد

دریافت خودراازشكل 15با
توجهمفاهیم انرويجنبشی،
انرويپتانسیل گرانشی و
تبدیل انرويبیان كنید.
شكل15

انرويپتانسیل بهجزگرانشی،شكلهاي دیگري نیز دارد.انورويذخیوره شودهدرانوواع
سوختها وموادغذایی ازنوعانرويپتانسیل شیمیایی است.همچنین هرگواه یوك نووار
الستیكی یایك فنررابكشیم انرويپتانسیل كشسانی درآنذخیوره میشوود(شوكل.)7
وقتی كهنوارالستیكی یافنررارهامیكنیمانرويپتانسویل كشسوانی ذخیوره شودهدرآن

شبیه سازی
انرژی پتانسیل کشسانی

میتواند بهشكلانرويجنبشی آزادشود.
شكل 7كمان كشیده شدهداراي
انرويپتانسیل كشسانی است.با
رهاكردن زه(كش)كمان،انروي
پتانسیل ذخیره شدهبهانروي
جنبشی تیر تبدیل میشود.

مثال
شكلصفحۀ بعدیك ورزشكار پرشبانیزه رادرحالاوجگرفتننشانمیدهد.
حركت این ورزشكار راباتوجهبهتبدیلهاي انرويگوناگونتوصیف كنید .
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پاسخ :وقتیاینورزشكاربهطرفمانعمیدودانرويشیمیایی ذخیره شدهدر بودناو
بهانرويجنبشی تبدیل میشود.سپساین انرويبوهانورويپتانسویل كشسوانی نیوزه و
سرانجامانروي پتانسیل گرانشی ورزشكار تبدیل میشود.وقتی ورزشكار از طرفدیگور
مانعفرودمیآید انروي پتانسیل گرانشی بهانروي جنبشی تبودیل میشوود.بوابرخوورد
ورزشكار باسطحتشك وتوقفاو،انروي جنبشی اوبهانروي گرمایی تبدیل میشود.

آیا می دانيد؟
تاندون (زردپی)آشیل كوه در
پشتپاقرارداردهمانندیوك
فنرطبیعی عملمیكنود.ایون
تاندون باكشیده شدنوسپس
رهوواشوودن،انوورويپتانسوویل
كشسووانی راذخیووره وسووپس
آزادمیكنوود.ایوون عموولفنوور
گونووه،مقوودارفعووالیتی راكووه
عضلههاي پواهنگوامدویودن
بایوود انجووامدهنوود،كوواهش
میدهد.

مقدار كل انرژي ثابت می ماند
در این فصل آموختید كه كار انجام شده روي یك جسم سبب میشود تا شكلی از
آزمایشگاه مجازی
شكلهاوتبدیلهواي
انروي
تبدیلانرويدرپوار
بازي

انروي به شكلی دیگر تبدیل شود .براي مثال وقتی توپی را پرتاب میكنیم انروي
شیمیایی ذخیره شده در بدن ما به انروي جنبشی و انروي پتانسیل گرانشی توپ
تبدیل میشود .همان طور كه دیده میشود حتی در یك فعالیت ساده چندین تبدیل
انروي وجود دارد.
وقتیدرهرثانیهمقداريانرويالكتریكی،مثالً 10وول،بهیكالمو روشونایی
دادهشود،بایددرهرثانیههمانمقدارانروينوورانیوگرمواییازالمو خوارج
شود(شكل.)8

شکل  8تبدیل انرژی در یک
مدار الکتریکی ساده.
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بررسی انواعمختلفانرويوتبودیل آنازشوكلی بوهشوكلدیگور بوهیكوی از
بزرگترین قانونها درفیزیك بهنوامقانون پایستگی انرژی انجامیوده اسوتكوهتوا
كنون هیچ استثنایی براي آندیده نشدهاست.اینقانونبهشكلزیربیانمیشود:

انرويهرگزبهوجودنمی آیدیاازبیننمیرود ،تنهاشكلآن

ببینیم و لذت ببریم
نگاااهی بااه قااانون
پایستگی انرژی

تغییر میكند ومقداركل آنثابتمیماند.
خود را بيازمایيد

با توجه به قانون پایستگی
انرژی جای خالی را روی
نمودار انرژی یک خودرو
کامل کنید.

