
 انشژی چیست؟

ّش چیضی وِ دس اعشاف هب اسفبق هی افشذ، اص اًشطی ًبؿی هی ؿَد. اص دٌدشُ ثِ ثیشٍى ًگبُ وٌیذ. دس عَل سٍص 

خَسؿیذ اص خَد ًَس ٍ اًشطی گشهبیی سَلیذ هی وٌذ. دس عَل ؿت الهخ ّبی خیبثبى اص اًشطی الىششیىی 

 .اػشفبدُ هی وٌٌذ سب ساُ سا ثشای هب سٍؿي وٌٌذ

یه اسَهجیل دس حبل خب ثِ خب وشدى اًؼبى ّب ٍ یب ثبس اػز، لذسر ٍلشی  

خَد سا اص ثٌضیي )ٍ یب گبصٍئیل( هی گیشد وِ یىی اص اًَاع اًشطی ّب ًْفشِ 

 .اػز

 

 هی دانین:

 .انشژی توانایی انجام کاس است

 

گشهب، ًَس ) اًشطی اًشطی سا هی سَاًیذ دس صَسر ّبی هخشلفی دیذا وٌیذ: اًشطی ؿیویبیی، اًشطی الىششیىی، 

 .سبثـی (، اًشطی هىبًیىی ٍ اًشطی ّؼشِ ای

  

 انشژی رخیشه شذه و انشژی دس حال حشکت

 :اًشطی ثبػث ثِ ٍخَد آهذى ّوِ ی سغییشار هی ؿَد ٍ هی سَاى آى سا ثِ دٍ ًَع سمؼین وشد

 .هی ًبهٌذ "اًشطی دشبًؼیل  "اًشطی رخیشُ ؿذُ سا  * 

 .هی ًبهٌذ "طی خٌجـی اًش "اًشطی دس حبل حشوز سا  *

 .ایي آصهبیـبر سا ثب یه هذاد اًدبم دّیذ سب سفبٍر دٍ ًَع اًشطی سا ثْشش ثفْویذ 

هذاد سا سٍی لجِ ی یه هیض یب ًیوىز لشاس دّیذ. هذاد دس ایي حبلز اًشطی دشبًؼیل داسد. حبال هذاد سا ّل 

 .دّیذ سب ػمَط وٌذ. هذاد دس حبل ػمَط اًشطی خٌجـی داسد

ذاد سا اص سٍی صهیي ثشداسیذ ٍ دٍثبسُ سٍی هیض ثگزاسیذ. ؿوب اص اًشطی خَد ثشای ثشداؿشي ٍ ثبال ثشدى حبال ه 

هذاد اػشفبدُ وشدیذ. ثبال ثشدى هذاد اص ػغح صهیي، ثِ آى اًشطی هی افضایذ. ثشای ّویي اػز وِ هذاد ٍلشی 

بع ثیـششی ًؼجز ثِ ػغح صهیي داؿشِ سٍی هیض لشاس داسد، هی گَیین اًشطی دشبًؼیل داسد. ّش چِ هذاد اسسف



ثبؿذ، اًشطی ثیـششی دس آى رخیشُ هی ؿَد ٍ هؼبفز ثیـششی سا هی سَاًذ ػمَط وٌذ. یؼٌی اًشطی دشبًؼیل 

 .آى ثیـشش اػز

  

 چگونه انشژی سا انذاصه هی گیشین؟

 .اًشطی اص ساُ ّبی هخشلفی اًذاصُ گیشی هی ؿَد

 ًبم داسد وِ ًبم اخشصبسی Btu ًشطییىی اص ساُ ّبی اثشذایی اًذاصُ گیشی ا

British thermal unit ( ِاػز. ٍاضح اػز و )ٍاحذ گشهبیی ثشیشبًیبیی

 .ایي ٍاحذ دس اسگلؼشبى هَسد اػشفبدُ ثَدُ اػز

Btu  حذٍداً هؼبدل اًشطی ای اػز وِ یه وجشیز آؿذضخبًِ هی سَاًذ ایدبد

 .وٌذ

یه سىِ ًبى سؼز ثب وشُ اػز.  4/5ىالر هشَػظ یب ثب سمشیت دسؿشی هؼبدل اًشطی یه سخشِ ؿ Btu ّضاس

 .اًشطی الصم داسد Btu 2000 دسػز وشدى یه لَسی چبی، دس حذٍد

اًذاصُ گیشی ؿَد. ّش ّضاس طٍل هؼبدل یه ٍاحذ گشهبیی  "طٍل  "اًشطی ّن چٌیي هی سَاًذ ثب ٍاحذ 