بدن ما به انرژي نیاز دارد
بدن ما در همۀ مواقع به انروي نیاز دارد .موقع راه رفتن ،دویدن ،خندیدن و صحبت
كردن انروي مصرف میكنیم .وقتی آرام نشستهایم بدن ما در حال مصرف انروي
است .حتی موقع خواب هم انروي مصرف میكنیم .وقتی كه خوابیم بدن ما انروي
مصرف میكند تا قلب و ششهاي ما به كار ادامه دهند (شكل  .)9اما وقتی بیدار
میشویم انروي بیشتري مصرف میكنیم .بعضی كارها مثل دویدن ،پریدن یا كارهاي

سخت به انروي زیادي نیاز دارند.
بدن ما انروي مورد نیاز براي انجام این فعالیت ها را از مواد غذایی كه می خوریم به
دست می آورد (شكل .)10

شكل 9ششهاي ما
اكسیژن هوارامیگیرند.قلب
باعملتلمبهاي،اكسیژن
موجوددرخونوهمچنین
غذاي جذبشدهدرخونرا
بهجاهاي موردنیاز بدن
میرساند.

شكل10
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در علوم ششم دیدیم كه انروي ذخیره شده در خوراكیها بهشكل انروي شیمیایی است و
مقدار آن را میتوان با واحد كیلو وول ) (kJیا كیلوكالري) (kcalبیان كرد .به این ترتیب

آزمایشگاه مجازی

میتوان گفت در هر گرم از غذایی كه میخوریم مقداري انروي شیمیایی نهفته است كه

انرژی و شما

معموالً آن را با یكاي كیلووول بر گرم ( )kJ/gبیان میكنند .براي مثال وقتی میگوییم
انروي شیمیایی موجود در شیر معمولی  2/7كیلوو.ل بر گرم است ،منظور ما این است كه
در هر گرم شیر معمولی  2/7كیلو وول انروي شیمیایی ذخیره شده است .در جدول 1
انروي شیمیایی موجود در بعضی از غذاهاي آمادۀ مصرف داده شده است .جدول كامل تر
در پیوست كتاب آمده است.

آزمایش کنیم
معموال انروي موجود در خوراكی هاي بسته بندي شده را بر حسب كیلوكالري

چگونگی اندازه گیاری
انرژی ذخیاره شاده در
مواد غذایی

می نویسند .هر كیلوكالري معادل  4200وول است .به این ترتیب داریم:

1kcal=4200J
جدول  1انرژی موجود در برخی از خوراکی ها برحسب کیلوژول برگرم

خوراکی

انرژی

خوراکی

انرژی

3/9

کیك (ساده)

18

خوراکی

انرژی

مرغ

6/7

5

روغن نباتی

32/2

تخم مرغ (آب پز)

6/8

بستنی (وانیلی)

9/3

شیر کمچرب

1/8

گوجه فرنگی

0/9

نان لواش

11/3

شیر پرچرب

3

سیب

2/4

شکر

16/8

حبوبات

5

موز

3/6

سیبزمینی
غالت

خود را بيازمایيد

مقدارانرویی كهباخوردنیك تخممرغ آبپز(حودود60
گرم)،یك گوجهفرنگی(حدود 50گرم)ویك نانلوواش
(حوودود 100گوورم)بوودنموواكسووبموویكنوود،چقوودر
است(شكل روبرو).
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فعالیت
فهرستی ازغذاهایی راكهدریك روزمعین مصرفمیكنید بههمراهمقدارتقریبی آنها
تهیه كنید،باتوجهبهاین فهرستتعیین كنید كهدراین روزمعین،بدنشماچوهمقودار
انرويازاین موادغذایی كسب میكند.

آیا می دانيد؟

فكر كنيد

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید بیان کنید.

نمودارشكل،11متوسطانرويموردنیاز دریك شبانهروز رابراي افرادمختلف
نشانمیدهد.بهطور طبیعی پسرانومرداننسبتبهدخترانوزنانكمی بیشوتر بوه
انروينیاز دارند.اینموضوعدرنمودارنیزدیدهمیشود.

شكل 11انروي
تقریبیموردنیاز در
افرادمختلفدریك

بدنمابراي انجامهریك
ازفعالیتهواي روزانوهمقوودار
معینی انروي مصرف میكنود.
اگرمدتیا سرعتانجامیك
فعالیووت تغییوور كنوود،مقوودار
انروي مصرفشدهنیوز تغییور
خواهد كرد.معموال براي بیان
مقدارانروي مصورفشودهاز
كمیتی بهنامآهنا مرار
انرژی استفادهمیكنند منظوور
ازاین كمیت این استكوه در
یوك زموانمعوین (موثالًیووك
دقیقووه)چووهمقوودارانووروي
مصوورفمیشووود.بووهعنوووان
مثال،آهنوگمصورفانوروي
بووراي راهرفووتنمعمووولی 16
كیلووو وول دردقیقووه اسووتو
این بدانمعناستكه براي هر
دقیقه راهرفتنمعموولی،بودن
ما 16كیلووول انروي مصرف
میكند.

شبانهروز

فكر كنيد
انرويموردنیاز یك نوجوانفعالودرحالرشدیك شبانهروز بوهطور متوسوطبوین
 10000تا 12000كیلووول است.باتوجهبهنتیجۀ خودرابیازماییدصفحۀ قبل،آیوا
این وعدۀ غذایی براي صبحانۀ یك نوجواندرسنوسالشماكافی استیاخیر؟
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پرسش ها و تمرین های فصل 8
1

ازفهرستزیر یكی ازوسایلی راكهمیتواند براي تبدیلهاي انرويموردنظراستفادهشودانتخابكنید.هر وسییله
ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده ای از آن نشود.
رادیو،زنگاخبار،اتومبیل،موتوریخچال،میكروفون،تلویزیون
ب)انرويصوتی بهانرويالكتریكی.

الف)انرويشیمیایی بهانرويجنبشی.

پ)انرويالكتریكی بهانرويصوتی.ت)انرويالكتریكی بهانروينوري وصوتی.

2

به شکل روبرو و عددهای نوشته شده روی آن به دقت توجه
کنید .برداشت خود ر ا از این شکل با توجه به مفهوم کار
بیان کنید .شما کدام روش را برای جابه جایی جسم ترجیح

می دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید .توجه کنید که
در هر دو حالت نیرو در امتداد جابه جایی است.

3

شکل زیر دوچرخه سوار و اتومبیلی را نشان می دهد که با سرعت یکسانی در امتداد غرب به شرق در حال حرکت اند.
انرژی جنبشی آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

4

الف) مفهوم قانون پایستگی انرژی را به زبان خودتان بیان کنید.
ب) با توجه به قانون پایستگی انرژی ،نمودار تبدیل انرژی را برای یك سلول خورشیدی ،هنگامی که 200
ژول انرژی نوری را به  150ژول انرژی الکتریکی و  50ژول انرژی گرمایی تبدیل می کند رسم کنید.

5
6

شکل روبرو شخصی را نشان می دهد که با صرف انرژی  394ژول بسته ای را از روی زمین جابه جا کرده و روی
شانۀ خود قرار داده است .این شخص برای انجام این کار دست کم چه نیرویی به جسم وارد کرده است؟
شکل زیر یک سورتمه تفریحی را نشان می دهد که جرم کل آن به همراه سرنشینان آن  360کیلوگرم است .این
سورتمه از حال سکون و از ارتفاع  45متری شروع به حرکت می کند و مسیری مطابق شکل می پیماید.
الف) انرژی پتانسیل گرانشی سورتمه در ابتدای مسیر چقدر است؟

www.avang.org

ب) در کدام یک از نقاط نشان داده روی شکل انرژی جنبشی سورتمه
به بیشترین مقدار خود می رسد؟
پ) انرژی پتانسیل گرانشی سورتمه در کدام یک از نقاط نشان داده
شده کمترین مقدار را دارد؟
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9

دا رصل قبل با انرژی و تبدیل های ن ام شکلی بر
شکل دیگر شنا شدی  .یا می دانید منابع انرژی و
استفادۀ داست ام نها چر نقش مهمی دا تداو مندگی
بشر دااد؟ یا می دانید دستیابی بر منابع انرژی و
استفادۀ بهینر ام نها یکی ام مه ترین دغدغر های هر
کشوای است؟ دا این رصل با منابع انرژی و اهمیت
ن دا دنیای امروم شنا خواهی شد.

منابع انرژي گوناگون اند
تقریباً منبعهمۀانرويهایی كهازآنهااستفادهمیكنیم خورشید است.نوروگرما
ازسطحخورشید بهزمین میرسد وحیاتراامكانپذیرمیكند.