 .ثشیشبًیبیی اػز

Btu1 0111= ژول 

 .هیلیَى طٍل اًشطی ًیبص داسین 2چبی، سمشیجبً ثٌبثشایي ثشای دسػز وشدى یه لَسی 

اًشخبة ؿذ. خیوض طٍل اص ػبل  "خیوض طٍل  "ثِ خبعش یىی اص داًـوٌذاى اًگلیؼی ثِ ًبم  "طٍل "ٍاطُ ی 

 .صًذگی وشد ٍ یىی اص وـفیبر اٍ ایي اػز وِ گشهب صَسسی اص اًشطی اػز 1111سب  1111

ایٌچ ثبال ثجشد. یؼٌی اگش ثخَاّیذ یه  1ًَذی سا سب اسسفبع یه طٍل هؼبدل اًشطی ای اػز وِ یه خشم یه د

 .طٍل اًشطی هصشف خَاّیذ وشد 15ثؼشِ ی ػِ ویلَیی ثشًح سا ًین هشش ثبال ثجشیذ، دس حذٍد 

  

اهب دس اًگلؼشبى ثِ  .( Btu هؼوَالً داًـوٌذاى دس ػشاػش دًیب اًشطی سا ثب طٍل اًذاصُ گیشی هی وٌٌذ ) ٍ ًِ

ه، ) وِ دس آى ٍاحذّب ثب هشش ٍ ویلَگشم ٍ ... ثیبى هی ؿًَذ ( اص ػیؼشن ٍاحذّبی خبی ػیؼشن هششی



ٍ ... ( اػشفبدُ هی ؿَد. هبًٌذ ثمیِ ی ٍاحذّبی ػیؼشن هششیه. ثشای طٍل ّن  Btuاًگلیؼی ) دًَذ، فَر، 

 :اػز. دغ 1000اػشفبدُ وٌیذ. ویلَ ثِ هؼٌبی  "ویلَ  "هی سَاًیذ اص دیـًَذ 

Btu 10111= ژول 0ل = کیلو ژو 

ویلَطٍل اًشطی داسد. ثب ایي همذاس اًشطی ؿوب هی  315یه سىِ ًبى سؼز وِ سٍیؾ وشُ هبلیذُ ثبؿیذ حذٍداً 

 :سَاًیذ

 دقیقه بذویذ 6

 دقیقه دوچشخه سواسی کنیذ 10

 دقیقه با سشعت ساه بشویذ 15

 یک ساعت و نین بخوابیذ

 .بش ساعت به حشکت دس آوسیذ کیلوهتش 01ثانیه با سشعت  7یک اتوهبیل سا به هذت 

 .واتی سا یک ساعت و نین سوشن کنیذ 01یک الهپ 

 !باس تا باالی سکوی نین هتشی بلنذ کنیذ 00111کیلویی بشنج سا  3یا آن بسته ی 

  

 تبذیل انشژی

دس اًشطی هی سَاًذ ثِ صَسر ّبی هخشلفی سجذیل ؿَد. اهب ًوی سَاًذ خلك ٍ یب ًبثَد ؿَد. سوبم اًشطی هَخَد 

 .عجیؼز، ّویـِ دس صَسر ّبی هخشلف ٍخَد داؿشِ اًذ

 :دس ایٌدب ثؼضی اص سجذیل ّبی اًشطی اص صَسسی ثِ صَسسی دیگش سا هی آٍسین

  

 .ٍلشی چشاؽ لَُ سا سٍؿي هی وٌین، اًشطی رخیشُ ؿذُ دس ثبسشی ّبی آى ثِ صَسر ًَس سجذیل هی ؿًَذ

ر ؿیوبیی وِ اًشطی دشبًؼیل داسًذ، دس غزا رخیشُ ؿذُ غزا اًشطی رخیشُ ؿذُ اػز. اًشطی ثِ صَسر سشویجب

اػز. ٍلشی ثذى ؿوب ایي اًشطی رخیشُ ؿذُ سا ثشای اًدبم وبس هصشف وٌذ، اًشطی دشبًؼیل ثِ صَسر اًشطی 



خٌجـی دس هی آیذ. اگش ثیؾ اص حذ غزا ثخَسیذ، اًشطی رخیشُ ؿذُ دس غزاّب ػَصاًذُ ًوی ؿَد ثلىِ ایي 