فعالیت
نمودارزیر،درصدمصرفانرويهاي مختلفرادركل جهاندرسال1390
نشانمی دهد.باتوجهبهایننموداربهپرسشهایی كهدرادامهمیآیند
پاسخدهید.

آیا می دانيد؟
انروي خورشید در بخش
مركزي آن تولید می شود.
دماي مركز خورشید چندین
میلیون و دماي سطح آن
حدود  5500درجۀ سانتیگراد
است.
درصدمصرفانرويهاي
گوناگوندركل جهان
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الف)چنددرصدازمصرفانرويكل جهانازسوختهاي فسیلی تأمین شدهاست؟

ب)اگرمصرفسوختهايفسیلیباهمینروندادامهیابد،چوهمشوكالتیممكون
استرخدهد؟
پ)دانشمندانپیش بینی كرده اند كهمصرفانرويدرجهانحدود 30سالآینوده دو
برابرمی شود.یعنی جهاندرسال 2040میالدي،تقریبادوبرابرامروزبوهانوروينیواز
دارد.بهنظرشمابشردرآینده این انرويراازچهمنابعی میتواندتأمین خواهد كرد؟

ت)تحقیقكنیودازمیواننزدیوكبوه 200كشووردرجهوان،درچوهكشوورهاییاز
سوختهايهستهايبرايتامینانروياستفادهمیشود؟
ببینیم و لذت ببریم

منابع انرژي می توانند تمام شوند

سوخت های فسیلی

همانطوركه درفعالیتباالدیدید بیش از 90درصدانرويمصرفی كل جهوان،ازمنوابعی
تأمین میشودكه برايتشكیلآنهامیلیونهاسالزمانصرفشدهاسوت.بوههموین دلیول

آیا می دانيد؟

جایگزینیآنهاپسازمصرفبهسادگیامكانپذیرنیست.این منابعانرويرا ،منابعتجدید

بسیاري از دانشمندان ،سوخت
هاي فسیلی را عامل اصلی
افزایش دماي میانگین كرۀ
زمین یا همان گرمایش جهانی
می دانند .سوخت هاي فسیلی
پس از مصرف ،كربن دي
اكسید و گازهاي مضر دیگري
در جو زمین آزاد می كنند.
انباشت این گازها در گذر
زمان سبب افزایش دماي زمین
و گرمایش جهانی می شود .

ناپذیر می نامند.سوختهاي فسیلی (شاملنفت،گازوزغالسنگ)وسوختهاي هسته
اي ازجملهمنابعانرويتجدیدناپذیر محسوبمی شوند.
تشكیل سوختهاي فسیلی بهمیلیون هاسالپیش بازمی گردد.بقایاي برخیگیاهانو
جانداران)ذرهبینی)كه روي زمین وبهویژهدریاهازندگی می كردند بواالیوه هوایی از
گلوالي پوشیده شدند.باگذشتزمانطوالنی این الیه هابیش تروبیش تورمتوراكم
شدندوبراثر فشاهاري زیاد ودماي مناسب،این بقایا بهسووختهواي فسویلی تبودیل
شدند(شكل.)1

شكل  1سوختهاي
فسیلی طیمیلیون هاسال
درستشدند.
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فعالیت
شكل زیرمراحلتولید انرويالكتریكی راازسوختهاي فسیلی نشان می دهود.
بهكمك اعضاي گروهخودشرحی بنویسید كهدرآننحوهتبودیل انورويذخیوره
شدهدرسوختهاي فسیلی بهانرويالكتریكی بیان شود.دراین شور همچنوین
بهبرخی ازمهمترین معایب ومزایاي سوختهواي فسویلی بوراي تولیود انوروي

شبیه سازی
تولیااااد اناااارژی
الکتریکی از سوخت
های فسیلی

الكتریكی اشارهكنید.

آیا می دانيد؟

سوخت های هسته ای
وقتی اتمهاي تشكیلدهندهسوختهستهاي،بهاتمهايسبك تور تبودیل
شوندمقدارقابلتوجهی انرويگرماییآزادمی شود.درنیروگاه هاي هسوته
اي كهنزدیك به 60سالاستدربسیاري ازكشوورهاي توسوعهیافتوه ازآن
هابراي تولید برق(انرويالكتریكی)استفادهمی شودازاینفراینود اسوتفاده
می شود.

فعالیت
بهكمك اعضاي گروهخوددرخصوصنقاطقوتوضعفتولید انرويالكتریكی

ازطریق نیروگاههايهستهاي تحقیق كنید ونتیجوه رادركوالس درسبوهبحوث
بگذارید.
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منشاء تولید انروي درخورشید
و دیگر ستارگان  ،نیز نوع
دیگري فرایند هسته اي
است .تولید انروي از طریق
این نوع فرایند موضوع
پژوهشی هاي جدي در بسیار
از آزمایشگاه هاي فیزیك در
سراسر نقاط دنیا و از جمله
برخی از دانشگاه ها و مراكز
پژوهشی كشورمان ایران
است.

منابع انرژي می توانند جایگزین شوند
همانطوركهدیدید هماینك بیش از 85درصدازانرويموردنیاز بشورازطریوق
ببینیم و لذت ببریم

سوختهاي فسیلی تأمین می شود.افزونبورایون كوهسووختهواي فسویلی بوا

آشنایی با انارژی هاای

گذشتزمان بهسادگیجایگزین نمی شوند،باعثآلودگی زمین ،اقیانوس هاو

تجدید پذیر

هوانیز می شوند.
براي برآوردننیاز روبهافزایش بشربهانروي وداشتنمحیطیسالموپوا ،بایود در

جستوجوي انروي هاي جایگزین باشیم.این انرويها،كهبهمنابعانرويتجدیدپذیر
موسوماند،زمین راآلودهنمی كنند وهمچنینباعثگرمایش جهانی نمیشوند.
منابع انروي تجدید پذیر ،انواع بسیار دارد و می توانند به طور مداوم جایگزین شوند و
هیچ وقت تمام نمی شوند .انروي خورشیدي ،انروي باد ،انروي برق آبی (هیدرولیك)،
انروي موج هاي دریا ،انروي جزر ومدي ،انروي زمین گرمایی و انروي ناشی از
سوخت هاي گیاهی از جمله منابع انروي تجدیدپذیر محسوب می شوند.

فعالیت
نمودارزیرمیزان سرمایه گذاري هاي انجامشدهرادردهۀ گذشتهدرزمینه انروي
هاي تجدیدپذیردركل جهاننشانمی دهد.

باتوجهبهنموداربهپرسشهاي زیر پاسخدهید:
الف)بین سالهاي  1383تا 1389سرمایه هاي گذاري انجامشدهچندبرابرشدهاست؟
ب)چرادرسالهاياخیرسرمایهگذاريهايزیاديبورايپوژوهش،توسوعهوبهوره
برداريازانروي هاي تجدید پذیر شدهاست؟
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انرژي خورشيدي
انرويخورشیدي نامی استكهبهانورويفوراهمآمودهازخورشوید دادهانود.درمركوز
خورشید بهطورمداومواكنش هایی رخمی دهد.این واكنش هامقداربسویار عظیموی
انرويآزادمی كنند.این انرويبهسطحخورشید می آید وبهشكلنوروگرمابهزمین
می رسد.
انروي حاصلازنورخورشید درصفحههاي خورشیدي براي تولید انرويالكتریكی به
كارمیرود(شكل.) 2

شكل  2تبدیلانروي نوريبهانروي
الكتریكی درصفحههاي خورشیدي

صفحه هاي خورشیدي را می توان در وسیله هاي مختلفی مانند ماشین حساب،
ماهواره ها ،چراغ ها و تابلوهاي راهنمایی و رانندگی و همچنین بام و نماي ساختمان
ها به كار برد (شكل .)3بیشتر صفحه هاي خورشیدي كه اكنون به كار می روند  ،تنها
یك پنجم یا  20درصد انروي نورانی خورشید را به انروي الكتریكی تبدیل می كنند .

آیا می دانيد؟
در نیروگاه خورشیدي شیراز
 48جمع كننده خورشیدي
وجود دارد كه سطح آن ها
همچون آینه بسیار صیقلی
است  .لوله اي پر از روغن در
راستاي این جمع كننده ها
قرار داده شده است  .نور
خورشید پس از بازتاب از
سطح این جمع كننده ها ،
روي این لوله متمركز شده و
انروي گرمایی خود را به
روغن می دهد و آن را داغ
می كند  .روغن داغ شده ،
انروي گرمایی را به آب درون
یك مخزن می دهد و آب را
به جوش می آورد  .روغن
سرد شده به لوله باز می گردد
تا بار دیگر داغ شود.