 .اًشطی دشبًؼیل دس ػلَل ّبی چشثی رخیشُ هی ؿَد اًشطی اضبفِ ثِ صَسر

  

ٍلشی دبی سلفي حشف هی صًیذ، صذای ؿوب ثِ اًشطی الىششیىی سجذیل هی ؿَد وِ اص ػین ّب ) ٍ یب َّا ( 

ػجَس هی وٌذ. سلفٌی وِ عشف دیگش لشاس داسد اًشطی الىششیىی سا ثِ اًشطی صَسی سجذیل هی وٌذ ٍ اص گَؿی 

 .دخؾ هی وٌذ

  

 غزاها انشژی

اًشطی دس ّش هشحلِ اص صًدیشُ ی غزایی، ؿىل خَد سا ػَض هی وٌذ. یه ػذد ثالل سا دس ًظش ثگیشیذ. ًَس 

خَسؿیذ اص عشیك ثشي ّبی گیبُ خزة هی ؿَد ٍ اص عشیك فشایٌذ فشَػٌشض سجذیل هی ؿَد. گیبُ دغ اص 

اد هؼذًی وِ اص خبن دسیبفز هی خزة ًَس خَسؿیذ، آى سا ثب دی اوؼیذ وشثي وِ اص َّا هی گیشد ٍ آة ٍ هَ

 .وٌذ، سشویت هی وٌذ

  

گیبُ ثضسي هی ؿَد ٍ هیَُ هی دّذ: هبًٌذ داًِ ّبی رسر، اًشطی آفشبة دس ثشي ّب ٍ داخل داًِ ّبی رسر 

رخیشُ هی ؿَد. داًِ ّبی رسر اص اًشطی رخیشُ ؿذُ، ثشای فؼبلیز ٍ ثضسي ؿذى اػشفبدُ هی وٌٌذ. لؼوشی 

 .هشؽ ثِ صَسر ثبفز هبّیچِ ای )دشٍسئیي( ٍ یب چشثی، رخیشُ هی ؿَد اص ایي اًشطی دس ثذى

  

هشؽ ّب سؿذ هی وٌٌذ ٍ هشؽ داس، آى ّب سا هی وـذ ٍ آهبدُ ی فشٍؽ هی وٌذ. دذس ٍ هبدس ؿوب هشؽ سا اص 

فشٍؿگبُ هی خشًذ، ثِ خبًِ هی آٍسًذ ٍ هی دضًذ. ؿوب هشؽ سا هی خَسیذ ٍ اص اًشطی رخیشُ ؿذُ دس ثبفز 

 !یچِ ٍ چشثی آى اػشفبدُ هی وٌیذ سب ثبصی وٌیذ، دسع ثخَاًیذ ٍ صًذگی وٌیذهبّ

  

ٍلشی دس حبل خَسدى هشؽ ّؼشیذ، هثل ّویـِ سٌفغ هی وٌیذ سب اوؼیظى َّا ثِ داخل سیِ ّبیشبى ثشٍد ٍ 

 دی اوؼیذ وشثي اص آى خبسج ؿَد. ایي دی اوؼیذ وشثي سَػظ گیبّبى خزة هی ؿَد سب ثشَاًٌذ سؿذ وٌٌذ ٍ

 .هیَُ ثذٌّذ

 .ثِ ایي چشخِ ی ثضسي، صًدیشُ ی غزایی هی گَیٌذ



  

اسَهجیل ثشای حشوز وشدى اص اًشطی ؿیویبیی رخیشُ ؿذُ دس ثٌضیي یب گبصٍئیل اػشفبدُ هی وٌذ. هَسَس 

 .اسَهجیل اًشطی ؿیویبیی سا ثِ گشهب ٍ اًشطی خٌجـی سجذیل هی وٌذ

  

َس سجذیل هی وٌذ. )داخل ػوبٍس ػین ّبیی ّؼشٌذ وِ دس اثش ػوبٍس ثشلی، اًشطی الىششیىی سا ثِ گشهب ٍ ً

 (.گشهبی صیبد اص خَد، ًَس سَلیذ هی وٌٌذ ٍ لشهض هی ؿًَذ

 .سلَیضیَى اًشطی الىششیىی سا ثِ ًَس ٍ صذا سجذیل هی وٌذ

  

 انشژی گشهای

ى خبًِ یب دخشي گشهب صَسسی اص اًشطی اػز. هب اص آى ثشای وبسّبی صیبدی اػشفبدُ هی وٌین، هثل گشم وشد