شكل  3كاربرد صفحههاي
خورشیدي دروسیله هاو
مكان هاي مختلف.

فكر كنيد
درمحلی كهزندگی می كنید بهطورمیانگین درطولروزچندساعتهوواآفتوابی

شبیه سازی

است؟آیا سرمایه گذاري درخصوصاستفادهازانرويخورشیدي می تواندیكوی

انرژی خورشیدی

ازگزینه هاي مناسبدرمحلزندگی شماباشد؟
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یكی دیگر ازكاربردهاي انرويخورشیدي،درآبگرمكن هاي خورشیدي استكهتولید
وبهرهبورداري ازآنهوادرنقواطمختلوفجهوانوازجملوهدرایوران روبوهگسوترش
است(شكل  .)4درآبگرمكن هاي خورشیدي،سطحلولههاي تیره رنگانروي گرموایی
جاصل ازپرتوهاي نورخورشیدي راجذبمیكنند.گرمابهآبیكهدرلولههادرگردش

آیا می دانيد؟

است دادهمیشود.

انروي مورد نیاز ایستگاه بین
المللی فضایی از طریق 8
جفت صفحه خورشیدي
تأمین می شود كه مساحت هر
صفحۀ آن  375متر مربع
است .با چرخش این ایستگاه
به دور زمین  ،صفحه هاي
خورشیدي به گونه اي جهت
گیري می كنند تا همواره رو
به خورشید باشند تا بتوانند
بیش ترین مقدار انروي
الكتریكی را تولید كنند.

مخزنآب
لوله هايتیرهرنگ

شكل  4نوعیآبگرمكنخورشیدي

انرژي باد
بشر از هزاران سال پیش انروي باد را به كار گرفته است .ایرانیان دوران باستان آسیاهاي
بادي را اختراع كرده بودند كه براي آرد كردن گندم و باال كشیدن آب از چاه به كار می
رفت ( شكل  .)5با گذشت زمان ،آسیاهاي بادي به گونه اي تغییر كردند تا انروي بیش
تري فراهم كنند  .امروزه این آسیاهاي بادي را توربین هاي بادي می نامند كه براي تولید
انروي الكتریكی از انروي باد به كار می روند.

شكل  5نمونهاي ازآسیاي
بادي درخراسانجنوبی

باد همان هواي در حركت است كه بر اثر گرم شدن نا برابر سطح زمین به وجود می آید.
شبیه سازی

توربین هاي بادي انروي جنبشی باد را به انروي الكتریكی تبدیل می كنند(شكل .)6

انرژی بادی

شكل  6تولیدانرويالكتریكی
توسطتوربین هاي بادي
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فكر كنيد
دانشآموزي نظرخودرادربارهتوربین هاي بادي بهشكلزیر بیان كرده است:
«درتوربین هاي بادي،ازانرويخورشیدي بهطورغیر مستقیم بهرهبرداري می شود،

زیرا بادانرويخودراازانرويخورشیدي كهسطحزمین جذبمی كند،بهدست
می آورد».
آیا شمابااین نظرموافقاید ؟دالیل خودرابادیگر اعضاي گروهبهبحثبگذارید و
نتیجه رابهكالس ارائهدهید.

فعالیت
توربین هاي بادي معموالًازسهپرهبهطولتا 30mساختهمی شوند(شكلزیر).هر
توربین بادي بااین ویژگی درشرایطی كهوزش بادمناسبباشودموی توانوددرهور
ثانیه حدود 2میلیونوول انروي الكتریكی تولیود كنود(یعنوی تووانالكتریكوی آن2
مگاوات است).
الف)نیروگاه برقشهید رجایی درنزدیكی شهرقزوین حودود 2000مگواوات بورقاز
طریق مصرفسوختهاي فسیلی تولید می كند.درشرایطی كهوزش بادمناسبباشد،
براي تولید این مقدارانرويالكتریكی بهچهتعدادتوربین بادي نیاز است ؟
ب)این تعدادتوربین بادي برمحیطی كهدرآنساختهمی شود،چهتأثیري خواهدداشت؟
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آیا می دانيد؟
توسعه و بهره برداري از
نیروگاه هاي بادي براي تولید
انروي الكتریكی به سرعت در
حال افزایش است .تا پایان
سال  1391كل توان الكتریكی
تولید شده از طریق نیروگاه
هاي بادي در سطح جهان به
حدود  300هزار مگاوات
رسیده است .خوب است
بدانید كل توان الكتریكی
نصب شده در ایران حدود 60
هزار مگاوات است.
بزرگ ترین نیروگاه بادي ایران
در پیرامون شهر منجیل با توان
تولیدي  100مگاوات نصب
شده است(شكل باال) .این
نیروگاه پس از دو دهه تالش
و با نصب  123توربین بادي
به طور كامل مورد بهره
برداري قرار گرفته است .
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انرژي موج هاي دريا
وزش باددرسطحآبدریا،سببمی شودتاانرويجنبشوی بوادبوهشوكلانوروي
شبیه سازی

پتانسیل گرانشی درآبدریا ذخیره شدهوپسازمودتكوتواهی بوهشوكلانوروي

انرويموجهايدریا

جنبشی (موج)آنراپسدهد(شكل .)7هرچهانرويجنبشی بادبویش تورباشود،

موجهاي بزرگتري بهوجودمی آید.
شكل  7موجهاي دریا توسط
بادي كهبهسطحدریا برخورد
می كند بهوجودمی آیند.

براي مهارانروي ذخیرهشدهدرموجهاي دریا،بهتوربین هاي ویژه اي نیواز داریوم
.شكل 8یكی ازتوربین هاي تولید انرويازطریق موجهاي دریا رانشوانموی دهود
كهدرسواحلكشورپرتغالبهكارگرفتهشدهاست.
شكل 8این دستگاهدرازومارمانند
درواقعتوربینی استكهبراي بهره
برداري ازانرويموجهاي
دریا ساختهشدهاست.

انرژي برق آبي
آبذخیره شدهدرپشتیك سدبلند،انورويپتانسویل گرانشوی زیوادي دارد.
بهرهبرداري ازاین انرويوتبدیل آنبهانرويالكتریكوی ،یكوی ازپوا تورین
روشهاي تولید برقاست(شكل ) 9كهبهآنانرويبرقآبی گفتهمی شود.

شكل  9انرويپتانسیل گرانشی آبپشتسدتوسطتوربین هاومبدلهابهانروي
الكتریكی تبدیل می شود.

20

www.avang.org

شكل  10چگونگی تبدیل انرويپتانسیل گرانشی آبذخیوره شودهدر پشوت
سداربهانرويالكتریكی دریك نیروگاه برقآبی نشانمی دهد.

شبیه سازی
انرويبرقآبی

آیا می دانيد؟
شكل  10انرويپتانسیل گرانشی آب،بهانرويجنبشی
توربین تبدیل می شود.سپسانرويجنبشی توربین در
ونراتور بهانرويالكتریكی یاهمانبرقتبدیل می شود.

بزرگ ترین نیروگاه برق
آبی ،مربوط به سد كارون 3
است كه هم اكنون 2000

انرژي زمين گرمايي

مگاوات و در طر توسعه

انروي گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انروي زمین گرمایی می

آینده با توان  3000مگاوات

نامند .این انروي حاصل از گرماي سنگ هاي داغ اعماق زمین است كه در

برق تولید خواهد كرد

نواحی آتشفشانی وجود دارند (شكل  .)11از نشانه هاي وجود انروي زمین
گرمایی می توان به چشمه هاي آب گرم و آب هاي داغ در حال فوران ( آب
فشان ) در برخی از نقاط كره زمین اشاره كرد .

(شكل باال) .این نیروگاه
روي رودخانه كارون و در
مسیر جاده زیباي اصفهان -
بروجن  -ایذه  -اهواز به
دست مهندسان و كارگران
ایرانی ساخته شده است.
حجم كلی مخزن این سد
حدود  3میلیارد متر مكعب و
مساحت دریاچه پشت آن 48

شكل  11انرويزمین گرمایی

كیلومتر مربع است .
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انرويزمین گرمایی افزونبرتولید انورويالكتریكوی،كاربردهواي دیگوري از
قبیل گرمایش ساختمانها،فعالیت هاي صونعتی وایجواد مراكوز گردشوگري
براي بهرهمندي ازخواصدرمانی آبهاي گرمدرونزمین دارد.
باتوجهبهقرارگرفتنبخشنسبتاًبزرگی ازایران دریك كمربنود آتشفشوانی
امكان بهرهبرداري ازاین انرويدربرخیازنواحی ایران وجوددارد.
مطالعه واجراي نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران در استان اردبیل و در
دامنه كوه سبالن به اواسط دهۀ هفتاد باز می گردد (شكل .)12