 .غزا

  

 :اًشطی گشهبیی اص ػِ عشیك هٌشمل هی ؿَد

 سػبًؾ

 ّوشفز

 سبثؾ

  

سػبًؾ ٍلشی اسفبق هی افشذ وِ اًشطی ثِ عَس 

هؼشمین اص یه خب ثِ خبی دیگش ثشػذ. اگش یه ظشف 

فلضی ػَح سا ثب یه لبؿك فلضی سٍی اخبق گبص 

ثگزاسیذ. لبؿك گشم خَاّذ ؿذ. گشهب اص هٌغمِ ای 

دس ػَح ثِ لؼوز ػشد ) یؼٌی لبؿك ( ّذایز داؽ 

 .ؿذُ اػز



 .ثِ ایي ّذایز گشهب، سػبًؾ هی گَیین

  

 "ثذ  "فلضار، سػبًبّبی خیلی خَثی ثشای اًشطی گشهبیی ّؼشٌذ. اهب چَة ٍ دالػشیه ّب، ًِ. ایي سػبًبّبی 

سا اص فلض هی ػبصًذ دس حبلی وِ ًبم داسًذ. اص ایي خب هی سَاى فْویذ چشا هؼوَالً ظشٍف آؿذضخبًِ  "ًبسػبًب  "

 .دػشِ ّبیـبى دالػشیىی ّؼشٌذ

  

ّوشفز، حشوز هَلىَل ّبی گبص یب هبیغ اص خبی ػشد ثِ خبی گشم اػز. اگش ظشف ػَدی وِ سٍی اخبق 

گزاؿشِ ایذ اص ؿیـِ ثبؿذ، هی سَاًیذ خشیبى ّبی ّوشفشی سا دس آى ثجیٌیذ. ػَدی وِ سِ ظشف اػز اص عشیك 

ؿذُ، ثٌبثشایي چگبلی اؽ ون ؿذُ ٍ ثبال هی آیذ. ػَح ػشد سش دبییي هی سٍد ٍ خبی خبلی سػبًؾ گشم 

 .ػَح گشم سا دش هی وٌٌذ. ایي حشوز دایشُ ای اػز

  

ثبدی وِ دس خبسج اص خبًِ احؼبع هی وٌین، اغلت حبصل ّویي خشیبى 

ّبی ّوشفشی اػز. ایي سا هی سَاًیذ اص ثبدّبیی وِ ًضدیه دسیب هی ٍصد 

 .ْویذ. َّای گشم اص َّای ػشد ػجه سش اػز. ثٌبثشایي ثبال هی سٍدثف

دس عَل سٍص، َّای خٌه سٍی دسیب، ثِ ػوز ػبحل هی آیذ ٍ خبیگضیي 

َّای گشم ػبحل هی ؿَد ) وِ ثبال هی سٍد (. دس عَل ؿت، خْز ثبد ػَض هی ؿَد. ؿت ّب ػغح آة 

 .گشم سش اص خبن ػبحل اػز

  

هبػز. ًَس ٍ گشهبی خَسؿیذ ًوی سَاًذ اص عشیك سػبًؾ ٍ یب ّوشفز ثِ هب ثشػذ سبثؾ آخشیي ساُ اًشمبل گش

 .چَى ثیشٍى خَ صهیي وبهالً خالء اػز ٍ ایي اًشمبل اًشطی ًوی سَاًذ اص عشیك هبدُ صَسر ثگیشد

  

اؿؼِ ّبی  "اؿؼِ ّبی خَسؿیذ ثِ خظ ساػز حشوز هی وٌٌذ )ثِ آى ّب 

هٌشمل هی وٌٌذ. ثِ ایي ًَع اص اًشمبل  ًیض هی گَیین ( ٍ گشهب سا "گشهبیی 

 .اًشطی گشهبیی، سبثؾ هی گَیین

ٍلشی ًَس خَسؿیذ ثِ صهیي ثشخَسد هی وٌذ ثخـی اص آى خزة ٍ ثخـی 



ثبصسبثیذُ هی ؿَد. ػغَح سیشُ، ثخؾ ثیـششی اص ًَس سا خزة ٍ ػغَح سٍؿي، ثخؾ ثیـششی سا ثبص هی 

 .ٍؿي یب ػفیذ ثذَؿیذ، خٌه سش خَاّیذ ؿذسبثبًذ. ثٌبثشایي اگش دس سبثؼشبى لجبع ّبی س

 