آیا می دانيد؟
براي بهربرداربی از انروي
زمین گرمایی معموال چاهی به
عمق  4تا  6كیلومتر حفر می
كنند .سپس آب با فشار زیاد
به داخل چاه پم می شود و
با تركاندن سنگ هاي اطراف،
حفره اي با مساحت زیاد به
وجود می آید .براي دسترسی
به این حفره ،چاه دیگري
ایجاد می شود .آب تزریق
شده پس از رسیدن تا دماي
 200ْ Cیا كمی بیشتر  ،به
شكل آب یا بخار داغ پر فشار
از چاه دوم باال
می آید و پس از به كار
انداختن توربین  ،دوباره از
طریق چاه اول وارد حفره می
شود و چرخه بسته اي به
وجود می آورد.

شكل  12نیروگاه
زمین گرمایی مشكین
شهركهباتوان
تولیدي  100مگاوات
نصبشدهاست.

سوخت هاي زيستي
انروي خورشید از طریق فتوسنتز در گیاهان ذخیره می شود .هرگاه پسماند یا
باقی مانده محصوالت كشاورزي در شرایط بی هوازي ( نبود هوا ) قرار
بگیرند پس از مدتی گازهایی از آن ها متصاعد می شود (شكل  .)13از این

گاز كه معمو ًال آن را زیست گاز می نامند  ،می توان براي مصارف مختلف
خانگی و صنعتی بهره گرفت.

شكل  13سوختهايزیستیمنبعانرويمناسبی براي مناطقروستایی است.
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پرسش ها و تمرین های فصل 6
1

الف)تفاوتبینیكمنبعانرويتجدیدپذیررابایكمنبعانروي تجدیدناپذیربیانكنید وبرايهركدام
دستكمدونمونهبیانكنید.

2

شكلروبرو یكنیروگاهبرقآبیرانشانمیدهد.
الف)انرويآبدرونمخزنازچهنوعیاست؟
ب)وقتیآبازطریقلولهبهطرفتوربیننیروگاه
هدایتمیشودچهنوعانروییدارد؟
پ)باچرخیدنتوربیننیروگاهتوسطانرويكسبشدهازآب،چهنوعانرويتولیدمیشود؟
ت)چراانرويتولیدشدهتوسطنیروگاههايبرقآبیراانرويتجدیدپذیرمینامند؟

3

متنزیررابخوانیدو بگوییددرهرمرحلهچهنوعتبدیلانرویی رخمیدهد.
نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه که در شمال تونل کندوان در مراحل پایانی سااخ
دس

و پایين دس

اسا

داراي دو ساد باا

اس  .در مواقعی که مصرف برق در کشور کم و توليد سایر نيروگاه ها بيش از مصرف باشد،

آب انباشته شده در پش

سد پایين دس

به پش

سد با دس

تلميه می شود(شكل  .)aدر ساات

هاایی کاه

نياز به مصرف برق بيش از توان توليدي نيروگاه هاي کشور باشد ،توربين هااي ایان نيروگااه مانناد نيروگااه هااي
برق آبی تمل می کنند و با استفاده از ذخيره آب پش

4

سد با دس  ،به توليد برق می پردازد(شكل .)b

شكلروبرو ناحیۀجزیرهايرانشانمیدهدكهباید
ازمنابعانرويخودشاستفادهكند.
الف)سهمنبعانرويممكنراكهساكناناینجزیره
میتوانندازآناستفادهكنندنامببرید.
ب)یكیازمزایاویكیازمعایبمنبعانرويانتخابی
خودرابنویسید.

www.avang.org

5

دردودهۀگذشتهبهطورفراگیريدرسطحایرانگاز طبیعی بهجايدیگرمنابعانرويتجدید ناپذیربراي
مصارفمختلفجایگزینشدهاست.
الف) دستكمدومزیتكاربردگازطبیعیرابهجايدیگرمنابعانرويتجدیدناپذیربیانكنید.
ب) دوعیبعمدۀگازطبیعیرابیانكنید.
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